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__ (Cll) — Tel. Rede
Interna 22-1818. Sucursais:
Rua Barão de Itapetininga,
151 — conj. 21/22 (SI') —
Tcl. 32-8702 — Sclor Cn-
merclal — Edifício Central

-_.° andar, grupo 601
Telejoue 2-8866 — Bra-
sííía. Rua dos Tamoio.
200. 22P andar — Telefone
2-5848 (B. Horizonte). Au.
Amaral Peixoto. 105, Cr.
2Q4 — Tcl. 5-509 (Niterói).
Av. Boi .nes dc Medeiros. 015,
conj. 403/4, Tcl. 7490 (P.
Alegrej. Rua União, Ed. Su-
maré, s/1003 (Recife). Tel.
2-3793. — Correspondentes:
Belém, São Luís, Fortaleza,
Natal, João Pessoa, Maceió.
Salvador, Curitiba, Buenos

O LONGO PONTO FINAL

Aires, .Montevidéu. II astung-
lan, Nova l o r q u c, Pa-
ris. Londres. PREÇOS -
VENDA AVULSA — Gua-
nabara c Estado do Rio:
Dias úteis. CrS 100 — Do-
mingos, CrS 200. Outros
listados: Dias úteis, CrS
2111) — Domingos. CrS ...
300. Entrega domiciliar:
Ano — CrS 40 000; Se-
mestre — CrS 22 000; Tri-
mestre — CrS 12 000; Mês
— CrS 5 000. Assinatura
Postal: Ano — CrS 25 000.
Semestre. - CrS 15 000.
Anual Via Aérea Brasil —
CrS 80 000. Semestral Via
Aérea Brasil — Cr$ 
40 000, EXTERIOR: Assi-
iin.ura Via Aérea pura
as EUA: Mensal — ÜRS
10.00; Trimestral — USS
30.00. Venda avulsa nu Uru-
guai: Dias úteis, S 3.00 —
Dom. S 5.50. Venda avuUu
mi Argentina:: Dias ííteis,
20 pesos — Dom. 30 pesos."empregos

DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
ARRUMADEIRA - Precisa-se. Exl-
gem-se referenciai, Run Senador
Vergueiro, 159, ap. 201.
ARRUMADEIRA com prática. -
Prec-sn-se para caia de íamíl._.
Paga-se bem. Tratar Rui João Li-
ra n. 28, casa. — Leblon.

AGÊNCIA, do Sr. Mola tem as
melhores diaristas; copeiras, ar
rumadeiras. faxineira» (os) e co
Pinheiras, Com documentos. Tel.:
37-5533.
ARRUMADEIRA - Preein.e- -
Toneleros 130 ¦_¦ 901.
ARRUMADEIRA - Copeira
Precisa-se de uma cj referencias
e que passe roupa de casal. Or-
denado inicial de CrS 45 000. _R.
Ministro Viveiros de Castro 72
np. 201. Copacabana. Lido.
ARR_iMÃDElRÀ"~^"""Prêcrsã'-se
Rua Voluntários da Pátria n. 38),
ap, 1 002 — Botafogo. Pedem-
se carteira ou referências.
ARRUMADEIRA E COZINHAR, 7
ãs 13 horas, cas. estr. ap. peq.
E:._ge ref. e morando perto, Vise.
Pirais, 11, np-_3_03-_
ARRUMADEIRA - Parte da .ma.
nha. Exigem-se referências. Pago
bem — Rua Voluntários da Pá
iria, 139, ap. 704.
ARRUMADEIRA - Preciso na Rua
Voluntários da Pátria, 147. Tele-
¦fone ____3.._CrS_ 25 000.
ARRUMADEIRA — Para o serviço
de pequena famí tia, com cartei-
ra. Rua S Ferreira, 156, ap. 302.
TeL 27-0365.
AlRRUMADEIRArCOPEIRA - Tra-
i«-5o uma com boas referencias
p.1.3 apa..amoi..o d_ tratamento
na Praia de Ipanema. Apresentar*
so apenas pessoa habilitada. Sa*
l_rio base de Cr$ 60 000. Pro-
curar D. Cêüa na Av. Graça Ara.
nha, 226 - 9,°_andar.Jel1_22!656_8.
ARRUMADEIRAS, copeiras e ba-
bás, precisam-se. Rua Senador
D.-ntas 39, _sala_ 20o.
ATENÇÃO! Domésticas —
Conheça nosso serviço so-
ciai. Visite nossa Associu-
ção. Obtenha bons cinpre-
ros com nossas associadas.
Traga documentos. N. B.
Esta Associação passou a
ser dirigida por diretoria
eleita entre as sócias'. It,
í dc SctcmbroL G3, 2.^and.
ARRUMADEIRA - CrS 45 míl7 -
Preciso c| prática p1 fani. de 4
pessoas. Dormir no emprego. —
Trazer carteira ou referências. Te!.
27-9275. Av. Delfim Moreira. 80
— Leblon — Perto do Jardim
d. Alá.
ARRUMADEIRA - Preclso.ie• mo-
cinna qua queira aprender a cos-
iurar c durma no emprego. Tele-
fone 45-9999-.
ARRUMADEIRA - Precisa-se-d.
uma para arrumar c copeirar.
Ordenado CrS 35 000. Traiar ,i
Rua Paul Red.crn, 23, ap. 301.
BABÁ compctcnle, preciso. Or-
denado de 40 a 70 mll. Trazer
doe. ref. Av. Copacabana, 534.
Apartamento .02.
BABÁ" prática, com referências —
bom ordenado, tratamento famí-
liar. Tel. 26-2324. Rua Humaili,
.44-801:.
GABA — Família estrangeira pre-c'-_* para uma criança de 1 ano n
outra de 2 anos, exige .se práti*ta • referencias. Puqa.se bem,
n-ocurar. Rua Prof. Gastão Ba-
hi.-.na, 150, apt. 1 002 - Copa.
cabana, última rua atilei do Tu-
nii da Barata Ribeiro.
BABÁ — Precisa-se para 

"crian-

ça d» 10 meses de preferência
portuguesa ou espanhola e que
passe verão om Petrópolis. Exi-
gem-se referências e documentoi
- Ordenado 80 000. Tratar Rua
Tonolcros, .7, ap. 1JJOT.
Babá — Precisa-se urgente muU
to limpa cj experiência p crian.
ça de 2 anos. Exigem.se carteira,
referências. Paga-se bem. Tratar
R Santa Clara, 253, ap. 501.
BABÁ — Altamento eompolcntõ,
para passar férias em Petrópolis
ja. Fclrjas pagas no'Rio, ótimo sa.
Lírio. Visconde de Albuquerque
n. 1 1161301 - .7-9769.
BABA — Precisa-se com
ref. Excelente salário,
líua Bulhões de Carvalho,
329, ap. 902 — Cop.
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Comunistas não querem paz
no Vietname, cliz Humphrey

O Vice-Presidente norte-americano,
Hubert Humphrey, entregou ontem seu
relatório de viagem pela Ásia, ao Presi-
dente Lyndon Johnson, e, após, decla-
rou à imprensa que não percebeu-entre
os comunistas o menor desejo de que se-
jam iniciadas negociações de paz sóbre
o Vietname.

Ao mesmo tempo, o Governo de Ha-
nói qualificou de "enganosa e hipócrita''
a ofensiva de paz dos Estados Unidos, e
afirmou que só poderá surgir uma solu-
ção "quando forem suspensos, definiu-
va e incondicionalmente, os atos de
guerra contra o Norte".' 

No Vietname do Sul, tropas norte-,
americanas desfecharam sua primeira
grande invasão no delta do Rio Mekong,
e chegaram até a 20 quilômetros da
fronteira do 

""Camboja, 
matando 111"

guerrilheiros do Vietcong, que, nesse fi-
nal de semana, teve uin total de 500
baixas.

O Primeiro-Ministro britânico, Ha-
rold Wilson, enviou mensagem pessoal a
seu colega soviético, Alexei Kossiguin,
solicitando a convocação da Conferência
de Genebra sóbre o Vietname, que os
dois paises presidem, e os observadores
de Londres esperam que Moscou consiga
agora a adesão de Hanói à idéia. O Em-
baixador Averell Harriman entrevistou-
se com o Presidente indiano, Radha-
krishnam, com o Primeiro-Ministro
Shastri e com o Chanceler Swaran
Singh. A índia preside a Comissão de
Paz da Indo-China, a que pertencem a
Polônia e o Canadá. (Página 2)

Militares
dão golpe no
Alto Volta

O Presidente Maurice Ya-
meogo, do Alto Volta, foi de-
posto ontem pelo Exército, em
plena vigência do estado de
emergência e após violentas
manifestações populares, con-
forme anunciou em Uagadugu,
Capital do pais, o Tenente-Co-
ronel Sangule Lamizana, acen-
tuando que "o povo nos pediu
que assumíssemos nossas res-
ponsabilldades".

O Alto Volta é o quar.o pais
africano de língua francesa
que, em menos cie um mês, tem
seu Governo derrubado peles
militares, depois do Congo, Leo-
poldville, do Daomé e da Re-
pública da África Central. Nes-
te último pais, o Coronel Jean
Bokassa, líder do golpe militar,
anunciou ontem a constituição
de um Gabinete de quatro mi-
litares e seis civis. (Página 9;

Caaiw.nistas
metralhadm
pela 2a. vez

O acampamento.onde estão
confinados os militares domi-
nicanos constitucionalistas vol-
tou a ser metralhado pela sc-
gunda vez em cinco dias, e o
Governo Provisório da Repú-
blica Dominicana parece deci-
dido a transferir, para postos
diplomáticos no exterior, ofi-
ciais tanto da força armacis
rebelde como do Exército re-
guiar, numa tentativa de su-
perar a crise que ameaça con-
flagrar novamente o pais.

O Comando cia Força Inte-
ramericana de Paz será entre-
gue, nos próximos ciias. ao Ge-
neral Álvaro Braga, que deixou
ontem seu posto à írente da 2.*
Divisão de Infantaria, em São
Paulo, com a finalidade de
viajar para São Domingos. (Pá-
gina S).

Paraguai
divulga nota
ao Brasil

O Governo paraguaio div.il-
gou sua nota ao Brasil — man-
tida em sigilo pelo Itamarati —
sóbre a questão da fronteira
em Sete Quedas, na qual "a
ocupação, por tropas brasilei-
ras, de zona ainda não deli-
mitada" é apontada como cau-
sa principal da "evidente de-
terioração na cordialidade das
relações" entre os dois países.

O Ministro paraguaio "das
Relações Exteriores, Sr. r.aul
Sapena Pastor, lembra, no do-
cumento ao Governo brasileiro,
que "existem meios prioritários
para a solução pacifica do im-
passe", rejeitando uma propôs-
ta formulada pelo Itamarati
para submeter-se a questão a
um árbitro internacional. —
(Página 4)

Prazo para criar Partidos
é ampliado até 15 de março

O Presidente Castelo Branco assi-
nou ontem, durante uma reunião de
hora e meia com os coordenadores da
Aliança Renovadora Nacional, o Ato
Complementar n.° 6 — de apenas dois
artigos —, que prorroga até 15 de mar-
ço o prazo para a criação e o registro
das organizações que terão as atribui-
ções de partidos políticos; enquanto ês-
tes não se constituírem.

Após a reunião, o Ministro da Jus-
tica, Sr. Juraci Magalhães, explicou
que o Governo desprezou sugestões pa-
ra incluir no AC-6 outras "questões de
importância", como, por exemplo, a es-
colha dos novos Governadores.

í Admitiu, no entanto, o Ministro Ju-
rcú_p Magalhães a possibilidade de o Go-
v<_j.no editar ainda este mês o Ato Com-
plementar que fixaria o calendário elei-

toral de 66, definindo as datas para a
realização das eleições à Presidência da
República, Governos estaduais e Câ-
mara dos Deputados.

O Ministro da Justiça, perguntado
sobre se o Governo já se decidira pelas
eleições indiretas, esclareceu que o as-
sunto continua em estudos, "com diver-
géncias na própria Revolução", infor-
mando que a solução do problema foi
adiada para época mais oportuna.

O Governador Ademar de Barros,
frisando que não há "problema insolú-
vel", disse ontem ao JB, após uma reu-
nião com o Ministro da Justiça, que a
Aliança Renovadora Nacional será um
"Partido 

pujante" em São Paulo. Os es-
tatutos da ARENA, segundo o Sr. Ju-
ra., Magalhães, estão "praticamente

prontos". (Página 4)

A greve geral ãos trans-
portes em Nova Iorque
completa hoje seu quarto
dia, com prejuízos de mi-
lhões de dólares e parali-
sação dos mercados de lã
e algodão na Bolsa de Va-
lôres, suspensão das au-
Ias em todas as escolas
da Cidade, engar r a / a-
mentos no trânsito e ave-
los ão Prefeito Jolin
Lindsay para que a popu-
lação ande a pé, 2^ois,
além dos ônibus, os trens
subterrâneos estão imo-
bilizados na estação cen-
trai. Os negociadores da
Pref eitura afirmaram
que a União dos Traba-
lhaâores em Transporte
"exige ainda o impossível
e, por enquanto, não ha-
verá acordo". (Página 8)

Ano chegou
com 5 mortes
e 1 desastre

O que aparentemente po-
deria chocar em uma come-
moração comum — quatro
homicídios, um suicídio e
um desastre fatal — não
chegou a impressionar a po-
lícia carioca, na passagem
do ano e no início de 1966.
A Policia Rodoviária folgou
no seu plantão, com os tele-
fones em silêncio,, fato mui-
to raro na época de euforia.

Nos EUA, as festas de fim
de ano foram trágicas: an-
tes da contagem final, o
número de mortos em acl-
cientes já bate todos os re-
cordes anteriores, chegando
a 6õ6, quando a previsão das
autoridades era de no má-
ximo 300 vitimas. (Pág. 16)

Pele casará
com Ro semeie
no carnaval

Pele e sua noiva Rosemere
marcaram o casamento para
o dia 21 de fevereiro próxi-
mo, segunda-feira de cama-
vai, porque acreditam que
numa época de festa gene-
r a 1 i z a d a o acontecimen-
to passará mais ou menos
despercebido e o embarque
para a lua-de-mel na Euro-
pa será mais fácil.

A escolha do local da ce-
rimônia, que será religiosa
com efeitos civis, é a única
dúvida, pois os noives ainda
não sabem se vai ser reali-
zada na casa de Pele ou de
Rosemere, onde estarão pre-
sentes apenas os familiares
de ambos e os padrinhos,
entre os quais Pepe Gordo e
sua mulher. (Página 20)
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O Primeiro-Ministro Fidel Cas-
tro anunciou, no discurso sobre o
7.° aniversário da Revolução cuba-
na, pronunciado domingo em Hava-
na, às vésperas da Conferência Tri-
continental, que a China Popular
suspendeu todos os fornecimentos
de arroz a Cuba e as compras de
açúcar cubano para dar maior aju-
da ao Vietname.

Fidel Castro disse que não po-deria—opor-se—à—decisão cninesa,"muito menos quando se invoca o
nome do Vietname, pois para o Viet-
name estamos dispostos a dar não
apenas o nosso açúcar mas também
o nosso sangue", mas pensava que
o acordo firmado com a China em
1964 fosse a longo prazo.

O acordo previa a troca de uma
tonelada de arroz por duas de açú-
car e seu rompimento obrigará o
povo cubano, agora, segundo afir-
mou Fidel Castro, a aumentar a pro-

Custo de vi

dução de outros alimentos para
substituir o arroz. Os estoques dês-
se produto, em Cuba, estão reduzi-
dos à metade dos de 1964.

A denúncia do acordo por Fi-
dei Castro causou estranheza entre
¦os 500 delegados de mais de 100 pai-
ses da África, Ásia e América Lati-
na à Conferência de Havana, ontem

-instalada. Ü .encontro está destina-
do a constituir-se palco de drama-
tico confronto entre a União Sovié-
tica e a China.

O jornal iugoslavo Borba disse,
ontem, que o Governo cubano, para
fazer uma concessão aos chineses,
que ficaram decepcionados com a
atitude de Fidel Castro e o apoio que
éle vem dando aos soviéticos, não
convidou organizações da Iugoslá-
via e da Itália, afinadas com a li-
nha dc Moscou. (Página 8)

__. __.

4554% durante ano passado
O custo de vida acusou, durante o

mês dc dezembro, um aumento de 1,7%
contra 7,5% no mesmo período do mès
passado, segundo divulgou, ontem, o Ins-
tituto Brasileiro de Economia, salientan-
do que o aumento geral durante 1965 foi
dc 45,4%, "o que, em termos compara-
tivos, é de ritmo bem menos intenso que
o de 64, quando a alta atingiu 86,6..,".

Esclarecimentos do Instituto de Eco-
nomia da Fundação Getúlio Vargas in-
dicam que, para essa diferença de ritmo
de aumento, contribuiu largamente a
componente alimentação, cuja aumento
alcançou 31,7%, "significativamente mais
moderado que a alta de 75,87» verifica-
àíi :_u ano passado para a mesma com-
ponente do custo de vida".

, A partir de 1 de janeiro deste ano,
contudo, já aumentaram em todo o Fais
os combustíveis, a carne, os cigarros e a
cerveja, além do cafezinho no Rio, espe-
rando-ss que os próximos dias sejam
marcados pela majoração dos transpor-
tes, dos gêneros de primeira necessidade,
das anuidades escolares e pela liberação
do leite.

A carne reaparecerá, hoje. com far-
tura para o carioca, porque, desde on-
tem. os frigoríficos reiniciaram a distri-
buição normal do produto, que está sen-
do vendido pelos retalhlstas por preços
que variam desde CrS 1 600 até CrS 3 20(1,
embora o consumo tenha caído como
reação natural à liberação dos preço..
(Páginas 7 e 12).

Missa aos
sábados ?á
vale no Kio

Os católicos cariocas es-
tarão dispensados da missa
aos domingos, a partir des-
ta semana, desde que a as-
sistam aos sábados, medida
que, na opinião de inúme»
ros padres, facilitará o
cumprimento dos compro-
missos para com a Igreja,
pois o domingo c o dia pre-
ferido para os passeios.

Algumas igrejas, entre-
tanto, por contarem com
poucos padres, não poderão
estabelecer já os horários de
missa para os dois dias. A
missa aos sábados é válida
em alguns Estados, como
Paraná e São Paulo, há
mais de seis meses.

Telefone
novo custará
CrS 1 milhão

O Interventor Federal na
Companhia Telefônica Bra-
sileira, Coronel Benjamim da
Costa Lamarão, disse ontem
ao Governador Negrão de
Lima que cada um dos no-
vos 160 mil telefones a serem
instalados no Rio custará ao
assinante, pelo sistema do
aulofinanciamento, CrS 1
milhão.

O Coronel Lamarão disse
ainda ao Governador Ne-
grão de Lima que os estudos
para a ampliação da rede te-
lefòniea do Rio de Janeiro,
que deverão ser submetidos
à Assembléia Legislativa, es-
tarão concluídos dentro dos
próximos 30 dias. (Página
15).

Crise leva
Paquistão e
índia à

O Primeiro-Mlnistro cia in-
dia, Lal Bahaclur Shastri, e o
Presidente do Paquistão. Ayub
Khan, chegaram ontem á capi-
tal do UsbesciU:S.âcj,.Tasi...cn_t.
na União Soviética, para deba-
ter a crise entre seus países na
disputa por Caxemira, em reu-
nião a ser presidida pelo Pri-
mciro-Mini. .ro da URSS, Ale-
xel Kossiguin.

Após desfilarem em carro
aberto pelas ruas de Tashkent
— sendo aplaudidos pelo povo
soviético, altas autoridades e
representantes diplomáticos de
nações asiáticas — Shastri e
Khan marcaram para hoje uma
entrevista particular, ainda sem
a presença de Kossiguin, quan-
do serão fixados os pontos es-
senciais do debate sóbre a luta
na Caxemira. — (Página 2)

*osta e caiva viajara com
lugar marcado na sucessão

O lançamento da candidatura do
General Costa e Silva à Presidência da
República foi confirmada ontem pelo
Deputado Anisio Rocha, depois de uma
segunda visita ao Ministério da Guerra,
com a ressalva de que não o fazia por
solicitação do Ministro, "homem franco
demais para se utilizar de porta-vozes".
Em Minas o Senador Benedito Vaiada-
res, articulador da candidatura Dutra
em .9-5, começou a trabalhar cm favor
da solução Costa e Silva, não confir-
mando nem desmentindo êsse trabalho,
quando interrogado pela imprensa.

No Palácio das Laranjeiras, após
uni encontro com o Marechal Castelo
Branco, o General Costa e Silva co-
mentou com bom humor as notícias que
o apresentavam em conflito com o Mi-
nistro da Justiça, anunciando que an-

tes de viajar, esta semana, para a Eu-
ropa, faria uma visita pessoal ao Sr.
Juraci Magalhães, Evitou referências à
sua candidatura presidencial, que o Ma-
jor Alacid Nunes, Governador eleito do
Pará, acabava de aplaudir em Cambu-
qttira, por considerá-la "perfeitamente
enquadrada no espirito revolucionário".

Ao lançamento da candidatura do
Ministro da Guerra, feito com o seu
consentimento tácito, atribuem-se obje-
tivos diferentes, o primeiro dos quais
seria "marcar o lugar" e contribuir para
sustar o movimento subterrâneo pela
reeleição do Marechal Castelo, embora
o General Costa e Silva não duvide dos
propósitos do Presidente, expressamen-
te refletidos no Ato Institucional n.° 2.
(Noticiário e Coluna do Castello, pá-
gina 4, e Coisas da Politica, página 6).
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Humphrey volta da Ásia sem esperanca de paz no Vietname
EM TERRITÓRIO NEUTROi
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O Presidente do Paquistão, Ayub Khun, à direita, è cumprimentado pelo Premicr nisso Alexei Kossiguin (AP)
_*•

uístão e índia debatem
ersencias em so

Paq
div lo
Tashkent, URSS (AP-UPI-

FP-JB) — O Primeiro-Minis-
tro da Índia. Lal Bali a d ur
Shastri, e o Presidente'do Pa-
quistáo, Mohamed Ayub Khan.
começam hoje a discutir a cri-
se fronteiriça entre seus países,
em reunião a ser presidida pelo
Primeiro-Ministro _> o v i é tico
Alexei Kossiguin.

Os Chefes de Estado indiano
e paquistanense chegaram on-
tem à Capital do Uzbequistão.
Tashkent, onde os esperavam
autoridades soviéticas e repre-
5_a1tan.es diplomáticos de vã-
rias nações asiáticas. Ayub
Khan e Bahadur Shastri desfi-
lai-am em carros aberto* pelas
ruas da Cidad», sob aplausos do
povo soviético.

ESFORÇO

Informa-se que o Presidenta
Ayub Khan e o Prinieiro-Mi-
iiis.ro Lal Bahadur Shastri te-
rão uma entrevista particular,
pela manhã, sem a presença do
Premier Kossiguin. Mais tarde,
o Chefe de Estado soviético

convidará os dois visitantes pa-
ra um almoço, numa fazenda
próxima à- Cidade.

Segundo o.s porta-vozes das
duas delegações, quase todas
as reuniões serão secretas e só-
ment-e em caso de um agrava-
mento dos debates é que será
solicitada a intervenção do Pri-
meiro-Ministro soviético.

Para a maioria dos observa-
dores internacionais, é quase
impossível um acordo entre a
índia e Paquistão porque "as
divergências entre as duas na-
ções são profundas e graves".
Acham, no entanto, que a União
Soviética obterá, de qualquer
modo, um saldo positivo, por
sei esforço para obter a paz
ei tra paquistanenses e índia-
nos.

Destaca-se a ação soviética
principalmente pelo fato de os
diplomatas norte - americanos
terem tentado, sem êxito, du-
rante dez anos, a, assinatura de
íun pacto de defesa mútua en-
tre o Paquistão e a índia.

Os Estados Unidos, apcsaí do
terem entregue 11 bilhões de

dólares, desde 1961, aos Gover-
nos de Karachi e Nova Deli,
não conseguiram levar os pa-
quistánenses e indianos a con-
cordarem com uma solução ar-
bitrada para a Caxemira, não
tendo sido chamados, também,
para participar dos debates que
se realizarão hoje em Tashkent.

ENTREVISTA

O Primeiro-Ministro soviéti-
co Alexei Kossiguin entvevis-
tou-se, ontem, durante 45 mi-
nutoyí cm separado, com o
Presidente Khan e o Primeiro-
Ministro Shastri. '

Segundo alguns porta. - vozes
soviéticos, as duas entrevistas
pontos a serem debatidos du-
rante as reuniões entre Shastri
e Khan, a serem iniciadas ofi-
cialmente as 7 horas (hora de
Brasília) de hoje.

ESPERANÇA

Representantes da índia e
Paquistão reuniram-se. ontem,
em Lahore, Paquistão, para dis-

cutir a retirada de suas forças
das posições que tomaram des-
de o dia 5 de agosto. À reunião
íoi a primeira a ser realizada,
sob o patrocínio das Nações
Unidas.

Os representantes militares
da índia e Paquistão discuti-
ram o cumprimento da reso-
lução do Conselho de Seguran-
ça da Organização das Nações
Unidas, que prevê a imediata
reunião de emissários dos dois
países para a retirada das tro-
pas e "com o firme propósito
de formulação de pleno acordo
para a suspensão definitiva da
luta armada." Informa-se, ofi-
cialmente, que hoje haverá no-
va reunião dos representantes
indianos e paquistnenses.

Nas Nações Unidas, em Nova
Iorque, o representante adjuri-
to da índia apresentou uma
carta ao Secretário - Geral U
Thant com a relação de 50 vio-
Iações da ordem de cessar fogo,
cometidas pelos paquistanenses
entre 10 e 22 de dezembro.

I

Pela primeira vez em sua história, a
União Soviética assume o papel de me-' diador num conflito entre dois Estados
não comunistas. A guerra entre a índia
e o Paquistão — atualmente interrompida
por uma trégua — poderá- ser soluciona-
da pela URSS ou, mais especificamente,
pelo Primeiro-Ministro Alexei Kossiguin.

A conferência em que se tentará a re-
solução do conflito entre a índia e o Pa-
quistão será na histórica Tashkent, si-
tuada na Rússia Asiática, Capital da Re-
pública Soviçttca de Uzbekistan, Cidade
que teve suas origens no ano de 700 de-
pois de Cristo.

NEGOCIAÇÃO
' Em Tashkent, hoje, o Primeiro-Mi-

nlstro da índia, Lal Bahadur Shastri, da
índia, se reunirá com o Presidente Mo-
hammed Ayub Khan, do Paquistão, a fim
de tentar pôr fim a uma disputa que co-
meçou há 18 anos e culminou com terri-
veis conflitos, em setembro último, queduraram três semanas. Alexei Kossiguin
será o anfitrião dos chefes de Estado da
índia c do Paquistão.

O objetivo é o restabelecimento da
paz, mas seu preço é a Caxemira. Es-
tado situado no Himalaia, que tem 86
milhas quadradas de superfície, de 4,5
milhões e meio de habitantes.

A conferência em Tashkent, que ain-
da não dispõe de uma agenda definitiva
e durara dez dias, não terá resultados
práticas, mas certamente fixará critérios
para a resolução das disputas entre a
índia e o Paquistão.

A ONU, que conseguiu um acordo de
cessar-fogo no dia 23 de setembro, após
as invasões da Caxemira, tem-se ocupa-
dò com aquela .questão nos 17 de seus
20 anos de sua existência. O Conselho de
Segurança já tratou do problema- 125 vê-
ses. Poucos observadores esperam resul-,
tados milagrosos em Tashkent para este
impasse que tem desafiado o poder de
iniciativa dos mais hábeis diplomatas.

Á URSS no meio

As vésperas da "conferência de alto
nível sobre a Caxemira", diplomatas de
todo o mundo manifestam-se pessimis-
tas quanto aos resultados efetivos da-
quele encontro. Seu maior mérito, di-
zem os observadores, é promover o rea-
Tamento das conver»ações.

Um dos tópicos que ainda não íi-
cou esclarecido diz respeito ao que pre-tende a URSS ao assumir o surpreen-
dente papel de "corretor desinteressado"
numa controvérsia de difícil resolução.
A UPI indagou aos seus prncipais cor-
respondentes em Moscou, Nova Deli e
Karachi quais os motivos prováveis paraa realização desta conferência em 4 de
janeiro:

A opinião de Henry Shapiro, de Mos-
cou:

"O Primeiro-Ministro Kossiguin não
proporá qualquer plano para um acordo
sobre a Caxemira. Nein sequer ainda íoi
decidido que papel êle desempenhará na
conferência, além de ser o anfitrião. Es-
te assunto será resolvido pelos líderes in-
dianos e paquistaneses.

Inicialmente, os soviéticos 'eram ia-
voráveis à índia na disputa sobre a Ca-
xemira (os vetos de seu delegado no
Conselho de Segurança bloquearem se-
guidamente qualquer ação favorável ao
Paquistão, mas eles melhoraram suas
relações com aquele pais. .Esta atitude,
aparentemente, íoi suficiente para con-vencer ambas os lados quanto á neutra-
lidade soviética. O interesse do Iü-em-
lin na Caxemira foi motivado por dois
fatores. Em primeiro lugar, se o confli-
to não íòr resolvido, êle poderá se am-
pliar e, ameaçar a paz mundial. Em se-
gundo lugar, a URSS não pode perma-necer indiferente ás hostilidades queocorr-hi na proximidade de sua fron-
teira".

John P. Barton, correspondente em
Nova Deli, manifesta sua opinião:"Os diplomatas ocidentais em Nova
Deli duvidam que se possa obter resul-

Paul R. Allerttp, tia UPl
Especial pura o JB

lados decisivos na conferência de Tash-
kc-nt. Mas os Estados Unidos e a Grã-
Bretanha acolherão com entusiasmo
quaisquer medidas, mesmo de iniciativa
das soviéticos, que ajudem a conseguir
um período de estabilidade política en-
tre a índia e o Paquistão.

A iniciativa soviética na mediação
do conflito é considerada uma impor-
tante alteração na política do Kremlin,
em relação ao subcontinente indiano.
Oferecendo-se para servir de mediador
no conflito entre a índia e o Paquistão
e reconhecendo que o Paquistão tem ar-
gumentos que precisam ser ouvidos, os
soviéticos esperam obviamente conter a
crescente iiiflirência da República Popu-
lar da China no Paquistão. A URSS en-
frenta o difícil problema de tentar re-

¦ sorver aquele problema emocional sem
ofender a índia, mas não há dúvida de
que os líderes soviéticos estão preocupa-
dos quanto à grande influência chinesa
comunista no Paquistão. Esta participa-
ção num esforço mediador visa não sõ-
mente a afastar o Paquistão de suas
simpatias pró-Pequim, mas também de
seu engajamento nas alianças da CEN-
TO e da OTASE".

O correspondente Max Vanzi: "Os
paquistaneses consideram o encontro de
Tashkent como sua maior possibilidade,
nos últimos anos, de fazer valer suas
pretensões quanto à Caxemira. O Govêr-
no do Paquistão está convencido de que
sua exigência de um plebiscito no Pa-
quistfio é. sob o aspecto moral, muito
mais válida do que a simples alegação
da índia de que a Caxemira é parte de
seu território. Um diplomata ocidental
resumiu o ponto-de-vista paquistanês
do seguinte modo: "Eles náo podem re-
sistir à tentação de falar sempre sobre
a, Caxemira em qualquer época, e isso
ocorre particularmente agora quando o
problema assume tamanha importância
internacional".

Washington (AP-UPI-FP-JB) —
O Vice-Presidente dos Estados Unidos,
Hiibert Humphrey, declarou, ontem,
que, durante sua viagem ao Extremo
Oriente, não comprovou o menor de-
sejo, por parte dos comunistas, de ini-
ciarem negociações acerca do Viet-
name.

Humphrey falou à imprensa, após
conferenciar com o Presidente Lyn-
don Johnson, que ontem reuniu seus
principais assessores para debater o
conflito vietnamita e entregar seu
relatório sobre a visita que fêz, a se-
mana passada, a Tóquio, Manilha,
Taipé e Seul.

Foi durante a reunião com seus
assessores que Johnson recebeu, de
enviado especial ao Vaticano, Arthur

Goldberg, a mensagem pessoal do Pa-
pa Paulo VI. O porta-voz da Casa
Branca. Bill Moyers, informou, po-
róm, nada poder dizer acerca das
gestões de paz que se vêm realizando
e, quanto a uma suposta viagem do
Presidente Johnson à Europa, êle a
fará quando achar que chegou o mo-
mento.

Da viagem de Humphrey ao Ex-
tremo Oriente, o único resultado revê-
lado, em sua entrevista coletiva, foi
o desinteresse dos governantes comu-
nistas em negociar a paz no Vietnã-
me. O Vice-Presid-ente insistiu em que
a ofensiva de paz empreendida pelos
Estados Unidos é "absolutamente sin_
cera" e prosseguirá, durante quanto
tempo fôr necessário.

O Deputado democrata (Wiscon-
Sin) Clement Zablocki, que também
acaba de regressar de uma viagem à
Polônia e vários países do Sudeste
asiático, prestou declarações pela te-
levisão, dizendo estar convencido de
que o Vietname do Norte quer nego-
ciar, mas o grande obstáculo é a Chi-
na Popular.

Segundo o deputado, os dirigentes
poloneses lhe asseguraram que o Go-
vèrno de Hanói tenta e quer o fim
da guerra, fato que lhe foi confirmado
no Japão, Tailândia, Coréia e Formo-
sa. Zablocki é considerado o porta-
voz oficioso de Johnson na Câmara,
para os problemas vietnamitas, mas
desta vez ressaltou que suas declara-
ções eram pessoais.

Paulo VI íêz apelo a Johnson

Tashkent, onde as mulheres usam veu
Tashkent, moderna cidade

soviética da URSS, com uma
população de um milhão de
pessoas, foi outrora o reino de
Oengls Khan e do imperador
Taimirlane, que, em 1405, do-

Por que bons
pois e filhos-
:Problemos ?

O certo é que nenhuma dose
de. conhecimento ou sabedoria
da parte dos pais pode garan-
tir que os filhos crescerão sem
problemas. Mas é preciso que«ss cate?ul?im que seus inaos
jj-iss-veirn-inc n_o aprans.< rao*-cif» algumas instruçôe?. .«__
«ot-ertas que tomai"-w a 'Jes-
-*>¦ov SO anos de jk»h.__ r.pe-

Leia esi- $_...çSc-;, de
.'tf. .nas IsjíívàSr.

minou a área que vai da Mon-
gólia ao Danúbio. Seus restos
mortais estão depositados cm
Tashkent.

Aquela cidade, que era uni
oásis no deserto, foi menciona-
da pela primeira vez no Século
II A.C. E a maior de toda a
Ásia Central. Foi, no passado,a mais inacessível de todas as
áreas do mundo e estava na
rota da Europa à China.

Atualmente, Tashkent está acinco horas de vôo (jato) deMoscou e se encontra no ca-minho que leva à índia e ao
Sudeste da Ásia. Por esse mo-tivo, foi muito lógica a escolha
de Tashkent para a conferên-
cia de oito nivel.

Tashkent — nome que signl-
fica "cidade de pedra" — não
tinha água corrente até queocorreu a revolução de 1917 e
era uma área bastante atrasa-

da com pequena indústria e ai-
to índice de analfabetismo'.

Os soviéticos alegam' que re-
volucionaram a cidade, cons-
truíram escolas, fábricas cedi-
fícíos para fins culturais como
um teatro de ópera e outro po-
ra ballet. A indústria instalada
na cidade inclui fábricas têx-
teis, de fios e de locomotivas.
Tashkent tem 17 órgãos edu-
cacionais, entre colégios e ins-
titutos.

Na verdade, Tashkent é for-
mada atualmente por duas ci-
dades: uma cidade de grande,
avenidas ladeadas de árvores,
que foi construída pelos sovlé-
ticos, e o velho quarteirão on-
de ainda se pode ver eventual-
mente uma mulher de religião
muçulmana com a face reco-
berta por um véu.

Cerca de 65 por cento da po-
wíbeks e os russos formam o
pulação é constituída por

GRUMEY guardatudo
.'-•-'¦ -: . 
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segundo grupo mais numeroso.
Os russos emigraram para a
cidade èm número crescente, a
partir da revolução de 1917.

Alguns cientistas afirmam
que os uzbeks resultam da mis-
cigenação entre persas e mon-
góls e têm suas raízes raciais
na Pérsia, onde seus antepas-
sados se originaram de místu-
ra de turcos com outras cor-
rentes raciais.

Tashkent, cuja praça princi-
pai era denominada Praça
Stalin até que o ditador caiu
em desgraça depois de sua
morte, é uma cidade em que
os morangos atingem ás v&es
um tamanho excepcional.

Grande número de usbeks
usam gorros que raramente ti-
ram da cabeça. A temperatura
da cidade atinge a alturas tro-
picais e desce abaixo de zero
em janeiro.

Tashkent está situada a
1800 milhas de Moscou, a 600
milhas de Rawalphidi (Paquis-
tão) a 300 milhas da fronteira
da China e a cerca de 1200
milhas de Nova Deli. Ê a ca-
pitai do Uzbekistan, uma das
15 repúblicas da União Sovié-
tica, e a principal área cotor
nííera do pais.

Cidade do Vaticano (AP-UPI-FP-JB)
- O Papa Paulo VI dh-ialu. h fjpmnnr
l*a_sd_rr-tima exortação pessoal ao Presi-
dente Lyndon Johnson, para que faça o
possível a fim de levar a paz ao Vietname
e, domingo, ao dar a bênção à multidão reu-
nida na Praça de São Pedro, manifestou
regozijo diante da reação favorável que
teve, no inundo, sua mensagem de Ano
Nóvo aos governantes da União Soviéti-
ca, China Popular e Vietname do Norte
e Sul, instando-os a iniciarem negocia-
ções de paz.

O Chefe da Igreja Ortodoxa Russa,
Patriarca Alexius, féz ontem um apelo a
todos os países envolvidos na guerra do
Vietname a pôr íim imediato ao confli-
to, dirigindo-se principalmente aos Esta-
dos Unidos, a quem acusou de estar pi-soteando a Justiça e impedindo, pela vio-
léncia, que o povo vietnamita solucione
seus assuntos internos.

A mensagem do Papa ao Presidente
Johnson íoi divulgada pelo órgão oficial

do Vaticano. -i'Qs__c43ea..ne r-iiTnmin, pm"artigo publicado, ontem, na primeira pá-
gina. "As mensagens (enviadas a Mos-
cou, Pequim, Hanói e Saigon) transmiti-
das por telégrafo, se deve acrescentar ou-
tra, escrita, confiada pelo Papa Paulo VI,
dia 29 de dezembro, ao Embaixador Gold-
berg, enviado do Presidente dos Estados
Unidos, Lyndon B. Johnson.

Verbalmente, o Santo Padre, ao ma-
nifestar sua satisfação pela trégua em
vigência no Vietname (referência eviden-
te à suspensão dos bombardeios ao Viei-
name do Norte), encareceu com todo o
fervor de seu oficio pastoral que Mada
se deixe de fazer para reunir os povos;
que não se desperdice ocasião alguma,
por insignificante que seja, para alcan-
çar uma solução pacífica e equànime da
crise no Sudeste da Ásia" — dizia o ar-
tigo do Jornal.

Ontem, falando pela emissora do Va-
ticano, o redator-chefe do L'Osservalor_
Romano, Raimondo Manzini, ressaltou

que a obra mediadora do Sumo Pontifi-
ce se destina a levar a paz ao mundo
inteiro.

ADVERTÊNCIA

Embora satisfeito porque suas gestões
de paz vêm encontrando eco na opinião
pública mundial, o Papa advertiu que há
enormes dificuldades ainda por vencer,
que impedem a pacificação do Vietname,
e pede que o mundo erga sua voz, para
ajudar a superar esses obstáculos.

Dois dias após sua mensagem de fim
de ano, o Patriarca Alexius, invocando o
espírito de Natal (para os ortodoxos cai
a. 7 de janeiro) divulgava a sua, dizendo:"Apelamos aos Governos de todos os pai-
ses envolvidos nos acontecimentos do
Vietname, especialmente os Estados Uni-
dos, a compreenderem a verdadeira sabe-
doria, que consiste em traçar o caminho
certo e a seguir a senda da vida e da
paz."

Hanói rejeita ofensiva de paz
Tóquio e Hanói (AP-UPI-FP-JB) —

O Governo do Vietname do Norte afir-
mou através da rádio de Hanói, ontem,
que a ofensiva de paz norte-americana
é "enganosa e hipócrita" e que a solu-
ção da guerra vietnamita somente pode-
rá surgir quando os "EUA suspenderem
definitiva e incondicionalmente os atos
de guerra contra o Norte".

— Os norte-americanos também te-
rão que reconhecer, acrescentou, as qua-tro condições estabelecidas pelo Governo
norte-vietnamita para o início dos de-
bales. Destas quatro condições, a decisi-
va é a suspensão definitiva dos bombar-
deios contra as populações ao norte do
Paralelo 17, concluiu.

Em Tóquio, o jornal Asahi Shimbun
publicou um questionário com as respos-
tas do Governo do Vietname do Norte
dadas a seu enviado especial. Segundo as
declarações, o Governo norte-vietnamita
considera sua posição inalterada: "O fim
da guerra somente será possível com a
retirada das tropas norte-americanas do
solo vietnamita."

As autoridades norte-vietnamitas dis-
seram também que "a fórmula do Pre-
sidente' Johnson de discussões sem con-
dições significa, na realidade, discussões
nas condições impostas pelo agressor".

O Diário do Povo, de Pequim, órgão
oficial do Partido Comunista chinês, qua-lificou ns tentativas- de paz dos Estados

Unidos como uma "cortina de fumo" e
uma "palhaçada exagerada para encobrir
os esquemas de expansão da guerra no
Sudeste asiático".

O jornal chinês lembrou a seguir os
editoriais do diário Nhan Dan, de Ha-
nói, afirmando que os Estados Unidos
nada obterão através do "sensacionalis-
mo barato, pois a consciência internado-
nal está atenta às manobras expansio-
nistas do capitalismo". Concluindo, o jor-
nal diz que a guerra está mais tensa,"graças ao envio de soldados e tropas
norte-americanas".

Harriman conversa em Teerã
Teerã, Karachi, Nova Deli, Argel,

Nairobi iFP—AP—UPI—JB) — Averell
Harriman, enviado especial do Presiden-
le Lyndon Jonhson. chegou ontem a Te-
erá para entrevistar-se com o Xainxá e
com p Primeiro-Ministro Hoveyda, do Irã,
e informá-los das conversações que man-
teve até agora sobre o Vietname.

Harriman, quo vai hoje ao Cairo para
conferenciar com o Presidente Nasser sô-
bre a questão vietnamita, entrevistou-se
antes com o Primeiro-Ministro Shastri,
em Nova Deli, com « Presidente Ayub
Khan, no Paquistão, e com o lider da
oposição conservadora britânica, Edward
Heath, na Capital indiana.

O enviado especial do Presidente dos
Estados Unidos avistou-se com o Presi-

dente paquistanês, Ayub Khan, em Pes-
hawar, Harriman chegou acompanhado
do Embaixador norte-americano no Pa-
quistão, Walter McConaughy. O Embai-
xador britânico, Sir Maurice James, es-
teve também em Feshawar para confe-
renciar com o Presidente paquistanês, a
quem entregou, conforme se informou,
uma carta do Primeiro-Ministro Harold
Wilson.

Em Nova Deli, Averell Harriman con-
versou durante -10 minutos com o Pri-
melro-Minls-üo Shastri, 44 minutos com
o Presidenta Radhakrishnan, e 45 mi-
nutos com o Chanceler Singh. Salientou
aos lideres indianos, conforme se infor-
mou, que Johnson está determinado a
obter a paz no Vietname, mns nãc dis-
cutiu em detalhes uma proposta feita

pela índia, em maio, para que se esta-beleça imediatamente uma trégua e seforme uma força afro-aslática para pa-trulhar a fronteira norte-sul-vietnamita.

NA ÁFRICA

O Subsecretário .de Estado para as Rer
Iações Africanas, G'. Mennen Williams,
chegou por sua vez a Argel, também como
enviado do Presidente Johnson, e avis-
tou-se com o Presidente Boumediènne.
aliado político do Vietcong e que foi men-
cionado como possível mediador para o
início das conversações de paz no Vietnã-
me. Mennen Williams esteve depois em
Nairobi e viajou para .Mombasa, a fim
de conferenciar com o Presidente Ken-
yatta.

Wilson quer reunião em Genebra
Londres (AP-UPI-FP-JB) — O Pri-

meiro-Ministro inglês, Harold Wilson,
chamou ontem ao seu gabinete o Encar-
regado de Negócios da URSS em Lon-
dres, Vladillen Vasev, e entregou-lhe uma
mensagem pessoal para o Primeiro-Mi-
nistro soviético Alexei Kossiguin, pedindo
a este que verifique as possibilidades de
convocar uma nova Conferência em Ge-
nebra sobre o Vietname.

A iniciativa de Wilson surgiu em cou-
seqüência das conversações que êle man-
teve, sábado último, com o enviado espe-
ciai do Presidente Lyndon Johnson a Eu-

ropa, Arthur Goldberg, e conta assim com
todo o apoio norte-americano.

EVOLUÇÃO

A Inglaterra é, com a URSS, co-Pre-
sidente da Conferência de Genebra, e em
mais de uma oportunidade já propôs a
convocação de nova Conferência, inicia-
tiva que até agora não teve resposta ia-
vorável da URSS, pois Moscou limitava-
se a repetir as negativas do Vietname
do Norte e da China Popular.

Agora, porém — consideram os cir-

culos diplomáticos em Londres — a evo-
lução da guerra vietnamita permitiu a
Moscou acentuar sua influência em Ha-
nói, cujo Governo, até então, estava do-
minado por Pequim.

Espera-se que o enviado especial da
URSS a Hanói, Alexander Shelepin, cuja
viagem está marcada para quinta-feira,
obtenha dos lideres norte-vietnamitas
uma adesão à idéia de convocar novamen-
te a Conferência de Genebra — passo que
sempre se negaram a dar, sob a pressão
direta dos chineses.

Bonn aumentará ajuda a Saigon
Bonn, Ta ris (AP—UPI—FP—JB) — A

Alemanha Ocidental estuda a forma de
ampliar sua ajuda ao Vietname do Sul,
mas não serão enviadas forças militares
para apoiar as forças norte-americanas,
afirmou ontem um porta-voz do Govêr-
no alemão federal, comentando as in-
formações de que os Estados Unidos so-
licitarão ajuda militar a seus aliados eu-
ropeus, caso a guerra continue.

O Presidente da França, General Char-
les De Gaulle, durante a recepção aos
diplomatas pela passagem do Ano Novo,
advertiu contra qualquer tentativa de
buscar uma vitória militar no Vietname,
pedindo negociações de paz com a par-
ticipação de todos os interessados e a
cessação da intervenção armada, do ex-
terior.

DESMENTIDO

Um informante do Governo alemão oci-
dental desmentiu as informações proce-
dentes de Paris, e publicadas pelo jornal
Die Welt, em Hamburgo, de que Was-
hington está exercendo pressão sobre
seus aliados europeus para que enviem
tropas ao Vietname.

v A Alemanha Ocidental já mandou am-
buláncias e forneceu ajuda para o dc-
senvolvimento, mas afirmou repetidas vê-
zes que não dará ajuda militar.

O despacho publicado pelo Die Wcll
diz que "Washington receberia com pra-
zer o envio de tropas por parte de seus
aliados da OTAN, inclusive soldados ale-

, mães".
O Embaixador dos Estados Unidos jun-

to à Aliança Atlântica, Harlan Cleveland,
diz o jornal, declarou que o seu pais re-
ceberá com satisfação contribuições pa-
ra a defesa do Vietname do Sul, e que
a forma que tomarão essas contribuições,"quer queiram mandar tropas ou pessoal
militar, engenheiros ou unidades medi-
cas para ajudar o povo sul-vietnamita,
cabe naturalmente aos Governos resol-
ver".
REAÇÃO

O Príncipe Norodom Sihanouk. do
Camboja, advertiu ontem de que pedirá
ajuda externa para responder com a
força militar qualquer possível violação
do território do seu país pelos norte-ame-
rieanos, "embora estes o façam em per-
seguição às forças comunistas do Viet-

cong", dando a entender que o Camboja
recorreria à China comunista, embora
não o diga expressamente.

Sihanouk anunciou claramente que
está disposto a desfechar ataques de re-
presâlia contra os postos de fronteira
taílandeses se a Tailândia continuar rea-
lizando incursões em território cabojano.

Nos Estados Unidos, um avião peque-
no lançou folhetos de propaganda contra
a guerra do Vietname sobre a cidade das
crianças, em Disneylándla. Folhetos se-
melhantes, contendo a fotografia de uma
criança e um adulto presumivelmente
queimados por napalm e um protesto con-
tra a participação norte-americana na
guerra do Vietname, haviam sido lan-
çados no sábado sobre a base naval de
Long Beach.

O montante dos gastos dos Estados
Unidos em ajuda ao Vietname do Sul
duplicou em 1965, em relação aos anos
anteriores, anunciou uma fonte oficial de
Washington. Durante o segundo semes-
tre de 1965. a ajuda atingiu a 280 mi-
lhões de dólares e nos próximos seis me-
ses, até o íim do exercício fiscal de 1965,
essa soma deverá ser alcançada e mesmo
ultrapassada.

Americanos matam 111 vietcongs
Saigon (AP-FP-UPI-JB) — Pára-

q u e d istas norte-americanos atravessa-
ram lodaçais e pântanos ao realizarem
ontem sua primeira grande invasão do
delta do Rio Mekong e partiram em per-
seguição às forças do Vietcong que se
retiraram para perto da fronteira do
Camboja, matando, segundo ura porta-
voz norte-americano, 111. guerrilheiros,
capturando 7 e detendo 502 suspeitos.

O Secretário da Força Aérea dos Es-
tados Unidos, Harold Brown, encerrou
uma inspeção de três dias das bases nor-
te-amerleanas no Vietname do Sul equa-
lificou o rearmamento para a luta con-
tra os comunista vietnamitas de "o mais
rápido em muitíssimos anos", mais im-
pressionante do que operações como a
ponte aérea até Berlim, em 1948, e ou-
trás mais. Acrescentou que o maior pro-
blema na guerra é localizar os vietcongs.

Informou-se que uma unidade nor-
te-amerlcana-sul-vietnamita estava a uns
20 quilômetros da fronteira cambojia-
na, parte do delta onde nem os franceses,
em oito anos de lutas, nem as tropas
sul-vietnamitas, mais recentemente, ti-
veram qualquer êxito. Da ofensiva, atra-
vés de canais próximos a Bao Trai, 32
quilômetros a Oeste de Saigon, partici-
pam também tropas da Nova Zelândia.

Os vietcongs. por sua vez, continuam
exercendo pressão sobre a Cidade de
Quang Ngai, 540 quilômetros a Nordes-
te de Saigon, sendo que sábado à noite
um batalhão de guerrilheiros atacou o
posto de Cong Hoa. ã 15 quilômetros de
Quang Ngai, que era defendida por uma
companhia sul-vietnamita, a qual repe-
liu o- ataque com a ajuda da aviação.

Numa batalha entre forças comunls-
tas e norte-americano-sul-vietnamltas,
340 quilômetros a nordeste de Saigon, os
guerrilheiros tiveram, segundo se infor-
ma, pelo menos 160 mortos, acrescentai!-
do-se que o total de baixas do Vietcong
durante o fim de semana se elevou a
cerca de 500.

BOMBARDEIOS

Na madrugada de ontem, os bom-
bardeiros B-52 realizaram sua 125a ln-
cursão no Vietname do Sul, atacando
numerosos setores controlados pelo Viet-
con. Por outro lado, entrou no seu lt.°
dia a trégua não declarada da Força
Aérea Norte-Americana em seus ataques
contra objetivos no Vietname do Norte.
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Castelo serã
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O Presidente Castelo Bran-

co receberá hoje, ns 12h30m, o
titulo de Doutor Honoris Causa
da Universidade de Fairleigh
Dickson Rutherford, de Nova
Jérsei, Estados Unidos.

A entrega será íeita pelo
Reitor Peter San Martin, em
solenidade no Palácio das La-
ranjelras. às 15 horas, o Mu-
rechal Castelo Branco presi-
dirá uma reunião do Conselho
Nacional do Abastecimento.

Às 9 horas, despachará com
o Ministro da Saúde. Sr. Rai-
mundo de Brito; às 9h30m,
presidirá uma reunião com o
Ministro da Justiça, Sr. Juraci
Magalhães, Ministro dos Orga-
nismos Regionais, Marechal
Cordeiro _de_Farà, -os--Chefes -

"dos""Gabinetes Civil e Militar,
Sr. Luís Viana Filho ve Gene-
ral Ernesto Geisel, e o chefe
do Serviço Nacional de Infor-
mações, General Golberi do
Couto e Silva.

As 11 horas, reunirá o Alto
Comando do Exército, quando
dará posse ao Ministro Interi-
no da Guerra, General Décio
Palmeiro Escobar, atual Chefe
do Estado-Maior do Exército.

Lomanto Jr.
conversa com
Passarinho

Belém (Correspondente) —
Chegou, inesperadamente, on-
tem à tarde, a Belém, o Go-
vernador da Bahia, Lomanto
Júnior, que imediatamente Ini-
ciou conferência reservada
com o Governador Jarbas Pas-
sarinho,

Nada se soube da conversa-
ção, mas acredita-se que ela
tenha girado em torno da es-
truturação do nôvo partido go-
vernista. O Governador da Ba-
hia dará entrevista coletiva ho-
je à noite.

auro acusa o Governo de
torpecleameiito do projeto
que oficializa cartórios

O líder da oposição na Assembléia Legislativa, Deputado
Mauro Magalhães, acusou ontem-a "bancada do Sr. Negrão

¦ de Lima" de ter torpedeado o projeto original sobre oficiali-
zação dos cartórios, por conter um artigo estipulando teto
para os vencimentos dos titulares, "na maioria apaniguados
dos líderes do extinto PSD".

— Os lideres e componentes da hancada do atual Go-
vèrno — afirmou — justificavam sempre a sua manobra pio-
telatória com a promessa de que estavam estudando o asr
sunto e que iriam com certeza dar o seu apoio para vê-la,
alterada que fosse, aprovada e transformada em lei, ainda
em 1965.

CORTESIA E ROTINA a lor

CONDIÇÕES IMPOSTAS

Da tribuna, várias vezes
denunciamos — continuou —
que o intento do Sr. Negrão
de Lima e de seus líderes era
protelar e só votá-la no ultimo
dia do ano, a fim de impor
condições que agradassem aos
seus amigos titulares cte car-
tórios, ou, em último caso, não
permitir a conclusão de sua
votação. Finalmente, derru-
bando a máscara, fêz o Sr.
Negrão de Lima. chegar á As-
sembléia, através do Sr. Ama-
ral Peixoto, um substitutivo,
fruto de um acordo escrito, quedava aos titulares de cartórios
50ri da renda bruta. Estava
consumado o escândalo.

A luta da oposição contra
aquele privilégio teve logo a
compreensão da Imprensa e o
apoio da opinião pública, que,aliados a outras forças interes-
sadas ainda na moralização da
coisa pública, obrigaram o Sr.
Negrão de Lima, a juntamente
com seus lideres e liderados, a
aceitarem a emenda do Depu-
tado Paulo Duque, impondo
novamente a exigência de que
os titulares não pudessem re-
ceber salários maiores que os
Secretários de Estado. Cente-
nas de emendas foram apresen-
tadas ao projeto pelos depu-
tados governistas, muitas de-
Ias impertinentes, pois nada
tinham a ver com a oficiali-
zação dos cartórios, o que veio
desfigurar ainda mais o subs-
titutivo apresentado pelosmembros do Governo. Ainda
que sob protestos, sobre tais
emendas, aceito o restabeleci-
mento do teto, votamos favo-
ràvelmentc ao substitutivo, poisera essa a única maneira de
ver os cartórios oficializados.

Peracchi dis aplicação em i.%6

que ficará
até o fim

Pôrlo Alegro (Sucursall — O
Ministro Peracchi Barcelos, do
Trabalho, disso ontem quando
visitou a sede da Associação
Rio-Grandense de Imprensa quo"fica, com Castelo até o íim,"
p que "ninguém o demoverá da
missão de harmonizar empresa-
rios e trabalhadores, só deixan-
do a Pasta, quando o Presiden-
te quiser."

Sobre pressões, que achou na-
turais, quando há qualquer re-
íorma, o Ministro do Trabalho
disse que chegou a nomear um
desconhecido para a chefia do
seu Gabinete, a fim de não se
submeter às injunções existen-
tes.

INSTRUÇÕES EM BRASÍLIA

Brasília (Sucursal) — Im-
pressionado com o fato de ter
despachado processos com mais
de dez anos, o Sr. Peracchi
Barcelos instruiu ontem o De-
parlamento Nacional de Previ-
dência Social para que os re-
querentes sejam atendidos no
menor espaço de tempo possí-
vel.

Aprovado o projeto no dia
28 de dezembro — disse ainda
— e sua redação final no dia
31,- íoi então enviado ao Sr.
Negrão de Lima para vetar os
artigos que julgasse necessá-
rio e sancionar o projeto no
mesmo dia, a íim de evitar
controvérsias quanto à sua
aplicação no exercício de 1960.
O Sr. Negrão de Lima poderia
no dia 31, ao receber a reda-
ção final do projeto, já estar
com os vetos preparados e san-
cioná-lo na mesma hora cm
que o recebeu, pois o mesmo foi
votado no dia 28 e, sendo a
matéria da maior importância,
caberia ao líder do Governo na
Assembléia levá-la imediata-
mente para estudo e prepara-
ção da parte a ser vetada.

De nada valerá, no entan-
to, o esforço desesperado do Sr.
Negrão de Lima, interessado
em dar aos donos de cartórios
polpudos vencimentos, pois a
lei votada pela Assembléia en-
trará em vigor no momento em
que fôr sancionada, pois no
Orçamento para 1966 já está
pi-evista, e também porque é
apenas uma lei complementar
da já existente, de n.° 489/64,
na qual se baseou o Sr. Carlos
Lacerda para oficializar os 21
cartórios vagos, exigindo ao
mesmo tempo a medida mora-
lizadora do concurso público

para preenchimento dos res-
pectivos cargos de titulares,
acabando de vez com a vergo-
nhosa distribuição dos polpu-
dos cargos para os parentes
dos politiqueiros de sempre.

COM COTRIM

Os autógrafos do projeto de
oficialização estão em poder do
Secretário de Justiça, Sr. Co-
trim Neto, que terá amanhã
uma reunião com o Governa-
dor, tratando da sanção e veios
a alguns, artigos. ,

O Governador Negrão de Li-
ma, esquivando-se ontem de
responder sobre quando a lei
entraria em vigor, disse: "No
meu •entender, toda lei entra
em vigor na data da sua pu-
blicação".

VIGÊNCIA

A Associação dos Escreventes
da Justiça do Estndo da Gua-
nabara distribuiu ontem a se-
guinte nota:"Em face das noticias contra-
ditórias em torno do problema
da oficialização da Justiça,
aprovada pelo Legislativo Es-
tadual, a Associação dos Escre-
ventes da Justiça do Estado da
Guanabara, através de seu;, di-
rigentes, esteve reunida nn. tar-
rie de hoje com o Secretário de
Justiça do Estado.

O Professor Cotrim Neto in-
formou, na oportunidade, que
a questão da vigência do pro-
jeto não está sendo considera-
da no momento, em que o Go-
vêrno tem apenas se preocupa-
do com o estudo da matéria
oriunda do Legislativo. Escla-
receu ainda o Secretário de
Justiça que o exame do vacatio
Icr/is decorrente cio preceito
constitucional, será assunto pa-
ra ulterior apreciação, por
quem de direito, se fôr o caso.

Os dirigentes da Associação
dos Escreventes transmitiram
ao Secretário de Justiça que
aguardam que o Exm° Sr. Go-
vernador Negrão de Lima san-
cione o projeto dentro do pra-
7,o de dez dias estabelecido em
lei, e mantenha-se dentro de
suas promessas, consubstancia-
das no substitutivo Augusto
Amaral Peixoto, representando
o pensamento do Governo.

A Associação dos Escreventes
não tem dúvidas quanto ã vi-
gência imediata da lei, após a
sua sanção, pois o Governo do
Estado e o Conselho da Ma-
gistralura encontrarão solução
adequada, dentro do interesse
social e do espírito de moraliza-
ção implantado pela Revolução
de 31 de março, motivo por-
que solicita á classe que aguar-
de com serenidade e con-
fiança.

Em 3 de janeiro de 1966.
As.) Mauro Araújo Silva —

Presidente; Alcebíades Varela I
de Carvalho — diretor; Nelson
da Silva Guimarães — secre-
tário".
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é a solução
Ern prosseguimento ao seu programa de

exportação, SANDOZ BRASIL S.A. acaba
de despachar para a Espanha 1.500 kg de

butalbital e 2.000 kg de bromolactobionato de
cálcio, matérias-primas de grande emprego na

fabricação de especialidades farmacêuticas.
SANDOZ BRASIL S.A., confiante num futuro
econômico e promissor para o País, colabora

com o Governo a fim de que o seu
planejamento econômico possa

assegurar a continuidade das
medidas a que se

propôs para o
alcance das metas

de sua atividade
progressista.
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tende a

O Governador Negrão do Lima apresenta au Brigadeiro Eduardo Comes us Chejes dc sau Casa Civil u Militar, durante a visita

Negrão
visita
B

úscèlino propõe-se a voltar
rig£ •o

^> 3 as coiicíieoes cia Revolução
O Governador Negrão de Ll-

ma foi recebido, ontem, pelo
Ministro Eduardo Gomes, com
quem conversou durante vinte
minutos, a sós, enquanto os
chefes da Casa Civil e Militar
do Governo da Guanabara be-
biam cafezinho na ante-sala
do gabinete do Ministro da Ae-
ronáutica "aguardando o ter-
mino da entrevista".

Acompanhado nté o elevador
pelo Brigadeiro Eduardo Ga-
mes, que .se encontrava à pai-
sana, o Governador Negrão de
Lima disse ao JORNAL DO
BRASIL, ao deixar o pré-
dio da Avenida Marechal Cã-
mera, que a razão do encontro
prendia-se à. rotina das visitas
dc cortesia do Governo carioca
aos Ministros de Estado.

o Sr, Juscelino Kubitschek,
segundo revelou um amigo seu,
recém-chegado dc Nova lor-
que, teria afirmado a disposi-
ção de submeter-se a qualquer
condição estabelecida pelo Go-
verno Castelo Branco, eonlan-
to que lhe fosse permitido re-
tornar ao Brasil, imediata-
mente.

Entre outras coisas, o cx-
Presidente estaria preparado,
inclusive, a fazer uma decla-
ração prévia, anunciando a sua
retirada da vida pública. Sub-
meter-sp-ia, também, a íi>:av
residência em um lugar deter-,
minado, se essa estiver entre

as exigências feitas para per-
mitir o seu retorno.

OS MOTIVOS

As saudades do Brasil e a
preocupação coirí o estado de
saúde cia sua mãe, Sr." Júlia
Kubitschek, e do seu cunhado,
Sr. Júlio soares, constituem os
motivos principais entre os que
determinam a atitude do Sr.
Kubitschek que, a propósito,
declarou ao seu amigo:

— Mão desejo mais conti-
nuar em Nova Iorque, que me
faz lembrar um rinocerante,
pelos seus edifícios enormes.
Há uma enorme diferença en-
tre esta cidade e Paris que,

pelo menos, tem vida cultural
mais intensa e mais universal,

INJUSTIÇADO

Enquanto algumas pessoas
estão sondando o comporta-
mento do Governo em relação

ao possível regresso do Sr.
Kubitschek, éle continua con-
siderando-se injustiçado e a
pessoa contra quem o movi-
mento revolucionário exerceu a
maior ação punitiva. Enquan-
to o Sr. Jânio Quadros conti-
nua no Pais c o próprio Sr.
João Goulart está no Uruguai,
perto das fronteiras, a sua pre-
sença é improvável, a não ser
enfrentando o ódio rie alguns
inimigos.

acar
As previsões do Serviço- fi&

Meteorologia para os próximo.-;
dias indicam um período quen-
te e sem chuvas, uma vez que
a frente fria mais próxima, cm
deslocamento, é a que se íor-
ma ao sul do Rio Grande do

-Sul e deve atingir, nas próxi-
mas L'4 horas, o Estado de San-
ta Catarina.

As informações são de sol c
calor crescente no Rio de Ja-
neiro durante os próximos qua-
tro dias, havendo condiçõèfjde
instabilidade para ns tardes' c
noites, enquanto nos Estados
sulinos deverá chover e a tem-
peratura entrar em declínio.

ancttrws^.-
vez votem

novamente
O Procurador do Ministério

dó Trabalho, Sr. Eduardo Kair,
prosseguiu ontem, no Sindica-
to dos Bancários, á contagem
do número de votantes da'ú!-
tima eleição, a fim de verifi-
car se existe quorum para pro»
ceder, então, à apuração.

Um dos dirigentes do Sin-
dicato informou que deverá ^seríeita. uma nova. convocação
porque o comparecimento dos
associados não atingiu o mi-
mero exigido peia Portaria -10,
que regulamentou o processo
eleitoral sindical.

PREJUÍZO

Tendo em visia o impasse
criado com a falta de quorum,
elementos das duas chapas con-
correntes — azul e verde —
tentaram junto à Procuradoria,
rio Ministério do Trabalho uma
solução para que a classe não
fosse chamada outra vez a vo-
tar.

Até o momento, no entanto,
nada íoi conseguido c é quase
certo que haja. outra eleição
ainda na primeira quinzena rie.
janeiro.

Segundo fonte do Sindicato,
em cada eleição ,se gastam apro-
xírnaaamente Cr$ 15 milhões,
entre pagamento de almoço pa-
ra o pessoal, cédulas e trans-
porte de urnas.
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Transportada, em alta tensão, às
áreas de consumo, a energia elétrica é transformada nas estações receptoras. Com
seu Plano de Expansão, a Light está aumentando em 70 % sua capacidade de for-
necer energia transformada ao progresso: iluminação pública, indústria, comércio, re-
sidências. Poderosa estação receptora em Campo Grande vai beneficiar os atuais e
futuros consumidores de Campo Grande, Realengo, Bangu, Padre Miguel, Santíssimo,
Santa Cruz e Guaratiba. Outra, em Ciaria, abastecerá por completo Olaria, Bonsu-
cesso, Cordovil, Ramos, Penha e Brás de Pina. Uma terceira, no Flamengo, atenderá
às necessidades da Zona Sul.

RIO LIGHT S. A. m serviços de eletricidade

A SERVIÇO DO PROGRESSO OO BRASIL
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Coluna do Castello

lin is tro da Guerra
marca o lugar

Brasília (Sucursal) — Não tendo sofrido
contestação, deve-se tomar como válida a de-
claração do Deputado Aytisio Rocha anuncian-
do, autorízaãamente, a candidatura do Gene-
ral Costa e Silva a Presidente da República.
O anúncio, jeito na véspera da viagem do Mi-
nistro da Guerra ao exterior e através de con-
duto não oficial, revela um certo cuidado em
definir uma posição e marcar um lugar e pa-
rece traduzir o estado ãe espírito de alguém
que ouviu, através dos tempos e va voz da His-
tória, o famoso e remoto conselho ãe D. João
VI ao seu filho.

Na História republicana, a partir de 1931,
o Ministro da Guerra tem sido *se?npre can-
didato virtual à Presidência ãa República. Sò-
mente dois deles, contudo, os Marechais Euri-
co Dutra e Henrique Lott, efetivaram essa
candidatura e apenas o primeiro alcançou o
Poder. 0 General Góis Monteiro, embora te-
nha consentido em que grupos parlamentares
articulassem seu nome para a Presiáência em•1934, não chegou a ser formalmente um can-
didato e o General Canrobert Pereira ãa Cos-
ta, frustrado em 1950, morreu em 1955 antes
ãe esgotar as potencialiãaâes da sua situação
política. Naquele ano áe 1955, houve, no en-
tanto, uma candidatura militar, a áo Maré-
chal Juarez Távora, que era áe certo modo
símbolo ê expressão áa corrente militar vito-
riosa nó movimento que derrutou Getúlio
Vargas.

Ern 1964, tendo o Ministro da Guerra caí-
do juntamente com o Presiãente, o Marechal
Castelo Branco encarnava, ao mesmo tempo,
a força revolucionária e a hierarquia militar,
pois era êle eiitão o Chefe áo Estaão-Maior do
Exército, numa linha áe sucessão informal,
mas direta, ão Ministro ãa Guerra. O General
Costa e Silva, com poucos áias na Pasta, não
havia conspliãaáo uma situação áa qual de-¦¦ corresse sua candidatura presidencial.Nesses dois anos, entretanto, terá se fir-
mado a posição desse General, a qual não se
deve negar inclusive um certo, tino político,
traduzido no esforço áe interpretar no Go-
vêrno os anseios áa tropa e áe ser junto à ofi-
cialidaáe, tantas vezes ináócil, a voz áe coman-
do inãispensável à maniitenção âa orâem e
da disciplina,

O Ministro da Guerra tem sido, em opor-
tunidades críticas, fator áe segurança âo Go-
vêrno _ a tal ponto que cessaram há muito
tempo os rumores que indicavam a existência
de dificuldades políticas entre o Marechal Cas-
telo Branco e o General Costa e Silva, os quaisse podem entenâer até mesmo j.eZa_ eviâentes
dijerenças de temperamento.

Aos observadores políticos não escapa, to-
ãavia, que o tipo áe homem que ê o Marechal
Castelo Branco não passaria o Govêmo, porescolha própria, ao tipo áe homem que é o Ge-
neral Costa e Silva. 0 Presiãente áa Repúbli-
ca poâerã não se opor à candidatura do Mi-
nistro da Guerra, até mesmo por falta de con-
dições ou de motivos válidos para fazê-lo, mas
pressentem os meios políticos e parlamentares
que êle se sentiria 7nais realizado se pudessetransferir o Poder, ao término ão seu manda-
to, a alguém da sua mesma estirpe intelec-
tual e militar.

Ê êsse pressentimento que está por trásáas reservas com que são recebidas normal-mente nas rodas âo Congresso as notícias sô-bre a candidatura ão General Costa e Silva.As adesões são reãuziáas e discretas, na me-üiáa ãa expectativa ãe que possam surgir naesfera âo Poder, outras indicações, senão mes-mo âe que venha a se adensar, à revelia doPresiãente e contra sua expressa deliberaçãoo movimento pela reeleição ão Marechal Cas-leio Branco. Esse movimento, como se sabeencontra suas raízes ao mesmo tempo no auli-cismo e no anseio áe estabilização áe situa-
çoes poh.lcas mantidas até aqui em equilíbrioinstável-

Pura liiitic. tudo morno
Falando ontem por telefone com o Depu-tado Rondou Pacheco, âe plantão na Câmaradisse áo Rio o Sr- Bilac Pinto:—- Está tudo morno-
O vice-liãer âo Govêmo pediu ao Presi-dente âa Câmara medidas ãe assistência aoDeputado Francisco Macedo, internado, emestado grave, no Hospital áe Brasília,

Israel esperado em Brasília
O Sr. Israel Pinheiro está senão esperadoem Brasília para um encontro, aináa esta se-mana, com o Presiãente áa República, a quemlevara a lista áos seus Secretários no Governoâe Minas.

Carlos Castello Branco

AGÊNCIA DO
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PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
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Casta e Silva despede-se de
Castelo e ao sair demonstra
que é ai/ida amigo de Juraci

O Ministro da Guerra, General Costa e Silva, que se-
guirá amanhã para a Europa, apresentou ontem suas des-
pedidas ao Presidente Castelo Branco, e, ao deixar o Pa-
lácio das Laranjeiras, encontrou-se com o Ministro Ju-
ráci Magalhães, esforçando-se ambos para demonstrar à
imprensa que não estão brigados e são "mais amigos do
que nunca".

O Ministro Costa e Silva, quando deixava o gabinete
presidencial em companhia de dois ajudantes-de-ordens,
tentou fugir dos jornalistas, que conversavam com o Mi-
nistro Juraci Magalhães, mas ao ser pressentido por um
repórter, não pôde escapar.

PIRANHAS

Rindo muito, o Ministro Cos-
ta e Silva comentou para o Mi-
nistro Juraci Magalhães, refe-
riiido-se aos repórteres:

— Nós dois estamos brigados.
Essas piranhas disseram que
nós brigamos, quando nós esta-
mos mais amigos do que nun-
ca. Eu não tenho nada para
dizer. Quero apenas desejar
um Feliz Ano Nóvo para todos.

Em seguida, o General Costa
e Silva, diante da risada do

Ministro Juraci Magalhães,
anunciou que o visitaria hoje,
no Ministério, para despedir-se.

REUNIÃO

Na reunião de hoje do Alto-
Comando do Exército, o Presi-
dente Castelo Branco empos-
saía, interinamente, o General
Décio Escobar no cargo de Mi-
nistro da Guerra. O General
Costa e Silva, por sua vez,
aproveitará a ocasião pnra des-
pedir-se do Alto Comando.

Visita a Lisboa marcará
etapa inicial da viagem

Lisboa (AP-PP-JB) — O Mi-
nistro ¦ da Guerra no Brasil,
General Artur Costa e' Silva,
chegará na próxima sexta-íei-
ra a Lisboa, para uma visita de
caráter estritamente militar,
durante a qual percorrerá di-
versos centros militares, acam-
pamentos de treinamento c fá-
bricas de material bélico.

O General Costa e Sllva será
recebido pelo Presidente do
Conselho de Ministros de Por-
tugal, Antônio Oliveira Salazar
e homenageado pelo Ministro
do Exército Português, Coronel
Joaquim da Luz Cunha, no dia
de sua chegada, com uma gran-do ceia 

"no 
Palácio de Vilalva.

De Lisboa, o Ministro viajar»
para Londres.
BOL1TREAU

O Embaixador do Brasil em
Portugal, Sr. Bolitrcau Frago-

so, que se encontra ausente de
Lisboa há meses, regressou
hoje inesperadamente, a íim
de receber o Ministro Costa e
Silva.

Fontes oficiais informaram
que a recepção ao General Cos-
ta e Silva será a última íim-
ção oficial do Embaixador Fra-
goso, que de outro modo não
teria voltado a Portugal, pois
estava decidido a ficar no Bra-
sil até que fosse nomeado seu
substituto.

A Agência Portuguesa Lusi-
tana informou, sexta-feira úl-
tima, que os meios diplomáti-
cos do Itamarati citaram o no-
me do atual representante do
Brasil em Beirute, Embaixador
Martins Francisco Lafaieto,
como possível substituto do Sr.
Bolitreau Fragoso.

Candidatura obteve ampla
repercussão, diz- Anísio

O Deputado Anísio Rocha
disse ontem ao JB, após man-
ter contato,, com diversos che-
fes militares, no Ministério da
Guerra, que "a candidatura do
Oeneral Costa e Silva à su-
cessão presidencial obteva a
maior repercussão nas diferen-¦tes correntes de opinião públi-ca", apontando-o como "a úni-
ca, no momento, que pode ser-
vir à causa da unidade e con-
tinuidade da Revolução".

— Partindo do pressuposto
de que o próximo mandato
presidencial deva, por circuns-
tância- que sâo do domínio
público, continuai- na mão de
um militar, a quem caberá não
permitir a violação dos princi-
pios da ordem e da autoridade
nessa transição para a norma-
lidade politico-constitucional,
não vejo solução mais adequa-
da e mais fácil do que a candi-
da tura do Ministro Costa e
Silva — acentuou.

RESPONSABILIDADE

Continuando, disse o Depu-
tado Anísio Rocha:

Pela sua fidelidade aos
princípios da Revolução, pelaresponsabilidade histórica que,ao lado de companheiros do
Comando Revolucionário, as.su-
miu com a implantação do Ato
Institucional n.° 1, pela con-
fiança que civis e militares re-
volu.ionárlos depositam em
sua ação, pela lealdade de-
monstrada ao Presidente da
República, que, perfeitamente,conhece o valor _ o , alcance
dessa lealdade, hão vejo como

, se perita tempo com conjec-
tm-a além do óbvio. O óbvio
c a candidatura Costa e Sil-
va.

Disse ainda o Deputado
goiano que "não há aquele que,
dado o trato da coisa pública,não aponte de certo tempo a
esta data o Ministro da Guer-
ra não como autoposíulante,
mas como Indicação natural à '
sucessão do Marechal Castelo
Branco".

È mais adiante:
A discrição com que o •

Ministro Costa e Silva vem-se
portando, é um imperativo de
sua elegância põritictT e de
seus critérios de homem pikblico, que não quer precipitaras coisas. Mas, aproximando-
se a hora das definições c
para prevenir a surpresa das
intrigas de porão, torna-se ne-
cessário que o problema seia
desde logo pósío às claras. E
preciso notar-se que essa can-
didatura é, por outro lado.
uma garantia da continuidade
da união das Forças Armadas,
graças a que foi possível uma
vitória célere e incruenta a 31
de março.

A AJUDA

— Poder-se-ia levantar ou-
tros nomes não menos ilus-
tres, mas por que não o do
General Costa e Silva. O Pre-
sidente da República pôde rea-
lizar reformas administrativas
pelo clima de segurança quelhe foi proporcionado pelo Mi-
nistro da Guerra que soube
manter coeso o Exército. Por
que não escolher agora o no-
me do General Costa e Silva
que, podendo sair ditador da
Revolução como queriam al-
guns, preferiu dar coniinuida-
de ao regime, legitimaudo-o.

Disse o Deputado Anísio Ro-
cha, que por tais razões, t'nas
quais identifico as convenlén-
cias intangíveis do meu País, é
que sou pelo reconhecimento
imediato de uma situação Já
legitimada por um eonsensus:
a candidatura do General Cos-
ta e Silva ao próximo período
presidencial revolucionário.

— Quando na última sema-
na tratei do assunto, não o fiz
por solicitação do Ministro,
cuja franqueza é por demais
conhecida para utilizar-se de
porta-vozes. Fi-lo com a au-
toridade de líder da bancada
goiana, por um impulso puro
e superior de quem sempre cs-
teve na primeira linha de
combate à corrupção adminis-
trativa, à ideologia do Janguis-mo. integrado, portanto, na
pré-história da Revolução.

Valadares articula em
favor de Costa e Silva

Belo Horizonte (Sucursal) —
— Tal como fez em 1945, quan-do prometeu articulações em
favor da candidatura do Ma-
rechal Eurlco Gaspar Dutra, o
Senador Benedito Valadares
Iniciou contatos a favor da
candidatura do Ministro Ar-
tur da Costa e Silva à Presi-
dència de República, enquanto
o Sr. Bilac Pinto é apontado
comp solução civil nos meios
políticos de Minas, à sucessão
do Marechal Castelo Branco.

Etn seu contato com a im-
prensa, o Senador Benedito
Valadares esquivou-se de pres-tar qualquer tipo de Informa-
Çfto, afirmando que nada tinhaa declarar ou a dizer, mas se-tores do extinto PSD revelam
que êle Já está mesmo enqua-
drado no esquema de apoioà candidatura do Ministro Cos-ta e Silva.
ALACID COMENTA

O Governador eleito do Pa-

rá, Major Alacld Nunes, quese encontra descansando em
Cambuquira, classificou de boa
a candidatura do Ministro Cos-
ta e Silva à Presidência da Re-
pública.

— O Ministro da Guerra —
frisou — é um dos dirigentes
da Revolução e sua cândida-
tura está perfeitamente inte-
grada no espírito revoluciona-
rio. Mas ainda não estou pen-
sando cm sucessão presidencial,
mesmo porque vou assumir no
dia 31 de janeiro e tenho gran-
des problemas de ordem ad-
ministrativa pela írente. Minha
tarefa será de grande respon-
Habilidade e pretendo atacar
todos os problemas no seu de-
vido luenr. A"'-", r<_ —«>*-.
mas políticos serão tratados a
seu tempo.

Paraguai rejeita proposta
do Brasil sôbre 7 Quedas e
divulga nota ao Itamarati

Paulo Rehdcr e Ronaldo Theobald
Enviados especiais

Assunção — O Ministro das Relações Exteriores doParaguai, Sr. Raul Sapena Pastor, rejeitou, em notificação,
a proposta do Brasil para submeter-se ao arbítrio inter-
nacional a questão de fronteiras suscitada pela ocupação
de uma faixa de terra nas proximidades dos Saltos deSete Quedas por um destacamento militar brasileiro.

Na nota oficial ainda mantida sob sigilo pelo Itama-
rati, o Govêmo paraguaio consider.a "existirem muitosmeios prioritários de solução pacifica para a questão"ressaltando que "a evidente deterioração na cordialidade
de nossas relações internacionais não'se deve ao desen-
tendimento em torno da demarcação da fronteira mas àocupação militar de zona ainda não delimitada." 

'

PRIMEIRO PASSO

A nota, assinada pelo Ministro das Relações Exterio-
res do Paraguai, foi entregue no dia 14 de dezembro dòano passado ao Embaixador brasileiro em Assunção SrJaime de Sousa Gomes. Nela são expostos os-pontos-de-
vista do Governo paraguaio, considerados pelos partidos deoposição como o primeiro passo para a retirada das tropasbrasileiras de território considerado por eles paraguaioAntes da entrega da nota, os partidos de oposiçãoLiberal, Revolucionário Febrerista e Democrata Cristãohaviam promovido uma manifestação pública em As-sunçao, que culminou com um atentado ao edifício ondefunciona o Consulado brasileiro. Na ocasião, foram utiliza-dos coquetéis Molotov e queimada uma bandeira brasileira
por_ cerca de 500 manifestantes. Além desta manifestaçãoos jornais oposicionistas iniciaram, e ainda mantêm uma*campanha de mobilização de opinião pública na qual de-fendem a tese de que os Saltos de Sete Quedas perten-cem ao Paraguai.
ARGUMENTAÇÃO

Após classificar de errônea a versão brasileira do pro-blema, através da apresentação de diversos documentosfirmados pelos dois países e de argumentos baseados noDireito Internacional, o Chanceler Sapena Pastor afirma
que esta apreciação, "recentemente apoiada pela ocupa-
çao da zona fronteiriça por efetivos militares brasileirose precisamente a causa de situações do fato que afetamas relações entre nossos países, cuja cordialidade desejaser preservada pelo Governo do Brasil.""Esta estranha pretensão brasileira — prossegue anota paraguaia — não somente carece de fundamentoslegais, assim como contrasta, contradiz e nega toclo valora tratados e convênios internacionais, e desconhece o tra-balho conjunto que por dezenas de anos realizaram decomum acordo o Paraguai e o Brasil para demarcar suasfronteiras.

REJEIÇÃO

Diz a nota mais adiante: "Meu Governo aprecia ooferecimento contido no número 16 de vossa nota n° 310de que "o desentendimento existente entre as duas nações'em torno da delimitação' da fronteira comum no Saltodas ..Sete Quedas, seja submetido ao alto julgamento deum arbitro internacional. Estimamos que a solução pací-fica das controvérsias internacionais constitui uma dasconquistas mais apreciadas do Direito Internacional feliz-mente Incorporadas à Carta da Organização dos EstadosAmericanos em seus Capítulos II e IV, e a numerosos ins-trumentos internacionais americanos, principalmente aoTratado Americano de Soluções Pacíficas, o Pacto deBogotá."
"Contudo, considera o Governo da República do Para-

guai — continua a nota — que a arbitragem internacionale precisamente uma das últimas soluções jurídicas juntocomo procedimento judicial ante à Corte Internacional deJustiça, e que, antes de recorrer a tão extrema soluçãoexistem muitos meios de solução, pacifica de reconhecida
prioridade que deveriam ser tentados, tais como a ne-o-ciaçao direta, os bons ofícios, a mediação, a investigaçãoe conciliação etc. (Art. 21 da Carta da OEA)."
DETERIORAÇÃO

Prossegue, então, o Sr. Sapena Pastor: "Neste pontocumpro expressar a Vossa Excelência que a evidente dete-«oração na cordialidade de nossas relações internacionaisnao se deve tanto ao desentendimento existente entre ademarcação da fronteira, como à ocupação militar, per-pretada pelo Brasil, da zona ainda não delimitada É certoque esse destacamento ocupa zona ainda não delimitadamas também e inegável que estando ao sul do cume déMaracaju e território paraguaio, o que será sem dúvida
«?,- ."í. 

° a°-efetuar~se a demarcação dos 20 quilômetrosque faltam entre o marco 341/IV e o Salto de Guaira "

„._ 7 f 
e„m rTTCh,'lÇar a Prop08*-* arbitrai feita pelo Governo. dos Estados Unidos do Brasil _ frisa a nota - não che-ganamos a compreender que não foram esgotados os meios

que estimamos prévios, para selar uma feliz coincidênciade propósitos. As relações entre o Paraguai e o Brasil, to-davia, permitem o diálogo cordial e amistoso.
RETIRADA

A seguir, o Ministro paraguaio pede a pronta retiradacias tropas brasileiras: "O que não pode esperar nenhumlapso, por breve que seja, o que deteriora visivelmentenossas relações, o que excita a imaginação dos povos o
que nos coloca ante à iminência de qualquer incidente de-«agradável, é a presença de forças militares brasileiras nazona onde a Comissão Mista deve colocar marcos de limitesO Govêmo brasileiro deve compreender que o que no**separa não é um problema de demarcação, que ao finalde contas, pode ter solução jurídica. O que nos separa edistancia é a presença de forças militares brasileiras querecentemente (junho último) ocuparam a zona não de-marcada, presença que irrita e que não contribui em nadaíl solução da questão."
LOCALIZAÇÃO

_ 
"Estas forças de ocupação não estão assentadas noPorto Coronel Renato — como em nome do Exmo. Presi-

dente da República afirmou à Embaixada do Brasil emAssunção na Nota Verbal de 1 de setembro de 1965 — se-não ao Sudoeste do Porto Coronel Renato, precisamentena zona ainda não demarcada", acrescenta o Sr. Sapena
Pastor, para em seguida concluir:

— Levando em conta considerações anteriores, o Go-
vêrno da República do Paraguai, alentado por cordiais sen-
timentos americanlstas, propõe ao Governo dos Estados
Unidos do Brasil:

a) Que o Govêmo dos Estados Unidos do Brasil retire
da zona ainda não demarcada (trecho de aproximadamen-
te 20 quilômetros entre o marco 341/IV e os Saltos de
Guaira), suas íôrças militares de ocupação, com o objetivo
de íazer possível a solução pacifica da questão de demar-
cação;

b) Que a Comissão Mista de Limites e Caracterização
da Fronteira prossiga normalmente seus trabalhos, paracujo objetivo o Governo brasileiro disporá da concorrência
de sua Delegação à 26.a Conferência da Comissão Mista.
em uma data que se fixará de novo por acordo de ambos
os Governos;

c) Que no caso de desacordo entre os Governos do
. Paraguai e do Brasil no seio de sua Comissão Mista, ambos

os Governos recorram a todos os meios de solução pacífica
dos conflitos internacionais, começando por negociações
diretas.

O Presidente Castelo Branco,
conforme ficara decidido na
sua última reunião com os co-
ordenadores da Aliança Reno-
vadora Nacional, assinou on-
tem o Ato Complementar n.° 6,
que prorroga até 15 de março
o prazo para criação e regi..-
tro das organizações partida-rias.

O AC-G foi assinado durante
uma reunião tle hora e meia
realizada mo Palácio das La-
ranjelras, com os Ministros Ju-
raci Magalhães, Cordeiro deFarias, Luis Viana Filho e osGenerais Ernesto Geisel e Gol-
beri do Couto e Silva.

O ATO

£ o seguinte, na integra, oAto Complementar n.° 6:"O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe'
confere o Artigo 30 do Ato Ins-
titucional n.° 2, resolve baixar
o seguinte Ato Complementar:

Artigo 1." — Fica prorrogadoaté 15 dc março tie 1966 o prazoestabelecido no Artigo 1.° do
Ato Complementar n.° 4 paraa criação e' o registro das or-
ganizações que terão as atrl-
buições de Partidos políticos,enquanto êstes não se consti-
tuírem.

Artigo 2.° — Este ato entra-
ra em vigor na data de sua pu-blicação, revogadas as disposi-
ções em contrário."

A ÜNICA MEDIDA

Ao término da reunião, o Mi-
nistro Juraci Magalhães expli-
cou que a assinatura do Ato
Complementar _.." 6 foi a úni-
ca medida concreta do encon-
tro. Disse que. outros foram de-

batidos, sem qualquer decisãoe, por isso. voltarão a. ser dis-cutidos na reunião de hoje acomeçar às 9 horas. ' "
Perguntado sôbre a AREN .informou o Ministro Juraci

Magalhães que seus -estatutos
estáo "praticamente 

prontos"embora "haja algumas suges-toes sob exame das liderança.,
politicas que participam dacriação do Partido."

OUTRO ATO

Mais tarde, reunido com jor-nalistas em seu Gabinete, oMinistro Juraci Magalhães dis-
se que o Ato Complementar n.°
6, ao invés' de apenas dois, de-veria contar inúmeros artigos.
Informou que houve sugestões
para que o AC-3 abordasse
também a questão da escolha
dos novos Governadores, "mas
o Governo preferiu cuidar ape-
nas da prorrogação do prazo
para formação dos novos Parti-
do.s".

Referindo-se à_ eleições dês-
te ano, o Ministro da Justiça
disse ignorar se elas serão in-
diretas, como se anuncia, con-
firmando a existência de con-
trovérslas no próprio Governo.— Como há ainda muito
tempo para que a solução ama-
diu-eça, como ocorreu com a
escolha do Presidente da Repú-
blica, que será eleito por via
Indireta, o Governo adiou a so-
lução do problema para época
mais oportuna.

Admitiu o Ministro Juraci
Magalhães, em seguida, a pos-
sibilidade de o Governo .ditar
ainda éste mês o ato que fixa-
rã, sobretudo, o calendário elei-
toral de 66.

Ademar diz qne a ARENA
será pujante em S. Paulo

O Governador Ademar de.
Barros, frisando não existir"problema insolúvel", disse on-
tem ao JORNAL DO BRASIL,
após uma reunião de hora e
meia com o Ministro da Jus-
tiça, que "a, Aliança Renovado-
ra Nacional será um Partido
pujante em São Paulo'".

— Há recursos suficientes
para garantir os interesses pó-
líticos regionais — observou o
Governador paulista, referindo-
se à hipótese da criação de
•sublegendas nos Estados, para
a organização tle íôrças locais
divergentes, embora em acordo
no plano nacional, unidas no
apoio ao Governo Castelo Bran-
co.

O PONTO COMUM

Para o Governador Ademar
cie Barros, "o ponto comuni de
convergência é o apoio de lo-
tios os que estão na ARENA ao
Presidente Castelo Branco".

Disse ainda o Sr. Ademar de
Barros que o bipartiriarismo fi-
xatlo pelo Ato Complementar
n.° 4 é provisório e terá vigên-
cia até que existam condições
materiais objetivas para a es-

triituraçáo de partidos politi-
cos definitivos.

MANIFESTO

O.s deputados estaduais da
bancada tia extinta UDN pre-
tendem lançar ainda esta se-
mana o manifesto cm que, pro-
nunciando-se contra o sistema
bipartidário, anunciarão o «eu
propósito de não integrar a
Aliança Renovadora NacionaL
O único obstáculo a divulgação
rio documento é a decisão do
Sr. Flexa Ribeiro de aderir 4.
ARENA.

OPOSIÇÃO COM ai

O Presidente do Diretório Re-
gional do Movimento Democrá-
tico Brasileiro. Deputado Vai-
dir Simões, informou ontem ao
JB que o Partido oposicionista,
já conta com o apoio de Sl
deputados estaduais, "existindo
a possibilidade- de mais nove
ou 10 adesões".

O Sr. Valdir Simões anun-
ciou para breve o inicio de cam-
panha nacional em favor da re»
ali_ação de eleições diretas pa-
ra a escolha de Governadores.

Krieger promove reunião
com os líderes gaúchos

rõrto Alegre (Sucursal) — ò
litler do Governo no Senado,
Sr. Daniel Krieger, convocou
para uma reunião os lideres dos
Partidos que apoiam o Governo
federa] no RG do Sul, aos quais
manifestará a sua intenção de
viajar para Brasília, no dia 20,
com o Diretório Regional da
ARENA "já definitivamente es-
truturado".

A Oposição, por sua vez,
anuncia qüe, concluída a for-
mação do Diretório Regional do
Movimento Democrático Brasi-
leiro, desenvolverá intensa cam-
panha para a manutenção das
eleições diretas nos Estados.

ARENA NO CEARA

Fortaleza (Do Corresponden-
te) — Ficou assim constituído
o Diretório Regional da ARE-
NA: Presidente — Paulo Sara-
zate; Vice-Presidente — Valde-

mar Alcântara; 2." Vice-Presi-
dente — Flávio Marcílio; 3.°
Vice-Presidente — Adauto Be-
zanra; Secretário-Geral —
Franklin Chaces; Tesoureiro
Plácido Castelo.

C. PINTO DESMENTE

São Paulo (Sucursal) — o
Professor Carvalho Pinto des-
mento ontem as notícias de
que teria incumbido o Prefeito
Faria Lima de interpelar o Mi-
nistro da Justiça a respeito das
eleições estaduais dêste ano e
reiterou ser contrário ao"bipartidarismo artificial e de
cúpula provisoriamente instala-
do no País".

O Sr. Carvalho Pinto conde-
nou, mais uma vez, "a preten-
são dos que desejam subtralí
ao povo o direito de escolha
direta dos Prefeitos e Gover-
nadores",

Alacid afirma que ARENA
íor ma-se fácil no Pará

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Governador eleito do Pará,
Major Alacid Nunes, que se cn-
contra descansando em Cam-
buquira. declarou ontem ao JB
que não há nenhum problema
para a constituição da ARENA
no seu Estado, "onde existe um
perfeito entrosamento entre as
íôrças revolucionárias".

O Sr. Alacid Nunes permane-
cera em Cambuquira até o dia
9, quando seguirá para o Rio
de Janeiro, devendo estar em
Belém do Pará no dia 19, a íim
de constituir o seu quadro dé
auxiliares, que terá como base
a mesma equipe que com ele
trabalhou na Prefeitura da Ci-
dade.

ARENA UNIDA

Sôbre a constituição._<_o_Par.._.
tido revolucionário no Pará.
disse o Sr. Alacid Nunes, que"a ARENA não terá qualquer
problema no Estado, já que as
íôrças revolucionárias estão
coesas e unidas, com apoio da
maioria do povo".

A maior prova disto é que
a nossa eleição íoi tranqüila,
numa demonstração de que o
povo está satisfeito com a Re-
volução s* com o Governo do
Coronel Jarbas Passarinho, que
realmente atendeu aos anseios
da população do Estado, rea-
lizando uma administração eíi-
ciente. Assim, a Oposição íerá
insignificante e sem. qualquer
expressão politica ou eleitoral.

COLABORAÇÃO

Observou ainda o governador
eleito do Pará que esti per-
íeitamente entrosado com o
Governo federal.

— Por isso — disse —, conto
com a colaboração do Presi-
dente Castelo Branco, porqu*
tenho um programa de Govêr-
no ?. reslizar e preciso de aju-
da do Governo Central. E es-
tou certo desta colaboração,
para solucionar os problema»
do meu Estado que lão muitos.
Mas com trabalho constante
conseguiremos realizar um
trabalho eficiente.



Jornal do Brasil, Têrça-Felra, 4-1-66, 1.° Cad.

ORDEM É AGIR Moradores protestam no Mercaã
ii contra esgotos que

envenenam a àmm cio mar
_3

Moradores da Praia do Leblon estão protestando contra
a poluição da.água do mar, "provocada pela descarga da*
elevatória de esgotos em horas de maior afluência de ba-

nhistas, e que coloca em perigo a saúde das crianças que
ali se divertem."

No domingo, um grupo de rapazes chegou a organizar-
se para desligar, à força, a chave das bombas de recalque
da elevatória, sendo demovidos por alguns pais que alega-
vam uma medida de violência não resolver definitivamente
o problema.
CONTRASTE

Os moradores dos edifícios
localizados na praia disseram
que, '-no Governo passado era
freqüente a presença de fun-
ciohários da elevatória de es-
gotos colhendo amostras da
água do mar para análise do
índice de poluição, mas agora
cies jã não aparecem".

Os freqüentadores da praia
revelaram que desde o inicio
das férias escolares a presença
de detritos boiando tem aíu-
gentado os banhistas, mas quo
no último fim de semana a si-
tuacão agravou-se, exigindo
uma explicação das autorida-
des sanitárias do Estado.

rcaãos
teira pedem
concordata

A cadeia de Supermercados
Feira ingressou, ontem, na 4.a
Vara Cível da Guanabara, com
um pedido de concordata pre-
verttlva, confessando que pas-
sul dividas no mercado para-
leio de CrS 101 milhões, além
de outras com fornecedores de
mercadorias que atingem CrS
61 milhões.

A firma propõe saldar seus
débitos em dois anos, na base
de W/c, mas não apresentou o
balanço especial para a con-
cordata, limitando-se a juntar
à, petição inicial o balanço en-
cerrado em junho de 19G5. Seu
maicr credor é a Indústria
Gess:-Lever, no valor de CrS 3
milhões. O passivo declarado
pela firma é de CrS 202 mi-
lhões.

A petição inicial e assinada
pelos Srs. Amauri Feri Barrõs
Gentil e Carlos Roberto Reis
Santos. Os tomadores de "titu-
los no paralelo são diversas
pessoas físicas.

Brasil tem
mais três
destróieres

O Adido Naval brasileiro em
Washington, Ahnirante Antô-
nio Junqueira Giovannini. clie-
gou ontem ao Rio, a bordo
do transatlântico norte _raeri-,
cano Brasil, tendo revelado, ao
desembarcar, a compra de mais
três destróieres aos EUA, que
constituíam a frota de reserva
daquele País e deverão chegar
no fim do ano. após um perto-
d3 de reativarão.

No mesmo navio, viajam 400
turistas em excursão pela Ame-
rica do Sul, sendo que 43 des-.
ceram no Rio. A ex-Miss Bra-
sil Adalgisa Colombo também
desembarcou, em companhia
do marido o do filho.

Nenhuma das autoridades
encarregadas do turismo no Es-
tado recebeu os passageiros do
Brasil, que foram vitimas, in-
clusive. da ganância dos moto-
ristas de táxis, os quais cobra- ,
vam de 30 a 40 dólares, por
uma viagem de ida e volta ao
Corcovado ou a Copacabana.

uTmwaÍMil^Lh^di^prdem'^ que toda a Força Policial inicie uma ação cm larga escala no combate «o
mBtJt.

os pi iOS

SAMDU, IBGE e SAPS
para rlesneio em 30 dias

A nova lei sobre locações não residenciais -atingiu

ontem o SAMDU, o IBGE e o SAPS, que receberam notifi-

cações dos proprietários dos prédios que ocupam como lo-

catários, para que os desocupem em 30 dias, ou passem a

pagar aluguéis majorados em proporções que variam entre

500 por cento e 1000 por cento.
Também o Clube Fenianos talvez não possa dar os

seus famosos bailes de carnaval este ano, em vista de sua
sede,'na Rua Senador Dantas, 75, ter sido pedida pela firma

proprietária, J. M. Rollas &, Cia., que deseja utilizar o pré-
dio para outro fim que o de locação não residencial.

DESPEJOS AUMENTAM

Lisboa promete mobilizar
Força Policial para livrar
o carioca dos criminosos

Ao tomar posse ontem, no cargo de Diretor-Geral da

Força Policial da Guanabara, o General Milton Lisboa afir-

mou que iniciará imediatamente "uma luta sem quartel aos

O novo Diretor da Força Policial já foi'Chefe de Policia

criminosos, durante as 24 horas do dia, a fim de que o

carioca se livre dos maus elementos".
e Comandante da Força Pública do Pará, além de Adminis-

trador do Palácio da Guerra, função para a qual foi nomea-

do há dois anos, e que exerceu até há poucos dias.

Com a distribuição, ontem,
de 140 notificações de despejo
no Foro do Rio, manteve-s3 a
média dos ultimes dias de 1005,
elevando o total para 3 530
processos entrados na Córrego-
doria, desde quo a Lei 4 864,
de 30 de novembro último en-
trou cm vigor.

Antes do dia 10 de janeiro
não haverá nenhum despejo,
uma vez que a primeira notifi-
cação baseada na nova .lei foi
apresentada em 10. de dezem-
bro do ano passado, e o prazo
para desocupação do prédio é
de 30 dias.

A repartição do SAMDU
atingida pela Lei dos Despejos
é a que funciona no prédio da
Rua Postal, 50. A do SAPS é
a da Rua Garcia D'Avila, 85 e
a do IBGE é a instalacla.no
prédio— da Avenida FrarrkHri
Roosevelt, 194, 3.° andar.

São Paulo (Sucursal,! .— Os
j_j__)Lxartói4_s de re_iisiros de
títulos e documentos da Capi-
ai já receberam cerca de 1 401)
.otificações de* despejes, desde

a promulgação da Lei 4 8G4, en-
nlteeida como a Lei do Estímu-
lo à Indústria de Construção
Civil.

O número de notificações nâo
rcpressnta nem 30':ó do que se
espera para os próximos dias,
com o envio de pedidos de der-
pejo de organizações imobiliá-
rias, que administram grande
número de prédios de escrito-
rios da. Capital. ,

MAIORIA DE PEQUENOS

A maior parte das notifica-
ções de despejo recebidas pelos
Cartórios da Capital são ende-

roçadas a pequenas casas co-
merciais, colégios, casas de sait-
de, escritórios, lojas c consulto-
riom. Foram registradas ain-
da notificações para a Secreta-
ria de Abastecimento da Pre-
feitura, a Johnson „ Johnson
tío Brasil, c o Banco Tozan.

A Santa Casa de Misericór-
dia de São Paulo, registrará,
nos nróximos dias, milhares de
notificações de despejos contra
os locatários dos imóveis que
lhe foram doados, c que cons-
tituem a sua principal fonte de
renda.

Alguns advogados afirmaram
que a liberação dos aluguéis de
móveis não residenciais foi
justa, pois esse tipo de investi-
mento é preferido por institui-
ções religiosas e de beneficén-
cia, companhias de seguros,
viúvas e órfãos para obtenção
de renda.

PROTESTO DOS
ADVOGADOS

Estudando o problema, a As-
spciação dos Advogados de São
Paulo chegou à conclusão de
que, "embora corresponda as
exigências da política econômi-
ca e social do Governo, obje-
tivando estimular a construção
civil, é imperioso reduzir-se o
forte impacto causado com o
brusco abandono de um regi-
me jurídico que vinha sendo
observado há mais de 20 anos".

O Conselho Diretor da Asso-
ciaçáo, por sua vez. se mani-
festou favorável à alteração tío
prazo de entrega do imóvel de
30 para 90 dias e julga que a
instituição de um aluguel arbi-
trado passa a ter um sentido
de cláusula penal, da íorma
como está autorizado no Arti-
go 28 da Lei 4 8G4.

A FORÇA

A Força Policial carioca íoi
criada em março do ano pas-
sado e congrega um efetivo.de
12 200 homens e 200 mulheres
da Policia Feminina. Consti-
tuindo-se em órgão subordina-
do diretamente à Secretaria
de Segurança, a Força Policial
congrega, ainda, as Polícias
Marítima c Aérea, a Policia de
Vigilância, a Guarda Civil e os
detectives.

O órgão funciona no prédio

Casos de R. G. do Sul
desidratação lança Talão
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foram 71 e volantes
'ais 71 casos de desidrata-

çao foram registrados ontem
nos hospitais da Guanagara.
dos quais 49 foram atendidos
no Hospital Sales Neto e 22 no
Salgado Filho, a maioria deles
de primeiro .grau. Apesar das
constantes advertências e ape-
los dos médicos/dezenas de ca-
sos vêm ocorrendo diariamente,
sobretudo por exposição prolon-
gada ao sol.

Porto Alegre (Sucursal) —
Paralelamente com a fiscaliza-
ção indireta, através do Talão
Milionário, a Secretaria da Fa-
zenda pretende intensificar a
fiscalização volante, num plano
contra a sonegação.

O Talão Milionário está em
vigor a partir do dia 1 de
janeiro, com distribuição do
prêmios não apenas aos con-
sumidores, mas também aos
balconistas.

Exercício financeiro do
Rio Grande do Norte finda
com dívidas de 10 bilhões

que pertenceu ao quartel da
Policia do Exército, em Benfi-
ca, hoje todo reformado e com
instalações modernas, onde é
controlada a segurança da po-
pulação tanto da zona urbana
— através do serviço de Ra-
diopatrulha —. como da zona
rural — onde encontram-se
inúmeros postos policiais. Vi-
sando ao adestramento de seu
efetivo, são ministradas aulas
diárias de ginástica, paralelas
ao aprendizado de defesa pes-
soai, judô e capoeira.

PM apreendeu mais jogos
de praia e prendeu jovens
que tentaram resistência

Com a intensificação da repressão aos jugos de praia
— proibido ate às 13 horas — o 2.° Batalhão da Policia
Militar, sob o comando do Coronel Thiers Marinho Coelho,
apreendeu cerca de 100 objetos usados nos últimos feriados,
além de efetuar sete prisões de jovens que tentaram re-
sistir à ação policial.

Devido ao aumento considerável do número de obje-
los apreendidos — anteriormente estava-se recolhendo
cerca de 30 unidades diárias — o depósito de material do
quartel do 2." Batalhão está abarrotado de raquetas,.pran-
chás e bolas, a serem doadas a instituições beneficentes.
A média diária tem sido de 13 pranchas, 30 bolinhas, 50
raquetas, além de alguns discos e bolas de futebol.

" Natal (Correspondente) — Foi encerrado no dia 31 de
dezembro o exercício financeiro do Rio Grande do Norte,
apresentando Restos a Pagar num montante superior a
Cr$ 10 bilhões e 500 milhões- Esta cifra o quase igual a
toda a despesa do Estado fixada no Orçamento que vigo-
rou no ano passado, e que foi prorrogado neste exercício.

Além desses Restos a Pagar deve levar-se em conta
o déficit orçamentário, que é superior a Crs 18 bilhões. O
Deputado Ângelo Varela, ex-Secretário de Finanças no Go-
vêrno Dinarte Marlz e nos três primeiros anos do Governo
Aluisio Alves, fêz, ontem, da tribuna da Câmara, uma aná-
lise- da situação.

PROMETE ACABAR

O Coronel Thiers Coelho dis-
se ao JB que a ação repressi-
va dos PMs — já contando
com a ajuda dos policiais far-
dados espalhados ao longo das
avenidas que beiram as praias
— continuará intensificada
até que o abuso seja definiu-
vãmente exterminado.

Espera o Coronel Thiers
Coelho que até o fim do mês
a situação esteja bem melhor,
possibilitando aos banhistas
aproveitarem o banho de mar
sem serem importunados com
boladas ou raquetadas.

TRÂNSITO

Informou o Coronel Thiers
Coelho que a ação do 2.° Ba-
talhão da PM passará também
a fiscalizar os motoristas que
estacionam seus carros erro-
neamente nas ruas próximas
às praias e para tal já conta
com dois reboques. Acrescen-
tou, que a ação do 2.° Bata-
lhfiò se estenderá ainda até o
Centro da Cidade, abrangendo
a jurisprudência do 1.° e do 5.°
Batalhão.

Acrescentou que de sexta-
feira para domingo já apre-
endeu cerca de 60 carros, ten-
do esperanças de que com
mais alguns dias de repressão
os motoristas se intimidem e
passem a agir corretamente.

EM NITERÓI

Niterói (Sucursal) — Vinte
e seis bolas de futebol, 11 de

Ciclascm em
_^

Campo Grande
muda dia 10

MUITO PIOR

Disse d Deputado Ângelo
Varela que o novo Governador,
Monsenhor Alfredo Gurgel,
encontrará o Estado em muito
pior situação do que a enepn-
trada pelo Sr. Aluisio Alves
quando sucedeu o Sr. Dinarte
Marlz. Enquanto em janeiro de
1961 as dividas encontradas fo-
Tam de CrS 372 milhões, pelo
6r. Aluisio Alves, o passivo da
atual administração atingirá
CrS 10 bilhões e 500 milhões.

_ste ano a receita estadual,

segundo estimativa dos órgãos
fazendários, chegará a CrS 23
bilhões e 726 milhões, enquan-
to a despesa, somente com pes-
soai, se- elevará a CrS 25 bi-
lhões e 249 milhões, ou seja
104.4 por cento.

Mostrou também o parlamen-
tar que no decorrer dêste qüin-
qüênio foram criados mais de
dez mil cargos, pois em 1961
existiam 8 052 e atualmente
18 828. sem falar nos servidores
autárquicos, jjaraestatais, pre-
videnciários e de órgãos de
economia mista.

A Coordenação da Mudança
de Ciclagem informou ontem
que foi adiada para a próxi-
ma segunda-íelra, entre as 7
e 8 horas, a conversão de ire-
qüência de energia no bairro
de Campo Grande, què será
aumentada de 58 para CO oi-
cios, causando uma interrup-
ção de 1 hora no consumo da-
quela localidade.

Explicou o Departamento da
Light que a mudança de ci-
clagem deverá ser dinamiza-
da no decorrer dêste ano, con-
forme entendimentos manti-
dos com o novo Presidente da
Comissão Estadual de Energia,
Coronel Paulo Leitão de Al-
cnrelda, empossado sexta-íeira
passada.

voleibol e seis jogos.de fres-
cobol foram apreendidos, sá-
bado e domingo nas Praias de
Icarai, São Francisco e das
Flexas, todas nesta Capital por
investigadores da Delegacia de
Jogos e Costumes, em poder de
banhistas que praticavam es-
portes em áreas proibidas.

Os agentes da Delegacia, se-
gundo o Delegado Wilson da
Silva Jardim, a partir de do-
mingo próximo passarão a fis-
calizar as praias trajando cal-
ções de banho, para reprimir,
também, os jogos dentro da
água, e evitar que os infrato-
res de jogos proibidos naque-
les locais continuem fazendo
vítimas.

SALVA-VIDAS

Um memorial contendo mais
de duas mil assinaturas será
encaminhado hoje ao Gover-
nador Paulo Torres, solicitan-
do-lhe a criação do Serviço de
Salvamento para atuar em tô-
das as praias de Niterói e em
algumas tía Região dos Lagos,
como Cabo Frio, Arraial do
Cabo, Araruama e Saquarema.

O documento, que está sen-
do elaborado por moradores do
Saco de São Francisco, Juru-
juba, Icarai e Piratininga, te-
rá uma cópia enviada ao Se-
cretário de Saúde, Sr. Luis
Botelho, que no ano passado
se pronunciou favoravelmente
à criação do novo organismo,
a funcionar nos moldes do
existente na Guanabara.

Nova unidade
do IAPI
em Bangu

Para atender cerca de 200 mil
segurados em assistência medi-
ca e processar seus benefícios,
o Presidente do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos
Industr_ários___ Sr^ José Dias
Correia Sobrinho, inaugura,
hoje, às 10 horas, uma nova
unidade médica do IAPI, loca-
lizada em Bangu.

A unidade médica de Bangu
do IAPI deverá oferecer aos
seus segurados total asistência,
tendo em suas instalações ser-
viços de clinica geral, obste-
trlcla, cirurgia, raios X e urn
laboratório de análises.
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1 Cartas
dos
leitores

DO COISAS DA POLÍTICA

O O Sr. Maurício Couto
Santos, a propósito cia "cam-
panha dos nordestinos e baia-
nós, visando a levar Jorge
Amado ao Prêmio Nobel de Li-
teratura de 1966", escreve
para lembrar que o movimen-
to estü ganhando adeptos e

precisa apenas de um patro-
cinador para consolidar-se-

Diz o Sr. Couto Santos que
as inscrições devem ser aber-

¦:tas até fevereiro, "tendo con-*¦ .'dições para apresentar candi-.
.: dutos -professores da especiali-
..dade, diretores de associações,

"ii*'"iyhs nutras indivi-

Dlretor-Presidente:
C. Pereira Carneiro

Kio, 4 de janeiro de 1966
Diretores:

M. F. do Nascimento Brito e Celso de Souza « Silva

Ano da sucessão

Edltor-Chefe:
Alberto Dines

.dualidades credenciadas, sendo¦ ilimitado o número dos Ins-
crltos". E acrescenta:

''' ''Seria de admitir-se, e de-
; sejar-se, que vãrios credencia-
¦ dos apresentassem Jorge Ama-
-do, para reforçar a inscrição,

/ i-o que todos esperam venha a
,i suceder, pelo menos ira * Ba-

hia. Rio de Janeiro e São Pau-
lo. Sugerimos que o patroci-
nador da candidatura seja o"JORNAL DO BRASIL, deca-
no da grande imprensa cario-";'ca. Para êsse íim, o grande''. 
matutino começaria, desde jà,
a promover o nosso maior es-
critor contemporâneo".r," *

'"'!;: Depois de referir-se a um'editorial do JORNAL DO
BRASIL, o Sr. Rogério No-
Kueirn, Praça Floriano, 55,
analisa o problema da unifi-
cação da Justiça, argumen-
tando:

"A Unidade da Justiça, que"seria 
conseqüência natural e

lógica da unidade da lei ma-
terial que se firmou contra a
reação de 1889 e também da
unidade da lei processual em
1940, baixou ao nível da quês-
tão doméstica entre primos.

ít.Og Governadores não podemgovernar, segundo sua con-
cepção, sem intervir na Justi-

uça no que ela tem de essen-
ciai, isto é, no poder de no-

. mear desde o servente até o
-., Desembargador; querem do-

minar a Justiça, dominando
; os Magistrados, nas remoções

e promoções, e nas investidu-
• -ras, .porque a Justiça é quem

dá vida, liberdade, bens, tudo,
a brasileiros e a estrangeiros.
Tanto isso é verdade que ti-
vemos Juizes britânicos aqui
até 1845. E toda preocupação
estrangeira está. nas coisas da
Justiça- Buscam até modos de
anular decisões, pagando a, Ad-
ministração por fora, como uns
questões de desapropriações, te-
lefones e outras".

Mais adiante, escreve o Sr.
Rogério Nogueira:

"Sóbre a ilegalidade, o es-
bulho da negativa de acesso
dos Juizes das Comarcas Fe-
derais de Territórios ao se-.t
Tribunal de 2.° grau, há pa-
receres dos Ministros Carlos
Maximiliano e Costa Manso.
Dizem eles que não pode ha-
ver ]."• sem 2.a instância na
Justiça do Distrito, porque
são obrigatórias as disposições
da Justiça dos Estados. Se o
Tribunal de Justiça do Dis-
trito. é também dos Terrltó-
rios. então a 1." instância é
constituída por Juizes da Co-
marca do Distrito e das Co-
marcai dos Territórios em
igualdade de condições".

:*: O Si*. J. L. Carvalho co-
menta' os últimos episódios li-
gados âs .nomeações na As-
sembléia Legislativa, afirman-
do:

"Nós. os do Estado do Rio
de Janeiro, pelo nosso conta-
to com a Cidade Maravilhosa,
gostaríamos de participar do
bem-estar dos cariocas, mas,

o que a Câmara da Guanaba-
ra acaba de resolver é o íim.
Náo haverá mais concurso e
os que entraram pela janela
vão receber. O Sr. Negrão de
Lima deixa de pagar aos em-
preiteiros de obras, para. sol-
tar bilhões para os apadrinha-
dos dos deputados. Uma Cã-
mara desta ordem seria me-
lhor e mais útil fechada, cm-
bora os Srs. Deputados conti-
nuassem recebendo*'.

"Da próxima vez — con-
cluiu — o Sr. Carlos Lacerda
terá a maioria absoluta ou,
então, será colocado pelo povo
em triunfo no Governo do
Estado. Êle que tenha pacién-
cia. O tempo é o melhor jul-
gador".

:',: O Sr. Jorge de Freitas Ti-
noco, de Barra do Pirai, repor-
ta-r,e às obras para a constru-
cão' da rodovia que ligará a sua
Cidade a Jacutinga, reclaman-
do da lentidão dos serviços;

"Com o ritmo lento em
que está sendo feita — es-
creve — parece que. infeliz-
mente, ainda ,não foi notada
a importância que esta rodo-
via virá a ter íuturamente,
para a economia do País".

:;: Escreve o Sr. Artur Pon-
tes, de Pendotiba, a respeito
da politica financeira do Go-
vêrno:

"A nossa crítica irreveren-
te tem razão, quando crismou
de "Cosme e Damião" essa du-
pia que se encarregou de po-liciar e extinguir os males des-
sa febre industriosa. a que
eles próprios batizaram de in-
fiação. Que eles combinam
tudo antes de fisgar o fígado
comprometido desse povo pa-
ciente compreende-se e se
admite. Para êsse fim nâo se
separam nunca. Em todas as
lestas, banquetes e solenida-
des, sejam no Planalto, no
Itamarati, no Copa, nos res-
taúrantes de luxo e até nas
piscinas de classe, aparecem
semore juntos, com o mesmo
sorriso, a mesma disposição, a
mesma pose e a mesma impo-
pularidade".

"Agora porém — termina o
Sr. Artur Pontes — a dupla
resolveu baixar nm Ukase, de-
terminando a suspensão dos
deuósitos referentes ao em-
prestimo compulsório de no-
vembro e dezembro, com a de-
terminação de que eles serão
devolvidos em julho e isto
mesmo em apólices e nunca
em dinheiro vivo, como havia
sido decretado. E viva a du-
pia "Cosme e Damião",

Está prorrogado até 15 de, março o prazo
fixado para a formação e registro dos Partidos,
por força do Ato Complementar n.° 6 assinado
ontem pelo Presidente tia República. Com isso
o Governo amplia a árcajia indecisão pm-n-qm».- se
conduz politicamente no ano em que deverá ope-
rar a sucessão presidencial e oferece oportunida-
de a iniciativas políticas de setores restritos.

Os Partidos autorizados a funcionar pelo Ato
Complementar n.° 4 são de natureza precária.
Serão constituídos dentro do Congresso Nacional,
onde o Governo se apoia num sistema de forças
políticas que lhe asseguram tle antemão resultado
favorável. Para ter viabilidade, qualquer candi-
dato terá de ser indicado por um desses dois ins-
trumeutos em organização, autorizados a operar
a sucessão presidencial este ano. A constituição
definitiva dos Partidos políticos é tarefa para a
próxhna etapa de Governo, quando terminar a
vigência do segundo Ato Institucional e se resta-
belecer em sua plenitude a normalidade consti-
tucionãl.

O Governo fixou a forma indireta para a
eleição presidencial, orientou a formação dos dois
Partidos precários e montou a sua maioria no
Congresso para assegurar a continuidade de seus
objetivos políticos, sob a inspiração do movimen-
to de 31 dc março. Este é o caminho da volta
progressiva à normalidade, através da qual se in-
corporarão as iniciativas renovadoras em curso
no texto da Constituição, objeto de unia revisão
a ser empreendida também este ano.

Em decorrência da timidez com que o Go-
vêrno encaminha a sucessão presidencial, alguns
nomes estão em destaque nas possibilidades ile
merecer a confiança do sistema de forças cm
maioria no Congresso e no círculo de responsa-
bilidade do 31 de março. Mas a viabilidade está
condicionada ao esquema e não aos desejos tle
grupos. O Ministro da Guerra já declarou que
não é candidato por conta própria, mas aceitará
a indicação de seu nome se a oportunidade vier
a se oferecer no quadro presidencial que já co-
meça a marcar politicamente o ano de 1966.

O tema presidencial começa a se antecipar
à organização dos Partidos e a preencher o vácuo
de iniciativa do Governo. Os indícios são claros:
nenhum outro tema sobrelevará politicamente à
escolha do futuro Presidente da Repiíblica. Um
fato já se tornou suficientemente claro, porém: se
a luta preliminar no campo dos aspirantes não se
apresentar pacífica, a proliferação de candidalu-
ras inspiradas por grupos restritos configurará"
inevitavelmente o clima de tumulto e, nesse qua-
dro, será inevitável o ressurgimento da tese do
continuísmo presidencial, com o respaldo do bom
senso, Ninguém poderá impedir o curso tle sim-
patia para o continuísmo se no começo do ano
começarem a se desenhar candidaturas individuais
alimentadas pelas minorias retiradas da atividade
política desde a liquidação dos Partidos.

Pelo que lhe toca, o Governo tem uma res-
ponsabilidade a ser ressaltada com antecedência.
O Presidente Castelo Branco tem a obrigação de
zelar pela preservação da base política em que
se apoia o seu Governo, para transmitir ao seu
sucessor a segurança de que desfruta para em-
preender a sua tarefa normativa e normalizadora.
A unidade não pode ser perdida numa disputa
que foi simplificada para permitir a continuidade
do espírito de 31 de março, através do segundo
mandato a se iniciar com o seu sucessor. Só as-
sim a opinião pública entende a eleição indireta
do Presidente da República por uma vez, como
preço de resgate da normalidade que só se resta-
belecerá plenamente em 1970, quando o Brasil
eleger, em pleito direto., o mais alto mandatário.

Todos os esforços em que se empenha por
agora o Governo só terão importância definitiva
nas mãos do Presidente a ser escolhido este ano,
pois os resultados só se farão sentir plenamente
nos anos futuros. Portanto, zelar pela unidade
política do sistema c transmitir o Governo cm
condições estáveis c a missão do Presidente tia
República, durante o ano que começa sob indi-
cios de que o tema da sucessão imprime o selo
de sua importância decisiva aos fatos.

Ano da paz
A propósito do Ano Nôvo, Paulo VI dirigiu

à humanidade os tradicionais votos de concórdia
e entendimento, que decorrem da própria essên-
cia da doutrina cristã. O apelo do- Papa em ia-
vor da paz alcançou, porém, este ano, acentos
singularmente dramáticos, sobretudo em suas ini-
ciativas pela pacificação do Vietname. Os esfor-
ços do Sumo Pontífice não se detiveram sequer
diante do que alé há pouco tempo era considerado,
dentro da própria Igreja, como barreira intrans-
ponível. Assim, por exemplo, o Papa do diálogo
dirigiu pessoalmente mensagens de paz a Mao
Tsé-tung, a Ho Chi Minh e a Nikolai V. Podgorny,
líderes respectivamente da China, do Vietname
do Norte e da URSS.

A intervenção papal, em termos eloqüentes
e impressionantes, efetiva-se ao mesmo tempo que
se levanta, em todo o inundo, verdadeiro clamor
pelo fim do conflito no Sudeste da Ásia. O go-
vêrno americano renova as suas tentativas de
entabular negociações pela pacificação do Vietnã-
me. Emissários pessoais do Presidente Lyndou
Johnson prosseguem em seus contatos, como os
que acaba de fazer agora o Embaixador Averell
Harriman, em Nova Deli, depois de ter passado
por Belgrado c por Varsóvia.

Apesar de todas as desconfianças que ainda
permanecem e que alimentam a agressividade dos
líderes vietcongs, é impossível não registar o es-
forço inédito que se faz, simultaneamente, em vá-

rias frentes, pela pacificação definitiva. A União
Soviética, por seu turno, na linha de sua política
externa realista, com vistas à estabilidade que
boje, como superpotência, também persegue, a
própria União Soviética desenvolve intensa ati»
vidade pacificadora, em busca de uma solução
capaz de atender aos interesses em jogo. Esta-
mos longe de um conceito de diplomacia supôs,
lamente revolucionário, pronto a servir-se dos
conflitos internacionais como semeadura de movi-
mentos marxistas ortodoxos. Basta ver, por exem-
pio, o que faz a Rússia no caso Índia-Paquistão.
O Primeiro-Ministro da URSS, Aiexei Kossiguin,
deslocou-se de Moscou para atuar como mediador
no litígio entre indianos e paquistaneses. Longe
de estimular o conflito, pois, o líder russo desdo-
bra esforços em favor da paz, que é. em última
análise, a solução que melhor serve também ao
seu país.

É lícito admitir, assim, que o ano de 1966
tenha se inaugurado sob o signo positivo dos es-
íorços gerais pela paz, que poderá muito bem
ser efetivada em futuro não remoto, dependendo
sobretudo da atitude que assumam países líderes
como os EUA e a URSS. A ofensiva de paz de-
senvolvida por Paulo VI é, portanto, mais tio
que oportuna e não deixará de dar seus frutos.
O apoio decidido de uma força moral como a
do Vaticano pode residtar, esperemos, no fim de
um conflito que já durou demais.

Ano da estabilidade
O aumento de 45,4% no índice do custo de

vida em 1965, contra 86,6% cm 1964, demonstra
o sensível avanço do Governo no seu programa
desinflacionário e na busca da sonhada estabili-
dade. É claro que está longe de representar um
êxito definitivo e de pôr fim à controvérsia sô-
bre a política econômico-financeira em rígida exc-
cnção, sob o aval direto e sempre reiterado do
Presidente da República. Mas é indiscutível que
propõe dados palpáveis do progresso alcançado,
ao longo tle uma programação que procura assen-
tar-se em termos racionais e realistas e segundo
uma filosofia de planejamento. Muitos dos que
sc queixam da carestia da vida, como prova do
fracasso da política do Governo, não levam em
conta o sentido gradualista dessa política, que
persegue a estabilidade através de etapas bem
concatenadas, cora a preocupação de amortecer
os choques da desaceleração inflacionária na vida
econômica do País.

Passemos agora ao quadro de 1966. O ano
começa com uma série de reajustamentos de pre-
ços, autorizados pelo Governo como fruto ainda
de sua programação corretiva, em que avultou
a recente reforma cambial. Ao mesmo tempo o
Presidente da República, seguindo-se aos Minis-
tros da Fazenda e do Planejamento, dirige adver-
tências ao comércio e à indústria, para que a
ganância do lucro ilusório não conduza o País
a uma recaída inflacionária tle graves conseqüên-
cias. Cria-se, portanto, na opinião pública, a

impressão de que toda e qualquer responsabili-
dade na alta dos preços, daqui por diante, ca-
berá exclusivamente aos empresários. Somente
eles, por impulsos de ganância ou por falta de
espírito de colaboração com as autoridades, é que
poderiam perturbar a marcha para a estabilidade
próxima e praticamente com data marcada.

Ora, é preciso pôr __________ dos seus devidos,
termos. O próprio Governo tem reconhecido no
comércio e na indústria propósitos efetivos dc
colaboração, concretizados nas adesões à Portaria
71. Graças a isso é que os resultados da política
antiinflacionária em 1965, bem como as perspec-
tivas de retomada do desenvolvimento, ganharam
maior ênfase. Não 6e pode entretanto esperar
dos homens de empresa e da atividade econômica
cm geral que sejam insensíveis aos novos iinpac-
tos da inflação corretiva, ou que reajam a esses
impactos irrealisticamente, em bases só consagra-
das pela teoria e por previsões de frieza eletrô-
nica. Ao realismo cambial e tarifário implan-
tado pelo Governo há de corresponder o reajuste
proporcional de quase todos os custos e pre-
ços. As autoridades cconômico-financeiras têm
nas mãos a chave para impedir os abusos e sub-
meter a controle os efeitos aumentistas. Falta-
lhes, porém, o poder de neutralizar os efeitos das
leis econômicas. Nem a tanto pretende chegar
— acreditamos — o milagre da recuperação _co-
nómica brasileira.

Os possíveis objetivos da
candidatura Costa e Silva

Os articul adores ãa
candidatura Costa e Sil-
va à Presidência da Re-
pública atribuem ao mo-
vimento esboçado, com o
consentimento tácito do
Ministro da Guerra, a fi-
yialiãaãe imediata ãe bar-
rar o nôvo surto conti-
nuísta que -para eles vai
marcar o ano da suces-
são do Marechal Castelo
Branco na Presidência.
Admitindo a antecipação
do lançamento áe seu no-
me, embora sem uma áe-
claração pessoal e direta,
o General Costa e Silva
participaria dessa opi-
nião, que distingue, en-
tretanto, a posição do
chefe do Governo da áos
correligionários que ãe-
sejariam lhe áar mais
um mandato como ga-
rantia da unidaãe inter-
iia do sistema revolucio-
nário e da continuiâaáe
ãa própria Revohição.

Desse ponto-âe-vista, a
candidatura Costa e Sil-
va surge do complexo go-
vernamental mais ou me-
nos como nasceii a can-
diãatura Dutra em 1945,
com a diferença que a do
então Ministro áa Guer-
ra apareceu pela mão e
pela palavra ãe Getúlio
Vargas, c u j a ditadura
entrava no ocaso, assim
como no ocaso parece en-
trar o períoão ãe poder
discricionário conferiáo
ao Marechal Castelo pe-
los dois Atos Jnstitucio-
nais. Uma vez lançada, a
candidatura Dutra não
tardou em entrar em
conflito com o sistema
que representava, na me-
dida em que se descobria
a aspiração ãe prolongar
a vida ãa Ditadura atra-
vés de uma Assembléia
Constituinte cuja convo-

cação foi abortada pelo
rápido entendimento tá-
tico entre o Ministro áa
Guerra e seu oponente
mais sério — o Brigaáei-
ro Eduardo Gomes.

O General Costa e Sil-
va não teria razões para
ãuviáar áos propósitos
ào Marechal Castelo, im-
pressos e expressos no
dispositivo ão Ato Insti-
tucionãl n.° 2 que o tor-
nou inelegível e chegou a
abrir a perspectiva de en-
curtamento âe seu man-
dato, mas não teria
igualmente motivos para
subestimar a força que
poãeria ganhar o movi-
mento subterrâneo pela
sua permanência no Po-
der. Se o fenômeno ão
continuísmo voltasse a
tomar corpo, ameaçaria
muito mais a coesão das
classes militares ão que
o lançamento precipita-
do ãe uma candidatura
que estava, afinal, na li-
nha áe conta áo próprio
Presiâente áa República,
entre outras considera',
ãas capazes ãe consoliãat
no próximo quaâriênio as
ambições político-milita-
res ão movimento de
abril.

A ponderações como
esta é que teria cedido a
Ministro da Guerra para
consentir no lançamento
público ãe seu nome, fei-
to nos últimos, dias ãe
1965 por um deputado
que nos primeiros dias ãa
implantação ãa Revolu-
ção, em 1964, freqüentou
as primeiras páginas dos
jornais com a mal âisfar-
çaãa conãição de seu
porta-voz.

Além áisso, o General
Costa e Silva prepara-se
melhor para visitar, a
partir âesta semana, al-

guns países europeus,
nos quais aparecerá com
sua autoriãaãe natural
.acresciãa daquela nota
política que lhe permitirá
conversar com chefes ãe
Estado ãe moáo a fazer
chegar aqui mesmo, mais
fortemente acentuaãos,
os ecos áe sua viagem ofi-
ciai ao exterior.

Seria inútil ocultar as
áificulãaães que a candi-
üatura âo Ministro da
Guerra poãerá criar para
o Marechal Castelo, cujo
campo ãe manobra se re-
ãuz, evidentemente, di-
ante dela, na proporção
ãa influência que ela pos-
sa exercer no desdobra-
mento do trabalho poli-
tico ão Presiâente. Com o
lançamento ãe seu nome,
o General Costa e Silva
credencia-se pelo menos
para influir no processo
final da seleção áos can-
didatos, passando o Ma-
rechal Castelo Branco a
dividir um pouco com êle
a condição ãe árbitro
desse processo, no qual se
resumem todos os pro-
blemas políticos e milita-
res da Revolução.

'Atão* em um mes

Eáitaâo ontem o Ati-
nho, que tomou o nume-
ro 6 e se limitou, como
anunciáramos aqui, à ãi-
latação ão prazo para a
organização provisória
áos Partiâos, o Atão áe-
verá estar concluião ãen-
tro ãe trinta âias, abor-
dando toãos os proble-
mas políticos ão Govêr-
no, ãesde a forma da elei-
ção ãos governaáores em
outubro deste ano até as
questões atinentes à su-
cessão presidencial.

À lição

Nada mais comovedor
do que o esforço feito
para reduzir as propor-
ções da vitória, que o Ge-
neral De Gaulle acaba de
obter, nas eleições fran-
cesas. Uns insistiram nu
lição de humildade; ou-
tros diziam que o povo
francês desamparava o
seu grande chefe; não
faltaram os que chega-
ram a entender que a
França manifestara o de-
sejo de rever sua políti-
ca externa. E eu lia esses
comentários perguntan-
do, a mim mesmo, quan-
tos Chefes de Eslado,
num país latino, e numa
eleição realmente livre,
chegariam a uma votação
semelhante, depois dc
um longo período de Go-
vêrno. Quantos Chefes
de Estado teriam tido a
coragem de submeter-se
a um pleito livre, nas ur-
nas populares?

Reconheço que, num
país totalitário, os jiúnie-
ros de De Gaulle não po-
deriam agradar. Há pai-
ses em que a eleição não
deixa alternativas p a r a
um voto de *____§______ O
volo nao e secreto e o
eleitor, que deseja votar
contra o candidato do
Governo, deve assinar
_ua cédula c indicar a
sua residência. As abs-
tenções c os votos nulos
são contados para o Go-
vêrno. Outros preferem
eleições indiretas, isto é,
eleições sem o povo, com
o eleitorado enquadrado
entre metralhadoras,
com a guilhotina azeita-
da para as punições su-
márias, sob o rótulo de
democracia, e a estátua
da Liberdade a r m a d a
nos patíbulos.

De Gaulle não preci-
sou de nada disso. Sub-
meteu-se a urna eleição
direta e popular, com

de uma grande vitória
Barbosa Lima Sobrinho

urna campanha que ofe.
recia iguais oportunida-
des de propaganda. Não
usou tle pretextos para
afastar candidatos de
maior prestígio. Houve
multiplicidade de parti-
dos c dc pleiteantes, isto
é, houve realmente de-
mocracia. Lutando assim
contra todas as forças
políticas e eleitorais de
seu país, superou de lon-
ge o candidato mais vo-
lado, entre os seus com-
petidores. Se isto não é
uma grande vitória, de-
pois de seis anos de Go-
vêrno. diante de um po-
vo individualista como o
francês, há, então, que
rever o vocabulário po-
lítico.

Não se esqueça o ele-
mento negativo, que foi
a idade de De Gaulle, o
receio de que êle não pu-
desse chegar ao fim de
um nôvo período e abris-
se, com o seu desapareci-
mento, uma crise 6uces>
sória de extrema gravi-
tladc. A eleição de um de
seus competidores afasta-
ria essa ameaça ou êsse
perigo. Evitaria o caos,
que nesse caso se mani-
festaria, em face de fôr-
ças políticas heterogê-
neas. unificadas p e 1 o
prestígio de um grande
chefe.

Fui "degaullista" na
fase da guerra mundial,
quando "le 

grand Char-
les" personificava uma
resistência, que chegava
a parecer loucura, e Pé-
tain desfraldava a ban-
deira da submissão, co-
mo condirão para a so-
hrevivência e a continui-
dade da França. Já na-
quela época, De Gaulle
era suficientemente fran-
cês, para não admitir a
passividade dos caudatá-
rios. Encarnava o heróis

cesa, na sua luta temerá-
ria contra toda a Euro-
pa. Simbolizava a gran-
deza da França depois de
Sedan, inconformado e
viril. Agarrava nas suas
mãos fortes a bandeira
que Pétain empunhava
nas trincheiras de Sedan,
com a intransigência qua-
se suicida do "on ne pas-
se pas". E vinha mostrar
ao mundo que a vitória
não desampara os que
não sabem desesperar. Os
que confiam e lutara.

Êsse o De Gaulle. he-
róico. Mas sua sublima-
ção viria mais tarde, com
a independência da Argé-
lia, quando se libertou do
espírito militarista
e guerreiro, e da pressão
de grupos econômicos,
para impedir a continua,
ção de uma mortandade
inútil. O De Gaulle de
1940 era, de algum mo-
do, fiel a si mesmo, à sua
formação profissional, às
linhas mestras de sua
própria vida. O pacifica-
dor da Argélia era um
nôvo De Gaulle, que se
vencia a si mesmo, para

^¦pyj^ -_nÃ.j___i 
p>yas 

¦',

França, como à própria
Humanidade.

Esse o De Gaulle que
se firmou na história da
França, o inconformado
com a derrota e com a
posição de caudalário.
Quer ser uma voz livre,
no mundo do dólar. F
que encontre a seu lado
a maioria absoluta do
eleitorado francês, há
que convir que não se
trata apenas de uma vi.
tória pessoal. É, também,
uma hora de confiança
para todos os que não
aprenderam a desespe-
rar, para todos que não
aceitam, e não aceitarão
nunca, a linguagem e as

mo da Revolução Fran- renúncias da capitulação.

A
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Empresas de transporte querem aumento imedi 1de 50%
i

O aumento nos preços dos
combustíveis derivados de pe-
tróleo, em vigor em todo o Pais
desde o primeiro minuto de do-
mingo, já está repercutindo em
diversos setores, com os empre-
sários de transportes coletivos
reivindicando um reajustamen-
to imediato de 50 a 60% nas
tarifas e a Bolsa de Gêneros
Alimentícios prevendo uma mu-
joração de um a cinco por cen-
to nos produtos.

A Associação Nacional das
Empresas Rodoviárias de
Transporte de Crga, através de
estudos em realização, conside-
ra reallstico o cálculo do'Mi-
nistro do Planejamento de que
o aumento nos transportes de-
veria ser de 3.73%, de modo
geral, sendo 1.68% para o fre-
te marítimo, 0,86 % para o fer-
roviário e 4.68% para o frete
ferroviário.

MAIS ARRECADAÇÃO

Segundo os estudos dos téc-
nlcos do Ministério do Plane-
jamento, no setor rodoviário —
o mais importante — o frete
médio atual, por quilômetro,
tomando-se. por exemplo a dis-
tância Rio-São Paulo (450 qui-
lômetros), provocará um enca- .
reclmento nos produtos da se-
guinte ordem: 0.014% para os
manufaturados finos e 0.044%
para os manufaturados comuns,
além de 0.17% para os agri-
colas.

Para as distâncias como Sao
Paulo-Pórto Alegre (1093 qui-
lômetros), o encarecimento te-
rá os índices de 0.29 % para os
produtos agrícolas. 0,072% pa-
ra os manufaturados comuns e
0.023 % para os manufaturados
finos.

Os estudos prevêem para ns
distancias como São Paulo-Re-

clfe (2 487 quilõmetrosl au-
mentos de 1.150 % para os pro-
dutos agrícolas, 0.285% para
os manufaturados comuns e ...
0.092 % para os manufaturados
finos.

Os diversos reajustamentos
— ainda segundo os estudos do
Ministério do Planejamento —
permitirão um aumento de 140
bilhões de cruzeiros na arreca-
dação do Imposto Ünico sobre
combustíveis e lubrificantes, im-
pertância destinada à aplicação
na construção e pavimentação
de estradas de rodagem.

FRETES RODOVIÁRIOS

O estudo dos reflexos do au-
mento dos combustíveis sobre
ns tarifas rodoviárias está sen-
do realizado pela Associação
Nacional das Empresas Rcdo-
viárias de Transporte de Car-
ga, cujos técnicos analisam, com
base nos diversos preços, em
todo o País, a percei-tagem do
reajiístamenio a ser feito nos
fretes de carga.

Segundo o chefe da Comissão
que examina o assunto, Sr. Lu-
ciano Pinho, as percentagens
calculadas pelo Ministério do
Planejamento paa>a o aumento
das tarifas de transporte rodo-
viário "parecem ser realistas".

A entidade, no entanto, apre-
sentará um estudo próprio ao
Governo, possivelmente no dia
10, quando se reunirão em São
Paulo os presidentes de imíme-
ras empresas de transporte ro-
doviário. _sse trabalho ressalta-
rá que o reajustamento dos fre-
tes devem levar em conta, além
do aumento dos combustíveis,
íi majoração dos veículos e das
peças, bem como as [revisões dos
salários dos empregados.

Para o Presidente do Sindl-
cato das Empresas de Trans-
porte de Passageiros da Gua-
nabara, Sr. Eduardo Seráfico de
Sousa, o principal aspecto do
aumento nas tarifas não é a
majoração .dos combustíveis-"mas a revisão salarial, que os-
cilará de 40 a 45% para os em-
pregados".

— O sindicato dos emprega-
dos já entrou com dissídio co-
letivo no Ministério do Traba-
lho e os novos salários vigora-
rão a partir deste mês — disse
o Sr. Seráfico de Sousa. O au-
mento, segundo estudos realiza-
dos .pelo sindicato, não deverá
ser inferior a 50%, pois, além
da gasolina, subiram os preços
dos lubrificantes, peças, pneus
e as tarifas de seguros. Sòmen-
te os pneus sofreram quatro
aumentos nos últimos tempos.

SANTOS—JUNDIAÍ

São Paulo (Sucursal) — A
Estrada de Perro Santos—Jun-
diaí está cobrando, desde o dia
1, mais 30% em seus fretes, com
permissão do Departamento
Nacional de Estradas de Perro.
Anuncia-se que a partir de fe-
vereiro haverá aumento de 30%
nos preços das passagens de
subúrbios daquela ferrovia.

O Brigadeiro Osvaldo Pam-
plomn,, Presidente da Compa-
nhia Municipal de Transportes
Coletivos, afirmou que se o pre-
ço das passagens de ônibus não
fôr elevado de CrS 100 para CrS
150, até o dia 10 deste mes,
a CMTC poderá Ir à falência.

MAIS AUMENTOS

O Presidente do Sindicato
dos Condutores Autônomos de

Veículos, Sr. Ramon Medrano,
informou que o Sindicato está
fazendo estudos para saber qual
será o reajuste pretendido pela
classe: "A nossa intenção é co-
laborar com a politica econó-
mica do Governo federal, pro-
pondo um aumento mínimo das
tarifas. Em todo caso, isso vai
depender da classe, pois há pos-
sibilidades de elevação dos pre-
ços de peças, de mão-de-obra
de mecânicos, de estacionamen-
to e demais serviços que in-
terferem na operação dos veí-
culos".

TAXI POR PRIMEIRO

Belo Horizonte (Sucursal) —
A tarifa das táxis será o pri-
meiro aumento do ano no setor
de transportes em Minas, possi-
velmente ainda esta semana,
na base de 45%. O último au-
mento que o Sindicato dos Con-
dutores Autônomos de Belo
Horizonte obteve foi em feve-
reiro do ano passado, quando
conseguiu 50% de majoração na
bandeirada (de Ci. 150 para Cr$
225), 32% no quilômetro roda-
do (de CrS 126 para Cr$ 165)
e na hora-táxi, que passou de
CrS 770 para CrS 1 mil.

Para os ônibus e lotações, o
Sindicato solicitará, ajnda es-
ta semana, ao Departamento
Municipal de Transportes Co-
letivos, um aumento médio de
30%. A última elevação ocor-
reu em abril do ano passado,
na base de 18%. Também os
trabalhadores do próprio De-
partamento solicitarão reajus-
tamento salarial de 50%, pois o
último aumento íoi concedido
em janeiro do ano passado, na
base de 45%. Quanto aos ôni-
bus intermunlcipais, o aumen-
to vai variar de 20 a 30%.

Cadastra mento dos títulos da Clodsmidt Riani cumprirá
Maimesmarm começou para pena de 17

Preço foi o que mais variou nos açougues
Com a liberação dos preços

da carne, os açougueiros cario-
cas tomaram, ontem, duas pro-
vidéncias: retirar das paredes
um manifesto do ano passado
no qual a SUNAB aconselhava
aos consumidores a não pagar
além da tabela que vigorou até
dezembro e confeccionar novas
listas de preços, que variaram
de CrS 1 600 a CrS 3 200.

Desde quarta-feira, anteven-
do a liberação, os frigoríficos
reduziram a matança e a re-
messa de carne para os princi-
pais centros de consumo, mas
a partir de ontem à tarde o
produto começou a ser entre-
gue aos açougues com notas
fiscais marcando novos preços
no atacado: de CrS 1 150 a CrS
1240 por quilo, de traseiro c
Ci. 780 por quilo de dianteiro.

I
RETRAÇÃO

Menos de 30O açougues — dos
três mil do Rio — dispunham
de carne ontem à tarde, e con-
tra esses o carioca iniciou ura
reação natural à, decisão do
Sunal. o, que liberou os pre-
ços: a maioria dos açougues
vendeu pouco porque os consu-
midores não se dispuseram a
pagar preços muito eiévados.
As novas tabelas — qu* mar-

cavam a alcatra, por exemplo,
a Cr$ 2 mil e Cr§ 2 500 — tive-
ram que ser reduzidas para
Cr$ 1 600 e CrS 1 800, em ge-
ral.

Em conseqüência da deso-
rientação sobre como aumen-
tar os preços, os açougueiros
deverão fixar ,a partir de hoje,
o teto de CrS 1 800 para os ti-
pos de primeira, e deixar pen-
dentes os preços dos tipos es-
peciais, com a perspectiva cio
o filé sem aba chegar a CrS ..

500 e o filé mignon a CrS ..
200.

O câmbio negro voltou a se.
instituído pois só a carne ris
primeira foi liberada, mas a
de segunda já está sendo ven-
dida por preços acima da ta-
bela, e—'"""1. (teoricamente deva
custar, no atacado. CrS 580 por
quilo. Muitos açougues justi-
ficaram o aumento' com a in-
formação de que os frigoríficos
entregaram o produto a Cr$ ..
780 o quilo.

SUL NAO AUMENTA

Porto Alegre (Sucursal) — A
Delegacia, Regional da SUNAB,
agindo em sentido contrário ã
Superintendência da autarquia,
quê 

"permitiu '. "lioéraçao aó"
preço da carne, interveio junto

ao Instituto de Carnes c o au-
mento pretendido pelos mar-
chantes foi adiado provisória-
mente.
Um aumento generalizado de

CrS 100 por quilo deveria en-
trar em vigor ontem, mas o De-
legado da SUNAB não vü ra-
zões para a majoração, porque"existe uma safra excelente de
gado gordo no Rio Grande do
Sul".

Anunciando que lutará pela
manutenção da tabela antiga,
o Major Faiet Ramas se reu-
«irá hoje com os dirigentes cia
Federação das Associações Ru-
rais do Estado, do Instituto de
Carnes, além de marchantes o
retalhistas.

EXPECTATIVA MINEIRA

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Presidente do Frigorífico Ml-
nas Gerais (Frimisa), Sr. José
Machado Mourão, afirmou on-
tem que os marchantes obser-
vam o comportamento do mer-
cado carioca, para então au-
mentar em cerca de 50% o
preço do boi cm pé.

O Sr. José Machado Mourão
disse que o preço íôra fixado
pela SUNAB em CrS 9 mil a
arroba, mas o boi em pé ja
estava sendo vendido no pró-

prio
mil.

mercado livre a Cr$ 13

CARNE PAULISTA

São Paulo (Sucursal) — Com
a liberação, o preço da carne
de primeira, — chã-de-dentro
e a chã-de-fora, a alcatra e o
patinho — pasou a ser vendi-
da a CrS 1 600, enquanto o qui-
Io do filé subiu a Cr$ 3 mll. A
carne de segunda ainda é ven-
dida a CrS 950, em respeito ao
tabelamento que não foi mo-
dificado.
NO ESTADO DO RIO

Niterói (Sucursal) — Mesmo
sem a publicação no Diário
Oficial do Estado da portaria
da SUNAB, os açougues come-
çaram a cobrar ontem acima
de Cr$ 1600 por quilo da car-
ne de primeira.

O Delegado Regional da ..
SUNAB autuou vários açou-
gues, considerando que — pa-
ra todos os efeitos — o anti-
go tabelamento da carne con-
tinua em vigor até que a por-
ta:'ia que liberou os preços do
produto seja publicada ofical-
mente no Estado do Rio.

I Cafezinho subiu e média aumentará loeo
O cafezinho passou a ser co-

brado Cr$ 40 em toda a Cida-
de, desde ontem, uma vez que
cessaram os efeitos dp acordo
feito entre a SUNAB e o Sin-
dicato de Hotéis e Similares.
A média deverá ser.reajustada
tão logo a SUNAB libere o
preço do leite, pois o café tor-
rado e moído já teve seu preço
aumentado.

Os novos preços íJo cigarro
e da cerveja estão em vigor
desde o dia 1, mas a maioria

dos bares ainda vendia, ontem,
os cigarros comprados antes de
31 de dezembro. Espera-se quo
a alteração do preço comece a
vigorar de fato a partir de hoje,
quando os estoques antigos fo-
rem esgotados.
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

O Presidente da Bolsa de
Gêneros Alimentícios da Gua-
nabara, Sr. Pedro Nardell, não
acredita que o aumento dos
combustíveis se reflita, subs-

tancialmente, nos preços dos
gêneros de primeira, necessida-
de. Acha que os produtos su-
birão até cinco por cento, no
máximo, "mas alguns não de-
verão encarecer mais de um
por cento".

— Se o aumento dos fretes
chegasse, por exemplo, a 20%,
ainda assim os gêneros alimen-
tícios não teriam os seus pre-
ços reajustados em mais de
cinco por cento — acresceu-
tou.

O Sr. Pedro Nardeli está
certo de que os comerciantes
não se aproveitarão do aumen-
to dos combustíveis para ele-
var, abusivamente, os preços de
seus produtos.

— O poder aquisitivo do povo
já está tão limitado que seria
um contra-senso os comercian
tes se excederem nos aumentos
— finalizou.

Escolas custarão mais depois de 5.a-feira
Somente na próxima quinta-

feira a Comissão que estuda o
aumento das anuidades esco-
lares, presidida pelo Prof. Gil-
dásio Amado, submeterá ao Mi-
nistro da Educaçíio as conclu-
aões de seus estudos, para apro-
vação final.

A Comissão, iormada por re-

presentantes dos proprietários
de estabelecimentos de ensino,
da União Nacional de Famí-
lias, do ensino comercial e in-
dustrial, e técnicos do Ministé-
rio do Planejamento, esteve
reunida ontem durante três ho-
ras. estudando a avaliação do
custo operacional dos estabele-

cimentos de ensino médio, e
voltará a reunir-se hoje à tar-
de, no Ministério de Educação.

MINAS JA AUMENTOU

Belo Horizonte (Sucursal) —
Embora o aumento das anui-
dades e taxas escolares esteja

sendo estudado por uma comis-
sáo de professores e diretores
de colégios, no Ministério da
Educação, todos os colégios da
Capital já reajustaram suas ta,-
xas para o ano escolar de 1966.
A este aumento se somará ou-
tro a ser concedido pelo Mi-
nistérlo de Educação.

Os aumentos de janeiro de 1965
Departamento de Pesquisa do JB

Com a gasolina e todos os outros
derivados de petróleo — gasolina, co-
mum passou a Cr$ 136 o litro; azuh.
para CrS 194 e Diesel, para CrS 107 —
subiram, no primeiro dia de 1965, os
preços dos cigarros, das passagens ?ios
trens interestaduais e das tarifas pos-
tais e telegrájicas. No Rio, também
amanheceram mais caras as corridas
de táxis: um aumento de 75% e mais
a subida da bandeirada de Cr$ 100
para 200.

A partir âo dia 9 de janeiro, foram
elevadas as passagens nos trens su-
burbanos da Central ão Brasil e da
Leopoldlna, que de CrS 30 passaram a
Cr$ 60. Nos trens interestaduais da
Central foram cobrados, já no dia 1,

os seguintes preços: ramal de Man-
garatlba, Cr$ SOO; rápidos para São
Paulo, Çr$ 2 550; notupio Santa Cruz,
CrS 3 500; trens de luxo com leito in-
dividual, para Belo Horizonte, CrS
6 mil; e rápido de madeira, CrS 3 ISO;
trens especiais de subúrbio, entre Roo-
sevelt e Mogi das Cruzes, Cr$ 450 (Al-
vorada) e Cr$ 150 (Expresso Mogi).

Na nova tabela do Departamento
dos Correios e Telégrafos, uma car-
ta simples foi fixada em Cr$ 60, até
cinco gramas, e para cada cinco gra-
mas a mais, Cr$ 40; correspondeu-
cias, exceto livros, jornais e revistas,
CrS 70 para 25 gramas e Cr$ 50 para
cada 25 gramas seguintes; livros, jor-
tiais, revistas, papéis de música, ma-

pas e cartas geográficas, CrS 60 em
cada 25 gramas. Os telegramas co-
?.n.7.s, de um Estado para outro, não
sofreram aumento (continuaram a
custar CrS 20 a palavra), o mesmo
acontecendo com as comunicações
por telex, mantidas em CrS 1S0.

Os cigarros tiveram um aumento
de CrS 50 para os tipos populares —

Mistura Especial, Finos e Mistura Fl-
na —, CrS SO para os considerados fi-
nos e CrS 100 para os tipos de luxo.

Também os preços das passagens
nas seiscentas linhas de ônibus inter-
municipais e interestaduais foram
aumentadas em 30 e 33%.

os preso num
mostrar dívida da empresa quartel de Juiz de Fora

Perto de 800 títulos da Mannesmann foram cadastra-
dos ontem pela Comissão Federal de Investigações, e, se-
gundo o seu Presidente, General Aírton Salgueiro, o valor
total anotado chegou aos Cr$ 3,78 bilhões, prevendo que
até o dia 14, quando finda o prazo para apresentação dos
portadores desses títulos, possa saber a dívida global da
companhia.

Os credores da Mannesmann estão aguardando a che-
gada do Embaixador alemão, sexta-feira — dia que a Em-
baixada confirma, em principio — na esperança de que
êle traga, finalmente, uma solução para o problema.

LEVANTAMENTO

Trinta mesas foram colaca-
das, cada uma com um fun-
cionário, à disposição das pes-
soas que têm títulos da Com-
panhia Siderúrgica Mannes-
mann, a íim de que possam
fornecer . elementos necessá-
rios ao levantamento total da
dívida. Êsse trabalho, conforme
disse o General Aírton Salguei-
ro, permitirá que a Comissão
Federal de Investigações possa
realmente saber de quanto é a
dívida è confrontar com a in-
formação de que ela se eleva
a Cr$ 31 bilhões.

— Como até agora a cifra
não pôde ser estabelecida, uma
vez que há distorções, encon-
trames no cadastramenío o
meie» mais eficaz para se apu-
rar a divida.

O número de portadores de
títulos da CSM oscila entre 25
e 28 mil pessoas em todo o Pais.
Os que não residem no Rio
estão dando representação para
que os daqui possam prestar as
informações necessárias ao ca-
dastramento. Muitos, também
de fora estão tomando a pro-
vidéncia através de outros re-
cursos.

Enquanto o movimento se
processa ha Delegacia Regional
do DFSP, onde está sendo fei-

Io o levantamento, o padre
Irineu Lcopoldino de Sousa,
Presidente do Comitê de De-
íesa das Vítimas da Mannes-
mann,' passou todo o dia de
ontem fazendo contatos e pro-
curando encaminhar os credo-
res ao General Salgueiro. O
padre Irineu, segundo informa-
ções do General, prometeu
comparecer hoje com cinegra-
listas da televisão alemã ao
local onde se processa a entre-
ga das títulos para o levanta-
mento.

A Embaixada aiemã inror-
mou ontem ao JB que o Em-
baixador Getliai .' Selos deve-
rá regressar ao Brasil provável-
mente na sexta-feira, trazendo
informações da Mannesmann
alemã sobre o problema do pa-
ralclo. Espera-se, segundo foi
possível apurar, que durante
toda a semana surjam novos
elementos no caso. De qualquer
maneira, na área oficial, aguar-
da-se o levantamento da dívi-
da para se ter um elemento po-
sitivo contra a CSM, acredi-
tando a Comissão Federal de
Investigações que até março os
credores já possam estar re-
cebendo seu dinheiro.

Belo Horizonte (Sucursal) — O ex-Deputado Estadual
Clodsmidt Riani, também ex-Pi _.<iclente da CNTI e de
CGT voltou ontem, para Juiz de Fora, onde cumpriráa.
pena de 17 anos de prisão que a Justiça Militar lhe impôs,
no Quartel do 2.° BI da Polícia Militar. Riani foi liberado
pelo encarregado do IPM do Partido Comunista, Coronel
Ferdinando de Carvalho, que o ouviu na Guanabara.

Enquanto aguarda a decisão do Juiz Auditor Milton
Fiúza, sobre seu pedido de transferência para a cadeia de
Nova Lima, onde ficará perto de seu.s familiares, o ex-
Deputado Estadual José Gomes Pimenta, também conde-
nado a dez anos de reclusão, acha-.se detido no Quartel do
IV Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado, em Juiz de
Fora, proibido de receber visitas.

CONSELHOS

Os novos membros do Con-
selho Extraordinário de Justi-
ça da Auditoria de Guerra da
4." RM, que funcionarão no
primeiro trimestre deste ano,
tomaram posse ontem cedo.
São eles: Presidente. Major
Danilo Lopes: membros, Capi-
tão Hélio Pedrosa e Nei Reis e

arana
adapta leis

JL

ao Ato 2
Curiliba 'Do Correspondeu-

te) — A Assembléia Legislati-
va do Paraná solicitou às suas
congêneres de São Paulo, Mi-
nas c Guanabara, cópias das
Emendas Constitucionais que
se refiram ao Ato Institucional
n." 2, para fazer um exame de
confronto, com o objetivo de
aperfeiçoar a Emenda que
adapta .ao mesmo Ato a Cons-
tituição.

Tenente Etelvlno Silva Ba-
tista.

A tarde tomaram posse tam-
bém os novos membros do Con-
selho Permanente de Justiça,
que eãò os seguintes: Presiden-
te, Major Mauro Félix; mem-
bros, Capitão Hélio Afonso dos
Santos e Tenentes Raimundo
Trindade e Valcileí Rodrigues.

V. Red
cg memoro, 25. °
aniversário

Niterói (Sucursal) — Volta
Redonda, completou 25 anos de
fundação, dia 1 de janeiro, mas
o programa de comemorações,
que conta com a participação
do Poder Público e da Inicia-
tiva privada, vai se estender
por todo o ano. O inicio das
festividades fqi marcado pela
entrega de obras de ampliação
da Companhia Siderúrgica Na-
cional, realizadas pelo Governo
federal. .

Portugueses—Rej
vêm menos Araribóia
para Brasil
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FOI BEM, GADO!

fa
Lisboa (FP-JB) — O Bra-

sil que ocupava, até há pou-
co, o primeiro lugar na imi-
gração portuguesa, recebeu no
ano passado somente 4 929
portugueses, enquanto a Ve-
nezuela recebeu 3 784. Sessen-
ta por cento dos Imigrantes
que saíram legalmente de Por-
tugal dirigiram-se para a.

-França, para onde foram-32 841, de um total de 55 646.
Durante o ano passado o mo-
vlmento de imigração se in-
tensificou: 55 646 contra 
39 519. em 1964 A distribui-
ção por Continentes foi a se-
guinte: Europa, 38 414: Amé-
ria do Sul, 8 985: América do
Norte, 6 477 e mais 4 770 para
o Canadá; África, 1 585 e Ásia
dez.

anos
Niterói (Sucursal) — O Go-

vernador Paulo Torres partici-
pou, ontem, na companhia do
Chefe da Casa Militar do Pa-
lácio do Ingá, Coronel Wilson
Cabral Tranin, do almoço co-
memorativo do 30.° aniversário
de fundação do Regimento Ara-
ribóia, nromovido pelo Coman-
dante da corporação, Coronel
Milton Tavares de Sousa. Na
ocasião, o Governador congra-
tulou-se com o comando e to-
dos os oficiais e praças do 3.°
RI. pelo cumprimento de"mais um ano de tradições de-
mocráticas, exemplo de unida-
de disciplinada, forte e coesa,
que o povo vem aplaudindo há
muitos anos nas paradas e de-
monstrações públicas"..

juizes vai a
julgamento

Niterói (Sucursal) — O Juiz
dos Feitos da Fazenda Públi-
ca do Estado do Rio, Sr. Hél-
vio Perorázio, informou ontem
ao JORNAL DO BRASIL que
ainda esta semana colocará na

,pauta de julgamentos o recur-
so interposto pelos juizes flu-
minenses que pleiteiam o adi-
cional de Cr$ 60 mil, atualmen-
te pago aos Desembargadores.

Para garantir o direito de
percepção do benefício, os jui-
zes fluminenses alegam, no re-
curso, o grau de igualdade de
condições daqueles membros
do Poder Judiciário, o que lhes
foi negado pelas autoridades
governamentais do Estado, ra-
zão pela qual deliberaram im-
petrar a medida.

João Pessoa. (Correspondeu-
te) — O filme Menino de En-
senho, rodado inteiramente na
Paraíba, foi apresentado em
avant-première nesta Capital,
para cerca de 800 pessoas es-
pecialmente convidadas, com a
presença dos atores e produ-
tores. No final da exibição, o
filme foi aplaudido durante vá-
rios minutos.

Os críticos consideraram Me-
nino de Engenho "verdadeira

obra-prima". O filme íoi lan-
çado ontem em Recife e Cam-
pina Grande, simultâneamen-
te. Seu diretor, Válter Lima,
Informou que a película só será
exibida no Rio de Janeiro em
abrU.

Graças a Você: Acionista, Cliente, Fornecedor, Revendedor.
Graças ao público desta cidade, ao consumidor, de iodo O

país. Graças à confiança de cada um. Servindo melhor
é que plantamos raízes mais profundas. E esta solidez é

que nos traz a perspectiva de novas conquistas. Crescemos

juntos — cada um representando uma parcela valiosa
,o-e^_-_s_____£hjima "mercado brasileiro": as fontes

produtoras, os sistemas dè~_i_ríBiiiçãOr.4Tie__j_ons^
Com a harmonização dessas forças é que chegamos a
este final de 65 com a satisfação do dever cumprido e um
saldo positivo de realizações. 65 foi bem, obrigado. E, no
limiar do Novo Ano, queremos desejara Você —Acionista,
Cliente, Fornecedor, Revendedor —todas as felicidades.

UM ANO DE SUCESSOS MAIORES AINDA
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Fidel China _i
LAQ.Ç MUDC^ il / 51 & Si n li 1 Ii^H Cuba

Iugoslávia, França e Itália
fora do encontro de Havana

SEM TRANSPORTES

i

Belgrado. Paris e IVashíng-
lón (AP-UPI-FP-JB) — O jor-
nal iugoslavo Uorba. afirmou,
ontem, que organizações paci-
listas tia Iugoslávia, França e
Itália, não participarão da
Conferência de Solidariedade
tia Africa, Ásia o América Ln-
tina "por não terem recebido
convites, apesar de o Governo
cubano lhes ter informado que
confirmaria oficialmente o pe-
dido para que se fizessem re-
presentar em Havana".

Depois de afirmar que a
omissão cubana era "uma con-
cessão aos chineses", o jornal
iugoslavo declara que "Pequim
pretende transformar a reu-
nião de Havana em um clube
territorial e fechado aos que
desejam o diálogo pacifico ,e
construtivo".

Í>B HANÓI

Em mensagem dirigida ás
delegações participantes da
Conferência de Solidariedade,
o Presidente do Vietname do

Norte, Ho Ciii Minh, declarou
iiue "a reunião dos povos doa
três Continentes no solo he-
róico de Cuba reveste-se tle'uma extraordinária importan-
cia politica".

— A Conferência de Havana— prosseguiu — contribuirá
ativamente para o reforçamen-
io da solidariedade e ria ajuda
mútua entre os povos, na luta
contra o imperialismo, o colo-
niallsmp e o neocolonialismo.
o colonialismo e o taiperialis-
mo continuam servindo-se de
astúcias pérfidas e cruéis pn-ra oporem-se aos povos de di-
versos países, sobretudo o im-
periallsmo n o v t e-americano,
üendarme internacional e o '
mai.s perigoso ifiBiligÒ da hu-—
manidadé.

— A guerra de àgressSo nu
Vietname, concluiu, é um sim-
bolo dos atos cruéis e bárbaros
que podem ser realizados pelos
imperialistas. Na Ásia, entre-
tanto, estamos dispostos a re-
sistiv com o que tivermos ao

nosso alcance, até o último lin-
mem.

CONFRONTO

Em Paris, o jornal Le Mornle
afirmou em editorial que a
Conferência de Havana será"palco de um dramático e im-
portante confronto entra Mos-
cou e Pequim". Lembrou o fra-
casso dns conferências áe Ar-
gel e da Federação Sindica!
Mundial, dizendo que "esla
será a primeira vez que sovié-
licos e chineses estarão frente
a frente em tuna mesa de con-
ferèncias",.

— A URSS — disse Lc Mim-
ile — concede granâe Interesse¦-tt-esta-reuai4o-de_Haizana,._pols.
os soviéticos esperam que seu
conceito de coexistência paci-fica seja adotado quando se.
colocar em votação o pontoD áo temário: elaboração do
uma definição conjunta. do
conceito de coexistência paci-fica pnrâ cs paises da América
Latina, África e Asin".

Havana, Nova Iorque, Mia-
mi, Viena (AP-FP-UPI-JB)
— O Primeiro-Ministro Fi-
clel Castro disse que a Chi-
na Popular rom pou um
acordo comercial e não ior-
necerá mais arroz à Cuba
nem comprará açúcar cuba-
no, num discurso ile duas
horas que pronunciou do-
mingo, ao comemorar-se o
sétimo aniversário da revo-
lução.

Acrescentou que esperava
que a China mantivesse o
acordo do ano passado, isto
é, enviar uma tonelada dearroz em troca tle duas de
açúcar, e informou que a
China anunciou a Cuba quenao poderia receber as 800toneladas de açúcar queCastro pensou estarem ven-didas com segurança. Pe-
quim reduziu a compra a130 toneladas de açúcar.
SITUAÇÃO

Castro apresentou um
quadro pouco animador da¦ economia-nacional; ao falar

íVouíwV •r.jwnos tiueram quo atravessar u fonte de Brooklyn a pé ou de bicicleta, devido ,à greve. (AP).

Greve dos transportes pára Nova l
Venezuelano
recusa asilo
e fica preso

Caracas (AP-FP-ANSA-JB)
— Jesus Farias, Domingos Al-
berto Rnngel e Jesus Maria Ca-
sal, ex-Parlamentares e diri-
gentes máximos do Partido Co-
munista venezuelano c do Mo-
vimento Esquerdista Revolucio-
nário. que estão presos no
Quartel de San Carlos, rejeita-
ram ontem a proposta, de asilo
em troca da prisão.

A informação foi dada pelo
jornal El. Nacional, que citou
como fonte* parentes dos três
dirigentes comunistas presos
através dos quais fora fei-a n
proposta do Governo. O suma-
rio de culpa dos ex-parlamêh-
tares -— presos desde 1E83 —
foi encerrado há ptmeos dias e
enviado ao Presidente Raul
r,»,. „,, qu» decidirá sobre a con-
tienaçfio ou não dos acusados.

Quatro guerrilheiros da FALN
morreram cm choque com UÍWSíf
patrulha do Exército, ontem; *
no Estado de Falcon •— centro
ilas guerrilhas venezuelanas —,
lUnndo-desciam ns montanhas
sm busca de alimentos.

Duvalier
defende a
coexistência

1'órto Príncipe, Haiti "(UPI-
JB) — Em mensagem dirigida
à nação, por motivo do Dia
dos Heróis, o Presidente Vita-
lieio do Haiti, François Duva-
lier, anunciou o fim da "fase
explosiva" de sua "revolução" e
o início de uma era de colabo-
ração e de coexistência, tanto
no pla.no nacional como inter-
nacional.

Afirmou o Sr. François Du-
v.ilier que n partir de agora
aplicará a "disciplina, què
comporia sanções, uma sã poli-tica nn. administração da-fa-
zenda pública, um aprofunda-
mento honesto e leal aa pn-,
politica è social" a fim. d» en-
frentar a, grava situação eou«
nômica do pais.

— Para isso — disse o Pre-
sidente Vitalícia — a coexis-
tência nacional, bem cwno ti
internacional, não "dei'6 "«tar
carregada desses explosivos gltíi.'•são a. desconfiança e a- íncom-
prceusão, os temores e os ter-
rores porque chegou o momen-
to de pôr finj à fase explosiva
ria revolução duvalierista.

uma vaiMaq
espirar
orno homem
Los Angeles í UPI-JB) —Es-

í sendo construída nos Esta-
os Unidos uma máquina se-
telhante a uni homem, inclu-
ve com algumas de suas fun-
5es vitais, como circulação e¦spirnção, e sensível aos efei-fs de 30 medicamentos dife-
mies, a. fim de auxiliar o.sedieos anestesistas a apèrfei-
>ar suas técnicas, sem riscos* trauma para o paciente.
Iniciativa da Faculdade tle

edienia da Universidade da
ilifórnia, a máquina seráfa-
içada pela Sierra Engene-!ng Company, de Sierra Ma-
o, Califórnia, utilizando ma-
fiai plástico. Para o projeto.Departamento de Saúde,'
iucação e Bem-Estar já con-
deu um crédito de ano mil
lares.

MELHA ÍÇa

Sâo diretores du projeto os
dicos J. S. Denson e Ste-
sn Abrahanson, ambos anes-

.istas, para quem a nova
quina — que chamam simu-
br médico — abrira outras
spectivas no ensino da me-
ina. Coopera no projeto
fbém o Centro Van Kat-
n, da Aerojet General Cor-
tttion.

tentado
Coronel

ç> Equador
Wo (fp-jb) — o Ministro
Defesa Nacional e o Alto•ando da Força Aérea
.toriana fizeram iun pro-. público pelo atentado de'oi alvo, na madrugada de
I janeiro, o Coronel Jorge

jido1Comandante-G*ral da

hmatà dc
Bonn expulso
de Moscou

Moscou (UPI-FP-JBi _ o
Primeiro Secretário da Embai-
Xada da República Federal
Alemã, em Moscou, AloisMer-
tes, foi declarado iiersona non
grata e deverá abandonar a
União Soviética dentro de qua-tro dia.s, acusado de realizar
atividades ilegais.

A decisão do Governo sovié-
tico foi transmitida, ontem, no
Encarregado de Negócios Hans
Sante, e parece constituir um
ato de represália à expulsão,
dia IS de dezembro, do fun-
cionário do Consulado soviético
em Bonn, Barsukov,' também
por catm de atividades ilegais,

ACORDOS

Em Bonn, o eX;Chântieler
Adenauer disse no Jornal Dir
Welt estar convencido de que
Estados Unidos e União So-
viêtica chegaram a certos acõr-
dos secretos, totalmente igno-
rados pela Alemanha. Ade-
nnuer reiterou sua preocupação
acerca dos atuais acontecimen-
tos na Ásia, que tenderiam a
alimentar o isolacionlsmo dos
Eslados Unidos, fazendo com
que estes se desinteressassem
da Europa..

Peru anunciei
captura dc
guerrilheiro

pma (FP-JB) - versõesnao confirmadas anunciam no-va mente a captura do chefecos guerrilheiros peruanos.Guillermo Lobaton, após umchoque com comandos do Exér-cito, fts margens do Rio Ene,na região centro-oriental do
Uai se acham feridas a es-

<? a cunhada do militar.
Ministro da Defesa, Gene-
lonzalo Cooa Cabezns, ma-
tou sua indignação pelo•ado e disse que, se os au-

¦ forem militares em servi-

iseqüêncts—Sínsjjunjnjetrês guerriLhelrostcfiãmlnõffldõ^ê-riíTtfT^—<le-qu&_o_cori

Barriéntos
vê forma de
manter poder

La. Paz (AP-JB) — a Junta
Militar de Governo da Bolívia
está. estudando a maneira de
permitir gue um de seu.s Co-
Presidentes, o General René
Barriètfltos, continue no podermais alguns meses, antes cie
habiiitar-so legalmente comu
candidato nas eleições rie 3 cie
julho próximo,

O General Alfredo Ovando, n
outro Co-Presiderité, confirmou
que Bnrrieutos não linunciarla ,ontem, como deveria, fazír no
caso de oficializar-se sua can-
didafcura e aplicar-s* estrita-
mente a Constituição dB 1947,
que rege atualmente o país.

Ovancro acrescentou qua aJunta considerará, cm reunia:)
do Gabinete; uma "fórmula de
conciliação" ou a redação tio
um artitfo provisório da lei
eleitoral para resolver êste pro.Uçma constitucional, alegando
que "a Constituição d« 1947 jáíoi reformado, de lato pela Jun-'; ta,.aomanter a vigência, do vo-
tó. universal e da reforma agra-
ria, não previstos por ela", que
não prevê lambem "tachativa-
mento renúncia do Presiclento
.seis meses antes das eleições.
mas sim u, dos Ministros dr.

Muro de
Berlim fecha
de nôvo

Uerlim (UPI -— FP — jbi
— O muro de Berlim voltou
a ser fechado ontem, depois
de permanecer aberto du-
rante os festejos de Natal e
Ano Nôvo, quando mais de
hoo-mil bérlinenses ociden-
tais puderam visitar seu.s ía-
miliares e amigos do setor
oriental.

As famílias divididas pelomuro não sabem quando
voltarão a encontrar-se, poisnão íoi realizado nenhum
nôvo acordo entre as auto-
ridades dos dois setores. Pa-
ra o fim do ano, íoram con-
cedidos passes especiais aos
habitantes de Berlim Oci-
denta).

No último dia de visitas,
cerca cie 75 mil bérlinenses
da zona ocidental cruzaram
os cinco pontos de acesso do
muro, construído a 13 dô
agosto de 1961 e constante-
mente guardado por mili-
tares comunistas armados.
Agora, será necessário assi-
nar um nôvo acordo entre
o.s Governos dos dois setores
tie Berlim para que os pon-tos de acesso sejam nova-
mente abertos, provável-
mente na Semana Santa.

Peronistas
pedem corpo
de Evita

Buenos A ires (AP-UPl-íp-
JB) — O Presidente do grupoparlamentar justicialista, Pau-
lino Niembro. pediu em *el»-
grama ao Presidente Arturo li-lia o início de uma investigação
para apurar as denúncias fei-
tas pelo semanário Panorama

Nova Iorque (AP-UPI-FP-
JB» — o impasse nas ne-
gociações para solucionar a
greve geral dos transportes
de Nova Iorque completou,
ontem, três dias, sem espe-
ranças de os representai!-
tes sindicais voltarem atrás
em suas reivindicações, que
incluem maiores salários,
seguro tle vida coletivo e
aposentadoria com 25 ano.;
de serviço.

Porta-vozes da Prefeitura
nova-iorquina informaram
que ainda não têm uma es-
timativa exata dos efeitos
cht greve, confirmando, pn-
rém, que 15 por cento do
comércio não abriu, ontem,
tendo 03 mercados de lã e
algodão da Bolsa de Nova,
Iorque fechado suas portas
por falta de funcionários.

IMPASSE

A greve geral dos tl'aus-
portes começou às 5 horas
do dia 1, paralisando com-
pletamente o.s trens sub-
terrâneos e ônibus, respon-
sáveis pelo transporte dia-
rio de 7,4 milhões de pes-
soas.

Um grupo tle mediadores

orque e afeta a Bolsa
da União de Trabalhadores
cm Transporte e represen-
tantes do Prefeito John
Lindsay estão discutindo
uma solução para a greve
desde sábado de manhã,
sem qualquer resultado, atú
n momento. Theodore Kheql,
representante do Governo,
informou que os debates
prosseguirão "e n q u anto
houver uma margem pos.si-
vel liara discussão".

O Presidente tia União
dos Trabalhadores em
Transporte, filiada a AFL-
CIO. declarou que "está

disposto a colaborar com o
Governo" c reduziu suas
reivindicações em 80 por
cento. Porém sem .sucesso.
EFICIÊNCIA

Apesar da falta de trans-
portes públicos, as grandes
empresas nova-iorquinas não
tiveram qualquer problema
com » greve, pondo, à dispo-
sição de seus funcionários
ônibus particulares. Oficial-
'mente, 

apenas as pequenas
firmas tiveram que fechar
as portas em conseqüência
da greve.

O comércio na Quinta
Avenida e Times Square,

particularmente, não sofreu
qualquer alteração. Para a
maioria dos funcionários da
Prefeitura encarregada da
solução da crise, os grevistas
deverão íazer as concessões
que permitirão um acordo
até o fim desta semana, te-
nierosos de afetarem derna-
siadamente a economia do
sindicato.

PROBLEMA

O Prefeito John Lindsay,
que assumiu seu cargo sá-
bado tle manhã, dirigiu-se
ontem á Prefeitura a pé, pa-
ra dar o exemplo e pedir que
os nova-iorquinos náo ,si'
utilizem de seus carros, a
fim de evitar congestiona-
meatos do trânsito.

A Polícia í; o Corpo de
Bombeiros estão trabalhem-
do com plantões ds 12 ho-
vas, tendo sido inútíts o» e.s-
forços para impedir o.s en-
garrafamentos nas proximi-
dndes dos túneis e pontes
que'dão acesso a Manha t-
tan. Oficiosamente, acredi-
ta-se que todas as rodovias
com tráfego capaz -de con-
gestionar, serão fechadas a
partir de hoje.

Mine
b

iros amenos cruzam os
... ¦¦-'¦*

raços para exigir aumento

a 2a0 ml] pessoas reunidas
na Praça da Revolução, emHavana, e referiu-se espe-
cialmente aos problemas doaçúcar e do arroz, fazendo
um balanço franco da sl-tuação econômica em 1065
Ano da Agricultura, e
qualificando 1906 de Ano
da Solidariedade, ent virtu-
de da conferência trlcon-
tinental de Havana.

Sóbre o problema do ar-
roz, Fidel Castro disse ain-
ria: "Eu 

pensei que se tra-
tava de uma proposta a
longo prazo, mas a outra
parte não o entendeu as-
¦sau. Vemos agora que só
temos a metade do arroz
que tínhamos em 1.964. Não
semeamos mais arroz por-
que estamos nos concen-
trando em outros produtosagrícolas".

Acrescentou que a China
teve de suspender o envio
tle arroz á Cuba em vista
rio aumento de seu forneci-
mento ao Vietname do Nor»
te e tanibém da queda da
produção chinesa e da ne-
cessidade de fazer reservas,"para o cas» de a China ser
atacada".

"Nunet 
poderíamos nos

opor fã posição chinesa),
muito menos quando invo-
cam o nome do Vietname,
pois para o Vietname esta-
mos dispostos a dar não
apenas o nosso agúcar, ma.s
também o nosso sangue",
acrescentou o Primeiro-MI-
nistro cubano.

COMÉRCIO; .

Fidel Castr* disse ainda
que se continuará a desen-
volver o comércio com a
China Popular, assinalando
que em 1965 Cuba expor-
tou para aquele pais mer- '
cadorias no valor de 110
milhões de pesos e impor-
tou 140 milhões.

Ressaltou as dificuldades,
com que se defronta Cuba
para abastecer-se em outros

mercados, especialmente oslatino-americanos que, con-lorme dis.se, não queremcomerciar com Cuba, embo-J-a o façam com a chinaPopular, e citou especifica-
mente as casos da Argenti-
na e do Uruguai, que re-casam vender milho e arroza Cuba.

Propondo a substituição
de arroz, na alimentação
nacional, por outros produ-tos, mediante uma crescen-
te produção de carne, leite
e frutas, Fidel Castro afir-
mou: "Em 1970, seremos um.
povo melhor alimentado, em
qualidade e quantidade.
Nossa dieta será muito mais
rica em vitaminas e pro-teínas".

IMPERIALISMO '

Castro aludiu ao estado
de subdesenvolvimento eni
que o imperialismo havia
mergulhado Cuba ante3 da
revolução, deixando o pais
.>£m...lfKiú.^t«ar-;íein-.--f^riUjra---.-
de fertilizantes, sem ener-
gia própria, e acusou o ex-
ditador Fulgêncio Batista,
de ter-se apoderado de 250
milhões rie dólares ao aban-
cioitar o pais e o ex-Presi-
dente Carlos Prio Socarras
de ter-se apropriado rie 70
milhões.

Desmentiu eutegò rica-
mente as noticias de que
procurava reconci 1 i a r-s e
com os Estados Unidos e
concluiu dizendo: "Cuba se-
rá o último país a fazer a
paz com o imperialismo,
porque ninguém, como nós,
íoi tão ferido, humilhado,
explorado e ameaçado pe-lo imperialismo".

REAÇÃO

Estranhou-se ein Havana,
especialmente nos círculos
da conferência tri conti nen-
tal, o fato de Fidel Castro
ter sido tão explicito em re-
lação ao rompimento, por
parte da China, do acordo
-sóbre troca de arroz per
açúcar, ás vésperas do ini»
cio da conferência.

Os chineses, acrescenta-
se, ficaram visivelmente
decepcionados com a atitu-
de do Primeiro-Ministro
cubano, o que causou gran-
de satisfação aos soviéticos,
que talvez não tardem a
apresentar-se para suprir
as deficiências tle Pequim
na ajuda a Cuba.

GUEVARA

O. Embaixador cubano na-
Romênia, ;Manuel jepe

Mendez, reveiou pela rádio
romena que Ernesto Ch«
Guevara "está agora nas
partes do mundo onde se
luta, contra o domínio im-
periallsta". O paradeiro de
Guevara nunca íoi revela-
do, desde sua desaparlcão
em março de 1963, e Castro
disse em outubro passado
(pie éle renunciara à cida-
dania cubana, e deixara a
ilha.

Santiago cio Chile fAP-UPr-
FP-JB) — os trabalhadores da
mina dc cobre El Temente, no
sul de Santiago, entraram no-
vãmente em greve ás sete.horas
da manhã de ontem, depois que
o prazo de quatro dias pnra
prosseguimento das negociações
foi 'recusado em assembléia rea-
iizacia na própria mina, nn
noite da véspera.

Os dirigentes sindicais, que
iniciaram ns negociações exi-
gindo aumento dc salários em
7(1 por cento, concordaram com
a trégua de quatro dias solicito-
da pela companhia Brnden Cop-
per, subsidiária tia Kennècott,
que se dispunha n elevar sun
proposta de 30,38 por cento dn
aumento nos salários, mas o.s
mineiros preferiram a greve
imetíiaia.
NEGOCIAÇÕES

O prazo lesai para negocia-
ções finalizava á meia-noite de
domingo, mas pouco antes do
limite os dirigentes de quatro
sindicatos decidiram prorrogar
os entendimentos por mais
quatro dias. Os mineiros e fun-
tlidores, no enmnto, que cons-

tratem quase a metade do total
de trabalhadores da empresa,
rejeitaram o adiamento. A de-
flagração da greve já havia sido
aprovada em votação realizada
há uma semana, para o caso
tio fracasso nns negociações.

Os dirigentes sindicais se
reuniram em assembléia com os
õ 400 operários e 1 770 empre-
sados das quatro, instalações
mie constituem a mina El Te-
niente, a niina propriamente
tlii.i, Sewell, localizada nos Ati-
tles, a S 200 metros tle altitude
<¦ a 70 quilômetros cie Rança-
gua; a fundição de Catalones;
as usi n a s hidrelétricas tle
Coyn e Parigal e as oficinas,
escritórios e instalações da di-
íTioria, cm Rancagua.

Antes ile iniciar ns conversa-
ções. sobre a porcentagem de
aumento nos salários, os Sindi-
catos pedem um renerupaménlo
tle snlários e benefícios, alegnn-
do_ t|tte existem atualmente 403
diferentes salários para os em-
pregados e 53 tipos de salários
pnra mineiros e fundidores.
Pedem que seja esiábelecido
um máximo de 12 a 14 tipos
de remunerações.

A greve dos três mil mineiros
paralisou totalmente ss acivl-
findes das usinas de fundições
e instalações subterrâneas de
Caletones e Sewell.

CONVÊNIO NUCLEaR

Mediante um convênio de in-
terçàmbio docente e científico
com a Universidade da Califór-
nia, nos Estados Unidos, a Uni-
versidade tio Chile será dotada
do primeiro ciclotrón existente
110 pais,

O equipamento cientifico per-
tencerá h Faculdade de Ciên-
cias. criada no começo de 1905,
(; corresponde à linha mais,
avançada tle instrumentos, com
um custo aproximado tle um
milhão de dólares. Será cm-
pregado na formação de pes-
soai cientifico necessária ao de-
senvolvimento do país.

O anúncio foi feito pela Uni-
versidade cio Chile, ao apresen-
tar os seus programas para o
corrente ano, nos quais terão
efeito os convênios recentemen-
le firmados com universidades
estrangeiras, inclusive Moscou
e Carolina.

Natureza se rebela em três
continentes dando problema
a americanos e soviéticos

Atenas — ldalio (AP — FP — JB) — Tremores de
terra foram registrados, ontem, na região grega de Corin-
to, em Agadir, Bogotá (Colômbia), no Marrocos e em Dus-
lianbe. capital da região soviética rie Tadzhik (Africa), en-
quanto o meio-oeste americano sofria uma forte tormenta
rie neve, obrigando ao fechamento das estradas numa am-
pia faixa, até os Estados da Nova Inglaterra, onde. o acúmu-
Io da neve pelos ventos chegou a atingir um metro.

O navio grego Pytheas, de 7 500 toneladas, está enca-
lhado na Ilha de Rodes, ao Sul da Grécia depois de ter en-
írentado um mar borrascoso, durante a noite, mas seus 2i
tripulantes foram salvos,.^ nova superestrada do Sol, na
ííãlii,.j1_ncbíhia espessa provocou mais de 100 colisões, em
que 35 pessoas ficaram feridas, algumas gravemente.
SEM VÍTIMAS

fasta militares d&

Dos tremores, o mais violen-
to foi sentido em Agadir, du-
rante três segundos, è a popu-lação em pânico lançou-se its
ruas, sendo necessária* a inter-
venção das autoridades.

O único dano causado pelo
abalo sísmico em Dusiianbe
foi a quebra tle vidros. Sua ln-
tehsidade ¦ atingiu 8 graus, ira
escala soviética de 12. Em Co-
rinto também não houve víd-
mas e. segundo o Observatório
de Atenas, o epicentro do mo-
vimento stsmico foi situado a
RO quilêmetros a leste da Capi-
tal grega, no Golfo de Corinto.

Continua caindo neve em
ltlaho «Washington, sendo que,
em alguns pontos, ela já atin-
Biu meio metro. Para o sul, cs-
tão cobertas as estradas do
Oragon. ao norte tia fronteira
califonifana, e mais de 100 nu-
tomóveis ficaram bloqueados,
durante horas, enquanto má-
quinas especiais retiravam a
neve.

As autoridades de Idalío proi-
biráin o tráfego em 400 quilo-
metros de estradas, entre a po-
voaçno de Moscou e a pequena
aldeia tle McCall, local de es-
qufagem inteiramente repleto,
por esquiadores e estudantes
surpreendidos pela tormenta.

GoüOy «^«^ '»'»^W uw Ministro inglês pede apoio
. da América .Latina para

paiS paia evitai' lima Crise depor racistas da Rodésia

sioneiros.
Segundo as informações, os

prisioneiros foram conduzidos
á cidade de Huancnyo, a 300
quilômetros a leste de Lima.
onde foram recolhidos a umtivo ou da reserva, serão . quartel. Dezenas dc guerrilhei-»-.m contra eles a« penas ros procuram fugir da Bolívia
«travessando a fronteira pelo
Departamento de Madre de
Dios, que também faz limite
com o Brasil.--

mas prevista* pelas leis
«res para que saibam res-
(billzar-íe pelos atos qu*
Um.

havia sido jogado no Rio tia
Prata.

Há alguns meses, o ex-Presi-
dente Arturo Frondizi dcclnrou
que o coito de Eva Pei-óii, de-
pois de ser roubado da Confe-
deração Geral do Trabalho, 011-
de ao encontrava exposto, foi
levado para a Itália e sepulta-
do em local conhecido pelo Ge-
neral Pedro Arambuni e Con-
rva-Almirante isnnc Rojas.

Sãu Domingos (AP/UP1/FP
Jli) — O Governo Provisório
da República Dominicana re-
Eolveu transferir para postosdiplomáticos no exterior deter-
minados oficiais de menor gra-duaçiíõ, pertencentes tanto" aõ~
grupo militar rebelde como ns
Forças Armadns, segundo .se
afirmava ontem em São Do-
•mingos, tentando superar a
séria crise que ameaçava con-
flagrar novamente o pais.O acampamento onde e.stãnconfinados Ofi militares cons-tuucicnalistíi.s voltou a ser al-vo de rajadas de metralhadora,
pela segunda vez cm cinco dins.tem que o fogo fosse revidado. '
O ambiente c-ni São Domingosera. ontem de tensa expectati-

va. uma vez que o Presidenta
Godoy anunciou porá a noite o
seu prenunciamento sobre o
sangrento combate ocorrido em
dezembro entre os rebeldes e
as Forças Armadas.

SIGILO

O Governo mantém reserva
oficial sobre os planos de Gar-
pia Godoy pnra enfrentar a cx-
plcsivn situação, mas há indi-
cações de que seriam realiza-
dns alleraeõc-s no Exército re-
guiar e na pequena força ar-
nir da rebelde, infernada no
acampamento -1 de Feverei-
ro.

A expectativa geral sobre o
pronunciamento tle ontem á

noite era de que Godoy deter-
minaria quais os responsáveis
pelo choqutí de 19 de dezem-
bro, entre foldados do Exerci-
to regular e ex-combatentes
rebeldes, e ditaria alguma espé-- cie -de- punição.

A medida que se aproximava
a hora da decisão presidencial,
hora da decisão presidencial,
tana grande tensão tomou a
Capital dominicana, agravada
pelo mau (empo e chuva cons-
tnnie.

Não havia, no entanto, qual-
quer sinal das greves e mani-
tAstações que os - partidários
dos rebeldes ameaçaram rea-
lizar cnso o Presidente se re-
cus.i6se a agir contra os quatro
principais chefes militares.

Lima íAP — JB) — O Secretário do Exterior britânico,
Michael Stewart, declarou ontem ao Chanceler peruano,Jorge Vasquez Salas, em conversação privada, que a Grã-
Bretanha necessita do apoio da América Latina para derru-
bar o Governo racista do Primeiro-Ministro Ian Smith da
Rodésia.
_ Stewart disse que valoriza o apoio latino-americano por-
que a América Latina pode tratar da questão da Rodésia
sem problemas emocionais. Mais tarde, em banquete em
sua homenagem, afirmou que a Grã-Bretanha deseja aju-
dar no desenvolvimento da América Latina.
INTERESSE

— Somos o membro mais an-
ligo numa comunidade mundial
e temos, portanto, interesses na
Austrália, na Ásia, na Africa c
nas Américas. Nossa proteção
é exigida em diversos lugares
distantes por nosses interesses

c pelos de nossos aliados e ami-
gos — tlisse Stewart.

— Desempenhamos este. pa-
pei com grande custo pnra r.o?-
sos recursos porque estamos
determinados a continuar de-
sempenlmnclo a parte que nos
corresponde na defesa da liber-
dade em todo mundo.
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Coronel acumula
cinco cargos na „
África Central

Bangui (UPI-FP-JB) — Com
cinco cargos para si, o Coronel
Jean Bokassa, chefe do golpe
militar que derrubou há três
dias o Presidente da República
da África Central, Davld Dac-
ko, anunciou ontem o nôvo
Gabinete que governará o pais,
eomposto de quatro militares e
seis civis.

O Coronel Bokassa exercerá
os cargos de Presidente da Re-
pública, Primeiro-Ministro. Mi-
nistro da Defesa, Ministro da
Justiça e Guarda-Selos, tendo
colocado seu principal auxiliar,
Capitão Alexandre Banza, co-
mo Ministro da Fazenda.

COMO FOI

O golpe que derrubou o Pre-
sidente Dacko foi concretizado
nas primeiras horas do dia 1.
ini or mando-se oficialmente
que três pessoas morreram em
conseqüência da luta entre sol-
dados partidários de Dacko e
do Coronel Bokassa.

Seg-ni-irtn n flni-ni-ii»! T.n_-ns-s-n
o único membro do antigo Go-
vêrno a permanecer detido foi
o ex-Ministro da Função Pú-
blica e Trabalho. Jenn Gou-
tliier Ledot. Os demais presos
foram postos em liberdade pou-
cas horas depois do golpe-

GABINETE

O nôvo Governo da África
Central está assim constituído:
Presidente da República, Pri-
meiro-Ministro, Ministro da
Justiça, Ministro da Defesa e
Guarda-Selos, Coronel Jean
Bedel Bokassa; Ministro da
Fazenda, Capitão Alexandre
Banza; Ministro do Interior,
Jean-Arthur Bandiox, e Minis-
tro do Exterior, Antoine Gui-
mali.

O exemplo
latino-americano

Luís Edgar de Andrade

Paris — Pela terceira vez,
em dois meses, os militares as-
sumiram o poder em mais ouna
república africana, derrubando
o Governo constituído. O
exemplo do militarismo latino-
americano vai-se implantando
aos poucos na África Negra. O
putsh da noite de São Silvestre
na República-Centro africana é
uma repetição fiel do» golpes
de 25 de novembve no ex-Con-
go belga e de 22 de dezembro
no Dao.né. A agitação de on-
tem no Alto-Volta não passa,
por sua vez. de um eco desses
movimentos.

A primeira, geração de Pre-
sitlemes, após a Independèn-
cia, nos países africanos de lin-
gua francesa, saiu cios bancos
da Sorbonne. Quase todos ti-
nham feito estágio cie deputado
na Assembléia Nacional de Pa-
ris. Um por um, eles estão
caindo.. As insiáriuições republi-

(panas aplicadas na África, se-
gundo o figurino d» vida par-lamentar européia, revela-se
extremamente frágeis, apesar
de partido ímlco e da concen-
tração de poUfc-es nas mãos do
Presidente <Ja República. Se
a tendência- dos últimos meies
de 19fi5 uâo se modificar, a
África {ie língua francesa no
final de 1B66 estari tôdà gover-nada. .por coronéis qua fizeram
o seu serviço militar nas filei-
ras do Exército colonial francês.

Nesses países como na Amé-
rica Latina, são os militares
que detêm a força real. Como
ek; dispõem das armas, jul-
g.-.n-se com direito a usá-las
centra o poder civil, a pretextode concertar as instituições.
Nada mais fácil do que alegar
a necessidade de um regime
forte. Os coronéis africanos
falam invariavelmente em pôrfim ás lutas políticas estéreis eem solucionar a crise eco-
nômica.

Os últimos três golpes foram
pró-ocidentais. Os antigos co-
loni_ador.es ficam de consciên-
cia tranqüila. Em Leopoldville,
o General Mobutu veio fazer a

^íe][c|da^ejUis_£__upRHhias de
mineração belgas. Em Cotunu,
o General Soglo não msxeu na

. poluioa externa. Em Bangui,
a primeira providência do Co-ronel Duassa íoi anunciar a ex-
PUlsão dos técnicos chineses.
O Presidente Yameogo, do AltoVolta, ao ver que as casas dosvizinnos estão ardendo, já disseontem, que os seus adversários,
quando pedem "o Exército no
poder", estão a serviço do co-munismo chinês.

No início de 1964, o Governo
francês desembarcou pára-que-distas em Libreville, para sal-var o Governo do Presidente
Mba, ameaçado de golpe. Essa

I intervenção, com base nos acôr-
| dos de cooperação assinados na
! moependência, contrariava a! política de não-ingerência nosnegócios internos dos outros

Países, defendida pelo GeneralDe Gaulle.
Depois disso, a Franca cruzouos braços, toda. vez que um go-verno caía, numa de suas anti-

gas colônias. Não é de admirar
que o Presidente Dacko, da Re-
publica Centro-Africana, agoraapeade do poder, tenha dito emlevereiro.de 1964, quando seucolega do Gabão escapou cieum putsh: "Os líderes afri-l canos deviam ter direito aum certo respeito, e é humi-lhante que os Chefes de Estadoestejam expostos a golpes, as-sassinatos e humilhações poli-ticas".

A nova agitação que se espa-
lha na África tem pelo que se
vê, origens estritamente locais.
Outros golpes são previstos na-
turalmente. Por isso, o jornal
católico-francês La Croix cc-
menta: "É de se recear que estes
golpes levem a África ao cami-
nho dos pronunciamentos, em
que a América Latina se afun-
dou. perdendo ao mesmo tem-
po a sua independência 'eco-

¦ nômica e o direito a escolher
6 seu destino,"

Exército
Alto

assume o-pocier
Volta após emerg

üagátlugu (Alto Volta) ÍFP-
AP-JB) — O Exército do Alto
Volta assumiu o Poder no pais,
após violentas manifestações
populares diante do Palácio
presidencial em Uagádugu, em
seguida à decretação do estado
de emergência pelo Presidente
Maurice Yameogo e durante
uma greve geral.

Milhares de pessoas, em sua
maioria jovens, desfilaram on- ,
tem de manhã pelas ruas da
Capital do Alto Volta, dirigiu-
do-se ao Palácio e pedindo que
o Exército assumisse o Poder.

A Policia repeliu com bombas*
de gás lacrimogêneo uma ten-
fcativa de invasão do Palácio e
vários manifestantes foram fe-
ridos por estilhaços de bombas.

CONSPIRAÇÃO

O Presidente Yameogo decre-
tou domingo o estado de emer-
gência em todo o país e amm- .
ciou que havia sido descober-
ta uma conspiração inspirada
pelos comunistas e dirigida por
Joseph Ouedraogo, ex-Presi-
dente da Assembléia Nacional.

O estado de emergência foi de-
cretado após uma fracassada
quartelada no sábado.

Informou-se ontem sóbre
tensão em outros pontos do
Alto Volta, enquanto a Capital
tinha seus serviços de telefo-
nes e rádio paralisados por
uma greve geral, mas os resi-
dentes europeus nada sofreram
em meio a esses agitados acon-
tecimentos. O Cardeal P.-,ul
Zoungrana, Arcebispo de Ua-
gádugu, fêz um apelo em fa-
vor da calma.

Os dirigentes sindicais, por

encia
sua vez, anunciaram que a gre-
ve tinha caráter social e fora
decidida em represália aos pro-
jetos governamentais de aus-
teridftde, não se tratando de
nenhuma conspiração comunis-
ta. Previam eles, em particular,
uma redução de 20 por cento
nos splários do funcionalismo
público.

As manifestações de ontem
na Capital do Alto Volta segui-
ram-se a outras, no sábac-.o,-
após a decretação do estado de
emergência.

Yameogo, entre a cruz- e a caldeirinha
Departamento dc Pesquisu tio JB

Maurice Yameogo. 44 anos, Presidente do Alto Volta,
é nm autêntico malabarista da política.

Seu país é pobre. Encravado na África Ocidental, tem
alguns minérios no subsolo, mas não tem estradas para
transportá-los, nem ucesso ao mar. A situação geográfica
do Alto Volta ainda complica as coisas: de um lado. Gana,
Màli, Guiné, onde Kwameh Nkrumah, Modibo Keita e
Sekou Tourê defendem uma África não alinhada, secia-
lista; do outro, a Costa do Marfim, o Niger, o Daomé, li-
derados por Féiix Houphouel-Boigny, oue defende os la-
ços da África com a França.

O Alto Volta depende, economicamente, de Gana e da
Costa do Marfim. E os dois países pressionam Yameogo.
Sc êle se aliasse a Nkrumah, a Costa do Marfim seria iso-
latia dos seus aliados. Niger e Dttomé, e estaria cercada
pelos socialistas. Unindo-se a- Honphuel-Boigny, Yameo-
go daria uma grande vitória aos francófilos. Êle não quisir a Belgrado, cm 1961, para a conferência dos não ali-
nhaâos, e defendeu Tshombe. Mas Yameogo depende mui-
do de Gana para poder tomar uma decisão. Resta saber
até guando as duas correntes políticas permitirão que éle
continue indefinido.

lO\ SÉS

rompe com
Per

i

Cotnini, Daomé ÍAP-UPI-FP-
JB) — O Governo do General
Christophe Snglo. chefe do
Exórcito e do regime instaura-
do há 15 dias no Daomé, rom-
peu relações diplomáticas com.
a China Popular, segundo
anunciaram, ontem, fontes ofi-"i
ciais.

Os membros da Embaixada
chinesa em Cotonu têm tr-i
prazo de três dias para deixr. -
rem o pais. Por ora, o Govèr-
nn não tem intenção de rect-
nhecer a China nacionalista.

O regime de Pequim íoi ri -
conhecido pelo Presidente Cou-
rou Mignan Apithy, derrubado
em dezembro pelo golpe do Gr-
neral Christophe Soglo.
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¦Interino

Cruzeiro Nôvo em junho
t

Sá quando houver estabilidade da
moeda o Governo porá em vigor o Cru-
zeiro Nôvo, segundo informa o Ministro
Otávio Bulhões, acrescentando que isso
acontecerá pelas alturas de junho pró-
ximo.

Diz o Ministro da Fazenda que a
moeda nova deverá ter forte efeito psi-
cológico, induzindo à poupança e ao in-
vestimento privado e permitindo que o
Brasil entre, afinal, na fase do desen-
volvimento sem inflação, a exemplo ão
que aconteceu com a Alemanha, com a
França, o Japão e a Holanda. "A infla-
ção — co7icZjíi o Ministro — dá às vezes
impressão de atividade acelerada, mas
é apenas urna febre."

Quando ao custo de vida, acredita

da produção de fertilizantes, no País, e
sobretudo porque os números da CEPAL,
aceitos como bons, foram incluídos no
Plano de Ação Econômica do Governo.

A CEPAL estimou a produção bra-
sileira de nitrogênio, em 1970, em 75 700
toneladas, e a demanda em 286 mil to-
neladas anuais.

Ora, em apenas quatro projetos (em
execução ou em estudos) já existentes,
o Brasil pode contar com uma produção
tíe 74Õ 850 toneladas de nitrogênio, até
1970.

O erro. da CEPAL não trará nenhu-
ma conseqüência catastrófica, porque as
suas estimativas foram superadas! Mas
poderia ter acontecido o inverso. A CE-
PAL foi modesta demais nas suas pre-
visões sobre o Brasil, provavelmente fa-
zendo seus cálculos à base da demanda
histórica.o Sr. Otávio Bulhões que a modificação

da incidência do Imposto de Vend_at-£—-tjvtt"".—
CoiisianaçõeK-sm^r^tmriTitfírrip. redução Historia que se repete
no preço das mercadorias, aliviando a
pressão hoje existente.

Pequeno atraso

O Diário Oficial do dia 22 de de-
zembro último publica a sanção do Pre-
sidente Castelo Branco à Lei 4 910, do
17 de dezembro de 1965, pela qual fica
o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores,
um crédito especial de 10 milhões de
cruzeiros "para atender às despesas de-
correntes da viagem ao Chile do Senhor
Doutor João Belchior Marques Goulart,
Presidente da República."

Sem fundamento

Parece não terem fundamento as
especulações em torno da saída do Em-
baixador Paulo Carneiro da Chefia da
Delegação brasileira junto à UNESCO
(Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura).

Segundo o Itamaratl, o Presidente
Castelo Branco resolvera há mais tem-
po substituir todos os Chefes de Missão
Diplomática não pertencentes aos qua- •
dros do Ministério do Exterior. Com a
saída do Senhor Juraci Magalhães de
Washington, restava apenas o Embaixa-
dor Paulo Carneiro. Acha-se o Governo,
porém, diante do problema mais grave
que é o da sua substituição, por tratar-
se de uma personalidade com renome
internacional por diversas vezes cogita-
do até para ocupar o cargo de Secreta- J
rio-Geral daquele Organismo. j 

"

Caso surja um nome à altura para
substituí-lo, è de se prever que os crité-
rios dè renovação e rodízio que o Presi-
dente está adotando nos serviços no ex-
terior levem o Embaixador Paulo Carnei-
ro a ser aproveitado em outras missões
de relevo, em vista da sua extraordiná-
ria experiência e prestígio no cenário1)
internacional.

Costa e Silva candidato

Na situação anterior ao Ato Insti- .
tucional n.° 2 — que extinguiu os Parti- {
dos —, o gesto do General Costa e Silva, japresentando-se voluntário à sucessão j
presidencial, seria uma demonstração \jfulminante dó espírito político. No qua-j |dro atual, entretanto, a eficácia é du-'j
vidosa, embora ninguém possa negar a I
perturbadora influência exercida peladeclaração do Ministro da Guerra ao
apagar das luzes de 65. Vários grupos
politicos, principalmente os marginali-
zados pelo segundo Ato Institucional, ai-
voroçaram-se como por efeito mágico e
as conjecturas se multiplicaram na pas-sagem de ano.

O fato é que, sem os Partidos; ago-
ra com o prazo de organização dilatado
até 15 de março, a declaração do Mi-
nistro Costa e Silva de que não é candi-
dato mas aceita a sua indicação, não é
um fato decisivo. Entre piimelro de ja-neiro e 15 de março, muita água pode
passar debaixo da ponte.

Erro da CEPAL $.
Tudo indica que a CEPAL cometeu

um espantoso erro ha estimativa dademanda e da capacidade de produçãode nitrogênio do Brasil, até 1970. O fatoassume características da maior gravi-dade quando se conhece a importância

No dia 31 de dezembro, um jovem
de seus quinze anos comemorava a pas-
sagem do ano soltando fogos. Em dado
memento, riscou uma' cabeça-de-negro
e ficou esperando o estouro. A bomba,
atirada a curta distância, chiou carac-
teristicamente e em seguida emudeceu,
como se tivesse falhado.

Excitado, o rapazola adiantou-se ao
grupo em que estava e, mal tocara a
bomba, ouviu-se o estrondo, de mistura
com um grito. Traiçoeiramente, o pe-
tardo explodi na, num clarão, levando no
estouro os dedos e a própria mão do me-
nino, que caiu ali mesmo, banhado em
sangue.

A cena que se seguiu é indescritível.
Pai, mãe, irmãos, parentes e amigos que
se reuniam para festejar o réveillon em
íamilia precipitaram-se, atarantados,
tomando nos braços o garoto, sujando-
se no sangue que esguinchava aos bor-
botões, tropeçando nos destroços da
mão dilacerada, nos dedos inúteis, su-
Jos de areia, mortos.

Fortune analisa

I' Em seu número de dezembro, a pres-
tigiosa revista americana Fortune faz
uma breve mas acurada análise do pa-
norama político-econômico brasileiro.
Diz a revista: "Não há dúvida de que a
democracia deu um passo atrás, no Bra-
sil, quando o Presidente Castelo Branco
aboliu, recentemente, os Partidos polítl-
cos, e decretou que seu sucessor seria
escolhido no próximo ano pelo Congres-
so, em vez de pelo voto popular."

"Mas — continua —, dado o contex-
to da política brasileira, êle pode muito
bem ter tomado o único rumo capaz de
dar uma oportunidade ao seu rigoroso
programa econômico. Desde a Revolu-
ção, um grupo de economistas e técnl-
cos em finanças, guiados pelo Ministro
do Planejamento, Roberto Campos, e
pelo Ministro da Fazenda, Otávio Gou-
veia de Bulhões, tem lutado para conter
a inflação galopante que nos últimos
anos vem emperrando o desenvolvime.n-
to do Pais:_0_esfòrço tem sido marcada- _
mente-Uênrisucedido em reduzir a taxa
de inflação, mas o processo tem sido
doloroso para' os brasileiros, que lutam
para abandonar os velhos hábitos e
ajustar-se à nova austeridade e conten-.
ção. Conseqüentemente, o Governo está
•longe de poder arriscar o seu futuro
submetendo-se a um teste de popularl-
dade."
Adesões

Recebemos muitas adesões por nos-
sa nota contra a onda de cafajestismo
que invade as praias cariocas e adja-
cências. Por isso pedimos a atenção da
Polícia para o exibicionismo da'rapa-
ziada da orla marítima, da Zona Sul
sobretudo, que estranhamente procura
afirmar-se pela imitação (inviável) dos
encantos femininos. Não temos nenhu-
ma restrição aos biquínis das moças, so-
ibretudo se são belas, mas o biquíni mas-
culino nos parece um insuportável aten-
tado ao pudor e ao bom gosto. Mais
grave ainda quando o portador do bi-
quini pretende transpor (descamisada-
mente) o seu exibicionismo doentio pa-
xa as ruas, para dentro dos ônibus e das
lojas, numa "exibição de pêlos, costelas
e banhas que acreditamos tenha menos
admiradores do que uma mostra da
pop-art.

Lance livre

n..^.^!85' T Nova Ior^ue' H«r°n Do.nungues dá conta da mudança da imagem
HS n?? Esta(dos Unidos- onde eSum clima altamente favorável às medidasdo Governo Castelo Branco. Os grandesinvestimentos da Ford e da Volkswafen sãot dos como excelente indicação das peiipec-tivas que se abrem. Finalmente, w ameri-canos consideram, 'segundo Heron, que oacordo da Hanna e a compra da CTB revê-
^.aPn°rriParte .° GovêrnoP brasTleíro a^-
asf xfav»™ T°1Ver P">We™* crônicos queastixiavam a economia nacional, além deTTSJi fede atrit0 -* •Brasil
T*in.?fC?r °"iste.n imitará o Sr. Negrão de
&£.*&_$*?. "5.° dalá convites d* favorpaia o Baile do Copacabana dêste ano.

Sábado próximo, dia 8, às 20,30 horas,no pátio externo do pavilhão da Exposição
lórico Maria da Fonte, da Casa do Minho,que é o maior grupo folclórico português.

1966 trará Charles Chaplin de volta aocinema, çom A Condêssa em Ho ng-Kon,
oU^Ja^^0 comédla romfinücaO roteiro é io próprio Chaplin, que o adat.-tou para caber a perfeição emlaKSraTO prtaclpaltotérprete masculino SKSl-ton Brando. A partitura musical de A Con-dessa em Hong-Kong é também do velho

do o.^L?tí.em í0^ Ior,lue ~ « afastou
B?eteíü£ produçfio será rodada «a Grã-

1„? BrUpo FrIas' das Fôn,a* de Sáo Paulo.continua em expansão: agora, comprou âTV-Excelsior de São Paulo. Há rumores deque comprariam também a Excelsior doJttlO.

O banqueiro William Pendergast Jr. ex-Vlce-Presldente do First National City Bankcf New York, acaba de ser eleito Presidento
da Brascam Expansão e Investimentos S-A.,

e da OEG (Organização e Empreendimentos
Gerais S.A.).

Flor de Cactus, com Natália Tímberg,
atravessa o seu quinto mês de representa-
ções no Teatro Copacabana.

A revista Mecânica Popular apresentará
em sua edição de janeiro o Carro do Ano —
aquele que, por sua mão-de-obra, mecânica
ou rendimento, venha a fazer jus ao titulo.
Depois de acompanhar durante seis anos
tudo o que acontece na área automobilística,
testando veículos nacionais e organizando
tomada de opiniões entre seus proprietários,a revista pretende apontar agora ao leitor o
carro que realmente satisfaça às suas exi-
gências, promovendo assim um estimulo &
busca da permanente melhoria. A escolha
será sempre feita através de pesquisa con-duzida pelo seu corpo de redatores, que in-cluirão todos os setores ligados à indústria
de automóveis, e uma placa alusiva ao ti-tulo será entregue à fábrica do veiculo. A
promoção será efetuada em todas as edi-
ções de janeiro, a partir de 1966.A Diretoria da Companhia de Financia-mento Cary ultimou a integralização do
pitai da emprésa_Eaia--Cr$-l0O-milRõ£Í_i já_«sta~proridenc_ãndo- a elevação para Cr$ 500milhões, com o objetivo de atender às de-terminações da Circular 21, do Banco Cen-trai. Essa resolução fixou o prazo de umano para o aumento do capital das emprê-sas financeiras, a partir de meio bilhão decruzeiros, sob pena de cassação da carta-patente se esse capital deixar de ser Inte-gralizado.

Carlos Drummond de Andrade levou Ma-nual Bandeira para ver a primeira cópia do"lilme O Padre e a Moça, dirigido por Joa-quim Pedro, com roteiro calcado no seu fa-moso poema. O resultado foi bom: saíram"io • *moci°nados, Bandeira achando queo filme nada devia ao poema e Drummcndaliviado dos temores que a princípo nutriasobre o tratamento a ser dado ao tema. OPadre e a Moça vai ser lançado ainda estemes (entre 24 e 30), no circuito Bruni. noRio.
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Dom Sclierer
conv*
de operação

Porto Alegre (Sucursal) — O
Arcebispo de Porto Alegre, Dom
Vicente S c he r e r, encontra-se
em fase de recuperação depois
da intervenção cirúrgica que
sofreu no Hospital da Bene.i-
cência Portuguesa.

Esta é a segunda operação
realizada em menos cie um ano:
a primeira foi num pé e a se-
gunda foi de sinusite.

A PM está recolhendo do se,, pátio os veiculo» apreendidos, que tnaU tarde terão um locnímaii 
'amplo

Primeiro padre ordenado
em Brasília oficiará missa
Dia de Reis em Diamantina

Brasília (Sucursal) — padre Jesus Rocha, primeiro sa-
cerdote católico ordenado em Brasília, celebrará missa so-
Iene no dia 6 — Dia de Reis — em Diamantina, sua cidade
natal, e retornará 10 dias depois para assumir a sua pri-meira Paróquia, ainda não designada por Dom José New-'
ton. Arcebispo de Brasília, mas que será numa das cidades
satélites da Capital da República.

Padre Jesus foi ordenado sábado último na Igreja deSanto Antônio, Catedral provisória de Brasília, tendo em se-
guida celebrado a sua primeira missa na Matriz de São Se-bastião, na cidade satélite do Gama. A sua paróquia aindanao foi determinada, o que será feito, contudo, na próximareunião do clero brasiliense, no próximo dia 10.

PM apreende 60 carros
na Cidade, enquanto não

oh"começa, o rush &erai

CERIMÔNIA

A cerimônia de ordenação,
ocorrida às 10 horas de sábado
último, iniciou-se quando o se-
minarista Joaquim Alves de
Sousa recebeu o ostlriato, re-
presentando pelas Chaves da
Igreja, como primeira das qua-tro ordens menores. Em segui-
da recebeu o leitorato, que con-
siste no poder de ler para o
povo as Sagradas Escrituras.

Padre Jesus Rocha nasceu em
Diamantina, Minas Gerais, a
15 de outubro de 1939, tendo
em sua família mais quatro re-

ligiosas, suas primas, que são
freiras .Seus. pais sâo João Gal-
dino da Rocha e Alverinda de
Freitas.'

O nôvo padre fez o curso pri-mário no Grupo Escolar de Di-
amantiha, ingressando, aos 12
anos, no Seminário Provincial
do Sagrado Coração, naquela
cida.de, onde fèz os Cursos Se-
cundário e de Filosofia. O Cur-
so de Teologia foi feito no Se-
rriinário São José, em Mariana.
Há um ano, Jesus Rocha che-
gou a Brasília, onde tornou-se
diácono, estudando no Seminá-
rio Nossa Senhora de Fátima.

Enquanto não entra em ação o Batalhão de Trânsito,
com 300 homens, carros-reboque, motocicletas c jipes, prós-
segue a campanha de repressão aos infratores na Cidade,
tendo o 2.° Batalhão de Infantaria da PM apreendido 60
carros, desde sexta-feira, nas mais diferentes situações de
irregularidade.

O Batalhão de Trânsito será constituído pelos 1.°, 2.°
e 5.° Batalhões de Infantaria da PM, sob o comando do Co-
ronel Thiers Marinho Coelho, que pretende rebocar, uma
média de três mil veículos por mês, "dentro da lei e sem
violências".

Jubileu Extraordinário
para a Diocese de Goiânia
foi promulgado dia I.°

Goiânia (Correspondente) — o Arcebispo de Goiânia;Dom Fernando Gomes dos Santos, autorizado pelo Concilio
Ecumênico, promulgou, ao primeiro minuto do dia 1 de ja-neiro, um Jubileu Extraordinário, cujo término está pre-visto para 29 de maio.

O jubileu foi explicado pela literatura distribuída pelaDiocese como "um tempo privilegiado em que os fiéis po-dem lucrar a indulgência plenária, preenchidas certas con-
dições".

SERMÃO

Em longo sermão para expll-
car o Jubileu Extraordinário e
apresentar sua mensagem de
Ano Novo, Dom Fernando pe-diu a. cessação das divergências
humanas, lamentando a insen-
sibilidade dos homens em face
da Mensagem de Deus, mas
disse que os novos progressos
alcançados pela Igreja repre--
sentam uma possbilidade mais
concreta para que as questõesdo mundo sejam solucionadas
através da compreensão precl-sa dos ensinamentos do Cris-
tianismo.

A literatura distribuída paraexplicar o Jubileu Extraordiná-
rio, para os diocesanos de Goiá-
nia, que se repete de sete em
sete anos, declara que durante
o seu transcurso o sacerdote
autorizado pode conceder aos
seus fiéis quatro graças essen-
ciais:

1 — Absolver das censuras e
penas canônlcas todos os penl-
tentes que, de qualquer modo,
tenham aderido, externa e
conscientemente, a doutrinas
heréticas, cismáticas ou ateais,-
desde que, sinceramente aríe-
pendidos, detestem perante o
confessor os erros professados
e prometam reparar cs nven-
tuais escândalos. O confessor
lhes iniporá uma conveniente e

salutar penitência, exortando-
os a freqüentar os sacramentos.

— Absolver das censuras e
penas canônlcas os que conscl-
entes e sem autorização tenham
lido ou conservado consigo 11-
vros de apóstatas, hereges ou
cismáticos, que propugnam a
apostasia, a heresia ou cisma,
ou outros livros expressamente
proibidos por letras apostou-
cas. O ' confessor lhes imporá
uma conveniente e salutar pe-niténcia, com oportunas inseri-
ções para que os referidos li-
vros sejam, conforme o caso,
conservados com a necessária
autorização e cautela ou des-
truídos.

— Absolver das censuras e
penas canônicas os que se ins-
creveram em seitas maçônicas
ou asspeiações semelhantes, quecombatem a Igreja ou as legi-
tlmas autoridades civis, desda
que se separem definitivamente
das respectivas seitas ou asso-
ciações e prometam reparar e
impedir, quanto lhes seja pos-slvel, eventuais escândalos ou
danos. O confessor lhes impo-
rá uma penitência salutar, pro-
porcional à gravidade da culpa,

— Dispensar por'Justo mo-
tivo os votos privados, ainda
que reservados à Santa Sé, co-
mutando-os em outras obras
de penitência ou de piedade,
desde que a penitência não
cesse os direitos de outrem.

NA ESPERA

O Coronel Thiers di.=se quee.stá aguardando alguns deta-
lhes do Departamento deTrán-
sito e da Porca Policial, para
colocar os 300 homens em ação.— Além do material que já
possuímos — disse o Coronel —
contaremos com dois carros-
reboques, duas motocicletas e
dois jipes para atuar em toda
a Zona Sul e a Cidade, abran-
gendo a Praça da Bandeira e
Cais do Porto.

Todos os veículos rebocados
na Zona Sul serão levados pa-ra o pátio interno dó Quartel
do 2.° Batalhão de Polícia, na
Rua São Clempnte, em Bota-
fogo, enquanto os da Cidade
serão encaminhados para o de-
pósito da Avenida Passos. Só
serão libtrados mediante o pa-
gamento da * taxa de reboque
no valor de CrS 16 500, mais
Cr$ 8 250 de multa, acrescido
da taxa de quilometragem,
além de CrS 300, por dia de
estacionamento.

EMPLACAMENTO •

Niterói (Sucursal) — Foi ini-
ciado ontem o emplacamento,
de veículos em todo o Estado
do Rio, para 1966, não sendo,

Concilio já
chegou ao
R. G. do Sul

Pôrio Alegre (Sucursal) — As
resoluções do Concilio Ecumè-
nico já chegaram até a fron-
teira gaúcha com o Uruguai,
sendo que a cidade de Bagé,
naquela zona, deu o exemplo
ao reunir num • templo episco-
pai o bispo católico da diocese,
num culto de Ação de Graças
que reuniu fiéis católicos e pro-
testantes.

Com a presença de autorlda-
des, corpo consular e numeroso
público, o culto foi oficiado em
conjunto pelo Arcediago Antô-
nio Guedes e pelo Bispo Dom
José Gomes e, pela primeira
vez, fiéis dos dois credos reza-
ram unidos. Em sua oração de
graças, o Arcediago Antônio
Guedes agradeceu a Deus pelos
resultados positivos do Cond-
lio/Ecumênico que tornaram
possível o encontro.

ao contrário do P.io, majora-
dos os tributos. No primeirodia de trabalho 11 veículos re-
coberam a nova p 1 a q u e t a,
branca e com números pretos.-O primeiro carro licenciado
foi o Volkswagen chapa n.° ..
2-30-27, de Niterói, pertencenteao Juiz da 2.n Vara Criminal
desta Capital, Sr. Décio Ita-
baiana Gomes da Silva. O em-
placamento deve terminar no
dia 31 de março, após o que os
retardatârios pagarão multas.
EXPEDIENTE

O Diretor do Departamento
de Trânsito, Sr. Antônio Fran-
cisco Torres, disse que paraatender o grande* número de
veículos, estenderá o expedién-
te do órgão, das 8 às 18 horas,
a partir de amanhã e, aos sá-
bados, funcionará até às 14 ho-
ras. O DTP abre suas portas,-normalmente, às 11, e' fecha
às 17 horas.

Carros até 50 HP, como
Volkswagen, Gordini, Dauphi-
ne e Vemag estão pagandode taxas e emolumentos o to-
tal de CrS 8 335, assim distri-
buidos: CrS 1 mil (vistoria),
CrS 4 835 (Estado), CrS 2 300
(Prefeitura) e CrS 200 (plasti-
ficação da licença).

Resenha da
RADIO JB
bate recorde

Curitiba (Correspondente) —
A Rádio Colombo do Paraná
apresentou no dia 31 de de-
zembro e a 1.° dêste mês A
História de 1965, preparada
pela equipe da RADIO JOR-
NAL DO BRASIL, obtendo su-
cesso sem precedentes no se-tor de informação radiofônica
da capital paranaense.

Segundo informações da dí-reção da Rádio Colombo, foi
a primeira vez que mna emis-
sora do Estado ofereceu ao pú-blico um histórico da mais ai-
ta categoria satisfazendo pie-namente os interessados ha re-
senha.
PELA AJB

A referida programação, dis-
tribuida pela Agência JB —
Serviços de Imprensa Limita-
da — mereceu o elogio da crí-
tica especializada de Curitiba,
tendo sido considerada "o me-
lhor trabalho do gênero na
radiofonia paranaense".

Diogo é
empossado
noSTM

O A1 m I rante-de-Esquadra
Díogo Borges Fortes e o Minis-
tro Otávio Murgel de Resen-
de íoram empossados, ontem,
na Presidência e Vice-Presi-
dência do Superior Tribunal
Militar, em rápida cerimônia
realizada logo no início da ses-
são.

Na ocasiáo, o Ministro Dio-
go Borges Fortes considerou
sua recondução á Presidência
como "demonstração de apro-
vação tácita à maneira como
conduzi os trabalhos desta Côr-
íe cie Justiça".

FOI FÁCIL
— Devo confessar que a mis-

são íoi facilitada pelo alto es-
pírito cívico de meus pares e
pela dedicação dos servidores
do Tribunal e órgãos auxilia-
res. Renovou meu compromisso
de continuar dedicando esfor-
ços e empregar todo o devota-
mento a fim de firmar cada vez
mais e elevar, se possível, o
alta conceito conquistado no
País pela Justiça Militar — di-
,.e o nôvo Presidente do STM.

Em sua sessão de hoje, às
15 h, o STM concederá a Me-
dalha da Ordem do Mérito Ju-
rídico a 26 funcionários, por
bons serviços prestados à Jus-
tiça Militar. A entrega será
feita pelos próprios ministros,
em solenidade a realizar-se no
salão nobre daquela Corte,

Reitor não
revoga
suspensão

Porto Alegre (Sucursal) —
O Reiror da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul,
Professor José Carlos Milanò,
recusou-se a revogar a suspeii-
sáo imposta aos Centros Aca-
dêmicos das Faculdades de Me-
dicina, Direito,-Farmácia e Be-
las-Artas, argumentando que o
assunto era da alçada das di-
reções destas escolas.

Minas premia
os melhores
professores

_3eZo Horizonte (Sucursal) —
Os melhores professores do
ano, que o Diário de Minas es-
colheu, através das próprios
alunos, em todas as faculdades
desta capital, recebem, hoje,
às 20h, no Salão Nobre da Rei-
toria da UFMG, seus troféus
de Honra ao Mérito e diplomas
de Consagração Universitária.

A solenidade contará com a
presença do Vice-Presidente da
República, Sr. José Maria Al-
kmim, e do Governador Ma-
galhães Pinto, além de outras
autoridades.
OS ESCOLHIDOS

Os professores que receberão
os troféus são os seguintes:
Aluisio Licino de Miranda. Al-
varo Apocalipse, Ana Maria
Ataide, Angela Vaz Leão, Ar-
naldo Marques, Arnaldo Men- .
des, Beatriz de Alvarenga, Car-
los Fulgênclo da Cunha, Carlos
Ribeiro Diniz, Éder Silva.
Edgar da Mata Machado, padreHenrique Vaü, Moacir Latcrza,
Irmã Odélcia Leão, Osvino Pe-
na, Paulo Hadad e Otõni Tôr-
res.

Stampa
toma posse
na Alçada

O Presidente do Tribunal de
Alçada da Guanabara, Juiz
Carlos Bandeira Stampa, re-
eleito para o cargo no exercício
de 1966, foi empossado ontem,
juntamente com o nôvo Vice-
Presidente, Juiz Luis Antônio
Severo da Costa, em cerimônia
simples, na qual agradeceram a
confiança dos colegas.
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PÁRA SERVIR
Estão agora recebendo todos os- impostos federais, com a rapidez e gentileza de sempre,

nas agências do

% BANCO MINEIRO DO OESTE
GUANABARA: Filial, Rua do Ouvidor, 108 - Agência Castelo, Av. Presidente Antônio

Carlos, 641 -C.
SÃQ^PAULÒ; FiliouVolc dò^Ánhaiigaba ú, 398—=—Agenõa-Haissandu, kua Antônio dê"

Godói, 33.
BELO HORIZONTE: Rua Curitiba, 580. (P
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Trabalhadores, perto da Avenida Brasil, substituem trilhos lançados longe no primeiro acidente ferroviário da Guanabara em l%b

Marinho dá o desarmamento
geral como mais importante
proposta do Brasil na ONU

O Senador Gilberto Marinho disse, ontem, ao JORNAL
DO BRASIL, que o ponto mais alto da participação da dc-
legaçào de nosso Pais na 20." Assembléia-Geral da ONU foi
a apresentação do projeto de convocação de uma con.fc-
rência geral de desarmamento, "prevalecendo, assim, o pos-
tulado da universalidade das Nações Unidas".

O Sr. Gilberto Marinho não escondeu o seu entusias-
mo pelo caráter positivo da Organização e pelo labor rea-
lizado pela Assembléia-Geral, "que é o foro da opinião pú-
blica internacional, a mais pita instância política universal,
e, justamente por isto, o órgão destinado a promover a co-
operação entre os paises membros".

ENTUSIASMO

Regressando sexta-feira últi-
ma (¦. Nova Iorque, após haver
ictegrado a Delegação cio Bra-
..il à 2U.a Reunião da Así_?m-
bléia-Geral das Nações Unidas,
o parlamentar carioca afirmou
qu. a ONU vem justificando
ns esperanças nela depositadas
pelas nações do mundo inteiro,
acrescentando:

— Ela teve desde logo o mé-
rito de conseguir superar a gra-
ve crise de funcionamento que,
em 1___, oriunda de desacordos
entre alguns membros da As-
sembléia, acerca da responsa-
bilidade quanto a certas ope-
rações de manutenção de paz,
impediu a reunião normal dês-
se órgão, crise que, prolonga-
da. poderia ameaçar o destino
mesmo da Organização. Depois,
tendo sido convocada sob um
clima complexo e cheio de ten-
soes, pode iniciar suas reuniões
sob o auspicioso signo do aca-
•tamento imediato pela Índia e
pelo Paquistão da deliberação
unânime do Conselho de Se-
gurança, decidindo a cessação
do fogo entre as tropas daque-
les paises, após sete semanas
de ininterruptas hostilidades.

TRABALHO

.— A Assembléia examinou —
prosseguiu o Sr. Gilberto Ma-
rinho — todos os temas cons-
tantes da Agenda e que cons-
tiluem objeto de grandes preo-
cupações atuais em toda a hu-
manldade, dentre eles, além da
controvérsia sobre a Caxemi-
ra, a guerra no Vietname, o
problema de Chipre, a conso-
lidação da capacidade das Na-
ções Unidas para a manuten-
ção da paz. o desarmamento e
a maneira tíe pôr fim à amea-
ça nuclear, a questão da não
intervenção e os meios para
manter o impulso da luta con-
tra a pobreza, a ignorância e
a enfermidade.

Aliás, junto ao objetivo prin-
cipal de manter a paz e a se-
gUKinça.-presereveftdo o uso da
força para resolver os conflitos
internacionais, as Nações Uni-
das — e a Carta é bem explí-
cita nesse sentido — outros
objetivos, que não só são vá-
lidos por si próprios, senão que
constituem indiretamente pres-
supostos indispensáveis para
que essa paz e essa segurança
possam subsistir.

COLABORAÇÃO

A luta contra a pobrezano âmbito mundial, referida
tanto aos Estados como aos in-
ciividuos, deve prosseguir com
ritmo renovado, para alcançar
a colaboração econômica, a jus-
tiça nos preços das matérias-
primas e um sistema de co-
mércio internacional baseado na
justiça e não na espoliação. Os
recursos imagináveis, que hoje
se destinam à criação de armas
de destruição, deveriam desti-
nar-se fundamentalmente a
promover com os meios porten-¦tosos que a ciência e a tecno-
logia modernas propiciam, o
desenvolvimento econômico de
uma comunidade que compre-
ende que ninguém, em nenhum
lugar do planeta, pode sentir-
se seguro e feliz sabendo que
centenas de milhões de ho-
mens carecem de habitação, de
alimento e de qualquer espe-
rança de um futuro digno.

PARTICIPAÇÃO

A delegação brasileira, sob
n esclarecida orientação do
eminente Embaixador Sette
Câmara, esteve preso_te, no
plenário e nas comissões, ao.
debates de todos ésses tema.,
e teve a honra de ver propo-
sições suas, apresentadas nés-'ses 

órgãos, aprovadas algumas
tem voto contrário.

Na Comissão Política, por
exemplo, foi co-autora do pro-
jeto cie convocação de uni;?,
Conferência Mundial de Dosar-
mamento, da qual deverão pai-
ficipar tôdaa as nações do mun-
do. Isso significa que Estados
que, até agora, náo comparti-
lham dos trabalhos das Nações
Unidas e que, oficialmente, se
mantém afastados cias conver-
sações sobre êsse tema, devem
tomar parte, nessa conferência,
ciue oferecerá a oportunidade
de intentar novos meios paraalcançar a solução do problema
considerado mais importante e
mais difícil do hoje, que é o do
desarmamento. Prevaleceu no
projeto, assim, o postulado da
universalidade das Nações Uni-
das.

Aliás, a êsse respjtto, um'da-
do enunciado perante a As;-em-
bléia impressionou vivamente:
o de que 120 milhões de dólares
são gastos anualmente na pro-dução de armamen.), isto é,
equivalente à soma dos orça-
mentos de todos os paises sub-
desenvolvidos é dlspcndtdo em
criar instrumentos de extermí-
nio.

A MENSAGEM

O Senador Gilbcr.) Marinho
disse, ainda, que o Bvasi-l con-
seguiu reduzir substa.cialmen-
te a sua contribuição financei-
ra para a ONU. Salientando, a
propósito, que as operações tiemanutenção da paz das Na-
ções Unidas, desde a Segunda
Guerra Mundial, concorreram
essencialmente para a seguran-
ça rio mundo conturbado. Assi-inalou o fato de que as despe-
sas com todas essas operações
de manutenção da paz, duran-
te os últimos 20 anos, ascen-
dem, no total, ao montante deC20 milhões de dólares, cifraaproximadamente igual aocusto de um só dia de luta du-rante a segunda conflagração
mundial.

Sobre a visita do Papa PauloVI á ONU. declarou o Sr Gil-berto Marinho:
É difícil encontrar expres-soes para descrever a imorre-

doura impressão produzida pelapresença de Sua Santidade no
plenário da Assembléia c suainspirada mensagem às Na voesUnidas, impregnada de humll-
dade e, por isso mesmo, de sa-bedoria e grandeza. Nela, o Su-mo Pontífice, numa enaltecedo-
ra e solene ratificação moralacentuou que a ONU represen-
ta o caminho obrigatório dacivilização moderna e da pazmundial. E que os povos sevoltam para as Nações Unidas
como para a última esperança
de concórdia e dc paz.

Terminou o Senador GilbertoMarinho afirmando que as Na-
ções Unidas constituem umavanço positivo no sentido dainstauração de um efetivo Di-reito Internacional e que povose governos tèm o dever de in-fundir-lhes crescente autori-
dade.

O Brasil vem prestandotodo o seu apoio às NaçõesUnidas — concluiu — de acõr-
do com os três princípios fun-
damentais de uma organização
de nações autenticamente de-mocráticas, respeito à autode-terminação dos povos, .gualda-de jurídica de todas as naçõese solução de todos os proble-mas internacionais dentro doâmbito da organização m u n-diai. Para que elas possamcumprir todos esses objetivos.estes princípios devem ser pos-tçs a serviço da libertação es-
pn-itual e material do homem.
Ainda que lentamente, estamosnos aproximando desse ideal.Por Imenso que seja o caminho
a percorrer, c quase insuperá-
veis as dificuldades a enfren-
tar. os povos terminarão im-
pondo sua'vontade de progres-so e fraternidade.

Superior Tribunal Militar
vota nôvo habeas-corpus e
concede liberdade a Konder

O Superior Tribunal Militar concedeu ontem, por nove
votos con.ra três e uma abstenção, o nòvo pedida de ha-
beas-corpus em favor do medico Valéiib Konder, cuja
prisão preventiva foi decretada pelo Conselho Permanente
de Justiça da 2.a Auditoria da U Região Militar por soli-
citação do Co_rorrel- Ferdinando de Carvalho, encarregado
cl o.JPMTuTPCB.

Os Ministros Otacilio Terra Ururaí, Grun Moss e Ar-
mando Perdigão íoram os votos contrários, enquanto o Mi-
nistro Saldanha da Gama absteve-se, alegando que não
teve oportunidade de ouvir o relator do pedido, General
Peri Beviláqua.

PARADOXO

Enquanto o Ministro Otact-
lio Terra Ururaí resumiu seu
voto á expressão "nego a or-
dem", o General Peri Beviia-
qua afirmou que "paradoxal-
mente, justamente aqueles q..a
tratam comunistas com rigor
extralegal são os que os favo-
recém", e acrescentou: "Este
tribunal jamais se converterá
em tribunal revolucionário ou
cie exceção".

O Ministro Grun Moss disse:"Não desejo ver èste tribuna!
convertido em tribunal de ex-
ceção, mas entendo que êle de-
ve manter os objetivos politi-
cos da Revolução de 31 de mar-
ço, num comportamento coe-
rente com os encarregado» de
inquéritos".

— Os encarregados de inqué-
ritos — disse o Ministro Or-
lando Ribeiro da Costa —'pas-
saram a prender abusivamente
os indiciados. Valério Konder
náo infrigiu a Loi de Seguran-
ça Nacional, pois o pedido de
prisão preventiva alega que êle
apenas ofereceu a Negrão de
Lima os votas dos comunistas,
que têm o direito de votar co-
mo eleitores iguais a mim e a
qualquer outro cidadão brasi-
leiro. Logo, não há crime, e
por isso não deve ser invocado
o Art. 149 do Código Penal Mi-
litar, que determina a apresen-
tação de prova documental, de-

poimentos de duas testemunhas
compromissadas e a confissão
do acusado, para a decretação
de sua prisão preventiva.

REPROVAÇÃO

O Ministro Romeiro Neto
disse que Conselho cie Justiça
não tem competência para de-
cretar prisão preventiva na
íase do inquérito, mas só na
fase do processo, quando o in-
diciado passou a denunciado.
Referindo-se ao seu voto an-
terior — quando afirmou que
o Juiz Auditor Georgen_r Ace-
lino de Lima Torres, responsa-
vel pela decretação preventiva
rio Sr. Valério Konder, levaria

, um zero em exame de Direito
Penal — explicou que o magis-
trado dirigiu-lhe uma carta na
qual defende-se Invocando um
voto proferido pelo Ministro
Vitor Nunes Leal, no Supremo
Tribunal Federal.

— Êsse voto afirma coisa
muito diferente. Sendo assim,
o Juiz Lima Torres afundou-se
ainda mais — disse o Ministro
Romeiro Neto. A prisão pre-
ventiva só pode ser decretada,
se não existir crime, quando
ela se fizer necessária para as
investigações, ao passo que o
Conselho só pode decretá-la
quando encerradas as averigua-
çóes — concluiu.

Justiça recebe em mala
o inquérito na SUDENE

Recife (Sucursal) — O In-
quérito Policial-Militar reali-
zado na SUDENE — conduzido
de mala de lm de comprimen-
to por 50 cm de largura, tam-
bém contendo faixas e cartazes
censiderades subversivos — fo!
remetido pela Justiça civil à
Justiça militar, bem como to-
dos os processos por subversão
de Alagoas, Paraiba, Rio Gran-

dc do Ncrte e cie Pernambuco
mesmo.

Os precesses chegados à Au-
diteria da 7.» Região Militar ti-
nham sido encaminhados â
Justiça civil por decisão dos
Conselhos de Justiça, cio Supe-
rior Tribunal Militar e do Su-
premo Tribunal Militar, e ío-
ram devolvidos em cumprimen-
to aos dispositivos do Ato Ins-
titucional n.° 2.

BJS_.CC
BoavesTiss.il.

Uma completa organização bancária

Operações bancárias em geral, as
taxas legais,

•

No desconto das duplicatas
com dois vencimentos, só sâo
cobrados, inicialmente, os ju-
ros correspondentes ao prazo
do primeiro vencimento.

•

Consultem-nos,também, para
os negócios de câmbio.

BOAVISTA S. A.
Só opera no Rio de Janeiro

Correspondente em São Paulo:
BANCO BOAVISTA DE SÃO PAULO S.A.

._Rua 15 de Novembro. 331 — Fone; 35-3111

Trem de tiioria ciioca-se
eom cargueiro em Macaé
e faz mais de 15 vítimas

A Rede Ferroviária Federal começou ontem a apurar
ns causas cio choque do noturno Rio-Campos-Vitória e tun
trem de carga, ambos da Leopoldina, na manhã do dia 2
provocando o engavetamento dc três vagões, a morte cio
auxiliar de trem Edson dc Castro Alves e ferimentos em
mais de 15 pessoas.

A colisão deu-se quando a composição entrava na Es-
iição de Carapebus, no Município de Macaé e um trem de
carga manobrava no desvio ali existente. Cinco dos passa-
geiros do noturno encontram-se cm estado grave, e como
as outras vítimas foram internadas na Santa Casa do Ma-
caé. Testemunhas apontam a falta de sinalização como cau-
sa do acidente.

OIoserv£ tório Meteorológico
de drasi

i\

,ja pode a<
Í3J

ar
por íalta de conservação

Brasília (Sucursall - O Observatório Metereológlco.
Instalado ha três anos em Brasília, que mantém um inter-cambio internacional dos mais importantes do País está,ameaçado de ser fechado porque o Ministério da Agricul-tura abandonou-o completamente.

O Observatório está instalado no bairro de Cruzeirona Asa Sul, e conta com reduzido número de funcionários'os quais trabalham som condições de conforto e segurança'Seu sistema de radar, que há três anos custou CrS 64 nii-ihões. está parado há mais do uni ano.

FERIDOS

A relação dos feridos é a se-
gutote: maquinista Mateus
Gomes Morais, ajudante de
maquinista Manoel Tabela
Cruz, ajudante de chefe-dc-
trem, Josias Alves, além dos
passageiros Adão Alves Cruz,
residente em Campos; Antônio
Moreira Franco, residente em
Caxias; Amarildo Gomes de
Paula, residente em Macaé;

. "ar'-. Vi'má do Andrade Mo'o.
de Araruama; Paulo Moreira.
de residência ignorada; Elias

Nunes ria Silva, do Conceição
cir- Macabu; Moacir Queirós
Chaves, dc Macaé; Manoel ch-
Oliveira Filho, de Bom Jesus
de Itabapoana. Geraldo do
Araújo, de Itaborai: o Oberlan-
des Vieira, de Imbeliba.

Os passageiros Antônio Mo-
rais da Silva. Antónia Oliveira
Rodrigues Filho, Antônio Mo-
reira Franco. Adail Ribeiro cie
Morais e Adão Alves da Cnv/
são os que cerrem perigo, fiei-
son dc Castro Alves levo morte
instantânea.

PO.VTO MORTO

A í: Ita de peçtis motivou n
paralisação cie todes cs apare-
lhes cie re-epção do observató-
rio, que. alem disso, são obso-
letes. Até material cie expedi-
ente comum não existe mais lã.

O Ministério da Agricultura
deixa cie atender a todos os pe-ciidos dos funcionários do Ób-
serva tório. pois até os chefes,
aos quais caberia atender os

reclames, nâo vivem mais em
Brasilia, o mesmo acontecendo
cem os chefes de gabinte do
Ministério cia Agricultura: não
há um único na Cidade.

O Ministro da Agricultura,
Sr. Nei Braga, na sua única
vinda a Brasilia, na qualldad.de .titular da pasta, passou na
Capital federal apenas três ho-
ras, não tendo visitado sequer
ns insta lações do prédio de MU
Ministério.

Descarrilamento parou
tráfego du Av. Brasil

Uma composição ria Central
do Brasil, cem 60 vagões carie-
gados de minério de Lafaiete
para o Caís des Mineiros, des-" 
carrilou na tarde rie entem ao
cruzar a Avenida Brasil, cujo
tráfego, nes dois sentidos, ficeu
interrompido por mais dp três
heras.

O acidente teve origem em
um defeito no truque dianteiro
rio 27.° vapão, q.e saitando cies
trilhes, foi arrastado por mais
de um quilômetro, até quase a
refinaria de Manguinhos, qu.- n-
do o maquinista deu pelo oror-
rido e parou o trem.

Embora o engarrafamento
tenha sido solucionado, logo de-
pois, para cs veículos que iam
paru cs subúrbios o cidades vi-
Zlnhas — desviados para a Rui
Prefeito Olímpio rie Melo — o
mesmo não aconteceu com os
que se destinavam ao Centro
da Cidade.

Estes tiveram quo esperai- o
deslmpedimento da tinha fér-
roa, efetuado per uma tm ma
de operáries três heras drpnls,
que a seguir p.__cti a conser-
tar cs estragos causados pele
vagão descarrilado.

Associação dos Servidores
do Banco Central decide
Iioje sobre seus estatutos

Foi marcada para a.s 11 horas de hoje, ho salão nobre
do Banco do Estado da Guanabara, a assembléia-geral da
Associação dos Servidores do Banco Central (ASBAC), que
decidirá sôbrc os estatutos daquela entidade e elegerá d
seu Conselho Deliberativo.

A ASBAC foi criada por determinação do Presidente
daquele órgão de crédito. Sr. Dênio Nogueira, para propor-
rionar aos sens associados o financiamento de casas pró-
prias, automóveis e outros bens, instituindo ainda um sts-
tema de pecúlios c seguros.

Telefone para 22-1818
c faça a sua assinafura do
JORNAL DO BRASIL

OBJETIVOS

Do acordo com os Estatutos
a serem aprovados hoje, a
ASBAC se propõe a Iul ar pe-
los legítimos interesses do fun-
cionário do Banco Central, cio
qual é representante junto á.
Diretoria, e a promover os ser-
viços de assistência médico-
odontológtca, jurídica, educa-
cional e social, além dc cursos
cie preparação e desenvolvi-
mento funcional.

A Diretoria Provisória da
Associação dos Servidores do
Banco Central está assim cons-
tituida: Presidente, Sr. Fran-
cisco Silva Nobre; Vice-Presi-
ciente do Departamento de Ari-
ministração, Sr. Onoíre Bo-
gado Leite; "Vice-Presidente rio
Departamento de Aplicações,
Sr. José Lucas Osvald; Vice-
Presidente do Departamento
de Benefícios, Sr. Joáo Elias
Nazaré Cardoso; e Vice-Presi-
dento do Departamento Social,
Sr. Dirceu Martins.
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| CONDIÇÕES 1PREÇO
Construção

terreno

total

9.038.780

5.361.220

14.400.000

Incorporação
inscrita no 9."

Ofício do Registro
do Imóveis à fl.
50 do livro 8-S,

sob o n.° 318, em
j 

* 23.12.1965, de acordo
com a Lei 4.591,

de 16.12.1961-.

Construção rie

OKEL
ENGENHARIA

Entrada - 960.000
28 prestações dc 180.000
a partir dc 30 de janeiro
de 1966. J

LOJAS TAMPEM
Neste mesmo local, temos tam-
bém excelentes lojas.

PREÇOS A PARTIR DE
8.250.000, c/prestaçoes de -
275.000. %

I !¦
Informações e vendas no local ou na

IMOBILIÁRIA

3u
3

o
a
o
a.

NOVA yDRKa-
av. rio branco, 131 - 14.° andar-tel. 31-0060
Corretor-rcsponsávcl: José Sylvio .Magalhães (CRECI N> 3)
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Gusto de vida aumentou 4o.4% em 65 contra os 86.6% de 64
Investimentos públicos em
1965 atingiram a soma de
2,4 bilhões de cruzeiros

O Ministério do Planejamento acaba de publicar rela
tório sobre a execução do Programa de Investimento-; Pú
blicos em 1965, que previa até setembro uma distribuição
dc recursos de CrS 2.3 bilhões aos diversos setores, tendo
sido entregues Cri 2.4 bilhões, ultrapassando em r>% a
estimativa cios técnicos. ,

Segundo o.s órgãos financeiros do Ministério, a realiza-

ção do Programa, em termos de captação e entrega cle
recursos aos ministérios e órgãos, íoi da ordem de 105',.
com 5". a mais do que o previsto, e eom a aplicação cios
recursos em investimentos atingindo durante o ano o per-
centua! de 90%, contra uma estimativa dc S7'V.

MOTORES PARA RFF

MAIORES PROGRAMAS

Foram os seguintes o» gran-
des programas atendidos pelo
Ministério cio Planejamento: 1
energia elétrica, com uma apli-
ei.ção cie CrS 480 bilhões e uni
percentual de 8:i".. '-'. indús-
tria e mineração, que aplicou
CrS 480 bilhões, cem uma re?.-
lização de 90?;. 3. rodovias,
eom um montante cie recursos
de CrS 550 bilhões, tem 99-:
tíe realização. 4 petróleo, tom
uma soma de CrS 183 bilhõss. 5.
agricultura, com" CrS 'JÜ2 bi-
Ihões.e um percentual atingido

di' 10:!'.. li. saúde e saneamen-
lo. com Crs 10!) bilhões no ano.
com uma realização dc 110':.

Os demais sei ores tiveram
uma realização menor cio c|ii<
íi média, permanecendo o con-
junto cm torno de 90'.. Os se-
loros de habitação e comuni-
cações, sào os maiores respon-
sáveis pela diminuição ria mé-
ciia. com uma realização uf
'JO'.'. atravessaram o ano dc
1065 na fase de institucional!-
Ateão d»s seus serviços, de-
veudo ler seus programas prá-
ticaniome iniciados em 1906.

IBRA instala seis postos
na Guanabara para acabar
cadastra mento mais rápido

Com a instalação de mais seis postos para recebimen-
to de formulários, que estão funcionando através cie con-
vênio entre as Administrações Regionais e o Instituto Bra-
iileiro de Reforma Agrária, deverá terminar nos próximos
dias o cadastramento de todas as propriedades rurais do
.Estado da Guanabara.

Os novos postos estão localizados em Santa Cruz iPòs-
to Agrícola VI — Rua Martinho Campos); Campo Grande
(Pòstò Agrícola V — Guaratiba — Estrada da Matriz);
Bangu (Posto Agrícola — Rua Ministro Ari Franco. 301;
Jacarepaguá (Posto Agrícola — Rua Piragibe. 90): Irajá
(Divisão dc Produção e Abastecimento — Avenida Mon-
senhor Pélix. .5121 e Madureira (Posto Agrícola do Largo
do Campinhol.

SOLUÇÃO

i Referindo-se iis atividades
¦ administrativas no setor agri-
i co!»,- o Ministro Nei Braga re-
, velou que "a. parte mais impor-
! tante. da tarefa para a reforma
i agrfiria cabe ao IBRA. através

tio «cKctasiramcmo rural, passo
realmente decisivo para o equa-

eionamenlo dos problemas rio
campo".

— A deficiente estrutura
agrária do Pais — acentuou —
constitui um doí entraves do
desenvolvimento cia agricultu-
ra e é necessário corrigi-la,
lugindo-se. entretanto, cio sim-
pies confisco da terra.

Banco do Brasil S.Â.
CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

Comunicado N.° 173
A Certeira de Comércio Exterior do Banco do Bra-

sil S. A. comunir.a que está recebendo pedidos de li-
cença de exporlaçáo de amendoim "in natura", catado
e selecionado a mão, com ou sem c-nsca, corresponden-
te ao tipo internacional "HPS". Outrossim, comunica
que continuam não licenciáveis as vendas para o ex-
lerior dos tipos denominados "bica-corrida".

Rio-de Janeiro (GB), 30 de dezembro de 1965.

Aldo B. Franco — Diretor

Euclidet Parentes de Miranda r- Gerente
(P

Presidência da República

Comissão Nacional de Estímulo

à Estabilização de Preços (C0NEP)
RESOLUÇÃO N.° 238,

De 29 de dezembro de 1965

A COMISSÃO NACIONAL DE ESTÍAAULO

À ESTABILIZAÇÃO DE PREÇOS (CONEP), con-

forme decisão tomada em sessão realizada a

29 de dezembro de 1965, no uso das atribui-

ções que lhe foram cometidas pelo Decreto

n.° 57 271, de 16 do corrente, publicado no

Diário Oficial de 17 de novembro de 1965,

RESOLVE

Art. l.° - Revogar, a partir de 1.° de

janeiro de 1966, a Resolução n.° 175, de doze

de maio de 1965, desta Comissão.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em

contrário.

José l.obo aneles Braga

l/nií /;; novos trens-vnitlttilc (tino lilorinii) paru transporte, suburbano serão construídos pnra a ll,>,le
Ferroviária Federal, eom a entrega jcitti há ilitis peln General Electric <lc Campinas, de 72 motoras
tle trarão, que serão instiiliulos quatro em ciidn trem-imitltidc. Esses motores foram entregues ns lá-
brictis tle. vagões locnlizmlti.i um Osttsco e- ('.inteiro, em São 1'tiulo. e Trás Rios. no Estado tio Riü.
Ciitla fábrica recebeu 'M ronjunlos i!c motores tle trarão. 6 iininos niotnr-geriitlor e 12 slmiiU indit-

tivos, suficientes pnra equipar b trells-tinidada

Safra de
café mundial
cresce 50%

Washington 'AP — JBl —
O Ministério da Agricultura
estimou ontem a safra mun-
ciial cle café para I9fiõ/
6G em 78,2 milhões de sacas,
ou seja, cerca de 50'. maior
que a cie 1ÍIG4/G5, que foi re-
duzida. O volume disponível
pnra exportação é calculado

• cm (i',)A milhões de sacas,
quanto que no período an-
terior foi cie 37.!.

A estimativa da nova safra
.se aproxima da de 1939/60,
quando se registou o volume
de 78.ü. sem precedentes.
Essa cifra poderia ser supe-
rada, mas a previsão divui-
gada ontem reduz em 1% o
cálculo realizado em outu-
bro.

DISTRIBUIÇÃO

A produção da presente sa-
fra. por pais, comparada com
a anterior é a seguinte:

Brasil, 34 000 000 sacas e
10 000 000; Colômbia 
8 C00 000 — 8 000 000: São
Salvador 2 100 000 — ....
2 000 000; Guatemala

000 000 — 1 600 000. Mé-
xico 2 950 000 — 2 G80 000;
Angola 3 100 000 — 

200 000: Etiópia 1 570 000
1 550 000: Costa de Mar-

fim 4 800 000 — 3 500 000:
Uganda 2 800 000 —- ......
2 600 000: Índia 1 090 000

1 100 000: Indonésia 
2 000 000 — 2 200 000.

Produção agrícola mundialO'

aumenta 1,5% mas náo segue
cr es ci m en to pop u Ia cio n a l

Washington iFP-JB) — A produção agricoia mundial
aumentou cerca de 1,5% em 1965/66, representando uma

proporção inferior ao crescimento da população, com a
América Latina registrando um recorde, cle vez que a.s
quedas observadas na Argentin-:., no Uruguai e no Chiie,
c a estabilidade no México e no Peru. foram compensadas
por aumentos nos demais paises. em particicuiar no Brasil.

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos, que forneceu os ciados em recente estudo cie sua
Diretoria de Inquéritos, a produção mundial dos princi-
pais artigos variou bastante, observando-se, entretanto,
acentuado incremento com relação ao feijão, soja, cate
e azeite cle oliva, contra a redução cio tabaco, açúcar,
cacau e batata.

TRIGO

Quanto ao trigo, observou-s«
uma baixo reduziria, mas o ar-
roz quase igualou a boa colhei-
ta tíe 1354/85. O algodão ai-
caiiçou cifras recordes. No con-
junto do Hemisfério Ocidental,
o Departamento tíe Agricultu-
ia ass}nnla um aumento cia
proáuçâo em relação á do ano
passa:.o, afetada pela seca.
Além clí» América Latina, um
nivol rcojrcie íoi atingido tam-
bém nos Estados Unidos e na
Europa, salvo em Portugal e
na Espanha, onrlí as chinas

afetaram « qualidade cia co-
lheitn.

Ka Europa Oriental, a pro-
ci;i;;ão diminuiu tíe modo acon-
tuado. As colheitas soviéticas
foram afetadas peln. seca, mas
o gado aumentou. Em conjun-
to. a produção soviética ciimi-
nuiu aproximadamente cm 8't
O.s demais paises comunistas
conseguiram melhores resulta-
<ios. Na Afríc-a, a produção
cresceu 10'; em relação a....
1C34.'G5. No próximo Oriente, a
produção subiu meros ds 1',,
o mesmo acontecendo no Ext-re-
ív.o Oriente.

audiências
com Diretor
da Fazenda

O Direi or-Geral tío Ministé-
rio cia Fazenda. Sr. Eduardo
Lopes Rodrigues, em ordem de
serviço baixada ontem, desti-
nou o período das IGh30m às
18 lioras. das quintas-feiras,
para receber, em audiência ao
público em geral e às partes
interessadas.

Minas exporia produtos de
sua indústria atendendo a
pedidos feitos ò CACEX

Balo Horizonte (Sucursal) — Doze indústrias testais
mineiras deverão exportar, até fins de março próximo,
cerca cie 10 milhões de metros cle 13 tipos diferentes de
tecidos, para uma firma alemã, cie Hamburgo, atendendo
a sua solicitação, feita ao balcão cle exportação e impor-
tação da CACEX instalado ano passado nesta Capital.

Segundo o Presidente do Sindicato da Indústria de
Fiação e Tecelagem de Minas, Sr. Aristides Ferreira, "esta
exportação vai ajudar as indústrias mineiras a suportar
a absorção cios aumentos verificados nos preços dos com-
ponentes do tecido, principalmente em face dos benefícios
cambiais concedidos pelo Governo para as indústrias que
aderiram ao sistema cle estabilização''.

m
fORNAL DO BRASIL
Tsloíone pm 22-1818
* faca * mu aljimturj tio '

O PEDIDO

O pedido feito pela firma ale-
mã òto Aversano, de Hambur-
go, é para importar os seguin-
tes produtos: tecidos de algo-
tião cru e tecidos à mão; rou-
pas e vestuário de algodão pa-
ra homens e meninos, bem co-
mo para senhoras, meninas, e
recém-nascidos: lenços de ai-
godão; roupa de casa: fios cle
lã, vestuário tíe malha a base
de lã ou materiais sintéticos e

Ira s Sl ®H ** JaBanco ao Brasil 3 IA
® áRao

CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

Comunicado N.° 174
A Carteira de Comercio Exterior do Banco do Brasil

S. A. comunica eilar recebendo pedidos de li;enca para a
exportação do contingente de 100 mil toneladas de farelo
e/ou torta de amendoim.

Rio de Janeiro (GB), 30 de dezembro de 1965.
Aldo B. Franco — Diretor
Euclides Parentes de Miranda — Gerente. (P

outros. ííste è o primeiro pedi-
do concreto que Ç íeito aos In-
ciusiriais mineiros, após a ins-
talação do balcão de exporta-
ção e importação da CACEX
em Belo Horizonte.

Além deste pedido, a CACEX
já recebeu solicitações de infor-
mações sobre manufaturados
mineiros, que vão desde a pro-
dução de sapatos, derivados do
couro, até produtos siderúrgicos
e equipamentos pesados.

Aliança pede
luta contra

infkacao
Wasliinfftpn (UPI-JB) — o

Presidente do Comitê Intera-
m"i'irniin._da iliança para o
Progresso — CIAP —, Sr. Car-
los Sanz Santamaria. pediu
ontem que seja travada uma
luta enérgica c continua con-
tra a inflação no Hemisfério,"na qual devem cumprir papel

, destacado o.s setores sindicais,
industriais <¦ comerciais".

Segundo o Sr. Carlos San.-
Santamaria. "ô necessário que
tanto empregados como empre-
gadores se compenetrem tíe
que seus interesses se rela cio-
nam diretamente em funcãc
da política salarial e de incre-
mento nacional, por interme-
dio da produção''.

SATISFEITO

Referindo-se à reunião da
Organização dos E.siatíos Ame-
ricanos, realizada no Rio de
Janeiro, o Presidente do CIAP
mostrou-se bastante satisfeito
com o seu resultado, "princi-

palmente para a Aliança para
o Progresso".

Falando durante um progra-
ma de rádio, o Sr. Carlos Sanz
Santamaria disse, que na Ai a.
do Rio tíe Janeiro se enqua-
drarain quase todas as inicia-

Uvas e sugestões do CIAP e
lembrou que "os objetivos da
APP somente poderão ser ai-
cançados se todas as nações
americanas seguirem coesas «

sob mutuo entendimento".

Torres quer
modernizar
as usinas-

Niterói (Sucursall — O Go-

vernador Paulo Torres vai lu-

tor este ano, junto ao Minis-

tério da. Indústria e. do Comer-

cin e Instituto do Açúcar e do

Álcool, no sentido de obter aju-

da federal para modernizar as

usinas de refinação de açúcar

do Estado tío Rio. <fUe funcio-

nam, em sua maioria, com ma-

quinaria obsoleta, adquirida
ainda no tempo do Império.

A informação foi dada pelo
Secretário tíe Agricultura. Sr.
Freire de Morais, acrescentan-
no quí o Estado do Rio vai

exigií este ano, "por seu pas-
sado e irsidiçàa". condições de

igualdade com São Paulo, no

tocante à condução e esquema-
tização da politica açucareira
do Pais. Em Campos, a crise
da agroindústria canavieira

permanece, por outro lado,
inalterável.

A LIBERAÇÃO

Os usineiros de Campos es-
tão aguardando ainda a pro-
metida liberação de um finan-
(•lamento de CrS 10 bilhões do
IAA para saldar compromissos
diversos, inclusive os assumi-
dos com os plantadores cio
Município, por conta do tome-
cimento das cotas de cana da
safra dc 1965. Essa crise, pro-
vocada uela falta de mercado
interno para o açúcar flumi-
nense, atingiu, também, outros
municípios, como Cambuci, on-
de uma usina dc refino elicei'-
rou suas atividades.

Em Miracema. uma usina de
refino que constituía, prática-
mente, a base da economia do
Município, reduziu as suas ati-
vidades e poderá encerrá-las,
definitivamente, se a crise per-
durar. Essa indústria, de capi-
tal médio, está pagando, inciu-
sive, os salários de seus em-
pregados em sacos de açúcar,
por falta de numerário.

Edital N ° 3
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL, da Dire-

ioria Geral dn Receita da Secretaria de Finanças, comunica aos proprletá- ,
rios de veículos automotores que, no período ds 6 a 31 de janeiro pró- ;
ximo vindouro, serão distribuídas 05 guias do Imposto de Licença nara j
Veículos, referentes no EXERCÍCIO DE 1966, na sede do Departamento;
(Run Santa Luzia, II — com entrada pela parte fronteira so Aeroporto), I
de 2.° a 6.a-feira, no horário cle 9 às 16 hora:.
2. Comunica, ainda, que para a obtenção da guia do exercício de 1966, '
se torna necessária a apresentação da licença do exercício dc 1965, devi-
damenie quitada.
3. Outrossim, nlerta or. interessados para as disposições do Ari. 50 da |
Lei n.° 242, dc 26 de novembro de 1962, que determina o recolhimento do ;
Imposto de Licença para Veículos, SEM ACRÉSCIMO, ató 31 de janeiro;!
com o ACRÉSCIMO DE 30%, no decorrer dc fevereiro e com ACRÉSCIMOS
PROGRESSIVOS DE IO*
ele), a partir dc março.

Estado da Guanabara,

r--.--i<~. -i (,i (P-í

por mês ou fração do mês {40cr,. 50°ó, 60%,

30 d« dezembro dc 1965.
WALTER NUNES DE SOUZA

Diretor do F.R.E.
Matr. 39 255 (P

Instituto Brasileiro do Café
Comunicado N.° 62/65

A Diretoria do Inüiiuto Brasileiro do Café, usando das atri-
buicoes que lhe zna conferidas pela Lei n.° I 779, de 22 de de-
rembro de 1952, e pelo Anigo 22 da RííoIuçjo n.° 218, de 7 dr
março de 1962, na conformidade tias determinações contidas no
Aviso n.° 457/GM. de ;Í0 ae dezembro de 1965, do Exino. Sr. Mi-
nistro dd Indústria e rio Comércio, comunica que, a partir de 3 de
janeiro cie 1966, cs preço: máximos de venda do café torrado <*
moído serão de Crí 335 (trezentos e trinta e cinco cruzeiros) «
de Cr$ *300 (quatrocentos cruzeiroaf por quilo, no atacado e no
varejo, respectivamente, devendo este último preço máximo cons-
tar dos dizeres a que se refere o Artigo 7.° da mencionada Re-
joIucjo.

Esta Autarquie venderá, a partir de 3 de janeiro de 1966, o
café destinado ao con «umo interno às indústrias de forrefaçao e
moocjem, de acordo com os preços constantes da tabela abaixo,
já inclusa a taxa de Cr$ IO (dez cruzeiros) prevista na Lei n.°
1 779, de 22 de dezembro de 1952, por soca de 60,5 (sessenta t
meio) quilos brutos, produto ensacado, posto no armazém entre-
gador:

1.° Grupo: — São Paulo « Guanabara — Cr$ 5 000 (cinco mil
cruzeiros) por «ata;

2.° Grupo: — Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais,
Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
Pernambuco, Bahia, Ceará e Distrito Federal — CrS 5 500 (cinco
mil e quinhentos cruzeiros) por saca;

3.° Grupo — Sergipe, Alaooas. Paraíba e Rio Grande do
None — Cr$ 5 700 (cinco mil • setecentos cruzeiros) por saca;

4." Grupo: — Piauí. Maranhão, Pará, Amazonas, Acre c Terri-
tórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia OS 6 000

(seis mil cruzeiros) por saca.
Fica revogado o Comunicado n.° 35/65, de 31 de agosto

de 1965.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1965.

LEONIDAS IOPES BORIO - Presidente IP

O Índice do custo tle vida
acusou durante o mes de de-
zembro o aumento de 1,7';},
em confronto com 7,5''!. em
igual período do ano passado,
e. durante, todo o ano de lílfiõ,
o aumento geral foi de 45.4ri.
que é. secundo o Instituto
Brasileiro de Economia, cie
ritmo bem menos intenso, em
termos comparativos, do que

o observado em 64, quando n
alta atingiu 116,6';.

Em comunicado divulgado
ontem, o Instituto de Econo-
mia da Fundação Getúlio Var-
gas esclarece que para essa
diferença de ritmo contribuiu
largamente a componente Ali-
mentação, cuja elevação ésie
ano alcançou 31,7'-:. "sendo
significativamente mais mo-
(icrada do que a alta cle 75.8'^
verificada no ano passado, para
essa mesma componente <io
custo de vida".

CORREÇÃO GRADUAL

O.s estudos do Instituto Bra-
sileiro de Economia salientam
que durante o més cle dezem-

bro último os índices €spscí»
ficos de Serviços Públicos,
Vestuário. Aluguéis e Farmá-
cia e Higiene foram os que
mais influenciaram o indice
geral no sentido da alta.

— O item Aluguéis espelha,
em grande parte, como em to-
dos os meses, a correção gra-
dual cios valores cios aluguéis
até então congelados e que
tiveram cxs contratos renova-
dos durante esse més de re-
ferência.

Acentua q.ie as demais
componentes do indice do
custo de vida apresentaram

aumentos isoladamente meno-
res que o do indice geral.

CONFRONTO

O quadro seguinte mostra ss
variações percentuais na ele-
vação do indico do custo ds
vicia verificados no mês de
dezembro cle lf)65 comparati-
vãmente a paríodos anterio-
res. e desdobradas segundo as
diversas componentes do in-
dice geral.

NO MÈS DE DEZEMBRO

1S65 Cr) 1964 Cl)

ATÉ DEZEMBRO

lüliõ i'r) 1964 (%)

Alimentação 1.0 5.3 31,7 75,8
Vestuário 2.8 11,3 28.6 115,2
Aluguel 2.5 3,5 115.2 32,1
Móveis, utensílios 6 8.!) 2B.5 ion.8
Farmácia, higiene 1,9 6,1 65.5 79,4
Services pss.soais 0.8 2.2 4H.0 13s!s
Services públicos '.. 3.1 18.7 71.1 1232

GERAL 1,7 7,5 45,4 80,6

Governo norte-americano
pode rever poli lica do
aço por causa de preços

Washington (FP-JB) — O Governo dos Estados Unidos
poderá revisar sua politica de preços do aço. segundo se
informou, ontem, nos meios oficiais de Washington, caso
os outros produtores norte-americanos do produto sigam
o exemplo da Bethleem Steel, que elevou em 4% o preço
cle suas vigas.

Não parece que a administração norte-americana tenha
previstas a.s medidas adequadas para lazer frente à situa-
ção, tanto mais, que não é esta a hora de retornar a um
controle estrito dos preços do ano. Todavia, nos meios
oficiais espera-se que os produtores de aço respeitem as
normas governamentais de elevação de salários e preços,
cle modo a ficarem intatos os atuais acordos oficiais.

PRESSÕES

Estima-se nesses meios quo
a elevação da Bethleem é in-
justificada. O indice cle lucros
é considerável na indústria si-
derúrglcn, « os da Bethleem
aumentaram no ano passado.

Assim, poiS, 1180 se oculta que,
uma vez que a luta contra as
pressões inílackmárias. acen-
tuadas pelo» gastos militares,
constitui uma das maiores
preocupações de Washington,
o Governo fará o que estiver
a seu alcance para obrigar a
companhj» cm questão a vol-
tar atrás em sua decisão.

É possível que o Governo re-
clu/.a suas compras à, Bethleem.
Diz-se. inclusive, que tratará
cie evitar toda medida que
possa, trazer consigo um au-
mento de capacidade produti-
va da mesma companhia, em-
hora, no momento, nada indi-

Negrão
* * ¦visita

Faraco
O Governador Negrão de Li-

ma fêz, ontem, uma visita de
cortesia ao Ministro da Indús-
tria e do Comércio, Sr. Daniel
Faraco, e na oportunidade fo-
ram examinados alguns dos as-
pectos mais gerais para um fu-
turo enirosamento entre a So-
cretoria da Economia cia Gua-
nabara e aquele Ministério.

Os contatos posteriores para
a concretização desse entrosa-
mento — que objetiva primor-
dialmente o registro do comer-
cio e n racionalização das ati-
vidades comerciais — serão
procedidos no nível do Secreta-
rio da Economia da Guanabara
e do Secretário do Comércio, do
Ministério da Indústria e do
Comércio.

que que se possa chegar ao
boiecie.

PANORAMA

O certo ê que. há dez unos.
os Estados Unidos eram ex-
portadores de aço. Agora são
importadores. E, devido ao ps-
rigo de greve na siderurgia,
essas importações aumentaram
consideravelmente no ano pas-
sado. Uma subida de preços
não pode, portanto, a não ser
prejudicar o aço norte-ameri-
cano no mercado mundial.

O Presidente da Bethleem,
Edmund Martin, sustenta que
a elevação cio preço do aço
em barra obedece a razões tec-
nicas: a qualidade cio produ-
10 melhorou tanto que. segun-
do Martin, oí compradores
econominzarão com o novo
preço e com o novo produto.

— Náo cabe. pois. pensar em
inflação, — concluiu.

ANMVAPpede
devolução
de depósito

O Presidente cia AssociaçSo
Nacional de Máquinas. Vei-
culos. Acessórios e Peças, Sr.
Mader Gonçalves, solicitou a
interferência cio Ministro da
Fazenda junto ao Banco do
Brasil, para que sejam devol-
vidos aos seus legítimos tiones"os depõsitos em dinheiro efe-
tuados a fim cle evitar a cor-
recão monetária em recursos
interpostos aos Conselhos de
Contribuintes e de Tarifas".

Informa ainda o Presidente
da ANMVAP que os deposi-
tantes, apesar cle terem ob;:-
do solução favorável aos seus
recursos, não conseguem roa-
ver seus depósitos no Banco
do Brasil, que alega estar es-
perando solução a ser dada pe-
Ia Contadoria Geral-

BOLSAS E MERCADOS

MOEDAS
DÓLAR câmbio

Compra  2 213 Nl-l0 funcionou ontem.
Vencia  2 220
LIBRA _., „ ..,.
/-, „ - «„ Bolsa de v atoresCompra  6 180
Vencia  6 230 NSo funcionou ontem.

MERCADORIAS
c.\l-r; — hio

O merendo de chí> disponível
esteve ontem firme, mns, nem
a!i,e:-.içáo nos preços. O tipo 7.
safra 1904/65. contribuição df'22.ÒÚ dólares íoi colado ao preço
nnteriov de CrS 4 000 por 10 qui-
loá e durante cs trabalhos nAo
houve vendas. Foram despacha-
das pura embarques 69 354 ancas
de café. Fechou inalterado.

Cotações por 10 uiiilus:

Tipo 2 CrS 3 000
Tipo 3 ClS 4 800
Tipo 4 Crt 4 600
Tipo 5 Crt 4 400
Tipo 6 Crt 4 200
Tipo 7 CrS 4 000
Tipo 8 Crt 3 800

Paula: E. dc Minas e do Rio:
— C»f* comum safra de 1SI84/G5,
Crt 4.00.

Llberaç&o em 30 dc dezembro:
Estrada dc Rodagem 12 311
Embarques cm 29 de novembro

AÇÜCAR RIO 1

Europa 
América do Norte
Afnca

0ii3
630
300

O mercado rie açúcar funcio-
nou firme e inalterado. Entra-
das 16 202 sacos do Estado do
Rio. Saldas 10 000. Existência
275 416 eaCOS.

Cotações por 6t) quilos:

Branco Cristal. Rcsoiuçio de
março dc 1965. PVU. CrS 12 180.

ALGODÃO — RIO

O mercado de algodão em ra-
mn funcionou firme e Inaltera-
tío. Entradas 64 fardos de Mi*
nas. Snidas 150. Existência S470
fardos.
Cotações por 15 quilos:

i Entrega cm 120 dias)
Crt Cri

Vibra Longa:
Serldó tipo 3 .. 52 500 a 23 000
Serkló tipo 4 .. 22 300 a 22 300

Fibra Média:

To;.

Sertões tipo 3
Sertões tipo 4
Ceará tipo :>
Ceará ¦ tipo 4

19 000 a 19
18 SOO a 19
18 300 a 19
18 300 a 18

500 i
000 '
000 j
500 I!
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_ls diretorias da SUDENE t da Elctrolmli fixaram ns bases para entrocnmento de ação

Balanço de contas da SUDENE revela
aplicação de Cr$ 64 bilhões em 1965

o Superintendente da SU-
DENE, Sr. João Gonçalves
ile Sousa, aiíunciou ao fazer
uma prestação de contas das
atividades da entidade no ano
passado, que foram emprega-
dos quase CrS 6-1 bilhões, e, sú-
bre o início do III Plano-Dive-
tor, revelou que. pura' a rea-
lizaf.ão dos seus objetivos ba-
.sícoü ca-. 1966, os cinco prin-
cipais departamentos cia SU-
DENE contam com recursos
previstos da ordem cie Cri. 125
bilhões.

O Sr. João Gonçalves tle
Sousa declarou que a história
dn SUDENE poderia ser divi-
dicl.i em três fases: it da cria-
<;ão e implantação, de 1959 a
63; a fase cle demarragem, en-
t-re ifli.-l e 54, e a cie expansão
e consolidação, a partir deste
nno, com o início rio TII Plano-
Diretor.
DISTRIBUIÇÃO
DE RECURSOS

Revelou o Superiutüi.cien.e
.da SUDENE que, de 1 cie ja-
neiro a ;i0 cle novembro de (li,
uni totrtl de CrS 63 947 milhõeti
foram aplicados pela entidade
no Nordeste, dos quais CrS 49
bilhões cle forma, indireta, fttra-
vés de organismos estaduais cm
federais.

iates recursos forani assim
distribuídos, por setores: re-
cursos naturais, CrS 5 5üd ml-
lhões; recursos humanos, CrS
.859 milhões; agricultura e
abastecimento, Cr.. 4 915 ml-
lhões: industrialização; Cr$
1407 milhões; -pesca, CrS 1582
milliões; povoamento áo Mara-
nhão, CrS r.067: administração.
Ci-$ 5 228 milhões, e infra-es-
trutura, Crs 41303 milhões.

O Sr. Joáo Gonçalves Fon-
l-es disse que o setor de infra-
estrutura, dentro das estimati-
ves e da filosofia do II Plano-
Diretor, ioi o que absorveu
maior volume de recursos, aa-
sim divididos: Crs 19 755 mi-
liiões foram investidos em ener-
Bia elétrica: CrS 124(15 milhões
em iransporte.ç, p CrS 9 162 ml-

lhões em saneamento básico.
Do total desses recursos, .npc-
nas CrS 498 milhões foram
aplicados diretamente pela SU -
DENE.

O Superintendente da SC-
DENE informou ainda que
os recursos de origem externa
comprometidos em 19S5 para
aplicação no Nordeste foram
da ordem ' de (i,5 bilhões
cruzeiros e USS 13,4 mi-liõss,
destinados a programas de
transporte, eletrificação, edu-
cação, planejamento c assis-
tència técnica.

OBJETIVOS BÁSICOS DE UO

' São os seguintes, segundo o
Sv. João Gonçalves cle Sousa,
os objetivos básicos da SUDE-
ME em 1900:

— Departamento cle Infra-
estrutura ÍDINFRA): CrS 70
bilhões de recursos previstos,
que serão empresadas na cons-
trução c instalação de esgotos
e abastecimento nas principais
cidade.- nordestinas: eletrifica-
cão do .sistema Nordeste Oci-
dental: construção da barra-
gem de Pedras, na' Bahia;
construção dn, Hidrelétrica de
Pedra do Cavalo; eletrificação
da área mineiro, da SUDENE;
construção. aduç&o e recupera-
ç?o de sistemas, construção de
poço.-tubulares e estações de
tratamento de água; implan-
tação, melhoramento e pavi-
mentação das rodovias básicas
cio N vcUfáte, que exigirá a im-
poitância de Cr? 21,1 bilhões.

— Departamento de Reeur-
sas Naturais (DRN): Cr$'l2
bilhões (de .recursos previstos;
para serem empregados no le-
vantamento sistemático tle ho-
los, visando a elaboração da
caria üe solos da região, for-
necer subsídios científicos sfl-
bre o.s diferentes tipos de soloa
c apoiar projetos específicos de
desenvolvimento agrícola; ob-
lenção de dados «>bre a com-
posição quantitativa das inatas
remanescentes, paro. dar apoio
técnico a projetos de indus-

trializaçáo de madeiras; obteu-
ção de cartas planiméh-icas e
topográficas, para apoio técni-
co c financeiro a projetos cs-
pecificos da SUDENE; levan-
tamento sistemático des recur-
sos naturais do Nordeste; in-
vestigações dos aluviões que
contém minerais e pesquisas de
elementos químicos em rochas,
solos e vegetais.

Além disso, o DRN ainda, fa-
rá este ano d levantamento
geológico e reconhecimento de
áreas visando estimular os rc-
cursos naturais; pesquisas hi-
drológlcas sistemáticas básicas
visando maiores subsídios para
a formulação das diretrizes do
aproveitamento e utilização dos
recursos e águas superficiais;
pesquisas meteorológicas sisfe-
máticas para conhecimento da
meteorologia regional e prevl-são a curto, médio e longo pra-
2o dos fenômenos climáticos
danosos pela obtenção dos da-
dos meteorológicos: identifica-
ciío dns possibilidades hidroló-'
gicas das áreas tíe estudos;
avaliação quantitativa dos re-
cursos dc água subterrâneo, pa-ra uma. política, de exploração
destes recursos: perfuração e
instalação de poços públicos
destinados ao abastecimento de
água às populações 

' e reba-
nhos; e promoção do levanta-
mento das potencialidades em
recursos naturais, além do es-
tudo dc factlbilldade técnica
para o aproveitamento das
grandes bacias fluvial*'do Nor-
deste.

— Departamento de Recur-
so» Humanos íDRH): CrS 14
bilhões de recursos previstos,
para serem empregados na am-
pliação da rede escolar prima-
ria pública e fortalecimento
dos . sistemas cle supervisão;
aperfeiçoamento de professo-

res leigos, inclusive instalando
centros especializados; reforçar
o sistema de formação profis-
sional do 8ENAI, SENAC etc;
ampliar e reequlpar os Cole-
gios Industriais e Agrícolas do
Nordeste; capacitar pessoal

para os principais órgãos nor-
destinos: melhoramento das
condições sanitárias das peque-
nas comunidades nordestinas:
mapeamento c qualificação da
mão-de-obra e artesanato e
construção de 8 500 casas.

Departamento de Agricu.-
tura e Abastecimento (DAAi:
Crs 18 bilhões de recursos pro-
vistos para a definição das
principais tendências da agri-
cultura nordestina; aumento
da. produção, ampliação da
oferta de terras agricuítáveis,
melhoria dos caracteres dos
produtos agropecuários, dimi-
nttição dos custos de produção:
transformar 65 cooperativos re-
Bionols em meios efetivos de
desenvolvimento; cooperar na
execução da reforma agrário,
através de pesquisas e capaci-
tação de pessoal; analisar pro-
jetos agrícolas para. receber in-
eentivos legais; fornecer se-
mentes selecionadas; aumentar
qualitativa e quantitativamen-
le a produção de frutas; au-
mental o. produção de earns e
produtos pecuários: possibilitar
o desenvolvimento da cultura
do algodão: financiamento da
produção, politica. de preços
mínimos;- e instalação dc tima
rede de mercados rurais e ur-
banqs, além de uma. usina ao
beneflciamento.

Departamento de lndus-
triallzáção (DD: CrS 5 bilhões
de recursos previstos para ce-
vem aplicada1, na verificação
da viabilidade técnica, econó-
mica c financeira de projetes
Industriais, com vistas ã atri-
buição de incentivos fiscais v
financeiros; conhecimento d.)
setor industrial para orienta-
cão do seu desenvolvimento pôr
uma sistemática de programa- jção; identificação dos princi-'
pais problemas da pequena e
média indústria: assistência á
indústria têxtil de couros e pe.- ;
les, de óleos e gorduras vege- j
tais: assistência técnica, ;-,-.- |
dustrial rural e participação ;
com capital da USIBA.

SEDE
ÍíS diretorias da SUDENE e

da Eletrobrás reuniram-se on-
tem cm um almoço no Museu
de Arte Moderna', a fim cie
acertarem as bases para a ação
conjunta das duas entidades.
Visando à dinamização do pia-
fio de.desenvolvimento econó-
mico do Nordeste, com a pre-s'',;nça dos Ministros de Minas¦:: Energia e dos Organismos
Regionais, eng.0 Mauro Tiú-'oau e Marechal Cordeiro de
-"¦.Tias.

Superintendente da SU-1 _ .__, Sr. João Gonçalves de
Sótifa, acompanhado 

"por 
seus

principais assessores, encontrou-
«o á tarde com os Ministros
da Fazenda e do Planejnmen-
to, Sr... Otávio Gouveia de Bu-
lhões e Roberto Campos, pa-j-a tratar do início cia execução
óo HI Plano Diretor e a pro-
uramaçfio orçamentária doór-
São parti ns próximos trê-
anos.

AÇÃO CONJUNTA

O Presidente da Eletrobrás,
eng.° Marcondes Ferraz, afir-
mon durante o almoço, no
MAM que "nada pode funcio-
nar corretamente com dois co-
mandos, e quando duas enti-
área, é mister que elas delimi-
tem os setores, h fim de não

NE e Eletrobrás vão agir juntai

Doía r
nao vai
subir

Técnicos tio Governo infor-
maram, ontem, que o dólar não
iofrerá nenhum aumento em

¦ sua taxa, no decorrer do cor-
rente ano, uma ve2 que o rea-
justamente que tse fazia neces-
. ário jã foi efetuado pelas au-
toridades monetárias.

Acrescentaram, ainda, que o
, movimento de compra da moe-

tia que vem-se verificando, du-
rante o expediente de ontem,
no Rio e São Paulo é obra dos
especuladores, que sabedores de
que não haverá nenhuma olte-
ração na taxa do dólar tentam
nesfazer-se da moeda norte-
*i>iericana, alegando bos inte-
ressadoí que haverá nova alta
no dólar.

sobreporem suas ações e suas
autoridades, o que de qualquer
maneira seria em prejuizo das
partes e também do público, o
que se torna mais grave".

O principal ponto de atrito,
que existe desde a Revolução,
entre dois órgãos, segundo In-
formaram ao JB alguns de
seus funcionários, está na apil-
cação de verbas, e na coope-
ração necessária para queatuem conjuntamente na re-
nião nordestina.

Além dos Ministros e da di-
rei (iria dns duas entidades, es-
tiveram presentes ao almoço
os Presidentes da Cia. íüctrelé-
trlca cle São Francisco. Sr.
Apolònio Sales, da Cia. Hidre-
létrica da Eoa. Esperança, Ma-
jor César Cais, da e da Cia.
Auxiliar de Empresas Elétricas
Brasileiras, Sr, Léo do Ama-
ral Pena.

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS

o encontro entre o Supeiin-
tendente da SUDENE e ôs Mi-
nistros da Fazenda c do Pia-
nejamento versou principal-mente sóbre os recursos cana-
lixados pela entidade para o
desenvolvimento do Nordeste,
que são de origem orçamenta-

Francês
vê fome
ameaçar

__ Paru (FP-JB) ~ '-Dentro de15 anos __ fome reinará noTerceiro Mundo — anunciou otécnico agrícola René Dumont,
em entrevista que o semanário
Jetme Afrique publica em bcu
primeiro número de 1966, acen-tuando que a ajuda concedida
ao Terceiro Mundo "tem sidodébil, mal distribuída e malutilizada, na maioria dns vezes
em proveito de uma minoria
privilegiada, que vive no luxo
e deixa camponeses na misé-
ria".

Declarou que o destino da
África aproxima-se de um mo-
mento decisivo e que esse con-
tlnente corre um grave perigo
se se descuida e permanece em
um marasmo que parece não
'*r »niíl8.

ria, de origem particular e da,
ajuda internacional.

Na reunião foi tratada tam-
bém a questão do entrosamen-
to entre os órgãos do Mi-
nistério do Planejamento e a
SUDENE, tendo o Sr. Joáo
Gonçalves Sousa declarado queo encontro foi "vital no sentido
de que o início do III Plano
Diretor ocorra, sem qualquer
tropeço, abrindo novas pers-
pectivas para o desenvolvi-
mento econômico e social dn
Nordeste".

POSSIBILIDADE DE SECA-

Itecife (Sucursal) — A Su-
perintendência de Desenvolvi-
mento do Nordeste somente se
pronunciará sóbre a possibili-ciade de ocorrência de uma sfc-
ca na região, êste ano. após to-
mar conhecimento da análise
dos informes meteorológicos
transmitidos p e 1 o s ¦ satélites
norte-americanos Tiros. Por
enquanto, a SUDENE classiíi-
ca de "prematuras" as notícias
sóbre estiagem na Bahia.

A Divisão de Hidrologia da
SUDENE, comentando as con-
dições climáticas no interior
baiano, informou que não há
seca, mas um retardamento do
ciclo normal das chuvas, "que,

yíssociação
Comercial
foz 65 anos

líelo Horizonte (Sucursal) —-
Em sessão solene presidida peloGovernador Magalhães Pinto e
tendo como convidado de hou-
ra o Presidente da Associação
Comercial da Guanabara, Sr.
Antônio Carlos Osório, a As-
sociação Comercial de Minas
comemorará, depois de ama-
nhã, o seu 65." aniversário de
fundação, quando será reme-
morada sua campanha em de-
íesa da tese mineira do pe-
tróleo que possibilitou a cria-
Ção da Petrobrás.

As comemorações terão inicio
as 8 h, com missa a ser ceie-
brada pelo Arcebispo Coadjú-
tor de Belo Horizonte, Dom
João Resende Costa, na, sede
d» (entidade.

esperadas desde novembro,-, só
agora c que começaram a
cair".

A Divisão de Hidrologia está
aparelhada para identificar c
superar qualquer seca que
ocorra no Nordeste, pois, ao
lado das providências de in-
fra-estrutura — abertura de
poços e estradas —, a SUDENE
mantém convênios com o Mi-
nistério da Agricultura e óV-
gáos internacionais capacita-
das a fornecer dados meteoro-
lógicos que podem facilitar a
previsão do fenômeno

Com a previsão da es agem e
a identificação da área a ser jatingido, a SUDENE poderá jdeslocar recursos imediatos do !
seu Fundei dc Emergência de !
Previsão às Catástrofes e ini- jciar os trabalhos, reduzindo os |
efeitos psicológicos que a seca
acarreta ás populações nordes-
tinas.
PRIMEIRA VEZ

Esta será a primeira vez que
a SUDENE fará sua previsão
baseada nos informes meteoro-
lógicos pelos satélites Tiros.
Serão analisados também os
dados recolhidos pelos 2 500
postos existentes no Nordeste,
sob orientação do Ministério
da Agricultura.

CIESP prevê I
exportações
brasileiras

São Paulo (Sucursal) — O
valor das exportações de produ-tos brasileiros previsto peloGovémo federal para os pró-xinios cinco onos será atingido
neste ano, segundo informa-
ção do Centro das Industriai,
do Estado de São Paulo —
CIESP —, que baseia seu otl-
mismo em estimativa segundo
a qual o Brasil exportou, em
1965, USS 1,6 bilhão.

Segundo a CIESP. a exporta- '¦
ção brasileira — menos o ca-
fé — nos nove primeiros me- |
ses do ano passado fo! de USS!
661 milhões, contra USS 451!
milhões em igual período de j1964. o que corresponde a um !
aumento dc 46,5f_.

A elevação da exportação de !
manufaturados, nesse período, j
foi de USS 84 milhões (121c,c !
mal. ouc em 1904..

Aplausos
à revisão
de safras

Á Confederação Rural Bra-
sil divulgou nota ontem di-
zendo que seus dirigentes e
técnicos ficaram entusiasma-
dos com o fato de terem re-
cebido, nos últimos dias de
1965, o caderno mimeografado
do Departamento Econômico
do Ministério da Agricultura,
apresentando "pelo. segunda
vez e de forma ampliada e
melhorada" a previsão de sa-
iras agrícolas com estimativas
de consumo aparente e dos
excedentes exportáveis.

Salienta a Confederação que
. primeira previsão das safras
cie . 1965/6C incluiu, na. região
Csntro-Sul, os seguintes pro-
dutos: feijão, arroz, milho, so-
ja, amendoim, algodão, batata,
trigo e cana-dfe-açucor. Os
próximos levantamento» in-
clúirão dados sóbre cebola, ca-
fé e cacau. Para os Estados
do Norte e Nordeste, além dês-
ses produtos, serão pesquisa-
dos o sisal e a juta.

A NOVA PREVISÃO

Segundo o trabalho em foco,
a previsão da safra de arroz
em casca, no Centro-Sul, é de
4 368 000 toneladas (1 560 qui-
los por hectare): de feijão das
águas — 935 000 por haM de
milho — 10 032 000 (1 595
kg/ha): algodão — 748 tons.
(880 kg/ha); amendoim das
águas — 558 000 tons. (1 680
kg/ha); batata dos águas —
737 000 tons. (6 700 kg/ha):
soja — 392 000 tons. (1 160
kg|ha); cana-de-a ç ú c a r —
39" 896 000 tons. (IAA): trigo
— 244 300 tons. (780 kg/ha).

Quanto ao. excedentes es-
portáveis, estão previstos: ...
150 000 toas. cle arroz, 500 000
tons. de milho, 120 000 tons.
de soja, 300 000 tons de
amendoim. 412 000 tons. de oi-
godão.

Energia cle
Furnas para
o E. do Rio

Niterói (sucursal) — Já fo-
ram iniciados os estudos prelt- ,
minares entre o Governo flu-
minense e a Eletrobrás para
que o Estado do Rio poss;i
comprar, ainda . este ano 50
mil kW diários da energia ge-
rada em Furnas, que serão jo-
gados, através das empresas
distribuidoras oficiais, nas re-
giões onde a carência dc íôrça
e luz é maior.

Os contatos com a Eletrobrás
estão sendo mantidos pelo Se-
creiário cle Energia, Almirante
Heleno Nunes, e pelo Diretor-
Superintendente das Centrais
Elétricas Fluminenses, Sr.
Humberto Cardoso Chaves, que
esperam firmai- convênio com
a empresa que rege a política
energética do Pais, a iim do
garantirem a transação.

ENCONTROS

Vários encoatroa já foram
mantidos pela. delegados do Go-
vêrno Paulo Torres com os Srs,
Lauro Ferraz Sampaio (Dire-
tor-Técnico da Eletrobrás) e
John Cotrin e Luís Carlos Bar-
reto, respectivamente, Presi-
dente e Dirctor-Técnico das
Centrais Elétricas de Furnas.
O suprimento de 50 mil kW
poderá ser usado, pelo Estado
cio Rio, a partir de setembro,
chegando, via Rio-Light, até a
linha de. transmissão da interli-
ga.ção dos sistemas de distribui-
ção do energia existentes em
território fluminense.

O aproveitamento pelo Esta-
do. mediante compra, da ener-
gia gerada em Furnas, é uma
cias metas mais importantes
do programa energético cio Go-
vêrno Pauio Torres, êste ano,
juntamente com o início d_'S
obra? cle construção da Hidrelé-
trlca cle Rosai, e o término da
montagem da Usina Térmica
cie Campos,

Emissões financiaram em 65
a expansão do crédito e o
aumento de reserva cambial

As emissões cie papel-moeda em 1965 não se destinaram
a cobrir despesas governamentais e sim a assistir a iniclati-
va privada, pela expansão do crédito e a financiar a acumu-
lacão cle reservas cambiais, segundo opinião colhida emfontes ligadas às autoridade,, monetárias.

As emissões — aproximadamente Crs 700 bilhões —
foram provocadas, segundo as mesmas fontes, pela compra,de divisas (CrS 320 bilhões); aquisição cle produtos agrico-ms_ dentro do programa de preços mínimos iCr.S 280 bi-vlhoes); c aumento do.s empréstimos agrícolas (CrS 70bilhões).
SEM PRESSÃO

O tieíiuit cio Tesouro Naciu-
nal íoi mantido dentro do limi-
te_ programado — CrS 650 bi-
ihões — o não exerceu pressãosóbre a. Caixa do Banco cio
Brasil, já que afirmam as auto-
.-idades monetárias haverem si-
do financiados Cr.s 230 bilhões
pela venda de Obrigações doTesouro e que o aumento dosdepósitos cias autarquias ;io

Banco cio Brasil atingiu á
CrS 400 bilhões.

A rede bancária privada, ain-
da cle acordo com as mesmas
fontes, estimulada pelo Govêr-
no. ampliou consideravelmente
a faixa de empréstimos agrico-
Ias que somaram Crs; 13i) bi-
lhões em fins de 1963, passa*ram para Cr$ 323 bilhões em
1964 e atingiram em setembro
cle 1965 a importância de ....
Cr. 551 bilhões,

Crédito de 125 milhões ao
Brasil é a. maior opera ção
do FMI na América Latina

Washington lUPI-JB) — O Fundo Monetário Interna-
cional concederá ao Brasil um crédito na modalidade stand-
by cle USs 125 milhões, que se constituirá na maior opera-
ção do gênero já efetuada pelo FMI cóm paises latino-
americanos.

Autoriciadss do FMI adiantaram que os países em cle-
senvolvimento continuarão como beneficiários cios progra-
mas de consultas e assistência técnica, espovanclo-se que até
mareio as cotas do.s paises latino-americanos aumentem dc
USS 134õ milhões para USS 1759 milhões.

Empresários mineiros vão
a Castelo pedir reexame da
lei para sustar despejos

Belo Horizonte (Sucursal» - As entidades das classes
produtoras mineiras, em conjunto com o Sindicato da In-clustna cle Construção Civil de Minas, estão concluindo umestudo, para ser enviado ao Presidente Castelo Brancocomo sugestão, visando a encontrar uma fórmula quepennna a modificação do Artigo 28 da Lei de Estímulos àConstrução Civil, para "acabar com as ondas de despejos,evitando o aparecimento de uma. ...iria crise social".

Enquanto isso o número de notificações de despejos ioi.aumentado esta .semana, registrando-se no distribuidor doíoram Lafaiete uma média diária cie 93 notificações colo-eando em pânico os comerciantes, os profissionais libe-rais c vanos dirigentes de indústrias que ocup.m salascm Belo Horizonte.

slçáo é ao Artigo 28 daqueiü
lei que transfere para o âmbito
do Código Civil todos os alu-
guéis não residenciais, o cius
representa um retrocesso de 20
anos. porá uma época em quenão havia o problema habita-
cional dc hoje".

Pretende o estudo fazer uma
sugestão ao Presidente Castelo
Branco ao mesmo tempo cha-
mando sua atenção para o pe-rigo de surgir uma crise so. ioi
no pais. Em tftdas às reuniões
tie diretorias destas entidades
o principal assunto debatido
tem sido a lei de estímulos á
construção civil.

DEFINIÇÃO

O estudo poro se encontrar
uma fórmula que satisfaça tan-
to a Indústria, de construção
civil quanto aos inquilinos está
sendo feito pelas assessorias
técnicas da Federação das In-
dúsrrias de Minas e da Asso-
ciação Comercial cle Minas, cm
conjunto com o Sindicato da
Indústria dc Construção Civil.

Segundo os diretores das três
entidades "ninguém é contra-
rio á criação de estímulos à
indústria de construção civil
proporcionada pela Lei 4 864.
O que todos nóí fazemos opa-

Od PRIMEIROS

O nôvo crédito da modalida-
de stand-by ao Brasil e uma
operação financeira com a Ar-
gentlna constituirão as primei-
ros atividades do Punclo Mone-
tário Internacional çom o
América Latina cm 1900,

As autoridades do FMI á'd-
mitem, ainda, que é possível o
ingresso do bolívar Venezuela-
no. em l9o(5. entre as moedas
fortes do mundo. Nos termos

dos. estatutos do Fundo Mone-
tário Internacional, os paises
que registrem suas moedas den-
tro da categoria, cle fortes, íi-
cam comprometidos a não rea-
lizar modificações cambiais
sem consultar aos demais esta-
dos membros dó FM).

Concretizftrido-je as previ-
soes,.o bolívar venezuelano se-
rá a segunda moeda forte da
América. Latina. A primeira é
a cio México, que registrou seu
pé;o como moeda fone em 1905.

Você sabia

que uma compra feita
fora da Bolsa peitls
teclas as garantias !e-

gais aue a instituição

lhe cenrore?
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V- conhece a
CIA. CARIOCA INDUSTRIAL

como
de seus

Que tal participar, também,
de seus lucros como acionista?

É um negócio para fazer já. V. compra
agora e começa a participar dos lucros de unia
das mais conceituadas e maiores empresas de
produtos alimentícios do Pais. E V. sabe que
produto alimentício é produto de consumo
obrigatório, isto é, tem venda garantida.

E -todas as novas ações já foram subs-
critas. Com a democratização do capital da
Companhia Carioca Industrial, todas as novas
ações foram integralmente subscritas por em-
presas de investimentos, lideradas pela Credibrás
Financeira do Brasil S.A. Estas companhias,
especializadas no mercado de capitais, colocam
à vonda um ótimo negócio em investimentos —
Ações da Cia^ Carioca industrial.

Dirija-se a uma das empresas, abaixo;

credibrás (*) financeira do brasil sa Rua do c.-_:_. s - b.« andar
FININVEST VAMOSA
Rua da Assembléia. 40-A-3.' andar Rua do Ouvidor, 104 - 2. ana.ir

IPIRANGA
Rua da Alfândega. 47

GUINLE
Av. Rio Branco, I3& - 3.° andar

SAFRA INVESTIMENTOS UNIDOS DO
BRASIL

Rua 7 ce Setembro. 54 - 5.» andar Rüa da Quil3nd„, 7| . 5._ andar

EDALBRAS

INVESCO
Av. Graça Aranha, 145 - sób.-e-loja

DECRED
Travessa do Ouvidor, 2i-A

CIFRA
Av. Rio Branco, 128 - Grupo 1.201

CATLANDIAYMORE
Rua do Ouvidor. 108 - 3.° andar Praça D. Josô Gaspar, 1013 - São Pauio Av. Rio Branco, SO - 13,' andar

Capital • Roservaa do Consórcio » 5,9 bilhões de cruzeiros
VTT?V*.*TSr""W WW-W T^ZF^TXl f ?-£?.„-•¦**
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Chuva no inferior mineiro Trens do Sul sorridente e independente

¦*í>>

salva produção no campo,
antes ameaçada pela sêea

Belo Horizonte (Sucursal) — A Secretaria de Agricul-

tura Informou ontem que as intensas chuvas que vêm

caindo no Interior do Estado, há uma semana, serão su-

ficientes para salvar toda a produção agrícola mineira,

principalmente as safras de milho e arroz, que estavam

ameaçadas de ser reduzidas á metade, em face do longo

período de estiagem.
Segundo o Serviço de Meteorologia o período das águas

será normal este ano e as previsões indicam uma mínima

possibilidade de enchentes, como aconteceu no ano pas-
sado, pirncipalmente no Triângulo Mineiro e Vale do Pa-

ranaiba.

vão atingir

do, é excelente, havendo gran-
de entusiasmo por parte dos
fazendeiros — acrescentou.

BALANÇO

Em todas as regiões do Es-
tado, com exceção do Norte e
parte do Nordeste, as chuvas
vêm caindo normalmente, ura
pouco mais intensas nas zo-
nas do Triângulo Mineiro e
Vale do Paranaiba. Também
no Sudoeste, nas regiões de
de Minas, Sul de Minas e ou-
trás, a situação é normal. Na
bacia leiteira de Belo Hori-
zonte os pecuaristas informam
que a produção este ano po-
dera aumentar cm cerca de
50 X, pois os pastos estão em
franca recuperação,

A BOA SAFRA

Informou ainda o Serviço de
Meteorologia que as chuvas que
começaram a cair há uma se-

. mana não eram esperadas no
campo, embora fossem pvsvis-
tas pelos técnicos, e continua-
rão pelo menos até princípios
de março, com pequenos perio-
dos de estiagem.

Km face dessas previsões, o
Chefe do Departamento de
Produção Vegetal da Secreta-
ria de Agricultura, Sr. Romeu
Gontijo, informou que Minas
Gerais poderá ter uma das
melhores safras já ocorridas
desde vários anos, principal-
mente de arroz, milho e açúcar.

— A situação das lavouras
no interior do Estado, pelas
informações que tenho recebi-

Lima JiMiior tenta destruir
o mito Aleija
de restaurar o Tiradentes

Belo Horizonte (Sucursal) — Depois de chocar os his-
toriadores e os próprios mineiros, apresentando provas de

quoTiradentes nunca usou barbas — como no retrato fa-
moso — o,pesquisador Augusto Lima Júnior pretende des-
truir a. reputação mitológica do Aleijadinho mulato e ge-
nial, "que nunca existiu nus padrões da história até hoje
contada".

Segundo Lima Júnior, "nunca um fantasma teve tanto

poder e serviu <-. negociatas como o mítico Aleijadinho, que
de A-tôriio' José da Silva, branco e natural de Sabará
(atrofiado de nascença) transformou-se em Antônio Fran-
cisco Lisboa, mulato, filho da escrava Isabel, leproso e es-
cultor, capaz de exceder os maiores gênios da escultura".

UMA LENDA EM' PAUTA

Um professor de primei-
ras letras — dis o historiador
Augusto de Lima Júnior —
homem honrado e modelar'chefe de família, o Sr. Rodri-
go José Ferreira Breus, lan-
çou umas das maiores misii-
ficações históricas que se co-
nhece: a lenda sobre o Aleija-
dinho.

Antônio Francisco Lisboa,
o Aleijadinho, nasceu em 23
de agosto de 1730, no arrabalde
desta Cidade, que se denomi-
nou Bom Sucesso, pertenceu-
te á freguesia de Nossa Senho-
ra da Conceição de Antônio
Dias. Filho natural de Ma-
¦noel Francisco da Costa Lis-
bca, distinto arquiteto por-
tugués, teve por mãe uma
africana ou crioula de nome
Isabel e escrava do mssmo Lis-
boa, que o libertou por ocasião
de o batizar".

Depois disso — continuou —
foi fácil: escritores modernos,
poucos amigos dos arquivos,
apoiaram a manifestação, sem
qualquer preocupação com a
vsrdade histórica. O mulato
Aleijadinho nunca existiu, ja-
mais foi o escultor genial que
muitos consideram como mito

;é quem quiser pesquisar o as-
sumo chegará à mesma con-
clusão.

AS PROVAS

Depois de afirmar que ns
imagens dos profetas de Con-
gonhas do Campo foram escul-
pidas por Antônio José da Sil-
va. o Aleijadinho branco, natu-
ral de Sabará e um dos com-
positores do grupo de trabalho
do empreiteiro de obras por-
tugués Antônio Francisco Lis-

! boa, que nunca foi escultor,
Lima Júnior enumera suas

I provas para afirmar que o' Aleijadinho do Professor Bre-
tas nunca existiu:

1) recibo de Antônio Fran-
cisco Lisboa, relativo à obra

: dos profetas.de Congonhas do•campo, datado de 27 de de-
zembro de 1822, quando se sa-

;,be que o Aleijadinho do Pro-
-íessor Rodrigo Brctas morreu

em 1814. O assinante do recibo
n-k^i poderia ser aleijado, como
muitos até hoje pensam.

2) Os altares da Igreja de
Sáo Francisco de Assis, atri-
buídos ao Aleijadinho pelos tu-
ristas da História, nao exis-
tiam em 1829, conforme pode
se ler no jornal O Universal,
de 15 de maio daquela ano.
Pergunto: como poderia o Alei-
jadiuho, morto cm 1814, segun-
do o Professor Bretas, ter de-
senhado c construído esses ai-
tares em 1829?

3i Havia, pelo menos, cinco
homônimos do suposto Aieija-
dinho do Professor Bretas, in-
ciusive com cartas de usança; e

4i Saint Hiiaire, depois de
visitar Congonhas, não féz
qualquer referência à condição
de mulato do escultor. Europeu
que era, isso lhe causaria es-
panto, certamente digno de
menção.

Além dessas provas, o histo-
riador Vítor F. de Freitas dis-
se também r_ue não íoi um mu-
lato o enterrado sob ou ao la-
do do altar de Nossa Senhora
ria Boa Morte, na Matriz de
Antônio Dias, cm Ouro Preto:

Não sáo desse mulato ían-
iãstico os recibos exibidos e
constantes de todos documen-
tos existentes cm Sabará e em
outras cidades históricas, como
não são desse mulato fantas-
ma os soberbos profetas talha-
dos em pedra-sabão e erectos
nos cantos do Adro da Igreja
do Santuário de Congonhas do-
Campo. O verdadeiro Aleijadi-
nho chamava-se Antônio José
da Silva, natural de Sabará e
aleijado dc nascença, acrescen-
tou Lima Júnior.

REPARAÇÃO

Segundo Lima Júnior chegou
o momento de reparar também
uma verdade histórica, como
no caso de Tiradentes:

A juventude brasileira não
aceita mais estas mentiras que
ar.dnm espalhando por ai, com
objetos escusos. É o momento
de ser desfeito o mito, porque
não é possivel mais que se
brinque com a História de nos-
sa Terra — concluiu.

II.0 Exame de Seleção à Primeira Série
Ginásial do Colégio de Aplicação

"Fernando Rodrigues da Silveira"
Autorizado pelos órgãos superiores

da Universidade do Estado da Guanaba-
ra, o Colégio de Aplicação "Fernando Ro-
drigues da Silveira" realizará um II.0 Exa-
me de Seleção à primeira série do curso
ginásial, para preenchimento de mais 64
(sessenta e quatro) vagas, de acordo com
a decisão daqueles órgãos.

As inscrições estarão abertas de 3 a
10 de janeiro de 1966, na Rua do Bispo,
334, Tijuca, das 08,00 às 1200 horas.

A prova de Matemática, primeira
eliminatória, será realizada dia 11 de ja-
neiro de 1966,. às 07,30 horas, no loca!
acima citado.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1965.

Aloysio Jorge do Rio Barbosa
Diretor

c
o Nordeste

Recife (Sucursal) — Até ju-nho vindouro estará concluída
a ligação ferroviária entre o
Nordeste c o Sul do Pais, atra-
rés do ferry-boat, que ligará
as cidades de Própria, Sergipe,
e Colégio, Alagoas, segundo
anunciou ontem o Diretor do
Departamento Nacional de Es-
Iradas de Ferro, Sr. Bartolo-
meu Vasconcelos.

O DNEF dispõe de Cr$ 800
milhões para concluir os tra-
balhos às margens do São
Francisco e completar a liga-
ção, estendendo 150 quilôme-
tros de trilhos na ferrovia Re-
cife—Salvador, o que tornará
possível uma interligação das
capitais nordestinas com. o Sul

. do País.
O Sr. Bartolomeu Vascon-

eclos afirmou que o DNEF
continuará com seu programa
de extinção dos ramais anti-
econômicos tanto no Nordeste
quanto no Sul do País.

Atualmente, estão sendo re-
tirados os trilhos do ramal Ga-
ranhuns—Paquevlra, em Per-
nambuco, e outros nos demais
Estados nordestinos,

SUDENE quer
Maranhão
mais povoado

Recife (Sucursal) — O Su-
perinteudente-da SUDENE, Sr.
João Gonçalves, determinou
ontem a reformulação do pro-
jeto de povoamento de 250 mil
hectares de terra no Maranhão,
nas quais o órgão já empregou,
sem resultados apreciáveis, vá-
rios bilhões de cruzeiros.

A SUDENE criou um Grupo
de Trabalho destinado a ava-
liar os resultados do projeto c
sugerir providências para sua
dinamização, o qual terá prazo
prorrogável até 31 de janeiro
para apresentar os resultados
das pesquisas feitas na região.

Gaúcho
amplia seu
ensino

Porto Alegre (Sucursal) —
A fim de dispor de mais 800
vagas para estudantes de grau
médio, no estabelecimento pa-
drão do Estado, o Secretário
de ¦ Educação c Cultura destg-
nou comissão especial para
tratar, junto à Prefeitura Mu-
nicipal, da cessão do prédio
do antigo restaurante uni-
versitário, para, após as adap-
tações necessárias, ali Insta-
lar um anexo do Colégio Es-
tadual Júlio de Castilhos.

O titular daquela Pasta de-
terminou, ainda, a todas as
Superintendências que seja
realizado um esforço para a
ampliação do número de ma-
trículas nos estabelecimentos
de todos os graus de ensino

primário, médio e técnico —
que tenham possibilidade de
aumentar as ¦ vagas.

Suspenso
o controle
de aviões

Porto Alegre (Sucursal) —
Por determinação do co-

mandante da V Zona Aérea,
foi suspenso, a partir de 1 de
janeiro, o controle especial dos
aviões de aeroclubes e táxis
aéreos.

Pinto só'viu
desgoverno
no RG doSul

Porto Alegre (Sucursal) —
O Deputado Paulo B. de
Sousa Pinto, ex-colaborador
do Governo do Sr. lido Me-
neghetti, criticou a adminls-
tração estadual dizendo que"o ano de 1965 caracterizou-
se pelo desgoverno do Rio
Grande do Sul".

— Ao reunir-se no fim do
ano, para um balanço, o Go-
vêmo deve ter visto que tudo
se resumiu a viagens, prin-
cipalmente viagens de avião,
pois de outro modo nem sem-
pre é possível, por causa da
ponte que caiu — afirmou o
Sr| Paulo Pinto.

Pernambuco
terá mais
duas TVs

Recife (Sucursal) — Depen-
de apenas de despacho do Pre-
sidente da República a insta-
lação, pelo Governo pernam-bucano, de duas estações de
televisão, com potência de 20
kVA — destinadas à difusão de
programas educacionais, nota-
damente de alfabetização.

O processo foi despachado fa-
vorávelmente pelo Conselho
Nacional de Telecomunicações,
e compreende também a ins-
talação de mil escolas em vá-
rios pontos do Estado, onde os
alunos através da televisão, as-
sistlráo aulas ministradas no
Recife.

'
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Antônio Gouveia trabalhou muito e não ganhou, nada

Seringueiro acusa patrão_? i

de não pagar oni ano de
seu trabalho no seringal

O seringueiro Antônio Carlos Gouveia, antigo garçom
de urn bar do Catete, que adotou a nova profissão "guia-
do pelo destino", esteve ontem na Redação do JB para
queixar-se do dono do seringal Tanaru, em Rondônia, onde
êle trabalhou um ano inteiro e apanhou muitas doenças,
sem ganhar tostão.' Gouveia, que teve malária e quase morreu de ictericia
no Tanaru, informou que o seringal "fica para lá do fim
do mundo", ou seja, a duas semanas de viagem, de barco
a motor, da Cidade de Pôno Velho, Capita! de Rondônia.
Seus direitos, lá, eram tão poucos que todos pediam andar
armados para proteger-se, menos êle.

AVENTURA

Pálido e com barba de vários
dias por fazer Antônio Carlos
Gouveia exibiu seus documen-
tos e contou a sua história:

— Sou de Jequié. do sertão
da Bahia, mas morava no Rio
desde o fim da última guerra.
Sendo cozinheiro de profissão,
trabalhava como garçom no bar
da Rua Silveira Martins, 70, no
Catete. Meu drama começou .
quando minha mulher precisou
visitar a família, que mora em
Mato Grosso. Em Cuiabá, meu
dinheiro acabou. Quando estava
sem saber o que fazer da vida,
conheci o seringalista Álvaro
Tavares de "Melo. que me con-
vidou para trabalhar cm seu
seringal, no território de Ron-
dónia. Como a proposta era boa'
e eu náo tinha nada em vista,
aceitei, viajando com a minha
mulher e íun filho de poucos
meses, durante duas semanas,
para chegar até o. tal seringai.
Mas eu nunca podia pensar
que estava indo para o inferno.

Depois de mostrar as notas
de compras na cantina do

acampamento do seringal que
salvou da fome a minha fa-
mllia", Antônio Gouveia disse
que o Sr. Aluisio Queirós, ge-
rente do seringal, "alem <:<•.
roubar nos preços das notas,
ainda fugiu com o meu paga-
mento de um ano de trabalho''.

— Meu salr.o de um ano c!e
trabalho na selva foi de CrS
390 .mil, mas o gerente fugiu
com o meu dinheiro. Pelo me-
nos foi essa a explicação que
recebi do dono do seringal, que
me adiantara CrS 55 mil em
Cuiabá, para a compra de re-
médios. Vivendo -12 meses
acampado no mato, em campo
aberto, exposto às doenças e
aos animais ferozas, tive ainda
que mendigar para chegar até
o Rio com a minha família.
Estou morando de favor na ca-
sa de um amigo, em Vigário
Geral. Minha mulher voltou
toda entravada, cheia de reu-
matismo e não pode trabalhar.
Vou pedir ao Ministro do Tra-
balho para cobrar o meu ano
de serviço do dono cio Serin-
gal Tanaru t- terminou o se-
ringuèiro.

Assis, disse que vai agir com independência

Homem do Ano
em Curitiba
foi Pimentel

Curitiba (Correspondente) —
O Governador eleito do Para-
ná, Sr. Paulo Pimentel, íoi
escolhido pela segunda vez o
Homem do Ano pelo jornal da
sua propriedade Tribuna <to
Paraná, cuja primeira escolha
íoi feita em 19G1, quando êle
era Secretário ria Agricultura e
não havia comprado ainda a
empresa jornalística.

Entre várias outras persona-
lidades, foi escolhido o Verea-
dor do Ano o Sr. Fabiano Bra-
ga Cortes, primo do ex-Gover-
nador Nei Braga, e a sua es-
colha se deveu ao fato de cri-
ticar. na Câmara Municipal de
Curitiba, os programas de te-
levisão impróprios para meno-
res realizados em horários no-
bres.

OUTRAS
PERSONALIDADES

As demais personalidades do
ano, foram as seguintes: a Se-
nhora do Ano. D. Adalgisa
Papa, esposa do Superhuen-
dente do Banco Comercial do
Paraná, Sr. Rafael Papa, em
razão de sua atuação como
benfeitora da Associação Para-
naense de Reabilitação; o Po-
lítico do Ano foi o Deputado
Aníbal Cúri, 1." Secretário da
Assembléia Legislativa, eleito,
também o Deputado do Ano,
pela bancada de imprensa da-
quela Casa: a Senhorita do
Ano. Dejse Camarpo; o Depu-
tado do Ano, o Sr. João de
Matos Leão, escolhido pelo ci-
tado jornal em função de sua
atuação como líder da dissl-
dência do extinto PSD rai fa-
vor da candidatura Paulo Pi-
mentel.

Bêhedo surra
e mata o pai
no Paraná

Curitiba (Correspondente) —
no primeiro crime ocorrido no
novo ac.o, Bruno Michalski. de
28 anos, matou o próprio pai,
José Michalski. de 75 anos. no
bairro de Barreirinha, nesta Ci-
dade. com pauladas. Bruno era
considerado mau elemento, sen-
do bébedo contumaz e tendo o
costume de espancar os pais,
sempre que chegava embriaga-
do.

A mãe de Bruno, que ficara
rega devido a ferimentos pro-
duzidos pelo filho, residia em
bairro distante. O parrioida,
após o crime, colocou o morto
sobre a cama da residência, fu-
ginüo para destino ignorado.

VSM- ganha
wes
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Pagamento de Dividendos
Avisamos aos srs. acionistas que os dividendos apre-

vados pela Assembléia Geral Ordinária de 28 de outubro
de 1965, serão pagos a partir do dia 4 deste mês, em
nosso escritório, na Rua Teófilo Ofoni, 15 — 5:° andar,
das 9 às 11:00 e das 14:00 às 16:00 horas, diariamente,
exceto aos sábados.

Lembramos, todavia, que por motivos de ordem in-
terna e a fim de ser evitada aglomeração, serão aiendidos
até o dia 08/01/66, exclusivamente os acionistas que
optaram por antecipação pela identificação e os titulares
de ações nominativas.

A partir do dia 10 de janeiro, o atendimento será
geral.
N. B. — Os acionistas que por quaisquer motivos, não pu-

deram se identificar dentro do prazo pré-estabe-
lecfdo, poderão consultar o Departamento de
Ações oara os esclarecimentos que julgarem ne-
cessários.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1966
A DIRETORIA (P

O

Porto Alegre 1 Sucursal) —
A universidade de Santa Ma-
ria íoi uma das três universi-
dades brasileiras a receber au-
xílio do Banco Interamericano
de Desenvolvimento, para a
expansão do ensino superior. .

O Professor Hélios Bemardi,
em nome do reitor, informou
que o total do auxílio corres-
ponde a Cr$ 8,4 bilhões.

Hospital sai
tarde em
Porto Alegre

Porto Alegre (Sucursal) —
Com dois problemas vitais —
equipamentos e equipe especia-
lizada — o Hospital das Clini-
cas da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, que vem
sendo construído desde 1935,
terá sua obra civil concluída
até o fim do corrente ano. sen-
gundo o Reitor José Carlos Mi-
lano.

A Reitoria está tentando vá-
rios convênios para solucionar
o problema do equipamento,
inclusive com o IPASE, as duas
Alemanhas e o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento.
Quanto ao pessoal, o Governo
está restringindo os gastos.

Peracchi anuncia reforma
da Previdência Social
na posse de seu diretor

Ao dar posse, ontem, ao novo Diretor do Departamento
Nacional da Previdência Social, Sr. Armando de Oliveira
Assis, o Ministro do Trabalho, Sr. Peracchi Barcelos, anun-ciou "uma nova reforma da Previdência Social em'todo oPais, e que não será radical porque talvez a hora não com-
porte, mas encontraremos uma solução que indique nossos
propósitos".

O cargo foi passado pelo Sr. José Vieira da Silva, an-
tigo Diretor, na presença de todos os diretores de institutos
ao novo Diretor, Sr. Armando de Oliveira Assis, que afir-
mou seu propósito de "fiel intérprete da política do Senhor
Ministro, mas com direito de agir como penso e como tei.
ivas novas funções"-
REFORMA DA REFORMA

O Ministro do Trabalho com-
pareceu ontem, à posse do novo
Diretor do Departamento Na-
clonal da Previdência Social,
Sr. Armando de Oliveira Assis
anunciando que o Presidenta
Castelo Branco havia autoriza-
do os estudos ê.síe inés para a"completa reforma da Prevl-
dência Social em todo o Pais".

Essa reforma será realizada
por cima da que já foi feita na
gestão do Ministro Arnaldo
Susseklnd, e a nova lei — disse"o Ministro Peracchi Barcelos —"reformulara de uma vez portôrins, a Previdência Social,
uma vez que se não pudermosencontrar uma solução radical,
porque a hora talvez não com-
porte, encontraremos tuna so-
lução média, mas uma solução
que Indique o nosso propósito— o de encaminhamento que a
hora. e a Previdência Social dês-
te País. estão pedindo".

O Ministro adiantou, ainda,
que para "melhorar o atendi-
mento e o aperfeiçoamento da
Previdência Social, será criado'um orgãozinho dentro do DNPS
só para atender aos pequenose grandes expedientes dos pre-vldenciários que façam qual-
quer tipo de reclamação, ou
mesmo sugestão.

— Temos sentido em todas
as partes por onde ternos an-
dado, eu e o Presidente Castelo
Branco, em todo o País, as fa-
lhas, os desperdícios de esfor-
ços, os defeitos e tudo isso c
algo não pode deixar de preo-
cupar a mim e ao Presidente —
disse o Ministro.

A MELHOR REFLEXÃO

Na sua explicação dos moti-
vos que o levaram a. participar
da posse, o Ministro Peracchi
Barcelos afirmou: "por um mo-
mento, pensei que não devesse
contar com a presença do Mi-
nistro, mas refletindo melhor
entendi que era meu dever vir

prestigiar esse órgão para tes-
temunhar o desejo de lhe dar
força."

Referindo-se à gestão do Di-
reter que deixou o cargo, Sr.
José Vieira da Silva, o Ministro
do Trabalho esclareceu que "êle
mesmo manifestou seu desejo
de afastar-se das funções para.
dedicar-se a outras menos in-
tensas, nas quais possa recupe-
rar sua estafa".

O Sr. José Vieira da Silva
deixou o cargo traçando um
perfil do novo Diretor, t sua
gestão couw "Üervidor _o IAPI,
onde trabalha há 28 anos, como
cie, além de ter uma persona-
lidade inigualável". Anunciou
que fizera convênios com cs
empregadores para melhorar o
atendimento aos previdência-
rios; que os serviços do DNPS
estavam funcionando eletróni-
carnente; e os trabalhadores ru-
rais ainda estão aguardando
ansiosos pela Igualdade de di-
reltcs que ainda não chegou 'i;o
campo.

A FIDELIDADE

O novo Diretor do DNPS, Sr.
Armando de Oliveira Assis, re-
cebeu o cargo invocando, além
do "amor e- a fidelidade à fun-
ção para suprirem suas defi-
ciências pessoais, o direito da
ser fiel intérprete da política
do Ministro Peracchi Barcelos
atuando, entretanto, de acordo
coni o que penso e com o que
sei".

— Sabendo que talvez venha
causar algumas contrarledadcs
ou decepções, porém serão em
benefício do melhor desempe-
nho de minhas funções, mesmo
assim preciso de auxilio pa-ra
que passa levar a bom' termo
minha tarefa de fiel colabora-"
dor da política do Sr. Minis-
tro, sem que isso me tire o di-
reito de discordar de V. Exa.
quando eu achar conveniente —
finalizou o novo Diretor.

Conselheiro Lafaiete íaz
100 anos de cidade com
maior carnaval de sua vida

Belo Horizonte (Sucursal) — Conselheiro Lafaiete, si-
tuada no quadrilátero íerrífero de Minas, -está, comemo-
rando cem anos de elevação à Cidade, com Concurso dc
Trovas, eleição da Rainha do Centenário, Folia de Reis,
disputa da Taça Centenário c o maior carnaval da sua
história.

Conselheiro Lafaiete, que teve no dia 2 último a sua
missa pontificai celebrada pelo Arcebispo de Mariana Dom
Oscar de Oliveira, realizou anteontem desfile de carros ale-
goricos, escolas de samba, blocos carnavalescos e queima
de fogos de artifício.
HISTÓRIA

A Cidade de Conselheiro La-
faiefce, uma das mais impor-
tantes do quadrilátero íerrífe-
ro de Minas, é entroncamento
ferroviário da Central do Bra-
sil e centro explorador de mi-
nérios de ferro e manganOs.

Segundo o historiador Felí-
cio dos Santos, os indígenas
carijés, procedentes da Ama-,
zónia, fixaram-se nos campos
de Congonhas e de Queluz
(antigo nome de Lafaiete) e,
por causa disso, o sítio recebeu
o nome de Campo Alegre dos
Carijós.

Por lá passou, em 1574, o
bandeirante Femào Dias Pais
Leme. Vieram depois os nomes
de Arraial dos Carijós, Rea!
Vila de Queluz. Cidade de
Queluz e, por último, Munlcl-
pio de Conselheiro Lafaiete
(1934) em homenagem ao seu.
filho Joaquim Lourenço Baeta
Neves, Barão de Queluz, que
foi Deputado-Geral, Senado.-,
Presidente das Províncias de
Ceará e Amazonas, Conselhei-
ro do Imperador e Presídt-nts
do Conselho de Ministros (Par-
tido Liberal) de 1883 a 1884.

DRT procura solução para
o pessoal da Mayrink
que continua sem emprego

Designado pela Delegacia Regional do Trabalho, o Sr.
Francisco Brasil esteve, ontem, no Sindicato dos Radialistas.
para relacionar os ex-funcionários da Rádio Mayrink
Veiga — fechada pelo CONTEL no dia 3 de novembro —
que permanecem sem emprego, sendo recebido, entre outros,
pelo Sr. Estácio de Lacerda, que serviu àquela emissora
durante 33 anos.

O Secretário da Federação Nacional dos Radialistas. Sr.
Antônio de Pádua Aranha Araújo, disse ao JB que a enti-
dade apóla as providências cm estudo para solucionar o
problema do desemprego, mas frisou que o interesse da
ciasse é resolver, com urgência, o problema da colocação dos
200 ex-funcionários da Rádio Mayrink Veiga.

No dia 3 dc novembro o
CONTEL voltou a retirar a
Mayrink do ar. Imediatamente,
o Sindicato apresentou ao Go-
Vêmo um projeto para a cria-
ção de uma Fundação de Ensi-
no Superior de Radiodifusão,
com o objetivo de formar pro-
fissionals especializados em rá-
dio e televisão, utilizando o
material t pessoal da Mayrink
Veiga. O projeto íoi recusado.
no entanto, pelo Ministro da
Educação.

O Conselho Nacional de Te-
lecomunicações cassou a con-
cessão da Rádio Mayrink Vei-
ga, em julho do ano passado,
alegando irregularidades na
transferência do canal, permi-
tindo que a emissora voltasse
ao ar, em agosto, para que se
tentasse uma solução no caso
dos funcionários. O Sindicato
dos Radialistas, empenhado em
resolver o problema, dirigiu
circular às emissoras de rádio
e televisão, solicitando coloca-
ção para o pessoal da Mayrink
Veiga.

Tudo sobre manutenção do capital
de giro e estímulos fiscais

Comentários detalhados por Erymá Carneiro e Cél'0
Salles Barbieri, com toda a legislação, portarias e ordens de
serviço sobre a matéria.

Cr$ 3 500

pedidos para

Edições Financeiras S. A.
Rua Móxico, 45 - conj. 907 - RIO (f.
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Decorac de carnaval já começou e custará "ê milhões
Lamarãò anuncia es
para instalar 160 mil
iioyos telefones no 10

O interventor federal na CTB, Coronel Benjamim da
Costa Lamarão informou ontem, ao Governador Negrão de
Lima, durante um encontro no Palácio Guanabara, que den-
tro de 30 dias, o Executivo estadual receberá um estudo
para acréscimo de 160 mil telefones na área explorada pela
ctb"

O projeto de ampliação dos serviços telefônicos a car-
go da CTB dependerá da apreciação da Assembléia, pois a
companhia pretende adotar o sistema do autofinanciamen-
to. O custo médio, não oficial, por telefone, será da ordem
de'CrS 1 milhão.

EXPANSÃO

Após o encontro com o Go-
vernador Negrão cie Lima, o
Coronel Benjamin Lamarão,
eme estava acompanhado dos

Explicou o Coronel que a
oo locação em funcionamento
dos 160 mil telefones estará
concluída após 18 meses a con-
tar da data da assinatura cios
contratos com as firmas fome-

Diretores da CTB. Srs. wrtoras de centrais c dcma
los Reis e General Landri Sa-
les, informou que 12 mil tele-
fones serão distribuídos peln
orla marítima da cidade, a se-
rem instalados mais rápida-
mente pois o processo já corre
no CONTEL.

Disse, ainda, que existem 217
mll pessoas inscritas na CTB,
e que somente em cinco anos
terá possível atender a todos.

A Secretaria de Turismo co-
meçou, ontem, os trabalhos de
decoração da.s ruas para o Car-
naval, que este ano item como
tema principal o Sol e foi or-
cada em CrS 100 milhões, es-
perando-se que os ritmos se-
jam acelerados depois que fôr
publicado o decreto-lei com a
especificação dns despesas.

Um dos autores do projeto,
Sr. Adir Botelho, da Escola de
Belas-Artes, explicou que o sol
foi o tema escolhido porque o
Rio é uma Cidade de turismo
fe depende muito do calor. Em-
bora ainda na dependência da
verba, a Secretaria de Turis-
mo pretende empreender um
rush para que tudo fique pron-
to até o dia 10 de fevereiro.

RODAS E SOIS

Ao longo cia. Avenida Pre-
sidente Vargas, no trecho en-
¦ire a Central e a Avenida Rio
Branco, serão colocadas no
sentido longitudinal 54 rodas
gigantescas, cem desenhos va-
rir.dos, nas côres vermelha.
amarela, azul, violeta, verde e
alar anjáda.

-As—sodas—serão *-iluminacias "
materiais necessários.

.AUMENTO DE TARIFAS

O Coronel Lamarão anunciou
que pretende mandar um es-
tudo ao Governo do Estado re-
estruturando a.s atuais tarifas

internamente e estarão giran-
do mesmo com o mais tênue
vento. Entre as rodas-gigante
serfio colocadas sóis tridimen-
sionais, em côres alternadas.
Diante da Candelária, um ca-
leidescópio com seus fusos gi-
gantescos, fará lentos movi-

pansao) e os atuais assinai)-
tes.

Governo acerta detalhes
«Ia compra da Telefônica

. O Presidente da EMBRATEL,
Coronel Dirceu de Lacerda
Coutinho, informou ao JB que,
resolvida a' compra da CTB,
a preocupação atual do Govêr-
no brasileiro é solucionar defi-
nitivamente os pequenos deta-
lhes, a fim de não ter, mais
tarde, problemas que prejudi-
quem a expansão dos serviços
telefônicos.

A Comissão Especial nomea-
da pelo Presidente da Repú-
blica espera terminar, antes de
março, a redação final do con-
trato de cempra da companhia,
cujas escritas serão contabili-
zadas pela EMBRATEL1 desde
o di.t í do janeiro, embora só
a assinatura do contrato dê a
empresa brasileira o contióiô
total'.
FISCALIZAÇÃO

Deverá ser indicado, nos pró-
xlmos dias, um representante
do ¦ Governo para funcionar
como divetor-adjunto à direto-
ria da Companhia Telefônica
Brasileira, mas nenhuma esco-
lha foi feita nté o momento,
segundo o Coronel Dirceu de
Lacerda Coutinho.

O interventor federal na
Companhia. Coronel Benjamim
(ia Costa Lamarão, é um dos
nomes indicados pára o lugar,
ao lado do ex-Presidente* da
Companhia. Estadual de"Teler-
fones (CETEL). Brigadeiro
Gilberto Sainpai_..S1ol_cto..•>;<*>
período de intervenção expira
a 31 de janeira e não deverá
ser prorrogado, como nos anos
anteriores.

Segundo o Presidente da
EMBRATEL, não há anais he-

telefônicas. O aumento inclui- mentos rotativos que lembram
rá os novos fdo plano de ex- ° so1-

GAIVOTAS EM VÔO

Na Praça Onze, três balões
coloridos, com sete metros de
diâmetro, suspensos no ar per
um poste de ferro, comporão a
decoração do local. A monta-
gem será feita visando a cau-
sar nos foliões a sensação de

juntamente

cessidade de intervenção na
CTB, pois o problema Já foi
solucionado. Üm representai**.- estar flutuando
te do Govôrno será necessário, com os balões.
no entanto, mesmo antes da
formalização da compra, per-
que a Companhia terá sua es-
crlta- contabilizada pela EM-
BRATEL desde o dia 1 de ja-
neiro.

O CONTRATO

Informou o Coronel Dirceu
rie Lacerda Coutinho que o
Govémo se preocupa, agora,
com cs detalhes mencionados
na noto oficial divulgada pelo
CONTEL sóbre a compra da
Companhia, para evitar dores
de cabeça futuras, que possam
vir a prejudicar o desenvolvi-
mento dos serviços telefônicos.

— A Comissão Especial —
esclareceu — está discutindo
atualmente coisas como o
compromisso assumido pela
Brazilian Trí/ction, de reinves-
tir no Brasil 75% dos US. 95
milhões a serem pagos pelo
Governo brasileira, Será neces-
sário determinar que órgão do
Governo deverá fiscalizar o
cumprimento d» compromisso,
pois isso não é atribuição ria
EMBRATEL.

As bases do contrato não ss-
rão, entretanto, modificadas,
observando-a» a oferta, e o pra-
zo feitos pelo Governo brasilei-
ro e aceitos pelo grupo cana-
riensc. A avaliação do acervo
da CTB será feita ainda êste
mês, esperando o Coronel Dir-
ceu de Lacerda Coutinho que
o contrato possa ser assinado
antes de março.

Pedro II inicia hoje exame
de admissão com 11 mil
candidatos para 600 vagas

Em disputa de pouco mais de 600 vagas, cerca de 11 mil
alunos, a partir das 7 horas de hoje, vão fazer as provas es-
critas de Portugfués, no exame de admissão à l.a série gi-
nasial do Colégio Pedro II, Externato, que êste ano serão
realizadas no próprio Colégio.

As provas de segunda chamada, para os que faltarem
à primeira, serão realizadas no sábado, dia 8, às 9h30m, im-
preterivelmente. Os candidatos, para fazê-las, deverão es-
tar munidos de atestados' médicos, provando que a falta
ocorreu por motivo de saúde.
EXIGÊNCIAS

Até à Central serão monta-
das torres formadas por hexá-

gonos. Da Praça Mauá ã Cine-
Jâudia, haverá uma espécie de
grande cobertura da Avenida,
lembrando asas de gaivota em
vóo. num total de 30 peças,
cujas pontas tocam as calçadas
de ambos os lados.

A decoração da Cinelandia
será denominada Jardim da
Fantasia, com uma pista-core-
to de danças, dez girassóis de
cinco metros de diâmetro ca-
da um. Pássaros de dois me-
trás e meio de comprimento
aparentarão estar sugando o
nectar das flores. Por um pro-cesso especial de rolimãs. páse discos metálicos» as aves emi-
tirão som semelhante ao canto
dos colibris.

SEM DECORAÇÃO
O Sr. Wilson Alves de Oli-

veira, encarregado de pintar,com sua equipe, toda a decora-
ção, explicou que por falta de
verba não foi possível orna-
mentar a Praça Mauá, onde
haveria uma torre de sol com26 metros de altura e o Largo
da Carioca, que iria receber um
enorma carrossel.

Os idealizadores da decora-
ção deste ano, Srs. Adir Bote-
lho, Fernando Santoro e Davi
Ribeiro, afirmaram que o mais
importante para eles não é o
que ganharão em pagamento,
mas o reconhecimento de seu
trabalho, que começou a ser
rascunhado no fim do carnaval
passado.
ESPERANDO DINHEIRO

A especificação das despesas
da verba destinada à realização
do Carnaval, que só poderá ser
feita pelo Governador Negrão
de Lima, após a publicação do
decreto-lei que a promulgou, é
o único obstáculo no rush que
a Secretaria de Turismo come-
çou a empreender a partir de
ontem, a fim de que tudo este-
ja pronto até o inicio da festa,
dia 39 de fevereiro.

Ontem, o Secretário de Tu-
rismo, Ministro João Paulo do
Rio Branco reuniu-se com os
representantes das emissoras de
televisão, estabelecendo as nor-
mas a ser seguidas para as
transmissões dos bailes do Tea-
tro Municipal. Ficou decidido,

na ocasião, que quatro estações
farão a cobertura, iniciando-a
a partir das 16 horas nos dois
bailes.

PREÇOS
A Secretaria de Turismo

mandou confeccionar os ingres-
sos para ns arquibancadas nos
desfiles das escolas de samba,
e os dos bailes — o de Gala,
na segunda-feira de carnaval,
e o infantil, na têrça-íeira —
sendo que somente serão pos-
tos à venda nas vésperas das
festas, a fim de evitar frauds
e fnlsificações. A tomada de
preços para as arquibancadas
ainda não íoi feita, devendo o
Secretário de Turismo estipula-
los ainda esta semana.

Para o Baile Infantil de têr-
ça-feira, no Teatro Municipal,
os preços serão os seguintes:
ingresso para dois adultrs e .
três crianças, Cr$ 5 mil: frisa,
para dois adultos e seis crian-
ças, CrS 10 mil: e camarote, 10
mil cruzeiros. Na reunião que
o Secretário de Turismo man-
teve com os representantes da.s
emissoras de televisão do Rio,

¦ ¦ estabeceleu-se que estais opera-***"
ráo na parte superior do Tea-
tro (onde se localizam os bai-
cões simples*» e que seus opera-
dores terão maior espaço par..
trabalhar do que o concedir1**
no ano passado.

Fixou, ainda, o Secretário d
Turismo maiores aperfeiçoa -
mentos na assistência que será
ciada ô. imprensa na cobertura
dos bailes, e um maior rigor na
mecânica de fornecimento de
credenciais, o qual será total-
mente reformulado, com uma
fiscalização mnis efetiva.

ESQUENTANDO
TAMBORINS

As escolas de samba que ira-
dicionalmente participam dos
desfiles das Avenidas Presiden-
te Vargas e Rio Branco já se
encontram na fase intensa dos
seus ensaios, escolhendo os
sambas que puxarão os enre-
dos. Os carros alegóricas das
grandes escolas deverão come-
çar a ser confeccionados na
próxima semana, enquanto que
o.s principais destaques (figu-
ras do enrêdoi estão arrema-
tando os últimos detalhes das
fantasias.

O Presidente da Escola, de
Samba Acadêmicos do Sal-
gueiro. Sr. Osmar Valença,
disse ontem que sua escola
deverá escolher amanhã ás 21
horas, 'num 

julgamento públi-
co, em meio a ensaio geral, o
samba-enredo para o Carna-
vai de 1966 dentro do enredo
Amores Celebres do Brasil.

A escola desfilará com qua-tro mil figurantes, -600 desta-
ques e uma bateria de 400 ele-
mentos. Um des maiores des-
ta ques do Salgueiro será a
Marquês . de Santco interpre-
tada pel» sua mulher. Isabel
Valença (Chica da Silvai. O
samba-enrêclo a ser escolhi-
do amanha sairá do três jáselecionados anteriormente,. As
grandes escolas de samba es-
tão ensaiando duas vézcs porsemana.

SOI É O MAIOR

¦llilll Li J. * !
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DECORAÇÃO

O Departamento do Certa-
mes da Secretaria de Turismo
selecionará hoje, em sessão
pública, a firma que executará
a confecção da decoração das
ruas para'o Carnaval, fazendo
a abertura Ais propostas-orça-
mentos das firmas interessa-
das.

A direção do Hotel Glória
resolveu, ontem, suspender, de-
finltivamente, a realização dos
seus Bailes de Carnaval'de do-
mingo e terça-feira, bem como
o tradicional Baile dos Artis-
tas.

O Sr. Eduardo Tapajós, Di-
reíor-Geral do Hotel explicou
que esta decisão foi tomada em
vista da conclusão das obras
de remodelação e que, em íes-
tas desta natureza., os danos
materiais sáo muito elevados,
razão qus levou a Diretoria a
suspender os bailes que vi-
nham sendo realizados há 17
anos.

Os candidatos deverão estar
munidos de lápis-tinta ou ca-
neta e do cartão de inscrição.
A classificação será feita em
ordem decrescente de média
íinal, com cálculo ponderado,
sendo Português, peso dois;
Matemática, peso um; Histò-
ria do Brasil, peso um, e Geo-
grafia do Brasil, peso um.

As vagas, segundo portariadivulgada pela Secretaria do
Colégio, estão assim divididas:
Centro, 80, e Tijuca, Sul c Nor-
te, 180 cada uma. A Secreta-
ria informou ainda que a mé-
dia de aprovação será cinco,
somente se matriculando os
candidatos aprovados e cias-
sificados dentro do número dc
vagas fixadas.

VANTAGENS

No cõmputo geral das cias-
síficações, o único privilégio
existente é o relativo aos fi-
lhos dos ex-pracinhas que, no
caso de tirarem a mesma mé-
dia de outros jovens, terão
preferência. A prova de Por-
tuguês será eliminatória.

De acordo com a escala di-
vulgada pela Secretaria do Co-
légio Pedro II, os candidatos
prestarão a prova de Portu-
guês obedecendo à seguinte
ordem: hoje, ás 7 horas, ins-
criçôes de 1 a 1 000; às 9h30m.
inscrições de 1 001 a 2 000; às
13h. inscrições de 2 001 a 3 000;
õs lõh30m, inscrições de 3 001
a 4114.

Amanhã, às 7 horas, Inseri-
ções de 10 001 a 10 900; às 9h
30m. inscrições de 10 901 a
11898; às 13h, inscrições del~
20 001 a 21000; às 15h30m, ins-
crições de 21 C01 a 22 000. De- I
pois tíe amanhã, dia 6, às 7h,
inscrições de 22 001 a 23 000;
às 9h30m, inscrições de 23 001
a 30 600; ãs 13h, inscrições de
30 601 a 31 600.

A prova cie Português do
exame de habilitação às Esco-
las Normais do Estado será
realizada na próxima sexta-
feira, dia 7, devendo os 7 544
candidatos comparecer às vá-
rias Escolas Normais às 15 ho-
ras de sexta-feira.

O prazo de entrega dos re-
ciuerimentos para revisão das
provas de Matemática encer-
rou-se ontem, às 17 horas, de-
vendo os trabalhos ser inicia-
dos ainda hoje.

FORMATURA NA PUC

Os 134 rapazes e uma moça,
que no ano passado cursaram
a Escola Politécnica da PUC,
encerraram ontem, com missa
celebrada na Igreja da Can-
delária, as solcnidades de íor-
matura daquela Universidade.
Dos 135 engenheiros, 24 cursa-
ram Engenharia Civil, 38 En-
genharia Eletrônica, 10 Eu-
genharia Mecânica e 13 En-
genharia Metalúrgica.

Nas cerimonias de colação
de grau realizadas no último
domingo, no Teatro Munici-
pai, os engenheirandos da
PUC tiveram como paraninfo.
entre outros, os Professores
Otávio Post, Hélio Drago Ro-
mano, Roberto Mayo e Archi-
bald Joseph Macintyre e. co-
mo patrono, o Professor Luís
Maia.

Minas vai dar banhos
a fantasia com prêmio

Belo Horizonte (Sucursal) 
A novidade do carnaval de 1966
será o banho a fantasia, que
o Serviço cie Turismo pretende
promover em todos os clubes
da cidade, com distribuição de
prêmios às melhores fantasias
éscolhidri por comissão a ser
constituída pela Prefeitura.

No mais, como nos anos an-
teriores, haverá desfile de es-
colas de samba e blocos carna-
valescos, ao longo da Avenida
Afonso Pena, com organização
mais rígida que elimine a de-
mora na apresentação dos di-
versos conjuntos, de modo queo povo não fique esperando
madrugada adentro, de pé, a
sua passagem.
INÉDITO

Segundo o Sr. Lacrdio Ro

comissão que vamos constituir
ainda êste mês, a qual se en-
carregará também do regula-
mento do concurso.

Quanto à decoração nas ruas,
o Chefe do Serviço de Turismo
afirma que pretende fazê-la"mas desde que os lojistas coo-
perem, pois não é justo que a
Prefeitura se encarregue de tu-
do e suporte todo o ônus de
uma coisa que beneficia gran-
demente o comércio da cidade.
O.s decoradores de Belo Horizon-
te serão convidados a apresentar
planas para isso e, se julgadas
bons e exeqüíveis, a Prefeitura
procurará interessar as diversas
entidades do comércio, pedindo
a cooperação e ajuda financei-
ra".

Em Belo Horizonte não ha-
drigues, Chefe do Serviço dê TCrá baiIe,s °n°lal5. P°is a mu
Turtstno, o carnaval de 1966
terá uma nota inédita: o ba-
nho a fantasia, que pretende-mos promover nos diversos clu-
bes da Capital, com prêmiosàs melhores fantasias, que de-
verão ser escolhidas por uma

nicipalidade não dispõe de Io-
cal para isso, e no Teatro
Francisco Nunes não é possi-
vel fazê-lo. uma vez que o seu
regulamento proíbe a cobrança
de ingressos em festas promo-
vidas pela Prefeitura.

José Maria Vieira
PecÍc ao público do Rio de Ja-

neiro psra náo aceitar o cheque
476 287 que foi perdido ou furta-
do. Prender quem se encontrar com
ene cheque.

Único com Serviço de Consultoria Técnica para as
Empresas

Banco Aliança
do Rio de Janeiro S.A.

comunica que está autorizado pelas autoridades
fazendárias a atender ao

Recolhimento de
Impostos Federais

em todas as suas agências da Guanabara, com rapideze eficiência. #p
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Os Ulcalisadores. tia ornamentação tio carnaval escolheram

Campamia aa
adquirir apa

*rut vai
os mira
f ISICOS

Com a finalidade de angariar fundos para a aquisiçãode aparelhos pnra os incapacitados físicos, o Instituto Ós-car Clark e o Palácio São Joaquim acabam dc lançar aCampanha cia Alegria e quem quiser ajudar basta procurarum dos dois locais e adquirir plásticos por Cr$ 200.
Os promotores da campanha informaram que. além dacompra de aparelhos ortopédicos, pretendem também or-

ganizar uma discoteca recreativa e educativa para os cegos,
a fim de que estes possam tomar conhecimento de obras
literárias, científicas e filosóficas, sem necessitar de outras
pessoas para a leitura.
CAMPANHA

Estbnulados pelo êxito da
Campanha da Alegria, levada
a efeito em julho do ano pas-
sado, quando foram vendidos
milhares de plásticos, os pro-
motores resolveram fazer outra
êste ano. Toda a renda obtido
naquela ocasião foi empregada
na aquisição de aparelhos' or-
topêdlcos, auditivos, olhos ar-
tificiais, cadeiras de rodas e
distribuída, aos deficientes íisí-
cos mais necessitados.

O Palflci» São Joaquim e o

Instituto Oscar . Clark preten-
dem este ano, com o produto
da venda, colaborar para. a re-
cuperação dos incapacitados,
que terão orientação e trata-
mento médico-cirúrgicj e fi-
sioterápico, além de assistência
social, psicológica e educativa.

Treinamento profissional o
colocação de empregos compa-
tiveis com as limitações fisi-
cas estão também nas cogita-
ções des promotores, que espe-
ram de novo o apoio do pú-
blico.

o snl como tema, pnr considerá-lo vital à alegria do Rio

Mineiro muda de negócio e
agora compra terreno como
comprava bondes no

Belo Horizonte- (Sucursal) — Os mineiros estão com-
prando lotes de terrenos nas praias do Espirito Santo
como compravam bondes no Rio de Janeiro, segundo um
comunicado da Associação Comercial daquele Estado à sua
congênere de Minas *.erais.

A Associação enviou também dois mll folhetos de "es-
clarecimentos aos veranistas" belo-horizontinos, dizendo
que nenhum terreno no litoral capixaba vale o preço pelo
qual estão sendo vendidos por aventureiros e espertalhões.
GRANDE VOLUME Junto it, comunicação, íeita

em correspondência particular,
a Associação Comercial do Es-
pírito Santo enviou à Associu-
ção Comercial de Minas o se-
guinte aviso, "para ser divul-
gado onde convier"."Atenção, srs. veranistas. Nas
praias do Estado do Espírito
Santo arnda não existem lotes
que valem milhões de cruzeiros.
Os veranistas acautelem-se cou-
tra aventureiros e espertalhões
que lhes oferecem lotes por mi->
lhões- É pura chantagem pratl-
cada longe das autoridades."

O esclarecimento da Associa-
ção Comercial do Espirito San-
to foi provocado principalmen-
te em conseqüência do grandevolume de negócios que os mi-
neiros estão fazendo em Gua-
rapar! e outras praia, do lito-
ral capixada, comprando lotes
a preços que as autoridades fis-
cai.s da Alfândega de Vitória
consideram "inflacionários e

¦, denuncíadores de graves irre-
gularidades que já. estão sendo
apuradas."
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S RECEITAR.
Normalmente é o senhor quem nos diz como
cuidar da nossa saúde. E que remédios devemos
tomar para isso. Mas o assunto agora é finan-
ças. Mais precisamente: investimentos. E disso
nós entendemos. Portanto, aí vai a nossa pres-
crição destinada a fazer seu capital render
muito. Sistematicamente, adquira

LETRAS DE CA l.fíiensi

1

I

0 efeito é imediato: sua renda logo aumenta.
E o que é interessante. Podem ser resgatadas
fse assim o desejar) mesmo antes do prazo de
vencimento. E para reforçar a dosagem: além
de Letras de Câmbio Crefisul. diversifique seu
capital aplicando-o em Obrigações Reajusfáveis
do Tesouro, Debêntures e Ações de grandes com-
panhias. As equipes especializadas da Crefisuf
estão à sua disposição para o aviamento
rápido desta receita. Não tem contra-indicação.
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CREFISUL - COMPANHIA CREDITO, FÍNSHCiMEJlIO E VESTIUNTOS 00 SÜL
AGENTE DO B.N.D.E. PARA 0 FINAME- * "

Rio: Av. Rio Branco, 156 (Ed. Av. Central)-2.a sobreloja 309 a 3! I - Fones: 22-11 
"70 

e22-3528\
Porto Alegre: Rua Sete de Setembro, 601 - Fones: 4497 e 5438 <
São Paulo: Praça Dom José Gaspar, 134-9.» andar - conjunto 91 - Fones: 35-4705 e 32-S872
CARTA PATENTE NS> 108 CAPITAL E RESERVAS: 1.375.369.238
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Negativas do PM Cláudio
dificultam investigações
sobre o crime do Peg-Pag

O soldado da PM Cláudio Alvos da Silva, principal
suspeito do crime do Pcg-Pag, íoi ontem interrogado mais
uma vez, negando todas a.-; acusações e classificando os seus
acusadores de mentirosos e mal informados, o (íue dificul-
lou o prosseguimento das Investigações, ainda na estaca
zero.

Os policiais da Delegacia de Homicídios não gostaram
da forma em que foi processado o interrogatório, presentes
um capitão, dois sargentos e a escolta da Policia Militar
que levou Cláudio. A Delegacia espera que a PM libere
o acusado para que então possa ter sucesso nas investi-
gações.
DIFICULDADKS

Depois áe prende.- três sol-
dades o quatro civis suspeitos
de participação na chacina, a

-^poUiria-eik-^L/u inrsTn'o~ã~"~áíuui-
ci.ir que cm poucas horas so-
lucionaria o caso. O solciano
Cláudio íoi logo acusado por
companheiros seus cie ser res-
ponsável pelo crime do Peg-Paç
e íicou provado que pertencia
a uma quadrilha de ladrões cie
automóveis.

No entanto., as investigações
entraram em um período de
dificuldades, quando o solda-
do íoi entregue ã PM para res-
ponder á inquérito militar,
saindo do con-tróle da. policia
civil. Além disso, um dos prin-
cipais suspeitos, Paulo Alves da
Silva, irmão de Cláudio, deve-
rá ser solto ainda hoje em
conseqüência de um habens-

itario
aineiise
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porque pretere a oposição
Nilerói (Sucursal) — O Governador Paulo Torres vai

escolher, esta semana, o substituto do Sr. Mário de Abreu,
na Secretaria de Comunicações e Transportes, o qual so-
licitou exoneração do cargo em caráter irrevogável, por se
julgar politicamente incompatível com o Chefe do Exe-
cutivo, já que preferiu ingressar no MDB, Partido de Opo-
sição.

Fonte do Gabinete Civil do Palácio do Ingá informou
que o Deputado Michel Saad, um dos ex-trabalhistas que
se filiaram à ARENA, é o nome mais cotado para substituir
o titular da Pasta de Transportes, demissionário. A mesma
fonte revelou que o Governador poderá aproveitar a opor-
tunidade para, promover a reforma parcial de seíi staff
administrativo.

PREOCUPAÇÃO

A escolha dos sub.stliuto.sdos
.Deputados Hamilton Xavier e
Jamil Sabrá, que exerciam as
funções de líder e vice-líder da
Maioria, respectivamente, na
assembléia Legislativa, iam-
bêm preocupa o Marechal Pau-
Io Torres. Ele quer preencher
os cargos com dois parlamen-
tares que tenham trânsito, in-
clusive, nas fileiras de Opo.si-
ção. que serão, agora, mais am-
pias.

O Deputado Jorge David, da
«t-UDN. estü cotado para
exercer um dos dois cargos, de

interesse do Governo na As-
sembléia Legislativa, o mesmo
acontecendo com o Sr. Michel
Saad. que poderá ser o líder
da Maioria, caso náo seja no-
meado Secretário de Comunl-
cações e Transportes.

Na reforma parcial do estafe
do Governo é quase certa a
substituição, 'também, do Se-
crelário de Trabalho, Sr. Vai-
d ir Barbosa Moreira que re-
presentava o PSP no Secre-
tariado e colocou o cargo à dis-
posição do Governador, no
mesmo dia da promulgação do
AI-Ü, que, entre outras coisas,
extinguiu os partidos políticos.

AVISOS RELIGIOSOS

alugue üiCápilÀíâV

(MISSA DE 7." DIA)

Luiz Josetti e Sr.°; Arthur Josetli e Sr.°; João Jo-
setti e Sr.°; Titã Josetti Noordiyk (ausente); Ed-
mundo Josetti e Sr."; Benjamin Josetti (filhos). -Paulo Josetli e família; Cláudio Josetti e família-Harry Deppe e família; Jorge Feinblatt e família,- Dolf Noor-diyk (ausente); Jan Koch e família (ausente); João JosettiNetfo (ausente); Roger Meyerstein e Sr.° (ausente) (netos) -Alberto Guarischi e Sr." (bisnetos); agradecem as manifes-laçoes de pesar por ocasião do falecimento de sua mãe avóe bisavó e convidam parentes e amigos para a missa de 7 °

dia que mandam celebrar dia 5-1-66 (quarta-feira) às lOhoüm, na Igreja São José do Jardim Botânico (Av. EpitácioPessoa). Antecipadamente agradecem a Iodos que compa-recerem a esse ato de fé cristã.

Juraci diz que episódio doj
"pana má pode resultar
em cessações ua Assembléia

O Ministro da Justiça, Sr- Juraci Magalhães, disse on-
tem ao JB que já recebeu o relatório sobre a primeira in-
vestigação mie mandou realizar na Assembléia Legislativa,
em torno do episódio da votação do panamú. c admitiu que
o Governo poderá cassar "os que atentaram contra o de-
coro público".

O Sr. Juraci Magalhães acrescentou que um dos pró-
.\imos atos complementares deverá regulamentar em de-
linitivo o problema do provimento de cargos nos Podêres
Legislativos, de todo o Pais, "a fim de evitar os abusos
que se observam, não só na desproporção entre números
de funcionários e parlamentares, como no uso do pistolão
e na ausência de concursos".

corpus impetrado pela sua ia-
milin.
CAÇA À METRALHADORA
1 -maior dificuldade, porém.

esiã na falta da metralhadora
com ciue íoi consumado o assas-
sinato dentro do frigorífico.
Com ela, a Delegacia, de Homi-
cirios acha que poderia obter
maior clareza nas declarações
de Cláudio, que têm sido con-
íusas c limitadas a respostas
curtas, pensadas cuidadosa e
demoradameníe.

A policia está procurando
a arma do crime em Patos de
Minas e numa cidade do Es-
pirito Santo onde a quadrilha
desmontava carros roubados.
Os policiais estão certos de que
poderão apresentar a prova íi-
nal contra os suspeitos, caso a
busca da metrlhadora lenha
sucesso.

•aiisportes
a o Governo

ALVOS PARTICULARES

Afirmando que -onde há sei-
va há caça", o Ministro da
Justiça admitiu que existem
realmente na Assembléia alvos
para possíveis punições do Go-
vérno, mas ressalvou que eles
serão escolhidos pelo próprio
Governo, referindo-se a nomes
sugeridos ontem por um ves.-
pertino para alvos de possíveis
cassações.

— Ò Governo deseja aejr
com o maior cuidado cm rela-
ção ao problema e sô tomará
medidas extremas depois que
um cuidadoso exame do assun-
to revelar que elas sâo real-
mente necessárias — disse o
Ministro.

O Sr. Juraci Magalháes cüs-
se que num dos próximos atos
complementares deverá ser i:-.-
cluicio um dispositivo que re-
guiará em definitivo o probtc-
ma do provimento de cargos
cm Assembléias Legislativas,

Câmaras Municipais e tam-
bém no Senado e na Câmara
Federal.
PISTOLÃO

G Ministro da Justiça, no
condenar o sistema de pistolão
para o preenchimento de car-
gos públicos, que ainda vigora
no Pais, fêz um apelo íi Im-
prensa, pedindo uma campa-
nha que estabeleça um critério
de concursos para admissão de
íuncienáries.

— A Assembléia, não só a
da Guanabara, como as dc to-
dos os Estados, deve ler sò-
mente o número de funciona-
rios necessários e sempre
abrindo concursos para admi-
ti-los.

Disse que o Governo não
pretende fazer revisão de ne-
nhum ato punitivo da Revolu-
ção. acrescentando que não é
problema do atual a possibili-
dade de o próximo Governa
realizar essas revisões.

Ligia afirma r///e não
fêz nenhuma indicação

A Deputada Ligia Maria
Lessa Bastos disse ontem ao
JORNAL DO BRASIL que as
insinuações feitas por um par-
lamentar comprometido no pa-
iiamá da Assembléia, segundo
as quais ela teria indicado no-
mes de servidores então admi-
tidos, "são maldosas e mere-
cem contestação".

Acrescentou que na ocasião
de ser cumprida a Resolução, a
qual mandava aproveitar os
servidores requisitados, "colo-
quei-me em posição de fiscal
do fiel cumprimento do que a
maioria havia decidido, contra
o meu voto, para evitar jn.jus-
tiças ou penetração de qual-
quer pára-quedista".
APROVEITAMENTO LEGAL

— Primeiramente — afirmou
— é conveniente lembrar que,
por força do disposto no Art.
».° da Lei n.° 3 752, de 14-4-60,
conhecida por Lei San Tiago
Dantas, a Lei Orgânica do an-
tigo Distrito Federal continuou
em vigor ate a promulgação da
Constituição do novo Estado e
que o Artigo 34 da referida Lei
dispunha que somente a, pri-

melra investidura em cargo de
carreira seria obrigatoriamente
efetuada mediante concurso.

Como a Assembléia ne-
cessltar-se dc servidores habill-
tados c a Câmara de Vereado-
res não os pudesse peder em
numero suficiente, houve ne-
cesidade de aceitar a colabo-
ração de muitos funcionários
da Secretaria da Câmara Fe-
deral e do Senado.

Disse, ainda, a Deputada,
que existe outro grupo de ser-
ventuárlos, constituídos pelos
que foram requisitados do Po-
der Executivo, e que estes fo-
ram aproveitados após Resolu-
ção da Assembléia.

O que houve, pois. foi o
aproveitamento nos quadros da
Assembléia, de funcionários pi:-
bllcos que vinham legalmente
prestando serviços.

Concluiu afirmando que"quem agora falar em ív.ver
aposentadorias dc servidores
admitidos regularmente, sob
outro regime, está procurando
Iludir a opinião pública, ten-
tando desviá-la do triste espe-
táeulo a que estamos assistiu-
do".

Prefeitura de Nilerói já
deu inicio à retirada
progressiva dos lotações

Niterói (Sucursal) — A Fiscalização de Transportes Co-
letivos da Prefeitura anunciou ontem que 25 por cento dos
lotações de Niterói deixaram dc circular no dia 1 dc ja-neiro e que igual porcentagem será retirada do tráfego
ate o último dia de 1966, conforme decreto assinado peloPrefeito Emílio Abunahmaii, em fevereiro do ano passado.

O Diretor do DFTC, Sr. Dagoberto Lussac Pcrrier, disse
que as concessionárias estão substituindo cada dois lotações
por um moderno ônibus, possibilitando, com isso, a dimi-
nuição das filas nos pontos de partida e dc chegada, per-
que esses veículos transportam maior número de passa-
geiros.
NO INTERIOR

Adiantou o Sr. Dagoberto
Pereira que este tipo de cole-
tivo somente terá permissão
para circular em cidades rio
interior e nas regiões de di-
íicil acesso, que não compor-
tam ônibus.

O-Departamento de Trânsito
segundo o seu Diretor, Capitão

Antônio Francisco Torres, cx-
pediu comunicado aos •Prafcitos
das Cidades da Baixada Flu-
minense, para que assinem.
Igualmente,' decretos proibindo
o tráfego de lotações nos seus
municípios, .sob pena dc o ór-
fcão promover, isoladamente, a
apreensão deles.

Ábrahim Haddad
(DESPACHANTE DO ESTADO)

(Missa da 7.° Dia)

Haddad, Dr. Milton da Cosia Põncio Haddad. senhora o filhosAlmirante Raul Alvares de Azevedo Castro, senhor. « filho'Cario, Augusto leal, senhora o filhos, João Bosco Neves deOliveira senhora e filhos, agradecem as manifestações rece-

. miss" VCaS'a° , l" 
iktí™<"° * "n**"! P»en,e, . amigos para

C-.T , i T, 
*er' celeb",d»' «"«M, dia S, às 9h 30m, no .It.r-mor d.Cleclral Metropolitana, na Rua l.o de Março.

j

Dr. Armando Puig
(30.° DIA)

Josepha Pereira Puig e filhos convidam os paren- ítes, amigos, clienles e colegas do DR. ARMANDO ]
HUIO para assistirem à missa de 30.° dia, que'será celebrada em memória de seu muito amado I¦esposo e pai, no Altar-Mor da Catedral Metropolitana, quar- I

ta-feira, dia 5 de janeiro, às 10h30m.

I

Homero de Moraes Silva
(DESPACHANTE ADUANEIRO)

(Missa de 7.» Dia)

Sua família agradece as manifestações de pesar recebidas por 
'¦

ocasião da seu falecimento e convida parentes e amigos para |assistirem à missa da 7° dia c.ue manda rezar no allar-mor
da Igreja Sanla Cruz do» Militares (Rua 1.» de Março) às 10
horai da próxima quarla-feíre, dia 5. Antecipadamente agra-

«/«ce a fodoi qu» temperectrem » éise alo de fé cristã.

Maurke Bouysss
(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

A Direção e os colaboradores da Sociétè
de Sucreries Brésiliennes, ainda conster-
nados com o falecimento do saudoso Dire-

tor da Usina Cupim — Sr. Maurice JeanBaptiste Bouyssou — convidam os parentes, amigose fornecedores para a missa de 30.° dia, que mandamcelebrar amanha, dia 5, (4.Meira) às 10 horas, emintenção à sua piedosa alma, na Igreja do Conventodos Dominicanos, Rua Ribeiro da Costa, 164, Leme.

Wilson Vivacqua
(MISSA DE 7* DIA)

+ 

Os Diretores e Funcionários da CIA. METROPO-
LITANA DE CONSTRUÇÕES convidam parentes e
amigos para a missa que será realizada em inten-
ção do saudoso engenheiro WILSON VIVACQUA

amanhã, quarta-feira, dia 5, às 11h30m, na Igreja da Santa
Cruz dos Militares, à Rua 1.° de Março, pelo qual anteci-

padamente agradecem. (p

Wilson Vivacqua
(ENGENHEIRO)
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Sua família agradece sensibilizada as ma-
nifestações de pesar recebidas por ocasião
de seu falecimento e convida parentes e

amigos para a missa de 7.° dia que manda ceie-
brar em intenção de sua boníssima alma, quarta-feira, dia 5, às 11,30 horas, na Igreja da Santa
Cruz dos Militares (Rua 1.° de Março). Antecipa-
demente agradece a todos que comparecerem aeste ato de fé cristã.

Embora com 4 homicídios,
>assagem tio ano não deu

trabalho à polícia
A passagem do ano, em relação às anteriores, não cou-

sou grande trabalho à policia e aos demais setores da se-
gurança da Cidade, pois o balanço foi dc quatro homicídios,
um suicídio, uma morte cm desastre de automóvel, 39 pri-
sões feitas pela Delegacia dc Vigilância e 401 pessoas me-
cucadas nos principais hospitais-

A Policia Rodoviária não registrou nenhum caso nas
estradas do Rio, o mesmo acontecendo com o Serviço de
Buscas c Salvamento cia FAB, o Serviço de Salvamento Ma-
ritimo c o Corpo de Bombeiros, que, aos 10 minutos do
dia 1 do ano, recebeu uma chamada falsa para apagar uai
Incêndio inexistente.

UM BALANÇO

O ano de 19G5 marcou na
história da policia carioca um
crime monstruoso — o assalto
ao mercado Peg-Pag — c foi
exatamente por isso que os po-
liciais da Delegacia dc Homi-
cldios só puderam ficar meia
hora nas suas residências, com
suas famílias, para a ceia da
passagem do ano. pois logo de-
pois uma camioneta passou pa-
ra levá-los em diligências.

Um dos últimos casos a serem
registrados n,-> ano íoi um ho-
micídio na Estrada de Jacaré-
paguá, onde o marginal conhe-
ciclo por Japão matou seu ami-
go Jcsé Silva Bastos, com uma
facada nas costas, fugindo logo
depois e alé agora desapare-
«•ido.

O último crime de dezembro
íoi debaixo do viaduto Ana
Ncri. onde um camelô que ali
morava matou a sua compa-
nhelra, com uma facada no pes-
coco. conseguindo fugir sem ser
identificado.

Terminado o ano. a torre da
Rádio .Patrulha começou a re-
ceber chamados dc todos os lu-
gares, a maioria para acalmar
ânimos exaltados, casos de
agressões e brigas de rua, en-
quanto mais de 250 pessoas
eram atendidas nos hospitais,
procedentes, em sua maioria,
das praias, onde se realizavam
os festejos de Icmanjá.

A BOMBA

Nos primeiros minutos do
ano, dois grumetes recém-saí-
des da Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Fortaleza, per-
tencentes à tripulação efetiva
do navio Tamandaré, dirigiam-
se ás pratas do Leblon, pela
Avenida Epitácio Pessoa, quan-
do íoi lançada uma bomba, de
um carro em velocidade, que
causou a morte imediata de
Josias de Freitas Mota.

O perito do Instituto de Cri-
minalisiica. enviado ao local,
desconfia rie que se trata de
um atropelamento, c que a
versão de Augusto Martins,
companheiro da vitima, pode-
rá ser esclarecida mais tarde,
pois o mesmo sc encontra trau-
matizado.

Ainda na Zona Sul, em fren-
te ao Cinema Miramar, Antó-
nio das Graças Pereira Pinto,
de 18 anos, passeava pela cal-
cada quando foi atingido por
um tiro, na cabeça, desfecha-
do por um indivíduo desconhe-
cido, que logo desapareceu, sen-
do, assim, o quarto homicídio
da passagem do ano. Após to-
dos eles os criminosos fugiram.

A não ser pequenas batidas,
ocasionadas pelo tráfego nas
ruas da Cidade, o único
grande desastre, aconteceu na
Avenida Litorânea, com o
Volkswagen GB 21-8127, diri-

gido pelo estudante Luís Otá-
vio Cardoso; o carro derra-
pou. caiu num buraco e ca-
potou, projetando o seu mn-
tori.sta através do pára-brisas-
Morte instantânea.

A Policia Rodoviária, cobriu-
do uma extensa área cie cs-
toadas do Estado da Guana-
bani, previa um grande mi-
mero dc acidentes, como nos
anos anteriores, mas tal não
sc deu.

A FAB E O SS

O Serviço de Salvamento
da FAB com sua equipe cie
plantão, -pode comemorar mo-
destamente a passagem do
ano, sempre alerta, porém não
íoi preciso sair da base, pois
tudo correu tranqüilo.

Pela manhã, do dia 31 o
Serviço Marítimo dc Salva-
mento teve algum trabalho,
retirando da água alguns ba-
nhistas afoitos, porém sem ca-
sos fatais. Durante tôcla a noi-
te o Salva-mar esteve atento,
pronto para socorrer os ba-
nhistas e curiosos parricipan-
tes da festa dc Iemanjá.

A Delegacia de Vigilância
registrou nos primeiros mimi-
tos deste ano 94 chamadas,
resultando 39 prisões, das
quais nove por motivo de va-
diagem. Das brigas de rua,
bares e nas praias sairám fe-
ridas 401 pessoas, atendidas
nos hospitais Barata Ribeiro,
Miguel Couto. Sousa Aguiar,
Salgado Filho. Carlos Chagas.
Rocha Maia, Paulino Werneck
e da Ilha do Governador.

OUTROS FATOS

Na noite de 31. os ônibus da
Zona Sul que têm um traje-
to fixo pelo Aterro da Gló-
ria recebera m autorização
para utilizar as pistas cia
Praia do Flamengo, o mesmo
acontecendo com aqueles que
fazem Rua Toneleros—Canta-
galo—Lagoa, em virtude do
grande número de passageiros
que se dirigiam às praias. Nos
subúrbios os problemas foram
maiores, sendo que no Méier
chegou a congestionar o trán-
si. o.

Na Central do Brasil, entre
31 de dezembro e 1.° de ja-
neiro, viajaram pelos trens
elétricos subrbanos, embar-
cando cm Pedro II, 228 mil e
447 passageiros, arrecadando-
se a soma dc CrS 17 milhões,
155 mil e 740 cruzeiros. No
mesmo período, embarcaram
nos trens do interior cm D.
Pedro II, 14 mil passageiros,
arrecadando-sc a soma de CrS
11 milhões. 017 mil c 565 cru-
zeiros. O tráfego marítimo en-
tre o Rio e Niterói transcor-
reu normalmente, com lan-
chás especiais partindo às 231i
45m cias duas Cidades.

Americanos batem recorde
trágico Jias comemorações

Chicago i.UPI-JB) — An-
tes mesmo da contagem fi-
nal, o número de mortos cm
acidentes de fim de ano ba-
teu todos os recordes ante-
riores nos Estados Unidos,
chegando já a 656 quando a
previsão das autorid a cl e s
era de no máximo 300 víti-
mas.

Das CõC pessoas mortas,
533 foram vitimadas.em aci-
dentes de trânsito, 52 em
incêndios, 12 em desastres
de aviação e 54 em aciden-
tes diversos. O número de
feridos em desastres de au-
tomóvel nas estradas sobe
a 1434.

ESTRADAS CHEIAS

As autoridades lembram
que, em 1964, o povo teve
quatro dias para comemo-
rar e ainda assim as mor-

tes foram 249, o que é me-
nes da metade para este
fim de ano, quando as fes-
tividades se prolon gara m
por três dias.

No Canadá, centenas dc
americanos que vinham do
interior tiveram que mudar
seu destino pela intensida-
de do tráfego nas estradas
c por causa de uma tempos-
tade de ne e que paralisou
o trânsito.

Cinco aviões a jato, intei-
ramente lotados, que proce-
diam de Porto Rico, Jamai-
ca e Ilhas Virgens, pararam
em Montreal, antes de con-
seguir chegar a Nova Ior-
que. O restaurante do aero-
porto não estava prepara-
do para receber tanta gen-
te de uma só vez, e as refei-
ções não chegaram pira to-
dos.

Advogado diz que sreso do
diamante sumiu na Policia
e pede novo habeas-corpus

Brasília (Sucursal) — O advogado Inezil Pena Marinhoentrou ontem com novo habeas-corpus, desta vez junto aoTribunal de Justiça do Distrito Federal, visando a libertarseu constituinte, o grego Hipócrates Basile Katapoulos queíoi retirado pela Policia das mãos da Policia do Exército
estando desaparecido. '

Enquanto o advogado considerava, cm seu pedido oGeneral Riograndino Kruel, Chefe do DFSP, a autoridade
coatora no caso, fontes daquele órgão informavam que o
Delegado Egberto Assunção, do Serviço de Diligências Es-
peciais, deverá pedir a prisão preventiva do grego Hipó-
erates Basile, em face das provas de sua participação
na venda do diamante roubado.

SIMPLES TRANSAÇÃO

O Sr. Inazil Pena Marinho
está convencido cie que. se a
Policia não libertar seu cons-
tituinte antes, o habeas-corpus
número 594. a ser distribuído
amanhã, .será certamente con-
cc:1 cio. parque, no máximo, o
grego "só pode ser acusado cie
estelionatário". Para o advo-
gado, Basile apsnas fêz uma
transação comercial, que pocie
ter sido mal sucedida mas não
passou dc transação. Na reall-
dade. Basile deu dois chequei
de dois bilhões, sem fundos,

Ser res
expostos
a contágio

Os funcionários do IAPC lo-
tados r.a c rcin do Méier es-
tão expostos a várias doenças
continící-as. norcue obrigados
a manter contato diário cem
aposentados, muitos deles por
Invalidez, mas o restante por
doenças, não têm um vidro, se-
quer. para protegê-los.

O.s aposentados são atendi-
dos num balcão corrido junto
ao qual estão instaladas as
mesas dos funcionários, quando
um simples anteparo, barato e
Silgiénico, poderia preservar-
lhes a saúde.

ri gêmeos
&

ra
Lima (FP-JB) — Os pri-

meiros trigêmeos do ano —
duas meninas e ura menino —
nasceram na tarde de ontem,
na Cidade cie Puerto de Pisco,
270 quilômetros ao Sul cie Li-
ma. Os trigêmeos e sua mãe,
Sra. Maria Ortiz. de 30 anos de
idade, estão passando muito
bem.

Rede escolar
cresce no
Est. do Rio

Niterói (Sucursal) — O
Governador Paulo Torres
comparecerá, hoje, âs 10 ho-
ras, acompanhado do Secre-
tário de Educação e Cultura,
Sr. Luis Brás, â íesta da
cumieira do Grupo Escolar
Jaime Memória, que está
sendo construído no Bairro
de Cubango, nesta Capital,
achando-se já na terceira
laje, o qual terá IS salas de
aula.

Será a primeira íestivida-
de do programa de expansão
da rèd-e de ensino do Estado
do Rio no ano de 1966. O
Secretário de Educação
anunciou a inauguração do
Ginásio Vocacional de An-
gra dos Reis para quinta-
feira próxima e a do de Bom
Jesus do Itabapoana para o
dia 11, nos quais deverão ser
ministradas técnicas indus-
triais.
OUTRAS UNIDADES

Informou o Sr. Luis Brás,
que, paralelamente à am-
pliação do número de esta-
belecimentos de ensino pri-
mário no território flumi-
nense, é pensamento do Go-
vérno fluminense levar
avante, no decorrer deste
ano, o s-eu plano de instala-
ção de ginásios orientados
para o trabalho em vários
municípios. Disse que em
1965 foram instaladas duas
dessas unidades em Valença
e na Ilha da Marambaia e
que a de Cantagalo deverá
ser inaugurada em fins de
fevereiro. Está, também, em
cogitações a criação de ginã-
sios vocacionais nos munici-
pios de Nova Iguaçu, Caxias,
Teresópolis c Magé.

pré-datados de 25 de outubro t
25 de novembro.

Apesar do contato telefônico
mantido ontem peio Delegado
Egberto Assunção e a Divisão
Consular do Itamarati, ainda
não chegou qualquer resposta
sobre a consulta acerca das
declarações de Basile. ja reciu-
zldas a termo, de que o dia-
mante de 450 quilates írag-
mtnicu-.se em sete pedaçci;.
Confirmadas as declarações, a
Polícia pedirá a devolução da
pedra, que cieve es lar seb a,
responsabilidade da Intenpol.
em Atena3.

Herança de
casa dá faca
entre irmãos

Olavo de Almeida Silva, fun-
cionário aposentado do IAPC,
apunhalou, ontem, o seu ir-
mão Olaiciio cie Almeida SU-
va, durante uma discussão que
os dois tiveram a respeito da
herança de uma casa, só não
lhe causando ferimentos fatais
devido à intervenção de ter-
ceiros.

O criminoso é acusado por
seu irmão de ter se apropriado
de uma casa, deixada pelo pai
de ambos, sem ter qualquer
documento que lhe dè a posse
única. Segundo Olaidio, quan-
do da morte do pai, Olavo sim-
plesmente íicou morando na
casa, recusando-se a qualquer
entendimento' O crime se deu
nas proximidades da Estrada,
Vicente dc Carvalho, oncie re-
side a vítima.

A Milagrosa San Ia
Maria

Jamais olvidarei-Vos minha
Santa Marta. Com o coração:
grato. — SiLVIO.

Ao Menino Jesus
de Praga

Agradeço graça
da. - LEONOR.

alcança'

Âo Menino Jesus
de Praga

Agradeço a graça alcançada.

Mirian Almeida Maldonacta

Âo Glorioso São
Judas Tadeu

Agradeço graça alcançada.

HELOÍSA HELENA

Novena Poderosa
ao Menino Jesus

de Praga
Oh! Jesus que disscsles: Pede c

receberás, procura e acharas, bata
c a poria se abrirá Por intermédio
de Maria, Vossa Sagrada Mãe, t'u
balo, procuro e Vos rogo qje mi-
nha prece seia atendida: (menclo-
na-se o pedido).

Oh! Jesus que dissestes: *uría

que pedires ao Pai em Meu Nome,
Èle atenderá; Por intermédio de Ma-

ria, Vossa Sagrada Mão, eu humil-
clemente rogo ao Vosso Poi em
Vos:o nome que minha orarão stia
ouvida: (menciona-se o pedido).

Oh! Jesus que dissestes: O Céu
e a Terra passarão, mas a Minha
palavra não passará: Por intermé-
dio de Maria, Vossa Sagrada toso,
eu confio que minha oração stíi*
ouvida: {menciona-se o pedido). Re-
zar 3 Ave Maria e 1 Salve Rainha.

Em casos urgentes essa novena
deverá ser feita em horas (9 horas
consecutivas). — Graça alcançada
por M. G. T,

Rota oe Falecimento
A "SANBRA" - Sociedade Algodoeira do
Nordeste Brasileiro S. A., cumpre o do-

loroso dever de comunicar o falecimento de seu
gerente, SR. MIGUEL ALMEIDA, ocorrido no dia
2 do corrente, cujo sepultamento verificou-se
ontem, dia 3, no Cemitério São João Batista. (P

Novena Poderosa
ao Menino Jesus

de Praga
Oh! Jesus que dissestes: Peça e

receberá, procura e achará, bata e
a porta se abrirá. Por intermédio de
Maria, Vossa Sagrada t^ac, Eu ba-
to, procuro e Vos rogo que minha
prece seja atendida. (Menciona-se o
pedido).

Oh! Jesus que dissestes: Tucío
que pedlres ao Pai em meu nome
Éle atenderá, por intermédio de Ma-
ria. Vossa sagrada Mãe, eu humil*
demente rogo ao Vosso Pai eni '
Vosso nome que minha orarão seja
ouvida. (Menciona-se o pedido).

Oh! Jesus que disjestes: O Céu
e a Terra passarão, mas a Minha
palavra não passará. Por intermé-
dio de Maria, Vossa Sagrada Mie,
eu confio que minha oração seja
ouvida. (Menciona-se o pedido).

Rezar 3 Ave-Marias e I Salve
Rainha. Em casos urgentes essa no-
vona deverá ser feila em horas (9
horas).

Mandada publicar por ler alcan-
çado uma graça. — A. A. M.

Padre Réus
Agradecemos as duas graças ai-

cançadas.
Nike e Elizabeth

De joelhos recebo a
proteção de

São Judas Tadeu
N. S,
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São Silvestre não

protege brasileiro
Departamento ãe Pesquisa tio JB

Em 40 anos ãe São Silvestre, os brasilei-
ros passaram 20 vencendo com facilidade —
eles estavam sozinhos — até que em 1945
foram perdendo terreno, pois a corrida se
tornou, internacional e os maiores atletas do
mundo vieram dizer aqui que um bom cor-
redor se faz com muito trabalho e dedica-
ção. Não basta apenas entusiasmo.

Depois das ãuas vitórias seguidas de Se-
bastião Alves Monteiro, em 1945 e 46, nun-
ca mais os brasileiros puderam vencer a São
Silvestre, que todos os anos apresenta bons
atletas estrangeiros, embora nenhum até
hoje tenha conseguido bater o recorde dc
Emil Zatopeck, o tcheco que em 1953 cor-
reu 7 300 metros em 20 minutos. S/9 segun-
dos e 4 décimos.

A HISTÓRIA

A idéia da criação ãe uma corrida im-
portante no Brasil, como acontecia na Exiro-
pa, começou, a preocupar Cásper Libero —
fundador ãa Gazeta Esportiva — em 1924.
quando êle assistiu, em Paris, à Maratona
dos Jogos Olímpicos. Quando aqui chegou
organizou imediatamente a São Silvestre, só
com atletas nacionais, e no primeiro ano
60 tentaram o primeiro lugar, conquistado
por Alfredo Gomes, do Clube Espéria, quemarcou o tempo de 23'19" 4 5 para 6 200
metros.

A corrida foi um sucesso e já no ano se-
guinte 340 atletas estavam inscritos, e o
número foi aumentando sempre. Em 1936,
por exemplo, 4 636 corredores queriam parti-cipar da prova; quando os seus organizado-
res decidiram, criar as eliminatórias para di-
minuir o número ãe concorrentes. Hoje ape-
nas 400 têm direito a correr, mas as elimi-
notórias são disputadas por quase. 7 mil
atletas.

¦ Em 1945 a São Silvestre era tão conhe-
ciáa em todo o mundo que resolveu abrir
suas portas aos outros países- Nos primeirosdois anos os brasileiros ainda tiveram fôlego,mas pouco a pouco os estrangeiros foramtomando conta ãa corrida e o máximo que o
Brasil conseguiu a partir de então foi três
segundos lugares, com Luís Gonzaga Rodrl-
gues, sargento ãa Forca Pública paulista,em 1951 e 1955, e Edgar Freire, em 1954.
Luís Gonzaga também foi terceiro em 1952
e 1953.

Em 1949 Eugênio Marques quase morre
de tanto correr e só consegui um magro oita-
vo lugar. No ano seguinte Geraldo Felipe
teve mais sorte, conquistando o terceiro.

O segundo lugar de Edgar Freire foi o
último posto honroso, pois até -agora, 12
anos mais tarde, os brasileiros só puderam
tirar por três vezes o quarto lugar, com
Edgar Freire em 1956, João Alves dos San-
tos em 1960 e Antônio Nogueira Azevedo
em 1963.

De iodos os países participantes — 27
no ano passado — os que mais vitórias obti-
veram foram Bélgica e Argentina, esta por-
que mandou em 1958, 59 e 60 o mesmo ho-
mem, um corredor de muita raça: Osvaldo
Suarez, tricampeão. Antes o português Ma-
nuel Faria conquistara o bicampeonato —
1956 e 1957 — últimas alegrias brasileiras,
pois pelo menos o homem falava a nossa lín-
gua, o que já era um consolo.

Roeiants foi bicampeão da
bao Silvestre e on
venceu metros domingo

São Paulo (Sucursal) — O belga Gaston Roeiants, bi-
campeão da Corrida Internacional de São Silvestre, e o
brasileiro Edson Borges dos Santos, do Coríntians, foram os
danos das melhores atuações nas corridas realizadas domin-
go à tarde, no Pacaembu, vencendo as provas de 3 000
metros com obstáculos e 800 metros rasos, respectivamente.

Gaston Roeiants confirmou o seu amplo favoritismo
sagrando-se bicampeão cia Corrida dc São Silvestre, sem
que nenhum adversário o ameaçasse de perto. Seu tempo
foi de 21-0-/10. permanecendo o recorde da competição
em poder de Emil Zatopeck, que é de 20'30"4/10, em 1953.
RESULTADOS

pro g rama internacional
disputado na pista de atletis-
mo do Pacaembu, domingo,
constou de seis provas, que ti-
veram os seguintes vencedores:

000 metros — estreante —
José Eduardo Andrade, do Co-
rintians, tempo de 2_G"0/10;
2.° — Osvaldo Ferreira Alves,
2.° Exército. 800 metros rasos

i internacional) — l.° — Edson
Borges dos Santos. Coríntians,
1'55"7/10; 2.° — Salomón Cá-
ceres, do Paraguai. 10 000 me-
tros rasos — 1." — Mejias Fio-
res (Colômbia), tempo 30'42"
6 10: 2." — Antônio Ambu
(Itália), 30'54'-|10; 3.° — Va-
lentin R:bles (México), 30'
Õ4X8 10. 3 000 metros com obs-
táoulos — Gaston Roeiants
(Bélgica), 8'55"7/10; 2."
Domingo Amaizon (Argenti-
na), 9'03"7|10; 3.° — Sebastião
Mendes (Brasil), 9'18"03,10.
1 ã00 metros rasos — 1.° —
Mike Wiggs (Inglaterra)
3-5"5il0. 2." — Albertino

Etshechury (Uruguai), 3'45"
5 10; 3.° — Pedro Paulo Silva
(Brasil), 4'8"310, 5ooo me-

tros rasos — 1." Bill Morgan
(Estados Unidos), 14'2õ"5.10;
2.° - Werner Dosssgger (Suíça)
e Beng Nadje (St.ctoi. -
tados com o tempo de 14'30"
910.

Na Corrida de São Silvestre,
na qual o belga Gaston Roe-
lants deu uma demonstração
de extraordinário preparo ílsi-
co, os 10 primeiros colocados
foram:

1.° — Gaston Roeiants, Bél-
gica, tempo de 21' 20"110: 2.°
Mike Wiggs, Inglaterra, 21'45"
7/10; 3.° — Antônio Ambu,
Itália, 21'52": 4.» — Werner
Dossegger. Suiça, 21'58"; 5.°
Guy Gaillet, França, 22'6"10;
6.° — Mejia Flores, Colômbia,
22'8"; 7.° — Bill Morgan, Es-
tados Unidos,' 22'17'"; 8.° —
Antônio Nogueira Azevedo,
Brasil. 22 _õ"; 9.° — Lutz Phil-
lipp. Alemanha Ocidental. 22'
27", e 10.° ~- Valentín Robles,
México, 22'30".

Japonês
i oesca

JB entre
os mais

Aconcagua
Mendoza, Argentina (UPI-

JB) — O único japonês de um
grupo de 12 escaladores daqtte-
le país que conseguiu alcançar
anteontem o cume do Monte
Aconcágua, a 6 981 metros de
altitude, íoi K. Ishiara, que se
fêz acompanhar na arremeti-
da final por três militares ar-
gentinos que lhe serviam de
guia e que chegaram ao alto
da montanha, na fronteira do
Chile com a Argentina, junto
oom êle.

Os outros onze desistiram
aos 6 400 metros e voltaram ao
acampamento de Plaza de Mu-
Ias. a 4 200 metros, porque
seus organismos não resistiam
aos efeitos da altitude. Ape-
sar disto, a expedição se disse
satisfeita com os resultados da
escalada, que visava justamen-
te observar cientificamente o
organismo humano.

do tênis

•a
no xadrez

Hastlngs (FP-JB) — o iu-
rosIuvo Glicoric derrotou on-
tem o inglês Littlewood, assu-
mindo a liderança com quatro
pontos e meio do Torneio Prin-
cipal de-Xadrez que se disputa
nesta cidade. Na outra partida
do dia, os russos Spassky e Va-
sukov empataram, ficando am-
bos em segundo lugar com qua-
tro pontos, enquanto o alemão
oriental Uhlman ocupa o ter-
ceiro lugar com três pontos e
meio.

O Presidente da Federação
Carioca de Tênis, Sr. Gabriel
de Figueiredo, colocou o JOR-
NAL DO BRASIL, pela cober-
tura dada a este esporte, en-
tre os dez mais do tênis cario-
ca em 1965.

A lista é a seguinte: Cláudio
Finneberg. o mais novo joga-
dor de tênis do Rio, como sim-
bolo do tênis carioca: Rui da,
Cunha Ribeiro, do Tijuca, pela
sua dedicação ao tênis, levan-
do o seu clube a tornar possi-
vel o Campeonato Brasileiro
Infanto-Juvcnis em suas qua-
dras; Marcelo de Almeida Ar-
ruda, pela sua cooperação da-
da ao tênis durante a sua ges-
tão como coordenador de es-
portes da Superintendência do
IV Centenário: o Presidente-
do Flamengo. Sr. Fadei Fadei,
que promoveu o reingresso do
seu clube no tênis, construindo,
na sede da Gávea, várias qua-
dras de tênis; o Presidente do
Fluminense, Sr. Nelson Vaz
Moreira, que colocou o seu
clube a serviço do tênis, áli se
realizando o Campeonato Bra-
sileiro de Adultos; o tenista
Jorge Paulo Lemann, do Coun-
try Club. tricampeão carioca;
Ronald Winston Barnes, tam-
bém do Country Club, cam-
peão brasileiro de simples e
dupla masculina e melhor te-
nista sul-americano, pelas suas
atuações em 1965; a tenista
Maria Helena de Amorim, do
Flamengo, campeã carioca e
brasileira; as tenistas Vanda
Ferraz e Rosa Maria Passarei-
li, ambas do Fluminense; e o
tenista Rubens'Raimundo Jú-
nior, do Tijuca, como renova-
ção de valores.

TiÔVO PRESIDENTE
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Jvào Cesarino toma posse dia 11 na direção do junii

temporada jae verno
O golfista Adalberto Costa

ganhou domingo, em Petró-
polis, a taça que abriu a
temporada rle verão do Pe-
trópolis Country Club —
por isso mesmo denominada
Taça Abertura —, cumprindo
os 18 buracos em 70 taça-
das net depois de deduzidos
os '.]'. de seu handicap, que é
10.

Murilo Hermes da Fonse-
ca, por sua vez, foi o vence-
dor da Taça Charles Mur-
ray, disputada também no
domingo, no campo do Te-
resópolis Golfe ' Clube, em
Teresópolis, com o resulta-
do net de 70 tacadas, segui-
do de Robert Fust, com 75,
e de Antônio Sousa Lemos,
que deu 76 tacadas.

INICIO DE TEMPORADA

Como acontece todo ano,
com o recesso do Itanhangá
e do Gávea, a temporada de
golfe se transfere para a
serra, onde. todo o fim dc
semana, pelo menos até o
mês de março, são dispu-
tados torneios e competições
que reúnem a grande maio-
ria dos .jogadores cariocas. A
Taça Abertura, que inicia o
cale ndário do Petrópolis
Country Club. foi vencida
cm 1964 por Gustavo Nota-
ri, com 69 tacadas net —
full-hai—licap — e no ano
passado por Stan Brooks,
depois de um desempate com
Edmund Wagner, com 73 ta-
cadas net, desta vez com :5j
de handicap.

O resultado do torneio
deste ano, ao qual houve um
comparecimento maior do
que nos anos anteriores, foi
o seguinte, jogador por jo-
gador: 1.° Adalberto Costa,

40 -'- 40 = 80 — 10 = 70;
2.° Burke Thrasher, 37 +
41 = 78 — 6 - 72; 3.° Daniel
Watkins, 74 empatado com
Paulo Smith de Vasconcelos:
5.° Yngve Anderson, 75; 6.c
Fritz Bosseljon, 76; 7.° Lars
Norgren, Manuel Carvalho e
José Luís Osório de Almei-
da, 77; 10.° Edward Wins-
tr.mley e José Willemsens Jú-
nior, 78; 12.° Andrés Janer,
Satn Brocks, Caio Sila, Gus-
tavo Notari, Mário Guima-
rães, Nilo Gomes de Lemos e
Paulo de Freitas, 79; 19.°
Tícger Wcil e José Machado,
80; 21.° Eduardo Carvalho,
82; 22.° Rust Bergman, Ro-
naldo Lowndes e I-I. B. Mor-
ris, 84; 25.° Paulo Carvalho
e Alexandre Pereira de Sou-
sa. 85; 27.° João Conceição
e Luis Alcivar, 86: 29.° Hé~
lio Barki, 87; 30.° Lenart No-
ren, 91; 31.° Joaquim Cam-
pos, 92 e 32." Bóris Watkins
93 tacadas net.

TERESÓPOLIS

A Taça Bernard Taillan,
disputada no sábado à tarde,
foi o primeiro torneio re"':-
zr.do pelo Teresópolis Golfe
Clube neste ano. constando
dc approach mais próximo
à bandeira. Os três primei-
ros colocados, pela ordem,
forem Gerard Larragoití.
Murilo Hermes da Fonseca e
Heleno Marinho.

No domingo, então, foi a
vez da Taça Charles Mur-
ray. na modalidade técnica
mcdnl-play, full-ha a d i cap,
vencida pelo golfista Muri-
lo Hermes da Fonseca, com
70 tacadas net '89 — 10), se-
guido de Roberto Fust. com
75 net (89 — 14) e de Antô-
nío Sousa Lemos, com 76
(99 — 23) tacadas net.

Judô carioca terá reunião
extraordinária dia 14 para
empossar a nova diretoria

A diretoria eleita para a Federação Guanabarina de
Judô na última reunião do dia 18 de dezembro, formada na
chapa única encabeçada pelos Srs. João Cesarino e Fer-
nando Correia, Presidente e Vice, respectivamente, teve
a sua posse marcada para o próximo dia 14 numa assem-
bléia extraordinária na sede do CND.

Para esta assembléia que será presidida pelo General
Elói Menezes, dirigente máximo do CND. foram convocados
todos os representantes de academias de judô e clubes da
Cidade, incluindo os não filiados, que após longa ausência
resolveram voltar a prestigiar as iniciativas cia Federação.

CONFIANÇA

Confiantes nesta nova tíire-
toria que tem como ponto de
honra, conforme declarações do
seu presidente, "a união e a
harmonia do judô carioca, há
muito dominado por divergèn-
cia entre dirigentes e pratican-
tes, além de pouco trabalho e
nenhuma organização", os re-
presentnntes de academias não
filiadas à Federação Guanaba-
rina de Judô. que na reunião
do dia 18 de dezembro prome-
teram tratar da sua imediata
inscrição, também estarão pre-
sentes à assembléia do dia 14.

Além da solenidade de posse,
será tratado da ratificação na
mudança havida nos estatutos
da entidade, principalmente no

que diz respeito _>. transferén-
cia na data da eleição, que de-
veria somente ser realizada no
próximo mês de fevereiro, mas
que em virtude do pedido do
demissão do ex-presidente. Sr.
Gilberto Meneses, foi antecipa-
da para dezembro.

_ a seguinte a. diretoria a
empossar-se no próximo dia 14;
Presidente — João Cesarino;
Vice-Presidente — Fernando
Correia; Secretário-Geral —
Eimenes Salles; l.° Secretário
— José de Almeida; 1." Tescu-
rciro — Luís dos Santos Batis-
ta — 2.° Tesoureiro — Manoel
dc Oliveira; Diretor-Médlco —
Jorge P. Fragoso; Diretor Téc-
nico — Osvaldo Duncan; Rela-
ções Públicas — Hélio de Arati-
jo Vieira.

Travessia das Praias será
dia 6 e já tem mais de
283 corredores inscritos

Montevidéu (FP-JB) — Mais de 283 atletas já se ins-
creveram para participar da décima Travessia das Praias,
a se realizar no dia 6 nesta Cidade, e que juntamente com
a São Silvestre, em São Paulo, e a Maratona dos Bairros,
em Mar dei Plata, formam as principais provas interna-
cionais de pedestrianismo de meio fundo da América Latina.

A competição uruguaia, que se caracteriza pela pre-
sença dos primeiros colocados na São Silvestre, não con-
tara esta ano com a participação do belga Gaston Roeiants
e do inglês Mike Wiges, primeiro e segundo colocados na
prova em São Paulo, ficando o italiano Antc-.iio Ambu
como o favorito da Travessia das Praias.
ATRAÇÕES

Entretanto, o suíço Werner
Do.rsügcr e o francês Caillet,
que ficaram em quarto e quin-
to lugares, respectivamente, na
São Silvestre, estarão presentes
na corrida de meio-fundo de
Montevidéu, formando junta-
mente cem o argentino Osval-
do Suarez as principais atra-
çõc-s. Suarez, que Já se enecn-
tra em declínio, e não chegou
até o fim da São Silvestre, 

"foi

vencedor per duas vezes da tra-
vessia.

Outro que estará ausente da
prova este ano é o franco-ar-
gelino Amcud Ameur, que tam-
bém já venceu a travessia por
duas vezes. Entre os corredo-
res latincs-americancs, o me-
xicano Rcbles, que ficeu em
décimo lugar na São Silvestre,
é o que tem maior pcssíbilfda-
des de conseguir uma bca coio-
cação, enquanto, entre os atle-
tas locais, Albsrtino Etchf-
chury, dcoime-citavo em São
Paulo, é o mais forte concor-
rente.

A Travessia das Praias,
que é também denominada
Corrida dos Reis. foi reduzi-
da este ano de 10 para 7 e meio
quilõmetrcs, a fim de melhor
adaptá-la às características de
meio-fundistas des atletas es-
trangeiros. O percurso da pro-
va será cumprido pela ampla
avenida, plana e bem pavimen-
tada, que circunda as praias do

Rio da Prata, perto desta Ca-
pitai.

Entre os atletas inscritos fl-
guram 13 estrangeires, sendo
cinco europeus, deis norte-ame-
ricanes, um mexicano e cinco
argentinos. A relação dos es-
trangeiros é o seguinte: Carlos
Perez, ria Espanha; Guy Cail-
let, da França: Lutz Phillin, da
Alemanha Ocidental: Werner
Dosseger. da Suíça; Bengt
Najde, da Suécia; John Mc
Carrol e Paul Lscchwioh, cio3
E:tatícs Unidcs: Valentín Ro-
bles, do México e Osvaldo Sua-
rez, Hector Garcia, Hipólito
Luna, An-.ònio Grasso e Júlio
Bandiera, da Argentina.

Natação terá
10países no
continente!-

Lima (FP-JB) '— A Federa-
ção Peruana de natação espe-
ra que 10 países, pelo menos,
participem do Campeonato Sul-
Am"ricano que terá início nes-
ta Capital no dia 19 de março.
Segundo informaram ontem de
manhã, já estão com suas pre-
senças asseguradas no campec-
neto. além do Peru. o Brasil,
a Argentina, a Bolívia, a. Co-
Iómbia. a Venezuela, o Equador,
o Chile e o Paraguai.
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'•nrw o move uma vitoria
i rigaaa e movimentada ao
atropelar com „

O cavalo Jório voltou a vencer na tarde de domingo,
no Hipodromo da Gávea, no G.° páreo da reunião, em 1 GOü
metros, correndo na expectativa atrás de Enjeu, Carreira,
Episódio, até ser lançado na reta pelo miolo da raia. para
derrotar Enjeu e Episódio por escassa diferença, mas com
ação muito firme.

Nos parcos reservados ãs potrancas argentinas de uma
vitória, a vitória ficou em poder de Yelma, que derrotou
New Brand em final movimentado, e no de sem vitória,
Octava, bem dosada por J. B. Paulielo, não tomou conhe-
cimento do favoritismo de Benévole, que teve de se con-
tentar com a formação da dupla.

CORRIDA DE DOMINGO

1.» Páreo —1 000 metros — Pista — AP. — Prêmio — Cr$ 1 300 000

Ks Crf Dupla. Cr$

1 • Octava. J. B. Piuilteio 56 23 12 18
2." Benévole, D: P. Silva 56 17 13 44
3.» Speranua, F Mala 56 co 14 34
4.0 Azores, M. Silva 56 31 23 56

Diferenças — 112 corpo e 2 corpos — Tempo — 63"l/3 — Venc.
— (21 CrS 23 —Dupla — (12) CrS IS — Placcs — (2) — CrS 10 c (1)
CrS 10 — Movimento do páreo CrS 18 0-15 800 — OCTAVA — F. O.
,'! anos —Argentina —Pl! — Olte e Barajnda — Prop — Eobcrto
Azurem Furtado — Treinador — Váltcr Allano — Criador — Haras Co-
inalei.

2." Páreo — 1 400 mclros — Pista — AP. — Prêmoi — Cr$ ....'
1 200 000.

Kg Cr$ Dupla Cr?

1." Gnllantry, L. Carvalho, ap 54 32 12 22
o Dlorling, H. Vasconcelos 56 lã 13 2S
° Fração, J. Reis 56 44 14 28

4." Vergel, M. Silva 35 110 23 ins
5° Quatalne, S. M. Cruz, ap 55 46 24 83

Diferenças — Vários corpos c 1 12 corpo — Tempo — 91"2/5 —
Venc. — 2) CrS 32 — Dupla — (121 ClS 22 — Placôs — (2) CrS 13 a
(II CrS 11 — Movimento do páreo: OS 25 990 200. — GALLANTRY —
P. T. 3 anos — R. de Janeiro — Fil. — E!u e Berlinc.a — Propr. —
Stud Frince — Treinador — José S. da Silva — Criador — Miguel
Guerrcro.

.1." Páreo — 1 300 melrcs — Pisia — AP. — Prêmio — CrÇ .
1 ,200 000.

Kg CrS Dupla CrS

1 ° Fás, A. Machado 56 17 12 41
2." Vomito, P. Mala 56 21 13 17
3." RotrospcCt, J. Réis 50 3D 14 73
4.° Feitiço da Vila, D. P. Silva 56 75 23 33
5.° Furtar!. L. Santos 55 193 24 123

Diferenças — 1 2 corpo c vários corpos — Tempo — 83"4/5 — Ven-
cedor — (3) CrS 17 — Dupla — (13) CrS 17 — Placcs — (3) CrS 11 o
(1) CrS 11 — Movimento do páreo: CrS 33 920 000. — FAS — M. A.
3 anos — Sáo Paulo — Fil. — Alberigo e ZaíUa — Propr. — José Ma-
rlano Camargo Ragglo — Treinador — José S. da Silva — Criador —
A. J. Peixoto de Castro Jr.

4 ° Páreo — 1 200 metros — Pista — AP. — Prêmio — CrS ....
1 300 000.

OECISÃO EM CASA

^^feiá«Stí^v^^l^t^-:'^' "•¦ "iy-i'*' 'l*'Sy- ^'^'''^liiÉS^

Floreios para corridas do
fim de semana no Hipodromo
tiveram lama e movimento

Os trabalhos realizados para as corridas do fim de se-
mana na Gávea, realizados sábado e segunda-feira pela
manhã, em pista de areia pesada, não apresentaram nada
de excepcional, mas a boa forma dc alguns parelheiros,
como Mastro, Fantail, Ceró, Royal Prince, Mechant, Pai-
querè, Don Ernâni, El Emir, Qua trin, Planeur e Queline.

Vários animais da esfera clássica carioca estiveram em
atividade, como Prima Dona, filha de Tatán, a melhor po-
tranca argentina importada pelo Jóquei Clube Brasileiro,
e que percorreu 1200 metros em 81"3/5, com Francisco
Maio em seu dorso.

Binóculo

MASTRO

Mastro -
cm 112" 2 i

Oardi -
cm 81".

F. Estêves — 1 C00

I. Ohya — 1 200

CrS Dupla Cr$

Us irmãos Bezerra da Silva, José e Manuel, decidiram o 4." páreo com Yelma e Neto Urand

Farm de potros domingo é
em 1000 metros com três
estreantes bem preparados

Montadas
oficiais
para «_>tS fe ira

Fantail — J. Silva — 1 400
em 93'.

Mar Cruel — S. M. Cruz —
1 300 em 92'.

Égide — L. Correia — 1 000
em 65".

Ceró — J. silva — 1 200 em
78" 2,'5.

Dona Marieta — A. Fernan-
des — 1 200 em 84" 3(5.

Entale — c. Morgado —
1 200 em 81".

Royal Prince — F. Estêves1 400 em 91" 3;5.
Honfleur — A. Machado —

1 400 em 93' 3;5.

SAN PRINCE

Redoxan — H. Vasconcelosl 400 em 9B:
Dapper — w. Andrade —

1 200 em 83".
El Matrero — A. Dorneles —

1 300 em 85" i;b - s| errada.
San Prince — J. Portilho —

1 500 em 98" 3;5.

1 „™'ive In ~ H- Vasconcelos
1 000 em 66"2/5.

Evering World — j. Portilho1 500 em 102".
Figurão — D. Moreira —

1 400 em 97" 3,5.
Ega — J. Ramos — 1 200 em80' 215.
Envy — D. Moreno — 1 200

em 83" 3 5.

M. Maia

W. Andrade

J. Pedro F.

Elipse — A. Santos — 1200
em 79"3,o

Union Street — F. Estêves —
1200 em 79"2,5

Dilca — D. Moreira — 1500
cm 103"

Happy Kid
1 000 em 70"

BALEVILLE

Kimimo —
1 300 em 85"2 '5

Empolgante
— 1 200 em 80"

Anápio
em 80"

Saga — O. Nobre — 1300
em 90"

Fog Day — J. Martins —
1200 cm 82"4/5

Baleville — Lad. — 1 200 em
79"

Eliane — J. B. Paulielo —
1200 em 80"

Sana Mine — J. Pedro F. —
1 400 em 95"3, 5

Jahuense — P. Alves — 1 000
cm 67"

J. Silva — 1 200

FRAGONARD

Endeavor
1 400 em 94"

J. B. Paulielo

F. Maia — 1 300

53

23
65
59

33
49

12
33
14

23
24
33

"Telma, M Silva 
° New Brand. J. Süva 
o Ortiga, J Portilho 

4." Líbios Pcjos. J, p.-is 
ã o Hurra, A. Ricardo '6 « Ricacliá, A. Samoa 

Diferenças — í 2 corpo c vários corpos — Tempo
il^.rJ' °\S, " ~ Dupla ~ í23) Cis 29' - Plac6s - '=) CrS<*) um jí — Movimento do páreo: CrS 31657 000_1 anos - Argentina - Fil _ Gric e Yvetre - Propr. - stud Valeda Bo* Esperança — Treinador — Osvaldo Coutinho —ras Las Ortigas.

43
CA
(13
20
43
!)2

91"3/5 Ven-
16 e

TELMA — P. c.

Criador Ha-

S.° Páreo
1 000 000.

1 200 mclros — risia AP. — Prêmio — Cr?

Ks Crç Dupla Cr?

•" 13 12 24
ví SS 13 87
5" 41 14 18
57 CO 23 2f)7
5' 114 24 65

1 .• Javata, M. Silva . ...'....2° Urqulza, J. Machado 
'.".!

3.» Viável. J. Sousa '4° Cantarola, J. Santos i ...õ.° Flora Gabiroba, J. Tlnoco"

Náo correu Palmoa.

Diferenças — 2 corpos e vários carpoj - Tempo — 75-4/. _ v»„cedor _ (1, crs 13 - Dupla _ (14) CrS 16 - Placcl _ m Crt n l«) Crs 13. _ Movimento do páreo: Crs 33 491 600 Z MWTA _ V
?rsinn0S n~7 ,S:í° 

Paul° - *«¦ ~ Belo e Errata - Propr -HarasÜScoll - 1 reinador _ Paulo Morgado - Criador _ Harás Sáo Luis
6 • Páreo — 1 60o

1 000 000.

1." PAUEO — As 20_i20m —
metros — Crç 1000 000

1—1 Otan, A. M. Caminha .
2—2 Emeon, J. Pedro Filho

Guardl, J Santos ....
3—l Uncle, P. Esteve» 

Don Romeu, J. Ollya, .
4—6 Primado. J. Portill.» ,

Usineiio, w. Andrada

2." PAREÔ — As 20h50m —
Jiielros — Cr? 1000 000

1—1 Fafa, C. A. Sousa .... 4
2 Opiiula, B Alves 12—3 Previnida, P. Alvos ... 3

Old. Dallla, L. Roberto 5
3—5 Jolnha, M. Silva i

Mlklli, F. Meneses ... »
4—7 T Bagé, A, M. Cam. 6

Ipirá. J. Pedro Filho . 7
Strelka, N. correrá .. *

1 .1110
Ks.

57
! 67
' 57

57
1 57

1 300
Ks.

. 57
57
57
57
57
57
57
57
57

A Comissão dc Corridas programou para domingo mais
um páreo de potros, dois anos, sendo que três já atuaram
domingo último e três pela primeira vez pisam a. raia para,correr em competições oficiais, e desta maneira o equili-
brio de forças deve ser patente nesta competição.

Para sábado a carreira de maior importância é aquela
destinada às potrancas argentinas — ainda perdedoras —
onde destacam-se Benévole e Annalisa dum lote de cinco-
A distância programada para esta prova é de apenas 1 200
metros.

MECHANT

Delator — J. Correia —— 1000 em 65"4'5.
Lunnison — J. Portilho —

1 000 em 67" 2\ô.
Corumin — J. Machado —

1 300 em Ú0".
Lutine — C. Morgado — 1 300

em S0" 25.

Estheta
em 87".

Floco — F. Estêves — 1300
em 89".

Dala — D. P. Silva — 1 400
em 94"3o.

Fragonnrd — J. Machado —
1 400 em 07".

Flanem- — F. Estêves — 1 400
em 33".

Rainha Bela — L. Correia —
1 300 em 87"2;5.

El Alpes — J. Pedro F. —
1 200 em 85".

Estibordo — J. Reis — 1 500
cm 105".

Espézia — F. Maia — 1200
em 80".

PRIMA DONA

SÁBADO DOMINGO

3." PAi:::o — As 21h30in -
mclros — Cr? 700 000

1 — 1 Manche, W. Andrade .2—2 Nagib, J. Pedro Filho .
3 J. Bond M. Hcnriquo

3—4 Sluc Sea. L. Corrêa ..
5 Aitito, L. Santos 

4—6 Baloano, O. Nobre ...
7 L. lileo, A. Machado

1 200
Ks.
56

" 56
56
54
56.
58

« 56
metros - Pista - AP. - Prêmio - Cr?

l.o Jório, J. Reis 
2." Enjeu, J. Machado . ...3.» Episódio, A. Machado . .4," Carreira, J. Sousa
5.o El Entrevero, A. Santos'
6 o Arkepan, J .Tlnoco .'l.o Ural, L. Correia ap
3.° Louis V., L. Carlos, ap.n.o Clcricato, O. Nobre . ..10.o Elmer, J. Pedro Filho

Náo correu Mangetout,

Di)

,ap.

Kg
56
53
52
54
52
56
49
50
52
49

Cr?
44
19

134
129
100
36

602
417
74

144

Dupla
11
12
13
14
22
23
24
33
34
44

CrS
746

52
33

204
73
22

127
65
84

SOI

4.» PAREÔ — ÀS 21h55m — 1 600
metros — CrS 500 000 — lloston
UNai Britli k,

1—1 R. Ricardo, J B. Paul.
2—2 Isqulon, F. Meneses ..
3—3 Clóriio, J. Portilho .

4 Badajós, F. Mala ,.,
4—5 Canil, L. Corrêa ..,.

li El Sacique, M, Silva .

53
53
53
56
60
53

i n r s aá r7 , 
C0lp° e paIe,a - TemP° - "»"V.(1) ClS 40 - Dupla - (13) Crs 33 - Placês~_~ Movlmento do páreo: CrS 40 733 800faao Paulo — Fil. Fastcner

Vencedor —
(1) CrS 13 e (01 CrS

JÓRIO — M. o.' 4 anos —

So-ü 
Treinador - _^ SSSS? Z Sor" 

«^ '" *~
Haras Sáo José e

. 200 mino 
~ 1 m mctros - Pi5,;l ~ AP. — Prêmio Cr?

Kg Cr? Dupla Cr?
l.o Alblfio. J. Portilho  ,„2.o Taquari, J. Negrello . .. 

 
l* 6313.» Quignard. A Blcardo . 

 
ts 11 .. 424 o Maladroil. F. Pereira Filho  -p ',?? 1J 50

^«Ve,t.dB0y,j. Macedo .:::-• U,í «

ZiSSZÍ&.TTi.E: I ,s I |
Náo correram: Fair Boy e Faulkner .

- fi3?ír«n,S«M 
-Pe?0°SO e 34 de corpo - Tempo - 91" - Vencedor

, lll câ1,~ 
D'ÍPlal(13) C,S 50 - «»««• - d) Cr* 22 - ,7) C? 28

M A . -,, 
~ 

Ílovlm^° "o PA«o: Crs 47 393 100 - ALBIAO -
piotti JL Li Jl' ?' ,d° 1U1 

~ m- AlbaJaiA e D"'"^ Lady -Pro-

S'° Páreo — 1 200 metros  Pict-» *» « - .meiroí — usla — Ap. _ prcmi0 _ Crç ;0o „00

Kb Crç Dupla Cr?
1.° Tarik, F. Pereira Pilho 4, .,2.« Berioska, M. Silva lt 1, n 217
3.oürussu, j. Pedro FHho,'aP:':::::::: £ li \\ 

™
4.o Dragou Bleu. H. Vasconcelos 56 56 14 ,n-5.0 Maestro de Madrld, M. Nlol 34 29 1846.0 Motivo, L. santos 56 543 107.o Marón. O. Nobre 56 1054 24 ,8.0 Fantastlc, F. Meneses, ap.:::;! 51 72 \\ "i
D." Jade, L. Correia, ap 53 193 ** "

Não correu: Miss Turf,

„„,, 
°iíere,n«as — 2 corPOi e 3'4 de corpo - Tempo — 76"l/5 _ Ven-cedor - (5) _ ClS 41 - Dupla - (33) CrS 54 - Placês - (5) _ cll

t\t7ik 
' 

1',S \4 \'3) 
CVS 13' ~ emento do páreo: cs 43 521 3001ARIK - M, A , 5 anos - São Paulo - Fil. - Sandjar e Fiaurchead

C^'ladorPr- Sa^^t3^ 
~ ^"^ ~ ™M° *' °™™~

c1^R^.^s.^f^.:::;:;:;:: « "S2SÍS
T0TAL:  CRS 204 056 760

B.o PAREÔ — As 221i30m — 1000
metros — Cr§ 700 000 — Betllng.

Ks
1—1 G. Marnler, J. B. Paul.

Osogada, L. Corrêa ...
Tio Zé, O. F. Silva. ..

2—4 Gadanho, O. Nobre .." roceira, S M. Cruz .
5 Pintorcsca, J. Fraga .

3—6 Quepl, A. Ricardo ...
Lord Rio. H. Lima ...
Santarena, J. Pedro F.° 10 56

4-9 Blrd Blue, A. Santos . « 53
10 Benvenuta, A. M. Cam 5 50" Sem Legenda, p. Alves 7 56

li." PAUEO — As 2.11l03lll — 1300
metros — Cr? 500 000 — Betting.

Ks.

53
56
53
58
56
50
58
58

1—1 Fusco, A. Reis 58
Ivar, A. Cruz 58
Apollon, L Roucrio .. 54

2—4 Akaturbl, L. Carlos 58
Crolusant, M. Silva .. 56
Hawick, A. Ricardo .. 56

3-7 Oral, J. Pedro FUlho 58" Poppy, A. Fernandes 54
Chinelo, A. Néri 58
Booster, J. M. Santos 58

4-10 Borak, N correrá 58
11 Itaroguam, L. Corrêa 58
12 TaJ-El-Alllir, S. Í.I. C. 58
13 Crcpe, J. Dinlz 5G

— 1 200 — CrS 1 500 000
Annalisa 53, Ever Swcet 56,

Speranza 50, Insular 5G e Be-
névole 5G.

— 1 500 — CrS 1 000 000
Estatina 57, Árahita 53, Bra-

sileira 57, Aralinda ST, MLss
Guanabara 57, Utélia 57 e En-
tuna 57.

— 1 200 — CrS 1 000 000
Chaleco 57, Bomaro 57, To-

bacco Road 57, Carapâlkla 57,
Havaí 57, Urutau 57 e Lin-
colin 57.

— 1 200 — CrS 1 200 000
Qiiefolia 56. Fração 56, Do-

na Mercedes 56, Miss Bre 56,
Esperta 56, Kentucky Belle 56,
La Rota 56, Cascla 56 e Fessó-
nia 56.

— 1 200 — CrS 700 000 —
Intermezzo 56. Tawny 54. Real
55, Evreux 5, Buzico 54, Halmi-
to 56, Baby-Face 54.

— 1 200 — ClS 1 200 000
Fair Fortune 56, Jandinha

56, Ginjinha 56, Diana 56, Ara-
blue 56, Katie-Ketchtip 56, Fe-
nit 56, Eliane A. 56 e Canteli-
na 56.

— 1 400 — CrS 700 000 —
Happy Kid 58, Urussú 58, El
Alpes 56, Prefix 58, Save Ame-
rica 58, Conde E 58, Anápio 56,
Quatrln 53, Dragou Bleu 56,
Hepatan 56, Motivo 56, Fantail
56, Querlon 58 e Redoxan 56.

— 1 500 — CrS 1 000 000
Cheitan 57, Honfleur 57, Lu-

naison 57, Enoch 53, Juc-Jac
57, Full-Cry 57, Évano 57. Jim-
ba-Loo 57, Lapin 57, Evening
World 57, San Prince 57 e Etl-
jelé 57.

— 1 000 — CrS 1 500 000
Rochy Gin 55, Mambre 55, Du-
raque 55, Blrbanta 55, Tajar 55
e Sabir 53.

— 1 600 — Cl'S 1 200' 000
Mechant 56, Maestro 56,

Fair RI ver 56. Figurão 56, Flà-
nour 56. Dilca 54 e True
Vamp 54.

— 1 300 — CrS 1 000 000
Égide 58, Eípézia 52, Rainha

Bela 52, La Française 52. Lu-
tine 52, Jnnitza 52 e Fine
Chnmpagne 52.

— 1 000 — Cr$ 1 200 000
Seu Levy 58, D. Emàni 56,

Fenton 56, Fixo 56, Privilegio
56, Fox-Trot 56 e Drive In 56.

— 1 300 — CrS 1 000 000
Este 52. Rangpui" 52, Rajan

52, Union-Street 52, Egmont 52,
Don Rodrigo 52. Clericato 52,
Titular 56 e Estio 56

G — 1 400 — CrS 700 000 —
Arapova 58, Bcriozka 58, Que-
brada 53, Dnla 58, Paquera 56,
Tulsa 58, Floronlnha 54, Sana-
Mine 58. Miss Turf 58, Arablue
58 e Flexa Prateada 56.

— 1 200 — CrS 1 200 000
Empeltix 56, Vitorio 56, Ra-

gamuffin 56, Lippi 56, A&suan
56, Piripiri 56, Ben Canaan 56,
El Kilarney 56, Dragão 56,
Faulkner 56, White Rockner 56,
Focgy Day 56. Don Bolonha 56
e Guignard 56.

— 1 200 — CrS 1 000 000
Fair City 57, Alice Poquer

57, Constantza 57, Flora Cam-
bucá 57, Fair Miss 57, Flor de
Cactus 57, Fabienne 57, Ega 57,
Elipse 57, Pakori 57, Bela Ltti-
za 57, Trempe 57 e Raure 57.

Edjelé — J
1 400 em 94".

Predomínio — A
— 1 000 em 68" 2,5.

Mechant
cm 98" 3:5.

Acrobata — A. Santos —
1 400 em 95".

Corslcan «— J
em 102" 2:5."

DON ERNÂNI

Machado —

Machado

¦ M. silva — 1 500

Reis — 1 500

D. P. Silva —

M. Silva — 1 300

Paiquerô — J. Pedro F. —
300 em 8ã"2/5
Janitza. — L. Carlos — 1 000

em 66"
Rajan — A. Machado — 1.300

em 85"
El Emir — J. Machado —
040 em 136" — 1 600 em 106"
Azulão — A. Santos — 1600

em 106'
Rei Da.vid — F. Estêves —

1200 em 84"2/5
Guy — L. Carvalho — 1300

em 88"2/5
Dona Mercedes — D. More-

no — 1 200 em 80"
Don Ernâni — J. Machado

— 1000 em 64"3/5
Full Cry — A. Santos —

1400 em 96"

ELIPSE

s Miss Turfe — A. Santos —
1 400 em 95"

Time Vamp — P. Alves —
1400 em 95"2/5

Quatrln — D. P. Silva —
1300 em 85"2'5

Quezada — D. Santos —
1300 em 87

Évano — P. Alves — 1400
em 98"3'5

Aranita —
1 400 em 96".

Faulkner —
em 87"2;5.

Tawny — A. Santos — 1 000
cm 66"l'â.

Hepatan — A. Cruz — 1500
cm 106".

Chave — A. Santos — 1000
em 70".

Lippe — A. Hodecker — 1 200
em 85".

Prima Dona — F. Maia —
1200 em 81"3o.

Egmont — C. Morgado —
1 300 em 86"3,5.

Marítimo — Lad. — 1 600 em
107"2:5.

KITTY BELL

O. F. SilvaAlice Poquer -
— 1 000 em 67"2 5.

Chimango — C. Morgado —
1 200 em 80".

Fair River — A. Ricardo —
1300 em 93".

Assuan — F. Maia — 1000
em 67".

Este — O. Nobre — 1 200 cm 
'

80".
Pearl Harbor — M. Nicle-

visk — 1000 em 69"3;5.
Eleven (O. Nobre) e Lone

(I. Ohya) — 1 300 em 86".
Kitty Bell (M. Domelles) e

Magnasco (M. Silva) — 1300
em 86".

Screen Paly (J. Portilho) e
Fenton (J. Martins) — 1000
em 65".

Loirita (F. Estêves) e Dama
de Prata (L. Vaz) — 1 600 em
108".

Queline tL. Acuíia) c Alfredo
(L, Carlos) — 1 600 em 108"3.5.

Concursos e hettinir
Bolo de seis pontos — 653 vencedores.Ratcios: CrS 1-129.
Bolo de sete pontos — 34 vencedores. Ra-teios: CrS 73 04a.
Bettiiií; Duplo — 41 vencedores. KateCrS 60 408.

íos:

7." PAUEO — As 23h40m — 1 200
metros — CrÇ 501) 000 — Uetling.

Ks.
1—1 Chantilly, D Neto ... 58

2 Irichu, II. Vasconcel. 58
2—Ü H, Dawn, L. Santos 53

4 Cucui, J. Dinlz 56
3—5 Genro, A. M. Caminha 58

G. Ne_:ro, L Koberio 56
Ino.., J. Pedro Filho 58

4—8 Paloniar, L. Corrêa .. 5.56
9 Cabrlnha, N. corrarft . • 54

10 Dom Guri, M. Silva .. 3 58

Clorito
não foi
exigido

Clorito voltou a impressionar
no trabalho para a corrida 110-
turra, porque trouxe 109" paraa distância de 1600 metros, com
J. Martins sempre tranqüilo no
seu dorso, e os últimos 200 me-
tros foram cobertos em menos
de 14".

Manche, fazendo valer a sua
grande velocidade em tiros cur-
tos. passou o quilômetro em
C5"2 5. com Valdemiro de An-
drade procurando abrir sempre,
e com isto despistar os obser-
vadores. Nos últimos duzentos
metros, levantou de golpe, mas,
mesmo assim, o floreio dc Man-
che foi um dos melhores para
a corrida noturna.

Faustino diz que parelha
é inferior a Tigrez mas
ainda assim pode ganhar

O treinador Faustino Costas revelou que apesar da
íácil vitória conquistada pelo seu potro Tigrez, na tarde de
sábado, acredita que melhores nomes para estrear este ano,
embora no momento um pouco menos adiantados que o ga-
nhador, mas ainda assim bem preparados, como Rocky
Gin e Mambre, componentes da sua parelha que atuará
domingo.

Admite. Faustino que Rocky Gin esteja um pouco
melhor, no momento, do que Mabre, e numa partida de
400 metros na manhã de ontem, o primeiro terminou com
pequena vantagem e explicou que vai dividir as montarias
entre Antônio Ricardo e Olete Nobre, que estão trabalhan-
do os potros há bastante tempo.

SAO PAULO

Espera, ainda, Faustino Cos-
les nas próximas semanas, de-
pois de um entendimento com
o proprietário Indemburgo Li-
ma e Silva, levar a São Paulo,
Araúna c Mister Gringo, antes
da despedida de ambos dás pis-
tas, Já que em Cidade Jardim,
eles possuem ótimas oportuni-
dades de vitória. E conto, até
ser possível, também, a ida de
Hawick. cavalo que, na sua op!-
nião, está precisando apenas
de uma carreira diurna paru
obter a vitória.

NOITE PREJUDICA

E com relação ao castanho
Hawick, declarou que só íalta
mesmo uma corrida diurna po-ra sou pupilo obter a vitória,
mas que apesar do seu menor
rendimento à noite, vai tem:-
nar acontecendo pelo cníraque-

cimento cada vez maior da tur-
ma, que vem enfrentando. Des-
ta vez, no entanto, com apare-
cimento de novos nomes 110
páreo, como Fusco. Croissant c
Itaroguam, pode ser que ainda
seja adiado o êxito do seu pu-
pilo, que realmente corre pouco
6. noite, mas se demonstrar tu-
do o que jã tem realizado à
luz natural, admite o sucesso.

REFORÇOS

Além dos nove bons potros
que possui, nos quais o treina-
dor deposita muita espera, mes-
mo com alguns ainda atrasa-
dos, espera receber reforços de
animais estrangeiros, e aqueles
que estão em Porto Alegre de-
verão chegar nos próximos dias,
enquanto serão embarcados
mais dois animais do Uruguai.
Inclusive"-unia cgua que vai
atuar 110 Ramircz.

Ministério Extraordinário Para Coor-
denação Dos Organismos Regionais

Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste

- SUDENE -

Aviso
Chamamos a atenção dos interessados para os

Editais de Concorrência Pública GEAR — 07/65.
09/65 e 19/65 que a SUDENE fêz publicar no
Diário Oficial de Pernambuco de 22 de dezembro
próximo passado, destinados à aquisição dos se-
guintes materiais:

GEAR - 07/65 - 26 Rolos Pé-de-Carneiro,
45 Rolos de Pneumáticos
rebocados, 33 Rolos Vi-
bratórios e 3 Rolos Tan-
dem Vibratórios de 2-3
toneladas.

GEAR - 19/65 - 37 unidades de lubrifica-
ção -montadas em rebo-
que.

GEAR - 09/65 - 73 tratores sobre pneus
- 70/80 HP.

Os interessados poderão obter maiores escla-
recimentos no Escritório da SUDENE nesta Cidade
— Palácio da Fazenda — ó.° andar, sala 611. (P

Zaluar levantou domingo ern
Cidade Jardim, o primeiroclássico da temporada G. P.
Presidente <!o Jóquei Clube, em1 600 metros, na pista de areia,
cobrindo o percurso em 39",
cravados, de ponta a ponta!sem tomar conhecimento doavanço de Laurel c Kacónio.

A corrida que apresentou
movimento dc CrS 4.6 615 300teve, ainda, os seguintes ga-nnadores: Bombeiro, A. Barro-
so U5) ; Quinsolo, u. Bueno
174> ; Kirma, L. Riçoni (27);Luzido, U. Bueno (24); DomFaísca. J. Carlindo (24); Za-luar, J. M. Amorim (48.,'Batu
Khan, J. M. Amorim (25) eRineta, E. Le Menor Filho (23).

Mudança de banco

Carlos Morgado que c fun-
cionário de tuna das agências
do Banco dn Guanabara, pediutransferência para São Paulo,
c se esta fôr concedida, vai
pleitear matricula cie jóquei
para atuar no prado cie Cidacls
Jardim.

Sousa foi ontem
O jóquei João Sousa embar-

cou ontem para São Paulo, on-
de vai ficar radicado, devendo
trabalhar alguns animais para.as corridos do fim de semana,
mas ainda não é certa sua par-ticipação nos páreos de 6ábado
c domingo.

Contraprova
Gonçalino Feijó está acom-

panhando os exames da con-
traprova da cgiui Town Guar-
da, iniciado ontem no Serviço
de Cromatografia, c que apre-
sentou depois dos exames Ini-
ciais, a presença de estimulan-
les do material recolhido.

O treinador havia sido sus-
penso até o dia 27 do corrente
mês, pela Comissão de Corri-
das, por medicar o animal na
semana da corrida, mas pare-ce ter havido mesmo doping,
segundo se pode deduzir pelointeresse dos Comissários na
elucidação do caso.

Melhores floreios
Os melhores floreios regis-

trados na manhã de sábado e
domingo, para as corridas do
íim de semana, foram os cie
Mastro, Fantail, Ceró, Rovttl
Prince, San Prince, Mechant,
Palquerê, Rajan. Dom Ernâni.
El Emir. Quatrln, Elipse.
Union Street. Flanetir, Ta\v«
ny. Prima Dona, Kitty Bell e
Queline.

Potros do Lundgren
A tradicional farda do Ha-

ras Artur Herman Lundgren.
que tem *eu campo de criação
localizado cm Pernambuco, dc-
verá voltar na próxima tem-
porada a apresentar os ani-
mais na. Gávea, depois dc um
afastamento de pouco mais de
2 finos.

Comenta-se nos bastidores,
que o treinador Paulo Morgado
já está providenciado os no-
vos boxes.

Venda dá sorte
Enquanto o Sr- Manuel Joa-

quim Lopes anuncia a venda
de alguns animais do seu
Stud — Prefix. Dicaba c as 4
potrancas argentinas — os de-
lensores da Coudelaria, Dina-
flor. Brasileira e Prefix — úl-
tinia corrida, porque passou
para Artur Araújo — conti-
nuain acumulando vitórias e
colocações. índice de eíiciên-
cia do treinador.

Ocorrência
Júlio ReJs procurou o Li-

vro dc Ocorrências para de-
clarar que a égua Dinaflor, na
reta de chegada, por ser ba-
leada dos dois joelhos, foi
para fora. mas que não che-
gou a prejudicar nenhuma
competidora.

O aprendiz J. Pedro Filho,
foi de golpe para dentro com
Jaguaretê, prejudicando Deca-
ni, segundo acusação dc L.
Correia, que teve de levantar
para não cair.

Chamada para éguas
A Comissão de Corridas

Chamou para as corridas dos
dias 22 e 23 de janeiro, um
páreo em 1 300 metros, com
dotação de Cr$ 1 500 mil, pava
ns éguas argentinas de 3 anos,
importadas pelo Jóquei Clu-
be Brasileiro, sem mais de 2
vitórias no Pais.

M Silva foi
multado em
CrS 10 mil

Manuel Silva e Haroldo Vas-
conceios íoram multados eni
Cr$ 10 mil, pela Comissão de
Corridas, por prejuízos que cau-
saram montando Javata e Ara-
ranguá, enquanto Paulo Alves
e Daniel Pinto da Silva so-
iriam multa menor pelo mesmo
motivo.

Os comisários íoram vigoro-
sos com os animais indóceis, e

proibiram de correr por este
motivo Topsy, Mita-Cunhã, Ir-
ra e Teti, notificando também
os treinadores de Artilheiro,
Belo Príncipe, Araranguá e
Sheet que, na próxima, não ha-
verá benevolência com estes

parelheiros.
a) — Não permitir a inseri-

ção des animais Topsy, Mita-
Cunha, Iria c Teii, de acordo
com a proposta do starter;

b) — Notificar os treinadores
de Artilheiro, Belo Príncipe,
Araranguá t Sheet (índocilida-
de).
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Já mais tranqüilo, depois
que precisou inclusive de
chamar a Polícia para
expulsar de seu atelier 0.9
fãs de Pele, que queriam
agarrar o jogador en-
quanto êle posava, o es-
cultor Luís Marrone ter-
minou a modelagem em
barro da cabeça de Pele,
parte do trabalho da ès-
tátua fundida em bronze
com dois metros de altu-
ra, que deverá ficar prún-
ta antes da Copa do
Mundo de 1966. A está-
tua representará Pele de
pé, com as mãos na cin-
tura e um pé ãescansan-
ão sobre uma bola, e será
colocada sobre um pedes-
tal de gravito, dando ao
espectador a iltisão ds
que foi feita em tamanho
natural. A idéia nasceu
num programa de televi-
são, f o i imediatamente
apoiada pelo Santos e
Pele teve a maior boa
vontade em posar para
ela, devendo voltar a
posar agora para a mo-
delagem em barro do cor-
po, mas só depois que o
Santos voltar da excur-
são que fará à África e

Américas

OS DOIS ARTISTAS
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como cie todo o brasileiro _ _ ®

saborear Brahma Chopp

Em Belo Horizonte, onde desponta a moderna arquitetura J^É||Í5|^^^^^^^ftÍS^* lIfÉt
brasileira, como em todo o Estado, os mineiros exclamam: ^^^Mf0^^^^^^^.' Y?.-.. ry :llm
Eta ferro! Que cerveja gostosa! Que aroma! E que pureza! Assim ^^^J^^^^^yli9i|itó „._ ,,yJ||
é o Brahma Chopp que você bebe em Minas e em todo «p^pf" _4^^Éftl|^l^^f';": Kfif
Brasil. Seu prazer está garantido pela qualidade Brahma! ^^^^^^^^^^^^Éíl^^^^m

ue coisa boaé ty ' -\ v;i

A._ grande área
Armando Nogueira

O técnico Vicente Feola está indignadocom a pressão da imprensa de São Paulo paraafastá-lo da comissão técnica da seleção. Feo-Ia, que esteve no Rio, nos últimos dias, con-fessou a amigos que espera uma campanhacada vez mais violenta da maioria dos críti-cos de São Paulo interessados em ter no seulugar o técnico Aimoré Moreira.
Mas, o Presidente Havelangé voltou aassegurar a Vicente Feola que a CBD já con-sidera constituída a comissão e que êle,' Feolaé o técnico absoluto, sem sombra de nin-

guém. A :ombra, evidentemente, é AimoréMoreira que o Sr. Paulo de Carvalho querlevar também para Londres na comissão téc-nica.
O plano do Sr. Paulo de Carvalho, chefeda delegação do Brasil à Copa do Mundo, éafinar as relações entre Feola e Aimoré parapoder levar os dois. O primeiro passo desse

plano consta da contratação, já decidida, deAimoré Moreira pelo São Paulo F. C, clubedo qual é administrador Vicente Feola.

É uma pena que uma pneumonia tenha
atrapalhado a ida do Dr. Hüton Gosling a.
Londres para assistir ao sorteio das chaves
da Copa de Mundo, no próximo dia 6. O Dr.
Gosling, que pratica corno pouca gente no
mundo a arte da boa convivência, vem, há
dois anos, fazendo os melhores contatos com
os organizadores da Copa, com o objetivo de
estimular a simpatia dos ingleses pelas reivin-
ãicações brasileiras em matéria de tabela, lo-
calização ão scratch, arbitragem etc.

Essa seria a hora em que o Dr. Hüton
Gosling desenvolveria um trabalho político de
bastidores, já não digo para orientar o sor-
ieio, mas certamente para influir na escolha
dos critérios de distribuição dos times pelas
quatro chaves.

O Dr. Hüton Gosling iria defender, nas
conversas preliminares ão sorteio, a adoção
de alguns critérios pelos quais o Brasil ficaria,
de saída, livre de sul-americanos nas oitavas
de final; nessa hipótese, acabaria nos tocan-
ão o México que é um adversário daquela
classe que a gente costuma chamar de valo-
roso ??ias que não nos ameaça em naáa.

Outro aspecto também importantíssimo
a reclamar uma presença vigilante e atuante
em Londres, agora, é o da tabela que pode
ser, ão ponto-de-vista de calendário, generosa
ou rigorosa. Na passagem das oitavas para as
quartas de final, por exemplo, há jogos 48
e 72 horas depois: parece indiscutível que a
equipe que tiver três dias de descanso levará
enorme vantagem sobre a de apenas 48 horas.
O Dr. Gosling tinha planos áe reivindicar jun-
to a seus amigos da. Federação Inglesa uma
tabela em que seriamos sacrificados com um
calendário rigoroso na primeira fase e bene-
ficiados lá pelas alturas da semifinal.

— Na altura da semifinal — justifica o
Dr. Gosling — tanto faz jogar dois dias de-
pois, ou apenas um: nessa fase, o time já es-
tara embalado.

O sorteio será assistido pelos Srs. Silvio
Pacheco e Carlos Nascimento de cujas boas
intenções ninguém pode duvidar: duvidamos,
porém, é do inglês que ambos não sabem falar.

DE PRIMEIRA: O neurologista Sérgio
Carneiro, que é autoridade da nova geração
de neurocirurgiões brasileiros, vê com oti-
mismo a possibilidade de Arlindo voltar a jo-
gar futebol: entre um pique e outro numa
pelada de futebol, domingo, o Dr. Sérgio Car-
neiro referia diversos casos de pacientes ope-
rados como Arlindo e hoje perfeitamente re-
euperados. /// Vicente Feola resolveu esfriar
com os paulistas: não comparece mais a pro-
gramas de televisão em São Paulo. Está con-
vencido de que os paulistas querem ridícula-
rizá-lo. /// O diretor do Botafogo, Sr. Váltev
Vasconcelos, que, por sinal, é um homem mui-
to dedicado e competente, acha que o time
do Botafogo só precisa de um ponta-esquer-
da. Meu Deus, será que o Sr. Válter Vascon-
celos está satisfeito com os beques de área do
Botafogo? /// A maior vidente da Europa, a
francesa Madame Frederika, acaba de predi-
zer o desfecho da próxima Copa do Mundo:
em 1.° lugar, Brasil; em 2.°, Itália e, em 3.°,
a França. /// Por falar em Cepa, estou com
o palpite de que a chave do Brasil, na Copa,
terá esses três adversários: México, Itália e
Hungria. /// O jornal francês Franco Foot-
Bali publica o* palpite do Presidente João Ha-
velange pa.a o desfecho da Copa do Mundo:
Brasil, em 1.°; Inglaterra, em 2.°; Hungria,
em 3.° e Alemanha em 4.° lugar. /.// Fecha-
das, mesmo, em 66. as fronteiras do futebol
italiano: o Inter, de Milão, quis comprar o
argentino De La Mata, do Independientes, e
não obteve permissão das autoridades italia-
nas. //./ Arma secreta do Nápoles, segundo
o próprio treinador Pesaola: Cané, que está
jogando de ponta-direita e fazendo furor.

Bulgária
pode jogar
em Londrina

Curitiba (do Correspondeu-
tei — O Presidente do Lcndri-
na Futebol e Regatas, Sr. Car-
los Antòpio Franchello, infor-
mou que a seleção da Bulgária
poderá jogar em Londrina, no
dia 28 de fevereiro, tendo Já
iniciado os entendimentos a
respeito, Segundo o dirigsnte,
a apresentação do scratch búl-
g.iro em Londrina custaria cêr-
ca rie 18 mil dólares e o clube
daquela cidade está disposto a
acertar a vinda daquela sele-
ção.

Americanas
venceram
no tênis

Miami (FP-JBl — Os Esta-
dos Unidos derrotaram o Mé-
xico por deis a um na final da
Sunshine Cup, que se realizou
nesta cidade, com a participa-
ção de tenistas de vários países
do mundo. O torneio Interna-
cional de tênis. Sunshine Cup,
é disputado por equipes, tendo
os americanos vencido as duas
partidas de simples, enquanto
os mexicanos ganharam na dú-
pia.
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Corintians
espera preço
de Garrincha

Os Srs. Elmo Franchini, An-
íònio Cunha, Cláudio Vaseli c
Jamil Hclu. representando o
Corintians, estiveram reunidos
cem o Presidente Nei Cidade
Palmeiro. do Botafogo, ate lh
50m da madrugada dc i boje,
tentando a compra do passe de
Garrincha, mas o clube carioca
so dará a resposta final dentro
de 24 horas.

Os dirigentes do Corintians
pretendiam resolver de uma
vez o caso de Garrincha para
levá-lo logo para São Paulo,
mas terão que esperar o preço
do passe ou o seu empréstimo
com preço fixado ao íinal do
compromisso. Após quase qua-
tro. horas de reunião, os diri-
gentes do Corintians não acre-
ditavam que o Botafogo con-
cordasse mesmo em ceder Gar-
rincha, apesar de se decidirem
a esperar a resposta do Sr.
Nei Cidade Palmeiro, porque
inclusive já acertaram, todos os
detalhes da transferência com
o próprio jogador que está
interessado na transação. O
Corintians não fêz proposta, es.-
perando a palavra do Botafogo.

Fadei diz

A VEZ DO AMOR

que nâo
vende Fefeu

O Sr. Fadei Fadei, embora
confirmasse que o técnico Vi-
cente Feola jantou na Gávea,
quinta-feira passada, na com-
panhia de alguns amigos, dis-
se que o Flamengo não está
desejando e nem pensou em
vender o passe do meia-arma-
dor Fefeu para qualquer clube
do Rio ou de São Paulo.

Por sua vez, o Sr. Gunnar
Goransson, Vice-Presidente de
Futebol, afirmou que o único
clube que se mostrou interes-
sado em contratar o jogador
foi o Atlético, mas que êle dc-
siludiu logo o Diretor do clube
mineiro, Sr. Manoel Leal de
Sousa.

O Presidente do Flamengo
explicou a presença de Vicente
Feola na Gávea contando que
o supervisor do São Paulo veio
ao Rio com o Presidente do
15 de Novembro, de Piracicaba,
e mais alguns amigos tratai* de
negócios particulares. No Rio,
se encontraram com o Si*. Pif-
•fer, também de Piracicaba e
sócio do Flamengo, que os le-
vou para jantar na Gávea. Lá,
encontraram o Sr. Fadei Fadei,
que se sentou à mesa e con-
versou sòbre vários assuntos,
menos, segundo asseverou, sô-
bre a possibilidade da venda
do passe de Fefeu.

O Sr. Gunnar Goransson acha,
que Fefeu foi colocado como
artigo do dia sem justificativas.

— O Flamengo está muito
satisfeito com Fefeu e quando
Fefeu voltar das férias vai di-
zer que também não quer
sair cio clube. Vocês vão ver —
afirmou o Sr. Gunnar Gorans-
son.

Libertadores
será mesmo
sem o Brasil

O Presidente da Confedera-
ção Brasileira de Desportos,
Sr. João Havelange, declarou
que apesar de argentinos e chi-
lenos lerem voltado atrás da
sua decisão de não participar
da Taça Libertadores das Amé-
ricas, em hipótese alguma clu-
bes brasileiros tomarão parte
deste torneio.

Acha o presidente que acima
de tudo por estarmos em épo-
ca dc uma Copa do Mundo,
quando a sua obrigação como
presidente da CBD mais do
que nunca é proteger o futebol
brasileiro, não vai permitir que
clubes saiam do País para par-
tioipar de um torneio que tra-
ria- somente prejuízo para os
nossos representantes.

Corintians
tenta, mundial
de basquete

A delegação de basquetebol
masculino do Corintians pas-
sou às 15 horas de ontem pelo
Galeão, com destino a Madri,
onde partic.p_irá do I Campeo-
nato Mundial de Clubes Cam-
peões, juntamente com o Real
Madri (Espanha), Ignis Utà-
lia) e Saint James (Estados
Unidos).

A tabela do Campeoiktflò:
Mundial, feita para Beneficiar
o Real Madri, determina, o jô-
go de abertura entre esto e o
Ignis, equipe sem maiores "dos-
sibilidades, na 5,a feira. Seita-
feira o Corintians enfrentbrá
o Saint James e domingo os
vencedores decidem o titulo.

Embora reconhecendo oa
problemas que deverá enfren-
tar em Madri, o técnico Moa-
cir Daiuto passou confiante
pelo Galeão, declarando que o
Corintians encontra-se melhor
agora do que quando disputou
os jogos pelo Campeonato Bra-
sileiro e Campeonato Sul-Ame-
ricano de Clubes Campões, em
novembro e dezembro últimos.

Daiuto não desanima nem
mesmo ao revelar que c qua-
se impossível contar com a
presença do famoso cesiinha
Vlamir, nas partidas do Cam-
peonato Mundial, pois o jo-
gador ainda sente a operação
íeita há pouco no joelho e so
deverá ser aproveitado nos
amistosos posteriores ao Cam-
peonato, contra adversários
•designados pelo Real Madri. _

Pele c .iun nnivtt, Rosemere, são iititlriiilios tia filha de Pepe Gurtlo, qttc, par sua vez;. lot idtitlo
pura o carnaval

pura .padrinho dn casamento do jogador, marcado, em principio,

Médicos têm espci'anca de que Arlindúi
possa caminnar sosinno esM

México (de Ramón Hermtn-
dez Salmcrón, especial para o
JORNAL DO BRASIL) — Os
médicos que operaram Arlin-
do — e que já o consideraram
fora dc perigo — tém esperan-
ças de que éle possa caminhar
normalmente até o fim desta
semana, no máximo, pois a sua
recuperação é muito boa, in-
clusive .com relação aos movi-
mentos des braços e das per-
nas, que agora são quase com-
pletcs.

Desde sexta-feira, não mais
foi publicado o boletim medi-
co sóbre seu estado de saúde,
por ter sido considerado des-
necessário, Arlindo se alimen-
ta com regularidade, não há
mais sondas presas a seu cor-
po, coisa que o .alegrou quase
tanto quanto as visitas de vá-
rias crianças que. ao saírem,
deixaram o quarto oheio de
flores e de presentes.

ULTIMO BOLETIM

O último boletim médico sô-
bre o estado de saúde do ata-
cante brasileiro dizia que o pa-
ciente demonstrava excelente
evolução pós-operatória e eme
sua pressão arterial, seu pulso,
sua temperatura e sua respira-
cão se mantinham dentro dos
limites normais. Começou a
realizar movimentos voluntá-
rios c a recuperar a consciên-
cia. Sua alimentação é princi-
palmènte 'de sucos e já fala

com os outros jogadores brasi-
Ieiros que o visitam, reconhe-
cendo todos perfeitamente.

Com a evolução de sua saú-
tle. no fim cie semana, Arlindo
passou a sc alimentar normal-
mente, foram-lhe retiradas as
sondas de soro e' de oxigênio t
inclusive permitidas algumas
visitas. Os médicos, entretan-
to, mantém-sè reservados quan-
to à possibilidade de Arlindo
voltar a jogar futebol, por
considerarem que é prematuro
abordar esta questão. Os mo-
vimentos de suas pernas e bra-
cos estão quase que inteira-
Biente recuperados e, por isso
mesmo, os médicos estão com
esperanças de que êle possa ca-
mirihar sozinho durante a se-
mana. Ontem mesmo, Arlindo
sentou-se na cama e já tinha
ordens — desde que se sentisse
em condições — de tentar ai-
guns'passos pelo quarto.

Zague, seu companheiro de
clube, não se afastou um só
instante do hospital, cstal_do
com o sono atrasado. Apesar
disso, continua prestando a
maior assistência e Arlindo.
Entre as pessoas que têm pro-
curado saber do estado do jo-
gador figuram funcionários do
Governo do México, torcedo-
res, crianças e até freiras. Sa-
be-se também, que o Cardeal
mexicano, Monsenhor José Ga-
ribi y Rivera tem elevado suas
orações a Deus, pedindo o res-
tabslecimento de Arlindo.

A VEZ DA VIDA
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{, Arlindo recupera-se rapidamente e jú conseguia levantar os dois braços, por ordem dos médicos

JU VEZ DA PAZ
W>" HHRB

A alegria que volta

Ramón Hèrnahdez Salmerón

Especial para o JORNAL DO BRASIL

México — O eslado de Ar-
lindo é alentador, termina-
tío o -prazo de Ti lioras pos-
teriores à operação, quando
os médicos disseram que sua
viaa estava cm perigo imi-¦nente. Isto, entretanto, não
quer dizer que a gravidade
tenha passado, mas. na rea-
lidade, diminuiu bastante.
Os bolctjns médicos desta-
cam sua evolução de saúde
e que há melhoria na re-
cuperação de sua consciên-
cia. Arlindo pôde alimentar-
se de leite batido com ovos
e conversar com seus com-
panheiros. Sua pressão ar-
terial, seu pulso e sua Lem-
peratura são normais. Seu
estado de espirito, o que é
muito importante, o estu-
pendo.

¦ Logo depois da operação
ãe Arlindo, a tristeza se rc-
íletia nos rostos de Zague,
Javan, Nei, Albertinho, cn-
fim, na fisionomia de todos
os outros jogadores, mexica-
nos, brasileiros'ou uruguaios
que chegavam até o Sana-
tório Espanhol, onde o ata-
cante estava internado.
Agora, onde antes se via
apreensão, surgem sorrisos,
conseqüência da melhoria
de Arlindo. A anomalia
congênita eni uma das ar-
terias cerebrais de que so-
fria. provocou-lhe uma pa-rnlisitt parcial no corpo c no
rosto que, agora, já: cedeu,
visivelmente, embora ainda
persista, quase que imper-
ccpftveltnente. na face. Seu
braço esquerdo já pode ser
movido, apesar dc ele mesmo
afirmar que o sente um
pouco inchado, sensação
igual à que sente nti perna
do mesmo lado.

Sc o ano velho terminou
muito inal pura o jogador,

o ano nôvo chegoii com a
esperança de que volte a ser
o Arlindo que conquistou o
carinho da torcida brasilei-
ra e mexicana. Os médicos,
inclusive, afirmaram que se
seu progresso continuar, é
possível que èle consiga au-
torizacão para eomuiucar-se¦pelo telefone com sua jamí-
lia. Esta poderá estar certa
que Arlindo está cercado de
todo o carinho. Carinho que
nenhum outro jogador pôde
receber, nas mais diversas
ocasiões. Pelo Sanatório Es-¦panhol desfilam dezenas de
jogadores de outras equipes
e centenas dc pessoas que
desejam saber como está o
atacante brasileiro. As cha-
madas telefônicas são cons-
tantes. Os médicos que ope-
raram Arlindo fornecem a
todos as informações pedi-
das.

Os jogadores brasileiros
Dirceu, Neco e Amauri. con-
vidados para um programa
dc televisão — que comento-
raria o encerramento do
ano festivamente — reciísa-
ram-se a participar dele,
enquanto o estado de Arlin-
do fosse grave. Estas atitu-
des, que partem de todos,
sem exceção, chegam a co-
mover os mais insensíveis.
Sc eles sáo bons jogadores,
são melhores como pessoas.
Islo deve ser mollvo de sa-
tisfacáo para os familiares
de Arlindo, ao saberem que
êle se encontra cercado de
atenções e dc um grande
carinho.

Arlindo eslá como uni
menino rodeado de compa-
nheiros mexicanos c brasi-
Ieiros e lambem dc torcedo-
res, que o protegem e o ad-
miram. '.
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Santos (de Oldemário
Touguinlió, enviada especiali
•— Pele resolveu marcai* o
casamento com a sua noiva
Rosemere, em principio,
para o dia 21 ele fevereiro,
que é segunda-feira, car-
naval, porque acredita que
numa época de festa o
acontecimento chamará me-
nos atenção.

A escolha do local do ca-
samento, que será religioso
com efeitos civis, é a ú.ii-
ca dúvida, pois o.s noivos
ainda estão decidindo se
será na casa de Pclé ou na
de Rosemere. Os padrinhos
de Pele, segundo já está
acertado, serão Pepe Gordo
e sua mulher.

DRAMA INTIMO

Durante muilo tempo
Pele manteve o namoro com
Rosemere praticamente em
segredo, porque queria certi-
ficar-se de que ela gostava
do Edson e não do Pele, da
sua fama, da sua glória es-
portiva.

Pele evitava aparecer com
a namorada em público e
não permitia que jornais
ou revistas explorassem o
assunto, "pois ela pode es-
tar apenas apaixonada pe-
lo Pele famoso e um dia
tudo isso acaba". Alem dis-
so, no caso de não dar cer-
to, tinha receio de vê-la
apontada mais tarde como"a moça com que Pele não
quis casar-se".

Com o passar do tempo,
Pele foi verificando a sin-
ecridade do amor de sua
noiva, cada vez mais cer-
cada pelo carinho de tôda
a sua familia, cia familia
cte Pepe Gorcio e de todos

os seus amigos e compa-
nheiros do Santo.-.. Decidiu,
então, firmar o "namoro 

e
logo em seguida ficar noivo.

Inicialmente, Pclé pensou
em casar-se na cidade mi-
nelra de Três Corações, onda
nasceu, e na mesma igreja
cm que recebeu o batismo,
mas essa idéia foi depois
abandonada, gelo transtorno
que a cerimônia iria causar,
obrigando todos os familia-
res e amigos do.s noivos a se
deslocarem para lá.

Pele preocupava-se, lam-
bém, com o fato de sor obri-
gado a expedir convites pa-
ra uma infinidade de pes-
soas em todo o Brasil e até
no exterior causando triste-
za e decepção àqueles que
não fossem lembrados; Tudo
isto contribuiu para que éle
se fixasse na idéia de reali-
zar o casamento na segun-
da-feira de carnaval, quan-
do a maioria das pessoas cs-
tá entregue às alegrias da
festa popular e ninguém cs-
tá disposto a abandonar as
fantasias ou as roupas es-
portivas para colocar paletó
e gravata a fim de compare-
cer a uma solenidade, po-
dendo o fato passar quase
despercebido. A viagem de
núpeias para a Europa será
imediatamente após à ceri-
mónia.

Quanlo aos padrinhos dc
Pclé, Pepe Gordo e sua mu-
lher foram escolhidos, não só
pelos laços cie amizade que
unem os dois. mas também
porque o jogador e sua noi-
va são padrinhos da filhi-
nha de Pepe. que tem três
meses e lambem se chama
Rosemere.

deJavan trouxe carta em qm
Arlindo pede companhia do
irmão até sua recuperação

O jogador Javan, que regressou, ontem, do México para
passar no .Rio as suas férias, trouxe uma carta de Arlindo,
na qual êle pede ao seu irmão Crispim para ir fazer-lhe
companhia durante o tempo em que se estiver recuperando
da operação a que foi submetido na semana passada.

A carta, que é pequena e foi batida à máquina pelo
secretário de Arlindo, no próprio hospital, foi entregue por
Javan ao irmão do jogador, no Aeroporto, e deixou toda
a sua familia mais. tranqüila, principalmente o seu pai,
Sr. Manuel, que estava ameaçado de novo derrame cerebral.

V A carta tle Arlindo para os seus puis deixou tôda tt sua família tranqüila com iett estado

A ESPERA

Crispim, o irmão de Arlin-
do, foi ás 16 horas para o Ae-
roporto do Galeão, ém com-
panhia cie suas vizinhas Marli
e Marlene. Nervoso, correu pa-
ra o balcão da.s Aerolineas Pe-
ruanas e foi logo informado
de que o avião só chegaria às
19h5m. Crispim, então, prefe-
riu não voltar para casa, pois
poderia deixar seus pais ner-
vosos. e ficou aguardando a
chegada do avião.

A primeira coisa que Javan
féz ao chegar foi entregar a
Crispim a carta de Arlindo.
Além da Carta. Javan entre-
gou ao irmão de Arlindo vá-
rios recortes de jornais me-
xicanos, que mostravam fotos
de Arlindo. Ao ver as fotos
Crispim ficou emocionado e
começou a chorar, no que foi
acompanhado pelas suas vizi-
nhas.

A LEITURA

No Aeroporto mesmo Cris-
pim leu a carta de Arlindo,
mas a fechou logo e foi ime-
dlatamente para a casa de seus
pais. na Rua des Rubis, em
Rocha Miranda, onde estava
sendo aguardado desde cedo,
por vários parentes e amigos
do seu irmão.

Crispim foi entrando nasa-
la com a carta na mão e leu
para todos em voz alta. Quan-
do ainda estava na primeira
linha, Seu Manuel começou a
chorar e a leitura foi inter-
rompida por alguns minutos,
já que todos passaram a con-
solar o pai' de Arlindo. Com
seu Manuel mais calmo, Cris-
pim continuou a ler. O am-
biente triste tornou-se alegra
de repente, quando foi lido o
trecho da carta que diz "quero
te cpntar que até secretário
tenho ao meu lado, agora es-
tou ditando e o vagabundo es-
tá escrevendo".

A VIAGEM

Após a leitura da carta. Cris-
pim mostrou aos seus pais os
recortes dos jornais e revis-
tas mexicanos, que mostravam
Arlindo conversando com Ja-
van e Zague, entre outros
amigos. Seu Manuel chorou

4 novamente, ao ver as fotógra-
¦ fias do filho. D. Maria, para

se mostrar, mais forte, não cho-
rou no inicio, mas quando pre-
parava café para as visitas,
seus olhos ficaram cheios de
lágrimas e ela as enxugava
com o avental.

As 22 horas. Javan apareceu
e foi 'recebido com satisfação
por todos. Javan disse aos pais
de Arlindo que não havia mais
necessidade deles ficarem preo-
cupados. "porque o Arlindo já
está bem, já tendo inclusive,
caminhado um pouco pelo seu
quarto".

Crispim disse que tratará dos
seus papéis ainda hoje. "pois

quero viajar o mais depressa
possivel". e que telefonará pa-
ra Arlindo perguntando se po-
dera levar também o seu tio.

A CARTA

£ o seguinte o texto comple-
to da carta enviada por Arlin-
do a seus pais:"Como sempre, desejando
e pedindo a Deus que vocês es-
tejam bem e gozando saúde,
aproveito a ida do Javan, para
ser o porta-voz desta.

Como não podia deixar de
ser, o principal motivo é tran-

qiiilizar papai, mamãe e você,
com respeito ao meu estacio
Desde logo que passei um mo-
mento difícil mas, com a graça
de Deus, já vou caminhando
para um pronto restabeleci-
mento.

Para maior tranqüilidade de
vocês, seria bom que tu viesses
passar um tempo comigo, tenho
certeza que irias gostar muito
como também seria ótimo paru
mim.

Para que possas imaginar
melhor a situação, quero-te
contar que até secretário te-
nho ao meu lado, agora estou
ditando e o vagabundo está es-
crevendo.

O Sr. Cacildo Osés já está
tratando dos .seus papeis e da
sua passagem para que venhas
logo. Espero-te o mais rápido
possível, traga roupa para três
meses e não te preocupes que
não te faltará nada.

Gostaria que tu me chamasv>s
antes de vir ao México, por fa-
vor me chame antes de partir.

Vou terminando esperando
que tu me chames o mais pron-
to possível, te peço para tran-
qiiilizar papai e mamãe.

De verdade, creio que tudo
já passou, o importante no mo-
mento é me restabelecer com
calma, para depois começar a
trabalhar.

Pedindo a Deus que esteja
com vocês, recebam muitos bei-
jos e abraços.

Arlindo".

Lopes deixa
Vasco depois
de amanhã

Depois de receber vários ape-
los, inclusive do próprio Pre-
sidente do Censelho Delibera-
tivo eleito. Sr. Ala Batista, o
Sr. Manuel Joaquim Lopes re-
solvcu adiar seu pedido de ve-
núncia da Presidência do Vas-
co até depois cie amanhã,
quancio a delegação embarca
para a excursão.

Logo após ter tomado esta
decisão, na reunião extraordi-
nária que o.s beneméritos rea-
lizaram, o Sr. Manuel Joa-
quim Lopes chamou Zezé Mo-
reira a seu gabinete e pediu-lhe
para continuar no Vasco in-
dependente mesmo dc sua per-
manência ou não e o técnico
concordou

— Só continuo mais estes
três dias no Vasco porque te-
nho que resolver diversos as-
suntos. Estou colocando os
interesses do clube acima mes-
mo de minha própria consci-
ência, que me manda renun-
ciar imediatamente. Entre-
tanto, depois de ver a delega-
ção seguir satisfeita para a
excursão pela América Central
vou meditar com calma e lo-
mar minha decisão. Outro mo-
tivo que me levou ficar mais
este tempo foi a renovação cie
contrato de Zezé Moreira Ti-
nha-lhe devolvido a palavra
empenhada, e éle, que eu mes-
mo sei que tem vários clubes
interessados em contratá-lo. te-
ve a dignidade de esperar pa-
cientemente pela resolução do
meu caso.
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JORNAL DO BRASIL - Rio de janeiro, terça-feira, 1 ie janeiro de 1966

cruzeiro marítimao amazonas
25 INESQUECÍVEIS DIAS.SAÍDA: DIA 13 DE JANEIRO
O ANNA NERY - luxuoso transatlântico da Companhia
Nacional de • Navegação Costeira, especialmente fretado 

' 
pelaEXPRINTER,será o seu hotel flutuante, com todo conforto.

DUAS PISCINAS
SALÃO DE FESTAS
DUAS ORQUESTRAS"PLAY-GROUND" PARA CRIANÇAS
CINEMA
GINÁSIO PARA ESPORTES
AR CONDICIONADO EM TODAS ASDEPENDÊNCIAS

Você se deslumbrará com as mara-
vultosas e ondulanies praias do nos-
so litoral, visitando locais históri-
cos e pitorescos de: SALVADOR -
RECIFE.- FORTALEZA - BELÉM
- SANTARÉM e MANAUS.

I
I
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§

I
i
i

nJ^,oSSANTES 
PASSE10S E "EXCURSÕES TERRESTRES! ALEGRES FESTAS A BORDO!DEPOIS... SIM, DEPOIS. O ESPETÁCULO -INDESCRITÍVEL DA, SELVA AMAZÔNICA 11!

RESTAM POUCAS CABINES DISPONÍVEIS
Serviço de restaurante a cargo da EXPRINTER, que, parao seu confôrto.-contratou profissionais de categoria internacional.

AV. RIO BRANCO, 57-A
TEL.: 23-0083

INFORMAÇÕES E VENDAS:

EXPRINTER
Inscrição na STU n.' 094

QUANTO AO PAGAMENTO, CONSULTE OS NOSSOS PLANOS DE FINANCIAMENTO.
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DESPERTAR
DO
CARNAVAL

Cinco minutos antes
começou a inquietação.
Como é, quanto tempo
íalta? — perguntavamtodos. De repente, a si-
rena, foguetes explodin-
do. Rompera o Ano Nô-
vo e a mensagem de car-
naval entrou pelo Copa.
Todos se abraçavam e os
balões subiam". Começa-
va o carnaval de 66 ou
era saudade dos outros?
Com músicas velhas can-
tou-se até o nascer da no-
va manhã.

Nas areias de Copaca-
bana, uma comemoração
silenciosa iluminava J 

as
praias. Iemanjá, Ieman-
já. Carnaval, carnaval.:
O trânsito engarrafou na
Avenida Nieméier: havia
dois réveillons lá em ci-
ma, sem contar as imen-
sas praias desertas, on-
de a conversa com os
deuses do mar era pràti-camente exclusiva.

O grande sucesso dos
réveillons dos clubes co-
meçou pelo Copa. É quenos réveillons em casas
também se pagava, bossa
inaugurada este ano no
society carioca. Apesar
de tudo, todos os ingres-
sos estavam esgotados
com antecedência e os
sons do Ano Nôvo alegra-
ram Copacabana até o
amanhecer, quando nas-
ceu um sol indiferente.

DISTÚRBIOS
NERVOSOS

Depreisfio — Angúitia — Teniffo —
Insôni* — Medo» — ConfusSo — Pro-
blema» sexuais de fundo nervoso —

Hlpertemão e úlceras psícogênicai.

Dir.: Dr. Josias Ludulf Reis
PSICOTERAPIA - HIPNOSE

ELETROSONO
(Tratamento eletrônico das

perturbações nervosas)
Consultas das t às 19h

Av. Prei. Vargas, 590 - 19.o. Con). 1 901
Ed. li-,boa (Esq. Uruguaiana)

Inf. tui.: 3é-<007

INSTITUTO
MÉDICO
PSICOLÓGICO

fe ¦r.
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LITERATURA
LAGO BÜRNETT

A POESIA
¦;. CENTENÁRIA
| DE VARELA

Só a Editora das Américas, de São Pau-
lo, parece ter-se lembrado de uma data lm-

portanie no calendário das letras brasileiras
durante o ano que passou: a do centenário
de lançamento do.s Cantos e Fantasias, de
Fagundes Varela, em 1865. Para homenagear
o grande poeta do Cântico do Calvário ("Eras
na vida a pomba predileta...", a Edamcrls
encontrou na dedicação e no carinho do pes-
quisador Frederico Pessoa de Barros a pessoa
indicada para íazer um levantamento de tò-
da a agitada vida do poeta paulista no livro

MÚSICA 1
RENZO MASSARAM

RELIGIÃO
MARTINS ALONSO

ANO NOVO
TEATRO

YAN MICHALSKI

Poesia e Vida cie Fãgimflês varela, que acaba
de vir a lume.

Restabelecer a verdade em torno de uma
figura até hoje muito discutida como a de
Varela nâo é tarefa das mais fáceis. O inve-
terado boêmio, o artista irresponsável, o ho-
mem cheio de vicios exigiram do biógrafo
uma peregrinação paciente por todos os lu-
gares em que êle andou, a íim de comparar
Informações e obter dados novos. Frederico
Pessoa de Barros íêz isso. E penetrou com
multo jeito a análise da personalidade do
poeta, situando-o dentro do panorama da so-
ciedade e da familia, em que èle tentou viver.

Vale a pena reler (ou ler) êsse poeta que
até nos íaz participar de sua dor diante do
iilho morto, quando se debruça sobre o corpi-
nho imóvel para nos'oferecer nma das mais
belas e sentidas elegias jamais construídas
em nossa lírica:

"Eras na vida a pomba predileta
que sobre um mar de angústia conduzia
o ramo da esperança. — Eras a estrela
que entre as névoas do inverno cintilava
apontando o caminho ao pcrgurclro.
Eras a messe de um dourado eslio.
Eras o idilio de um amor sublime.
Eras a glória — a inspiração —, a pátria,
o porvir de teu pai! — Ah! no entanto,
pomba — %'arou-te a flecha do destino!
astro — engoliu-te o temporal do*Norte!
teto — caíste! — crença, já não vives!"

Nesse longo poema, Varela nos dá toda a
dimensão do seu potencial lírico, numa expio-
aâo de ternura e lágrimas capaz de comover
os leitores menos permeáveis às nuanças do
sentimento humano.

Vale a pena reler (ou ler) êsse poeta, de-
corridos 100 anos de aparecimento de uma
das suas obras mais significativas, que lhe
asseguraram para sempre um lugar de desta-
•que na poesia brasileira.

CASSIANO — 66 — Cassiano Ricardo, que
recebeu no ano passado os Prêmios Jabuti,
instituídos pela Câmara Brasileira do Livro e
Fundação Cultural do Distrito Federal, am-
bos no setor da poesia, já entregou à Editora
José Olímpio os originais de mn nôvo livro
tíe poemas _ Os Sobreviventes _ a sair em
meados deste ano. o grande poeta, cuja per-
manente renovação intelectual impressiona
cada vez mais a critica e o público, obteve os
dois prmios com as obras Montanha Russa e
Jeremias sem Chorar, ambas lançadas pela
Editora José Olímpio. A Comissão Julgadora
do prêmio Fundação Cultural do Distrito Fe-
deral, concedido durante a II Semana Nacio-
nal do Escritor, realizada em Brasilia, em se-tembro último esteve constituída por' Augus-
to Méier, Afonco Félix de Sousa e Domingos
Carvalho da Silva.

Nascido a 26 de Julho de 1895, em São
José dos Campos (São Paulo), Cassiano Ri-
cardo completou há pouco 70 anos de idade..
Estreante em 1915, com os poemas de Dentro
üa Noite, completa também melo século devida literária, ativa, fecunda, dignificadora.
Poeta e prosador, com iguais titulos de nobre-
za em ambas as modalidades, Cassiano Rlcar-
do é nome definitivamente incorporado à his-tória da literatura brasileira. Modernista não
ortodoxo, liderou no movimento os gruposVerde-Amarelç e da Anta, onde assumiu posi-

Çao de vanguarda, fortemente Impregnada denacionalismo até Martin Cererê, de 1928. Al-terando, em 1947, os rumos de sua 
"poesia! 

quèse interioriza a partir c^essa data, e com sin-
guiar grandeza, o autor de Um Dia Depois do
Outro ergue praticamente uma obra nova e
diferente, que se coloca hoje entre as maiores
do nosso tempo. Sua bibliografia literária,
numerosa e vária, além dos estudos históricos*
como Marcha para o Oeste e O Tratado de
Petrópolis, renovou-se ainda há pouco com os
poemas de Jeremias sem Chorar Cassiano
Ricardo pertence à Academia dc Letras, des-
de 1937.

*** Muitas felicidades! Que o ano de
1966 possa ser rico de música dc boa
qualidade, bem ensaiada e executada,'
com, também, obras dos nossos compo-
sitores e dos otttros do 7iosso século.
Que as três orquestras possam ter seus
quadros completos, atuantes e inde-
pendentes; que concertos, óperas e
bailados^possam ser organizados des-
de o início do ano em temporadas or-
gànicas, sem aventuras nem milagres
de última hora. Que a Sala Cecília
Meireles inicie uma atividade feliz e
fecunda. Que a Escola de Música en-
sinc mesmo e não esqueça os progres-sos dos últimos 200 anos. Que d Or-
dem dos Músicos alcance finalmente
sua verdadeira razão de ser. Que a
música, numa palavra, retorne seu lu-
gar, na Cidade mais musical do
mundo.*** Na espera, dia 28 de dezembro, a
ampla sala da Penitenciária hospedou
o último recital de 1965,._.____iifiatln.-A—

versai, em guerra atômica, abafando
inexoravelmente a voz da cantora.
Apesar do instrumento e do programa,
foi possível admirar as sérias e boni-
tas qualidades da voz quente, muito
bem. timbrada e vibrante de Lídia
Granata, e a sensibilidade musical, quea guia no fraseio e na aderência
com as obras que interpreta. Muitos
aplausos.*** Também dia 28, às 4 da tarde,
recebi o convite do Instituto dc Cul-
tura Brasü-Finlãndia para a solenida-
de tía inauguração da Pxaça e monu-
mento Jean Sibelius. Mas a cerimônia
fora realizada na véspera, portanto só
posso alegrar-me pelo fato de o mú-
ximo compositor finlandês ter sido
homenageado dignamente pela Cida-
de Maravilhosa. Homenagem justíssi-ma, merecidíssima, que entretanto
faz lembrar que (salvo erro) os cario-
cas pe. José Maurício e HeitgrJVLkL-_Liâ._

cantora. Lídia Granata de Porto Alegre,
Prêmio Beniamino Gigli. O programa,
muito variado, compreendia obras de
Mendclssohn, Schubert, Liszt, ToselU,
Pestalozza, Ginastera, Alvares, Obra-
dors, Gnattali, Saint-Saens, Puccini e
da própria Granata. Esta era acom-
panhada ao piano por Ester Monte, e
o pianino era diabòlicamente eletroni-
cizaão fazendo pensar em dilúvio uni-

-bos não tiveram sua praça até hoje,
e possivelmente nunca a terão.*** Sérgio Nepomuceno Alvim Cor-
reia me remete uma separata da Re-
vista do Livro, com o Catálogo Geral
das Obras de Alberto Nepomuceno,
seu ilustre avô. Trata-se de obra gran-demente útil, preparada e apresenta-
da com carinho e sabedoria, e com-
pletada por discografia e uma biblio-
grafia.
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Ptitrjck Heron: Discot vermelhos em azul-]õsca
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ARTES
HARRY LAUS

Patrick Heron: Pintura violeta com laranja, limão c preto

GRÃ-BRETANHA NO MAM (I)
Todas as obras de arte que repre-

sentaram oficialmente a Grã-Breta-
ilha na VIII Bienal de São Paulo po-derão ser vistas no Museu de Arte Mo-
derna do Rio, a partir do dia 6, quin-ta-feira.

A exposição britânica é contos-
ta de 15 pinturas e 16 construções de
Victor Pasmore e de 15 pinturas de
Patrick Heron. Heron foi distingxddo
com uma Menção Honrosa e esteve lio
Brasil quando', da realização da Bie-
nal, pronunciando diversas conferên-
cias, inclusive no MAM do Rio.

Esta mostra foi organizada sob os
auspícios do Conselho Britânico. In-
formamos hoje nossos leitores sobre
Patrick Heron:
PATRICK HERON

Nascido em Leeds, em 1920, He-
ron cresceu em St. Ives, na Cornua-lha, onde vive atualmente. Estudou
na Slade School of Fine Art, em Lon-dres, de 1937 a 1939 e, depois, a partirde 1945, pqssou a fazer regularmente
crítica de arte de alta qtiaiidade, mas,desde a publicação de seu livro AsFormas Mutáveis da Arte, em 1955,dedicou-se exclusivamente à pintura.Sua obra mais antiga denota admira-
çao pela organização espacial de Bra-
que e seu interesse pelas relações en-

if _Cor_ e esPaco persistiu na pintura"™ «ue o tem absorvido desde1J56. Sua primeira mostra individualem Londres teve lugar em 1947 na Ga-lena Redfem, onde regularmente exi-biu até 1958. A partir daí, teve umaexposição individual na Galeria Wad-dington, em 1960/63/64. Outras indi-viduats realizaram-se em Nova Iorque
loi^Âleria Bertha Schaefer, emiJb0j62, e em outubro de 1965, e etn
7«£Pue> na Charles Lienhard, em1963.

Em 1950, Heron ganhou uma bôl-•sc tía.Fundação Rockefeller, da qualnao fez uso. De 1953 a 1956 ensinou

Pintura na Escola Central de Artes
e Ofícios de Londres. Recebeu enco-
mencla de E. C. Gregory para pintarum painel para os escritórios da Per-
cy Lund Humphries & Co. Ltd., èm
Londres. Em 1959, conquistou o Gran-
de Prêmio na II Exposição John Moo-
re em Liverpool atribuído por um júriinternacional.

Em 1941, sua obra foi exposta no
Salão de Maio, em Paris, e, desde en-
tão, tem constado de várias mostras
no exterior: Seis Pintores da Cornua-
lha, que percorreu o Canadá, 1955/6;
Prêmio Lissone, Milão,. 1957; Exposi-
ção Internacional de Túnis, 1959; a
Carnegie International dc Pitesburgo,
1961; a 13 Britiska Kohstnaerer, que
teve lugar em Estocolmo e, a seguir,
circulou pela Suécia, 1961; Arte Bri-
túnica de Hoje, USA, 1962/3; a Profile
III; Englischc Kunst der Gegamart,
Galeria do Estado, Bochum; Pintura
e Escultura da Década 1945-1964, na
Galeria Tale, Londres, 1964.

Heron tem participado de várias
exposições organizadas pelo Conselho
Britânico: Pintores Modernos Brita-
nicos, Vancouver e cidades dos Esta-
dos ocidentais dos EUA, 1951; II Bie-
nal de São Paulo, 1953; Arte Britãni-
ca no Século XX, Portugal, 1962; Ex-
posição de Pintura Britânica Contem-
porânea, organizada pela Galeria Na-
cional do Canadá, Toronto e em cir-
culação pelo país; a Galeria Louisia-
na, Copenaguc, 1963/4.

Dentre as coleções públicas, nas
quais se acha representada a obra dc
Heron, contam-se: a Galeria Tate, de
Londres; o Museu de Belas-Artes de
Montreal: a Galeria de Arte de To-
ronta; a Galeria dc Arte de Vancoit-
ver; o Museu de Arte de Broklyn,
Nova Iorque; o Museu dc Arte do
Smith Collegc. Massachusetts; o Mu-
seu de Arte de Toledo, Oltio; o Museu
Albright, Búfalo.

UM ANO
FRUTUOSO
PARA A
IGREJA

O ano que expirou foi altamente
produtivo para a Igreja. Exatamente
quatrocentos anos depois de encerrado
o Concilio de Trento, que realizou pro-
funda reforma no mundo católico, e
cujas normas e decisões ainda vigem,
o Vaticano II concluiu as atividades de
quatro anos aos quais corresponderam as
quatro sessões conciliares que reuniram

—em Roma o episcopaao universal. E, den.
tro em pouco, as conferências de bispos
de todo o mundo iniciarão a implanta-
ção intensa dos decretos e resoluções
promulgados após formulação e o de-
bate de variados e complexos problemas
levados ao augusto plenário no interesse
da paz e do bem-estar do todos os povos,
não somente os que íruem os benefícios
da fé católica mas também os de outras
religiões, mesmo as não cristãs, poi3
para todas, êstêve atenta a caridade
da Igreja em busca de soluções, na pro-
cura da unidade e da concórdia entre
as criaturas de Deus.

Não foi pequena a participação da
hierarquia eclesiástica brasileira na
magna assembléia da Cidade Eterna,
eis que a nossa presença foi das mais
numerosas e as ¦intervenções dos nos-
sos prelados nos debates tiveram relê-
váncia, assim a cooperação de nos-
sos peritos teológicos em número e qua-
lidade que revelam a competência e a
cultura do clero nacional. Nossos pas-
tõres diocesanos integraram várias co-
missões de estudo, opinando em parece-
res e relatórios, sabendo-se ainda que
alguns figuram entre os escolhidos para
a próxima revisão do Código de Direito
Canônico, cuja vigência já conta quase
meio século, exigindo o seu texto mo-
dificações e até mesmo Inovações im-
postas pelo tempo ou resultantes das
decisões do Concilio.

No que respeita ao uggiornamento
previsto por João XXIII ao convocar o
Vaticano II, as primeiras manifestações
começam com a renovação litúrglca,
pelo processo de simplificação e melhor _
compreensão dos atos do culto pelos
fiéis. Ê inegável que em alguns lugares
as alterações da liturgia ainda não pro-
duziram os efeitos esperados, havendo
algumas dificuldades a remover. Mas
de modo geral, as inovações foram bem
recebidas, dependendo de tempo para a
sua integração.

Mas, o Concilio atualizou a Igreja
não apenas no diálogo litúrgico. O diá-
logo foi aberto em todas as direções,

quando os bispos estudaram problemas
da profundidade da comunicação com
os não crentes, quando debateram e con-
cluíram com relação à liberdade reli-
giosa e, finalmente, naquela hora em
que abriram os braços para receber íra-
ternalmente os que estavam separados e
os que noutro tempo haviam divergido
em questões de doutrina que o Concilio
esclareceu em sua alta sabedoria.

Documento de grande clareza e
erudição é a Constituição Dogmática,
cujos oito capítulos não propõem novos
dogmas, porque não íoi êsse o objetivo
do Concilio, mas não deixam de defl-
nir claramente o papel da Igreja cha-
mada a prosseguir o caminho traçado

por Cristo para comunicar aos homens'
os frutos da salvação. O mistério da
Igreja, O povo de Deus, A constitui-
ção hierárquica, Os leigos, A santidade
da Igreja, Os religiosos, _A índole esca-
tológlca da Igreja peregrinante, A bem-
aventurada Mãe de Deus no mistério
da Igreja e de Cristo são as partes ém
que se estrutura a Liemen Gentium, um
dos mais notáveis documentos ofereci-
dos ao mundo pela inteligência da
Igreja.

Ainda é cedo para se avaliar das di-
mensões do trabalho realizado pelo
Cencilio no ano em que se celebra o
IV Centenário do Tridentino. Mas, já se
podem prever os frutos desse esforço e
não tarda que o mundo todo se bene-
íicie da obra realizada, o que vai depen-
der agora da abnegação dos bispos e da
colaboração dos leigos inúmeras vezes
exaltada no decorrer das atividades con-
ciliares e anunciada nos preceitos da
Constituição da Igreja. Foi um ano la-
borioso para o episcopado universal, mas
rico de graças e favores divinos para
a Igreja e o mundo moderno.

ETELVINA
NÃO
CALOU

Quando, depois de um atraso de 45 mi-
nutos no inicio do espetáculo e de um pri-
meiro ate que parecia não querer acabar min-
ca, veio enfim o tão ansiosamente esperado
intervalo, um conhecido nos perguntou: "Vo-
cê acredita no que está vendo?" Êste colunis-
ta, prudentemente, beliscou-se várias vezes
para se convencer de que não estava sonha n-
do. e acabou respondendo que com toda sin-
ceridade, e apesar de todo o seu esforço, não
con seguia acreditar aquilo ?-*pu_ aCa bavarc ê~
assistir no decorrer dos últimos 75 minutos.

E não é de se acreditar, mesmo. A gen-
te entra no teatro, senta na poltrona, e no
momento em que o pano sobe, a inexorável
marcha do tempo à qual nos acostumamos
desde sempre é interrompida por um inespe-
rado mergulho no passado, que nos transpor-
ta bruscamente uns 40 anos para trás. Todas
as conquistas e toda a evolução do moder-
no teatro brasileiro são peremptória e coe-
rentemente negadas pelo que acontece em
cena. A julgar pelo que vimos, nunca houve,
neste Pais, pessoas dispostas a modernizar
a arte dramática, a lhe dar maturidade de
expressão ou pelo menos qualidade artesanai
condizente com as exigências da nossa épo-
ca. Ziembinski nunca passou pelo Rio, Ratto
nunca saiu da Itália, o TBC nunca discipli-
nou a técnica do espetáculo, o Teatro de Are-
na nunca lançou a semente de um teatro ca-
paz de refletir a nossa realidade contempo-
rânc-a e o Teatro Oíicina apresentou Pe-
(juenos Burgueses apenas no Uruguai, não
tendo sequer visitado o Brasil. Se é verdade
que não conseguimos perceber a presença íi-
sioa do ponto, símbolo de um teatro que con-
siderávamos morto e enterrado, o seu espiri-
to sobrevoou o palco desde o primeiro até o
último minuto do espetáculo.

Uma única conquista cultural das últi-
mas décadas foi incorporada em Cala a Boca,
Etclvina, aliás em doses cavalares: a da tele-
visão, ou melhor, a dos chamados programas
humoristico-musicais com os quais os produ-
tores da nossa TV promovem o embotamento
coletivo da população carioca. A banalissima
música de João Roberto Kelly — mn jovem
talento que a** TV parece ter destruído pre-
maturamente —-, a coreografia de Djalma
Brasil e o tom de representação de quase to-
do o elenco, tudo isso parece pertencer muito
mais ao horário das 20 ou 20h30m da máqui-
na de fazer doido do que ao palco de um tea-
tro, que julgamos submetido a leis mais exi-
gentes e a obrigações artísticas menos ranço-
sas e popularescas.

Pouco mais temos a dizer sobre essa mis-
tura de um teatro inteiramente ultrapassado
com as manifestações mais subdesenvolvidas
da nossa TV. As poucas coisas aproveitáveis
e divertidas do excessivamente ingênuo e fal-
so texto de Armando Gonzaga não resistem a
essa incrível encenação. O elenco, no qual
cada intérprete propõe um estilo particular de
chanchada, parece ter sido trabalhado prin-
cipalmente no sentido de evitar encontrões
em cena, mas às vezes nem ao menos êste ob-
jetivo é alcançado. Uma única pessoa conse-
gue, a rigor, nos convencer de que é uma
atriz de verdade: Henriqueta Brieba. A co-
nivência de Odilon com o reacionarismo artis-
tico do espetáculo nos enche de melancolia,
principalmente numa cena em que o veterano
ator é obrigado a executar uma série de dan-
cinhas, de um grotesco indescritível. O resto
varia entre uma participação apagada e inex-
pressiva (Brigitte Blair, Maria Teresa Barro-
so, Antônio Campos, Lícia Magna) e a chan-
chada óbvia e agressiva, tipo programa hu-
morístico de TV (José Valuzzi, Valdir Maia,
Salúquia Rentini). Roberto Audi se compor-
ta como um amador bisonho e deve ser acon-
selhado a retornar imediatamente às suas
atividades de cantor de TV, S5dêj~ão que
parece, possui uma vasta legião de fãs, o que
não acreditamos possa lhe acontecer um dia
no teatro.

O nome de Arlindo Rodrigues, como ce-
nógraío e figurinista, aparece riscado a lá-
pis na primeira página do programa. Cum-
primentando o artista por esta demonstra-
cão de espírito crítico, aconselhamos que exi-
ja a eliminação do seu nome também da pá-
gina central do programa, onde êle perma-
nece, por enquanto, Intacto. Resta a pergun-
ta: quem fêz, afinal os fraquissimos cenários
e figurinos?

O responsável pela encenação, Sadi Ca-
bral, tem uma longa folha de serviços pres-
tados ao teatro brasileiro, e leciona atual-
mente interpretação e direção em algumas
das nossas escolas de arte dramática. O res-
peito que teme-s pelo passado artístico do Sr.
Sadi Cabral nos impõe a esperança de que
ele ensine, ao= seus alunos ds direção, exata-
mente o oposto do que acaba de fazer em Ca-
la a Boca, El«:lvina.

Com essa produção, o ano teatral de 1965
termina de uma man*ira profundamente de-
prlmente Um único consolo: o ano de 1936
há dc pomeçar muito melhor. O contrário
seria difícil.
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JOSÉ CARLOS
OLIVEIRA O PINTOR DE CACTOS

Jornal do Brasil, Tér.a-F.ira, 4-1-65, Cad, B — 3

CARTAS DE PARIS
Paris, Via VARIG — Tem êle cabe-

los louros, crespos, num rosto doce
cuja juvenilidade um bigode espesso não
consegue neutralizar. Suponho que está
pelos 35 anos. Acabamos de ver duas te-
las de sua autoria, no estilo da Nova Fi-
guração. Uma delas.mostra uma paisa-
genj^surrealista da qual se levanta um
tronco de mulher. Em ambos os lados
do quadro, como uma moldura, êle pin-tou as cores da bandeira da França.

Em sua vida particular, este jovemartista tem tomado decisões radicais. Há
dois meses pertencia ao Partido Comu-

nista; subitamente desistiu dessa filia-
ção, entre outros motivos porque lhe pe-diram para vetar em Mitterrand. "Mi.-
terranri", diz êle. "apresenta um pro-
grama de vinte e oito pontos. Ou seja:
é um demagogo. Seria interessante vê-lo
ganhar, para ver o que é que êle faria
com os tais 28 pontos... Eu por mim,
voto em De Gaulle".

Êle está entusiasmado com a pin-tura de um artista de menos de 30 anos,
o qual pinta Cadillacs com perfeiçãomonstruosa... Cadillacs com todos "os
seus acessórios, praticamente iguais aos

verdadeiros Cadillacs... Então eu lhe
digo:

Você compreende, no funcio tudo
isso não passa de mistificação. Você pro-
.cura dar um sentido político às suas te-
las: seu amigo dos Cadillacs exprime
uma ironia desesperada. No entanto,
vem um milionário e compra os Cadil-
lacs pintados — pagando tanto por eles
quanto paga por um verdadeiro Cadil-
Íac... Onde está a graça?Bem, diz êle, isto não me preo-cupa, porque o burguês compra qua!-
quer coisa. O burguês compra tudo, você

compreende? De modo que isto não me
preocupa.

Assim é fácil viver — digo eu. —.
Quanto a mim, certas contradições me
paralisam.

Ah bom, ah bom — diz êle. —
Não pense que eu esteja alegre. Não, deforma alguma. Eu também já não tenho
grandes ilusões. Os dois quadros quevocê viu, por exemplo, são por assim di-zer antigos. Já não faço essas coisasAtualmente pinto cactos, paisagens me-xicanas... E sabe por quê? Porque eu

nunca fui ao México. São coisas que vino cinema...
E nós dois nos perdemos na aprecia-

çao imaginária dos grandes mestres do
passado — as grandes catedrais, as luzesdas obras de Vermeer, a Adoração doCordeiro Místico... Testemunhas amor-tais de um tempo que já passou.— Sim, diz êle, servindo mais umcopo de vinho. Sim. Verdades de museu.Verdades mortas. É isso.

Desce no atelier um silêncio cheiode paz. Dir-se-ia que estamos a velar ummorto querido.

LEA MARIA
AS FESTAS
MODELO 66

Nos réveillons íicou claro que não houve grande
animação -para se festejar o nascimento de 66. As íes-
tas organizadas em casas particulares, na sua esma-
gadora maioria, foram pagas. Uns acham que por
causa da vigilância do Imposto sobre a Renda. Ou-
tros acreditam em tempos dificeis. As mulheres, em
particular, demonstraram que entraram definitiva-
mente 11a era dos pantalons, dos pijamas, das saias-
calças, enfim, compreenderam, afinal, que o vestuá-
rio aerodinâmico, cômodo e flexível pode também ser
sofisticado. Nem sempre houve carnaval, nas festas
de réveillons. Os ritmos modernos foram mistura-
dos às batucadas, e mais do que nunca o ritual de
todos irem à praia, assistindo ou participando das
oferendas a Iemanjá, foi cumprido. Nas praias, 18
mil adeptos de seitas jogaram flores ao mar.

O réveillon do Bateau foi o mais animado da Ci-
dade. Não houve brigas nem distúrbios. Gente jovem
e grupos de mais idade dançaram sambas, monkeys,
surfs até as 8 da manhã. Pertencentes aos mais va-
ríados grupos, estiveram 110 Bateau: o.Embaixador e
Sr.a Leitão da Cunha (êle, animadíssimo, pulando
com um chapèuzinho de carnaval na cabeça); os Pi-
tigliani (Teresinha, vestida com um sári), Helvécio
Fernandes, com seu grupo; Márcia e Marcelo Dória
Machado, em outra mesa grande; toda a família Mon.'teiro 

de Carvalho; um grupo imenso de jovens di-
plomatas — dentre eles, René Haguenauer e Félix
Faria.

No Country, uma festa onde predominou a ju-
ventude saudável. Chamavam a atenção geral Patri-
cia de Priscila Brito e Cunha Engelke, acompanhadas
da mãe, Helena. Outros presentes: casais Luís Carlos
Paranaguá, Cesário Silveira, Pedro Garcia de Sousa.-
E tomando o café da manhã no Country, saídos de
outras festas, os Santos Badhur e Lucianita Fiala com
Maurício de Carvalho.

Na Casa das Pedras, recebendo os convidados es-
tavam Mirtes Melo Machado, Solange Issler (de ves-
tido longo, em fustão branco), Ivone Fernandes e
Míriam Cabral. O Governaüor Negrão do Lima, de-
pois de passar pela reunia» 110 apartamento de Gui-
lherme Romano (onde se encontrava quase <tie todo
o seu secretariado), foi até o réveillon na casa dos
Drault Hernnany, onde ficou na mesa dos donos da
festa e do casal Antônio Balbino. O Governador e D.
Ema dormiram na Casa das Pedras. Uma das mu-
lheres mais alinhadas desta festa foi a mineira Zilda
Couto (pantalon estampado). E à beira da piscinaonde no centro flutuava um barco enfeitado com bo-
las coloridas, circularam Odila Gomes de Lemos, Ma-
ria Eudóxia Gualberto, Higia Campos, os casais René
Ribeiro, José Maciel Filho, João Troncoso, Ronaldo
Xavier de Lima (Marta, também de pantalon estam-
pado), Alcino Afonseca, Manuel Suares, Renato Gou-
lar. e Eurico Amado (Renata e Helò, com conjuntos
dc túnicas e slacks), Ugo Pinheiro Guimarães e Jor-
ge Brando Barbosa, dentre muitos outros.

No On The Rocks, réveillon formal, à base doblack-tie e dos clássicos vestidos longos para as mu-lheres. Dentre os presentes, casais Paulo Paraná-
guá, Gustavo Magalhães e Sérgio Baouth.

O Ministro Costa e Silva passou a meia-noite emsua casa, no Palácio da Laguna, reunido apenas coma família, na maior tranqüilidade.
Carlos Lacerda e D. Leticia foram para CaboFrio. Ficaram hospedados com os Joaquim da Sil-veira, onde também estavam os casais Ernâni Tei-xeira e Alfredo Machado.

Réveillon tio Copa: Jor,sc Guiríle com Ivone
Prcussler (Foto tle Ihtmdro Teixeira)

Sra»»__>>®^K'íi:*,_ > ' - -W?i$£ÊÊÊÈÊJ*.

Lir.. decoladissima, Burton, de ].la_k'lie: tissim
os tluis aparecera... no _hu.v dc l.° do imo

Hoje. no Country, haverá almoço de comemora-
ção do 40.° aniversário da primeira turma formada
pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Desta
turma fizeram parte os Embaixadores Leitão da
Cunha e Álvaro Teixeira Soares, além dos Srs. Pra-
do Kelly e Vicente Galiez. Antes do almoço será'
celebrada uma missa (às Uh30m) na Igreja de Nossa
Senhora do Carmo.

PICADINHO
O grupo das Folhas dc S. Paulo está negocian-

do a compra de todas as TV Excelsior espalhadas
pelo Brasil — em Beio Horizonte, em Recife. S. Paulo
e Rio de Janeiro. O negociador é o Sr. Rangel Pes-
tana. de S. Paulo.

Hoje é aniversário de Henriete Amado. Parafestejar a data, ela e Gilson vão reunir amigos em
seu apartamento.

Oscar Ornstein, como Superintendente do Co-
pacabana Falace, tem .planos formidáveis para dina-
mizar o movimento do hotel. Um deles, que em nos-
sa opinião é magnífico: colocar mesinhas no ter-raço da beira da calçada, à frente da piscina. Não
entendemos como até hoje aquele espaço ainda não
foi aproveitado.

Mauro Sales vai se tomando um bilionário do
ar — milionário èle já o é há muito tempo. Em de-zembro viajou tantas horas, que lio Natal e Ano
Novo chegou em casa mal a tempo de comemorar,
em família, as festas. Além da ponte Rio—São Pau-
lo, Mauro esteve rapidamente em Nova Iorque. Ago-
ra, em janeiro, prepara-se para um pulo até Paris
0 Ate hoje cementa-se do coquctel-jantar dos
Schultz-Wenk, no Country, na semana passada. Co-
inenta-se do caviar (latas de 2 quilos cada uma)
dos perus vindos do Canadá e dos magníficos sal-
mões. E fala-se em 60 milhões de cruzeiros, o custo
da festa.

Ontem, viajou para Miami, em viagem rápida,
o casal Jandira-Miguel de Almeida Costa.

No Jantar esportivo, de verão, que Becki Klabinofereceu, sábado último, um dos convidados era Re-
nault, o cabeleireiro, que resolveu pòr-se à vontade,
descalçando os sapatos, e exibindo um vistoso anel
no dedo do pé...

EM MANHATTAN
Para aparecer no show de Sammy Davls Jr. do

1.° do ano, na televisão norte-americana, Elizabeth
Taylor usou um vestido que mal a deixava respl-
rar. E nele, um decote de deixar os telespectadores
sem fôlego. /Dizem, nos meios do show business no-va-iorquinos. que os três — vestido, decote e apari-.

çao no show — fazem parte de uma campanha qaeos Burton iniciaram para chamar a atenção sobre
si, ja que Sibil Burton, com o movimento da suaboate — o Artm"s — está sendo muito mais noticiado que eles...

Sabemos também, ainda de Manhattan, que aestreia e a propalada viagem de Brigitte Bardot aosEstados Unidos não foi cercada da glória e do tu-multo com que foi noticiada. Uma prova é que na ses-sao das 10 da noite do dia da estréia de Viva Maria(a sessão inaugural foi às 7 horas) podia se conse-
guir bilhetes com a maior facilidade — coisa surpre-endente em Nova Iorque. Todo o aparato que se fézem torno-de Bardot deve-se a uma espetacular cam-
panha de publicidade. A maior campanha de publi-cidade já desencadeada em torno de um filme e deuma estréia em todos os tempos.

POR QUÊ
EDELWEISS,
NÃO?

Edelweiss, a excelente pintora primitiva, autorade belos santos brasileiros e intérprete das mais sin-
gelas paisagens baianas, está magoada com o Itama-
rati. É que o Embaixador limar Pena Marinho empe-nhou-se na organização de uma exposição de seustrabalhos nos Estados Unidos mas o Itamarati nãoanimou-se com a idéia. O Embaixador Pena Marinhoe um dos mais ardorosos fans da pintura de Edelweiss— recentemente adquiriu duas telas da artista, de ta-manho pequeno, por 1 milhão de cruzeiros cada uma.Na nossa opinião, uma mostra dos trabalhos de EdeÚweiss 110 estrangeiro é uma prova do alto nível nomovimento das artes plásticas do Brasil.* * *

Walter Geyerhahm, proprietário da Livraria Kos-mos e especialista em livros raros, encontrou recen-temente em Londres uma preciosa e histórica cor-respondencia entre Lorde Canning e D. Pedro I Im-
perador do Brasil. Vendeu-a a um colecionador'nor-te-amencano a peso de ouro, Aliás, na biblioteca deGeyerhahm encontra-se um volume do Príncipe Felizde Oscar Wilde com uma dedicatória do autor áSara Bernhardt. Isto é uma das ninharias de sua fa-bulosa biblioteca.

'- 
O DOMINGO DE TODOS NÓS

• Apesar da intensa movi-
mentação âo último fim de se-
viana do ano, o domingo me-
receu. as atenções de caáa um
e de todos. A começar pelo Go-
vernador da Guanabara, queapós receber o Presidente Cas-
telo Branco no Santos Dumont
(foi a primeira ves que um Go-
vernador ãa Guanabara recebe
o Chefe ãa Nação no Aerovor-
to), à hora âo almoço, foi assis-
tir, na sessão âas oito ãa noite,
no cinema ópera, em compa-
nhia ãe D. Ema., ao filme Bran-
ca de Neve e os Sete Anões. No
apartamento ão casal Marc

Leitchic houve jantar tipi-
camente de verão, com os ho-
mens ãe camisa esporte e as¦mulheres vestidas áe algodão.
O jantar era em homenagem
ao casal Natália-Luciano Fal-
zoni, áe S. Paulo. Para o Mi-
nistro Roberto Campos o ão-
mingo significou praia, próxi-mo ao Arpoaâor. Com um boné
tipo jóquei, o Ministro enfren-
tou o tempo ameaçaáor dando
seus mergulhos, acompanhado
pelo filho. Domingo, para o ca-
sal Vitória-Guilherme Pentea-
ão, trouxe a vitória ãe seu ca-
valo, Jório. Vitória ficou eufó-

.rica. E no late, o movimento
de lanchas chegando e partiu-do fazia o domingo ão clube
uni ãos mais brilhantes ãos úl-timos tempos. As lanchas eramãos Matarazzo, dos WallinhoSimonsen (com lide e Jean-
Louis Soares a bordo), ãos Pe-
reira Guimarães (com os Tron-
coso e seu filho, João Feman-
ão; Mário Campeio e Altamiro..
Oliveira), ãos Leopolão Moães-.
to Leal e ãe Luís Peixoto. Ba-
lanço ãe pescaria: Eâãy Mayer
apanhou um imenso marlim e
com êle áesembarcou no Iate.

I

HISTÓRIA SÉRIA DO RISO ANIMADO
As luzes se apagam, cessa o bani-

lho, a tela se ilumina. Há os que torcem
o nariz para o jornal, o documentário é
muitas vezes recebido com suspiros de en-
fado, mas todos os rostos se iluminam
em largos sorrisos se na tela se anuncia:
Desenho Animado. Sempre uma surpresa
agradável, não importando a idade ou
grau de cultura do espectador, o dese-
nho animado é, entretanto, objeto de es-
tudo sério e sua história e evolução estão
sendo contadas na Mostra Internacional
do Cinema de Animação, aitualmente
apresentada pela Cinemateca do Museu
de Arte Moderna, sob os auspícios da Di-
visão Cultural do Ministério das Relações
Exteriores e a Association Internaciona-
le du Cinema d'Animation.

Esta mostra, organizada pelo Centro
Experimental de Cinema de Ribeirão Prê-
to, única entidade de nivel universitário
que se dedica à pesquisa e à realização
de desenhos animados no Brasil, chega
ao Rio depois de haver alcançado enor-
me sucesso em São Paulo, onde foi exibi-
da durante a VIII Bienal de Arte e terá
aqui o patrocínio de honra de M. Jean
Dedieu, Conselheiro Cultural da Embai-
xada da França.

Em retrospectiva dividida em oito
Itens, eom sessões especiais para o pionei-
ro Êmile Cohl, pai do desenho animado,
e Norman Mc Laren, canadense realiza-
dor de filmes abstratos, o público carioca
acompanhará o cinema animado desde os

seus primeiros e incertos passos, reverá
com saudade o Gato Félix e Betty Boop,
que há muito não aparecem, conhecerá a
História do Brasil Tipo Exportação reali-
zada pelo brasileiro De Sousa. Tomará
contato também com o moderno cinema
de animação iugoslavo, grande surpresa
da Mostra, que nos últimos cinco anos
surpreendeu o mundo do cinema com a
inventiva de seus filmes e a completa re-
formulação do conceito de espaço em seus
desenhos animados.

Paralelamente à Mostra, está sendo
realizada no saguão da Maison de Fran-
ce uma exposição com fotos, cartazes e
croquis dos mais famosos realizadores,
que conta quem faz e como se faz dese-
nho animado.
CINEMA—CRIANÇA

O cinema de animação está nas pró-
prias origens do cinema fotografado, uma
vez que tiveram ambos um avô de nome
complicado, o praxinoscópio, aparelho
formado por uma roda dentada e um car-
retel, através do qual o francês Reyíiaud
conseguiu projetar, numa sessão pública
em 1889. imagens animadas, desenhadas
e pacientemente coloridas por èle numa
fita transparente.

Com a substituição do desenho" pelafotografia, o desenho animado esteve ao
ponto de desaparecer antes mesmo de
haver nascido. Foi preciso que apareces-
se um cai-icaturista francês com alma de
poeta, Êmile Cohl, que soube integrar as

idéias de Reynaud nos princípios da téc-
nica cinematográ-ica. Cohl desenhava os
temas em folhas de papel e fotografa-
va-os seguidamente. Seus desenhos pare-
ciam brotar milagrosamente da tela. Con-
cebidos em estilo linear, extremamente
simples, descreviam episódios humoristi-
cos que sua arte de caricaturista acres-
centava de sabor particular. Segundo o
Filmlexicon tle Obras e Autores, o pri-
meiro desenho animado de Cohl foi Fan-
iasmago-ic, história de capa e espada,
composto de dois mil desenhos e com um
minuto e 57 segundos de duração.

O MUNDO DO DESENHO
0

Nos Estados Unidos, após as primeiras
experiências realizadas por Stuart Black-
ton, Pat Sullivan e Max Fleischer. o cl-

- nema animado foi tomado de assalto por
uma barulhenta turma chefiada por um
sujeito enfezado e trapalhão, dono do bo-
né de marinheiro e da voz enrolada mais
famosos do mundo. As aventuras de Do-
nald e seus amigos conseguiram para
Walt Disney, seu criador, o maior merca-
do já conquistado pelo cinema de anima-
ção. Hoie. o universo idílico do autor de
Fantasia íoi desmistiíicado e substituído
pov um mundo mais real. onde o míope
Mr. Magoo, o destruidor, Woody Woodpe-
cker. Bugs Bunny e os eternos inimigos
Jen-y e Tom. alguns dos atuais donos do
cinema de animação americano, vivem
sua.- complicadas aventuras.

A França, pais de origem do cinema

Cena de Tlie World of Lilllc Ig, filme dos ingleses llalns
* Batchelor ././is constará do programa dos modernos
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As marionetes dc Jiri Trnka receberão atenção especial tia Mostra do MAM

de animação, continua a oferecer Impor-
tantes contribuições. O Festival de Aline-
cy, realizado bienalmente pela Associa-
tlon Internationale du Film d'Animation,
congrega artistas de todo o mundo dedi-
cados ao gênero. Existe ainda em Annecy
um museu somente dedicado ào cinema
de animação, onde estão expostos dese-.
nhos originais, bonecos, croquis, maqui-
narias de filmagem etc.

Os últimos dez anos foram particular-
mente ricos no desabrochar de novos
centros de animação, como a Polônia, a
Tcheco-Eslováquia, a Iugoslávia, o Ca-
nada e o Japão, O cinema de animação
domina seus processos técnicos. Marione-
tes, telas de alfinetes, gravação, direta na
película são conquistas técnicas já dei.-
nitivamente asseguradas. Distante da
concepção de ser uma expressão artística
destinada às crianças, o cinema animado
atual vai ganhando maturidade. Sua ex-
trema plasticidade permite-lhe associar-
se a outras artes, como â gravura e a mú-
sica. despertando também em tomo dele
o interesse de cientistas, educadores e pu-
blicitárlos.

Não importando o quanto venha a se
distanciar da simplicidade pueril dos de-
senhos de Cohl. o cinema de animação
veio para ficar e fazer com que muita
gente séria e sizuda se sinta criança ao'
exclamar:

— óba, tem desenhos hoje.
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Londres, Via VARIG

DURANTE o Natal o proprle-
tário de um parque de estaciona-
mento para automóveis no Cen-
tro de Londres resolveu não co-
brar nada. Mas não deixava de
advertir judiciosamente aos que
se aproveitavam para estacionar
o carro de graça:

Nao se esqueça que a paz
na terra aos homens de boa von-
tade termina impreterivelmente
a meia-noite.

* *

SINAL dos tempos foi a ver-
dadeira invasão, nas lojas de
brinquedos para o Natal, de
máscaras e bonecos -macabros,
Drácula, o Fantasma da ópera,
Jack, o Estripador figuraram en-
tre os mais vendidos. Para os pais
com escrúpulos em relação a se-
melhantes brinquedos de horror,
um lindo casal de bonecos repre-
sentando dois débeis mentais.

O brinquedo mais significati-
vo, todavia, que êste último Na-
tal proporcionou à criança inglé-
sa, íoi sem dúvida a máscara de
um enforcado. Tem u m a. corda
apertada ao redor do pescoço, as
veias saltadas, os olhos esbuga-
lhados, uma língua roxa penden-
te da boca crispada num esgar de
agonia. Enfim, 'uma gracinha.
Além do mais, em breve consti-
tuirá uma raridade histórica, com
a abolição da pena de morte na
Inglaterra.

* *

NO MAIS, tivemos um Natal
esquisitíssimo, a que eu não esta-
va acostumado: as ruas geladas
e tudo fechado nos dias 25 e 26.
O dia 26 vem a constituir uma es-
pécie de feriado chamado boxing
day que a princípio eu associava
distraidamente a lutas de boxe,
mas que na realidade significa
não haver nada funcionando:
nem comércio, nem restaurantes,
nem correios, nem condução. Ai
daquele que deixou de se prover
de alimentos para a família no
dia anterior. Ai daquele que ou-
sou botar o nariz na rua e se vb
açoitado de vento e granizo, sem
ônibus e sem trem subterâneo
para voltar. Às quatro e meia da
tarde já é noite fechada sobre
Londres. Papai Noel voltou a ser
um mendigo do West End. A Ci.
dade, mal saída dos festejos do
Natal, parece deserta. Os inglê-
ses se recolheram silenciosos co-
mo sombras, e foram aguardar
no fundo de suas casas a hora da
•alegria de um novo Natal.

PASSARELA
GILDA CHATAIGNIER
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Desenhos de DIANA

OS CLÁSSICOS DO NOVO ESTILO
E a mulher não fechou

totalmente os olhos para
Courrèges, arriscando-se
a observar de longe. Pou-
co a pouco, foi se apro-
ximando, comentando,
experimentando, en-
saiando uns passos quase
tímidos, e por fim aderiu
aos novos conceitos da
moda. Por aqui a coisa
ainda está em fase de em-
brião, mas começa a se
desenvolver e já não é ra-
ro encontrar joelhos de
fora participando da geo-

metria espacial que envol-
ve a moda.

É a courregemania, que
molda ai mulher em pa-
drões jamais vistos, tor-
nando-a moderna e atra-
ente sob uma forma es-
tranha. Sem cair nos exa-
geros europeus, apenas
dando o toque mais ousa-
do com as listras e os cor-
tes precisos, mostramos
hoje para você quatro
versões não muito radi-
cais do estilo Courrèges,
que podem ser considera-

das como clássicas do gê-
nar o:

— Em rústico bege,
com manga japoriê-
sa e costura prince-
sa. O corte e os de-
talhes são acentua-
dos por debruns do
mesmo tecido em
café.

— Em linho azul-céu,
duas-peças, com
saia évasce acentua-
da e bolerinho cur-
to. Decote bem
Courrèges, quadra-
do e alto e debruns
no mesmo tecido em

roxo. Dois botões'
no meio da saia.
Em gabardina azul-
marinho, corte pu-
ro, com decote qua-drado e alto. Na
barra, listras hori-
zontais em verme-
lho e branco.
Em JK branco e ma-
rinho, com cintura
deslocada com cinto
e saia com listrado
aplicado com recor-
tes da própria fa-
zenda, para melhor
efeito. Debruns ma-
rinho na blusa.
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ANO NOVO E ÓTIMAS RESOLUÇÕES

Uip ano que chega é
sempre para nós motivo
de bons projetos e ótimas
resoluções. Pois 1966 es-
tá aí, e depois de muita
espera estamos prontas
para vivê-lo e aproveitar
bastante dele. Para a do-
na-de-casa os primeiros
dias de um novo ano são
ideais para arrumações,
mudança de móveis ou
cortina e cuidados com o
guarda-roupa. E neste ca-
so vejamos alguns peque-
ninos detalhes que você
não deve esquecer e que
muito a ajudarão a en-
contrar a roupa pronta
no armário sempre que
precisar dela.

Aproveite os primei-
ros dias, dedicados a uma
boa resolução, para üm-
par os armários e res-

guardá-los das barati-
nhas ou traças utilizando
para isto bastante nafta-
lina. Três ou quatro bo-
linhas guardadas num
saquinho de gaze ou de
tecido fino, nos cantos do
guarda-roupa e das gave-
tas funcionam bem. Não
exagere por causa do
odor e disfarce-o, inclusi-
ve, com o auxilio de ai-
guns sachcts bem perfu-
mados.

Mande as peças que
necessitam lavagem a
fundo, direto para a tin-1

turaria e nas outras ell-
mine pequeninas man-
chás por processos casei-
ros como benzina, gasoli-
na e terebintina.

* Se a mancha é de gor-
dura, o tipo mais fre-
quente, aqui está a me-
lhor maneira de remove-
la: coloque a parte man-
chada sobre um pedaço
de flanela ou tecido ab-
sorvente; passe ligeira-
mente sobre a mancha
sabão seco, depois de cir-
cundá-la com a ajuda de
um pano da mesma cór e
trabalhe em círculos con-
cêntricos que finalmente
atingirão a mancha que
acabará aderindo à bu-
cha.;

I * Depois desta escova-
dela e limpeza de man-
chás, passe a roupa a fer-
ro pelo avesso e verá co-

; mo retoma seu ar de
nova.

Disponha com cuida-
do no armário as capas
de chuva, de pele e as
malas. E novamente cui-
dado com as traças.

Em questão de peles,
se você quer evitar abor-
recimentos, é bom entre-
gá-las a um peleteiro que
as conservará em câmara
especial.

É só e. com isto, serão
evitados inúmeros proble-

| minhas e aborrecimentos
1 de última hora.

PIGUET,

MESTRE DOS

PERFUMES

A mulher perfumada se torna
mais feminina e atraente. Um toque
ligeiro identifica a sua presença e é
como um marco de sua personalidade.
Às vezes, o mais difícil é escolher o
perfume certo, que se adapte à sua
maneira de ser.

Robert Piguet, que durante anos
se dedicou à alta costura, resolveu
culminar a sua carreira, perfumando
as mulheres e criando alguma coisa
de nova no setor da indústria perfu-
mista. Uma mulher não pode apenas
usar êste ou aquele perfume. Ela pre-
cisa usar o seu perfume, na justa me-
dida de seu temperamento:

BANDIT — Robert Piguet-vestia
uma cliente e deu para ela respirar
uma essência que acabara de prepa-
rar. A razão disto é que antes de lan-
car seus perfumes e talcos, o famoso
costureiro procurava sentir as rea-
ções das piessoas elegantes e esnobes.
A cliente disse que achava o perfume
sensual e original, com a aparência
de falsa tranqüilidade. "Um perfume
violento, um perfume de bandidos."
Pronto. Nasceu Banãit. Que é usado
por Michèle Morgan, ou pessoas com
seu estilo....

VISA — Foi durante a guerra. A
França ocupada pelas tropas nazistas.
Tudo era difícil de obter. Dificulda-
des para todos se locomoverem. Para
sair do país a coisa mais difícil de ob-
ter era o visto (visa) nos passaportes.,
Robert Piguet achou que seu perfu-
me era um Abre-te Sésamo. Um per-
fume que amenizava as dificuldades,
superava as barreiras, resolvia proble-
mas e deixava flutuando, depois da
passagem de quem o usava, uma lem-
branca estranha. Nasceu Visa. Usa-
do e recomendado para mulheres que
trabalham e tomam decisões de ne-
gócios...

FRACAS — O mais complicado
para nascer, Numa carta que escreveu
para seu amigo e sucessor na firma, o
Sr. M. Golenko, Robert Piguet expli-
cou-se — assim para contar como nas-
ceu o nome: "... eis o perfume da épo-
ca turbulenta, delirante e agitada
que vivemos. Sentindo o seu odor, a
sutileza, a delicadeza, o espírito, a co-
munhão espiritual — através desta
época marcante ão século, mergulha-
mos imediatamente na cortesia e fe-
miniliãade", Como não podia deixar
ãe ser, Fracas é indicado para as mu-
Vieres sofisticadas com um toque es-
nobe. : .

BAGHARI — Monsieur Piguet es-
colheu e misturou essências de flores
orientais. Inclusive jasmim. O perfu-
me estava mais do que oriental e os
nomes sucediam-se numa série de pai-
pites de amigos e clientes. A solução,
desta vez não foi complicada nem re-
buscada intelectualmente: abriu-se
um mapa antigo da era das descober-
tas e alfinetou-se um ponto qualquer.:
Nasceu Baghari. Justamente por ser
ligado ao Oriente, que nos sugere
uma .imagem de coisas dolentes e lân-
guidas, achou Robert Piguet que éle
deve ser usado por mulheres esporti-
vas e alegres, para fazer contraste.

CALIPSO — Robert Piguet mor-
reu em 1953. Seu sucessor, Monsieur
Golenko, fiel à tradição ãe Robert Pi-
guet que queria que seus perfumes fôs-
sem reflexo de uma época, lançou,
junto, com a música Calipso. Uzado e
recomendado para mulheres tipo Ma-
gali Noel.

Esta é a história dos nomes dos
perfumes de Robert Piguet. E, para
finalizar, um conselho que Piguet
sempre dava às suas clientes: Evite to-
quês atrás da orelha ou no nascimen-
to do cabelo. Vaporize seu perfume,
para que êle fique totalmente inte-
grado, a você.
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TARZÃ O
HOMEM E O
MITO - I

SÉRGIO AUGUSTO

Até a edição de 1965 a Enciclopédia
Britânica não registrava em seu volume
21 ó nome de Tarzã. Tal esquecimento
não diminui a importância ' desse
Hércules moderno que alguém houve por
l.2m chamar de o l\omem-macaco. Se-
segundo os documentos existentes, Tar-
zã tem mais de 50 anos. Na realidade,
êle é infinitamente mais velho por ser
muito jovem, ou melhor: êle não tem
idade por que é eterno. Eterno e incom-
preendido. Em 1962, a Cinemateca Eeal
de Bruxelas organizou uma retrospecti-
va do.s filmes de Tarzã e sua conseqüên-
cia Imediata foi surpreender os especta-
dores, cujo conformismo só encontra in-
tsrêsse nos clássicos e desconhece a ad-
verténcia de Freud com relação às obras
destinadas à massa. O mito de Tarzã
não se resume na interpretação ingênua
e pueril que lhe fazem os seus detrato-
res. A exemplo de Robinson Crusoé, esse
deus nu da floresta foi sempre vítima de
um.mal-entendido. As tribulações do ór-
fão criado por macacos são tão infantis
quanto os solilóquios do infeliz náufrago
inventado por Daniel Defoe. Essa troca
de'público verificou-se por culpa de um
grisalho equívoco segundo o qual toda
intriga àventuresca deve ser aplicada às
crianças (a fim de purgar seus instintos
violentos) e toda intriga melodramática
às mocinhas românticas. O extraordiná-
rio sucesso de Fantomas (1), que reunia
os critérios da aventura e do melodrama,
mais o testemunho dos surrealistas vie-
ram provar o anacronismo de uma con-
fusão felizmente já em estado de coma..

A FONTE DA JUVENTUDE

Pizarro não teria ido tão longe se
soubesse que a fonte da juventude estava
dentro de si mesmo. O prazer do mara-
vilhoso é a água que conserva nos velhos
o frescor do espírito da infância, o se-
grêdo que transforma a realidade em
sonho e restitui a vida aos antigos mitos.
A necessidade da fantasia é a chave do

Tarzã pelo traço ãe Hogarth, seu melhor desenhista

Tarzã segundo o pintor Aaron Shikler

mundo dos sonhos. Em seu ensaio Le
Symbolisme des Legendes (L'Arche,
1950), Loeffler-Delachaux notou que os
homens, em particular os literatos, se
acreditam os inventores de certos mitos
e lendas, mas "a iniciativa do homem
nessas matérias é insignificante, pois a
invenção não é um ato livre, e sim uma
operação defensiva condicionada, até nos
mínimos detalhes, pela qualidade de no-
vos recalques". Imaginar não é, portan-
to, criar; antes, trazer à superfície da
consciência as imagens invertidas cie
nossas inquietações psicológicas. Imagi-
nar seria, em suma, "tomar consciência
cie determinados estados d'alma ordinà-
riamente confusos e transcrevê-los às
avessas".

De um medo geral, a inquietação do
homem não se acalma com as façanhas
e as virtudes de um personagem terra-a-
terra. Os pacientes esforços de uma ima-
ginação coletiva compõem gradativa-
mente os traços do herói ideal, cuja tra-
jetória não será entravada nem pela ve-
rossimilhança, nem pela verdade histó-
rica, nem por contingências fisiológicas,
nem pelo bom senso. O escritor será
apenas um médium que, por meio de
uma sensabilidatíe própria, interpretará
o sentimento da alma popular e tíará
um nome e uma vida ao herói cujos ber-
ço e túmulo permanecem desconhecidos.
O tempo pode modificar o seu rosto e a
época de suas aventuras, mas a essência
desse personagem mítico permanece
inalterável. Tarzã é um exemplo.

Quantos adultos não conservam ain-
da em suas cabeças uma série de aven-
turas impossível de ser realizada? Foi
a partir dessa pergunta que Gore Vi-
dal (2) se lançou a uma reavaliação do
mito Tarzã. Quantos homens não so-
nham em abandonar o terno padroni-
zado de servidor público e transformar-
se em um semideus-apolíneo a transitar
por palácios esplêndidos, a salvar donze-
Ias de monstros gigantescos, a viver em
em um universo tecnicolor como o Walter
Mitty de James Thurber? Em outro en-
saio de Loeffler-Delachaux (Le Symbo-
lisme des Contes ãe Fées, I/Arche, 1949),
o autor chegou à conclusão de que "os
indivíduos, mais que as raças, não sa-
biam acumular os símbolos e«s alego-
rias ao infinito. Há um momento em que,
para se dar lugar a novos mitos, torna-

jSe necessário destruir os antigos, pois os
conflitos cronológicos crescem entre eles.
É então que, segundo um desejo inteira-
mente submisso à sua lei de desenvolvi-
mento, o homem deixa de imaginar no-
vos deuses, ou novos seres fabulosos, e
passa a sonhar com batalhas e monstros
saídos de sua imaginação e surgem as-
sim os novos heróis".

OS DEUSES CANSADOS

Os tempos de agitação permanente,
a anarquia reinante nos Estados,- a hu-
milhação dos povos e — hoje — uma vida
estereotipada, abusivamente sofisticada e
(muitas vezes) hipócrita favorecem a
aparição de tais ficções. A História en-
sina que os primeiros heróis vieram da
anarquizante Grécia antiga, com seu

universo de deuses cansados pelo exces-
se de intrigas imprescindíveis à sua so-
brevivência. A cristandade medieval, es-
magada pelo íeudalismo egoísta, arrasa-
da pelas cruzadas e pelos carrascos em
nome da verdadeira fé, viu nascer a Tá-
vola Redonda, com seus cavaleiros à pro-
cura do Graal. Desta forma, a extraor-
dinária juventude de Tarzã se serviu
dc proezas ditadas por uma experiência
herdade de múltiplas reencamaeões. Há
30 séculos passados, Hércules limpou a
Terra dos monstros, na ldr.de Média éle
se escondeu no anonimato de urna arma-
dura para defender o.s mais fracos com
sua espada mágica ou despertar a bela
adormecida no bosque vigiado por um
feroz dragão. Em 1912. éle passou pela
imaginação de um americano de Chicago,
que lhe propôs uma reencarnação em
pleno século XX. Local: a selva. Nome:
Tarzã, aliás John Clayton, Lord Greys-
tplíe. Esse americano chamava-se Edgar
Rice Burroughs.

Ainda resta qualquer coisa de fas-
cinante nesse herói criado no princípiodo século capaz de torná-lo ainda hoje
o que os sociólogos americanos chamam
cie a daydream figure, um personagemdo fa.-.-de-conta que muitos ambicionam
_:r. Apesar, de competidores contempo-
râneos como lan Fleming e Mickey Spil-
lane, os livros' de Edgar Rice Eurroughs
estão voltando à moda em várias partesdo mundo (especialmente no-j Estados
Unidos e na Franca), isto porque a clic-n-
tela infantil e adolescente sente falta dc
uma alternativa para o cinismo letal de
James Bond e Mike Hammer. Da Repú-
blica de Platão, às selvas de Opar, pas-sando pela Bond-land, a imaginação do
homem tentou criar algo melhor que a
sociedade já existente. Ao deixar o pa-raíso, Adão trouxe para os seus desceu-
dentes uma maldição e uma nostalgia.
Tarzã nos devolve ao paraíso de maneira
ingênua, sem os empecilhos vestamentá-
rios e sem as inibições de uma sociedade
opressiva. Ali o homem pode conquistar
todos os sonhos, o que significa preser-var e resistir segundo um conceito de
William Faulkner. Gore Vidal vai mais
longe:' "A atual atração pelas drogas en-
torpecentes — para não citar o alcoolis-
mo — faz parte de uma frustração ge-neralizada. O desejo do indivíduo de
dominar o seu meio-ambiente não é uma
agradável característica numa sociedade
que, dia a dia, cresce mais confinada.
Logo que existem poucas alternativas
para o homem comum, êle tem de ape-
lar para o sonhar de olhos abertos. James
Bond, Mike Hammer e Tarzã são, aci-
ma de tudo, quimeras do nosso tempo e
a meta de cada um é estabelecer uma
primazia pessoal em um mundo onde o
poder, do indivíduo diminui cada vez
mais. O aumento da popularidade desses
heróis entre os adultos se me afigura
sintomático e insuportavelmente triste".
NOTAS:

(1) Personagem dol romances populares de Pierre Seu.
veslre ¦ Mareei Allain adaptado ao cinema, sob a forma da
seriado, por louls Feuillade, em 1913.

(2) Escritor, 40 «nos, meio-irmão de Jacqueiine Kennedy,
político, autor de peças para teatro e televisão (Visit to a
Small Planei), gourmet e cosmopolita. Obras: The City and
th» Pillar, Three, The Best Man e Julian. Seu ertigo, Tarian

R ovisitecl, foi publicado na revista Esquire, dezembro de 1963.

DANDO CIÊNCL/.
JüSÉ-ITAMAU UE FREITAS NÃO PERCA O DEDO NO BOLICHE

As manobras dc lançamento da bola do
boliche podem provocar o aparecimento de
um tumor no polegar do jogador imoderado.

revela o Dr. Irwin N. Sieeel. de Chicago,
EUA, num informe transcrito pela revista AM

Atualidades Médicas.

— O senhor tem Jogado boliche, ultima-
mente? — Eis uma pergunta que, segundo
AM, poderia ser feita ao paciente que se apre-
sentasse ao médico queixando-se de qualquer
tumoração, no polegar. O boliche americano
(bowling), introduzido há apenas dois anos
em Sâo Paulo e no Rio. tornou-se uma coque-
hiche sem precedentes. E não causará sur-
presa se um ou outro dentre os milhares de
adeptos da nova mania vier a apreserttar
áreas dolorosas ou de insensibilidade no po-
legar.

Para o Dr. Irwin N. Siegel, a causa des-
sa doença do boliche — uma lesão po-
dera, eventualmente, passar despercebida, se
não se Investigarem, na anamnese (histórl-
co dos aspectos subjetivos da moléstia, desde
os sintomas iniciais até o primeiro exame
clinico), os dados relativos à profissão e aos
passatempos do paciente. O Dr. Siegel des-
creveu. recentemente, um neuroma do pole-
gar, devido a traumatismo repetido na base
do dedo. provocado pelas manobras de lança-
niento da bola. Um corretor de seguros de
56 unos queixou-se de haver perdido, progres-
sivamente, a sensibilidade na face palmar
mediai do polegar direito. Éle notara, seis se-
manas antes, o aparecimento de uma turno-
ração na base do polegar, que se vinha avo-
lumando desde então. O homem era ativo
Jogador de boliche e, algumas semanas antes
do Início dos sintomas, se inscrevera num tor-
neio que requeria sua participação três vezes

por semana. Depois de certo tempo, começou
a notar que o polegar direito freqüentemente
se mostrava insensível após uma partida.

O exame fisico revelou a presença de um
nódulo subeutâneo, livremente móvel, do ta-
manho de uma ervilha, junto à borda me-
dial da face palmar do polegar direito. A tu-
moração era hipersensivel à palpação e sua
compressão produzida parestesla (desordem
na sensibilidade, provocada por sensações
anormais), ao longo da borda mediai do
dedo. O exame radiográfico apenas eviden-
ciou alterações artriticas mínimas, na primei-
ra articulação metaearpofalangeana, enquan-
to os resultados dos exames de laboratório
estavam dentro dos limites normais,, O pa-
ciente foi, então, submetido a uma operação,
sob anestesia geral. Em termos médicos, o
Dr. Siegel conta: "Com manguito pneumá-
tico aplicado para controle da hemorragia,
íèz-se curta incisão sobre o tumor, que re-
velou discreta dllatação localizada do ramo
nervoso mediai, o tumor era fusiforme, me-
dindo lOmm de comprimento por 5mm no
seu diâmetro máximo. Após a neurólise, a
íerida foi fechada, tendo o pós-operatório
transcorrido tranqüilamente."

O paciente foi advertido para abster-se
do boliche e, assim, a insensibilidade do po-
legar foi, gradualmente, diminuindo nos seis
meses seguintes, quando a massa tumoral
também se reduziu. A partir de então, quan-do jogava boliche, passou a usar uma bola
com alça modificada.

Quando nosso organismo é submetido a
traumatismos compressivos mínimos e repe-
tidos, responde com a formação de calos ou
bolsas, ou mesmo de ambos. Contudo — es-
clarece o Dr. Siegel —, em área» onde o ner-

vo sensitivo é particularmente vulnerável, po-
de-se formar um neuroma de compressão,
como aconteceu com o corretor que se exce-
dia no boliche. Para os médicos, o conheci-
mento dessa possibilidade evitará, eventual-
mente, que se faça erradamente o diagnós-
tico de lipoma, cisto ou outra condição pa-
tológica diferente. Assim, o cirurgião não se
sentirá tentado a cortar o que poderia ser
apenas uma dilatação localizada de tecido
nervoso normal, evitando que o polegar fi-
que permanentemente insensível. O Dr. Sie-
gel recomenda aos pacientes afetados, a abs-
tenção temporária da prática do boliche, a
fuga ao fator excitante fa manobra de lan-
çamento da bo.ai. Assim, o tumor checará
à sua solução natural e a cirurgia ssrá evi-
tada. Só o excesso de jògo pode provocar a
doença do boliche.

NEM APOSTE CORRIDA COM ELEFANTE
O homem só é mais veloz do que a maio-

ria dos outros animais quando está a bordo
de um avião ou de uma cápsula espacial, ou
na direção de um carro a jato que experl-
menta nas pistas especiais. Fora daí, somos
mais lerdos do que um elefante e só podemos
apostar corrida, mesmo, com as tartarugas
e as cobras comuns, os ratos, as toupeiras e
outros animais menores. Com a desvantagem
de nos cansarmos à toa e dc estarmos sujei-
tos aos fatores psicológicos que o simples fato
de estarmos concorrendo pode desencadear,
em nosso prejuízo.

O semanário médico carioca Pulso fala do
animais e velocidades, e mostra que, não
poucas vezes, os homens são animais que,
quando muito, marcam passo. Inclusive na
aplicação de sua qualidade máxima e exclu-
siva: a razão..

Apesar de sua maravilhosa máquina —
diz Pulso —, o homem é um dos animais mais
emperrados em matéria de movimentação. A
velocidade máxima de um homem é de 36
quilômetros por hora e, mesmo assim, só atin-
gida por atletas em corridas a curta distân-
cia. A maioria faz 8 km/h, enquanto que na
natação o recorde mundial é de 6,72 km/h, ou
seja, 100 metros em 53,6 segundos. A veloci-
dade máxima para pássaros foi atingida por
um bando de fragatas: 420 km/h. O qua-
drúpede de maior velocidade é a chita (leo-
pardo de caça, da índia), cem 113 km/h, en-
quanto o peixe mais veloz é o agulhão-ban-
deira, que faz 110 km/h.

Os pássaros podem atingir velocidades in-
criveis, desconhecidas em terra. Águias e aves
de rapina são consideradas as mais velozes,
superadas apenas pela fragata. Nos oceanos,
a fragata mergulha em busca de peixes e pe-
quenas tartarugas ã velocidade de 322 km/h.
As andorinhas com cauda em forma de agu-
lha atingem, facilmente, 352 km/h, e até mes- 

'

mo o pequeno maçarico-da-rocha pode atin-
gir velocidade de 188 km/h, quando em mi-
gração. A águia dourada tem velocidade de
193, km/h, o que jã representa muita veloci-
dade para pássaro tão volumoso. Comparada
com ela, a marca de 143 km/h dos abutres é
Insignificante. As andorinhas podem real!-
zar boas marcas quando necessário. Unia cie-
Ias," com filhotes, foi levada de automóvel a
127 km de distância do seu ninho. De Ia,
voltou em 43,5 minutos, sendo a velocidade
média de 174 km/h.

Mas há pássaros lerdos. O pombo é ex-
cepclonalmente lento, raramente excedendo
97 km/h, embora Já se tenha registrado, para
êle, até 153 km/h. Patos e gansos raramente
ultrapassam 95-115 km/h, enquanto a velo-

cidade de um gaio é de apenas 32 km/h. O
gavião viaja com velocidade média de 40
km/h, mas pode atingir 97, depois dc caçar,
embora por período curto. Uma gralha co-
mum excepcionalmente atinge 97 km/h.

No solo — revela Pulso —, poucos ani-
mais se comparam em velocidade à chita, que
pode acelerar 72 km/h, em dois segundos,
embora se cansando facilmente. O antílope
pode atingir até 97 km/h, registro também
atingido pêlo gamo. O membro mais veloz da
família dos felídeos é o leão, que corre 80
km/h quando persegue gazelas, antílopes
c.c. Os cavalos puro-sangue raramente ul-
t.apassam 64 km/h e seu recorde é dc 77
km/h. As lebres são mais velozes do que os
cavalos, registrando 72 km/h, velocidade tam-
bém atingida pelas raposas perseguidas. Um
galgo pode atingir 64 km/h. Um raio marca 10
km/h e uma toupeira 4. Um urso pardo pode
atingir 45 km/h e o javali africano diversas
vezes já ultrapassou, em velocidade, automó-
veis que corriam a 48 km por hora.

Os elefantes parecem desajeitados quan-
do têm pressa, mas apesar de seu peso (cin-
co toneladas), cada passo deles mede 2,13m
e os faz atingir 40 km/h, se enraivecidos.

Embora estranho, uni dos melhores cor-
redores é uma ave que jamais voa, a ema
australiano, que consegue alcançar 64 km/h.
Embora as cobras se desloquem a 3.2 km/h,
ou menos, a mambo negra da África, com
6,4m de comprimento, é surprcmdentemen-
te veiez: cm curtas distâncias faz 32 km/h.

Os cangurus podem chegar a 80 km/h,

quando perseguidos. O método de locomoção
deles é bem original. A cauda, de 9m, atua
como leme, nos saltos. O salto de um can-
guru pode atingir até 12m de extensão.
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A Vida Impressa em Dollar"
O melhor espetáculo de 65

TEATRO
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HOJE, AS

com: Vandí lacerda, Camil
Cherques,

espetáculo
«gora no

JOVEM
21,15 HORAS

Amado, Ivan Condido,
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miguel lemos
Hua Miguet Lemos, Sl — Copacabana

TEATRO DE ARENA DE SÃO PAULO apresentaiuwtmBSBTadrena conta- 2U
H» GUARNIERI e SOAI; Música: EDU LOBO; Direção:

PAULO JOSÉ - RESERVAS PELO TEL. 17-7453 
'

Estudantes («m <rrupo dc 10) pagam meia entrada
a
D
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o. maior êxito de s. paulo 65
agoia no lealio miguel lemos
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ti ÈÊsÊtfimhT f_Í_ri A COMPANHIA BRASILEIRA•fctó.AjUura*» B^wnM DE C|NEMA E TEATR0
Convida você a assistir

ARENA CONTA ZUMBI
os participante:; da
CBCT lerio seus pri-
vllcgios em exercicio

Inform ações: Av. Alm. Barroso. 6,
10.' s/ L002 - Tcl.: 32 1481
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Aguardem
XUOSO «.llov.

> melhor e maií
d» travestis:
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18'as cortesãs" i
de MEIRA GUIMARÃES g

• JOÃO ROBERTO KELLY U
DIREÇÃO: LUÍS HAROLDO I
Galeria Alask» - Pà!l0 uLES OIRLS, «pé, )o moses de ,u. ri

cesso no Rio, vem sendo apresen- glado no Teatro Natal (São Paulo), H
com excepcional exilo H

SÜ
B

Jorge
Giiniarolli, Arthur Costa Filho, Hélio Ary,

Ivan Sena • Antônio Pedio.
Direção de Paulo Afonso Grizolli \

CANTINHO DA PRAIA DE BOTAFOGO ,- TEL. 46-3166 |
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Teatro PRINCESA ISABEL
AV. PRINCESA ISABEL, 186

Res.: 37-3537
ÚLTIMOS DIAS

"MARTINS PENA FAZéRIRS

POLTRONA: B
Cr$ 2 000 *J |
Estudantes: II
Cr:$ 1 000 jj
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GRUPO OPINIÃO apresenta SÓ ATÉ DIA 22 ¦
PAULO AUTRAN ,em I
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Comédia de Armando Gonzaga
Direção: Sadi Cabral

Agora musicada por João Roberto Kelly
com a nova estrela BRIGITTE BLAIR |
Odilon Azevedo, Walefir Maia e pela 1." ^

vez no teatro ROBERTO AUDI, \\
grande elenco — Permitido desde 14 anos. í

Tcl.: 32-8531 ¦
HOJE, ÁS 21 HORAS - AR REGRICERADO a
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Comédias: 
"QUEM CASA QUER CASA" »

"AS DESGRAÇAS DE UMA CRIANÇA" »
B, Com: Napoieão Monir Freire, Gracinda Freire, Helena Ignei, Manoel B

Pera, Dorival Carper, Antônio Victor e grande elenco. 2
Dir.: Sérgio Viotti — Zcn. e Fig.: Pernambuco de Oliveira &

Hoie, àl 21,30 horas «I
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LIBERDADE LIBERDADE
De Miller Fernandes o Flávio Rangel

Com Quarteto em Cy, Oduv/aldo Viana Filho
Paraicipajão especial de:

ODETE LARA e TEREZA RACHEL
ESTRÉIA AMANHÃ ÁS 21H 30M

no SUPER SHOPPING CENTER DE COPACABANA
R. Siqueira Campos, 143 - Reservas: 36-3497

De 3a. a 6a., ás 21h30 m - Sábs., às 20 . 22 h. - Doms.,
18h e 21h30m — Dese. pari estudantes.
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LA VIE EN ROSE
APRESENTA

BOSSAS&BOSSAS
com o comediante NOEL CARLOS à frente de um gruno de

lindos veclelcs e as famosas Sambabois, iambetet do
IV Centenário

MÚSICA! BOM HUMOR! ALEGRIA!
Couvert: CrS 3 000 — Consumação: Cr$ 3 000
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Últimas Semanas
da fabulosa comédia musicada"MÚSICA, DIVINA MÚSICA"

AGORA 4 VESPERAIS POR SEMANA: às 4at., Sas., sábados e domin-
gos, às 16 horas

no TEATRO CARLOS GOMES - Res. e Inf.: 22-7681
HOJE, ÀS 21 HORAS

Permitido traje esporte.
Preços reduzidos, às 3as., 4os. e 5as.-felras,
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FERNANDA
Montenegro

ÍTALO
Rossi

SÉRGIO
Brito

EM
7A Mulher de Todos Nós"

de Henri Becque — Trad.: Millòr Fernandej
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no TEATRO SANTA ROSA 3
fl Estréia dia 6 d» janeiro — Reservas: 47-8641 M
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uma comédia musical diferent» — 6 ANO» EM CARTAZ
NOVA IORQUE, e agora no

TEATRO CARIOCA
RES.: 45-8124 (gentilei» Gato Preto) — Ar refrigerado

Rua Senador Vergueiro, 238 — Hoje, à* 21,30 horas —

(Reservo cont antecedência)
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MARIA FERNANDA"y .Vem,;.-, :.- ;;;wum bonde
chamado
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CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO - Diàriamtnt. àt
21 horas; Vesperaii: 5.as-f«iras às líh • domingos às 17h. Preços:
Estudantes: Cr$ 1 000 (todos os dias); Donas-de-casa: Cr$ 1 SOO;
Funcionário público, bancário, comerciário t industriaria: Cr$ 1 500
(diariamente, exceto aos sábados); Profissionais libarais * militares:
Cr$ 2 000 (todos os dias, exceto aot sábados).

TEATRO DA PRAÇA
(PRAÇA CARDEAL ARCOVERDE - Copacabana). Res.: 37-700Í
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| GRUPO DESTAQUE apresenta no
TEATRO MIGUEL LEMOS

I PINOCCHIO
DIARIAMENTE
Hoje, às 16 horas
Um espetáculo grlloquímico

1
"INTERNATIONAL 

SHOW"
FABULOSAS ATRAÇÕES DOS MAIS FAMOSOS CIRCOS

E NIGHT CLUBS DE TODO O MUNDO I
SÓ 4 SEMANÁSI ANTES DE SEGUIR VIAGEM PARA BUENOS

AIRES, ROMA, PARIS £ LONDRES

Um aspetáculo maravilhosa para voei t seus filhos!

TEATRO DULCINA
HOJE, às 21,15 horas - Ar refrigerado - Tal.-. 32-5817
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TEATRO RIVAL
GOMES LEAL apresenta

MULHER É A SOLUÇÃO..
(de J. RIBAS a O. LEAL)

um. revista com muita bossa, muita alegria 
'.

rnuíla mulher bonita !
COSTINHA - ISA RODRIGUES -

AMPARITO - LÓDIA BRITO

tta

apresenta o maior espetáculo
musicado de todos os tempos
"TEU

NÃO
CABELO
NEGA"
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SHOW & BOITE

Produção t Direção: CARLOS MACHADO
GRANDE OTELO - JUSSARA 1UPE - SÍLVIO CÉSAR

a malt 100 artittas
REABRIRÁ AMANHÃ, ÀS 20,45 HORAS
TEATRO REPÚBLICA

Tel. 22-0271 — Permitido traje espete — Censura 14 anos. ia
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TEATRO COPACABANA

OSCAR ORNSTEIN
apresenta

Nathália Timberg
e um grande elenco

Temporada de Verão

Permitido traie esporte

Hoie, ès 21,30 horas

Reserva e Informações:

57-1810 (ramal teatro)
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PIGALLE
Direçáo da DE PAULA

o ritmo excitante da bossa nova como voei desejava ver

lOW^BAN
15 vedetesl Passistas, cantores • «abrochai! a sensacional

MARA LUPION num audacioso a original ttrip-teaia
AVENIDA ATLÂNTICA, 4 206-A - TEI. 47-2483

HOJE E TODAS AS NOITES
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um show MIELE BOSCOLI com
PERY RIBEIRO - LENY ANDRADE - BOSSA 3

Direção musical de LUÍS CARLOS VINHAS
Aberto a parlir das 22 horas — Cozinha internacional

AV. COPACABANA, 73 - LIDO
AR REFRIGERADO PERFEITO

PERGUNTE AO JOÃO
Sociologia
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ÁLVARO PESSOA NU-
NES — Colatina: "Existe
publicado em português
um bom trabalho sobre a
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Governo do Paraná
O TEATRO DE COMÉDIA DO PARANÁ

APRESENTA

ESCOLA DE MULHERES
(de Moliere)

Trad. Millor Fernandes — Dir. José Renato — Cens. e figS.
Napoleãa Munis Freira

Com Cláudio Corrêa a Castro, Nicetta Bruno e Paulo Goulart

TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA
Diariamente i* 21 horas - Vesp. dorjinqor. ás 17 horas

Ingressos: Cr$ 2 000 - EiluA 1 000 - Aos láhados, preço
2 500 — Reservas: 22-03^7
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MVPA
MAURICE VANEAU

APRESENTA

CACILDA BECKER
LILIAN LEMMERTS

WALMOR CHAGAS
FULVI0 STEFANINI
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PRAIA DO FLAMENGO, 132 - TEI. 25-7890
o TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA, apresenta

AUTO DA ALMA
de Gianni

música de

S"
Ka

de Gil Vicente - adapt. de Walmir Ayala - dir
Ratto — cen. e -igs. de 3elá Pais Leme

Gony Marcondes 5

HOJE, ÀS 21 HORAS 5a
Poltrona: Cr$ 1 000 — Estudantes: Cr$ 200 J
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TUCA volta dia 6 no TEATRO GINÁSTICO |
n

Só 10 DIAS |

BILHETES À VENDA

Informações: 42-4521
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EDWARD ALBEE
TRADUÇÃO DE NICE RISSONE
CENÁRIO DE MARIE CLAIRE

ESTRÉIA DIA 6
TEATRO MAISON DE FRANCE

Avenida Presidente Antônio Carlos, 58 - Tel.: 52-3456
DIREÇÃO E PRODUÇÃO DE

MAURICE VANEAU
SUCESSO EM 30 PAISES - 8 MESES EM SÃO PAULO

UM CONSELHO: Reserve, ou melhor, adquira já seus ingressos

CURTA TEMPORADA

íociologia nos campos, nô
tratando do interior brasi-
leiro?"

Conhecemos, no gênero,
a excelente obra Sociolo~
gia da Vida Rural Brasi-
leira, de Hsrnâni de Car-
valho, edição da Livraria
Civilização. O estudo de
Hernani de Carvalho (ad-
vogado e ruralista flumi-
nense) é uma brochura de
500 páginas, em que o au-
tor íocaliza com profundi-
dade o problema da vida
rural no Brasil, sendo seu
livro citado por sociólogos
estrangeiros.

Lincoln

NA1R VILELA — São
Francisco Xavier: "O Prc«
sidente Lincoln ãos Esta-
dos Unidos era homem ds
grande fé?"

... Se era, leitora! Os
biógrafos todos do imortal
estadista acentuam a im-
portância que a fé reli-
giosa de Lincoln teve na
sua vida, notadamente
desde quando, a 4 de mar-
ço de 1861. começou a go-
vernar os Estados Unidos,
enfrentando os piores obs»
táculos. Com vontade fér-
rea, profunda fé religiosa
e plena confiança no povo,
Lincoln iniciou a luta que
a principio lhe foi adver-
sa. Grande vulto da hu-
manidade, Abraham Lin-
coln!

Sabão
DIM AS R. CORREIA —

Manhumirim — "Qual joi
o grande rei da Europa
que protegeu todos aqueles
que se dedicavam no oji-cio
de produzir sabão?"

O Imperador Carlos Mag;-
no, leitor. Embora ainda
séculos depois de sua mor-
te (ocorrida em 8141 o sa-
bão fosse apenas utilizado
pelos nobres e abastados,
aquele monarca favorecia
os que se dedicassem £,o
fabrico de sabão, a povuo
de se desenvolver em Mar-
selha uma Importante in-
dústria.

C[NEMA
ESTRÉIAS"

20m — 19 h — 20 h 40)11
22 h 20 ni, (18 anos).

0 que há para ver

O LEÃO ESTA SOLTO (iFkif-ly), de Eai-1 B.llamy. Come-
dia. Tony Haadall promove
experiências de coexistência
pacifica com um lefto Inte-
lisente « afüvel. Com Sliir-
Jey Jones. Edward Andrews
& Jim Backus. Colorido. Ca-
pitólio, Miramar, Copacaba-
na. Carioca; 14 li — 16 h —
18 h — 1.0 h -¦ Q.2 h (Livre).
IME COMPRE 

~VM 
PAPA¦ORUbso), Ilya Erez. Sentlmen-

tal. As aventuras e desven-
.turas de um menino sem
pai. Com Alyojilia Zastorskv
e Olga Lysenko. Plaza, Ro-
xy, Olinda, Mascote: 14 ll —— 13 h 40m — 17 h 20m —
19 ll — 20 h 40m — 22 h
20m —. (Livre).

Reapresentações
FESTIVAL OA FOX. Um fil-
me por dia. Horários diver-
«OS.

A TUL1PA NEGRA (Ln~fii>
lipe INoir), dc 'OJirlstlan-Ja-

qua. Aventuras dc capa.
espada & alcova. na linha dc
Kanfan Ia Xullpe. Com Alain
Delon & Virna Llsi. Colori-
do. Rex, I.cblon (13 h 20m
— 15 h 30m — 17 h 40m —
10 h 50m — 22 hora>) c Ma-
dri (14 h 50m — 17 h 
19 h lOm — 21 h 20m). 114
anos).

CONTINUAÇÕES

LANA, A RAINHA DAS
AMAZONAS (Germano - bra-
sileiro). dirigido por Geza
von Czlífra. com a colabo-
ração de Cyl Farney. Aven-
tureiros em busca de tesou-
ro. no Pais das Amazonas.
Com Catharina von Schell,
Anton Diffi-íng. Yara Lex,
Atila Iório. Colorido. Vitó-

ria. 14 li — 15 h 40m — 17 h

SOCCOftO! (Help!), de Ri-
chard Lester — Comédia de
1 n c o n dicional Irreverência.
oom as canções dos Beatles
* um excelente trabalho fo-
tográflco em Eastniancolor.
Também no elenco: Lto Mc-
Kern, Eleanor Bion. Victor
Spinctti e Roy Klnncar. —
ilruni-Copacabana — Bruni-
Flamengo — Festival — Rc-
gência — São Pedro — Rio

São Bento — Rio Branco
Bruni-Piedade — Alfa c

Melo-iionsiicrsso — 14 h 

16 h — 18 — 20 h — 22 h
(Livrei.

JURAMENTO DE V1NGÃN-
CjV (Maior Dundee), de Sam
Pecltlnpali — Western, com
Chnriion Heston. Richard
Harris, Jim Hiitton. James
Coburn. Michael Anderson
Jr., Mario Adorf e Senta
Berge.-. Um bom' filme, ape-
Bar dos muitos ec.-tes para
contê-lo abaixo dft cUivi\cno
de dtins horas e meia. Pos-
niveis obscurlclades na ira-
ma devem ser atribuídas a
luta de bastido!es que pve-
sfcüu a produção desse e.-pe-
táculo de cinco milhões tie
dólares, opondo o diretor
Pockinpah ao produtor Jer-
ry Brcssler, que teve a últi-
ma palavra nn montagem —
P.inavisioii. Colorido — Odeon

14 h — 16 h 30m — 10 ll
21 h 30 ni — (14 anos).

O AMOR TEM MUITAS F,*ü -
CES (Love Has Mmiy Faces),
de A e \- a n d e r Slnjir —
Lana Titrner, Cliff Robert-
sen. Him.i 0*E-.:an. Itmh
Homau e Stefauie Powers —
Eastniancolor — Ti ama su-
perfloialmenta agitada nos
cenários turísticos de Acs-
pulco. As sugestões de per-
versão e adultério nunca
predominam no que se refe-

re acs principais pers&na-
gens, que observam n_ mun-
donlsmo balneário a mais
exemplar castidade. Natu-
ralmente, alguns personagens
s:cundárlos sáo malvados,
mas não íazein Isso por mal

São Luis — Veneza — Co-
pacabana e América: — 14 h

16 ll — 18 h — 20 h —
22 horas — (10 anos).

BilANCÃT DE NEVE E OS SE-
TU ANÕES (Snowwhitc and
the Seven Dnarfs), do Walt
Di.jiioy. O primeiro de;:nlio
animado dc lcn_a jnetragsmum dos maiores êxitos de
Disney. Tecnicolor — Opera

Caruso — Copacabana —
Paris Palace — Kelly — Bru-
ni Saens Pena — llritjiniji e
Rio Palace — iLivrei.

ALTA 
"iNFIDELIDAnEy 

Alta
Infedellá) — Os produtores
de As Bonecas voltam à co-
média pícnreãca em episódios
autônomos. (Cortado o de
Dino Risi. ficam quatro). —
Fninco Rossi dirige um ti-
mlcio triângulo romântico cm
p-nsão balneário, conseguiu-
do agradar na medida em
que Nino Mnnfredl confirma
sua categoria dc comediante.
Episódio n.o 2: Charles Az-
narour ás voltas cem a Iri-
Sldez de Claire Bloom, es-

posa Insatisfeita que tenta
resolver o caso com uma
abordagem de" rua. Elio Pc-
tri dirige com senso de hu-
mor. N.o 3: o episódio mais
fraco, valendo por Monlca
Vit li. Diieçáo de Luciano
Salce. N.o 4: ügo TOii-.iazzt
(ótimo) consegue reaver o
oue perdeu no jogo para
Bernard Bller, com artima-
nha que lhe dá fuma de
cocu. Michèle Merclor é a
esposa. Direçáo tle Mario
Monlcelll, que realiza o me-
lher episódio. — Condor 
10 ll 15 m — 15 ll 30 m 
17 li 45 m — 20 h — 22 li
15 m — (18 anos).

A NOVIÇA REBELDE (The
Sound of Music), de Robert
Wise. Espetáculo <1; multo
bom nível, que seria melhor
com menor metragem. Entra
em 19E6 como um dos cam-
pedes tle bilheteria de 1M5.
— Cem: Julie Andrews
e Christopher Plummer. De
Luxe Color. Talácio: 15 li —
18 li — 21 horas. — (Livre).
BECKET, O FAVORITO DO
REI (Becket) de Peter Gien-
ville. Versão da peça dc Jean
Anoulih. resultando cm cine-
ma pesado dependente dan
linhas cio diálogo. Interpre-
tações expressivas de Peter

0'Toolc. Richard Burton e
John Gielgud. Com Paolo
Stoppa, Gino Ccrvi, Martita
Hunt. Donauld Wolfit. Pame-
la Brown — Scala e Flórida:
14 h — 16 h 30 m — 19 h

21 h 30 m_— (18 anosi.
A MESA DO DIABO (The
Cincjnr.ati Kid). de Norman
Jewison. A paixão pelo Jogo
(pôçmer) cm um drama bem
conduzido (ate certo ponto)
em excelente fotografia co-
lorida com Steve MacQueen,
Kcl«-a;-d G. Rublosoil, Ann-
Market e Tuesday Weld
Metro-Copacabana, Metro-Tl-
.ima. Azteca, Pa\, Para Tu-
dus e Mauá — 14 h — lôh

18h — JOh — 22h. No Pa-
tlié desde ás 12 horas. (18
anes).

TEATRO
EM CARTAZ __
UM BONDE 

"CHAMADO 
DE-

SEJO — Remontarem do
drama, de Tennessee Wil-
linms, baseado na direçáo
realizada por Flávio Rangel,
há dois anos atrás. Com Ma-
ria Fernanda (premiada, em
1963. pelo seu desempenho no
mesmo papel). Isolda Cresta,
Milton Morais, Paulo Pi-.di-
nha e outros — Praça — Pra-

ça Cardeal Arcoverde — 21 h
30 m; — vesp.: quinta-feira,
16 h 30 m c domingo. 17 li
30 m — Telefone: 37-7003.
ARENA CONTA 

' 
ZUMBI —

Curioso e original espetáculo
musicado, contando a hlsto-
ria des quilombos. Texto de
Gian/raiieesco Guarnieri e
Augusto Bcal. com esplendi-
dn música de Edu Lobo. —
Produção do Teatro de Are-
na de São Paulo. Direção de
Paulo Jcsé: com Paulo José,
Dina Spat. Vera Gertel t ou-
tios. — Miguel Lemos. Rua
Miguel Lemes, 51 (47-7453);
21 li 30 m: sábado, 20h .lOm
e 22 li 30 m: vesperal: quin-
ta, às 17 horas e domingo,
às 13 horas — Até amanhã

Preço de Crs 4 mil: est.
em grupo de dez Crí 2 mil.
COCrt, MY DARLING"— Co-
média de Mareei Mlthols (no
origlnfl: Croquc-Moiibicur)
Com Dercy Gonçalves, Oscji-
rito e outros. João Caetano.
Praça Tiradentes. tel. 43-427H

21 li 30 m: vesp.: quinta-
íeira e domingo, As 16 h 30 m

Preço: CrS 5 mll.
FLOR DE CACTUS — Comi.
dia de Barllet e Grédy. Om
«ientlsta conquistador lnven-
ta uma íalsa esposa para es-
espar do casamento. Para os
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• «5 atrações internacionais: Th. Roller', Starj, Poty
Fr-iuj, Una U, e Aoa Mènica
HOJE, ÁS 20 E 22 HORAS

Jí Permilido Ir.ie esporte - Reserva»; lei. 22-2721
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Jornal do Brasil, Têrça-Feira, 4-1-66, Cad. B
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FAUSTO WOt.rr 'Televisão. — PARRY LAUS (Artes Plásticas*) — LAGO BURXETT
iLtteràmral — M..URÍC10 GOMCí 1EITE (Internacionais) — MÍRIAM ALENCAR (Cinema)

ItENZO MASSARAN1 íMú.li-r.i - .MALHO IVAN c JUVEVAL PORTELLA (Música Popular)
VAN MILH.-LHKI (Teatro) — S1MAO MONTALVERNE (ShOHS)

ImmmBSBÊm
Paulo Autran.- Terem Raquel o Oduvttldo Viuim
Filho: Liberdade, Liberdade cJíá tle volta

Olattce lincha e Jarilcl, Filho ensaiam o segundo
Molière tio tino: Tarlufo, com estréia tlia 13, no
Teatro Miguel Lemos

Nos Bastidores
ANO COMEÇA A PLENO VAPOR — A prl-

meira semana de 1966 nos traz um movimen-
to sem precedentes nessa época do ano. Já
hoje teremos no Teatro do Grupo Opinião
uma reprise do vitorioso show Liberdade, Li-
berdade, com o belíssimo desempenho de Pau-
lo Autran. e com algumas novidades, tais co-
mo a presença do Quarteto em Ci, e o reveza-
mento diário entre Teresa Raquel e Odete La-
ra no papel feminino-. Também hoje estréia no
Teatro Arena da Guanabara um show intiiu-
lado Sarau, dirigido por Zenaider Rios e com
a participação de Joana Fomm, César Pereio
e Janira, entre outros. A primeira peça pro-
priamente dita a ser lançada em 1966 será
Escola de Mulheres, tíe Molière, numa elogia-
da versão do Teatro de Comédia do Paraná,
dirigida por José Renato, que estréia amanhã
no Teatro Nacional de Comédia. Já. o dia 6,
quinta-feira, nos reserva nada menos de três
acontecimentos importantes: a volta do TU-
CA, com o seu Morte e Vida Severina, triunfal-
mente recebido quando da sua visita de dois
dias na Maison de France, e qué desta vez
ficará dez dias no Ginástico; no Santa Rosa,
uma adaptação de A Parisiense, de Henrl
Becque, feita por Milor Fernandes e intitula-,
da A Mulher de Todos Nós, C07?i direção de
Fernando Torres e um brilhante elenco lide-
rado por Fernanda Montenegro, Ítalo Rossi e
Sérgio Brito; e o lançamento, na Maison de
France, de Quem Tem Medo de Virgínia
Woolf, de Edward Albee, na esplêndida produ-
ção de Maurice Vaneau, com notáveis desem-
penhos ãe Cacilda Becker e Valmor Chagas.
Finalmente, no dia 7 de janeiro, Rodolfo
Mayer iniciará, no Teatro de Bolso, mais uma
temporada de As Mãos de Euridice, de Pedro
Bloch, numa produção de Fábio Sabag.

Decididamente, se continuarmos neste
ritmo de sete estréias por semana, os críticos,
o público e as finanças de muitas companhias
teatrais serão submetidos, em 1966, a uma du-
ra prova de resistência.

Para Ouvir em Casa
CARNAVAL — A RCA lançará por estes

dias um compacto duplo do bloco carnava-
lesco Bafo da Onça.

CLÁSSICOS — Roberto de Regina gra-
vou para a CBS um elepê executando com o
cravo músicas de Vivaldi, Handel, Bach etc.

' TÂNIA MARIA — A Continental lança-
rá brevemente o primeiro LP de Tânia Maria,
excelente pianista de música moderna.

NELSON CAVAQUINHO — A cantora
Telma está aprontando um elepé com mú-
sicas do compositor Nelson Cavaquinho, sob
a supervisão de Sérgio Porto.

MAESTRO GNATALLI — Carlos Alberto
terminou seu novo disco. Os arranjos são da
autoria do maestro Alexandre Gnatalli.

RISADINHA — Eli Não Tenho Ninguém.
gravação de Risadinha para a CBS, é, até
agora, a melhor composição para o carna-
vai déste ano.

CBS — Alguns lançamentos da CBS:
Grandes Interpretações de Silvio Caldas;
And Roses and Roses e outros, sucessos de
Andy Williams; Recital de Violão, de Valtel
Branco; Tua Partida — Alcides Gerardi e
Inesquecível — Carlos José, todos recomen-
dáveis.

Às Visuais

INAUGURAÇÕES NO MAM — O Museu
de Arte | Moderna inaugura na próxima
quinta-feira um verdadeiro coquetel inter-
nacional de exposições. Teremos escifltura
de Edgard Negret, da Colômbia; arquitetura
visionária dos Estados Unidos; pintura de
Heron e Pasmore, da Grã-Bretanha; vesti-
mentas e tapeçarias da Polônia e esculturas
de Marina dei Prado, da Bolívia.

CONGRESSO DE ARQUITETOS — Rea-
lizar-se-á em Praga, nos princípios de julho,
o IX Congresso Mundial da União Interna-
eional -de Arquitetos. Para efetuarem as pri-
meiras consultas estão reunidos naquela Ca-
pitai os participantes da Finlândia, França,
Hungria, União Soviética e Grã-Bretanha.

ANÚNCIO DE PARIS — O pintor Sérgio
Campos Melo remete uma litografia original
com os cumprimentos de fim de ano e um
cartão com a anunciação do nascimento de
sua filha Flávia. Nossas felicitações ao casal.

ARTESANATO MEXICANO — Tn_r.e_7l.flS
peças de prataria mexicana contemporânea
estão sendo expostas, em Londres. São obras
dos artífices mexicanos do Taxco, segundo
desenho original da artista Janna Thomas
de Velarde. 

~Há 
seis anos Janna iniciou um

pequeno negócio de prataria que se expandiu
âe tal forma que atualmente emprega 3ff
artesãos. Depois'de Londres a exposição será
levada a outras cidades da Europa.

/«-¦'' ., 
¦

NEYVMAN EM VITÓRIA — Instalou-se
em Vitória, Espirito Santo, o pintor espanhol
Robert Newman, abstracionista e retratista
com várias exposições de êxito internacio-
nal. Dedica-se atualmente ao trabalho no
Museu de Arte Moderna do Espirito Santo,
que fundou sob a presidência do Governador
Lacerda de Aguiar. Newman organizará,
também, a decoração de carnaval de Vitória.

Teclado de Notas

OS PANTÁSTIKOS — A comédia musi-
cal com texto de Tom Jones e música de
Harvey Sclnnidt, que está obtendo êxito no
Teatro Carioca, conta com a contribuição
musical da cantora Graziela Salerno. cuja
presença é evidente nos numerosos e difíceis
concertatos, e com a coreografia da dançari-
na Sandra Dieken, que cuida dos movimen-
tos do grupo dos intérpretes, nenhum dos
quais te é bom que seja assim) é cantor nem
dançarino.

TITO SCHIPA — Convite à Música, o pro-
grama da Rádio Ministério da Educação, co-
memorará hoje, às 20 horas, o célebre tenor
Tito Schipa, falecido há poucos dias em Nova
Iorque e cujos restos mortais descansam na
Itália.

Gaveta de Letras

LEITURA — Está nas bancas o novo
número de Leitura, a revista literária diri-
gida por Barbosa Melo, que traz desta vea
colaboração de Marques Rebelo, Oto Maria
Carpeaux, Teomar Jones, Camargo Méier,
Fernando Py, José Edson Gomes, Vânia J.li-
zola, José Louzeiro, Plínio Doyle, Yan Mi-
chalski, Lausimar Laus e muitos outros.
Além da sua habitual Resenha de Livros,
Leitura nos apresenta um panorama da lite-
ratura iugoslava, feito por Mihajlo Stoja-
novic. uma reportagem sôbre Isócrates de
Oliveira e outra sóbre Henriqueta Lisboa, um
conto de Tudor Arghezi e amplo noticiário
sobre artes em geral. Na capa, está mestre
Carpeaux.

ARTE GRÁFICA — Uma beleza âe edi-
ção é A Gravura Brasileira Contemporânea,
de José Roberto Teixeira Leite, editado com
requintes de técnica e bom gosto pela Artes
Gráficas Gomes de Souza S.A. Nesse rico
álbum, que se dá ao luxo de oferecer a ma-
triz de um clichê (gravação em zinco) na
capa, o leitor tem uma visão da evolução
da gravura no Pais. .conduzido pela lucidez
de um dos mais atuantes criticos dc artes
visuais contemporâneos e através de admira-
veis reproduções âe trabalhos de artistas na-
cionais.

OS BÚLGAROS — Através da Legação
da República Popular da Bulgária, podemos
entrar em contato com autores búlgaros con-
temporâneos: de Dimitre Dimov, recebemos
o romance Tabac, traduzido, para o francês
por Georges Assen Dzivgov e adaptado por
Sylviane Penso; de Elin Belin, La Família
Guerak. (e outros contos), em tradução es-
panhola de Teodoro N. P. N.icov; e, íinal-
mente, Bajo ei Jugo, de Ivan Vasov, em ver-
são espanhola de T. Neicov. Vasov é um dos
pioneiros da literatura búlgara, no que ela
tem de mais autenticamente nacional, de

mais Intrínseco, de mais popular — o queíol conquistado após séculos de dominaçãoturca.
* * •

Samba pra Valer
CACIQUE HOMENAGEIA JB — O blococarnavalesco Cacique de Ramos homengea-

ra dia 21 o JORNAL DO BRASIL, já no seunovo local de ensaios, o GREIP da Penha. Osensaios são às quartas e às sextas-feiras, a
partir de 20 horas.

ABÍLIO NO IMPÉRIO — O cantor Abílio
Martins deverá mesmo deixar a Portela, pois
praticamente já se comprometeu com a Im-
pêrio Serrano. Abílio, em princípio, eslava
para cantar o samba da Capela no desfile de
domingo dc carnaval.

BI VAI À ESTUDANTINA — Os jorna-
listas membros do BI — bloco da imprensa -
estão avisando que a festa de lançamento
será quinta-feira, a partir de 22 horas, na
Estudantina Musical, na Praça Tiradenteõ.

PARANÁ TAMBÉM GOSTA DE SAMBA
— Uma comitiva de radialistas e jornalistas
do Paraná deverá vir ao Rio especialmente
para, assistir co desfile das escolas de samba.

DESFILE SEM MUDANÇAS — O Depar-
Umento de Certames do Estado — promotor
do carnaval — ia praticando uma grossa
tolice ao querer alterar o regulamento dos
desfiles sem consulta prévia às entidades.
Felizmente a assessoria do Diretor Adolfo
Aguiar alertou-o e o erro não íoi cometido.

IMPRENSA NAO INTERFERE NA CA-
PELA — A Capela está tomando providên-
cias para que, durante o desfile das escolas
de samba, nenhum locutor de rádio ou cana-
ra ãe televisão interfira na sua apresentação..

As Noturnas

CANGACEIRO — Este bar continua sua
série de apresentações de cartazes da música
popular brasileira, um cada noite. Atual-
mente, Helena de Lima às segundas e quar-
tas-feiras, Blecaute às terças e Élen dc Li-
ma às quintas. Sextas e sábados está sendo
apresentado um show montado sob a dire-
ção de Aluisio de Oliveira, com a participação
de Silvinha Teles, Mário Teles i. o Trio Bossa
e Balanço.

UM SUCESSO VEM AO RÍO:
ESCOLA DE MULHERES

O Teatro de Comédia do Paraná lança
amanhã, no TNC, a célebre Escola de Mulhe-
res, de Molière, com direção de José Renato,
cenários de Napoleão Muniz Freire e tradução
de Milor Fernandes.

Além ão altíssimo nivel literário, âa
granáe importância cultural, é uma das me-
lhores obras teatrais clássicas que conheço,
com estrutura sóliâa e caracteres ricamente
defíniâos, diz José Renato.

Sabato Magaldi, critico que foi ver a peça
em Curitiba, assim se manifestou:

O desempenho de Cláudio Correia e

Castro, como Arnoljo, com a responsabilidade
ãe transmitir a polivalência do texto, susten-
ta com firmeza o desenrolar âo espetáculo.

O elenco que se apresentará no Rio con-
ta com Cláuâio Correia e Castro, Nicete Bru-
no, Paulo Goulart, Luís Guimarães, Hugo Cor-
reia Duarte, Ileana Kwasinski, lâélson Santos
e José Renato.

O mesmo grupo já apresentou, entre ou-
tros. os seguintes espetáculos: A Vida Impres-
sa em Dólar, A Megera Domada e A Farsa do
Advogado Pathelin.
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Pertlnirl - Volpl - T.reil- - Milton Oi-
coita — A. M-lfitti — Marcelo Oran-
mann — Darol Gen.ro — Di Cavalcanti —
Roberto Magalhá» — Djanira — Maria

laontlna — Guignird.

Praça General Osório, 53, IPANEMA ¦
Tel. 27-5206 ¦
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apreciadores do bulevar. DI-
reção dc Geraldo Queirós.
Com Natálla Tlilmberg, Sér-
gio Brito e outros. Copac.-
bana. Av. Copacabana n.° 327
(57-1818) Ramal Teatro; 21 ll
30 m; sábado, 20 h e 22. h
30 ta; vesp.: quinta, ás 16 h
e domingo, às 17 horas. —•
Preço: CrS 4 mll.
MULHER ZERO 

""QUILÔME-

TRO — Comédia de Edgar G.
Alves. — Direção de Floriano
Falssal. Cora André .Villon,
Dalsy Lucldl e outros. —
Mesbla — Eua do Passeio,
42.X (42-4880); 21 horas; —
sábado, 20 h e 22 h; vesp.:
quinta e domingo, 16 horas.

Preço: CrS 2 500, vesp.:
CrS 1 500.
MÜSICA, DIVINA MUSICAComédia musical de Rod-
gers e Hammersteln, baseada
na história autêntica da ia-
mosa íamllla Trapp. Direção
de Harry Woolever. — Pro-
duçSo de Oscar Ornstcln.
Com Teresa Cristina, Carlos
Alberto b outros. A atração
do espetáculo: um esplendi-
do grupo de sete Intérpretes
Infantis. Carlos Gomes, Ruá
Pedro I (22-7581), 21 horaa;¦vesp. quarta-feira, quinta-íelra, sábado e domingo, 16
horas — Preços: CrS 3 mll
a CrS 5 mll. ultimas sema-
nas.
MARTINS PENA FAZ R~~~"~~
Duas comédias em um ato,apresentadas dentro das co-mcmor?_ões do 150.° anlver-
sário de nascimento de Mar-tlns Pena: DESGRAÇAS DE
UMA CRIANÇA e QUEM CA-
SA QUER CASA. Dlreçáo deSérgio Viotti. Com Helena
Inô-, Napoleáo Mcniz Freire
• outros — Princesa Isabel,
Avcnícu Princesa Isabel n.o
180 (37-3537); 21h30m; sába-
«io, 20hl5m e 22h30m; vesp.:
quinta e domingo, 16 horas.Preço: CrS 1 500. Até do-
mlngo.
AUTO DA ALMA — Espeta-
culo comemorativo do V Cen-
tcnárlo de GU Vicente. Dire-
çáo de Giannl Ratto. Cem o
elenco dos alunos do Cansei-
vatórlo Nacional de Teatro.Conservatório, Prata do
Flamengo, 132 (25-7880): 21
íi.r_E: vesp.: sábado ' do-
mlngo, às n horas — Preço:
CrS 1 mll: est. CrS 200.
OS FA.~TX-T_~~__~_-~~~~~i-
cal com texto de Tom Jones
e música de Harvey Schmidt,
hastante elogiado na Broad-Carioca, Rua Sen. Vergueiro
way. Dlreçío de Antônio de
Cabo: com Sueli Franco, Ru-

bens de Falco e outros. —
n.o 238 (45-8124) 21 h 30 m:
sábado, 20 h e 22 h 30 m;
vesp.: quinta, 16 horas, do-
mlngo, 17 horas; íolga quar-
ta-íclra. — Preço: CrS 4 mil;
vesp.: CrS 3 mll.
~~~V.bA_ÍMPRESSÃ'"£M 

DÓ-
LAR — Drama de Cllfford
Odets. Uma íamllla Israelita
de Bronx enfrenta, em 1933,
a grande crise econômica —
Espetáculo digno e íreqüen-
temente comovente. Direção
de Paulo Afonso Grlsolll —
Com Vanda Lacerda, Camila
Amada, Ivá Cândido. . Hélio
Ari o outros — Jovem. —
Praia de Botafogo (46-3166);
às 21 h 15 m; sábado, 19 h
45 m e 22 h 15 m; vesp.:
quinta e domingo, às 16 li
15 m. — Preço: CrS 3 mll;
est. CrS 1 500.
CALA Ã~B~ÔCA~ETELVÍNA~—
Adaptaçáo musicada da co-
nheclda comédia de Arman-
do Gonzaga. Música de ..fio
Roberto Kelly —' Adaptaçáo
e dlrcçáo de Sadi Cabral —
Com Brlgite Blalr. Odilon
Azevedo, Valdir Mala, Ro-
berto Audi e outros. Serra-
dor. Rua Senador Dantas —
(32-9531); 21 h; sábado, 20 1.
e 22 h 15 m: vesp.: quinta
e domingo, 16 horas. Preços:
CrS 2 mU a CrS 4 mll.
LIBERDADE, 

~~~~~~~~~~~~_DE
— Comunicatlvo e Interes-
sante show musicado: a his-
tórlo da luta do homem pe-
la liberdade, mostrada, atra-
vés de textos de escritores
famosos, selecionados e co-
rnentadog por Flávio Rangel
e Millor Fernandes. Direção
de Flávio Rangel. Com Pau-
lo Autran (notável), Teresa
Raquel ou Odete Lara, Odu-
valdo Viana Filho, Quarteto
cm Cy. OpiniSo. Rua Slqueí-
ra Campos, 143 (36-3497).21 h. 3Cm; sáb.. 20 e 22 h;
vesp. dom., 18 horas. (CrS..
3 500. Est. em grupo 10 —
1 500.
SARAU — Espetáculo de poe-sla e mú6ica. com Paulo Cé-
sar Peréio, Joana Fomm, Ja-
nlra o outros. DlreçSo dc Ze-
naider Rloí. Arena da Gua-
nal) ara. Largo da Carioca
(52-3550). Estréia hoje.

PARA .CRIANÇAS
O PEIXINHO DOURADO —
De Aurimar Rocha. Direçf-.o
do amor. — Bolso (27-3122).
Síbado, 16 horas e domingo
15h30m.

A FORMIGUINHA QUE FOI
A LUA — Peça de Zulelca
Melo: dlreçfio de Luís Os-
valdo; Pax, Rua Vise. de Pl-
rajá, 351, sáb. 16 h e dom.
15h3üm e 17h.
DONA PATINHA VAI SER
MISS — Peça de Artur Mala;
dlreçáo do autor. — Mesbla,
Rua do Passeio, 42-58
(54-1579); sábado, 16 horas •
domingo, 14 h 30 m.
A MENINA È~"o MÁGICO —
fle Cláudio Ferreira, com
Clorys Daly, Cláudio Ferreira
e Olavo Sargentelll. — Mágl-
cas de Mr. Walmann e sor-
telo de brinquedos — Arena
Clube de Arte — Rua Barata
Ribeiro n.° 810, sábado c do-
mlnfio. 17 horas.
0~~ MILAGRE" NE" NATAL"""".
De Pedro Reis. Produçfto do
autor. — Santa Tcresinha,
ao lado do Túnel Nóvo. —
(26-4889); sáb. 16 h1 30 m •
domingo, 16 h 17 h 30 m.
PIRLIPATINHA~ E~~0 

"~QU~f.
BRA-NOZES — Peça dc Ge-
nt Marcondes. Dlreçáo de Os-
car Felipe — Copacabana —
Avenida Copacabana n." 327,
(57-1818 R. Teatro); sábado,
37 hores e domingo, 15 ho-
ras.
riNOCCHIo"— A"d"ap"ta~.fto~_8
Alceu Nunes, segundo Collo-
dl. Dlrcçáo do Luis Maria
Olmedo. Miguel Lemos, Rua
Miguel Lemos n.° 51. Dlà-
riamente, ás 16 horas, exceto
quinta, 15 horas.

UM~Gí_.IÒ"NA~HISTÓRIA~~~
Peça de Vlademir José. —
Arena da Guanabara, Largo
da Carioca (52-3550); sábado
e domingo, 16 horas.
Ò~SEGRÊDO~DA~BRÜXO~~~~"
Com Cole. Todos os dias. às
16 e 17 horas. — Domingo
também às 10 e 11 horas —
TNC — Avenida Rio Branca
n.° 179 — (22-0367).

na Lee The Rollers Stars •
outros. — Rival, Rua Alva-
ro Alvim, 23-27 (22-2721) 20U
e 22 horas; vesp.: .quinta,
sábado e domingo, 16 horas.
INTERNATIONAL SHOW 

~ —
Espetáculo variado de atra-
çóes circenses. — Com Kid
Llma e muitos outros artls-
tas Internacionais. Dulcina,
Rua Alclndo Guanabara, 17-
21 (32-5817); 21 h 15 m; sá-
bádo, 20 h 15 ra e 22 h 30 m;
vesp.: quinta, sábado c do-
mlngo, 16 h 15 m.

EM ENSAIOS 
'

que de Holanda. Estréia 5.*-
íelra. SHOW
TELEVISÃO
O PROGRAMA
DE HOJE

As 20 h ICm na TV Rio o
musical Rio Hlt Parade.

SUGESTÕES

REVISTA
TEU CABELO NÃO NEGA —
R-vista musical produzida e
dirigida por Carlos Machado
e apresentada por Abrnào
Medina. Com Grande Otelo,
Lady Hilda e grande elenco.
República — Avenida Gomes
Freire n.o 474-A 122-0271);
vesp.: quinta, sábado e do-
mlngo. 16 horas.
MULHER É A SOLUÇÃO 

~ —
r.cvlsta d: Gomes Lsal. com
costlnba, isa Itodrlguts, Ll-

AS MÃOS DE EURIDICE ç-Reprise da popular peça-mo-
nólogo do Pedro Bloch, com
o seu criador, Rodolfo Mayer

Produçáo de Fábio Sabag
Bolso. .Estréia, sexta-feira."QUEM"TEM~MÊDÒ""DE~VIR-

GiNIA WOOLF? — Uma dns
mais Importantes obras da
novíssima dramaturgia' mun.
dial, de autoria de Edward
Albee, num espetáculo qut
honra o teatro brasileiro. —
Prcduçáo e dlrcçáo de Mau-
rlce Vaneau. Com Cacilda
Becker, Valmor Chaga6, Li.
llan Lemmertz e Fulvlo fite-
íanlni. — Maison de France.
¦E-.:é-a, qiitnta-felra.
ÉSCOLÃTDE mulheres 

~~.

Comédia de Mollére. numa
elogiada montagem do Tea-
tro de Comédia do Paraná.

Dlreçáo de José Renato.
Com Cláudio Correia e Cos-
tro e outros. — TNC. Es-
tréla. amanhã.~r~MULIIER"DE~TODOS "N<JS

Adaptaçáo de Milor Fer-
nandes de La Parisiense, de
Henry Becque. Dlreçáo d*
Fernando Torres. Elenco do
Teatro dos Sete, com Fer-
nanda Montenegro, Sérgio
Brito, ítalo Rossi e outros.

Santa Rosa — Estréia,
quinta-feira;  _
TARTUFO — Comédia de
Molière. Produçáo do Grupo
DeclsSo. Dlreçáo de Antônio
Abujamra. Com Jardel Filho,
Jnlme Barcelos e outros. —
Miguel Lemos. — Estréia 13
de Janeiro. ^^^^^
_IÕU*-_~T.~~~lbA s"e~~érína

Adaptaçáo musicada do
poema de João Cabral d»
Meto Neto. Espetáculo do
T.a tro da Universidade Ca-
tólica de SSo Paulo, consl-
derado esmo a maior teve-
lação do ano na. Capitai pau-
lista. DlreçSo de Si:nei Si-
quel, música d* Chico Buax-

UNI DUNI TÊ (4) às 11 ho-
ras — Jardim da Infância.
DESENHOS (4) às .2~"hbras

Lippy the Lion e outros.
TELEGLOBO (4) ás 12 5 30m

telejornallsmo.
AVENTURA~~~~"BM~~RÍ-"~, (6)
ás 16 h 25m — íilme.
CAPITÃO- FURACÃO-(í)-"--
17 horas — Infantil.~~~~~~~~~"~~~5p~~~. 

_ r««~i~nsõ-
ras — Bang-Bang.
rOPEY~f~(-) às 18 h 30m —
Desenhos.
ARTIGO 99 (9) às 19 horas

Didático.
JORNAL FEMININO (6) às
19 h 05ni — Com Gilda
Muller.
PAGINA 13 (13) 

~à. 
19 h 45m

Horóscopo.
It. MONTEIRO NOS ESPOR-
TES (9) ás 19 h 4ôm — Fu-
tebol.
REPÓRTER ESSO (6) às 20
horas — Telejornallsmo.
PRÍMEIRA ÉbTÇÃO~~TÍ3)~à's
20 horas — Telejornalismo.
CONCERTO C~(~Nt-NENTA_i
(9) — às 20 h 20m — Músi-
Cá Clássica.

I A FEITICEIRA (4) às 21 ho-
ras — Filme-Comédla.
WIATÍ EARP (9) às 21 ho-
ras — Bang-Bang.
BUS STOP (6) — às 21 h
20 m — Filme.
O FUGITIVP (13) às 22 ho-
ras — Filme Policial.
JORNAL DE VANGUARDA
(6) às 22 h 35m — Telejor-
nallsmo.
MÉS~Ís"-.~F.~ÕNl)5s (9) ás
22 h .Om — Gilson Amado
Debate. __^____^_^
BATE PRONTO (13) — às
22 h 50m — F-utebol com
Joáo S.ldanha.
t?LTÍ" IA~EOIÇÃÓ~( 13) àS 23
horas — Te.£jcra_-.-.;mo. .
DES.vri.VNno a morte í6i
à. ?3 horas — . lime sôbrc
ai_tcmcbi'.l£.mo.
FILME 1131 ás 23
Lona* metr-gem.

u 30m

RIO DE 400 JANEIROS —
Hlstórlco-musical dos 4 sé-
culos do Rio. Figurinos de
Glsela Machado — No Gol-
den Room do Copacabana
Palace. Horário: aos 30 ml-
nutos. Aos sábados à zero
hora; matinês aos sábados
ás 16 horas. Preço: dias
úteis Cr» 15 mll (II do cau-
vert e 3 de consumação):
sábados, domingos e véspe-
ras de íerlados: Cr$ 20 mll.
PENHÃ-MARÍÃ"^""S1-- w~~ no
Le Candéiabre, com Jean
Pierre, Brazilian, Beatles —
Eua Xavier da Silveira n.° 13

Meia-noite — Couvert d«
Cri 3_mll._'LUÍS 

BANDEIRA — No" Sky
Tcrrace — Estrada das Ca-
noas — Couvert dc CrS 3 000
Show com Wagner, T1 s _ o
e Verônica — Fecha ás se-
gundss-felras — Sem consu-
mação mínima.
EUGÊNIA"' DE~ LÍMA~"~~-~"Na
Adesa de Lisboa — Rua Cln-
co de Julho — Shows com
Maria José Vila. c Arman-
<_o Nunes. — Direção de
Joaquim Saraiva. Horário:
21 h 30 m e 22 h 30 m —
Couvert: CrS 1 500.
GEM_NI~V —X Show de Mie-
le e Bôscoll, com Perl Ribel-
ro. Lcr.l Andrade c conjunto
Bo.-.-.a Tres. Porão "3, Ave-
nlda Cepacabena n.° 73. —
Couvert: CrS 5 mll — Á 1
hora, dlàrlamci-te.
CONTRAPONTO-" — Show.
com Roslnha de Valença,
Quarteto cm Cy, Barata Rl-
beiro — Couvert: Crs 10 mll.
Antônio" mestre 

""— 
No

Fado — Show com Manue-
la Novals e Mário Simões

Rua Baráo de Ipanema.
Couvert: CrS 1 500.

terça-feira' gordaT —
De Haroldo Costa, com pto-
dução de Carlos Machado.
Um grito de carnaval quo
começa com o famoio Abre-
Alas ce Chlqulnha Gonza-
ga e termina no carnaval
tíe 19S6. Tem Linda Bati.-
ta. as Ivmci Marinho e o
írevist-t .lonas Moura — Or.-
tiiiCôircçOC-. ce Guio cie
Morais. A 1 hora, no rred"..
Av. AtUntlca n.o 1 020. —
Couvert: C;< 3 mil. t
HELENA i_ CIA! — No Can-
(aceiro, atr_ções variadas. —
Heltna de Lima. HC-ttía To-
ledo, Silvinha Ttk_ e Mil-
tlaiio, alternando d* .e„un-

da * domingo — Consuma-
çáo de CrS 8 mll — Rua
Fernando Mendes. A 1 hora.

A VEZ DO"SAMBA~~~-"Show
Cem Bárbara Martins e Trio
Mário Castro Neves. Bcssa,
Nova — Diariamente à 0h30m
no El Bodegán (Av. Copaca.
bana. Posto 6). — Couvert:
CrS 4 mll.

ARTES
PLÁSTICAS

pintores espanhóis. — Mu-
seu de Arte Moderna — Ave-
nida Infante Dom Henrique
— Telefone 31-1871. Diária-
mente das 12 às 19 horas;
dcmlngos, das 14 ás 19 ho-
ros.

GRUPO ESPAÇO — Pintura,
gravura, desenho — Galeria
Ambiente Spazio — Rua Ba-
rata Ribeiro n.° 200-F. —
Diariamente das 9 ás 22 ho-
ras. Sábados até 12 horas —
Fechada aos domingos.
GILBERTO JIMÊNEZ"— Pln"-
tura — Galeria Macunaíma

Htia. México, esq. de Araú-
Jo Porto Alerçre. Aberta tílà-
riamente, de 16 às 22 ho-
ras: fechada aos domingos.
FREDA 

"JARDIM — Mosaicos
abstratos e figurativos. Pie-
cola Galleria, Av. Copacaba.
na, 919, sala 201. Dlàriamen-
te, dc 17 às 23 horos; le-
chada aos tícmlnços.

HELENA MARIA~~—""Pintura
recente. Exposiçüo Portusal
<ie Hoje. Avenida Chile. —
Diariamente até 22 horas.
rR.VNCISCO~"DA" SILVA —
Pintura primitiva dêste ar-
tista popular selecionado pa-
ra Veneza. — Galeria Goeldi

Praça Gtn. Osório, tcl.:
47-9371. Diariamente de 16
às 22 horas: fechada aos do-
mlug.s. Até 15 de Janeiro.
ÍS r P."~ SANTOS-"—"~ Pintura
de vanguarda — Galeria Es-
quina 5. Av. Pasteur n.° 184

loja 5. — Horário comer-
ciai.

ARQUITETURA JAPONESA.
— Mostra de arquitetura
Japonesa: tradicional, otusl
e futuro — Museu de Arte
Moderna — Avenida Infante
D. Henrique. — Telefone ..
31-1271. Diariamente, das 12
às 19 horas: domingos, das
14 às 19 horas.

.\ATIVIDADE NA ARTE. —
Fotografias c reproduções
sôbre a nc.tlvidade — Glan-
franco Atelicr dc Arte —
r.ua Alclndo Guanabara, 24

subsolo.

PINTURAS. CERÂMICA E
ARTE PRIMITIVA — ExpO-
sição — Edifício Flamma —
Rua Visconde de Plrajá, 365

Diariamente, das 16 às 22
horas; domingos e feriados,
das 3 ás 12 e das 16 ns 22
horas. Até dia 15 de Janeiro.

CONSTANTIN ALTEANU —
Pintura — Clube dos Deco-
radores — Avenida Copaca-
bana n.° 1 100, s;loJa.

RESTAURANTE E CHURRAS-
CARIA ADEGAO PORTU-
C.UÈS — Churrascos, galeto.,
pacas, veados, coelhos, patos,
perus, leitões, cabritos, peixe,
bacalhau, camarão, polvo.
Serviço especial para anlver-
sários. Ar condicionado, lu-
gar para carros, ambienta
familiar. Campo de S. Crls-
tóvão. '*

NEW TOKYO — BUFFET —
STYLE — Restaurante •
American Bar -- Cozinha ln-
ternacional — Pratos típicas
japoneses e ocidentais. —
Aberto diariamente a partir
das 11 à 1 da manhã. Aveni-
da N. Senhora de Copacaba-
na, n.° 1285 — L. B. Posto 6.

DMA NOITE NO JAPÃO? —
Visite o restaurante — AKA-
SAKA — Aberto das 13 ho-
ras à 1 da manhã — Clacsa
e categoria — Música e Hi-F:,
ar condicionado. Avenida N.
Sra. Copacabana, n.° 1391 —
Posto 6.

RESTAURANTES
MAJÓRICA (Rio, Petrópolls
e Frlburgo) — A churrasca-
rl- do Já íamoso t-bone
sti-ab e camarões na brasa:
onde se come hem num am-
blente de músicas seleciona-
dus. — Rio: Rua Senador
Vergueiro, 15: Petrópolls: Av.
15 de Novembro. 765: Fribur-
go: Praça Getúlio Vargas. 14.

CÂNDIDO PORTINARI. —
Dercnhos de nosso grande
artista. — Galeria Gemini,
Avenida Copacabana n.° ..
333-A. Aberta até 22 hcr.-.s;
fechada aos dominuc...
EXPOSIÇÃO DE NATAL —
Pinturas de Djanira, Elisa
Martins da Silveira. E:l.l-
v.'e.___-, F.rnando Lopes, Gér-
son <Ie Seufíi. Graubeu. Kei-
ter dos Pr.-zeres. Henrique
Oswald, Ivá de Morais, João
Hsnrlque e RoMna do Vale
— G.ileria Copacabana Pala-
re — Aver.i;la Cop.-cagana n.°
291 — Er.tracJa pc.o teatro.
PINTURA ESPANHOLA. —
Plcasõo, Dali, Mito e outros

DAN-BIO AZUL — Especia-
lidades alemãs e brasileiras.
com nova e eficiente direção.
Ambiente selecionado como
e:.lge uma casa com melo _>é-
culo dc tradição. O melhor
chopj da Guanabara. Aberto
até às 4 horas da m..drug.i-
da. Av. Mem de Sá, 34 — Tc-
lefone 52-1354.

íiió i.00~~"~~Restaurante tT-
pico brasileiro — Apresenta,
t.dJS as noites. Samba Qua-
tmcentão. com Grnnde Oic^o,
Odilon dcl Grande e grande
elenco. — Sábados e domin-
3t_: Feijoada 1300 — Avenida
Vieira So_to. n.° 110 — Te-
lefones; 27-0453 e 27-2H7.

-HCRRÃSCARLV BIG SHOX
e Restaurante, 12 churrascos
diferentes — Co.lnha Inter-
nacional — Três salões dlfe-
rentes — Preços populares.
Ambiente encantador, onde
os clientes gozam do prlvllé-
glo de serem envolvidos pôr
Fluidos Misteriosos, que prij-
porclonam paz de espirito,
saúde, amor, sorte e sucesso.
— Vale a pena conhecô-la!
Bif Shot — Campo de São
Cristóvão, 44 — São Cristo-
vão.
KÍÕ M_i4HO — o peixe sal
do mar... atravessa a ruo
e... pronto 1 Chega vlvlnho
e fresco ao Restaurante Bio
Minho. Tudo do mar com o
melhor paladar. Jantar ató
as 21 horas. Rua do Ouvi.»
dor. 10. Tel. 31-2338.

ÍTÕN JARDEL — Eis o mo-
lhor restaurante e churras-
caria da Praça Mauá. Local
de turismo, funcionando à
iiüitc. Rua Sacadura Cabral,
41 — Centro.
BARILOCHE LANCHONETE-
iilm.ee e Jante e traga seus
amidos para saborear apett-
toses pratos na melhor lan-
chonete <la Cinelândia -7-
G.JLETOS — CH-RRASQUE-
IO. Especialidades culinárias.
Ambiente agradável, a casa
que sabe servir meitoor, ua
Rua Alclndo Guanabara n."
24-D.
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A hora ãa partida, no culto a Iemanjá: tradição
cada vez mais forte no Rio de Janeiro, levou às
praias da Zona Sul a crença de grande parte do
povo, em busca de um ano* menos sofrido t Flores,
barcos, imagens, velas — tudo ao mar, e a ilusão

também.
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De olhos fixos nas velas, o rapaz enfrenta a entra-
da do Ano Novo armado áe sua fé. No milagre sem-
pre renovado do tempo que passa, êle espera outro
milagre, o da ajuda, prevendo tudo mais fácil se,
do fundo das águas, a deusa vaidosa de longos ca-
belos estender as mãos não apenas para receber es-
pelhos e flores, mas para derramar carinho e pro-

teção sobre os seres humanos
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#o primeiro sinal de que 1965 encontrava o seu
fim, os fogos de artifício, sobre a Igreja ãa Glória
iluminada, davam as cores do Ano Novo — que veio,
como. sempre, barulhento, alegre, e com grande

carga, de otimismo

Debaixo de uma chuva que entristecia a noite, oano nasceu no Aterro para os casais de namorados
que contemplavam a árvore de Natal montada des-de o meio de dezembro. As luzes embaciadas, osguarda-chuvas não conseguiram tirar da noite a

carga de esperança que ela trazia

A FESTA

DO ANO

QUE NASCE

As areias que, ãe manhã, abrigam a folga, à noite
abrigam a fé. De rosto no chão, a mulher faz suas
preces a Iemanjá. A praia se ilumina ãe promessas
e dali a poucas horas virão os banhistas. O mar,
com os seus áciâos, continua a levar ãa areia o que

a esperança colocou
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JORNAL
DO
BRASIL

W CLASSIFICADOS
&ki/ififeSv' Rio *lo Janeiro — Terça-feira, 4-1-66 Parte inseparável do Jornal

Imóveis: Compra • Venda, páginas 2 _ 3 _ \mi.
veis: Aluguéis, páginas 3, 4 c 5 — Empregos,
páginas 5, 6. 7 _ 8 X" Ulilidads. Domésticas, pá-
gina 9 — Máquinas, Materiais, Ensino • Artes, Es.
portes • Embarcações, Oportunidade! • Negócios
Diversos, págs. 10 e 11 — Veículos, pág». 11 • 12

ATENÇAOI- - Compram.ie mi-
vais usados. Precisamos da nran-
da quantidade da dormitórios, sa-
I« Í»n'ir Chip«nci*l«, mu mir-
fim, luis XV, Rústico a Colonial
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ra noivos
vdo. barato
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míhçao-SaS-. Ví ^S
vali usado», TtCS_j»_?. .C,'*. '
4Í-0H*, qu» compnf^V'. ,udormitirl» Chipendale, tfí - ,cs>
pau inarflm, ou caviuna V aalas
Chipandala <on|u_., claras, mo-
damas ou lmp.,io. Paga-sa e mi.
«imo, • atendamos na hnra am
qualquer bairro. Tal.: 41-4119.
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Você teve sempre bom resultado com o seu pequeno anúncio Classificado no Jornal do Brasil. Mas daqui por diante é que você

Í^Í Jr*_'--_um__~_ TkT^ O
vai ver!

ouiu 0 ADO LNOVO - íase nova
para os Classificados do JB
Os Classificados do Jornal do
Brasil acabam de passar por
uma completa reformulação. Já
a partir desta semana, você
os verá inteiramente diferentes.
Seu anúncio ganhará maisvida
é rendimento, você obterá ainda
melhores resultados. Por isso
e para isso, o seu Jornal do
Brasil acaba de realizar um in-
vestimento de cerca /de Cr$
250.000.0001—e passa a se
òmbrear. na apresentação de
seus classiTicados, com os me-
lhores jornais do.mundo.»•

Agora tudo ènôvo eem seu benefício

Nova tipografia — especialmente desenhada, mais bonita,
prática e fácil de ler.

Nova classificação — que permite ao leitor encontrar mais
facilmente o anúncio de seu interesse. *

Maior economia para você — porque no mesmo espaço
você diz mais.

Maior rendimento* — seu classificado funciona sozinho, se-
parado por fios horizontais.

£j nOVaS SeÇOeS (com informações utilissimas)

que tornam seu classificado ainda mais visto fe lido)

Um corpo de redatores especializados es-
tara a seu serviço nos Cadernos de Classi-
ficados do Jornal do Brasil nesta nova--fase.

Horóscopo • palavras cruzadas •
agenda • informações meteo-

rológicas • trabalho (legislação
trabalhista, movimento sindical)

automóveis • serviços de utili-
dade pública «imóveis • (legisla-
ção civil) • informação agrícola
e veterinária."

E colunas especiais dedicadas aò Ensino, à
Vida Militar e à Justiça. '.

Daqui por diante, seu pequeno anúncio vai render ainda mais nos

do JB Jornal do BrasilClassificados
s
*i
3
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CENTRO
APARTAMENTO NO CENTRO -
Vendo da frente com iala, qt,
separados, [ardim de inverno, sa-
leta a corredor, banheiro cm cor
verde, cozinha o área toda ladrí-
lhada, com tanque o entrada do
nerviço. Ver na Rua Moncorvo
Filho, 93 • 97, apartamento 601,
tratar com Geraldino Santos. Tels.
-•6238 • 32-0919.

CENTRO, vendo ap. conj., vazio.
Rui Carlos Sampaio, 364, mar-
car hera. Tel.t 23-5407 o 23-2495.
.ENTRO — Vdmos. junto a Sa-

cadura Cabral casa com sla., 2
qtos. • dep. Rua Major Saião,
23. Financ. parta am 40 meses
3/ Juros. São Fco. Imóveis, L.
S. Francisco, 26, Gr. 615 — Tal.
43-1527 - 41-8100.

CENTRO — Vendo ítimo ap, Ho
frente, 2 qts., dep. ocup. sem
cont. Sinal Cr$ 4 500, laldo p|
Caixa. Trat. Ouvidor, 130, safa
S19. Tel.i 52.727.

HONÓRIO DE BARROS, 27
Vende-!» o ap. 102, sala, 3 qts.,
dep. emp. 17 000 000. Entrada

{imediata. Chaves cj porteiro.

CENTRO — Vondo ap. novo a
zio — CrS 11000. Ladeira Frei
Orlando, 12, ap. 302, dai 14 às
17 horai — 31-0730, Teixeira.

CENTRO - Vende-ie o ap. 201-F
da Rua Riachuelo, 405, vazio, cj
sala, 5 qts., coz., banh., dep.
empr. o terraço «dlficável. Cha-
ves t \o porteiro. Tratar na AU-
XILIAQORA PREDIAL S. . Tel,
42-18697

CENTRO - V. S. desoia vender sl
ap.? Nosso escritório tem o clien*
to certo. Procure-nos pelo tel,
42-2031 - CRECI 43.

CENTRO — Vendemos étimo ap.
da quarto-sala, cozinha e banhei-
ro ocupado sem contrato, aceito
Caixa. Tratar na BRILHANTE. Rua
Hilário de Gouveia, 66 sl 516. —
Tels.: 57-2086 • 57-5187 - CRE-
Cl 243.

CENTRO — Compro casa à vista
até 15 milhões. Do Estacio ou
Praça da Bandeira até Conde de
Bonfim ou ap. de frente com 2
quartos e garagem no centro.
Tratar Sr. Brito - 22-4631.
CENTRO — Imobiliária Curitiba
Ltda. venda à Rua Mem de Sá,
124, prédio 2 pavs. ponto co-
merclal. Preço 20 milhões com
60% à vista e rest. financiado.
Tel.i 32-2803. Creci 502. Alug,
¦em contrato.

FÁTIMA - Vendo ap. 1 sala, va-
randa, quarto, cozinha, banheiro.
Bem financiado. Tel.: 32*8902.
NA RUA RIACHUELO 265, ap.
ent. imediata, amplo conjugado,
à vista, por 7 milhões. Tratai
43-8638, Andradas 26 - 2.o ou
Av. Copac. 209-303.

PRAIA BOTAFOGO - Vendo va-
zio 6 900 à vista, ap. coniug.
grande, ..(Ed. Rajah) frente Baía
Guanabara. Não Cx. Traiar. com
propriet. Rua Buarque d* Mace-
do, 64, ap. 802.
VENDE-SE casa c| 4 quartos. Bo-
tafogo. Tels.s 26-6144 • 52-0500,
das 9 às 12 horas.
VENDE-SE ap. entrega em 6 me-
sos quarto, sala separados, jar-dim inverno, dependências de
empregada. Var na Rua Álvaro
Ramos, 451, ap. 403, c| o Sr.
Santinho, ¦ tratar Av. Cop. 387,
ap. 1 206.

COPACABANA - Cob. 5 qls., 3
salões, depends., 2 vagas na ça-
gem — Ótimo preço e conds,
faclds. — Tratar tel. 32-1810.
COPACABANA - Rua Saint Ro-
man, 480 — parle plana — Ven-
demos apartamentos de sala e
quarto conjugados. Entrega para
4 meses. Sinal da CrS 2 500 000.
Ver no local « tratar na Rua
Senador Dantas, 76, s| 1 203.
Tel.: 42-1852.

JARDIM BOTÂNICO - Vende-s.
ap. 202, R. Maria Angílica, 472
Sala, 2 qts.f banheiro, cozinha
dep. empr. Vaga garagem paga
Emp. Brás. Adm. Quitanda, 47 ¦
3.o F. 52-5794 e 22-5827.

COPACABANA - Avenida
Atlântica, compro nesta avenida,
aps, até cem milhões. F. Ponce
de Leon. CRECI 103. Av. Rio
Branco, 128, s. 1 310.

IEME - COPACABANA
APENAS 4 milhões entr. V.1 op. sala, <jto. sep. em Co-
pac. Entrega, próx. Cou-tl-tlllo. 54-1990. CRECI 771

RUA DO RIACHUELO ap. con-
iugado com arm. emb. banh. cl
box, ar cond. — 34-0694.

VENDE-SE _ apartamento alugadou Marquês Herval. Lúcio, te).:
43-0030.

ZONA SUL
GLÓRIA — STA. TERESA RUA senador vergueiro, 98

— Vende-se alugado sem contra-
to ap. conjugado, completo. Acei-
ta-se financiamento pela Caixa ou
Facilita-se o pagamento. Tratar
previamente p|tel.: 22-8387, de
segunda a sexta-feira.

APARTAMENTO - Vendo á Rua
Taylor, 31, con|ugado. Ocupado.
Preço: CrS 3 500 000. Também fi-
nancio. Tel.: 32-8902.
APARTAMENTO 2 qts., sala, qt,
empr. e dep. na R. Russel, 314,
vago. Vende-se ou troca-se por
outro Zona Sul. Marcar encontro,
45-8791.
GLÓRIA - Ap. vazio, vdmos.
Edf. Gloria Mar, Av. Augusto
Severo, 306, ap. 1107, sla. a
qto. sep., coz., banh. • linda
vista para o mar. Chaves no lo-
cal até ás 10h30m. São Fco. Iinó-
vais, L. S. Francisco, 26, Gr.
515 - Tel. 43-1527_-_43-81j0^
GLORIA - V. S. doseia vender i
ap.? Nosso escritório tem o clien-
fe certo. Procure-nos pelo tel.:
42-2031 - CRECI 43.
SANTA TERESA — Vendo lo-te 10x34. 70x36x19,20, na R.Gomes Lopes, ao lado últ.
préd. lado Impar. Procurar
port. Aim. Alexand. 882, Sr;Eugênio — P. 5 _nilh. tei.:27-5319 — CRECI 613.

LARANJ. - C. VELHO
APARTAMENTOS EM l.a LOCA-
ÇÃO, prédio s| pilotis c| sala,
2_ quartos, banh. completo em
cor, cozinha azulejada até o te-
Io e dep. de empregada. Ver
diariamente, das 13 às 17 horas
na R. Gago Coutinho, 60 — Im-
fabrasil - R. Quitanda, 20, gru-
po 508. Tels. 31-3367 e 31-3219.
CRECI 203 e 600.

AVENIDA ATLÂNTICA - Início
de construção — Garantia d* Fi.
ral t SANTOS S. A. - Entra-
g» em 20 meses, superluxuosos
apartamentos — Suntuoso edifício
sobre pilotis com um por andar- Esquadriai de mduminium, vi-
aros ray-ban, ar condicionado to.
do a óleo, parquel toda a louça
e aiul.ios em cor, «luas vagas na
garagem, com hall, vestibulo, ¦
maravilhoso salão, sala de jantar,sala intima, toalete, galeria, - 4
enormes quartos com armários, 3
banheiros sociais, ampla copa e
cozinha, ótima área com 2 quar-tos e banheiro para criada. —
Acabamento esmerado, 380 m2 —
Tratar diretamente na PREDIAL
AQUARELA - Rua México n. 11-.; 12.0 andar. Tel. 52-3612 -
Primeira classe no ramo imobi-
li-rlo - CRECI J58.

COPACABANA - Vende-se ap.
Rua Hilário da Gouveia, n. 95,
ap._ 907, construção de 5 anos,
vazio, chaves com o porteiro.
Tratar na Av. Rio Branco, 156,
grupo 818, Dr. J. Ribeiro. Tel.
52-8601, preço à vista 18 ml-
lhões, não se aceita Caixa.

JARDIM BOTÂNICO — RuaPncheco Leão. vdo. ap. dois
qtos. 1 sl. jard. lnv. pisoIrait. marm. dep. compl. deempr. banh. boc. preço 19
milh. CRECI 613. Tel. 27-531°.
JARDIM BOTÂNICO - Vendo ap.
vazio c| 120 m2, c| vista p| o
Parque Lage, c| salão, 3 qls.,

COPACABANA - Compro um ap.
entr. Av. Copacabana « B. Ri-
beiro c| sala, 2- q., b., cozi-
nha, q. emp., garagem. Infor-
mar ci F. Ponce de Leon. CRECT
103. Av. Rio Branco, 128, s.
1 310.

AT, COPACABANA, 371 Ven-do o ap. 1108, vazio. Quar-to, sala, banheiro completo,cozinha, tanque, área 36 m2
?„h __ .Portaria. Preço CrS10 000 000. Tel. 47-3172. Náoaceito Caixa Econômica

COPACABANA - Imobiliária Curi-
liba Ltda. vende à Rua Santa
Clara, 94, ap. 917, sala, quarto
conj., banh., coz. e garagem. F.
cor.st. Preço: 4 700 ent. 2 700
rest. a combinar. Tel.: 32-2803.
Creci 502.
COPACABANA - Alugo vaga,
garagem. Rua Barão Ipanema, 29.
Inf. p|tel.: 43-7270.
COPACABANA — Barata Ri-•beiro vendo ap. 3 qts., 2 sls ,coz. copa, área ext. dep. com.
empr. garagem. Preço 45 milh.30 meses. Tel. 27-5319. CRE-CI 613. Troca-se por apt. de
2 qts. Aceltam-se propostas.
COPACABANA - Salão, 3 qls.
c] armários embut. 2 banhs. I
por andar. Ver Pça. Eugênio Jar-
dim, 22 ci porteiro. Tratar tel.
32-1810 e 52-7316.

LEBLON - Ap., 3 qts., 2 banhs,
início incorporação, quadra praia800 mil mensal. Prazo entre-
ga 2 anos 25-6512."LEBLON 

- Vendo op. de fren-
te, com quarto, banheiro e kitch.
Alugado com contrato vencido.
Milton Magalhães - Tel. 22-6128.
CRECI 80/ de 12 às_!8 horas.
LEBLON - Rua Carlos Gõjs lt. .
93 — Quadra da praia, juntuo
so prédio em construção — sô
bre piletis, fachada am mármo*
more, .squadrias d. induminium,
pinturas à óleo, aiulejos até o
teto — luxuosos apartamentos um
por andar • cobertura — com
liall, vestibulo, 2 salões, 4 am-
pios dormitórios com armários, 3
banheiros sociais, copa • cozi-
nha, ampla área com 2 quartos
• W. C. de criadas • garagem.GARANTIA DA CON.TRUTO-
RA TUPI - Var no local das 9
às 18 horas ou na PREDIAL . ,
AQUARELA _ Rua México n. , j terreno, _ «penas dois por andar

12.o «ndar _ Tal. 52-3612 _ com dois salões, 4 quartos cem
Primeira classe no ramo imobi.1 «"""">» .embutidos, dois banhai,
üário — CRECI 258 I ros ,oc'a,s *m eoT> otima cozinha
ückmFK" ü ;—*~——_.- H0'1 1«arlos de .-pregada e ga.VENDE-SE ap. cobertura na Rua „__,m. _ Informaç-es na Rua
Prud.nl. Morais, 897, 00! -I Abade Ramos h. 107, junto .Ipanema. Ver trat. Nair direta- Vila Hípica, das » às 19 horas - -o- 1<)u _ 

pRED1Al AQUARElA _

Rua México n. 11 — 12.° andar.
T.l. 52-3612 — Primai» cia .e
no ramo imobiliário — CRECI n.
25B.

TERRENO - Vende-se 86x896 na
Rua Araúio leilão. 925, Preto:
160 milhões, inf. p|tel.: 52-1512,
Sousa.
TIJUCA — Vendemos na Rua Ba-
rão de Pirassinunga n.° 26 o ap.
301 de frente c| quarto e satã e
deps. de emp. pode ser 2 quar-
tos, entrega em 1 ano. 3 SOO de
entrada temos outros. Tratar na
BRILHANTE. Rua Hilário de Gou-
veia, 66 s| 516. Tels.: 57-2086 e
57-5187 - CRECI 243.
TIJUCA — Vendo np. 2 qts.saia, copa. cozinha, banheirocompl. dependência cie em-

dep. compl. serv., Entrada 17 pregada, preço 9 500 000 a
milhões. Largo_ dos Jacarandás, y.lsta' Ver nn nuil Sampaio
9. Tratar em Cunha Mello Imó-
veis. México, 148, s| 1 105 -
Tel.: 22-8397.

JARDIM BOTÂNICO - Em pri-
dio da .alto luxo em centro de

ment.j_37___590 _
GÁVEA - J. BOTÂNICO
¦ACEITO caixa ou facilito. Ap.
vazio,' claro, arejado, 2 qts.. s.f
dep. emp. Barato: 52-823.
GÁVEA — Terreno, na Praça lluci
e Rua Maria AnaéÜca.-dêsiqnado
por lote 5 do P. A. 12 884,
e 36,75m do prédio n. 5 da mes-
ma praça; medindo 12,25 x 24,00
e 22,00 x 31,00, será vendido em
leilão judicial do leiloeiro Alva*
ro Chaves, na sexta-feira, 7 de
janeiro de 1966, às 16 horas, no
local. Mais inf. tel. 22-3732.
JARDIM BOTÂNICO"- lugar «I-
to, ' 

linda vista, R. Cato' Melo
Franco, esc, terreno 19x65. Pre-
ço 40 milhões a comb., 5r._ Dar-
cy

JARDIM BOTÂNICO - Vendo
ótimo ap. 2 quartos, dep. ocup.
sem cont. Aceita caixa com 3 000.
sinal. Trat. Rua Ouvidor, 130, s:
519. Tel.: 52-8727.

LAGOA — Preciso de terreno
mínimo 15 x 30. Serve no Le-
me, leblon, Ipanema, zona re-
sidencinl. Tratar p| tels.: 49-0241
ou 38-3597. D. OLINDA.

27-3549 -' Creci 547. - 25-6512.

TERRENO 15 x 50 piano. Rua
Sara Vilela (Jardim Botânico) —
Preço 30 mil. Fin. em 18 meses

ZONA NORTE

SANTA TERESA - Rua 
"Monte

Alegro, 356 ap. 207. Quarto e sa-
Ia separados c| dep. completas p[empregada, aceito Caixa. Trotar
na BRILHANTE. Rua Hilário dc
Gouveia, 66, sala 516 - Tels.: ..
57-2086 e 57-5187 - CRECI 243,
SANTA TERESA - Vendo op. 2
quartos. Facilita pagamento com
pequena enlrada. Tel. 52-4263.
SANTA TERESA - Vende-se ipl.
com 3-2 quartos e dependência
de empregada, todos de frento.
Rua Costa Bastos n.o 90, eps.
301-407 (vazios) no local das )i
as 17 horas, com Sr. Eiras.

CATETE - FLAMENGO
A 7 MILHÕES de enlrada, saldo
A comb. vdo. ou troco ap. de
luxo com sala, 3 quartos, etc.
final construção. Rua General
Glicérlo, 95, ap. 201, telefones:
52-8333 ou 22-0472. Creci 743, PI-
mentel.

COMPRO - Sinal 10 milhões,
saldo 90 dias, ap. c| sl., 3 qls.,deps. o garagem. Laranjeiras e
imediações — 52-8333 e 22-0472.
liminar Pimentel.
LARANJEIRAS, 21 - -Vende-se
ap., sala, quarto .separados, coz.
e área c| tanque, frente, obra
adiantada. Preço de 1964, fa-
cilitando. Tel.: 37-3936.
LARANJEIRAS - Trõl Õrtiz
Monteiro, vende-se ap. 3 quartos,
sl., dep. garagem, frenle. Tratar
Calele, 310, s|302. Adm. Freire,
_______ 45-2509. Creci 590.

A PRAZO aps. prontos n| Zona
Sul, a partir do 10 milhões. Tels.
22-0472 e 43-5118. R. St. Amaro,
180 e 196. R. Piratininga, 44 -
Dr. Batalha.
APARTAMENTO na R. 2 de De-
«mbro, 58, ap. 604, vazio. Ver
do 14 às 17 horas com Jair no
local. Amplo quarto e sala se-
paradas, novo Ia. locação, sinteco,
etc. II milhões cl 50%. Tel
£3-B____8.
EEL0 ap! c| vista deslumbran-
Io pi a Guanabara c] 2 qtos., cj
arm., sala ampla, pintura.» óleo,
banh., coz., dep. emp. gara-
gem, alugada 25 milhões e| 16
da sinal. R. Ferreira Viana. Inf.
36-3788 (CRECI 745) - Falcão

LARANJEIRAS _ Vendo na Rua
Álvaro Chaves, ap. com 2 va-
randas, sala, 3 quartos, banheiro
o mais dependências. Todas as
peças de frente. Alugado com
contraio vencido. Cr$ 25 milhões,
com parte financiada em 2 anos.
Planta no escritório. Milton Ma-
galhães. Av. Erasmo Braga, 255,
s/ 404. Tel. 22-6128. De 12 às
18 horas. CRECI 80.
LARANJEIRAS _ Vendemos exce-Tontos apartamentos da fronte emluxuoso prédio com salão, sala,
tros dormitórios com armários
embutidos, dois banheiros sociais
em cor, ampla cozinha, dep. de
empregada • garagem. — Obra
em alvenaria eom a garantia de
PIRES & SANTOS S. A. - In.
formações na Rua Soares Cabral
n. 21, junto ao Fluminense F.
Clube, das 9 às 19 horas ou na
PREDIAL AQUARELA _ Rua Mó-
_. S__ "' '?'° '"á"- Telefone
52*3612 — Primeira classe no ra-
mo imobiliário — CRECI 258.

BOTAFOGO - URCA
ARARTA MENTO.. X CARRO _
Ap. em consr. Vol. da Pátria,
n. 229, qto., sl., sep., cox„
banh., garagem, de frente pa.ra auto nacional. Base CrS
4_500_______ 42-6748 - Juraci.

APARTAMENTO - Posse imedla-
ta. Novo, vazio, sala, qto. (se-
parados), coz. etc. c| 10 milhões
à vista ou a combinar. Visitem.
R. Siq. Campos, 85, ap. 310, esq.
Barata Ribeiro. Copa. Tratar Ruo
Ouvidor, 130, s|519. T. 52-8727
Creci 375.
AIRES SALDANHA, 28 Ap.,~i.
qts., frente passo contr. const.
10 milhões fin. Entrega em 18meses - 25-6512.
AURORA IMÓVEIS vende grande
ap. (oc. s| contr., inq. notifica-
do) por 30 milhões à Rua V.
de Castro Tel. 34-5132132-3115
CRECI 178.
ATENÇÃO - Posto 2V_, oportu-
nidadel Gde. casa de 2 pavs;
(500 m2 aproximad.) c| plantaaprovada p| mais 1 pav. de 160
m2. Já prontos: 6 gdes. dorms.,
2 qls., 8 salões., j. inv., gde.var., peças etc. Para resid ou
Colégio c] licença em dia ....
CrS 75 a combinar. Tel.: ....
BELO ao. Posto 6 - l.a |0c_.
ção, 125 m2, 2 salas, 2 otos. am-
pios, 2 banhs. soe, copa-coz.,
dep. emp., vista maravilhosa,
garagem, 47 milhões c| 27 de si-
nal. Ver è R. Bulhões de Carva-
lho, 33, ap. 503, c! Sr. Orion.
Inf, -36-3788;- (CRECT- 745)-FàT-
cão.

COPA — Magnífico conj., xmlo,
vista para o mar, banh. côr, coz.
com fogão, lugar pA geladc-ira,
persíanas, .sinteco. Tudo n.yo,
Chaves c/ porteiro. Rua .aula
Freitas, 32-1106. Tratar 22-2376.
COPACABANA _ Vendo ap. con-
iugado, sinal 2 500, ocup. sem
cont. Trat. Rua Ouvidor, 130, s|
519. Tel.: 52-8727.
COPACABANA-IPANEMA - Tro-
co sitio Itaipava (4 000 m2, linda
casa mobil.) por ap. Base 22 mi-
lhões. Tel. 36-1991'.
LEME - V. ap. I 103, novo, c|
garagem, sl., 2 qls., 36 milhões,
Rua G. Sampaio, 542, J. Mala-
faia, 43-9195.

PRAÇA DA BANDEIRA - ^,ARIZ,E BARÇ°s 1025 ap. 003
bloco A, vende-se op. sala 22
m2, 2 quartos, etc. garagem sa-
Ião de festas e alguns movais,
com o proprietário.

SÃO CRISTÓVÃO

LEME — Gustavo Sampaio
Vendo ap. 2 qts. sl. cozi-
nha, banh. soe. e dep. comp
empreg. prédio novo. VazioPreço 22 milhões à vista. Te-
lefone 27-5319.

BELO ap, junto e praia, frente,

Silotis, 
2 salas, 2 qts., arm. emb.,

anh.. ar condicionado, coz., dep
emp., garagem — 42 milhões ci
25 mil de sinal. Var na Rua Do-
mingos Ferreira, 192 ap. 1 001
cl prop. das 13 es 19 horas, dià-
rianiento. Dlsp. corretores.

A 17 MILHÕES do entrada ap.
do luxo com 110m2. Av. Pas.
leusr. Visitas 52-8333 ou 22 .472,
Pimentel. Creci 743.

CATETE - Vendo ap. R. Silvei-
ra Martins, 156-904. Salão, jar-
dim inverno, 3 qtos., separados
por corredor, banheiro comple-
to c| boxe; cozinha, área, qto,
emp. cj banheiro. Tratar Sr, Pes*
soa. Tel.: 25-5521.
CATETE - Vendo casa de 557
rr>2, na Ruat Tavares Bastos, pró-
pria p| colégio ou incorporação.
Está alugada sj contrato. Entra-
da 10 milhões. Trotar em Cunha
Mello Imóveis. México, 148, sl
1 105. Tel.: 22-8397.
CATETE, 44 - ap. 1 104. Vendo
vazio, qt., sl„ varanda, banh., co-
2Ínho, área c| tanque, 14 mihões,
£0% financ, em 1 ano ou 12 è
vista. Ver local.
CATETE — V. S. deseia vender s|
*p.? Nosso escritório tem o clien-
te certo. Procure-nos pelo tel.:
_2-2031 - CRECI 43.
FLAMENGO - Para entrega da.
.ocupado ap. no 12.° pav. na R.
Marquês de Abrantes c| 1 sala,
3 quartos (arm, emb.), banh.,
coz., quarto • dep. emprg., ga*
ragem. Preço: CrS 28 000 000 c|
50% financ. 2 anos. CIVIA -
Trav. Ouvidor 17 (Div. de Ven-
das 2.0 andar). Tel.: * 52-8166
do 8,30 Is 18,00 horas. (CRECI
131).

BOTAFOGO op. q. s„ tep. ven-
de-se 13 milhões 50% entrada.
Tratar Catete, 310, s| 302. Adm.
Freire, 45-2509. CRECI 590.
BOTAFOGO - Vendo-se ap. 2
q.rs. dep., frente. Aceito Caixa
com sinal. Tratar Calele 310, sl
302. Adm. Freire, 45-2509. CRE-
Cl 590.

FLAMENGO - V. ap. sala, 2
bons qtos., 24 milh. R. Correia
Dulra, 36-4375. CRECI 668_
FLAMENGO - Compro ap. sl.
3 qls., dep. gar. frente praia —
450969.
FLAMENGO - Imobiliária Curi-
liba Ltda. vende à Av. Osvaldo
Cruz, 12, ap. 402, 2 salas, 2
qts., banh. «ocial dep. empreg.
compl. Área 100m2. Ver no lo-
ca!, chaves com o porteiro, Pre-
ço 26 500 com 50% ent. rest. a
comb. Trat. pelo tol.: 32-2803,
Creci 502.
FLAMENGO - Vendo amplo ap,
conj,, vazio, de frente, c| cozi-
nha, banh., peq. área c| tanque.
Ver na R. Machado de'Assis, 71
801. Chaves c| porteiro. Inf. tel
22-1369.
FLAMENGO - Magníficos apar.
lamentos, todoi d* frente. —
Vendemos na Praia do Flamengo
»i. <0, desetortinando maravilha-
«a vista para o mar • jardins -
Prédio sibre pilotis. - Obra ini.
ciada em ritmo acelerado com e
garantia da CISAL - Todos os
apartamentos totalmente indsves*
líveis com hall, lindo salão con-
iugado, três amplos dormitórios
com armários, dois banheiros to-
ciais, copa-eoiinha, dois quartos• banheiro para criada a gara-
gem. _ Entrada de CrS ..
4 000 000 e 450 000 por mês _
Informações no local, na Praia
do Flamengo n. 60, das 9 às 52
lioras ou na PREDIAL AOUARE-
IA. Rua México, 11 — 12 o an.
dar - T.l. 52-3612 - Primeira
classe no ramo imobiliário —
CRECI 258.^
FLAMENGO - VêndcTãp.'3~i^i.
tos, frente, dep. empreg,, _.«-
quina praia. Tel. 52-4263.

PARA PRONTA ENTRE-
GA — Ótimo ap. de fte.
em edifício recuado 20
metros da Rua AA. Abran-
tes (térreo elevado) com
350 m2, constando de 2
saletas, 3 salas, 4 quar-
tos, 2 banheiros, copa-
cozinha, 2 quartos e
dep. empreg., garagem
Preço, Cr$ 85 000 000 c
parfe financ. 2 anos. Cl-
VIA - Trav. Ouvidor, 17
(Div. de Vendas, 2.°
andar). Tel. * 52-8166
de 8,30 às 18 h. (CRE-
CM 31).
RUA DÓ CÃTÈTÈ, 90~^~V_dir"o
_p. 312, conjugado, na 9.* laje
alvenaria. José Teixeira. Telefo-
ne 26-8509.
RUA CATETE esq. Aim. Taman-
daré. Passa-se urgente 6timo ap.
cie st., qto. separados, na 6.a
laje. Preto de custo 2 500 mil.
Tratar Conde Bonfim, 214; ap.
306.

BOTAFOGO - De FREN-
TE, COM VISTA PARA
A BAÍA DE GUANABA-
RA — Apartamentos de
SALA E QUARTO SEPA-
RADOS, cozinha, ba-
nheiro, dependen cias
completas, área de ser-
viço c| tanque. Avenida
Venceslau Brás, 18. —
Quase esquina de Ave-
nida Pasteur — OBRA
DE LUXO NA 10. LAJE,
sobre pilotis e garagem.
CONSTRUÇÃO DE RI-
BENBOIAA ENGENHA-
RIA LTDA. - Sinal a
combinar e prestações
menseis a partir de 125
mil. ESTACIONAMENTO
PRIVATIVO. Ver ainda
hoje no local até as 22
horas. Tratar com JÚLIO
BOGORICIN. - CRE-
Cl 95 — Av. Rio Branco
n. 156, s| 801. Tels.: -
52-8774 e 22-2793.

BOLÍVAR 80 _ Luxo, l.a |oc_.
ção 2 p| and., vidros ray-ban,
esq. alumínio sinteco, salão 40m,
3 qtos., arm., 2 banhs., copa,
az. até teto, grande 6. serviço.
67 milhSes financ. 46-7179.
COPACABANA - Frente. Mas
carenhas da Morais, 92, ap.
801, esq. B. Ribeiro, e| 240 m2,
3 amplos qts. duplos, 2 salões, 2
varandas, 2 banhs. soes., copa-
coz., dep. comp. Todas peças
amplas, claras, pintadas óleo,
sinteco, pronto p| morar. 67 mi-
lhões em 3 anos ou 57 à vista.
Chaves c| porteiro. Tratar «| J.
M. Imobiliária, compra e vende
¦r- Tels.: 36-4006 e 57-2508 -
CRECI 165.
COPACABANA - Posto 3 1|2. -
Vazio, vendo urgente, aceito ofer-
ta a vista, saleta, sala e banhei-
ro, ver no local, as chaves com
o Sr. Francisco das 9 às 18h. Av.
Copacabana, 610, ap. 1 215. Tra-
tar com o Sr. Braga. Travessa
Ouvidor, 37, sala 301, das 16
às 18h. Tel.: 42-0620.

PARA PRONTA ENTRE-
GA — Ótimo ap. de fte.
constando de 2 salas e
3 quartos (ou 1 sala e 4
quartos), arm. emb., 2
banheiros, cozinha, qt.
para 

"2^ffipí'eg~_ãrrtiT

empreg., área, garagem.
Preço: Cr$ 60 milhões cl
50% financ. 2 anos. Cl-
VIA. Trav. Ouvidor, 17
(Div. de Vendas, 2.° an-
dar). Tel. * 52-8166 de
8.30 às 18 horas. (CRE-
Cl 131). 

'

APARTAMENTO cm final de
const. R. do Matoso, 167, ap.
510. 2 qtos., sala., coz., banh.

dep. compl. Enlrada 2 milhões
e saldo em prest. de 280 mil
mens. Ver no local e tratar te-
Wore 43-l?9T,'-Sr. Orlando.
COBERTURA - Vendo ."ei" 2 qlsT,
sala, banh,/' coz.f $çp; ^comple-
tas de emp,,' garagem,' pilotis.
Entrega em 90 dias. Preço 13 500

sinal 5 milhões, rest. a combi-
nar. Ver na Rua Fonseca Tnles,
113 C-OI. Tel. 42-0998 - CRECI
16. - •

ÓTIMA oportunidade
se prédio e negócio
cinio Cardoso, 310 - Medindo
7x55 com luz, força, gás e tele-
fone. Ver e tratar no local -
Tel. 28-2947,
PRAÇA DA BAN_rE7RA"~-~Vc .72
casas fie. de rua, terr. 18 x 40,
podendo ser separadas. Infs. Org.
Orlando Manfredo, Rua Barão de
Igualem!, 86. Tel.: 48-0804. -
CRECI_82.__
PRAÇA DA BANDEIRA - Rui
Barão de Isualemi, 253, frenle,
vendo com 2 qts., 2 sls., cozi-
nha, em terr. de 5,70x15. Ver no
loçál... Traiar "Or^^COTãnflõTn-í

ORGANIZAÇÃO ORLANDO MAN-
FREDO — Corretor de Imóveis.
Rua Barão de Igualem!, 86. Tele-
fone: 48-0804. Crecl 82. Avalia
imóveis grátis, lem compromisso.
Aceila p|vender vilas, casas, aps.
mesmo alugados. Também com-
pra.

Ferraz 49 np. 105 com o" Sr.
-iclefonso. CRECI 469.
TIJUCA - Vendo-cas"a com",
quartos, 2 salas, dep. comp., ga-ragem, terreno todo plantado,otimq estado. Ver na Rua Amo-
!,.° Ç051*' l23- T"tar Hamilton
32-7323 — Aceito permuta porimóvel no Rio da parle finan
ciada, também automóvel na
cfonat,
TIJUCA;;- Vd. api cl fie. -pi 

"á

ruas, novo, vazio, sl. dupla, 3
qls., 2 banhs., copa-coz., gara-
gem. Preço 25 000. Entr. 15 000,
rest. flri. 42.1337. CRECI 764.
TIJUCA — Vendo ap. térreo a7ü-
yado sem contrato de sala, 2
quartos, quarlo de emp. e dop.
completas. Rua Afonso Pena, 81- Tel.: 54-3788.
TIJUCA — Rua Uruquai n.° 139,
a,"' i01, n"vo' de '_nte, vendo,
cie 2 qts., sl., dep. empreg.,
área com Ianque, cozinha, jard.de inv., ele, em edif. com ga.ragem. Ver e traiar, Rua l.o de

LIARIA LUIZ BABO.
USINA - Vende-se para entre-
ga imediata, magnífico ap. de
frente, composto de grande sala,
varanda, 3 grandes quartos com
armados, demais dep. e gara-
Sjnj. Preço Cr$ 30 000 000, com
40% financ. em 2 anos. Inf. de-talhadas com Enir Ltda. — Rua
Ouvidor, 86, sala 501. Tel.-
31-2332. CRECI 273.

JACAREPAGUA - Praça Seca;
vendo urgente grendo terreno
plano de frenle de rua, aceito
oferta à vista ou a prazo. Ver
287 ou com o encarregado Sr.
na Rua Albono, 293, junto ao
Braga na mesma rua no 241.
Tratar com o proprietário. Tra-
vessa Ouvidor, 37, sala 301 das
16 às .18 horas. Sr. BRAGA, dià-
riamente. Tel.: 42-0620.
JACAREPAGUA-^"""Venclo área
43 800 m2 com égua e luz, dá
120 lotes de 10 x 30. Ver Es-
trada Santa Efig.ni3, 757. Base:
30 000 000. 60% dc entrada.
Tratar Rua Case miro de Abreu, 153
— Pilares — Ruy.
JACAREPAGUA - Vondo ótima
casa, com 2 qts., grand. terreno
ocup. s|cont. 2 500, sinal, saldo
p]caixa. Trat. Ouvidor, 130, satã
519. Tel.: 52-8727.

res

JACAREPAGUA - 
"Vende-se 

írca
nn Fnz-nrla Camorim no lunar
denominado Estrada do Moura

com área de vinte e dois mil
sessenta metros quadrados. Tra-
tar com Dona Adrjlia, Rua Car-
los Xavier, 319 - Fundos - Ca-
88 4 — Madureira — ou peioTel. 43-0797 com - Jorge Fer-
nando.
PEDREIRA -, Compra-se, Jacaro-
paguá, Campo Grande, Santíssi-
mo, desde que tenha vias de
acesso, e que ainda esteja per
explorar, dou até 100 milhões de
entrada, traiar Calele, 310, sala
302. Adm. Freire, tel.: 45-2509.
Creci 590.

RUA DONA MARIA, 104, ap.
302, 2 qts., ti., gar., novo va-
sio. 15 milhões, 50% em 3 anos

Ver no local 25-6512.
RESERVE e compre o. seu apiõ".
no melhor local da Barra da Ti-

VENDO ap; 3 quartos, e todas
as dependências; entrego vazio;
condições no local a qualquer
hera. Rua Conde Bonfim, 362, ap
Ú02.

ANDARA. - GRAJAÜ -
VILA ISABEL
ANpÃ-CF-~VÍn"d_-"_r"ólimrr.p.
vano, primeira locação, com 3
qts., sala, copa-eoiinha, banhai.ro, dep. de empregada. Entra-
da Cr$ 6 500 000 e o saldo em
prestações de Cr$ 263 338. Ver
5í, R . Paula B,i'» n-° *-. ap.206. Tratar com Mello Affonso

RECREIO BANDEIRANTES -
Vende-se o . lole 23 cia quadra4 Gleba Finch, junto à praia.
Preço CrS 2 000 000 facilitados.
Tel.: 32-9485. CRECI 177.
TAQUARA - Estrada Outeiro San-
to c| Mapua — Vendo 3 lotes de
11 x 43 - Preço de cada 3 mi.
lhoes, c| 500, resto a combinai
sem juros. Tel. 29-1212 — Vas-
concfclos.

-..—-r- mu mcinor locai aa Barra cta li- c~ r.j" I •"*"a «rronso
Vende- |uca. Enlrega 24 01e_e_ Detalhes! u«_ ii. . _n,C<""„ . B,r"

Rua LI- com Müller. T. 38-3956. t i Ví„i„Gr' 401 . M«'er. -
Tel. 29-2092.

a-goZcf?Aq,oI,Crs,s:enqdu°in_ ^TÃM^O DE .COBER TU RA
e jardim, Aceito apartamento de lotaç.io __„, „,,i., „,„„„
entrada. Tratar Rua Pinto Figuei-
redo, 42-A,
TIJUCA

fredo. Rua Barão de louatemi, 86.
Tel.: 48-0804. Creci 82.

POSTO 6 — Compro apartamen-
to de 3 quartos e deps. pago
totalmente em 1 ano. Tel.t ....
57-2086, Sr. Queiroz.
RUA PAULA FREITAS, lOlFTp,
203, Ia. locação. Sala, 3 qls. c|
armários, copa-coz., dep,' emp.,
30 ntllhõei com 15 em IS meses
- 37-6523 at. 21 hs. - CRECI

COPACABANA - V. ^timo ap.
de frente. Av. N. S. Copacaba-
na, 1 171, saleta, sala, 2 quar-
tos conj., dep. empreg. etc. Gui-
marães, lei.: 22-7913.
COPACABANA - V. ap. R. Fi"-
gueiredo Magalhães, 771(801, sa-
Ia, 2 qls., dep. empreg. garagem
etc. (duplex). Guimarães, teleto.
ne: 22-7913.
COPACABANA - Vende-se Av.
Princesa Isabel, 32» ap. 503 cem
sl., qt., cei e banheiro, fim de
construção. Tratar com Ir. ler-
3«s. Tel. 54.1737.

BOTAFOGO - Vendo R. Serafim
Valandror 43 - ap. 303. 3 qts.,
sl., coz., banh., dep. empr.., pá-
tio pi carro. Só no and. 22 m2.
10 a vista 6 m. 6 meses, 5 m 2
anos. Chavet porteiro, Nilson, n.
6 - CBI.
BOTAFOGO - Vendo ap. de sa-
Ia, qt. conj. R. Passagom, 72,
ocup. s|contrato. Traiar c|Cláudio
na portaria ou dai 15 as 17h, c|
Carlos, R. IMéxico, 119, sala 208.

BOTAFOGO - VEJA
AINDA HOJE NO ME-
LHOR PONTO DA RUA
VOLUNTÁRIOS DA PÁ-
TRI A, 212, AO LADO
DO DISCO - Ótimos
apartamentos de sala, 3
quartos, 2 banheiros so-
ciais, copa-cozinha, de-
pendências completas
de empregada, área de
serviço c| tanque. Cons-
trução com a garantia
de RIBENBOIM ENGE-
NHARIA LTDA. Sinal de
Cr$ 1 000 000 e pres-
tações mensais de Cr$
180 mil. Veja ainda ho-
je e diariamente no lo-
cal até as 22 horas. Tra-
tar JÚLIO BOGORICIN
- CRECI 95. - Av. Rio
Branco, 156, s | 801. —
Tels. 52-8774 e 22-2793

COPACABANA - Compre urgen.
te ep. tala • 2 qts., até 28 mi-
noes e tala, 3 qts., até 40 mi.

Ihoot e favor ligar para 32-2803,
Sr. Adriano (CRECI 502).
COl-CABANA - Zona Norte ev
Centro - Imobiliária Curitiba
ltd*:-_ Tradição, eficiência • ho-
nestidade. Vendemos, alugamos
ou administramos seu imóvel,
dando assistência jurídica • to-
dos os atoa correlatos è transa-
ção. Solicite a nossa presença nos
seus negócios sem compromisso.
Av. Rio Branco, 156 - sala 1 408
• Tel. 32-2803. Creci 502 - Or.
Marques.

TENHO CONDIÇÕES para v.nder
líX.w.1..._* •m.<8 horas. VIEIRA
SOBRINHO (Cart. 68 Cons. Reg.
Corri. Imóveis), 37-6523 até 21h.
çncarrego.ma de tudo.
URGENTE - Vende-se-í-di^T,
muito barato. Traiar a Rua Santa
Clara, 239,ap. 502, das 8 ãs 10
____________ 18 às 20h.
VENDO apartamento de luxo;--2
citos. e 2 salas. Bolivar, 61, ap.
___3.."-.C0Pacflkana.
VENDO ap.

SAO CRISTÓVÃO - Lctes 7"__
zona industrial e resid. Vdmos.

água, luz e forca, junto a
Sao luis Ooniaga, ent. 500 mil,
parte- a comb. .saldo s| juros.5ao Fco. Imóveis. I. S. francis.
._.„¦' sr' 5,s- T*'" «-1527 e43-8100.

SÃO CRISTÓVÃO - Vende-se
casa, sala, copa-cozinha, varanda
e área. Pode fazer outra por cl-
ma - R. 10, casa 92 - Ao lado
da Variante, 2 540. 42-8593."SÃO 

CRISTÓVÃO - Vendííe
casa, 

^qt. grande, sala, cozinha,
varanda, ierdim e ,área. — Rua
Ebano, 396 - 42-8593.
SÃO CRISTÓVÃO - R. Paraíso,
57, vendem-se 2 casos, um sa-
lao de barbeiro, um armazém
com estoque. 42-8593.
SÃO CRISTÓVÃO-^ Vende-se
apartarnedlo. de qt.,' sala, cozi-
nha, saleta. Rua Central, 24, ap.
201 - Final da R. Bela. 42-8593.

SAO CRISTÓVÃO - Não
pague aluguel riem lu-
vas. Receba a chave de
sua loja ou ap. com ape-
nas 20% de entrada e o

_ Mesmo alugados te-
nho condição de vender sua ca-
su ou ap. em poucos -dias sl
despesas p. V. S. Consullc-nos
tel.: 32-2803 Sr. Adriano - CRE-Cl_502_
TIJUCA — Vende-se ótimo ap.
de 2 qts., sl., coz., banhs., área

"K—de—çmp-groar;—fjt—n_"
lhões. Aceita-se cx. ou corro
nacional. 23-3368 - CRECI 286,
TIJUCA - Vendo casa c| sola, 2
qts., banh., coz. e dep. compl.
serv. Enlrada de 7 milhões. Es-
tá alugada s| contraio. Rua Lú-
cio Mendonça, 29. Casa III -
Tratar em Cunha Mello Imóveis.
México, 148, sl 1 105. Tel.: ..
42-3347.

locação com sala, quarto(separado) banh. completo, deps.empregada e grande e magnífico
terraço social. Ver das 7 às lóhcom encarregado. Rua Heber deBoscoli, 131 - Imfabrasll - Rua
?,.-_,"' 20' 9f- 508, telefones.
3KJ367 e 31-3219. Creci 203 e

GRAJAÚ - V. S. qu.r^íÃr"seu ¦" -,r_£_i^:.^^^

TIJUCA — Ca:a, vendo, 2 pav.
Terreno de 10x40. R. São Ml-
guel, 597. CrS 45 000, ci 50% à
visla. Tel. 42-9282 e 45-4402.
TIJUCA — Ap. em construção. R.
Maria Amália, transfiro,' oporlu-
nidade. Tel. 42-9282.

TIJUCA - V. S. quar vender o
seu imóvel? Faça-nos uma visita
ou nos telefone. Nós e v.nd.ra-
mos «m 30 dias sam qualquer
despesa p. V. S. Tratar com Mal-
Io Affonso Eng. Lida., na Rua
Constança Barbosa, 152, gr. 401.
Méier. Tel.: '29-20J2. .

2 quartos, i sa- restante a combinar.- -r-- -i — 1U1" >«a. I JO'
ia, banheiro, cozinha, área lan
que e dep. completa da empre-
gada, 2 por andar de frente, 4."
and. todo pintado a óleo. Acei-
to, carro como parte de paga-mento. Barata Ribeiro, 261, ap.
401. Tratar tel.t 37-6042. Za-
charlas.
ZONA SUL — Casa ou np.compro, dando entrada CrS8 000 000, -saldo combinar,
podendo ter parcelas inter-medlárlas e mensalidades. -
Osvaldo, tel.': 45-8964.
IPANEMA - LEBLON
AVENIDA VIEIRA SOUTO - Ven-
de-se ap. c| 3 quartos, 2 banh.
•ociais (um todo em mármore),
refrigerado, por 75 milhões, com
50% sinal e o restante em 3
anos. Tel. 27-5952.

COPACABANA - Rua 5
de Julho, 324,-pela me-
tade do valor real. Apar-
tarríento pronto, frente,
luxo,, elevador social
privativo, com salão,
três ótimos quartos, dois
banheiros sociais em
côr, copa-cozinha, área
de serviço com tanque,
dependências completas
de empregada e gara-
gem. Construção de
GOMES DE ALMEIDA
FERNANDES - Vendas:
JÚLIO BOGORICIN. CRE-
Cl 95 — Av. Rio Branco
156, sl. 812.. - Tel.
52-9692. Corretores no
local de 9 às 15.horas.
COPACABANA - Vende-se ap.
na Rua Joaquim Nabuco. Marcar
hora ver. 3 qts., 2 sls., banheiro,
cozinha, dep. empr., garagem.
Empr. Brás. Adm. Quitanda, 47-F.
Tels. 52-5749 e 22-5827.
COPACABANA - Vdo. ep. fren-
te, 1 saleta, 1 sl. gr., 3 qls.,
dep, compl. empr. 38 milhões.
Tratar 22-7171.

BOTAFOGO - R. da .pãsS-sem",
124, ap. 401, 3 quartos, s.., <.'rp.
garagem, íim dc censtruç-o, pin-
lüras. Financio. -6-2537.
BOTAFOGO""-" Em edifício de 3 CRECI 95
pavimentos, venderei aps. de
frente com varanda, sala, 3 quar-
tos, mais denendênchis e nara-
gem. Aluqndcs com contrato
vencido, 25 mi lhões. Garagem a
parle. Mi Iton Magalhães, Telefo-
ne 22-6128. Av. Erasmo Braqa,
255, s/ 404 - Creci 80. Plantas
rio. escritório.
CASA BOTAFOGO - iR.

COPACABANA - Rua 5
de Julho, 223 — Obra
na 10.d laje. — Vende-
mos excelente aparta-
mento com salão, 4
quartos, 2 banheiros so-
ciais em côr, copa-cozi-
nha, deps. completas de
empregada e 2 vagas
na garagem. Construção
de CHOZIL ENGENHA-
RIA S.A. - Vendas:
JÚLIO BOGORICIN -

Av. Rio

IPANEMA (Castelinho) - Vendo
ap. fronte, salão, 3 . qts;, banh.
cor, garagem, deps. const. no-
va. 120 m2, 25 milhões de en-
l.-úda 1 milhão por mes. Rua
Joaquim Nabuco. Tel.: 47-7056.
IPANEMA - Leblon - Compra-
mos terreno na Av. Vieira Souto,
ou Av. Delfim Moreira. Constru-
tora Santa Isabel Ltda. Telefones
42-0923 e 52-9929.
IPANEMA — A ser entregue va-
zio, vdo. ap. de 3 qtos,, sl., coz.,
banh. compl., dep. de empr. Irifs.
Org. Orlando Manfredo. Rua Ba-
rão de Iguatèml, 86. Tel.: .„
48-0804. CRECI 82.
IPANEMA — Ap; em acaba-mento, l por andar, coin- 2salões, 3 grandes quartos, 2banheiros sociais, dep. pa-ra entregar março deste anocom finíssimo acabamento.
Ver Bua Nascimento 811va,
n.° 303. Tel.: 22-8764.

AMÓRA IMÓVETS - Vende gran-
de, sólida e bonita casa ao la-
do da Pça.. S. Pena, por 90
milhões. Tels.: 34-5132 e 32-3115

CRECI 178..
AVENIDA PAULO DE FRONTIN

Vende-se magnífico ap, c| 2
qts., c| arms., sl. e. deps. com-
pletas. 25 milhões. Rua dos
Andradas, 29, sl 407. Tel
23-3368 - CRECI 286.

IPANEMA - Otlmo ap. 506 com
2 qts., sala, coz., deps. empreg.
12 milhões è vista. Rest.- comb,
Ru» Vise, Pirajá, 452, com por-
feiro Sr. Barbosa. Tel.: 22-1761,
Miguel.
IPANEMA — Casa tipo ap., 2
qts., sala, coz., banh., dep. pre*
cisa reparo, entrega imediata, si-'
tuadá em vila de 3 .casas. Preço
18 milhões a comb. Sr. Darcy
- 27-3549_-_- Creci J47._
IPANEMA — Em magnífica loca-
Inação, iunto à praia vendemos
apartamentos mm construção com
salão, 3 ou 4 quarto» com ar-
marios embutidos, deis banheiros
sociais, grande coiinhe, depends.
cmpletas de empregada e gara*
gem - Garantia da CONSTRUTO.
RA MARIO SANTOS NASCIMEN-
TO - Infrmarõas e vendai, no
loca dai * is 22 horas, na Rua
Prudente de Morais n. 70» ou
na PREDIAL AQUARELA - Rua
JMxIco ii. 11 - 12.» andar -
Telefone 32-3612 . Primeira ciai.
«• "•••'"• imebilürio - CRE-
Cl 251.
LEBLON - Vendo ap., c| sala,
2 qti., arm. emb., coz., banh.,
dep. compl. serv. e garagem.Entrada 11 milhões. Ver na Av.
San Martin, 340, ap.- 305. En-
__*?,* Imediato. Tratar em Cunhe
Mello Imóveis. México, 148, <|
1 105. Tel.: 42-3347.

Branco, 156, sala
Tel. 52-9692.

812.

COPACABANA - Vendo ap. 3
M's, sala dupla, 2 banhs., dep„i„ ,nn
nar. p. 33 000. Ac. Caixa. Rual.'"4%Q.
Domingo. Ferreira, 41. Tal.:

_ 146-4698 — CRECI 534."ãe- 
COPACABANA _

LEBLON - LUXO - Ven-
do ótimo apartamento
de 2 salas, 3 quartos, 2
banheiros e demais de-
pendências com gara-
gem, todo de frente. —
Preço 36 milhões. — Si-
nal de 9 e o restante a
combinar. Tratar no lo-
cal na Rua Dias Ferreira

Preo a partir dé Cr$
9 000 000 - Lojas para
qualquer ramo de rie-
gócio com 9 m de altu
ra. Ver na Rua Cap. Fé
lix, 28 - Inf. Evandro
Monteiro Imóveis — Ed
Av. Central, s| 1 338. -
Tel. 52-7440. CRECI 34.
SAO CRISTÓVÃO _ Vendé-se ca
ia, 3 quartos, sala, copa-cozinha,
varanda, jardim,: área. Rua Bala
nila, 141. Tel.: 42-8593.

TIJUCA - R. COMPRIDO
ACEITO Caixa ou B. Brasil, 5 ml-
lhões de sinal ap. c| 110 m2, de
franle, Rua Félix da Cunha -
52-3333 ou 22-0472. Plmenlel -
£__l-Zi?_*í.eí!a_ÍH£__
AMÓRA IMÓVEIS - Vende gran
de ap. duplex na Rua dos Arau
ios por 25 milhões. Tels.: 
34-5132 e 32-3115 - CRECI 178

APARTAMENTO - Tijuca. R.
Vise. Pirassinunga, 42|103, sl.,
qt. sep., coz., banh., grande
área. CrS 11. c| 6 e 1 ano -
J. Cavadas. Av. 13 de Maio,
44, s| 1 504. Tel.: 42-8684
CRECI 497 .(Ver no. local ale
17h).

APARTAMENTO de • sale 2 qts,
banh. cozinha, área, dep. d_ mi-
pregada.' Rua Professor Gabizo Bl
ap. 308. ¦

AMPLO ap. na tijuca com 'tis

qts. dep. de empr. garagem s[
pilètis. Rua Jiquibá 179, ap. 101

34-0694. 
APARTAMENTOS novos, sala, 

~2

ou 3 quartos ele. dep. emp. Pron
ta entrega. R. Almirante Cocrane
56. Chaves cj porteiro.

APARTAMENTO em -. 1. LOCA-
ÇÃO, sala, 3 quartos, banh. com
pleto e cozinha,, azulejadot em
côr, dep. empregada, grande ter
raço social c| 6Cm2, pintura a
óleo, sinteco, persíanas. Ver das
9' às 12 horas. R. Maestro' Vila
Lobos, 1, ap. 205 - Imfabra-
sil — R. Quitanda, 20, grupo 508
- Tels.s 31-3367 «31-321 . CRE-
Cl 203 • 600.

APARTAMENTOS EM 1.» LOCA-
ÇAO, prédio il pilotis si sala, 1
e 2 quartos, banh. completo •
dep empregada, ver diàriamen-
le da sl3 ii 17 horas. R. Uru-
guai, 272 - Imfabrasll — R. da
Quitanda, 20, grupo 508.- Teli.i
31-3367 • 31-3219. CRECI 203 «
600.

TIJUCA - Vende-se residência na
R. Campos Sales, cont 4 qts., 2
lalões, copa, col., 2 banheiros,
área com tanque, loeil para car-
ro e quintal, servindo para p».
quena indústria, para ccléyio, «s.
critério etc. Tratar com Sr. Bor-
gas tel. 54.1737.
TIJUCA - At.nçío - P„_T~a
Santos S. A. oferece novo lança-
mento, na Rua Conda de Bonfim,
1 325 - Usina. Prédio em centro
de terreno - Aps. com 15t m2,
compostos de hall social, saleta,
living, 4 quartos c| arms., 2 banh.
sociais, toilette, copa-cozinha, dep.
de empregada e garagem. Acaba-
mento a partir de CrS 31 722 000
com apenas o sinal da CrS ....
679 500 a o restante em presta.
coes mensais i| parcelas: Infs.
diariamente no local ou na Rua
do Ouvidor, 104 - ».o. Telefone
31-3011 . Creci 829.

leletone. Nós o vendera,
mos em 30 dias sem qualquer
_T"-_"* V' S' Tra"r «•">
Mollo Affonso Eng. Ltda., na RConslança Barbosa, 152, gr, 401-Méier. Tel.: 59-2092.
ÕRÃJÃÕ -;"Vendi' ap; 2 t>\ü,3 quartos, coi., banh. e dep. em-preonda, vasic, Rua Cacapava -
23.5407 Av. Rio Branco, 18 .,.é02_-_ 23.2495. ¦
GRAJAÚ," TIJUCA, VÍTa ISABEL— Precuo de casas, aps., 1 2 3
Jlos.. I, 2 salas. Tratar p tels49-0241 ou 38-3597. D. OLINDA

í_. 
""?• 

.ii" " . B"*>.'Bom. Re--li ro, 1 318, entrego vazia. Vdocasa em ter. de 10 x 40, cl divcômodos. Org. Orlando Manfre-
. í _„„ rSo de Isualemi, 86.Tel.: 48-0804. CRECI 82

TERRENO JACAREPAGUA - Ven-
de-se Estrada dos Bandeirantes,
de frenle, 2 400m2, com água,
luz, estrada asfaltada para hor-
ta, granja, etc. Preço 3 000 000 à
vista, e também a prazo, a com-
binar. Tel.: 36-0545.
TERRENO - Em Recreio dos Ban-
deiriinles. Vende-se de esquina,
medindo 644m2, frente para Av.
Alameda, melhores detalhes. Org.
Porto. Rua Senador Dantas, 117,
sala 532, com Valente ou Ro.
drigues.
VALQÜÊÍRE - V. terr. 26x26, de
esq., cl R.. das Camolias d R.
das Dálias, Tratar tel.: 23-_B9,
c!'Antônio Luiz.
VÍÍX~VÃLQÜEIRÊ"~^~^endi-_
grande, ap. de 3 quartos e 2
banheiros em cores, está vazio
e tem garagem. Rua Mário Bar-
bedo, ap. 202, em frente ao
Campo doa Afonsos. Vor com o
porteiro. Tratar com Rolando, te-
lefone 42-5141.

CENTRAL
ANCHIETA - Vendo 4 casas, 2
de laje, muradas. Rua Cierê, 28 -
Mariópolis, 17 000. Entrada 6.
Saldo 48 meses. Tratar Dr. Manuel,
22-3298 (8 às 11).

Estação.
2 qts., saia, etc. 4 milhões à
vista, resto a comb. Couti-
nho: 54-1990 CRECI 171
atenção — Madureira. —
Vendo lotes com água e luz,
a 100 metros do mercado,
preço 2 500, entr. 500 prest.40. Tratar na Aua Andrade
Figueira 454, com Sr. Silva,
CRECI 469.

MARACANÃ - Av. Ma-
racanã, 379 - Casa em
frente ao .estádio. Dois
pavimentos com jardim,
varanda,' salão, quarto
quartos, cop a-cozinha,
banheiro, área de sejivi-
ço com tanque, depen-
dências de empregada.
Pela metade do valor,
para- um rápido fecha-
mento de negócio — In-

ACEITO Caixa ou B. Brasil. Casa
vazia com 3 quartos, etc. R. Dr.
Gonçalves Uma, 554, fds. Maré-
chal Hermes, tels.: 52-8333 ou
22-0472, Pimentel. Creci 743.
ATENÇÃO GUADALUPE —
Em Rim transversal a Marcos
de Macedo, Vendo bangalow
construção sólida, laje cie
concreto em terreno de ...
10x20m, com varanda azule
Jada na altura cie l,80m, 2
salas, 4 ótimos dormitórios,
banli. social, copa e coz., e
outras vantagens que V. Sa.
verificará indo ao local. Pre-
ço CrS 13 500 000, entrada:
CrS 5 500 000 saldo a comb.
proprietário aceita financia-
mento caixa ou institutos. —
Trat. p/tel.: 42-9104. Crecl
850.-

TIJUCA - Vendo ap. frenle
Condt Bonfim, ¦ varanda, sl., 2
qtos,, banh. côr, depend. 16 mi-
lhões. Aceito Cx. Ec. c| sinal.
Alugado, aluguel atualizado -
38-6835.
TIJUCA - Av. Paulo Frontim,
186. Vdmos s op. 207 conjuga-
do, «nt. 3 milhões, saldo •/ |u-ros. ChaVM na oorlaria. São Fco.
Imóvais, l. 5. Francisco, 26, Gr.
513 - Tal. 43-1527 - 43-8100.

TIJUCA - APARTAMEN-
TOS PRONTOS VAZIOS,
1." LOCAÇÃO. No me
lhor ponto, junto ao
Country Club: RUA URU
GUAI, 540. Sala, 3
quartos (com sinteco),
armários embutidos, ba
nheiros em côr, quarto
e WC de empregada,
área de. serviço com
tanque. ACABAMENTO
DE LUXO. Pilotis. A
vista ou financiados. —
Escritura imediata. Cor
retores no local de 9 às
22 horas. Vendas: JÚ-
LIO BOGORICIN. CRECI
95. Av. Rio Branco,
156, s| 812. - Tel.:
512-9692.

ATENÇÃO GUADALUPE —
Em Rua cnlma transversal n
Rua Marcos de Macedo, pró-ximo a Remlngton. Vendo 2
ótimos aps. de varanda, uma
sala, 2 magníficos, dormltó-

r: ¦-- ¦¦¦. rios, banh. social; espneosa,rormaçoes na Av. Rio copa e ccz. Área de tanque.
Preço CrS 9 000 000. Entrada
CrS 2 600 000 aceita caixa. —
Trat. p/tel.; 42-9104. Crecl
850._diàrlamcnte.  
ATENÇÃO — Vendo casa nova.
Est. Miguel Couto, lage, com va-
randa, sala, 2 qts,, banh., coz. e
área. Cob. com tanque, terreno
12x30. Ent. Cr$ 1 200. Reslo 60
mil p|mês. Tr. pftel.: 437270.

Branco, 156, sj 812 -
Tel.: 52-9692. JÚLIO
BOGORICIN-. 'CRECI 

95.
RÜA CONDÊSSA BELMONT, 21 i'ap. 4)0 — Graiau - Ap. cl i
qls. é dep. empreg
Givaldo - 34-0694.

Chaves c!

RUA'JORGE RÜDGE, 59 e 59-FCr} 1 milhão de sinal, 70% em
15 anos (aceitamos qualquer en-tidade financiadora). Vend. aps.,
I sala, 2 quartos ou 1 sala, 3
quarlos, dep. comp. alug. sl cont.
?..£.,?,.,„ Cr$ u milhões. -
IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA., tel
42-9506 - 22-7452 (CRECI 193).

AERONÁUTICA
COMISSÃO - O Ministro Eduardo Gomes bísí-nou_ portaria constituindo a GwtartTE Pro-nioçCes da Aeronáutica, por recondução dos Ma-Jore.-Brigadeiros Dario Cavalcanti d. ÁzambullMarunho Cândido dos Santos e Osvaldo _3to_.sier e do Brigadeiro João Arelano dos Pas_ epor designação, do Major-Brlgadeiro Mareio deScusa e Melo, como membros temporários- tior re-condução, dos Brigadeiros Caries Alberto de MatosNelson Baena de Miranda e Afonso Celso Parrei-ras Horta, e por designação, o Brigadeiro DooreàlBorges, todos como membros suplentes e dispen-sando, cie membro temporário, o Brigadeiro Nil-ten Rubem siiol Serpa e de membro suplente oBrigadeiro Henrique de Castro Neves.
BALANÇO — O Reembolsável Central de Inten-dência da Aeronáutica interromperá o atendimentoaos usuários nos dias 10 e 11 do corrente para fazerbalanço.
1'KOyA — Está marcada para hoje, às 7h 30mna Escola Nacional de Engenharia, a primeiraprova (Física) do exame de admissão ao ITArc-alizando-se a mesma prova em várias outras Ca-
pirais. No Rio estão inscritos 382 candidatos.

EXÉRCITO
ClOltlUNICADO — O Chefe do Estabelecimento
Central de Finanças comunica ãs unidades admi-nistrativas vinculadas, que o teto para o saque deMelhoria de Rancho e Quantitativo de Subsis-tência para o mêa de janeiro ã alimentação deoficiais, aspirantes, subtenentes e sargentos é de16 dias para cs corpos de tropa e 20 para os par-quês, escolas, estabelecimentos e fábricas- ANIVERSÁRIO — A Biblioteca do Exército come-mora. hoje o 84.° aniversário de sua criação achan-do-se, por isso, prevista uma sessão solene emsua sede às 16 horas, na qual será procedida a lei-turada ordem do dia, apresentação das últimasedições e entrega de prêmios aos leitores mais
assíduos,
NOMEAÇÕES — O Ministro da Guerra nomeou
para os cargos de Diretores do Hospital Central doExército e da Policlinica Central do Exército osCoronéis-Médicos Álvaro de Meneses Pais t Wa-shington Augusto de Almeida.
1'ELOTAO — Foi criado o 11.° Pelotão de Remu-
Kioiair.ento, com sede em Brasília.
BOLSAS — O Ministro da Guerra assinou aviso
criando a bòlsa-de-estudo para militares.

MARINHA
CHAMADA — Foram-aprovados nas provas es-
critas do concurso de admissão à Escola Naval os
seguintes candidatos: Paulo Roberto Lapenda,
Luís Antônio Correia Nunes Viana de Olivedía, Re-
nato Piorava»ti Júnior, Mauro Sérgio Ferreira da
Silva, Carlos Roberto Alves de Mendonça Mota e
Mário Augusto Ader, os quais deverão comparecer'
à. Escola Naval, no dia 10, às 8 horas, a fim de
serem submetidos a inspeção de saúçle
NOVOS GUARDAS ^MARINHA — Em cerimônia
a ser realizada, às 9h 30m, no dia 5, na Escola
Naval, serão declarados guardas-marinha os as-
pirantes que concluíram o curso. A nova turma
escolheu para patrono o guarda-marinha João
Guilherme Greenhalgh, herói da Guerra do
Paraguai.
ADMISSÃO — A partir de amanhã será realizado
o curso de admissão ao Colégio Naval, cujas pro-vas estão assim programadas; Matemática, dia 4;
Português, 11; e Geografia e História, no dia 14.
Somente os aprovados em Matemática serão cha-
mados para as demais provas. Os candidatos ins-
critos deverão concentrar-se no pátio do edifício
do Ministério da Marinha, no Rio, lado do mar, às
lOh 15m, nos dias respectivos de provas, a íim de
serem conduzidos ao local dos exames.

CASCADURA
apts. juntos, tendo cada um, sa
Ia, 2 quartos, dependências
quintal. Telefone: 27-9689.

TIJUCA - 2 qls. e sala c| deped.
vazio, grande facilid. de paga-
mento - Ver hoje das 14 às 18
horas — Na Rua Prof. Gabizo,
173, ap. 102 - Tratar pelo Tél.s
52-7316 e 32-1810.

S. desejamente, reformada. -, comoJos. vender s' «p? Nosso escritórioEntrego va?.a, 13 500, 50. . 2 tem o cliente certo. Procure-nos
anos, 46-2537. I P||S tt|,_ 42.2031 - CRSCI 43,

LEBLON - Vazio, vendo 3 qtos.,
aaíeta, »ala, dspend. urgente
viagem, 30 milhões, 50% èm 4
anos, Tab. -Price. V«r « tratar
hoie, Av. Ataulfo dt 

' 
Paiva, n.

1022, ap. 301.

• ..

CASAS - Vendo à Rua S. Ga-
briel, 36 ¦ 100 com 1» duas
salas, 3 quarlos; etc. grande ter-
reno. Financiado. Tel.: 32-8902.
CATUMBI _— V«nd«*$_ prédio nô*
vo, residencial, com loja com
200 m2, com pt dirtito 5 m —
Sirvo para qualquor ramo. Fa-
cilita-sa, na Rua .Dom Podro:
Mascaronhas n 13 • 13-A.
GRANDE OPORTUNIDADE"- 1 1 1P_ça Saem. Pena — At), de ,,. , , ___dois quartos, sala, banllelro. ne 22-445.. — CorretOI
cozinha, dependincins l_nil _„._ m n..;ll., r-ocr-i
empreitada e vasa na Rnra- resP- N- -Stlllac. CRECI
¦jsm. Esq. <la Rua Soiiano] n 319dc Sousa com Autóulo Basi-i ~J '. í
lio — Obra cm ritmo ncclc-pIJUCA — Vende-se os aparta-
ra cio — Informações com Sr.; mentos 803 « 804 da Rua Uru
Newton pelo tel. 33-3065.

TIJUCA - Rua Silva Gui-
marães n.° 5, pióximo
à Praça Saens Pena, e
junto à Rua Bom Pastor.
Vendem-se magníficos
apartamentos em final
de construção. Entrega-
se em 90 dias. Sala, 1 e
2 quartos, banheiro, co-
zinha, depend. comple-
tas de serviço e empre-
gada, garagem. Prédio
dè 4 pavimentos c| ele-
vador ATLAS. Preço fi-
xo e irrea justa vei, com
financiamento de d o i s
anos. Sinal a partir 

"de

Cr$ 4 000 000. - Ver
diariamente no local. —
Tratar na Rua México,

gr. 1 501. Telefo-

TORRES HOMEM, 429, «ps., 1 e2 qts. Final de obra, 2 900 de
sinal. Preço 12 mil. Ver local-_25_6512. 

_
VILA ISABEL. - Vendo casa R.
Teodoro da Silva, 316 c|32 (final
çonslr.) sala, 3 qts., 2 banhs. so-
ciais, dep. empreg. garagem, 2
carros._Guimarães, tel.: 22-7913.
VILA ISABEL - Final d. constru-
(ao aps. do 2 . 3 qts. Entrega
era 10 meses a 40 mesos para
pagar sam reajuste • sem juros.Ver 28 da Setembro, 277. Tel.
52.1512. So*a.
VILA ISABEL - Vende-se «p. va-
zio, c| 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, dep. emp., área cj tan*
que e garagem. Preço Cr$ ....
28 000 000 facilitados. Tel
32-9485, BARRETO. CRECI 177.
VILA ISABEL - Vendo ap. va-
zio, 2 qts., sala, quarto, empr.,
arei serviço. 14 milhões. Tele-
fon» 49-6984. 
VENDE-SE uma casa eom 3 quar-
tos • 2 salas, 2 banhs., e gran-
de quintal. Ver e tratar no lo-
cal, Rua Silva Pinto, 23, Vila
Isabel.
VENDO ap. 70% construído. Rua
Cons. Autran 23, ap. 205, 2 qts.,
sala ampla, j, inverno e demais
dependências, CrS 5 500 000 a
combinar. Tel.: 58-9404 ou ....
38-5115.
28 SETEMBRO, 385, ap., 2 qls.,
sl., gar. 17 milhões em 2 enos
- Entrego 60 dias__Det__25-6512.

LINS - BOCA DO MATO
APARTAMENTO - Vendo com 2
quartos, sala, varanda, cozinha e
banheiro em côr, dependências
completas, garagem • piscina, por
CrS 16 000 000, * 2 000 000 de
sinal. Ver e tratar à Rua Hera

ATENÇÃO - V. aps. l.a locação
I e 2 qts. sala e dep. Ver Rua
Bernardo de Vasconcelos 529 —
Realengo e tratar Rua dos An-
dradas 29 s| 401.

AQUI VAI UMA SUGESTÃO, para
vender seu imóvel bom vendido
em curto prazo • sem prejudi
car os seus afazeres. Consulte
Cyríllo Santos Imóveis, Creci 717,
R, Frederico Meter, 15, sala 602,
Tol. 49-5217 • V. Sa. ficará sa-
tisfoito com os nossos serviços.
ATENÇÃO - Méier-Cieliambf -
Vdmos. ótimas casas const. mo-
dorna, vrda, sla., 2 qtos., jar-
dim; ent. para carros etc. Fi-
nane. parte tm 5 anos. Av. Su-
burbana, 505/ São Fco. Imóveis,
L. S. Francisco, 26, Gr. 515 -
Tel. 43-1527 - 43-3100.

A PRAZO casa vazia, em Madu-
reira, 2 500 de entr., saldo sem
iuros. 22-0472 e 43-5118, Sr.
Cunha. R. Maria José, 557, c| 10
e outras.

ATENÇÃO - Piedade funlo Av.
Suburbana, na altura do 8 240
- Vdmos. casas, sala • qto. •
sala • 2 qtos., ont. vazias as
casas 1*4 tnt. a partir do 500
mil, parto om 120 dias, saldo s|
juros, a partir, de 60 mil. Rua
Margarida da Andrada, 53, fran*
ta. 9 fundos* São Fco. Imóveis.
L. S. Francisco, 26, gr. 515. T.l.
43-1527 - 43.8100.
ATENÇÃO - Méier — Cacham,
bi — Vdmos. ótimas casas da
vila c[ sala, saleta, qto. • dep.
• área c| tanque, sinal 300 mil,
part. na .scrit. saldo 4 anos.
Rua Pedras Altas, 123 . 123 ca-
sas 1, 2, 3 • 4. Saltar Av. Su.
burbana, 5 028. São Fco. Imó-
veis. L. S. Francisco, 26, gr.
515. T.I.t 43-1527 • 43.8100.
ATENÇÃO - Cascadura. Vdmos.
casa antiga c. sala, 3 qtos. ate.
Terreno 12 x 27,50 financ. a
ctimb. Rua Cerqueira Daltro, 267.
São Fco. Imóveis. L. S. Francis-
co, 26, gr. 515. Tels.: 43-1527
. 43-8100.

dito Graça, 80 - ap. 202 - Lins. Rua Gita, 312. iunto à estação,
ÂtÉNÇÃÕ LINS - Vendo ótimo 

'"

ap. 2 qts., dep. garagem. Ent.
em 8 meses. Trat. Ouvidor, 130,
s|519. Tel.: 52-8727.
CASA DE CENTRO DE TERRENO
de 300 m2. c| 4 qls., salão, na
Rua D. Romana, tel. 34-0694.
LINS — Vdo. ótima res., com 3
qts., sala, cozinha • copa, var.,
ierdim, dep. empregada, entr.
carro, ótimo terreno. — Tratar;
Tel. 30-6697 - (BILATE).
LINS — V. S. quer vendar seu
Imóvel? Faça-nos uma visita ou
nos telefone. Nós o venderemos
em 30 dias, sem qualquer des-
pasa para V. S. Traiar c| Mello
Afonso Eng. Ltda., na Rua Cons-
tança Barbosa, 152, sj 401, Méier
- T.l.fona: 29-2092.

ITAPIRU - Vendo casa com 4
quartos, demais dependências, va-
zi.. Chave* c: Dr. José. Rua Eli-
sau Visconti. 1-0 c _ - ap. 104.
Tratar Dr. Amidau, «2.9179.

guai, 114 em construção, com 2
varandas, 3 qls., • dep. Preço:
CrS 9 160 000. Sinal 1 000 000. -
Saldo 45 mese-. Trat. Ccrdovil
Sintani. Av. Mal. Floriano. 6,

VENDE-SE ap. orando, todo fren-
te, cj 3 quartos. Facilita-se. Ver
Rua Dona Francisca, 20, ap. 302

Lins.

JACAREPAGUA

BENTO RIBEIRO - Vende-se na

ótima casa, com 3 qts. e demais
dependências. Parte financiada. -
Tratar no local. Não aceitamos
intermediários.
GUADALUPE - Vendo várias ca-
sas vazias, inclusive apartamen-
los. Chaves Rua 20 quadra 2 ca-
sa, 24. Tratar Lgo. Carioca, 5, s|
617, Orlandino ou Décio.
CASCADURA - V. S. quar v.n.
der o s.u imév.l? Faça-nos uma
visita eu nos telefone. NÓs o
vendáramos em 30 dias sam qual-
quer despesa para V. S. Trata»
com Mello Affonso Eng. Ltda.
na Rua Ccnstanca Barbosa, 152,
gr. 401, Méier. Tal.: 29-2092.

CASA VAZIA - C/ terr. na fren-
!e c/ 18 ms. d© testada. Vendo
c/ apenas 2 500 de ent, e rest,
55 000. Vendo também ao lado,
casas c/ I 000 de entr. e prest.
45, mais 1 lole de 11 x 30, piá-
no, c/ 600 de entr. e prest.
15 000. Tudo desmembrado. Ver
e tratar c/ Sr. Aurélio, diária-
mente, Rua Barão de Jacuí, 254.
Esq. Estrada do Sapê, continua-
cio da Estrada do Portela, õni-
bus, 357 ~ São Fco. Madureira
e 650 — M. Hermes. — Eng. Nô*
vo — Inf. c/ o prop. p/ Tel.
30-8667 e 30-5192.
ENCANTADO - Vendo casa, 2 sa-
Ias e 2 quartos, coz. e banheiro,
terreno, 23 x 33, Rua Pompilho
de Albuquerque. Tal.: 23-5407 a
23-2495.
ENGENHO DÊ DENTRO - Rua
Adolfo Bergamini, 149, aps. de
fronte, novos o vazios, com ga-
ragem, gás da ru» • elevador,
com 2 rjj., sl., coz., banh. em
côr, dep. empreg. etc. Cr$ 5 000
de entrada, saldo em 60 mesos
sem juros. Ver diariamente até
12 horas. Vendas da Imob. Ser-
vo-Bom Ltda. Rua dos Romeiros,
186, s/ 302/3. Tol. 30-4092 - Pe-
nha — Creci 340.

Vendem-se dois MÉIER — Vende*se caia - antiga
em tarrano da 5,50 x 40 c/ 2
qts., 2 salas o demais dependen-
cias. CrS 4 300 000 da entrada a
o soldo om prestações da CrS
200 000 sem iuros. Var. na Rua
Ermengarda, 478 a tratar cem
Mello Affonso Eng. Lida., na Rua
Constança Barbosa, 152, Gr. 401
- Méior. Tel. 29-2092.

ENG. DE DENTRO - Casa v.-zia,
vendo com 2. quartos « demais
dop. Ver Rua Dionisio, 473 a
tratar Rua Dias da Crui, 155,
Sala 410 - Máiar.

MEIER — Palacete de alto «' boi-
xos na R. José dos Reis. Tr. R.
Leopoldina Rogo, 18, sl 301, Tel.
30-9644, Caetano.
MESQUITA - O melhor negocio
do ano, 1 vila* c| 15 casas por
qualquer oferla. Aceito ap., casa
na GB, ou automóvel. R. Minas
Gerais, 450.
MADUREIRA - Casa com dois
qts. sl. coz. terr. 14x17, com
salda para 2 ruas, preço 7 mi-
lhões, com 50% entr. Tratar na
Rua Leopoldina Rego 18 sala 301
— 30-9644. Caetano.
MADUREIRA - Vendo 3 lojas
no mercado de esquina, servo
para qualquer ramo, ent. de tu-
do 4 milhões, prest. 150. Tra-
tar Av. Braz de Pina 849. Tel.
30-3062.
MEIER - Casa vazia c| 3 qts, sa-
Ia, cox. banh. om ótimo terreno,
na Rua Conda da Azambuja. —
Preço 16 milhõas. Entr. 6 500 mil,
pr.st. 200 mil l| juros. - Tra-
lar Av. Brás d. Pina, 96, loja
(Largo da Penha), Todos os dias
indutiva aos domingos. — Tel.
30.5489.

MEIER — V. S. quer vender sau
imóvel? Faça-nos uma visita ou
nos telefone. Nós o venderemos
em 30 dias sem qualquer despe-
sa para V. S. Tratar com Mello
Afonso Eng. Ltda., na Rua Cons-
lança Barbosa, 152, i 401, Méier.
Tal.: 29-2092.

CASCADURA - Vende-se um ter-
reno à Av. Ernâni Cardoso, 161 -
lote 9. Tel. 38-4215.
CASCADURA

MEIER — V. S. quer venda/ seu
imóvel? Faça-nos uma visita ou
nos telefone. N.ós o venderemos
em 30 dias sem qualquer despe-
sa para V. S. Tratar c, Mello Af-
foiiso Eng. Ltda., na Rua Cons-
tança Barbosa, 152, sj 401, Méier

Telafone: 29-2092.
MÉIER — Vendt-so ótimos ter-
ranos da 10x30 com CrS 1 500 000
do entrada • o saldo financia-
do em prestações de CrS ....
100 000 sam iuros. Ver na Rua
Paulo Silva Araújo, esquina de
Calheiros da Graça. Tratar com
Mollo Affonso Eng. ltda. na Rua
Constansa Barbosa, 152, Cr. 401

Méier. Tal. 29-2092.

12.» and. TeLi 43-1491. Creci 473,'Tr. Av. Ernlni Cerdoso, 3?9.

AQUI VAI UMA SUGESTÃO para
vender sou im.vtl bi>m vendido,
•m evrto prazo o sem prejudicar' °xj2|
os seus afazeres. Consulto Cytl'»»-! 38-3340 ou 42-1337. Crecl
rillo Santes Imóveis, Creci 717,; 650.

?'i 
''««í? Mí'"..'i..."'.«'li2. CASCADURA - Entrego vazio, R.T.l 49-5217 a V. Sa. ficara ta-Cerq. Dallro, 976-F cl 1, do sl.hrf«L»!_«™_«LJ»_»?___!»-0¦• qt. coz. banh. . mais 3 como-

LARGO DO CAMPINHO - Ven- dos vazios, em ter. de 8x22 m,
de-se casa. Pr. 20 000 000 com|ver diar. das 9 as 12 h. Tra-
5 OOO 000 d. enir. Prest. 300 mil.|tar R. Barão da Iqualemi, 66. -

Vendem-se aps.
202, 301, 302, 401 e 402, da
Av. Ernâni Cardoso, 69, sala, 2
qts., banheiro, cozinha, dep. em-
oregada, área. Facilita-se. Emp.
Brasi Adm. Qui!_nda. 47 - 3.°.
Tels. 52-57 . e 22^5827. _*_
CASCADURA -V. R. Fclicio, ca-

antiga, com 3 qts., etc. terr. j Areias .ordeiro," .22,"' caía"T,-!-. 00O, rest. c;,ilug. Tratar com Mello Affonso EnS

MÉIER — Vende-se ótimo terre-
no da 52x21 m, junlinho ao Ci-
nema Imperator. Preço CrS ....
14 000 000. Entrada CrS 3 000 000
• o saldo om prestações de CrS
150 000 sam juros. Ver na Rua
Paulo Silva Araújo, esquina com
Rua Almirante Calheiros da Gre-
ra. Tratar com Mello Affonso
Engenharia Ltda., na Rua Cons-
tança Barbosa n.° 152, s/ 401.
Tel. 29.2092 -Méier.
MÉIER — Vendem-se 2 casas c/

qts., saía, cozinha, banheiro,
área, entrada p/ auto (em uma
d.'..O. Entrada de cada uma: CrS

600 OCO e o saldo em presta-
cõos de CrS 1*4 736. Ver na Rua

MÉIER - ÁGUA SANTA - .Ven.
do-so uma casa com 2 qts., sala,
1 loja am terreno da 15x30, d.
esquina. Ver na Rua Paraná,
1 202. Enlrada CrS 4 300 000 a •
saldo em prestações de CrS ,.
200 000. Traiar c/ Mello Affon.
so Eng. Ltda. na Rua Constança
Barbosa, 152, Gr. 401 - Méisr.
Tel. 29-2092.

MADUREIRA - Junto à estação.
Vendo np. 2 qls., ele. Entr. I 500.
Prest. 170 mil. Traiar Cândido Be-
nício, 50, sl. 205.
MEIER - Entrego vazia casa com
3 quartos, salão, sala, coz^ ba-
nheiro compl. dep. empreg. cm
terr. 11x36. Ver Rua Camarista
Moier, 39, da 15 às 18h diária-
mente. Tratar Org. Orlando Man-
fredo. Rua Barão de Iguatemi,
86. Tel.: 48-0804. Creci 82. .
MÉIER — Vendo casa junto ao
Shcr"?ing Center: 29-1876.
M-il-R - Vanda-sa casa e/ 2 qts.,-_:.-, cozinha, banheiro, varanda
a jardim. Entrada CrS 3 800 000
o o saldo am prestações da CrS
158 000. En.rega.-se vazia. : Var
na Rua Itamarati, 75 (esta rua
eemeça na Av. Suburbana). Tra.
tar com Mello Affonso Eng. ltda. ¦
na Rua Constança Barbosa, Í52-
Gr. 401 - Méier - Tal. 29.3092.
OSWALDO CRUZ - Vendo ótimo -
terreno do 12x30 frento pi gi.nasio estadual na Praça Jagua-
re (junto à Int. Magalhães) _
CrS 400 de enlrada, saldo em
70 meses, ti Iuros. Tratar .Imob. ¦
Sorve-Bem Ltda., Rua dos Ro-
meíros, 186, s! 302/3. Tel  

'
30-4092 - CRECI 340.

PIEDADE - Vendo terreno da
10 x 13, na Rua Artur Vargas,
80, elt. dc.Cardoso Quintão, 215.
Tratar na Rua Barão de Iguale-
mi, 86. Tel.: 48-0804. CRECI SI.
PIEDADE — Defronta a Es-taçfio. Vendo na Hua Goiásem terreno . de llx60m um
prédio com duas salas, 3 dor-mitórlos, espaçoso banheiro,ótima copa e coz, e mais umsubsolo com S dormitórios •outras vantagens que V. Sa.verificará Indo ao local. Pre-
ço CrS 25 000 000 • vista ou 

'
CrS 12 500 000 n» «Bcrit. osaldo proprietário aceita «ai-xa. Tratar p/tel.: 42-9104. _Crecl B50.

PIEDADE - Prédio residencial',.
na Rua Silva Xavier, 217, anli.
go 155, medindo o terreno 11 x'
25, será vendido em leilão ju-dicial do leiloeiro Álvaro Cha-"ves, amanhã, quarta-feira, 5 da
janeiro, 1966 às 16 horas no lo-
cal. Mais inf. tel.: 22-3732
REALENGO _ Vendo terr.ni.cc-
mercial esquina 15 x 36. Ver •traiar na Rua do Imperador) 521.
ROCHA — Vende-se apartamento»
em construção com sala, 1- a 2
qts., e deps. à Rua Henrique
Dias, 24, bem em frenta a es-
laçao. Sinal: 400 mil a o saldo
em 45 meses.- Trat. Cordovll San-'
lana. Av. Mal. Floriano, 6, 12.»
and. Tel.: 43-1491. Creci 473.
TODOS OS SANTOS - Terrenos.
Vendem-se com parta facll. • rest.
prest. na Rua Eliza Albuquerque,-
125, Infs, na Org. Manfredo. R.
Barão da Iguatemi, 86. Telefone»
48 .804. Creci 82.
TROCA-SE ou vende-se uma casa
com 2 quartos, 2 «.. cozinha •-
quintal com muita égua a rua.
calçada em frenta a Estrada, porum aç. pequeno, na Guanabara,
p-eferencia Bonsucesso, subúrbio
da Central de Madureira para cl-
ma, Av. Dr. Roberto Silveira, n.
1 200 - Nilipolis.
TODOS OS SANTOS - R. EliTa
Albuquerque, 125. Vdo. casas a
aps. de 1 e .2 qtos., sala, -coz.,
banh. compl., érca c| tanque.
Ver das 14 às 17, dom. 10 às
12. Tratar Org. Orlando Manfre-
do. Rua B.rão de Iguatemi, 86.
Tel.: 48-0804. CREOJI2.
TODOS^OS SANTOS - Veiídõ" lo-
tes de II x 55. R. Curupaiti- -

_"" _!'_.'".-..Jal. 29-2092. _ Rt„. 3 an0, |em deiptst.
MEIER - Vendo ao. 3 quartos. ITel. 29-1212 - Vasconcelos.
ÇBpItao.; Salomão, aceita Caixa'

lei. 48-0804 - Creci 82.

B. Brasil Tel. 52-4263.
MÉIER - Vd. ót. ap. sla., qto.,
qto. empreg. Peças amplas. Pç.
10 000 ci 50"._ fin. Aceito Cx.
ci sinal. 42-1337. CRECI 764.

TERRENO - 9 x 25. Vende-_
em Osvaldo Cruz. Rua Alber-
to de Carvalho, junto ao 57. En-
Irada 500 mil. Tratar Av. João
Ribeiro, 750 sob. Dr. Nieolsu.
Tomes Coelho.

¦\._.
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VENDEM-SE 2 casas, negócio de [OLARIA — Casa de luxo, entr.
Rua Capitão Pires, 97 i carro, cj 3 qts. li. coz. copa,
B. Ribeiro.

urçiencia.
C[ Luiz -
VENDE-SE um terreno de 60
x 05, ua Rua Murilo de Cru-
valho, estação Dr. Augusto
Vasconcelos. Tratar c| Almel
da. Almirante Barroso, 2 -
10.» and, das 11 ás 12 li.

VENDE-SE um apartamento
cie íronte na Eôtaçüo de Olin-
da, com 2 quartos. 2 salas,
2 banheiros completos, cozi-
nlia, e área grande. Tratar pe-
lo telefone 2.42 — Nllôpolls,
VENDO — Casa antiga, terreno
11x50, fíca o telefone, lem gal-
I-f-o, para depósito, telefonar
mercando hora para Kleber. Tel.;
280 — M. Hermes.
VENDE-SE uni apt. com 2 qts.
sala, etc. na Rua Ferreira Sam-
paio 19, «p. 102 |unto à Av.
Suburbana, Abolição, base 12
milhões, com 50% de entrada
— Ver até às 12 horas; está
vazio.

varando, mais dep. junto a es-
tação. Preço 26 milhões com 50%
entr. Tr. R. Lcopnldina Rego 13,
-I 301, 30-9644, Caetano.
OLARJA — Casa nova, vazia,

PENHA CIRCULAR - Vendo casa MANGARATIBAvazia cj 2 qts., sl., cc?.., banh.
área cj tanque etc. CrS ó 000.
C, Cri 2 000 de entrada, saldo
como aluguel. Tratar Imob. Ser-
ve-Bcm Ltda., Rua des Romei-
res, IS6, si 302J3. Tel. 30-4092." ' 340.vende... na Rua Liai", 'í 2 qts. Creci

sala, coz. banheiro, área cj tan* PENHA — Casa de luxo, com 3
que, 16 mi-hõis. Entr 6 milh'ias, qts. entr. para carro e mias de-
prest. 180 mü sj jurai. — Tra- pend. terr. 12x50. Tratar na R.
tar Av. Brás d» Pina, 96, lojaj LeopoldÍna_ Rôgó 18 sala 301

LEOPOLDINA
A. CARVALHO vende luxuosos
apts., novos, vazios, próx. da
Av. Brás de Pina, c| 2 qts., sl.,
coz., banh. em côr e área. Entr.
3 000 e prest. de 200. S/J.
Tratar Av. Brás de Pina, 914, i|
205 — Praça do Carmo.
AVENIDA BRASIL - Vendo ma-
ravilhoso terreno c| 3 000 m2,
plnno e sólido, serve p| casas ou
industria. Infs. e plantas, Rua
Uruguaiana n. 55, sala 924. Tel.
23-2927.  ,
A. CARVALHO vende: cosa de
alto luxo, vazia, na V. da Pe-
nha, c| 4 «.ta-, salão, copa-coz.,
banh. social, garagem, luz ind.
• sinteco. Enlr. 9 000 — prest.
300>'s! i. Tratar: Av, Brás de
Pina, 914, s| 205 - Praça do
Carmo. .
APARTAMENTO tipo casa. - V.
Penha — Vendo c| 3 qts., sala,
coz., banh-, var., jardim. Entr.
de carro, quintal, vazio, ent.
A 000, prest. 150. Trat. Av.
D. de Pina, 1 459 - Próx. o L.
Bicão — V. Penha. Beblano.
ATENÇÃO - V. Penha. Vd. casa
ei 2 qts., sl., coz., banh., var.

¦etc. Ent. 5 000, prest. 150. -
Trat. Av. Brás de Pina, 1 459,
próx.' o L. Bicão - V. Penha.
Beblano.
ATENÇÃO - B. Pina, aps. ven-
dem-se, 3 qas. sala, coz. 2 hans.
varanda, áreas etc. desde Entr.
2 500 e prestações, sem iuros,
150 mil. Alugamos sem contrato,
Sr. Chaves. Av. Antenor Navarro
99 - sob. 30-7311 - B. Pina.

(Largo da Penha). Todos os dia
inclusive aos domingos. — Tel.
30-5489.
OLARIA — Junío Estação vd. ca-
sa nova, vazia, 3 cits., sala, co*
pa, coz., dtp. completa p/ cm*'
preg., garagem. Trat. R. Bento
Cardoso, 721, 1.° andar. Brás
d» Pina."OLARIA - Casa vazia, cj 2 qts.,
sala, coz. • copa, varanda, banh.
compl. Na Rua Penado. Preço CrS
17 milhões. Entr. 4 500 mil. -
Prest. 200 mil. Tratar na Av,
Brás d. Pina, 96, loja — Penha.
Tel. 30.5489.

30-9644. Caeiano.

OLARIA - Rua Tomás Ribeiro, 9,
esq. Rua Ibiapína, com 3 quar-
tos, saia, coz., banh. completo,
laje a tacos, terr. 8x20. Ver aos
doms. 9 ás 12h. Org. Orlando
Manfredo. Rua Barão de Iguate*
mi, 85. Tel.: 48-0804. Crcd_82._
OLARIA - RUa João Rego, 395 -
Vendo casa c| qto., s!., coz. e
banh.; porão habítável e mais

1 meia-água nes fundos de qto.,
sl., cozz e banh. Entrego tudo
vazio. Cr$ 3 000 de entrada, sal-
do a comb. Ver no local e tra-
tar Imob. Serve-Bem Ltda. Rua
dos Romeiros, 186, «| 302. Tel.
30-4092. Creci 340.
PRAÇA DO CARMO, vendo casa
de qto. sl., coz. banh. na Rua
Ápia, ent. I 800, prest. 50. Tr.
Trav. Brandura, 516, L. do Bicão
- tel. 91-0195, Vitalino.
PARADA DE LUCAS - Vendo lin-
da casa c| 3 qts. sl. coz. banh.
saleta, copa; terreno 10x40, ent.
A 500, prest. 200. Tr. Trav.
Brandura, 516, L. do Bicão. Tel.
91-0195, Vitalino.
PRAÇA DO CÁRMÓ - Vendo
em grande terreno plano, 20 x
60. Preço: 9 milhões a combi-
nar. Tratar: Av. Brás de Pina n.
849 - Tel. 30-3062.

AQUI VAI uma sugestão par»
vender seu Imóvel bem vendido
•m curto praio • sem pr.iud.
car seus afazeres, consulte Cyr-
rillo Santos Imóveis - Creci 717.
R. Frndorico Méier, 15 li 402.
Tel. 49-5217 - V S Eicara ia-
satisfeito tom nossos lervijos.
ATENÇÃO - Vil. São luii -
Vendo casai laje, 3 qts., sl., c,
b„ água, lui, ônibus a porta. —
Preço 4 ÍOO, entrada 1 200, pre»,
70. Vor • «ralar Rua 15 do No-
vembro n.° 1 012 c| Sr. Micha-
do - Crecl 469.
APARTAMENTO vazio - 3 qts.,
sl., entr. 4 milh. ou menos. Men*
sal 200 ou menos. Ver dai 8 às
12 à Rua Quito, 32 - ap. 101-F
— Penha.
AVENIDA BRASIL junto ao Mer-
cado-São Sebastião area com 32
mil pi2 com 180 m. de frente,
preço CrS 8 000 o _m2. Tratar
nn Rua leopoldina Rego 18 sala
301 - 30-9644. Caetano,
ATENÇAOI Proprietários - Quer
vender seu imóvel? Mesmo alu-
gado. Sem nenhuma despesa e
np mínimo de tempo, oferece-
mos-lhe 15 anos de experiência.
Procure-nos sem compromisso na
Av. Brás de Pina, 96 - Loia -
Penha. Tel. 30-5489 e 31-0804,

AVENIDA BRASIL - Prédio ve-
lho, terr. de 40 m de frente,
preço: 10 niilhões, c/ 50% ent.,
rest. 2-anos. Trat. R. Leopoldina
Rego, 18, s/ 301. 30-9644. Cae-
tano. •_
AVENIDA BRASIL - Bonsucesso,
terr. 22 x 50 -'Preço: 35 mi-
lhões, il 50% entr. rest. 15 me-
ses. Trat. R. Leopoldina Rego n.
18, il 301. Tel. 30-9644 - Ca«-
tano.

APARTAMENTO nôvo a vazio, de
frente, c| 3 qtos., >ala, coz., 2
banhs. em côr, cj sancas, florões,,
linteco e grande área c| tanque.
Vende-se na Rua Manuel Cícero.
Preço 17 milhões. Ent. 4 500 mil
— Prest. 150 mil. Tratar na Av.
Brás de Pina, 96 - loia — Largo
da Penha. Tel. 30-5489-
ATENÇÃO: V. da Penha. Vendo
casa nova, 3 q. s. coz. banh.
em cor, varanda, entr. de carro,
ent. 6 000, f. 200. Tratar Trav.
Brandura, 516, l. do Bicão, Vita-
lino, tel. 91-0195.

PRAÇA DO CARMO - Vendo
uma grtnde casa nova, vazia, c/
varanda, sala, 3 qt., copa, coz,,
banh., área terreno 10 x 30 ent.
6 milhões, prest. 200. Tratar -
Av. Brás Pina, 849. Tel. 30-3062.
PENHA - R. Belisárlo Pena, ca-
sa c/ 2 qls., il„ coz. c/ A mi-
lhões de entr., rest. a combinar.
Terr. 8 x 24. Trat. R. Leopoldina
Rego, 18, s/ 301. 30-9644. Cae-
tano.
PENHA - Casa e| 3 qts., 2 sis.
ter. 12x30. R. Belisárlo Pene.
Preço 16 milhões c| 50% entr.
rest. a combinar. Tr. R. Leopol-
dina Rego, 18, s| 301. 30-9644.
Caetano.

PENHA CIRCULAR - Vondo casa
c| 3 qts., sl.', coz., banh. e
jardim. Vazia. Preço 9 500. Com
Cr$ 3 000 de enlrada, saldo a
comb. Tratar Imob. Serve-Bem
Ltda. Rua dos Romeiros, 186,
s| 30213. Tel. 30-4092. Cre-
ci 340.
PENHA - ZONA INDUSTRIAL

Vendo-s» torreno de 13,50
40 — Rua Guatemala n 315
Fica * 100 m da Rua Lobo Jú-
nior • perto da Avenida Brasil
Vor no local — Tratar pelo te-
lefone 42-0700^-J>. Hel.na._
PRAÇA do Carmo. ter. 10x40
na R. Ferreira Chaves 91. Entr.
800 mil, prest. 50 mil. Tratar
R. leopoldina Rego 18 sj 301

30-9644 — Caetano.

ANGRA DOS REIS
COROA GRANDE — Vila Ge-
m, vendem-se 4 lotes juntosou S-piii-., aa praia eie Vila
Ocni. Marear encontro tcl.26-1401, Rio Sr. Max.
Mü.ioui -Vendo oü troco- ca-
sa cem 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro e dependências de em-
pregada. Terreno tle 31 m de
frente por 39 m de fundos. Rua
T-mcio, n. 9. lratsr Rua Pin-
to Fiyueirerlo, n. 42-A. Telefo-
ne: 28-8568.
PEDRA GUARATIBA - Alug. um
querto pequeno independente —
40 mil _—_ 49-6984.

AUXILIAR e RIO DOURO

RAMOS — Vendo ótima residên-
cia, motivo de viagem. Ver e
tratar no local. Rua Dbmodis
Trcta, 451.
TERRENO INDUSTRIAL - Vendi
1 050 m2 plano, rua calçada, pró-
ximo a Parada da Lucas, 10%
de entrada, saldo a combinar.
Tratar Imob. Serve-Bem Ltda. —
Rua dos Romeiros, 186, s/ 302/3.
Tel. 30-4092 -Criei 340.

VILA KOSMOS - Casa c] 2 qls.,
banheiro completo, varanda, tel.
10x30. Tr. R. Leopoldina Rego,
18, s| 301. 30-9644, Caelano.
VILA DA PENHA. Vende-se ap.
vazio, 3 qtos., etc. Entrada de 3
milhões, prest. 150 mil. Infs. tel.
30-1949, Nunes.
VILA DA PENHA - Ap. térreo,
vazio, qt., sala e coz., ótimo lo-
cal. Trat. R. Bento Cardoso, 721,
1.° and. B. de Pine.
VILA DA PENHA - Casa vazia,
3 qts., sala, coz., terr. plano
13x25, rua calçada, ent. p| carro
ou caminhão. Trat. R. Bento
Cardoso, 721, l.o and. B. de
Pina.
VILA DA PENHA - Vd. terr.
plano dista S m da Av. Meri-
ti, 24x40, aceito troca. Trat. R.
Bento Cardoso, 721, 1.0 and. -
B. de Pina.

CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE - Area com
220 000 m2, toda plana, CrS 450.

o m2. Tr. R. Leopoldina Rego,
1.8, s| 301. 30-9644, Caetano.

A PRAZO - Casas em Irajá -
1 500 de entrada, saldo a com-
binar - 22-0472 - 43-5118 - R
Llcfnío Barcelos, 567.
AGOSTIN HO ¦ PORTO -Vendo
terr. 10x50, plano, condução na
porta, Mauá-Olinda, parle fac. —
Av. Roberto da Silveira, jto. an-
tes do 443. Tratar Org. Manfredo.
Rua Barão de Iguatemi, 86. Te-
letone: 48-0804. Creci 82.
APARTAMENTO -"Alugo em En-
genheifo Leal. Rua Barbosa Ro-
drigues, 307, ap. 101, chaves no
ap. 232, 1 sl., 1 quarto e depen-
dências. Traiar p|tel.: 32-8902.
ATENÇÃO - Casa de altos e
baixos. Irajá. Vd. cl 2 qts., 2
ais., 2 banh.; outra de qt., sl.,
coz. C. ent. 4 000, prest. 150.
Trat. Av. Brás de Pina, 1 459.
Próx. o L. Bicão. V. Penha —
Beblano.
BELFORD ROXO - Vdo. cisa vã-
zia, ótimo terr., bem no centro,
local comercial, industrial e res..
Avenida Francisco Sá, 1 251
Chaves no 1 265 - Tel. 30-6697.
CASAS" NOVAS em São João de
Meriti. Vendem-se com sala, dois
quartos, cozinha, banheiro e hall.
Água, luz c condução. Entrada
CrS 2 000 000 (dois milhões de
cruzeiros) prestações mensais de
CrS 99 000. Ver na Rua Susana,
esquina da Rua da Matriz. Tra-
tar na Rua Manoel Fco. da Rosa,
n. 124 - l.o andar, S. J. Meriti.
COMPRA-SE t.rr.no em Irajá —
acima de 600 m. Informações
pelo telefone 22-0814.
HONORIO GURGEL - Terreno
9x25 perio da e:tação. Preço:
1 600 mil, enlr. 800 mil, prom.
30 mil. Praça 8 de Maio 56 ia
la 304.

PENHA CIRCULAR — Vendo
ap. 3 qts.. sala etc. Vazio. R.
Jacaraú 51-203. Tratar: tel.:
22-1771.
PASSA-SE um galpão com 16 de
frente e 10 de fundos. Rua tsi-
dro Rocha, 1 221-B. Vigário Ge-
ral. A 200 m da Av. Brasil.
Por 3 000 000 financiados. Ver
e tratar hoje.

CAMPO GRANDE - Area com
250 000 m2, junto à Estação, c/
força e trem na porfa — Preço:
CrS 1 5Ü0 o m2, a combinar.
Trotar R. Leopoldina Rogo, 18,
sl 301. 30-9644 - Caetano.
CAMPO GRANDE - Vende-se

terreno de esquina. Estr. do Ca-
chamorra, 405. Tratar tcl. 29-1901.
Troco por casa.
CAMPO GRANDE - Vendo urgen-
te (43-3174), casa em fins de
construção. Av. K, lote 580, B.
Sta. Rita. Tratar c| Sr. Leite no
local, das 9 às 14 horas.

ILHAS
GOVERNADOR
APARTAMENTOS qts., sl., dep.
gar.' Entrega em 8 meses. 16
milhões, 50% até at chaves na
praia - 25-6512
GOVERNADOR 

"

ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
de-se palacete duplex. Conforto e
sossego. Infs. 30-1949, Nunes —
Creci 762.

HONÓRIO GURGEL - Tendo que
seguir viagem vende-se lote 10 x
51 x 42 x 14. Rua Igarolá, 778.
Tratar à Rua Casemiro de Abreu,
153 - Pilares. Ruy.

Vdo. terr. 12
x 30, na Praia das Pitanguelras,
A 600. Ent. 1 700, rest. 120.
Trai. R. do Monjolo, 175. Tel
306_e_22'5643-
APARTAMENTOS - Novos com
frente para Praia do Dendê. —
Vendt-s» na R. Princesa, 267, c
2 qls. sala, coz. banh. área c
tanque» • garagem. Preco CrS
13 500 mil entr. 4 200 mil, prest,
100 mil. Tratar no local ou na
Av. Brás de Pina, 96, loja (Largo
di Penha). Todos os dias ínc!u<
sive aos domingos. Tel. 30*5489
• 31-0994.

ILHA DO GOVERNADOR - Jar-
dim Guarfabara. Imobiliária Curí-
tiba ltda. vende casa de luxo, 2
salões, 5 quartos, varanda, gara-
gem, dep. comp. empreg., coz.,
const. tm pedra, próx. a praia.
Área const. 260m2. Preço: 90 mi-
lhões, ent. 50% e rest. 24 me-
ses. Tel.: 32-2803. Creci 502.

ILHA DO GOVERNADOR Praia
Freguesia, 3 qls., sl. nôvo, ap.
luxo, 23 milhões, fine. Praia
Guanabara, 673 — 25-6512._
ILHA DO GOVERNADOR - Ter-
reno 12x38. Vdmos com linda
vista para o mar, junto da Rua «filvnÃ
Eng. Maia Filho, Praia das Pi- CENTRO
tangueiras, Rua Prof. Alberto ü
Mayer junto • antes do 163. Ent.
2 milhões, saldo sem .juros. São
Fco. Imóveis, L~. S. Francisco, 26,
Gr._5I5_-_T.I. 43-1527, 43-8100.
ILHA DO GOVERNADOR —
Vendo terreno na Rua Mo-
rávia — Cocotá, de 10 x 50
frente 2 ruas asfaltadas,
pronto para construir, pró-ximo à praia, comércio e con-
duçilo, 4 milhões de entrada
e mais 20 pagtos. de 200 000
s/ juros. Tratar Sr. Rolan-
do — 22-8909 — 42-0734 a42-6392 — 30-1793.

IRAJÁ — Vende*se casa de qto.,
tala, «linha, banheiro, garagem,
quintal, jardim • varanda. Cr$
1 800 000 d. «ntrada • o saldo
em prostações de CrS 110 000 sj
juros. Ver na Rua Almirante Oli*
veíra Pinto, 159. Tratar cj Mello
Affonso Eng. Ltda. na R. Cons-
tanca Barbosa, 152, gr. 401 —
M.íer. Tel.: 29-2092.
IRAJÁ — Venda*s» casa de 2 *••
Ias, 2 quartos, jardim, varanda,
•ntrada p/ auto. CrS 3 800 000
da entrada e o saldo em pres*
tações d* CrJ 90 000 sem juros.
Ver na Rua Almirante Oliveira
Pinto, 159 (esta rua começa pa
Av. Automóvel Cluba). Tratar
com Mello Affonso Eng. Ltda,,
na R. Con:tanca Barbosa, 152,
Gr. 40J j-jMéler. T.1^ 29-2092^
IRAJA — V. uma ca:a de madei-
tí cj 2 qts., sala, banh. e coz.,
tei. livre, 8x12, ver hoje dás 9
ài 12 h, à Estr. Água Grande n.
242.

INIHAÚMA - Vendo terreno c]
4 casas vazias. Preço de ocasião.
Negócio rendoso. Tratar Rua Gla-
r.Íou, 62.
IRAJÁ - V." Terr. Í3xT8. 45, dí
esq. Ver e traiar à E.-tr. Água
Grande n. 242, ou te!.: 23-6289 c|,
Antônio Luiz.
JAÍ!DIM 

""MERifl 
- Casa vazia

em gr.-.nde trrr. plano, água e
luz, ônibus à porta. Trat. R.
Bento Cardcso, 721, l.o „nd. -
Brás de Pina.
NEIA-AGÚÁ - q., s„ coz., bá-
nheiro, varanda em -terreno d*
12>39, tedo plantado com árvo-
re;- frutíferas, Cr$ 1 200 com ..
50 000 mensais. Total 3 200. -
Vc « tratar Rua Ptolomeu, lute
18, quadra 24. Parque S. Bento,
ônibus Jardim Redentcr em S.
João de Meriti, saltar em fren-
te cine Gláuciaonde começa
PÁVÜNÀ, vendo 2 casas junto da
estação, sendo a da frente: 2 qts.
sl. coz. banh., varanda e e dos
fundos de qto. sl. coz. banh. e
varanda r. calçada. Trat. Travessa
Brandura, 516, L. do Bicão. Tel
91-0195, Vitalino.

OUTROS ESTADOS

PILARES - Avenida João Ribei-
ro prédio com terr, 11x55 pre-
ço 16 milhões com 6 milhões,
entr. rest. a combinar. Tratar R.
Leopoldina Rego 18, sala 301 -
30-9644. Caetano.
ROCHA MIRANDA - Vendo ca-
sa vazia c/ gde. terr. vazio na
frente. Apenas 2 500 de entr. e
prest. 55, vendo também ao Ia-
do, casas c/ CrS 1 000 de ent,
e prest. 45 e 2 lotes de 12 por40 plano. Tudo desmembrado e
registrado. Ver e tratar diária-
mente no local, e/ Sr. Aurélio.
Rua Barão de Jacuí, 254. - Esta
rua começa na Estrada do Sapè,
545 — Junto à Estadação. Oni-
bus 357 e 650 - Inf. p/ Tel,
30-8667 e 30-5192.
ROCHA MIRANDA - Casa com
2 quartos, sala, cozinha, varan-
da, murada terrono 9x25 entr,
vazia. Entr. 2 500 mil. Prom. 100
mil. Praça 8 de Maio 56 sala
304.
ROCHA MIRANDA - Vendo loja
em terr. de 8 x 13, ótimo ponto.
Av. dos Italianos, n. 666*A. Ver
no local. Org, Orlando Manfre-
do. Rua Barão de Iguatemi, 86.
Tel.: 48-0804 - CRECI 62.
ROCHA MIRANDA - Vendo ca-
sa de quarto, sala, coz,, banhei*
ro gde. área com Ianque, pode
aumentar. Av. dos Italianos, 668,
terças, quintas, das 9 às llh. —
Tratar Org. Orlando Manfredo.
Rua Barão de Iguatemi, 86, tele-
fone: 48-0804. Creci 82.
TOMAS COELHO, casa de la|e,
terreno de esquina, serv. p/ cont.
eu ind., preço: 16 milhões, c/
o milhões. Trat. R. Leopoldina
Rego,. 18, xl 301. Tel. 30-9644
Caetano.
VENDO lotes residenciais a pou-
cos passos da Estação de Pavu-
na. Entr. 60 000, prestações i
partir de CrS 15 000. Tratar na
Rua Mercúrio, barraca de terre*
nos, frente ao Jardim ou Av,
Automóvel Club. 5 332, s| 202,
Pavuna, diariamente. Creci 827.
VAZ LOBO — R. Lima Drumond,
362 — Vendo. Trat. R. Bento
Cardoso, 721, 1.0 and. Braz de
Pina.
VENDE-SE uma casa de laje e| 2
qts., sl., coz., banh., vazia. Entr.
500. Prest. 40. Outra de la|e c! 2
cômodes. Entr. 150. Prest. 36.
Tr. à R. S. Pedro, 11, l| 7 - São
João cl Geraldo.
VAZ LOBO - Casa vazia 2 qts-,

., copa, coz., banh. Terr. 9,50x
39. P. 13 000. Ent. 5 000.
Prest. 150. Tratar Av. Brás de
Pina, 1 459. Próx. o L. Bicão
V. Penha — Beblano.

Depósito

APARTAMENTO em São Ps.io, I VENDE-SE — Brasília, mem-
ci 2 qts. trcea-se ou venio-rejs&o do lago — Arca 5 OOO m.1.Tel. 34-0694. j50 m de praia particular. —
BRASÍLIA.- G~ci_s - Vende-se Tratar pelos tels. 47-9922 c
czm urgência preço de ocasião !25-61lG.
granjas e chácaras, Formosa, Pia-
naitina e Cavalcanti, 25 mil me
tr;._ cida. Traiar Nair 37-7590 -
O!ímlob_57-0523
CASA S, PAULO--'tro"cn~sê~põr
ep. no Rio, Zona Sul. Situada en.
irea resld. vaqa. Marcar encontre

Tel. 45-8791.
RÍÕ-SaO PAULO 

~-'_M~39~

Junto Usina Guandu. Vendo 6 lo-
tes de 20x62, juntes ou separa-
dos. Area total 7 500 m2. Ótimo
para granja, preço: um cruzeiro
nôvo por metro quadrado. Faci-
cilito até doía terços em prazo
razoável. Tratar tel. 57-6005.
TROCA-SE bananal de 6 000 m2
em Itapuassu, tedo cl cachos, bem
tratado e mais plantação, porapartamento- peqvono. Traiar Men-
donca, Tel. 23-5610- '

Passa-se contrato de locação,
prédio nòwo — Loja e sobrado,
300m2 - Ver e Iratar à Rua
Jcsé Domingues, 351 — Encan-
lado cu lei. 34-6522.

Prédio
2 pavimentos

462 m2
Passa-se contrato nôvo ds 5

anos, aluguel muito barato, c/
telefone. Rua SW Bento n.° 1,
Tel. 23-3148.

Área
Procura-se com um mínimo de 6 000

m2, na zona industrial, próximo ao Centro.
Cartas com detalhes de tamanho, lo-

ca lização, preço etc. sob o n.° P-7 445, na

portaria dêste Jornal. (P

Galpão P/ Indústria ou Comércio
Centro de Niterói

LOCALIZAÇÃO MAGNÍFICA

920 m2 de área útil em terreno de 1 000 m2. Construção
em concreto com estrutura metálica. Vende-se negócio urgente.
Tratar com o proprietário, Sr. Oscar, Tel. 25-738. [P

Prédio-Centro
Vende-se, de particular para particular, com área coberla

de 160 m2; loja, e, «obrado com 2 salas, 5 quartos, banheiro,
cozinha ele. Ver.à Rua do Senado n." 238. Tratar no local ou
pelo tel. 37-6498. |p

IMÓVEIS - ALUGUÉIS
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGA-SE uma vaga paramoca. Av. Gomes Freire, 589— Centro.

LOJAS

VENDO casas, aps. Preço popular.
Aceito e trato documentos Caixa
Econ. Sr. Felipe. Rua Colina, 60- sala 224.

VENDE-SE uma loja comercial —
Não paga aluguel. Tratar R. Frei
Caneca, 230.
ZONA SUL

ESTADO DO RIO
NITERÓI
A PRAZO - Peq. ap. pronto n|
Praia de Icaraí — R. Gavião Pei-
xoto, 1181 508. Traiar Rio -
22-0472 - 43-5118.

ATENÇÃO: vendo ap novo na di-iníL E-tr8da Amaral PeixotoV. da Penha, vazio, 3 qts., sa- -
lão, coz. banh. área varanda —
ent. 3 500, prest. 120, trat. na
Trav. Brandura, 516, D. do Bicão,
tel. 91-0195, Vitalino,
BONSUCESSO. Vende-se 1 lote
residência. Preço 3 800 mil, ent.
1 400 mil, plest. 52 mil Tratar
Av. Brás de Pina, 96, loia (Lar-
go da Penha).
BONSUCESSO - Area 1 400 mi,
preço 60 milhões, todo murado,
luz • gil, entr.: 35 milhões —
Trat. R. Leopoldina-Rego, 18, 1/
301 — 30-9644 — Caetano,
BONSUCESSO - Ap. 2 qts., de
frente p/ Av. Brasil. Serve piescritório, edif. novo, cj/ zela-
dor. Trat. R. Leopoldina Rego,
18, s/ 301. 30-9644 - Caetano.
BONSUCESSO - Junto Avenida
Brasil casa de laje com 3 qts.
mais dep. entr. para cerro, pre-
ço 22 milhões, com 50% entr.
Tratar Rua Leopoldina Rego 18,
>a!a 301. - 30-9644. Caetano.
BONSUCESSO - Vendo casa va-
zia com quarto, aala, terr. 8x30,
Rua Aquiri, junto ao 450, c;500
mil entr. e prest. 50 mil. Tratar,
São José, 72, l.o and. gr. 3.
BONSUCESSO - Vende-se~~ãps.
com aala, 1 e 2 qts,, e dep. à
Rua Emílio Zaluar, 110 em cons.
trução acelerada. Sinal 500 mil
a o saldo em 45 meses. Trat.
Cordovil Santana. Av. Mal. Fio-
riano, 6, 12.° and. Tel.: 43-1491.
Crecl 473.

PETRÓPOLIS — Parque Ta-
quara — Proprietário vende
ap. de quarto, sala, deps. Fl-
nal acabamento. Preço de
ocaslfto com sauna, dvuus pis-
clnas, Vila Ktplca, campos es-
portes, local agradável. Dr.
Carlos. — Tels: 57-6359 ou
23-8010 R. 12.

BRAS DE PINA - Vd. tarr. pia-no 10x35 junto Estafão. Trat.
R. Btnto Cardoso, 721, 1.» an.
dar — Bris d. Pina.
BRAS DE PINA - Vd. casa va-
lia, 3 «ti. em grande tarr. Trat.
R. Benlo Cardoso, 721, l.o and.— Brit de Pine._
BRAZ DE PINA - Tarr. planocomercial, ótimo ponto, 16x40,
frente p/ Eslr. de Quitungo. Tra-
tar R. Bento Cardoso, 721, 1.*
andar — Brái da Pina,
BRAS DE PINA - Casa valia am
tarr. 20x35 ótima p/ clinica ou
cotigfo. Trat. R. Bento Cardoso,
721, 1.» andar - Mi da Pina.
BONSUCESSO - Casa 2 pavimen-
tos, ótima p] clínica ou colégio,
Av. dos Democráticos, vazia. —
Trat.1 R. Bento Cardoso, 721, l.o
and. Brás de Pina.
CASA MAGNÍFICA - Servindo p|
residência, clube ou casa de saú-
dc com 3 andares, varanda, em
toda volta, 4 grandes quartos, 2
grande* salas, dois banhs. sociais
em cõr, copa-cozinha, dep. em-
pregada e grande terraço social
descoberto para festas ou reu-
niõea, -pintura a óleo e arms. em-
butidos em Iodai as pecai —
Imfabrasll — Rua Quitanda, 20,
gr, 503, tels.: 31-3367 ou 31-3219.
Creci 203 e 600.
HIGIENOPOLIS. Vende-se luntuo
so palacete duplex. Base 60 mi-
lhes financiados. Infs. 30-1949
Nunes. ^^
HIGIENOPOLIS - Ullimoi apl,
fte. e fds. c| parta fac. em 6 me-
ses, rest. prestações entr. a par
tir de 2 000 de 1, 2, 3 qtos.,
Is., coz., banh. compl, irea c|
tanque. Ver R. Lourenço Ribei-
ro, 19, das 14 às 17, dom. 10
ris 12. Tratar Org. Orlando Man-
¦fi-ccio. R. Barão de Iguatemi, 86.
Tel.: 48-0804. CRECI82.
JARDIM AMERICA - Passam-se 4
lotes residenciais e comerciais nas
melhores ruas. Ver no Jardim
América, Rua Jornalista Geraldo
Rocha, 205 — Escritório da Cia.
JARDIM AMERICA - Vendo 2
casas novas, vazias, em terreno
10x25, entr. 3 500, prest. 100 -
Tratar na Avenida Braz de Pina
849. Tel. 30-3062.
LUCAS, casa vazia cl 2 qts., ssla,
coz. ban., em terreno 10x40 —
Vende-se. preço 14 500 mil, ent.
A milhões, prest. 100 mil. Tratar
/.• Brás de Pina, 96-Ioja (Largo
da Penha). Tal. 30-5489.

PRAIA RIO DAS OSTRAS -Me-

Km 154, 155, 156, 157, lado a
lado. Vendo áreas a 17 738 men-
sais. Tel. 22-3344. Rollas.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
APARTAMENTOS novos, vazios,
vários tipos e tamanhos. Entre-
ga imediata, com entrada a par-
tir da 1 500 000 a o restante em
vários planos de financiamento.
No centro, local privilegiado. Ver
na R. Washington Luís, 103, ao
lado da Av. 15 de Novembro.
Tratar diretamente com o pro-
prietário.
PETRÓPOLIS - Araras, .ms 5, 4
3 lado a lado. Vendo area des-
de 5 000 m2 com nascentes e
cachoeiras a Cr$ 77 500 mensais;
tel. 22-3344. Rollas.

PETTROPOLIS — Vende-se 1
casa grande, no Parque do
Hotel Promenade com 5 quar-tos 4 banheiros, salão etc.
Procurar o Sr. Sampaio no
Clube Promenade. Entrada:
20 milhões, o resto facilitado.
PETRÓPOLIS - Vende-se ótimo
ap., varanda envldraçada, salão,
dois quartos, dependências com-
pletas, tel.: 23-8710. Luis Alberto.
PETRÓPOLIS - Vendemos u úl-
timas unidades em construção, R.
Paulo Barbosa, 239, aps. de sala,
2 quartos e dependências com-
pletas, prestações menrais dâ
apenas Cr$ 148 500, plantas e in-
formações — imfabrasll — Rua
Quitanda, 20,' gr. 508, telefones:
31-3367 ou 31-3219. Creci 203 e
600.'

TERES. - FRIBURGO
ATENÇÃO 1'ERESôPOLIS - Ven-
do ap. nôvo, 2 qts. com sinteco
mob. edm gel. Trat. Rua Ouvi-
dor, 130, sala 519. Tel.: 52-8727.
CASA DE CAMPO - Vende-se,
em MURI, Nova Friburgo, no Km
76 (Country Club de Muri), casa
n.o 7, com 3 quartos, 2 banhei-
ros com chuveiros elétricos, la-
reira, 2 varandas, cozinha, gara.
gem, fogão Ultragás, pomar, mó*
veis em todas dependências. Ba-
se: 13 milhões. Visita no local,
com o proprietário, Sr. VITO-
RINO, de 4 a 8 de janeiro.
RIO-TERESÓPOLIS - Vendo gran-
ja em terreno de 5 000 m2, com
casa, grande galpão, casa de ca*
selro etc. pronta p/ funcionar,
dist. 1 hora do Rio — próximo
do trem e do asfalto. Base —
Ent. 2 milhões — 26 prest. de
160, rest. 60 mil por mês. Para
ver, tratar na R. Alcindo Gua-
nabara, 25, sala 1701 — Cine-
lândia - Tels. 22-6991 a 52-2842.
CERCI 849.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILO POLIS
ATENÇÃO Caxias, vendo casas
qt. sl. coz. banh. água e luz,
iunto ao centro. Preço 3 800 entr.
800, prest. 50 (vazia). Tratar Av.
Rio-Petrópolis 1 673, grupo 103- CRECI 469.
ATENÇÃO — Caxias, vendo ap.
2 qts. sl. coz. banh. compl. em
côr (vazio), iunto à Prefeitura.
Entr, 5 milhões, prest. 150. Tra-
lar Av. Rio-Petrópolis 1 673 —
grupo 103 - CRECI 469.
ATENÇÃO - 25 de Agosto -
Vendo uma casa 2 qts. e de-
pendências, um ap. altoa e bai-
xoa e 4 casas modestas.. Preço
lotai 20 milhões. Entr. 8 mi-
lhões, prestação a combinar —
Iratar tel. 3078 ou Av. Rio-Pe-
Irópolis 1 673 grupo 103. CRE-
Cl 469.
CAXIAS - Parque Meira-Mar, 2
lojas grandes e méis dep. cj entr.

3 milhões. Tr. R. Leopoldina Rê-
go, 18, ii 301. 30-9644 - Cae-
tano.

CAXIAS - Edifício ei 9 aps. -
Av. Guarani, preço: 14 milhões,
ei 50% entr. - Trat. R. Leopol-
dina Rego, 18, s| 301 - 30-9644.
Caetano.
CAXIAS — Vendo av. 5 casas
laje, 2 q., não foi habitada. Tra-
tar c] proprietário no local. Rua
do Ipê, perto do Banco Pda. An-
gélica. Baratlsslmo.
CAXIAS — Vdo. uma boa casa,
murada e água da rua — Bairro
25 de Agosto, Av. Rio-Petrópolis
n.o 1 699, s| 107 - Olímpio.

LOJA — Passa-se contrato nôvo,
medindo 100 n.2, 3 pts. aço, ser-
ve para qualquer negocio, ofi-
cina mecânica etc. Aluguel 28 mll.
Rua Goiás, n. 1 360-B — Quin-
tino.

CAXIAS — Vendo avenida com 3
casas, vazias no centro. Preço
B 500 e outra com 5 casas boas,
3 vazias e outro prédio com 6
apartamentos a 2 lojas vazias.
Ent. 12 milhões, renda 330 m. na
Av. Rio-Petrópolis, 1 699, s| 107

Olímpio.
CAXIAS — Centro — Urgente -
Vendo uma casa • terr. 10x40.
Todo murado, água ene. Petro do
Hospital, p. 3 000,00 ent, ou a
combinar. Ver a tratar no olcal,
na Rua Senhor do Bonfim n.° 149
seguir a Nilo Peçanha, entrada na
Manuel Lucas, ir direito ati a Pra-
ça, lado direito.
CAIXAS - Vdo. aps. 102, 202Severino Brandão 31, sl. três
qts. Ver das 14 às 16 ns. Tra-
tar Rua do Catete 310 sala 313Das 16 em diante, 34-3475 -
Bezerra.
CAXIAS (Corretor Silva) venda
diversas «asas, antradai desde 1
milhão. — Tradição, competência,
honestidade. Av. Duque de Ca-
»la« ii;-207; sj 1», 1.» andar,
NOVA IGUAÇU - Vende-se uma
casa c 2 qts., sl., coz., banh.,
var. Uma cobertura nos fundoi
e outro cimodo indep. Terr. 12
x 30. Boa égua. Preço 3 800 000.
Entr. 40%. Saldo a 50 000 porm». Tratar à Rua das Graças, 15.
Tomar ônibui Cacuia na R. Otí-
yio Tarquino. Saltar Escola da
fabrica de canetas.

TERESÓPOLIS - Apenas 2 mi-
nutos do Centro. Vendo ótima
com varanda, lindo jardim, gar.,
casa de empregada, toda muro-
da de pedra, terreno plano. Fa-
cilito. Ver R. Cel. Borges, 259.
Traiar tels. 25-7719 - 57-5816._
TERESÓPOLIS - Apto. Cobertura,
qto. sala e grande terraço, ven-
do ou troco p! coniugado Z. Sul.
Ver Feliciano Sodri, 396, C-01 a
tratar tel. 23-2949, Sr. Tito.
TERESÓPOLIS - Vendo'no bairro
Mendon lote de 30 metros de
fr.nle a irea da 3 700 - Milton
Magalhà.s. T.I., 22-6128, das 12
is 18 horas. Creci 80."TERESÓPOLIS - Albuquerque,
terreno 30x130 panando Coun-
try Club, vendo ou troco ap.
coni. Zona Sul, bess- 3 milhões.
Sr. Oarcv 27-3549 - Craci 547.

NOVA IGUAÇU - Vendo casas
e terrenos a longo prazo. Tratar
a Rua doi Andradas, 96, 11.o
andar, sala 1 101, com telefona:
43-8690.
SARACURUNA - Mun. da Ca-
xias - Est. do Rio. Vendo casa
de la|e, com 2 o,ts. sala, copa e
demais, dependências, com ter-
reno medindo 422 m2, na Rua
Edem Jordão, 83. Cr$ 5 milhões,
__viata1- Tel. -58-9404 ou 38-5115.
VENDE-SE ou troca-sa por Kombl
uma cisa com sala, dois quartos,varanda, cozinha etc. Tratar naRua Otávio Tarquino, 45, loia 22— N. Iruaçu

HIGIENOPOLIS - Entrego vazia,
casa com 3 qts., sl., coz., ba-
nheiro compl. id. var. laje, ta-
cos, terr. 12x30. Rua José Ro-
berto, 16. Ver 14 às 17h, dom.
10 às 12h. Org. Orlando Man-
fredo. Rua Barão de Iguatemi,
86. Tcl.: 48-0804. Creci 82.
LOJA 115m2 com telefone, con-
trato nôvo .aluguel 145 mil,' Rua
Santana, 124, loja G, 3 milhões
de sinal. Traiar tels.: 52-8333 ou
22-0472, Pimentel. Creci 743.

BOTAFOGO - Entrego vazia. —
Vendo loia de 8x15. Rua Arnal-
do Qulntela, 64, próx. Fernando
Guimarães. Ver no local. Tratar
Org. Orlando Manfredo. R. Barão
de Iguatemi, 86. Tel.: 48-0804.
Creci 82.
IPANEMA — Pos-.-se con-
to <le pequena loja Instala-
da como boutlque. Serve pa-ra qualquer ramo, Inclusive
escritório. Aluguel 48 000 —
Preço de três milhões a vis-
ta —JTelr 4T-1759.
LOJA 176 m2 - 130 milhões
com 50% d» ant., uldo 2 anos.
Traiar 37-4141 ou 52-8913. Var
Prado Júnior, 297-A (Craci 14).
LOJA — Passo contrato. Aluguel
barato. Visconde da' Pirají, 621,
loja 8.
VENDE-SE uma lo|a *m galeria.R. Voluntários da Potria, 25-lK.
Botafogo — Tel.: 46-5404. Tratar
na R. São João Batista, 96 —
Tel.: 46-5404.
ZONA NORTE
A. CARVALHO vende: ótimas Io
ias na Vila da Penha, excelente
ponto comercial. 6 000 entr. —
1 500 a prest. 70. Tratar Av.
Brás de Pina, 914 - l| 205. -
Praça do Carmo.

LOJA — Passa-se no Maler, «m
ótimo lugar para qualquer nego-
cio. Tel. 48-1581. Rua Arl.-.lidcs
Caire 349.

BONSUCESSO - Loia. Vende-se
na Rua Eudoro Berlink n. 26-B.
Aceito ofertas à vista e a pra-
zo. Ver diariamente da 1 às 5.
— Bon lugar para estacionamen-
to, en. frente à praça. Esta rua
fica .Avenida dos Democráticos
n. 685.
IRAJÁ — Loja, varia, de esqui-
na, de 4 portas, vendo, na Av.
Mons. Félix n.° 730-A, principalrua, .esquina cam Rua Gabriel
Lisboa, podendo ser dividida em
duas. Preço 7 milhões à vista.
Tel. 31-1621. IMOBILIÁRIA LUIZ
BABO. - Creci 466. ¦
LOJINHA com rtt. 2 quartos,
sala etc. instalações novas, para
diversos ramos. Vendo co»)rato
de 5 anos. Alugue] antigo. Rua
Lins de Vasconcelos, 503.
LOJA E SOBRELOJA
PRONTAS — Em plena
Praça Saens Pena. Rua
Conde de Bonfim, es-
quina de General Roca
— Excelente localização
entre o Banco do Esta-
do da Guanabara e a
Agência do JORNAL DO
BRASIL. Condições de
extremas facilidades. —
Informações na Av. Rio
Branco, 156, s| 812. —
Tel. 52-9692. JÚLIO
BOGORICIN. CRECI 95.
LOJA — Madurelra — Passo con-
trato 5 anos. Aluguel barato.
Tratar Av. Ernani Cardoso, 164,
ap. 301.
VENDE-SE loia no Eng. Novo -
Preço 6 milhões sendo 2 do en-
Irada. Tel.: 38-2111.
ESTADO DO RIO
SITIO na praia — Vendo na Praia
do Anil, com pequena piscina,
terreno todo plantado. Tratar com
Hélio Silva. Tel.: 220945. Nagó-
cio de rara oportunidade.
OUTROS ESTADOS
PASSA-SE contrato de uma loja
grande e oufra pequena com for-
ca, luz e gás. Tratar tels. 32-4688
- 25-8957.

ESCRITÓRIOS e CONSULTÓRIOS
CENTRO
CENTRO — Vendo grupos p| es-
critórios c] 2 sis. e banheiro, 3
sis. e ban. e 7 sis. e 4 banhs.
Rua México, esquina Almte. Bar-
roso. Sinal a partir de 6 500
mll. Tratar em Cunha Mello Imó-
veis. México, 148, s| 1 105 -
22-8397.
CENTRO — Salas a conjts. p| ei-
critérios com pequena entrada e
o saldo grandemente facilitado.
Informações diariamente no lo-
cal das 9 às 18 hs. na Av. Pres.
Vargas, 633 esq. c| Uruguaiana.
Santos Bahdur Inc. e Vendas de
Imóveis Ltda. Tels.: 52-7316 e
32-1810 - Creci 21.
VENDO - Centro - Sala p|
escritório, 1.a locação, frente,
saleta, banheiro, salão, 30 m2.
m|m Avenida Pres. Vargas, 482,
14.° andar. Tratar 23-9766, das
3 às 16 hs. Preco CrS 14 000,
livre.

VENDE-SE grupo para consultório,
esq. da Rua Araújo Porto Alegra
c| Rua México. Entrega Imediata.
Tratar tel. 36-6985.

ZONA SUL
APARTAMENTO - Jardim BotJnl-
co, Rua Lopes Quinta, 335, ap.
305, 3 qls., li., coz., banh., dep.
compl. e garagem, de frente, em
final de construção, vendo 1 vl|-
ta ou troco por casa em Santa
Teresa. Ver no local, a tratar p|
tel.: 43-1991, Sr. Orlando.
RUA SANTA CLARA, 33, a. 612.
Vende-se sala com sala separa-
rada, banheiro privativo, frente,
átimo para DENTISTA • CON.
SULTÓRIO médico.

ALUGA-SE ap. Rua Riachuelo, n.
339-A - ap. 305, 2 quartos, sala,
dep. Chave porteiro.
ALUGO ótimo ap. mobiliado a
pessoa de trato, temperada. Ed.
Marquês Herval,. 220 mil e ta-
xas. Marcar visitas — 57-7058.

ALUGO parte de ap. no Centro
a senhor que tenha lei. e queira
trazé-lo, recados p| 22-0472 -
Edif. Patriarca, Sr. Santos.
ALUGAM-SE vagas com refeições,
Para rapazes. Rua da Carioca, 43,
2,° andar. ;__
ALUGA-SE um quarto a um ca-
sal som filhos, ave trabalhe fo
ra. Rua Senhor aos Passos, 121,
2.o. .
APARTAMENTO - Aluga-se conj
temporada. B. Fátima, mob. com
tel. Preço 140 000 - 32-3687.•"32-3687
ALUGO qto. tipo! ap.' indep. pa
ra cavalheiros na R, Monte Ale
gre, 224 - Ari.
ALUGA-SE uma sala de frente pa-
ra moços solteiros que dêem re-
ferênclas da aua conduta. Ave-
nida Mem de Sé, 79-
ALUGO vagas moças ou rapazes.
Não falta água, tem telefone.
Rua dos Andradas, 73, 2.° an-
dar.
ALUGA-SE quarto com móveis,
a moça ou senhora, que traba-
lhe fora. Rua Barão de SSo Fé-
lix, 15, ap. 407.
ALUGA-SE sala de frente e quar-
to para pequena oficina ou de-
pósito com direito telefone. Rua
Juan Pablo Duarte, 37, 1.°.
ALUGA-SE no Centro ótima va-
ga em apartamento para rapaz.
Pedem-se referências. 42-4264.
ALUGO vaga casa família rapaz,
referência. R. doa Inválidos 180.
ALUGA-SE um ótimo quarto mo-
blliado com direito a lavar e co-
linhar, casal sem filhos, traba-
lhe fora, na Rua Frei Caneca n.
287.
ALUGA-SE sala da frente a um
quarto. Pedem-se refs., ne Rua
General Pedra n. 200 — Cen-
tro.

BAIRRO DE FÁTIMA - Aluga-se
quarto mobiliado, a duas moças
que trabalhem fora- TeI. 52-0153.

BOM quarto sem luxo, aluga-se
pera casal de respeito sem fi-
lhos ou senhor nas mesmas con-
dições. Rua do Senado, 6 - io-
brado.
CENTRO — Alugam-se os apar-
lamentos 112 • 310 da Rua Con-
da laja, 22, ambos da franta,
local ótimo, próximo Parque Fia-
mengo e banhos de mar, centra*
to 1 ano, fiador ou depósito,
alugueres, respectivamente, Cr$
180 mil a 120 mil, mais amargos.
Var • tratar «om porteira Sr.
Meireles.

ALUGA-SE il., qts., iuntoi a se-
parados, com égua corrente. Rua
Francisco Muratori, 108.
ÃLÜGA-SE um quarto pequeno
para moça ou cavalheiro. Avenida
Henrique Valadares, 35 • ap. 902

Centro.
ALUGA-SE quarto a 1 ou 2 ra-
pazes que trabalhem fora. Av. N.
S. de Fétima, 86 - 703.
ALUGA-SE uma casa grande com
telefona 52-7260 — Francisco —
Rua Costa Bastos, 324 — Sta
Teresa.
ALUGA-SE ap. 308 Riachuelo,
325. Sala a quarto teparados, ba-
nheiro e cozinha. Chaves c| por-
teiro. Administradora da Imóveis
Masset ltda. Av. Erasmo Braga,
277, s| 101. Telefones: 42-0081 a
42-1335.
ALUGA-SE vaga com refeição a
rapaz. Rua Buanoa Aires, 184,
2.o.
ALUGA-SE Av. N. S. Fétima,
501202, c| aala, qt., coz. a banh.
Cr. 160 000 meii impostos. Cha-
vei cl porteira. Tratar SOTIC —
32-1619.
ÃLÜGA-SE vagas para rápazei,
banho quente e no melhor ponto
da Cinelândie, pessoa que possa
dar referências. Rua Senador Dan-
tas, 45-B ap, 902.
ALUGA-SE quarto mobiliado para
uma ou duas pessoas. Rua Álvaro
Alvim n.o 27 ap. 132.-Tel
32-7706.

ZONA NORTE
SALA COMERCIAL no Méier. -
Alugada Cr$ 100 000. Vendo ou
dou como entrada apartamento.
Tel.: 29-7585.

SÍTIOS, CHÁCARAS, FAZENDAS
CENTRO
CHÁCARA, 2 lotes )ts. ci 5 920m2,
cercado. Vendo em Campo Lindo
antiga Rio-S. Paulo Km 39. Tel.
58.6416.

ZONA NORTE
CHÁCARA — Vendo, plana, casa
vazia, água, luz e boa estrada.
5 m. de Campo Grande. 1 mi-
Ihão de entrada. Tratar Av. Ge-
remário Dantas 1419 c| 18. Fre-
guesia' — Dr. Custódio. ¦'
CAMPOS EL1SIOS - Vende-se chá-
cara cj residência, junto à refl-
naria. Tratar
Martins.

tal. 43-6480 -

[ILHAS
ATENÇÃO - Vendo a prazo, ter
renos no Jardim Guanabara. Tel
22-2393. Av. Erasmo Braga, 227,
li 514. Hermes.

VENDO 6 casas; não foram ha-
bifadas, laie, 2 quartos e em 3terrenos junto a Estação Para-
da Angélica; falar Avenida Rio
Petrópolis 1699 sl. 107. CaxiasOlímpio.
VENDO - Casa c| 2 qtos., saia,
copa, coz., banh., água, luz e| ter-
reno, centro de N. Iguaçu. Mo-
tivo viagem. Preço: 4 000 000. —
Tr. R. Barrei Júnior. 280. ap. 202N. Iguaçu.

ESTADO DO RIO
ÃREÃ p| iTtio cj 2 160 m2 toda
paga, a 5 min. do asf. (a pé) e a
35 de Niterói. Com., ind., esco-
Ia, telef. etc. Km 13 - Am. Pei-
xoto. Dou p{ 1 000. Baratíssimol
Tratar visita R. Amélia, 242 -
Quintino, ônibus 279.
ÁREAS planas p^sltios com ôni-
bus, trens, telefone na porta. —
Est. Cesário Alvim, 1." após Rio
Bonito, Prestação desde 20 mil
por n-Jí.. Tr. Av. Rio Branco, 9,
nla 352. Tal.. 43-7270.

ÓTIMO altio c| casari, verandío,
luz, todo cultivado, a 30 min. de
Niterói. Passo por questões da fa-
mília por CrS 2 000 fac. Saldo
CrS 118 p| mês. . um achado.
Urgente. Tratar visita R. Amé-
lia, 242. Quintino — ônibus
279 - Castelo.

SITIO — Martin» Costa, «lima
saúde, 5 metroí da asla;áo, 500
metros da altitude, égua mine-
ral, encanada, 4 casal, luz
18 000m2, 2 500 pés da liranja,
uvas, pêssegos, figos e outras
qualidades de frutas, pequena
horta, gran|a. Tratar paio telefo-
ne: 37-0838, Geraldo.

SITIO - Estrada Rio-Teres. K 28,
c| 31 000 m2, ótima terra, mate
nascente ale, a 250 m do at
falto. CrS 1 500 da entrada.
Tratar tal.: 30-4092. Creci 340.

SITIO - Estr. Rio-Teres. Km 33
— Vendo magnífico, c| 10 OOOml
todo plantado e cercado, cj 301
pés de coqueiros anão, jaqueí*
ras, laranjeiras, abacateiros, lagc
p] patos e pj peixes, casa p| ca-
selro de alvenaria e casa cl 2
qts., sl., coz., varanda etc. Pre-
ço CrJ 9 000. Com CrS 3 000
de entrada, saldo 200 mensal, s[
iuros. Tratar tel.: 30-4092.

SITIO - Vende-se com 48 000
m2, água nascente, em Silva Jar-
dim. Informacõe» 49-9964. Cri
1 500 000 à vista.

ALUGA-SE uma vaga para rapazes
em casa de família na Rua Mo-
raia n._12_—_lapa;
ALUGA-SE ap. na Rua do Ria-
chuelo n. 148 — 508, quarto, sa-
Io, corinha e banheiro, CrS ...
150 000 - Telefone 37-2904.
ÀLÚGO ou Vendo bom apto. 1
s. 2 q. 1 var. banh. s. coz.
ar. • lan. e CW. Rua Santana,
73, ap. 1906, lado da lombra.
Tel. 38-2694.
ALUGA-SE quarto na Rua Sousa
Nevei, 15 - Estácio da Sé.
ALUGA-SE quarto. Rua Correia
Vasques n. 29.
ALUGO aala da frente a doii
quartos separados." R. Frei Ca-
neca, 77.
ÃLUÓUILT FÍADORÉST l.r..uli.
vaii, para caiai, apa. • lei... -
Fornecemos, solução 34 horas. Av.
Marechal Floriano n.. IS», 4.*
andar, sala 303. .

ALUGA-SE 1 quarto para casal
com direito de lavar e cozinhar.
Aluguel 55 000, referencia, último
recibo, alugo 1 quarto e sala com
cozinha e banheiro. Aluguel ..
120 000. R. Maia de Lacerda 461— Estácio. v

APARTAMENTO - AluRa-se parafamí lia ou comércio cj 2 quar-tos, 3 salões, mais dependências.
Rua Monte Aleqre, 31, -p. 201,
dupjex, ou Riachuelo 335, térreo.
ALUGUEIS par» cas_s~V.ps7~fõr-
necemos fiadores Irrecusáveis. —
Rua do Resende, 39, sala 1 103
Tal 52-9447
ALUGA-SE ap. 2 quartos, sl. •*
deps. compl, R. Sfio Cláudio 68
a 20 metros da Maia Lacerda —
Estado. _
ALUGA-SE OU VÉNDF-SE~~'Áp.
C| sl., qt., dep. emp., com ou
iem móveis. Rua Riachuelo, 221,
ap. 705. Tel. 32-1139.
ALUGA-SE quarto, 60 000 men-
sais. Rua Nabuco da Freitas,
1109 - Centro.
ALUGA-SE qto., saleta, coz., deps.
fiador, cem mil ou 3 metes de-
pósito. Av. Pres. Vargas, 2 651.
ALUGAM-SE quartos e vagas c/
refeições a partir 35 000 — Rua
dos Andradas, 161,
ALUGO ótimo quarto, pode la-
var e cozinhar. Depósito. - Rua
Conselheiro Josino, 23/ 25. —
Tratar André Cavalcanti, 74.
ALUGO ótimo quarto, .pode la-
var e cozinhar. Depósito. • Rua
André Cavalcanti, 74', com o en-
carregado.

CENTRO - Ap. da luxo, adm!-
te-so um sócio Idôneo, do grande
resp. para comp. do mesmo. 45
mil. Carta a portaria dêsla Jor.
nal icb o_n.^ 120 035.
CENTRO - Ãlugõ ap". conf.',
mob., a um senhor de resp. 110
mil, c| den. Corta portaria dêste
Jornal, 120 036.
CENTRO — Aluga-se ap. com sa-
Ia, quarto etc. Aceito desconto
em folha ou dinheiro em depó-
sito. Aluguel CrS 150 000 - Rua
do Senado, 320, ap. 304. Pelo
telefone 23-0964, Sr. Ramos.
CINELÂNDIA - Alugo conj. de
6 salas, 3 tanit. na R. Sen.
Dantas, 19, grupo 910. Ver das
13 As 18hs çl proprietário.
CENTRO — Alugam-se os apar
fomentos 112 e 310 na Rua Con-
de Laie n. 22, ambos de fren
te, local ótimo, próximo Parque
Flamengo e banhos de mar, con-
freto 1 ano, fiador ou depósi-
to, alugueres, respectivamente,
Cri 180 000 a CrS 120 000, mais
encargos. Ver e tratar com per-
telro Sr. Meireles.
CENTRO — Aluga-se ótimo quar-
to a casal distinto, ou a duas
moças, pode lavar e cozinhar. Ver
e tratar Rua Presidente Barroso,
n. 133, Salvador da Sá.
CENTRO — Aluga-se uma vaga
para um rapaz e também um
quarto. Tratar das 11 às 20 hc
ras pelo tel. 52-4624,
CENTRO — Aluga-se apartamen
to de sala, quarto conjugado, ba-
nheiro e kitchnette. Rua Senador
Dantas, 117. Edif. Santos Vahlis
— Tratar Rua Vise. Inhaúma, 89.
Tel. 52-2174, com Sr. Rubem.
CENTRO — Alugo quarto com re-
ferencias. Fone 32-4547. _
CENTRO — Alugam-se quartos por
trás da Central do Brasil e Mi-
nlstério da Guerra, aó para ra-
pazes solteiros. Para uma ou 2
pessoas. Aluguel a partir de ..
CrS 45 000, 3 meses depósito —
Ver e tratar Rua Barão de São
Félix, 16? ou Imperatriz Leopoldo
na, 8, sl .306 — Esmeraldino.
CENTRO — Quarto para senhor ou
dois rapazes. Rua Riachuelo, 353
- ap. 702^

ALUGA-SE em apartamento com
3 quartas ale. na Raa 7 da Sa-
lembro, 223 (E. Villai laai). Var
a qualquer hera.
ALUGÁM-SE vagas para senhoras
na Av. Gomes Freire, 764-A, e
para moças na Rua Estácio de Sá
n. 115, ap. 505.
ALUGA-SE ap, da quarto, sala
conj. coz., e banh. completo,
pintado, de frente. Rua Santana,
73, ap. 1 403. Ver no local, das
8 às 12 e das 14 às Ifi hora:.
ALUGA-SE — 1 quarto para duas
meças ou moças que trabalhem
fora. Rua Costa Bastos, 275 —
B. Fátima.
ALUGAM-SE quartos a raoazes cu
a casal. Rua Resende, 82, Ioi?

CENTRO - Aluga-se e 1.» an-
dar da Rua Marcflio Dias, 40,
com área de 100 m dá para es-
critério ou residência. Ver das 8
às 10 horas.
CENTRO- — Aluga-se uma casa,
dois quartos, duas salas a mais
dependências. Tel. 32-4122-
CENTRO — Aluga-se cas de qto-,
sala e cozinha, na Rua André
Cavalcanti, 174, ç] 52.
CENTRO — Aluga-se ap. de sa-
la, 2 quartos e dependências —
Rua Monte Alegre n. 54, ap. S-103.
CENTRO - Alugo casa, 2 salas,
coz., a 5 minutos da Central,
80 000. R. Ebroíno Uruguai n.
113 ___¦ Santo Cristo.
CENTRO - Aluga-se na Rua An-
dré Cavalcanti, 13, ap. 710 s'

qt. separado, tanque etc. Chave
com porteiro. TeI. 36-7595.
CENTRO - Quarto mobiliado ps.
ra dois rapazes ou duas moças.

„.!Tel. 32-7683.
rapar. 25]*i,UG.mí..rd;,,nfl:mrn.:'&áof,T.!^TRÕ- AIU„am-se óti-

tT égua. Rua Machado Coelho,!"ja^ vajfas para rftÇOZta dia
112. i riamente. Rua Júlla Lopes

Almeida. 8.: T.l. 43-0516.
ALUGA-SE quarto e vaga com t = ,.«_—
refeições. Av. Gomes Freire, I CE.VTBO - Vaga p/ uma
51», eob. a Botafogo, 1*1.1 - S°í1„*fc.u.m*.IíMÍS>..,Ã 

~~
464731. 3S rnü. Tratai tel. S2'íJ9l, .

Agenda JB
.\ IO S DE GOVERNO — O Go-
vernador do Estado designou Antônio
Cláudio Bocaíúvil Cunha para a íun-
ção gratificada de Presidente da Co-
missão Permanente de Inquérito Ad-
mlnistrativo da Secretaria dc Admi-
nistvação; Américo Caparica Filho,
para Diretor da Divisão de Unidades
Clinicas da SUSEME; aposentou Ma-
ria Eunice Costa de Albuquerque Me-
lo; exonerou .Madalena de Abaeté
Limpo de~Abreu; excnsrou -Vitor--Ha--
rouche; demitiu José Francisco de
Paula Filho; promoveu o Juiz de Di-
reito Ivã Lopes Ribeiro; promoveu o
Juiz, Dioclcciano Martins de Oliveira
Filho; promoveu os Primeiros-Tenen-
tes da PM Newton José dos Santos e
Donaldson Ribeiro Gonçalves ao pós-
to de Capitão, a contar de 19 de se-
tembro de 1965 e os Primeiros-Te-
«entes Raimundo de Brito Rodrigues
Filho e Antônio de Araújo Ribeiro, ao
posto de Capitão, a contar da mesma
data. * A Secretaria de Administra-
ção da Guanabara removeu da Secre-
taria de Segurança para a Secretaria
de Educação, João Gcalberto Leopal-
rii; da Secretaria de Turismo para a
Secretaria de Obra.. Públicas, Elisa
Lopes de Oliveira; da Secretaria de
Finanças para a Secretaria de Obras
Públicas Marcelo Feliz Schmidt; da
Secretaria de Governo para a Secre-
taria de Turismo, Nelson Miguel Ne-
ves; da Secretaria de Administração
para a Secretaria de Saúde, Hélio Ri-
beiro Santos; da Secretaria de Ad-
ministração para a Superintendência
de Transportes, Gérson Siqueira Cor-
dovil.
PAGAMENTOS — A Secretaria de
Finanças paga hoje os servidores do
lote 8 « Até 10 dc março dc 19G6, «a
Avenida Graça Aranha, 327, podem
ser pagos, sem correção monetária, os
impostos atrasados na Guanabara *
Relação de bancos particulares da
Guanabara, que desde hoje começa-
ram a receber impostos federais;
Banco Agrícola de Cantagalo S.A.;
Banco Agropecuário de Campo Gran-
de S.A.; Ba. :co Alfomares S.A.; Ban-
co Aliança do Rio de Janeiro S.A.;
Banco América do Sul S.A.; Banco
Andrade Arnaud S.A.; Banco Auxi-
liar de São Paulo S.A.; Banco Ban-
deirantes do Comércio S.A.; Banco
Boa vista S.A.; Banco Brasileiro de
Desconto S.A.; Banco Brasileiro de
São Paulo S.A.; Banco Brasul de São
Paulo S.A.; Banco Colonial de São
Paulo S.A.; Banco Comercial de Mi-
nas Gerais S-A.; Banco Comercial do
Estado de São Paulo S.A.; Banco Con-
tinental S.A.; Banco da América S.A.;
Banco da Bahia SA.; Banco da Ca-
pitai S.A.; Banco da Lavoura de Mi-
nas Gerais S.A.; Banco da Lavoura o
Comércio do Estado cie Sã-o Paulo
lo S.A.; Banco da Província do Rio
Grande do Sul S.A.; Banco das Na-
ções SA.; Banco do Coméorcio e In-
dústria de São Paulo S.A.; Banco de
Crédito da Amazônia S.A.; Banco de
Crédito Nacional S.A.; Banco do Cré-
dito Real de Minas Gerais S.A.; Ban-
co de Crédito Territorial S.A.; Banco
de Intercâmbio Nacional S.A.; Banco
de Minas Gerais S.A.; Banco de São
Paulo S.A.; Banco d° Brasil S.A.;
Banco do Estado Ao Paraná S.A.;
Banco do Estado do Rio Grande do
Sul S.A.; Banco do Estado de São
Paulo S.A.; Banco F. Barreto S.A.;
Banco Federal Itaú S.A.; Banco F.
Munhoz S.A-; Banco Francês e Bra-
sileiro S.A.; Banco Francês e Itália-
no para a América do Sul S.A.; Ban-
co Geral do Comércio S.A.; Banco
Guanabara S.A.; Banco Hipotecário
e Agrícola do Estado de Mi._as Ge-
rais S.A.; Banco Indústria e Comer-
cio de Santa Catarina S-A-; .Banco
Industrial de Campina Grande S.A.;
Banco Intra S.A.; Banco Interconti-
nental do Brasil S.A.; Banco Irmãos
Guimarães S.A.; Banco Ítalo - Suíço
Brasileiro S.A.; Banco Lar Brasileiro
S.A-; Banco Leme Ferreira S.A.; Ban-
co Magalhães Franco S.A.; Banco
Mercantil e Industriai ds São Paulo
S.A.; Banco Mercantil e Industrial do
Paraná, 

' 
S.A-; Banco Mercantil da

Guanabara S.A.; Banco Mercantil do,
Minas Gerais S.A.; Banco Mercantil
de São Paulo S.A.; Banco Mercantil
do Rio de Janeiro S.A.; Banco Mer-
cantil e Industrial do Rio de Janeiro
S.A.; Banco Mercantil Pan-America-
no S.A.; Banco Mineiro do Oeste S.A.;
Banco Moreira Sales S.A.; Banco Na-
cional Brasileiro S.A.; Banco Nacional
do Comércio S.A.; Banco Nacional de
São Paulo S.A.; Banco Nacicnal do
Comércio de São Paulo S.A; JSauco
Nacional do Norte S.A.; Banco No-
roeste do Estado de Sâo Paulo S.A.;
Banco Novo Mundo S.A.; Banco Ope-
rador S.A.; Banco Predial do Estado
do Rio de Janeiro S.A.; Banco Rio-
Grandente da Expansão Econômica
S.A.; Banco Sotto Maior S.A.; Banco
Tos.an S.A. O Imposto ds Licença pa-
ra Veículos Automotores deve ser pa-
go até o dia 31 de janeiro. Findo o
prazo haverá multa ds 30% em fe-
vereiro e outro, progressivo, de 10%
por mês.
FESTAS — A União dos Escoteiros do
Brasil — região da Guanabara — pro-
move dia 8, às 10 horas, na Praça de
Escotismo Baden-Powell, no Russel,
uma homenagem a Baden-Powell.

fundador do escotismo . * Hoje, a
inauguração cia unidade médico-assis-
tencial do IAPI, em Bangu.. • show
musical do dia 8, no Maracanâzinho,
reverterá em beneficio do Educandá-
rio Gratuito Santa Maria, na Praia
de Botafogo, 208. - Quinta-feira, às
20 horas, no Palácio da Cultura, a for-
matura da Turma John Kennedy do
Curso de Jornalismo da União dos
Profissionais de Imprensa- * Tomam-pesse-hoje; às -13 horas, no Tribunal
de Alçada, o Presidente e o Vice, De-
sembargador Bandeira Stampa e Juiz
Severo da Costa. • Hoje, às 11 horas,
posse do Capitão-de-Mar-e-Guerra,
Hilton Beruti Augusto Moreira no car-
go de Comandante do Cruzador Bar-
roso. * As 16 horas de hoje, na Sala
Rondon da Biblioteca do Exército,
sessão solene pelo transcurso do 84.°
aniversário da Biblioteca do Exército,
leitura da Ordem do Dia, apresenta-
ção das últimas edições da Blibliex
e e.Urega de-prêmios aos leitores mais .
assíduos. * Hcje, às 20 horas, na So-
ciedade de Estudos Médicos do Rio
de Janeiro, posse da nova diretoria e
conferências do Professor Mário Mi-
randa sóbre o tema Ülcera Pcptica.
EMERGÊNCIA — o Batalhão de
Trânsito, recentemente criado pelo
Departamento de Trânsito, inicia ho-
je suas atividades no Centro da Ci-
dade. até a Praça da Bandeira e a.os
bairros da Zona Sul. O Comandante
é o Coronel Thiers Marinho Coelho.• Hoje e amanhã, das 9 às 16 horas,
os trens não param em Mangueira,
Rocha. Riachuelo, Sampaio e Enge-
nho Nôvo, c das 11 às 16 horas, não
param nas estações do trecho Lauro
Müller a Todos os Santos, parando
entretanto em São Francisco e Silva
Freire. * Hospitais/da GB: Sousa
Aguiar, tel. 22-2221; Miguel Couto,
47-2121; Getúlio Vargas, 30-2121; Ro-
cha Faria, Campo Grande 21; Pauli-
no Werneck, Governador, 21; Posto
de Salvamento, 27-2121; Rocha Maia,
26-2121; Salgado Filho, 29-2121; Car-
los Chagas, Marechal Hermes, 21; Pe-
dro II, Santa Cruz, 21; M- A. Vila-
boim, Paquetâ, 21 c Veterinário,
34-8034. • Postos do SAMDU: Geral,
32-4252; Bangu, BNG 846; Campo
Grande, CGR, 659; Deodoro, MHS,
786; Gávea, 46-9097 e 46-3101; Todos
os Santos, 29-5490 e 49-2382; Irajá,
30-0925; Jacarepaguá,. JPA, 652; Ma-
toso, 54-1676 e 54-2225; Mauá, 43-1400;
Penha, 30-4584 e Ramos, 30-5300. *
Corpo de Bombeiros: 32-1234. * Rádio
Patrulha (Central), 43-2020; Bangu,
1073 e 1075; Santa Cruz, STC, 88;
Campo Grande, GGR, 223 e 224. '•
Posto de reclamações sobreágua:
32-2172 e 32-2127: esgotos: 42-1282. *
Luz e íôrça: 22-1800 e 23-1800- * In-
formações sóbre Serviço Militar - l-.a
C i r c u ns crição de Recrutamento:
54-3425 e 48-5465. * Falta <ie gás:
28-9590 e 23-3008. • Serviço de Busca
e Salvamento da FAB: 22-1414, 52-0641

•e 22-6033. * Telegramas por telefone: -
22-5121. * A Secretaria de Saúde ad-
verte aos pais contra os perigos da
polioraielite e faz um apelo para quo
levem seus filhos, de 2 meses a 6
anos de idade, ao Centro Médico-Sa-
nitário mais próximo de suas residên-
cias a fim de vaciná-los contra a pa-
ralisia infantil (Vacina Sabin).
CHEGADAS E PARTIDAS — O Mi-
nistro da Guerra, General Artur da
Costa e Silva, embarca quinta-feira
para a Europa- a convite de vários
paises. * O Ministro Vasco Leitão da
Cunha viaja dia 7 para os Estados
Unidos, onde assumirá a Embaixada
do Brasil. * Chegam hoje ao porto
do Rio os navios Charles Tellier, fran-
cês. de Hamburgo, Anvers, Havre, Vigo,
Madeira e Las Palmas, para Santos,
Rio Grande, Montevidéu e Buenos
Aires. » O Departamento do Tráfego
da Administração do Porto do Rio de
Janeiro anuncia as seguintes chega-
das de navios cor» turistas, que de-
verão aportar na Guanabara: em 9
de fevereiro próximo, devendo perma-
necer até o <Ua 13, o navio argentino
Alberto Dcclcrc; o Carcnia está sendo
esperado em 11 do mesmo mês de
fevereiro, partindo no dia seguinte; o
Reina rtcl Mar e o Brasil, que recen-
teme-r.te estiveram entre nós, trazen-
do turistas para o IV Centenário do
Rio. deverão chegar à Guanabara no
período dos festejos momescos, che-
gando em 21-2 e partindo, o Brasil
em 22 e o Carênla em 23. Em março •
deverão chegar, também oom turistas
para a Guanabara, o Grlpshclm, sue-
co, com chegada prevista para 8 de'
março, permanecendo atracado no
Porto do Rio durante 2 dias e o Ber-
gonsfjcr, que deverá chegar em 23-3,
somente permanecendo no Rio du-
racte 24 horas.
LOTERIA — A série M, do concurso
Seus Talões Valem Milhões será sor-
teada no dia 11. A série A, primeira!
dêste ano, será lançada dia 11 de fe-
vereiro.
REUNIÕES — Um Seminário de Edu-
cação para. o Desenvolvimento, promo-
vido pela Universidade do Estado da
Guanabara e pelo Clube de Engenha-
ria, será realizado de 24 a 28 de ja-
neiro. * A cápsula da Gemlni-5 será a
atração da Exposição Trabalhlsmo nos
Estados Unidos da América, de 8 a
23 deste mês.

Tempo, Luas. Marés.
TEMPO E TEMPERA-

TURA NO RIO — Tempo:
Bom com nebulosidade.
Instabilidade à tarde e à
noite. Temperatura: Ele-
vada. Ventos: Quadrante
Norte moderados. Visibili-
dade: Moderada,..Máxima
— 31.2 — Mínima -^21.2.

NOS ESTADOS — Ma-
ranhão. Piauí e Ceará:
Tempo bom com nebulosi-
dade. Temp. Estável. Ven-
tos: Nordeste e Sudeste,
fracos e moderados.

Rio G. do Norle, Tarai-
ba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e Babia: Tempo
bom com nebulosidade no
interior'. Chuva fraca no
litoral. Tempo estável.
Ventos: Sueste a Nordes-
te, moderados. Visib.: Boa
a moderada.

Minas Gerais, Goiás e
Mato Grosso: Tempo ins-
tável. Temp.: Em eleva-
ção. Ventos: quente. Nor-
te, fracos. Visib.: Boa.

Espirito, Santo: Tempo
Instável. Chuva e trovem-
da. Temp.: Estável. Ven-
tos: Norte a Este, mode-
rados. Visib.: Moderada.

Rio de Janeiro: Tempo
bom com nebulosidade.
Instabilidade à tarde e á
noite. Temp.: Elevada.
Ventos: Quente. Norte,
moderados. Visib.: Mode-
rada.

ANALISE SINÓTICA DO MAPA DO TEMPO DAS
12 H.T.C.G. DE ONTEM — Frente fria semiesta-
cionária no Sul de Minas Gerais e Bahia. Pan-
cadas de chuva e trovoadas esparsas na zona de
ação. Zona de instabilidade tropical, acompanhan-
do o litoral desde Caravelas até Recife, acarret
chuva fraca. Frente fria ao Sul do Rio Grande do
Sul, em progressão para Nordeste, devendo atin-
gir Santa Catarina nas próximas 24 horas. Chuva
e declínio de temperatura nesses Estados.

CHEIA MINC. NOVA CRESC.

13-1 £1-1 ES-1

MARÉS — Hoje: preamar. lh l.lm e 12h 55m0,9m;
baixam ar, 7h,40m,0,3m e 191a 50m,lm. ,
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ESTÁCIO - Aiu.0 bom quarto: PRAÇA ONZE - Quario ind
a casal cj cor. Independente. R. jeom movei., banhoi quentes, se
Maia Lacerda, 221. 75 mil. Am- ve para casal idôneo —__Ay-_Pre
blento familiar. Ver de 12 às lóh.
FIADOR — Para __l_gu.Ís de api.
• Ici-S — L.irqo de São Francis-
co n. .6 — sala 1 101. Tela..-
n. 23-0362.
FÁTIMA - Aluga-se ap. 2'qis., 1

IMÓVEIS - Aluguel

depend. Tel. 22-3435.
FIANÇA — Fiador idôneo proprie-

Idenle Vargas n. 1 007 607.
PRAÇA MAUÁ - Passasse 

"cor.-

traio de um galpão de l___ni2.
Rua Silvlno Montenegro, 90-A.
Tel.: 43-7509, com Sérgio, das
14 às 38 horas.

ALUGA-SE varja para moça. — IALUGAM-SE aps. mobiliados, I,
Praia de Boi.rego .106, ap. 915. 2 e 3 qts., utensílios, geladeiras,
ALUGO vaga rapaz c] familiar — rcuP» d« cama, temperada. Basi-
Botafoao Àd-5^2A n-"ir Ltda.. R. Barata Ribeiro, 90 -

 2.° - conj. 203 . Tel. 36-3822._
ALUGO «p. 401, fundos. Rua ALUGA-SE op. frente, mob.,. atap.
Fernando Guimar.es 29. Inf. 202;_._., g_|,( _0!„, !<;,„ banheiro. R.

Monteiro.

ALUGO vagas para moças cj dl
/-.íiaot/-. \i .,»., , ,-..,ire-Ito cozinhar casa família. Rua
9^._RL?__~ 

*...• n.'.°.; C|..c-u 
iS-"o Clemente, 107, c| 15-A -

farto frente, cav. ea-ál, trab. 36-4375.tario para alugueis da casas «fora. Av. Henrique Valadares, 98,,,,, ....
•ps. Solução rápida, atend» a ap-, 33. T. 45.4446 - 85 mil. I ALUGA-SEcasa cL 2 quartos, sala
qualquer nota. Tal. IS-7814.
FÁTIMA - AÍugo ap. 303 cia Rua
Guilherme- Marcon . -74—rj- -qo_N

10, sala, conjugados, banheiro e
kltch. CrS 130 mais taxas. Tra-
tar 32-7323.

MUDANÇA? GATO PRÊ-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.
PASSA-SE I casa mebiliade,. c/
4 qts., 2 sls.. banheiro, coz. etc,
c|/ tel. — 200 mensais — Trat.:
../ D. Cândida, Lad. Felipe Ne-
ry, 21 — Pça. Mauá. |

_,,,_.,_, ¦_-*. ie .'ependúicia.. R. Alavro Ramos
QUARTO, pequeno, com movíisi ]$$. g»-, j^
pj at, _de .respeito - que trabalhe i 

"r„lVC);\.v_.-«'~^~

fora e um p| casal. R. Riachuelo, I APARTAMENTO 2 qts,, sala e co
405 - ap. 505.

QUARTO — Àlupa-se confortável.
grande. Pode lav., C02., 2 meses
depósito. Rua Frei Caneca/ 2ól •
sobrado.

RUA DO SENADO, 320 - Alugo
conj. B03, frente. Ver porteiro,
CrS 170 mil. Tel. 22-9288. De-
pois 10 horas.

VAGA em casa de família, alu-
ga-se a moça que trabalhe fora.
Aluguel 50 000. Rua Frei Cone
ca, tel. 32-4099.

ZONA SUL
GLÓRIA _ STA TERESAIALUGA-SE uma vaga para rapar,
y-UKIH 

— SIM._______ ... 32000. Ver 18 horas em di-
ALUGA-SE I qt. de frente para *
moças, com ou tem refeições. —
Pedem-te referências. Augusto Se-
vero, 292, ap. 304 — Telefone:
42-5230_- Gbrla. 
ALUGO um quarto mobiliado
um ou dois rapazes na Rua Pau-
Ia Matos,' 121-A - Tel. 22__073.
ALUGA-SE ótimo ap. casa, duas
frentes, cem 2 quartos, sala. ba-
nheiro, coz.. área externa, na R.
Progresso n. 147 — Telefone: ,.
32-5406.
ALUGA-SE quarto a moça. Cr$
40 000; duas CrS 60 000, que
trabalhe fora. Ladeira de Santa
Teresa n. 43, ap. 2.
ALUGO quarto, único gd., mob.
1 ou 2 moças trab. fora. Não 1e«
lefonar p| vizinhes. Ver local até
21,30 hs. Rua Paullno Fernandes,
67 ap. 105 ao tado Mesbla —
Botafogo.
ALUGA-SE casa 2 salas, 2 quar-
tir-s, saleta, cozinha, banheiro cm
cores a dependi*, nei ni empreçja-
da. Rua Santa Cristina 59. Ver
das 10 às 12h. 
ALUGO Sta. Teresa, qto. mob.
cavalheiro ref. perto centro.
36-2193.

anta. Rua Buarque de Macedo, 70,
ap. 405 — Catete.
ALUGA-SE ap. salão, sl. almoço,
3 qts. etc, garagem. Contr. I
ano. Rua Macedo Sobrinho, 53.
CrS 330 mil e taxas. 58-8876.
ALUGA-SE apartamento de boa
saleta, sala e quarto separados,
varanda com deslumbrante vista.
Rua Santo Amaro, 5. Chaves cem
porteiro Luís. Tratar com Costa,
Rua Acre, 90, s| 402, pessoal-
mente.
ALUGA-SE sob., serve para rest
dência ou comércio. Rua do Ca-
tete, 214. Tel. 47-9672.

zínhn e banheiro, aluçia-se Cr$
198 000 mensais com 3 meses de
depósito. Rua Pinheiro Guimarães,
76 - Botafogo.
ALUGA-SE apart. de luxo para
família de fino trato, sala, 2 qtos.
dep. e paracem. R. GuÜhermina
Guinlc, 296;504.
ALUGA-SE quarto para moças —
Praia de Botafogo, 360, ap. 221,
3." b.
ÃLUGÒ qt. a pessoa s_. Rua Pi-
nheiro Guimarães, 30, cj 1. —
Botafogo.
ALUGA-SE 1 quarto para rapaz.
Rua Paulo Barreto, 78, c| 1, tel.
26-1592.
ALUGO ótimo e arejado quarto
p[ 1 pessoa de trato, mob. c' ou
sj refeições. P. Bctafogo n. 360,
ap. 609.

COPACABANA - Alugo vaga .|TEMPORADA - Aluga-se ap. de LEBLON - Alugo quario ou va-l ALUGA-SE c_'a 2 quartos
Ii_n5íS,nar,a íi «,ou_ S*m?. •.••'"•'"',? com 3 1,s" 2 sis.-: "H0''1 

P°r'° de Praia e do toda o dependências, CrS 65 COo' na La
35000 tem tel. Av. Prado Júnior,! pendências e garagem. Mínimo condução. Av. Ataulfo de Paiva, deira rio Otaviano n 91 ra<n 2
335, ap. 211. jum mês. Tralar pelo teleíone .,534, ap. 202.
COPADACANA TEMPORADA 37-9845

Raul Pompéla, 30^601. Aluauel CrS; de empregada a pouco passos dn.Clara 212; 101. Tel.:
200 000. Flamengo. Chaves com
porteiro.
ALUGO em Copacabana ap. con-
]ugt.do, inteiramente mobiliado,
geladeira etc. p\ temporada —
36-6972.
ATENÇÃO! Ap. novo, mobilitdo,
sala • quarto separado etc. Ver
na Rui Djalma Uirich, 103 ap,
803.

ALUGA-SE uma vaga em Copaca-
bana. Av. Princesa Isabel, 412 —
casa 9.
ALUGAM-SE sala e quarto conjn-
gado. Av. Copa. Tel. 37-9625
Augusto.

S7--599 -
praia, c| viita o: mar. Tratar prc-j(ó$ 40000).
prielário, 1-1. 26-8214, ___VAOX-~c.valh.lroa, 2CTrn.í. Tel
COPACABANA - Alugo.vr.ga cm: ..7-5697. Copacabana,
garagem pi automóv, R. St.*». Cia-'
r,., 166 esq. Toneleros. Tratar tel.

ALUGA-SE ap, temporada 2 pes-
sos. Domingos Ferreira, 123/905.
Tratar no local c! Lindaura.
ALUGA-SE um quarto para casai
ou duas moços _.;6arata Ribeiro 87,
ap. 603.

ALUGAM-SE ótimas vagas p/ ra-
paz. Café p/ manha c/ roupa
cama. CrS 30 000. Bento Lisboa,
16 - 25-6644.
ALUGO quarto mobiliado frente
para um ou dois rapazes distin-
tos. Preço 90 000. Tel. 45-5930
— Flamengo.
CATETE — Alugam-se quartos pa-
ra senhoras e moças. Lavar e co-
2inhar. Tel. 45-6762.

GLÓRIA — Aluga-se um* Vaga
mebiliada a comerciárto, 25 mil
Telefonar 32-7712.

MUDANÇA? GATO PRÊ-
TO armazena, transpor-
fa e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.
SANTA TERESA - Hotel Bela Vis-
ta, a 10 minutos da Carioca, aps.
e quarto com refeições. — Tel.
42-9346.
SANTA TERESA — Aluga-se
um quarto moblllado a tim
rapaz do comércio, na Hua
Tenente Maurício de Medel
ros n." 14, ap. 101.
CATETE - FLAMENGO
ALUGO quarto mobiliado
oom banheiro Independente.
Ver e trat.r no local. Bua
Tavares Bastos, 5, ap. 403,
esoulna Bua Bento Lisboa.
ALUGA-SE um espaçoso quarto
mcb. em casa de casal, a cava-
Iheírcs _ Rua Dois de Dezembro,
52 — Flamengo.
ALUGAM-SE quarios. R. Pedro
Américo 98 -- Catete.
ALUGO vaga moça trab. f. R.
Silveira Martins 147 -811.

AMPLO quarto da frente, para 2
oesseas que trabalhem fora —
São Salvador 38, ap. 302.

ALUGA-SE apartamento bem mo-
biliado para temporada. Ver e
tratar Marquês de Abrantes, n.
1JJ5-605.
ALUGO um quarto, dois rapazes
emprego fixo, das 19 às 21 horas
— Rua Senador Vergueiro, 107,
ap. 205 — Flamengo.
ALUGA-SE o ap. 304 da Rua
Marquei de São Vicente, 194 —
Ver no local e tratar com Sr.
Rui o porteifc. '___

CATETE — Alugo sobrado para
fins comerciais, na Rua do Ca-
tete n,° 32.
CATETE — Aluga-ie ap. térreo, 2
quartos, sl., c, b. Preço 150 —
Barão de Guaratiba, 113.
CATETE — Aluga-se quarto de
frente, mobiliado a dois rapazes.
R. Barão de Guaratiba, 57. Tel.
45-9999.
CATETE — Aluga-se quarto de
frente, por Cr$ 50 000 com tr_s
meses em depósito — Pode lavar
e cozinhar, na Rua Bento Lis-
boa n. 55 — Sobrado.
CATETE — Aluga-se I quarto gde,
de fte. sj móveis a 1 cavalheiro
da fino trato. Rua Andrade Per-
tence, 23 ap. 301. Tratar depois
das 18 horas.

ALUGO vaga mob. c\ conforto p
1 rapaz de trato, c| ou s[ pen-
são. Ambiente familiar. P. Bota-
fogo, 360. ap. 609.
BOTAFOGO'- Áiugo, 250 mil a
casa 15-A. Sala, jard., 2 qtos.,
R. São Clemente, 107. 36-4375.
CRECI 668.
BOTAFOGO - Aluga-se o ap. 604
da Rua Gen. Severiano, 180, com
sala-quarto, cozinha americana e
banheiro com box. Chaves na
portaria. Tratar na Imobiliária
Melba, à Trav. do Paço, 23, sala
1 112, depois das 12 horas.
BOTAFOGO - Alugo ap. 805
da Rua Real Grandeza n. 100, de
saleta, sala, kltch. e banheiro
completo. Ver e tratar hoje no
local com o proprietário.
BOTAFOGO — Quarto pequeno
bem arejado alugo para uma

moça. 26-3787.
BOTAFOGO — Alugam-se bons
quartos e grandes salas a casais,
na Rua Munclo Novo, 298.

BOTAFOGO — Aluga-se vaga mô-
ça qua trabalhe fora, pode lavar
e cozinhar. Pedem-se referências

Tel. 46-2)75.
BOTAFOGO — Quarto em casa
de família, único Inquilino, para
duas moças ou um rapaz. Rua
Miranda Valvcrde, 24, transversal
à Rua Real Grandeza. Preço 100

iil cruzeiros.

CATISTE 138 — An. 12. Alu
ga-se quarto moblllado para
cavalheiro que trabalhe íora
— 2« and.
FLAMENGO — Alugamos na R.
Paissandu, 162, ap. 512, de sala,
quarto cenjugado, banheiro, co-
zinha. Chnves no loca!. Preço da
locação, CrS 150 000 e tratar na
União Imobiliária Ltda., na Av.
Erasmo Braga, 299, gr. 503. Te!.
42.4686 e 52-5008.
FLAMENGO — Quarto mob., ban.
senhor distinto, alugo a eavalh.,
único tnquil., 70 mil. Telefone:
25-9063.

ALUGO n» Rua Barão de Gua-
ratiba lóO, apartamentos de 2
qts., safa, dep. empregada, ga-
ragem. Chaves no ap. 301. inf.
te!.: 31-1351, das 10 às 12 e das
14 às 16 horas.

FLAMENGO - Aluga-se ap. de
frente, vista p/ o mar, saio gran-
de, 2 quartos,. boa ár_>a e da-
pendência!. Ver na Rua Silvei-
ra Marliní, 40, ao. 602. Chaves
com o porteiro.
FLAMENGO

i mento qu:-
A_u_A-._ ap. qto. e u. 

m_P..lv,, _ Rua Sen. Verguei.o, 224,
banh coz. 180 000, c, 3 meses > 

m Tratar na ff .,', At].
deposito. _R. Pedro Américo n.o m|n]_ffí_0,a s. A. Av. F,an|.|in

ALUGO — Rua 2 de Dezembro
15, ap. 502, com quarto, sala,
cozinha, banheiro e jardim de in-
verno. Chaves com o porteiro.
Tratar pelo telefone 25-1323.
ALUGA-SE ap. qto. ep sl. •ep.Jyí,

FLAMENGO — Alugo uma vaga
n-.ôça que trabalhe fora. R. Farrci-
ra Viana n.° 56 ap. 120.
FLAMENGO - Aluga ep. si. qt.
(separados) dependências e kit.
Chaves Marque* Abrantes 92-B,
ap.c-oi._ ___ _
FLAMENGO — Temporada - Alu-
gamos ap. mobiliado c! saia, qt.,
banh. e deps. pi empregada. R.
Paissandu. Barros Filho & Cia.
Ltda. (admlnlstr. desde 1936). Av.
Rio Branco, -108, grupo 801. -
Teis. 42-1040 e 42-0812 - CRE-
CJJ!05. _
FLAMENGO -"praia Russel; 724.
Aluga-se o ep. 203 com 2 qts.,
sala. saleta, banheiro social, ba*
nhejro empr., 5 minutos da Ci-
nelândia. Pintado tle nóvo. Ver
com Vicente, porteiro.
43-311.

Tratar

ALUGA-SE quarta de frente, Com
roupa de cama e café, a moça ou
senhora que trabalhe fora — no
melhor ponto de Cop. Pedem-se
referências. Tratar 36-2234.
ALUGO quarto a 3 moças ou ra-
paz. R. Joaquim Nabuco, 14/503,
tel. 36-3914 — Copacabana. Pôs-
to 6.
ALUGA-SE ap. mob., com sala e
quarto sep., coz. e banh., para
temp., aluguel 300 000, na Av.
Atlântica (Leme). Tratar na Gus-
tavo Sampaio, 508, ap. 302 —
Dona Conceição. Pela manhã ou
à noile.
ALUGA-SE ap. 1 102 Dialmn Ul
rich, 91. Quarto e sala semi-
separados, banheiro e cozinha -
Chaves c[ porteiro. Tratar na Ad
ministradora de Imóveis Masset
Ltda. Av. Erasmo Braga, 277, s|
101. Telefones; 42-0081 e 42-1335.
ALUGA-SE ap. de luxo^ mobília-
do, 3 qts., salão, dependência em-
pregada, com tel., vista para o
mar. Tcl. 36-2547.
ALUGA-SE ep. 307 na Rua Ba-
rala Ribeiro, 160. Quarto e sala
separados, banheiro, cozinha, írea
c| Ianque e dependências de^em-
pregada. Chaves no ap. 311 p|
manhã. Tratar na Administradora
de Imóveis Masset Ltln. Av. Eras-
mo Braqa, 277, sl 101. Telefo-
nes: 42-1335_e_42-0081.
ALUGUEL. Fiador.»? Itr.cu_4v.lt,
para casas, «ps, • lojas. For-
necemos, solução 34 horas. Av.
Marechal Floríano n.* 159, 4.*
andar, sala 503.
ADMITE-SE sócio pl ap. pequeno
de lux!->. nessoe distinta. Telefo-
ne 37-2544.GENERAL POLIDORO, 69/207.

Vaga duas moças que trabalhem
fora. Podem lavar e cozinhar —
CrS 35 000_coda.
HÜMAITA — Aluga-se ótimo apar-
tamento do frente com 2 quar-
tos, sola, coz., dependências cnv|"r0|>: 52.9447.
pregada. Apartamento 807 da R. TT7..E-X" __. . , , ,
Desembargador Burle, 28. Aluguel! ALUGO ep. mob. com telef. gel.

52-2796 - Santos
COPACABANA. Alugo quarto em
ap. com todo conforto a meç-
que trabalho fora. Telefonar para
57-4918.
COPACABANA .- Àiugo ..parta"-
mento de frente, mobiliado e!27-4l36 - Ipanema.
com garagem, sala, quarto, ba-
nheiro e cozinha com geladeira
Aluguel 300 mil e taxas. Ver na
Rua Figueiredo Magalhães, 442,
ap. 504. Chaves no 505. Tratar
com Sr. Costa pelo tcl. 22-4912.

VAGA
terve

para moça, 30 mil, só

103.
LEBLON

, FIADOR

1 essa com 2 quar.
e CACHAMBI - Alugo casa, li ALUGA-SE

_""pfl'. L"'3'. r Zln.'l ' _ "-i-i" ,0!' r-e,:o d" es,''»° «1= -".
L_____i___4=__C__T'___;U_____ sucesso. Rua Tangará, n. 485. En-

CASA — Aluga-sa sala. quarto, co- *£___ n;i Rua Piimcó.... . .„. . ,. nnuuK — Para __luguéi_; do aps,
peia..nianno.  

j 
LEBLON - Aluga-se ap. mob. . lojas - largo da Sio Francis. zinha. Rua Assis Carneiro, 279 .1 ÃLUGA-SE «n nA_„ ».,Alugo ap. quarto, snla com.ug.do VAGA 1 moças q trabalhem (o-| luxo, temp., frenie p| mar, 2 qlc.lco n. 26, sala 1 101 - Talofo-'rociado !-. p _. 

°' • „"°.'°-, Ver 
,e _"e demais dependência-., inclusive|ra, com referências. Tr.itar S'«. 2 saias, banh., coz., den . Inf : n* 23-03__2 U'_l.n«"-F..tm-. ¦ íi ¦ ™scal' 245> V. Jardim da

tel 57-2146 -._ jCA./.PO CRmNDE — Alugo casa Penha.
....„., Lr.  GRAJAÚ - LINS — Aluga-se cmll qt., sala » dependências, telo!ALUGCfT**;—^T7_7i 1
iLEB.0f._.r rí'30 .cr"' ql" «*-, 1.1 locação apartamentos, plntu- laje, laqueado. R. Sebastião Mon-1-° 

um mMo ' üm "^
anil. 140. Dias Ferreira, 297 si ra a ó!_o, fino acabamento. Rua íteiro,_5_j-_ Jardim__São .oro».

 Arauio Leilão, 501. |CASÃ 1 quario, 1 sãíã",TlügãTc
Aluga-se ótimo apar-, GRAJAU - ENGENHO NOVO -!' Rua Gullhermlna, 432. Encan-.¦- , . ... ------ ¦ - _.,-«. - _... ._,—,<_> — _i .u.i .iiw uuvv —._ nvg wui ii i_ 111111 in, •._._:

c| emprego cerm, ap. osi.i--nenlomcliili.ido, gel. reirg. gr. Aluga-se um ólimo quario na R. lado - iunto da estação...... a_™  u n.T<i. _./ iiiifi T r,.,,,.-- n i. i_. i i. .. .._ __ .. *Sra. Trav. Ancirense, 14 906, pró-
ximo Metro Cop.icabann.

IPANEMA"- LEBLON"
ALUGA-SE ap. conj. temp. mo-
biliado, 2 meses ou 3. Tratar

COPACABANA — Aluga-se op.
conjugado, mobiliado, cl gela-
deira e tapetes. Domingos Fer-
reira 219, com o zelador.

COPACABANA - Aluga-se o ap.
423 da Rua Sá Ferreira, 228, com
sala-quarlo, banheiro social e co-
rinha. Chaves com o Sr. Júlio.
Tratar na Imobiliária Melba, à
Trav. do Paço, 23, sala I 112,
depois das 12 horas.
COPACABANA - Vaga. CrS ..
40 000, pj raoaz que dê referên-
elas. Tel. 27-5515.
COPACABANA - Alugo sala de
frento, com 3 janelas, ricamente
mobiliada, cm casa de família,
perto da praia, a casal de tra-
tamento. 130 000 cruzeiros. —
37-6332.
COPACABANA — Aluga-se voga
a moça em casa de família, com
ou sem pensão. 57-7314.
CONTRATO" 

"DE "LOCAÇÃO 
-

Passo, Rua Barata Ribeiro, 302 —
Tratar 37-1246 - Antônio.

Aluga-se C*SCOPACABANA
300 000 e taxas. Rua Bolivar, 129,
an. 902, sala, 2 qts. e cie.jcn-
dências. Fiador. Chove com pot-
feiro até 12 horas.
COPACABANA — Próximo ao
Castelínho alugam-se vagas a mô-
ças finas — Bulhões de Carv.v
lho, 547, ap. 1005.
COPACABANA P_STO 5 - ' 

Alu-
ga-*e em apartamento de uma
senhora, uma vaga ou um quar-
to com todo conforto, café pela
manhã, roupas de cama, a moca
de fino traio, e que dê boas
referências. Informações pelo lei. f
23-5723.

ALUGA-SE apartamento Av. Epi
tácio Pessoa B50, np. 604, com 2
qts., sala, dependências de em-
pregada. Informações pelo lelc
tone 28-3530. 
ALUGO em Ipanema, próximo à
praia, para janeiro e t_ve.ro, ca-
sa mobiliada, com três quartos
etc, geladeira, telefone. R. Gar-
cia Dávila, 22-A, mensal 500 mii
ou troco por igual em Petrópo-
lis. Tratar com José ou Regina.
27-9429.
ALUGA-SE ap. 703. Visconde de
Pirajá, 4ó3. Entrada, paia e quar-
to conjugados, banheiro e cozi-
nha. Chaves cj porteiro. Tralar
na Administração de Imóveis Mas-
set Ltda. Av. Erasmo Braga, 277,
s| 101. Telefones: 42-1335 e ..
42-0081.
APARTAMENTO mobiliado, nlu-
ga-se a 50 m praia, geladeira,
direito telefone, sala, 2 qunrtos,
dep. empregada. Aluque! 230 e
taxas. Rua João_ Lira, 32, ap. 208.
IPANEMA — Aluga-so quarto
mobiliado, dé frente, com va-
randa para rapazes, casa de fa-
mília. Alberto Campos 176 —
27-5315 -_47-0915.
IPANEMA — Aluga-s» ant. novo
rio li'::o, sala, quarto, banheiro,
cozinha. Rua Barão da Torre, 559
apt. 308. ^__
IPANEMA - Temporada - Alu-
gamos ap. frenie cl hall, sala, 2
qts., arm. emb., banh. compl.,
coz., deps. empr., garagem, fina-
mente decorado. 500 mil mensais.
Barros Filho _ Cia. Ltda. (Admi-
nistradores desde 1936). Av. Rio
Branco, 108, orupo 801. Tels.:
421040 _____ __812_— CREC" 805.
IPANEMA — Álufio quarto mo-'
biliado,

quarlcs. 2 banhs, de- > Ar.iuio Leitão n. 372 - Pode la- 
""Hil-ÃT

pendências, temporada. Preço a var e coiinhar, Xf_5_íh.,' _õcombinar - Tel.: 47-7010 - R.|-_„...,. ., I Cozinha, 60,
José Linhares, 103, ap 302 

"'GRAJAU - Aluga-se casa, c, la.Uaear*.
1 m. 2 cits., cozinha e banheiro

Casa, sjla, quarto,
Rua Inabu, 182 -

LEBLON - Alugo ap. 3 «ts., 3~
arm. embut., dtp. empr. Praça
Santos Dumont 160602. Ver
porteiro, tel.: 42-1070, à tarde,
Dona Lúcia. 350 mil. Frente, c
linda vista.

MUDANÇA? GATO PRÊ-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.
PROCURA-SE 

"aD. 
mobiliado, sa-

Ia, três quartos, dependências,
junto __ Praia de Ipanema. Con-
trato seis meses orrrroqável por
mais seis. Tel. 31-0918. - Sr.
Américo.
TEMPORADA ap. peo. trat. têrca-
feira. Rua Visconde Piraiá. 531-
304. Ipanema, eu quarta-feira tel.
42-0166^ Georgina^de 16 às 13h.
TEMPORADA -"""Aluga-s.
mes Janeiro ap. novo, 2 qts.,.sr.io, dep. ílhomcnté mobl-
lindo, tel. gel próximo praialinda vista. CrS 550 mil. Rua
Vise. PiraJa, 210, ap. 603
Tel. 47-8806.

GÁVEA - J. BOTÂNICO
ALÜGA-SE sobrado. Pacheco jor-
dão, fl3. Sala, 3 quartos, banhei-
ro, cozinha, área c| tanque e ba-
nheiro de empregada. Chaves no
ap. 102. Tratar na Administra-
dora de Imóveis Masset Ltda. —
Av. Erasmo Braça. 277, sl 101.
Telefoes: 42-1335 e. 42-0081.
CASA — Jardim Botânico. Aluga-
se mobiliada, 4 dormitórios, 3 ba-
nheiros, 2 salões, grandes arma-
rios embutidos, telefone. Base
1 200. Tcl. 46-9992, até 11 horas.
Dias úteis !43j*M24 e_23-S957.

S. CQNR. - ji. TIJUCA
BARRA. DA TIJUCA -Edif. Sobre

cavalheiro ou moça as Ondas. Alugo ap. de frente
que trabalhe fora. Exigem-se re- para o mar. Tratar tel. 49-7346 •
ferências - 23-3578. Mauro.

COPACABANA - Alugo pj tem-
porada até 5 meses, ap. mobl-
liado, Rua Sá Felreira, 228/618
— Cr$ 250 000 mensais. Chave»
c| sindico. Tratar SOTIC —

ALUGA-SE vaga- 1 rapaz. Santa 32-1.19.
Clara 327-102. . COPACABANA - Aluga-se com
ALUGUÉIS pira caias • aps. for- «lão, 2 qts. dependências. Todo
necemos fiador» Irrecusáveis, -moblllado e refrigerado. Telefo-
Rua do Resende, 39, sala 1 103 - "9, TV, vitro a etc. 1 a 2 me-

ZONA NORTE

mensel Cr$ 250 000. Procurar o
porteiro Antônio. Informações
tel. 47-2682.

MUDANÇA? GATO PRÊ
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.
MOÇA — Aluga-se quarto ou vaga
ci tel. Rua Sorocaba, 481-302 -
Tel.:-46-8334.
QUARTO — Aluqa-se em ambien-
te familiar em Botafogo. Telefo-
ne 46-3335.
QUARTO grande sem moveis, 70
mil. Voluntários da Pátria, 128,
ap. 302.
QUARTINHO mobiliado 

"inciepen-

dente, 50 mil. Voluntários cia
Fátria,_12B, ap. 302. _____
QUARTO gde. pnra rapar de tra-
to. Rua Fernandes Guimarães, 25.
Casa de família.
URCA. Aluga-se a casal díâtinto
peq. ap. frente, sala, banheiro e
peq. cozinha, junto ò praia. Cha-
ves Av. São Sebastião, 18, ap.
201._Tratar tel. 47-6513;
VAGA — Aluga-se em qio. in-
dtp., mobiliado, em casa de fa-
mília de respeito, na Rua Vi.-
conde Silva n. 93 — Telefone ..
26-9143._

LEME - COPACABANA
ÀLUGA-i-É apto., moblllado
no Posto 2, com 2 quartos,
sala, coz. arm .embutidos,
dep de empregada Tratar
na Rua Ronald de Carvalho,
M7, ap. 801, diariamente das
18 h- em_d!ai_ite^
ALUGÃ-SE uma vaga emAluga-se aparta-

i> e «Ia separados, apartamento de .apa_°6oltêí-
ro. Atendo-se depois das 17
horas. Av. Copacabana 1118,
ap. 63. Pracltiha.244, ap. 305. |Roosev_lt, 194, sloia 203. Tcl.

ALUGA-SE um ótimo quarto de 42-7645. Chaves e| port.- , APARTAMENTO LIDO
frente para rapaz ou «onh.r. na 

'fUMENSO 
- S»nhnr_ tu., -,', A!''S0 2 1*f conjugados, sa-

Rua Silveira Martins, 3 - ap. 301. &£_ _„_.' _ _,"h 
°__Í un_. p" '«. --pendências. Hua Mia.

Fl.men.0. Ver diariamente no 
*g£, °cT 

Âã !>?' ,„' S»^ 
«**_ •&__..

!«•!• ra. Alm. .«manda.., 67;706, i':02-- __.->.«es_com_ o porteiro
ALUGA-SE ap. 714, Silveira r\V.r--noite
tins, 30. Sala, 2 quartos ioml- FLAMENGO Alugam-se à Rua
separados, banheiro « cozinha 

J Marquês do Paraná, 62, aps. en,
Chaves c| porleiro. Tratar na Ad-|- ¦ -'
ministradora de Imóveis Masset
Ltda. Av. Erasmo Braga, 277, t\
101. Telefones: 42-0081 e 42-1335.

ALUGAM-SE aps. _01 !_0I. Praia
do Russel, 496. Quarto < sala
lemi-scparadoi, varanda, banhei*
ro, cozinha. Mobi liados, de fren-
te e tem telefone. Cr$ 210 000.
Chavnj c| porteiro. Tratar na Ad-
minisrradora de Imóveis Masset
lida. Av. Erasmo Braga, 277, sl
101. Telefones: 42-0081 e 42-1335.

ALUGA-SE em ap. novo próximo
Praia Flamengo, quarto bem mobi-
liado a 1 ou 2 moças por 60 000
cada. Exige-ie pagamento adian-
tado. Tratar lei.: 45-4731. 

APARTAMENTOS NOVOS - Vpo
casa, com sala, 3 quartos e cie-
pends. Rua do Catete, 214 cl 24
api. 101 e 201. Alug. 350 000.
Ver hoje ^e_8 às 16 horj£.
ALUGÂ-SÈ qto. mobil. a rapaz a
28 mil e vaga a 22. Tel. 42-6858.
Rua Sanlo Amaro, _]62. ^__
ALÜGAM-SE duas vagai a moças,
pode lavar e cozinhar. Preço mó-
dico. R. Ipiranga, 36, casa 34 —
laranjeiras.
ALUGO — Quarto duas camas, col-
chão de meias a esirear a duas
moças trabalhem fera, dou boas
referências. Andrade Pertence n.°
28 ap. 501 - Catete.
AtUGA-SE ap, 2 quartos na Praia
do Flamengo, 314, ap. 22, 5.°
andar. CrS 250 000 e taxas —
Chaves com o porleiro. Infor-
mações: 25-8451. _
ALUGO amplo quarto a 3 rapa-
zes cj direito a telefone — Sen.
Vergueiro, 116-103.

I.a lecação cem- 2 quartos, sala
cozinha gda., banh. em cores, ar-
márioi embutidos, dep. compl.
de empr. Preço Cr$ 300 000 e
taxas. Tel. 22-8385 . 32-6737 -
Imobiliária Internacional Ind. e
Com, ltda. Chaves com porteiro.
LARGO 00 MACHADO - 

"Ãiügã-

se apto. de sala, 2 qtos. coz.
benh. dep. emp. etc. Rua Gago
Coutinho, 47, ap. 204. Informa-
ções: 45-9980. •

LARGO MACHADO - Aiuga-se
apto, conj. mob. com gelad.
tanq, Rua Bento Lisboa, 184, ap.
222. Fone; 45-6767, Sr. Max.
LARGO DO MACHADO, 29 -
Aluga-se o ap. 1026, aluguel ..
170 000 e taxas. Chaves com o
encarregado Sr. Jcsé. Informa-
çõcs_pclo_tole'one_49-2559.
ÓTIMO quario b. mobiliado".
serventias, geladeira, louças, ca-
sal sem filhes. Rua 2 Dezembro,
77, ap. 1003.

Tn.. Telj 26-8204 _
ALUGA-SE 

"um 
aparta

mento dc frente em Copa
eabana moblllado com te
lefone, de 3 quartos, sala
e dependências de empre-
gado ets. por 400 000. Te-
lefonar para 37-4627.
ALUÓA-SÉ uma vaga para
uma moça com uma refe!-
çao. Av. Copacabana, 1246,
ap. 505.
ALUGO ap. grande, bem mob.
como novo, eu cedo parte por
temporada. R. Leopoldo Miguez,
169- ap. 402.
ÀL_GA-SE~3" salas, 3 qts. 2 ba-
nheiros sociais em cor, dep. e
par. luxo. Av. Copacabana, n.
1 246, ap. 903 - Al. 450 -
Ver das 9,30 h, as 11,30 h. ou
15 èsJ6,30 h._
ALUGO vaga -rapar — Rua Bo-
livar, 61, ap. 703 — 6.° end.
ALUGA-SE ótimo quarto, refei*
ções de primeira, café, lanche, a
pessoas cie tratamento. Rua Ba-

PAISSANDU, 59 
~-TAIusa.se 

o ap. ."'a_Ri.belro'_740-
607 — Chaves cl porteiro — Tra- ÁIUGA-SE um quarto a rapaz que
tar na Av. Presidente Vargas n.ltrabalhe fora. Fino trato. Tratar
542, g. 404. |p?|0 ,e|. 57.0284 - Das 8 às

horas.QUARTO peq. alugo moca dis-P8

ALUGAM-SE em hotel familiar
bons quartos, elevador, água
corrente, boa comida a pessoas
de trato. Machado de Assis, 26,
Tel.-45-8177.
ÁLÜGÃ.SE um quarto a Sr. na
R. Silveira Martins, 129, ap. 906.
A CASAI Idôneo ou pessoa só,
aluga-se parte de amplo aparta-
mento (uso exclusivo de sala,
quarto, cozinha e área) colchão
de molas, geladeiras, todo mo-
biliado e pintado. Pedem-se re-
ferências e depósito. Tel. 45-1016.

ÃLUGA-SE um apartamento na R.
Paissandu, 287 ap. 407 d _ sala,
qt.,' coz., banh. e dependências
de empregada. Informações, com

_ Porteiro,
ÃLUGA-SE quarto cl duas vagas

¦pj moças ou senhoras cT café —
R. Buarque Macedo, 50 ap. 203.
ALÚOA-SE Ap. _ R.a .'das.;íí
ranjalras, 475 - ap. (04, cam sa*
Ia, 2 quartos, banh.iro am côr,
quarto • dependências d* em*
pregada, todo pintado de novo,
com armários embutidos, lado da
_ombra. Chaves com o pertelro.
.Trat» 1 Rua do Catit., 548, com
é Sr. Sousa.
ALUGA-SE vaga moça que tra-
balhe fora e que dê referências.
Bento Lisboa, 63, ap. 804. __
ALUGO vam-, a rapazes, café, r.

Je cama, «mb. familiar. 20 0__.
R. Pedro Américo, 276. Telefone
25-6936 - Catete

tinta. Rua São Salvador 84 -ap.
602. Flamengo. Ver 20 _s 22h.
QUARTO mob. ai. a Í OU 2. Cav.
em casa curta .amília sem crian-
ças nem TV, 1: 70 mil; 2: 100
mil. Tel. 45-1977.
QUARTO - Áíug. mob. c| con-
fôrto, cav. fino trato trab. fora.
R. Senador Vergueiro, 147, ap.
503. T. 25-7827 - 100 mil.
GUARTO — Em ap. senhora só.
Aluga a uma ou duas moças de
trato. Cl refeições, móveis —
45-9721.
QUARTO mobiliado ê] colchão de
molas, banhos quentes, çjeiadei-
ra. Alugo a cavalheiro de res-
ponsabllidade, Cr$ 60 mil. Rua
Marquês de Abrantes n.° 200,
ap. 1 202. Visitas somente das 9
as 18 horas.
QUARTO MOBILIADO - Alu_a-
te a cavalheiro que apresente re-
ferências . — Rua S. Salvador,
3i-__P- __________ ~5-M____
RUA SENADOR VERGUEIRO, 98
— Aluga-se, mobiliado, o ap. 705,
cem sala e quarto conjugado, co-
linha a banheiro. Chaves com
porteiro. Durante o dia e tratar
22-8387, de segunda a_sexta-feira.
TEMPORADA -"Alugo peq." ap.
mebiliado. Buarque de Macedo,
64204 - Trotar SOTIC - Tel.:
32-1619 - Flamengo. _^
VAGA para rapai, alugo — Ma*chado Assis, é.
VAGA em apto. de senhora só
alugo a com-rciárfa, com refe-
rência. R. Machado de Assis,
14.201.

ALUGA-SE 2 ótimas vagas a mo-
ça com direitos. R. Barata Ri-
beiro, 348, ap. 202.

ALÜGA-SE quarto dependente, a
moça ou rapaz que trabalhe fora.
Barata Ribeiro, 750, ap. 606.
ALUGÃ-SE quarto com móveis a
um ou dois senhores. Rua Ba-
rata Ribeiro, 3ó2, ap. 1, fundos

Copacabana.
ALUGA-SE um quarto pequeno,
independente, para rapaz. Tratar
na Rua General Barb. Lima, 34,
ap. Ó01 —Copacabana.

ALUGA-SE ótimo quarto para
cavalheiro que trabalhe fora. Av.
Copacabana 1246, ap. 1006.
ALUGA-SE ótimo quarto com di*
rcito a lavar e cozinhar, e pessoas
que trabalhem fora. Tratar na Av.
Copacabana, 728 ......
APARTAMENTO frente, quarto e
sala separados, banheiro e Kitch-
netle. CrS 180 000 e taxas. Av.
Prado Júnior, 335^309. Chaves c|
porteiro e tratar tel. 57-6249.
APARTAMENTO" - LEME - Alu-
ga*se, temporada de verão, me*
ses, janeiro, fevereiro, até o dia
10 de março. Modestamente *no-
biliado, quario, sala, cozinna c
banheiro, pagamento adiam..do.
Ver e tratar Rua Gusta.o Sam-
paio 142. ap. 601. Leme.
ALUGA-SE um quartinho inde-
pendente. Rua Leopoldo Miguez
36. Tratar com o porteiro, e uma
vaga.

C VELHOLARANJ.
ALUGA-SE quarto paro rapaz —
Rua Cocme Velho, 536 — la-
rao.etraa.
íãrdim^Tasãnjeirâ.""-."-crií
tevão Bas.elo» n. 580701, com
telcícne, hall, 2 saias,' varanda,
2 quirtcs, banheiro, cezinha, de-

ÃLUGA-SE um quarto no Cate- ________"£___ Detalhes 37-6743.
•»e, independente. Tratar pelo tet.I LARANJEIRAS -
-5-5 '
h». - Hélio.

ALUGO Av. Copac. 723, «p. n.o
1 002, frente, sl., varanda, 2 qts.,
dep. compl. Chaves porteiro.
ALUGA-SE apartamento sala, 2
qts., j. inv., banh. compl., coz.,
dep. Xavier da Silveira 50:903,
Pref.* Eunice, 37-8697, Sr. Os-
car 23-1915.
ALUGO um apartamento c quar-
to e sala, mais dependência, todo
mobiliado, com te'evisão, gela-
deira, vitrola. Per temporada de

—-|6 meses ou 1 ano. Aluguel Cr$

.5^-'.',Sr. Hélio das 10 ás 12jqu_rto""a""um_ eu d-.,"*m'-.«, 
"d-iSS-ig- 

¦-""1>il*- I£!__3_____
J boa aparência, Cr$ £0 COO. Is-j ALUGAM-SE vagas a moços que

ALUGA-SE quarto a casal que tra- lefone 45-7576. tr.ibalhem <cra_. Domingos Fer-
balhe fora e 2 vagas a n-.ó.a - MMr_AN_"Ã? VíATfS PP?" ! 

'*"* -'2?-'-*-•-_*_ - —_ .
Catete. Tel. 25-9533. ; M-UAINLyA . -AIU rKt-jAlUGAM-SE vagas para rapazes.
ALUGA-SE quarto mobiliado. rou-]TO armazena, transpor-! Avc.n_.*. N- _>•___de. Copacãba-
pa de cama, c.fé pela manhã, 2
rapazes, 65 cada. Tel. 25-9463.
ALUGA-SE uma vaca a moça —
Dois de Dezembro, 116 504.

ta e embala desde 1940 |.f_ ¦ ¦
- Tel. 45-8128.

na 1 246, ao. 1 205, elevador do:

BOTAFOGO - URCA
IAAIóRA IMÓVEIS - Aluga-se

jgrance ep. na Av. Atlântica, lu-jCOPACABANA

roupa de cama e utensílios —
Temporada ou diérin, e combi-
nar pelo tel. 57-1321 « 36-6935.
ALUGA-SE quarto p. têmpora-
da Copacabana 1110 ap. 304.
ALUGO quarto mcb. para pes-
soas q. tr. fora. Ministro Vivei-
ros de Caastro, 119, ap. 801 —
Copacabana.
ALUGA-SE confortável quarto em
apartamento de senhora s, com
telefone, roupa de cama e café da
manhã, a duas moças que traba-
lhem fora. 120 000 por pessoa.
Refeições a combinar. Tratar pelo
telefone 36-3628.
ALUGA-SE confortável quarto p]
2 rapazes. 50 mil cada. Outro
peq. para um 55 mil — Miguel
Lemos, 124-103.
ALUGAM-SE duas vaqns a mô-
ças educadas e que trabalhem fora
- Tel.: 36-5960.

ses. Tcl. 36-1137.
COPACABANA - Alugo ap. 901
da Av. Copacabana, I 010, c| 3
quartos, e demais dependônetus.
Cr$ 400 mais taxas. Trator tele-
fone 32-7323. ; _
COPACABANA - Alugo ap. fr"en"
te, luxo, todo atapetado, arms.
embutidos c| 2 quartos, sala, deps,
completas. Ver'Dias Rocha, 60 *
ep. 1 002. Chave porteiro.

PÇA. DA BANDEIRA I PRÉDIO e| garagem, próximo ío
_» __•>«¦_->._&. _.•_•._-_ Laçi. 2.a-feira — Aluga-se p! fins

t comerciais, industria. Informa-"T^J-Ce*. Beco do Tesouro n. 4-C —
Bar ou Av. Faulo de Frontin,

S. CRISTÓVÃO
ALUGAM-SE varias a rapaz com
refeições ou sem. Rua S. Luís
Gonzaga n, 14]], sobrado.
À.UGÕ quarto.. CrS 40 000. 3
mesís depósito. Rua Pedro II,
135.

DUPLEX em Copacabana. Rua Ani-
ta Garibaldl, 91 - ap. 401-A, eom
2 saiões, 3 quartos, 3 banheiros,
vaga na garagem, amplo terraço,
bela vista, depondências compl.
de empregada. CrS 800 000, e ta-
xas, Tels. 22-8385 e 32-6737. Cha-
ves com porteiro. Imobiliária In-
ternacional Ind. e Cem. M___

EM ap. de família, aluga-se uma
vaga a moça que trabalhe fora.
35 mil. Tratar cem D. Júlia, das
9 às 12 e das 14 às 18 horas
pelo tel._42O670.

FAMÍLIA NORTISTA -' A.ugVse
quarto mobiliado com refeições —ALUGA-SE um quarto 

"a 
rapaz

que trabalhe fora e dè referên* I fei. 27-5062.daa -. Copacabana,"209,-ap. 108. F,AD0R-_ p_r,-_..„_«.-_."ãpi.
APARTAMENTO residencial ou I, |_j„ _ ilrgo ,., s_0 Francis-
comercial com tala, quarto cor. l.o „, 54 _ ,_|, ] ,01. T.l.fon.
jugado WC e kitch — Ver na '23.0362,
Av. Copacabana, 583, ap. 1206
— Não tem telefone.
ALÚGÂ-SE — Cooacabana Tem-
porada — Quarto separado, cozi*
nha, demais deoendèncias. Cf$
300 000. Tralar 49-8043.
ALUGA-SE para temporada apar-
tamento de frente, em Copaca-
bana, com geladeira, televisão e
telefone tel. 27-4550.
ALUGA-SE ap. cj qt., sala sep.,
banh., coz. Rua Barata Ribeiro,
668, ap. 306. CrS 160 000. Inf.:
22-9711.  _____
ALUGA-SE ap] frente, c| qt., sa-
Ia, conj., banh., coz., atapetado.
Rua Júlio de .Castílhos, 35, ap.
9I4._ Cr$_140 000._Jnf._2__>7n.
APARTAMENTO mobiliado para
temporada. Sala, quarto, banh.,
coz., _área. c| tanque, quarto, de-
pendências empregada. . Rua 5
de Julho 188, ap. 703. Visitas
das 10 às 18 horas.

FÍRIAS - Ap. mob., 2 sls., 3
qts., 2 banh., garagem e tel. CrJ
600 mil mensais. 37-3903.

ALUGA-SE apartamento 502 Rua
Felipe de Oliveira 19, frenie,
pr6ximo ao Lido. 170 000 cru-
zeiros e taxas. Ver das 17 At 19
horas. Vago. Fiador e exibir do*
cumentos.
AVENIDA ATLÂNTICA - Leme.
Alugo ap. frente, sl., 2 qts., dep.
empr., mobiliado, mínimo, 3 me-
ses. Tel.: 28-1354, dias úteis.
ALUGA-SE quarto grande. Rua
Bolívar 165, ap. 103.
ALUGA-SE ap. de sala, quarto e
cozinha, com dependência de
empregada, para temporada de
1 ou 2 meses, moblllado, com
geladeira, televisão, rajdiovitro-
Ia. Tratar na Rus Sá Ferreira n.°
44, ap. 510, com o porteiro, Sr.
Carlos. Copacabana. ___________
APARTAMENTO frente, quario t
sala separados, banheiro e co-

inha. CrS 198 000 c taxa». Av.
Copacabana, 479-501. Chaves com
porlei_o__ tratar tel. 57-6249. 
ALUGO ap. c| 2 salas, 3 quar-
tos, 2 banh., copa, coz., e de*
mais depend. de empreg. CrS
450 000 mais Impostos. Chaves ci
porteiro, tt. Xavier da Silveira, 115
-jap.504;

ÃLUGA-SE em apartamento de ra-
paz solteiro para dormir na tala
com roupa de carne, banho quen-
te, telefone, para um rapaz de
respeito, ap. de luxo. Pço. 100 000
Rua Barata Ribeiro, 74 - aporta-
mento 513, com Sr. Benedito y
Copacabana, dai 15 em diante. .

ALUGA-SE apartamento quarto e
tala separados, banheiro e kiti-
nete. Ver R. Belfort Roxo, 231, ap.
601. Chaves com porteiro. Tra*
tar Rua Senador Dantas,' 117, sa-
Ia 1 437 ou don» Nora 22-0047.

ALUGO vega rapaz, 35 mil. Av.
Copacabana, 1 256:301.
ALUGO gd. qt. bem mob., v.
mar, casal ou rapaz. Ed. luxo.
Belfort Roxo, 40, «p. 404. Eleva-
dor iodai, fundo».
APARTAMENTO LIDO - Aluga-se
cj 2 qts. conjugados, sl. e de*
pendências. Rua Ministro Vivei-
rot de Castro, 661202. Chaves ci
porteiro. Informações tal. 26-6204

AÍUGAM-SE aps., mob. pj tem-
porada longa de certo. Adm. Bo.
Ilvar, na Av. Copacabana, 605,

>! 1004 - 36-5565.
ALUGA-SE pequeno quarto para
moça ou senhora, que trabalhe
fera, na Av. Princesa Isabel 300-B
ap. 612 -Cop. Tel. 37-9626.
ALUGO por temporada quarto
grande mobiliado para casal com
lodo conforto. Av. Copacabana,
99___p._904;
ALUGA-SE 1 qto. para 3 rapazes
e vagas em casa de 1 senhora dis
tinta. Siqueira Campos, 601102.
ALUGO quarto pequeno a cava-
lheiro de trato no Posto 3. Res-
postas p! 144948 na portaria dês-
te Jornal.
ÃLUGA-SE apartamento mobiliado
cj sala, 2 quartos, área, dependen*
cia de empregada conT telefone
¦ 
geladeira. Tratar 57-6582.

COPACABANA"-.Alu*. .«npa-H
da, apt. mcb. «., q„ a.parades,
com lei. Tratar 27-9358, iunto i
praia. v
COPACABÀNA~-.""*_èseia 

"alüoTr

seu ap., temporada ou não? te-
mos ótimos inquilinos, Com refe-
rências. Tratar 37-9358.
COPACABANA"- M6.a~.on.ap.
1 .a locação, procura outras que
trabalhem fora. Tratar pelo tel.
46-3090.

GARAGEM — Alugo vaga pl car-
ro na 'Rua Djalma Uirich. próx,
Av. Copacabana, edif. nóvo, et
poucos carros, Cr$ 30 000 men-
sais._Trator_lel.: 52-5137.

GARAGEM — Vaso, alugo, nn-
vativa — Predo Júnior 281 - lia-
tar_Tel. 48-4745.

MUDANÇA? GATO PRÊ-
TO armazena, transpor-
fa e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.
MOÇA aluga vaga pj moças —
r_a_cisco_Sá,_43:_5. .

MUDANÇAS - 8 000 a
hora. - Tel. 22-9264.__
POSTO 4 1|2 - Èd. IKE - Alu-
ga-se Av. N. S. Cop. 861 ap.
612, I. sombra, qt., sl. con|.,
banh., coz. e tq. Chaves port. 8
às IS, 14 às 20.
PASSA-SE contrato sala grande,
de frente. Voluntários Pátria,
com ou tem telefone, para es-
critório, consultório, comércio
etc. Tratar das V ài 12. Tel.
46-2294.
QUARTO mob. 50 000, vaga
27 000, só a moça que trab. fo-
ra. Bom ambiente, tem geladei*
ra, TV, Hi-Fi etc, Av. Copacãba-
na, 583, ap. 608.
QUARTO apart. socegado, alugo
temp. casal 10 mil por dia, solt.
6 mil 36-6920.
QUARTO em ap. amplo, aluga-se
e 2 sr. que trabalhe fora 60 mil
cada. Av. Copacabana, 945-811.

QUÉlT~MUDA~R-St. •; Qu.moradia
deseia? Quanto pod_ pagar? —
Quer bent inquilinos. 52*6244. —
OOI.
QUARTO — Aluga-se grande con*
fortável, temporada p' casal. Ba-
rata Ribeiro, 590, ap. ! 002.

QUARTO grande, mob., rop.
cama, 1 ou 2 pessoas trab. fo*
ra,_dê Inform. 37-4161.

QUARTO — Aluga-se p| mo.nt
ou casal, cj eu sj refeições- —
Anita Goribaldi, 14, ap. 302 -
Tem telefone.

QUARTO para solteiro, aiu-
go, dlarla 3 mil. Rua avista-
vo_Sampalo,_-460,_ap._302__
RODOLFO DANTAS 101, ãp. n>
1 205, si., qto. conf., banheiro e
kitch., Cr$ 150 000 mais taxas.
Ver no local. Tratar 42-9432, c|
Dr. Miranda, 3 meses de depó*
s_to_.
SÓCIO — Procura-se para apart.
com telefone, geladeira e radio-
vitrola, defronte ao Copacabana
Palace. Tratar Av. Cop. 314, ap.
903.
SENHORA estrang. aluga 6t. qto.
m,cb. » senhor dist. Tel. 57-1820,
ramal 645 - 37-3450. .. .
SENHORA aluga quarto mob. c|
tel., varanda. Av. Atlântica. —
Aceito turistas ou pessoas em
trânsito .27-0331.
TEMPORADA - Aluga-se ap. conj.
mob. Tel.: 36-5617.

TONELEROS — Aluga-se quarto
pequeno moça — 57-0620.

TEMPORADA - Aps. mobillados,
virios tamanhas. Atlântica «
quadra praia. Inf. 27-7891.
TEMPORADA — Alug. áps.
mobillados 1. 2 e 3 quartes,
B. Ribeiro, 90, 210 — 57-126_
e_57-E972. 
TEMPORADA DE' VERAÕ _r~ Alu-
ga-se apartamento mobiliado fren-
te Av. Atlântica, lado Conacaba*
na Palace. Tratar tel. 57-7601 ¦
TEMPORADA - Jan., fev., np. 2
sl., 3 qts, etc. frente, alto, mob.,
gel., gar., tel. 37-7998.
TEMPORADA — Aluga-se ap.
conjugado, finamente mebiliado,
geladeira, roupa e utensílios. R.
Barata Ribeiro, 418, ap. 406. Ver
cl porteiro. Trotar c. Da. Ana:
37-5855 e 57-3582.

TEMPORADA - Férias -
Copacabana. Alugamos

ALUGAM-SE vagas em casa de
família, só para rapa_.es • Rua São
Luiz Gonzaga n. 565, casa 20-A.
São Cristóvão.
ALUGA-SE ap. cl 4 quartos e
1 tala, cozinha, banheiro, area.
Rua Monsenhor Manuel Gomes, 59
- l.o. and. — São Cristóvão.

AIUGA-SE ap. sela quarto coniu-
gado, coz., banh. Tratar p[ tel.:
<__}¦___._

ALUGAM-SE quartos para casal,
tros meses de depósito a cinqüen-
ta mil cruzeiros. Rua Sao Luís
Conzanan.0 *.10.

APARTAMENTO 205 Rua Artistas,
71, C/ 2 qts., sala, banh. so-
ciai, área e qto, empr. c/ banh.
jrr.itar_22_8?8__fonso._
ALUGO quario ou vaga com mó-
veis a 1 rapar do comércio, fa-
mi lia de respeito. Rua São Luís
Gonzaga; 653 c! 15.
ALUGAM-SE va_as para moças,
quarto amplo arejado. R. São Luís
õomaga, 150, sobrado - 34-9767.
APARTAMEN1 OS — Alugam-se de
quarto e sala. Contrato c| fiador
- Rua General Ar«olo_72._
ALUGA-SE uma vaga de quarto
para rapaz, 20 mil e quarto, 25
mil, 1 vaga a moça, 15 mil. R,
Enrãa de Ubá 118, cj 18 Pça.
ón Bandeira.
PRAÇA DA BAHDEIRA^- Ahi-

423, op._103
QUARTO — Aluga-se com móveis
rapaz, senhor. R. São Francisco

B„. t, 
¦-¦ 

, ii— ....-COROA GRANDE -- FÉRIAS -
liua Bor..o do Dom Retiro, 1 173, ai..-, ,_ „__ .,„,.__. .,„._ ju.ma. s-i . , ' - n' i Aiurjí-.-ie por _cm_na, uma ótimafundos. Cíiaves e informações R. .,-,, " j, 4„,1, -,_!_•___í_u
Agarlba, 91, ap. 202. Ivlvenda 

toda moblllada

icm filhos ou duas senhoras quetrabalhem fora, n,i Rua Professor
_______ 75, _ap. 103.
ALUGA-SE uma" casa 

~novã7~in"-

dependente, no bairro Vista "Ae-

gre. Aluguel 90 mil cruzeiros.
desco-ilo eni folha. Sala, qu..rto,
cozinha, banheiro; Trotar na Av.'1*1^ ___r_-_3'__::_l-'!op'0'dir'"-
ALUGO ap. gde. 3 qts.. «I. cõi.,
copa. banh. compl., v,-,r., -.re? _¦-—-Í—-IPI0S acomodações-Preço 100000|terra.o. Ver ledos cs dias. R_„
Aragarças, 46 - ap. 201, praia ae

GRAJAU - Alugo ap. 304, R. reserva pelo tel. 42-3964
Teodoro ds Silva 931, perto Pç. 

'

Malvlno Rei;, de sala, 2 qts. etc. j ENGENHO DE DENTRO - Aluga-
Fiador idôneo. Cr$ 170 mil. I -o confortável resid.nela cem 3
Tel. 23-0C24. I Quartos, 2 salas, copa e demais
ii » d a i-7.~t.fV—"—•-"—7—' 7^—~~* I dependências, inclusive garagem.MARACANÃ - Quarto g. banh- Aluguel CrS 300 000, fiador. Rua«ne.-ío 1 ou 2 moças. Direito* I, | p ib*i 5A1,

Aluga-se l
excelente prédio, com todas ço-

depósito. Exiçje-se ref. 54-1115. .-r. --ENGENHO NOVOAluqo casa 21VILA ISABEL

.__. 
S' *i 

^a' lU" .B-;"5'.„do- Oo,'_:munid,,des.' 
garagem e dependenRel.ro, 1436, horar.o 14 a. 16U d„ cmpJre9a_a _ R.a Vezn~r-- 'Toledo 

n. 521. Tralar na Rua
Antunes Maciel n. 47 — São
Cristóvão.

VILA ISABEL - Aluga-se con-
fortável apr. de n. 301 na Rua
Grão Pare 152,, c| 3 qts., sa-
Ia, depend. completas emprega-
ón. Chaves ao lado no ap. 302.

UNS - BOCA DO MAfÕ
ALÜGA-SE ap. tipo casa, 2 qts.,
1 s„ 165 000 - R. Neves Leão,
46, ap. 101. Tratar tel. 29-6753.
ALÜGÕ ap. 1 sala, 2 qts. co.i-
nha, banheiro, área, 

". 
de inv,

dep. de emp.' na R. Porto Ale-
gre 66, ap. 201. Chaves no_202.
LINS VÀSCONCELOS" - Aluga-se
ap. 202, da Rua Ibiqucra, 32, c|
3 qts., sl., coz., banh. e dep.
compl. empr. — Aluguel CrS 180
mil. Chaves, no op. 201 e tratar
na Rua México, 41, gr. 1 308 -
Tel. 42-5389.

JACAREPAGUÁ

ENGENHO NOVO - Perto da es-
laçSo; aluga-se na Rua Joú, 25,
an. 101, de sala, 2 qts., dep.
frente, jardim por cem mil e lmp.
Ver no local com Sr. Pedro.

ENGENHO DE DENTRO- - Alu-
go quarto rapaz. R. Dr. Bulhões,
n._299. 
ENGENHO NOVO — Altl.O
aps. novos, centro de terre-
no, garagem. Cadete Polônia,
514. Te!. 43-5490 — Cabral.
ENGENHO NÓVÕ — Rua Bo-
llvia, 32. A!i!çra-_- ótimo ap.
com qt., sala, coz., banh.,
gÃS de rua. Ver local e tra-
tar p/tel.: 29-3931,

ALUGO no Jacarèrinho, dois cô-
modos c cozinha. Trata-se Rua
Nepomuceno, 470 — Realengo —
Te_ 239 Bangu.
ALUGAM-SE aps. 10ÍÍ2. Rua An-
tônio Cordeiro, Jfl2 íundos. 5a-
Ia e quarto separados, banheiro,
cozinha, área c| tanque. Tratar ra
Administradora de Imóveis Mas.et
Ltda. Av. Erasmo Br_cv., 277, s:
101. Telefones: 42-1335 e 42-0081.
CASA — Rua Cândido Benício, 76, .. , _,,
c| lll - Camplnho. Varanda, sa- _!_______£
Ia, 2 Cit:., banheiro, cozinha e MAGALHÃES BASTOS

GUADALUPE"- Aluga-s. confor.
tável apartamento para casal. Rua
14 O. F n.°_3._
GUADALUPE - DEODORO.
Casa nova de qto., sala, cc_.,
área com tanque. 80 OCO. Não
há taxas — Rua Um, Trav. B
-_C. 41_.
MEIE!. -Alug. sala", 2 qts., co-
zinha, banh., área e tanque, Ruo
Major 'Mascarenhas, 37 201. Tra-
tar no lugar. CrS 130' mil.
MESQUITA""- Aluga-ae ap., í
si., 1 qt, etc. Estr. Feliciano So-
dré, 1 745. Dese. fls. - Tel.:

Leopoldo.
Aluga-se

copa!_Baic:_200_000. _ j ótima casa tala, quarto, cozinha
VALQUEIRc" - Aluga-se casa c|!demais dependênejas, na Estrad

quarto, sala, cozinha, banheiro.
Ver Rua Camaratubn S0, fundos.
Diariamente, das 4 _s 7h.

CENTRAL
AiãÒLIÇÀO - Av. Suburba-
na, 8 0S9 — Aluga-se grandeXavier, 173, próximo a R. Mariz ]np. 402. 2 salas. 2 quartos,e Barros._  coz., banh. completo, arca —

QUARTO" DE FRENTE - Aluga-se í____P____H____i_D-_°i-_.
direito de lavar e cozinhar. Rua ABOLIÇÃO — Eng. cie Den-
Aguiar, 21, ap. 202. largo da tro — Aluga-se apartamento
Segunda.Feiro_-_T_._iu  <•/ 2 quartos, sola, cozinha,

Aluga-se a senhora | banheiro, gis Light. Ver na
Rua Teixeira de Azevedo, 30.QUARTO

que trabalhe fora. Rua Santa
Sofia 90

ivcrsos quartos. Pode U _an;,Si sclc;a

QUARTO ÓTIMO - Aluga-s;. cm
casa de pequena família, jòmen-
te a cavalheiro de respeito. Rua
Barão de Mesquita 1 015. Teie-
fone 38-1264.

QUARTO niob. p! 3 moças. q.
trab. fora. Tem 2 vagas com
dlreltcs. Lavar, café mat. tel.
25 mU cada Te^ 34-5323
QUARTO grande e porüo ha-
bltúvel, alugo mesmo com
crianças Dois meses depó.?!-
to Rua BarSo I-.apiiglpe 402.
Eftt__na_po-'.a
RIO COMPRIDO - Aluga-se mag-
nifico ap. cl 2 sls. 1 salão, 3 qís.
pintado á óleo, banheiro a Cozi*
nha em çòr, dependências de
empregadas e garagem. Aluguel
Crí 300 000 m.iis módicas taxas.
Ver e tratar na Rua Citiso 139,
ap. 204, ou marcar visita pelo
tel.: 28-8124 com Sr._ Bottrel.
SAENS PENA 

"-Vaga", 
aluga-se.

rapar ou senhor com referencia.
Rua. Pareto, 26, casa 3.

TIJUCA — Alugo ap. luxo, to-
do de frenie, 3 qts. cf armários,

s, luxo. 2 salas
conjugadas, ampla cozinha, árm

tanque, depend. empreg

tavc.r e cozinhar na Rua Mariz!
e Barros n. 663.
SÂO CRISTÓVÃO - Aluno casa j regem.' R.'Conde dc Bonfim,'927,
de quarto, sala e dependências na
Ladeira do .Gusmão, IO, esquina
de Senador Alencar com General
Bruce. Aluguel 110 000, cj depó-
sito. Ver no local o tratar tele-
[ono_52-2521, e| Albino. _
SÃO CRISTÓVÃO 

'-"'Apts. 
peque-

nos, alugam-se. Rua Henrique de
Mesquita, 23. Esta rua_ fica no
princípio da Rua Ana Néri, Subir
Rua Dias óã Silva.
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se ap.
de frente, na Cancela, 2 qts., sl.
etc, boa área. Rua da Libcrda-
de n.° 10, ap. 101. Tratnr Rua
Teixeira Júnior 91, casa 2.

TIJUCA- !.. COMPRIDO
ALÚGÜÉL?" HÃDÕRÈS? irrecus.-
veis, para casas, apt. e lojas —
Fornecemos, solução 24 horas —
Av. Marechal Flcriano n. 159,

___ andar, sala 503.
ÀLUGÀ-SE I qt. cj rcfci.ão, mo-
biliado, Pedem-ie referências, ca-
sa ou ditas mecas. Tijuca. Rua
Andrade Neves. Tel. 38__I34J
APARTAMENTO - Peq., Kitch, a
pessoas de resp. que trab. Ver
após as 14 horas. Rua Uruguai n.
380, ap. 609-E,
APARTAMENTO - 2 quartos, sa-
Ia, dependências de empregada.
Aluga-se R. Haddock Lobo, 456,
ap. 302. Ver no local com o
porteiro. Tratar galo telefone ..
30-2332 p. f. chamar_Gracjanq.

ALUGAM-SE 2 vagas a n.r._as na
Tijuca. Informações pelo tel.:
27-2703 - Glória.
ALUGA-SE quarto de frente com
armário embutido, único inquili-
no. Referências. 70 000.

APARTAMENTO tipo caia, salão,
3 qts. dependências completas
de empregada, banheiro cm côr,
armário embutido, persianas etc.
CrÇ 300 000, não tem condomí-
n:o Rua Dr. Abelardo de Bar-
ros 9, ap. IQI.-.Tel, 34-2605.

ÁLUGCT quario e vaga a moças.
P.a. Saeni_Pena. Tel. 34-71Zl._

ALÚGA-SE um quarto para rapai.
Rua Mariz e Barros, 415, c| II.

ALUGA-SE quarto mobiliado pa-
ra um sr. ou um rapaz na Rua
Araúio Lima, 169, ap. 201-, frente.
Bairro Tijuca.
ALÜGA-SE - Av. Paulo de Fron-
tin, ótimo apartamento, frenie,
sala, 2 quartos, demais dependen-
cias. Próximo Rua Barão Itape-

_!___• Tratar 23-2111. Dr. José._

APARTAMENTOS - Alugam-se e|
1 e 2 qts., sala t dependências.
Contrato c| fiador a partir de CrS
180 000 — Ver na Rua Conde de
Bonfim, 59.

APARTAMENTO -Aluga-so -tf-
mo apartamento térreo, na Tra-
vessa Rio Comprido n. 23, ap.
106, com sala, 2 quartos, ba-
nheiro, cozinha, dependências de
empregada e área. Pode ser vis-
to. Tratar: Bastos de Oliveira S.A.

Av. Rio Branco, 114, 3.° andar.
Tel. 42-7595 -'• CRECI 291. ¦ :.

ÃLÜGAM-SE quarios a rapBzes rio
comércio em caso de família, exi-
gem-se referências. Rua do Ma-
tos, 255 — Rio__ÇomprÍdo_. __
ALUGO quarto pequeno para ra-
paz eu moça. Barão de Ubá, 428
ap. 803 — Tiiuca._

ap. 301. Tratar tel. 48-3795 —
350 .
TIJUCA — Aluga-se sobrado gran-
de para comercio.ou indústria. R.
dos Araújo. n.°__l.
TÜUCÀ - Aluga-se o ap. 3Ô6 da
Rua São Franc. Xavier, 712. Sa-
íão, 2 quartos sinteco. Lamhri,
copa, cozinha e depend. Ver ho-
je até às 12 horas e tratar no
local.

Tratar na Rua Arqulas Cor
delro. 486.
AOS PROPRIETÁRIOS —
A Lei 4 864 dc 29-11-65 ai-
te r o u funtlamcn.almcntc
as condi.ões das locações
urbanas. Se o senhor tem
salas ou lojas alugadas é
possível a revisão imedia-
ia do aluguel. Sc pòsrui
residências para alugar
pode fazê-lo a prazo fixo,
improrrogável, tendo o in-
nuilino que se mudar fin-
tio o pra/.o. Consultas .ni-
tis na Coad. Rua Fredcri-
co Méier, 15

Ramos.
ALUGA-SE essa de quarto, saTã*,
cozinha e banheiro, em Ramr.r.
Travessa Roma rir, 15, casa 3. Cha-
ve do lado. Tratar Mendonça. Tel
23-5610. _
ALUGUEL. FIADORES? 

" 
lírTc-sí.

veis, para casas, «ps. a lojas. —
r-ornoeemes, solução 24 hcra_. Av.
Marechal Floriano n.° 159, 4.a
andar, tala 503.
ÃLUGA-SE «p. de frenie-2' qt".
sala, deps. Avenida Braz cc Pi-
na 1170 ap. 401. Tel. 30ikn?
— Bilate.

P.
Marechal Mallet, 554,

MARECHAL HERMES_ - Aluga-se
uma casa. Construção nova, de
quarto, sala, saieta etc. - So-
mente para casal. Ver' e trafar
na Rua Carolina Machado» .1 844.

MÉÍÉR - PERTO G.E7 - Aluga-
m pela m oferta ótima casa, 3
qts., etc. — Rua Enúas Campolo
r_ 53.
MARECHAL HERMES — Alu-
Ra-se casa, 2 qts., sala e
coz. ct-tnpl. 90 mil. fialfio po-
ra moradia a cnsal sl íllhos,
60 mil. R. Américo Rocha,
1025._ 
OSVALDO CRUZ - AT_"ga-se ca-
sas novas a seu çjôsto, 2 e 3
qts., mans. dep. Estr. Henrique de
Melo,' 1 104.
PASSA-SE o contrato de uma
loja c| boa moradia. Aluguei .
64 mil. Preço 5 milhões. Tratar l OLARIA — Quarto, sala, depen-
com o proprietário Rua Eucli-. dências. Sobre pilotis, c! gara-
des Faria 92-C. Ramos. _em. Rua Bariri, 318. Ver. c tr_.

lar terça e quarta entre 16 e 19
horas.

AIUGA-SE ap. quarto, sala son.
bnnh. copa, coz. área c1 tanque.
Rua Felisherto Freire 135. Ramo..
ALUGO ar), grande, 2 quf.rtrr.
arca etc. 150 000. Leopoldina RÉ-
çio, 314 -Olaria.

ALUGA-SE apartamento com' 2 e ,]
quartos, primeira locaç.io. Ver n.i
Rua Major Rogo, 105, R.imo;, dat
8 à'> }? horas. Tratar pelo telefo-
ne .300696.
BRÁS DÊ PINA - Alugo ap. fren-
te s. q. cor. banh. irea, cen-
dução, comércio na porta. R.
Alexandre Dias II.
BONSUCES*SO~ - HIGlÉffôpÒU.

Aluna-se residência. Rua Pa-
checo Jord..o, 88, 1rês qt;., sala,
2 banheiros, varanda c terraço. —
Tel.t 31-2902,
CASA — Ãluçja-sc, entrada car-
ro, m] condução, água. R. Naú
209, final Rua Bariri.
HIGIENÒPOLIS"- Alugo ap. 402

Av. 0emcer..ticos, 525, 2 qts.,
demais dependências, frente via-
duto. Chaves 401. Tratar: R.
Buenos Aires, 47 — Orlando Tei-
xeira,
HIGIENÒPOLIS - Aluga-so n-
celenle ep. para casal — R. Ju-
lio Borrjes n. 27, .-.o. 20_-.urd.i

Sala, c.cí.rta, banheiro cem-
pleto, área etc .Ver no local,
tratar polo _tc____5-5S42.
HÍGIENÒPOLIS - Aluga_.se
térreo, íte.. pint., 3 qts.,
coz,, 2 banhs., benh. e box, pi»
rua, gde. área, t; cond. Cid-- 'c.
Av. Democráticos 465102. Ver
das "2_'!J? hora.."HÍgTeNôPÕLIS," 

BONSUCESSO,
LEOPOLDINA - Aluga-se um ep.
com sala, antç-_,gl_?, jardim do
inverno, cozinha, banheiro, 2
bens quarlcs, quarto de emr.re-
gada e banheiro de empregada.
Avenida dos Democrático., 600,
ap. 402.
JARDIM AMÉRICA - Alugo 2
ótimas res, cj gde. quintal de oto,
e sala e demais dep. cada un*a.
Aluauel 70 000. Ver Rua Gre.
gório de Matos n. 441. Continua*
cão da Rua Jornalista Geraldo
Rocha. Inf. tel.: 30-6667 e . . .
30-5192.

I PADRE MIGUEL - Alugamos, ca-
sa na Rua Manoel di Resende,

Telefone: 29-.G.3.

198 fundes. CrS 80 000. Barres OLARIA — Aiuqa-se quarto. Rua
Filho £, Cia. Ltda. Av. Rio Bron- -l.icupema, n. 105, parte do Cs-
co ,108, cirupn 801. Tels.. .... rTri.
42-1040 e 42-0812 - CRECI 805. PENHA - Bairro Dourado - Alú"
QUARTO — Cascadura. Aluga-se, so-se. R. Scldjclo P.-.iva n. 139,

üla. 201 — mobiliado, para um senhor ou! ep. 101 — Sala, dois ótimos
s rapa.es de respeita, com re- quartos, copa, cozinha, banheiro

feições e todo o conforto. Ru-i! completo, excelente área. Vor
ALUGA-SE apartement- o casal.; ___to, 316, ap. 201. Esquina de:"o local, tratar pelo tel.t ....

TIJUCA — Alugo próximo a Saen2
Pena, Rua Desembargador (si-
dro 150, ap. 116, nóvo, vazio,
quarto, sala, banh. coz. •'íren c|
tanque, drp. emp. compl. Tra-
tar p| telefone 42-1714 das 11
às 17 h. Chamar Maria Nice.

TIJUCA — Aluga-se cata luxuosa
para família alto tratamento, em
centro de terreno, rua transversal
José Higino, mobiliada e com
aparelhos ar condicionado, 2 pa-
vimentos, cl 3 varandas, living, ti
jantar, s] almoço., loüettc, banh.,
coz., ap. empregada, lavanderia,
naraqem, jardim. Tratar telefone
38-1017.

TIHCA — Aluga-se ap. de «ala,
quartos, coz. e banheiro na Av.
Mcracanã, 1 001 ap. 307. Chaves
cem o Sr. Vieira. Tratar 34-3226..
TIJUCA - COBERTURA - Alu-
ga-se ap. com elevador exciusl-
vo, 2 gdes. terraços, salão, 3
gdes. qtos-, 2 banhs. sociais, co-
pa, coz., dispensa, dep. compl.
empr. e boxe, garagem. Ver c/
perteiro à R. Conde de Bonfim,
170, ap. C-01. Tratar em João
Fortes, Eng. : S. A. Seção Admi-
nistração cie Bens, Rua MÓxIoo,
21, Gr. 202. Tels. 32-3929 e
22_22_5J
TIJUCA — Aluga-se apartamen-
to dc 3 quartes, sala p depen-
dências, no Ru,i Haddock Lobo,
140, ap. 203. Tratar ap. 601. -
CrS 250__0_e taxas.
TIJüdA — AlU_a-so r.p. na
Rua Br.rSo de Mesquita n.o
424. Trator na Rua B_n__!-
tlnos n. 10, sobreloja, com o
Sr. Osvaldo.
TIJUCA — Aluga-se quartocom pensfio, a casal ou pes-
,oa so de nlela Idade Térreo
Ver na Bua Adular, 34
TIJUCA — Aluga-se ap. de
luxo, c/ 3 qts., living e do-
mnls depend.nclas — Ver c/
o porteiro na Rua Mariz e
Barros. 1024. ap. 402. Tratar
pelo tcL 54-3764.
UM QUARTO para um rapaz,
mobiliado. Tel. 48-2071. - Rio
Comprido.

ANDARAf - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
ALUGA-SE um quarto para 2 ra*
pazes por 35 mil. 2 meses em
depósito. Av. 28 de Setembro,
196-Cl - Vila IsabeK
ANDARA! - Alugo ap. 403 da
Rua B. Mesquita 769, c! saleta,
;ala, dois quartos, banheiro, co-
zinha, área c dependências om-
pregada. Ver no local, de fren-
te, dos 6h às 12h e tratar com
o proprietário, 31-3671 e ....
31-3672.

, ... peruo _p;''._-r_,.". ve. r\v, tu.onaps. mobillados C todos !p«sos, 15 - Urge._:__• .Usina d.
os pertences, 1, 2, 3 ou
mais qts. BASILO & CIA.

_jRua Barata Ribeiro, 87,

ALUGA-SE I vaga a rapazes. —
40-8944 - Vila Isabel.

ALÜGA-SE 1 sala de frente, 
ç| j ALUGA.SE 

--_ 
202 Gra|au, 64.

mob. Rio Comprido. Tel. 34-9IJ1. Etlfrad_. _ia, 2 grandes quartos,
APARTAMENTO DE FRENTE - Cl armários embutidos, banheiro, co-
3 grandes quartos, sola e demoli I zinha, área c! tanque e depen-
dependências, aluga-se na Rua dências de empregada. Chaves no
Aristldes Lobo, 75. ap. 301, tem j „-. 201. Tratar na Administrado-
elevador e não falta igua, e >.,,, __ imóveis Masset ltda. Av.
50 passos da Rua Haddock lobo. | £-_-_. Braoa, 277, %\ 101. Tele-
Ver das 9 òs 13 horas e tratar j fon__: 42-0081 e 42-1335.
pciojel. 42-9361, com o Sr. Con- , 

Al__A_E 
* 

n,-R'*;a'__„___,-,_,.
cei'ao-  buco, 423, Vila Isabel ap. cl sala,
ALUGO ctuarto no quintal, a ca-12 qts. e dspendências. Aluguel
s.-l sem filhos. Pode lavar e co-j _. 000. Ver das 8 às 16 horas,
.inhor. Rua Conde de Bonlim. | ch.ives na Rua Cons. Correia, 77.
845 - Mud». Tel.: 38-2251^
lOJÃS - Alugam-se, em ótimo; ÃLUGA-SE'"3 

"pecas, 
pessoa que

Rua 24 de Maio, 398, _l 2, _
ALUGO nt)*.plo ap, com persianas

Rua Clarimundo de Melo, 262,
ap. 201_(EncantadoK
ALUGO casn qto., sala, banh.,
coz. P. 70 000. R. Vereador In-
glesias, 33, final ônibus C.-Méier.
ALUGA-SE uma sala independen-
te. Rua Conde de Porto Alegre
204._ Roch___
ALUGO 1 quario e vaga para
rspaz, com refeição. Rua Dr. Pa-
che de Faria, 18 — Méier.
ÃTUGÀ~SÍ cala. 2.qts., saía* etc.
banheiro completo, gás da rua,
ótimo terreno. Rua Anlônio Var-
ri;, 150 - Piedade, lado Av.
Suburbana, aluguel 130, fiador
tdônio. Ver das 10 às ló__horas,
ALUGO 2 quartos mobi liados p'
2 anos, 17 mil, pago adiantado.
Rua João Vicente' 1 545. Maré-
chal Hermef.

ALUGA-SE ap. de -frente, 3. ttta.,
2 salas, Jardim etc. Ver Tua
Caetano da Silva 607, ap. 101.
Cascadura. Tratar Av. Gerfi.lá-
rio Dantas 1 419, c! 18. Fregue-
sia, 132 000, Dr. Custódio.
ÃLUGA-SE qT, saía e dêps. -
Gás de rua, I.» locação. 120 000.
Rua Oliveira de Andrade n. 112,
tel. 49-4219.

ÃLUGA-SE uma boa casa acabada
de reconstruir; 3 quartos, duas
salas, 2. banheiros e todas as de-
pendências. Rua Araújo Leitão,
532 at chaves no número 393 —
Engenho Novo.
ALUGA-SE um quarto para casal
Rua Esmeraldino Bandeira, 46 —
Estação Riachuelo.
ALUGO, Indico casas, aps. do Ro-
cha a Austln, Triagem a Caxias,
de 25, 40, 60 ou 70 mil s) fiador

Rua Lucldio Lago, 138, s| 4 —
Méier, até 17 horas.

ÃTÜGA-SE casa, .j 3 qts., s.„
coz., 2 banhs,, na Chave de Ouro

Eng. de Dentro — G3. Tratar
na Rua da Quitanda n. 50, t! 6,
das 15h3-0m as 17 horas, com o
Dr. Rangel.  
ALUGA1SE ap. 2 quartos, sala,
coz., banheiro. Rua Ana Quin tão
n. 194 - Piedade. Tel. 29-3186 -
Luxo.
ALUGA-SE sala de fronte entrada
lndep. Rua Abatira, 24 — Eng.
Nóvo, perto Cine Santa_AÜce.

ALUGA-SE^ metade de uma casa,
a casai, em Quintino, R__ Blurne*
nau L. 12. Tratar no local entrar
pela Rua Souto ou tratar Rua Jans-
sen de Melo, 83-A — São Cfis-
tóvão._
ALUGA-SE uma casa de quarto,
sala o demais dependências —
Desconto em folha. Rua Ernesto
Lobão, 23 — Madureira.

ALÜGÕ a casal em casa de pou-
cos moradores 2 grandes qts.
frente, c1 direito 1 sala negócio
— Barão Bom Retiro, 1 160. Enge-
nho Novo. Só c| depósito. Ver
hoje de 8 às 19 horas.

Clarimundo de Melo
GUARTO FRENTE - Senhoras. Te-
lefone. 30 000 cada. 49.292,
Marta.
QUARTOS em Nilópolls, Éden e
Mesquita. Aluga-se, temos 5 va-
ztos. — Entrada completamente In-
dependente. Tratar c[ o Cabral
na Rua Esperannto, 28 — Nilópo-
Ms.

QUARTO — Alupra-.e a m\-
lltnr — Rua Cel. Laurònlo
Lago. 581 — M. Hermes.
REALENGO — Alugo ap. 2 quar-
tos. sala ttc. Chaves c[ Manoel
— Av. Santa Cruz. 243. Telefone
52-5276.
SSO" FRANCISCO XAVIER 

' -
Aluga-se quarto grande com di-
reito a lavar e cozinhar na Rua
24 de Maio n. 39 — Preço —
Cr$ 65 000 com depósito.
Sala dí frente independente —
Alugo a casal sem filhos, 55 mil,
lavar e cozinhar — Rua Dias d.
Cru_, 399.

LEOPOLDINA
ALUGA-SE casa. Chaves na Av.
Brás de Pina, I 328. Vila da Pe-
nha. Tem entrada para carro. Com
João de Oliveira.
ALUGA-SE um ap. com 2 quar-
tos, 1 sala, cozinha, banheiro
completo térreo e de frente com
duas entradas, grande jardim —
Cr$ 140 000 na Rua Leopoldina
Rego, 721, ap. 101, as chaves por
favor ap 102 — Penha. Tratar Ad-
ministradora Nacional. Av. Pres.
Antônio Carlos, 615, 2.° andar.
Tel. 42-1314.
ALUGO quarto gde. casal a[ fi*
lhes. Rua Moreira Vasconcelos,
25 c[ 2, Sr. Coelho. Penha.
ALUGA-SE ap. FÍaminia, 400, es-
quina Estrada Vicente Carvalho.
ALUGA-SE ap. sala, dois quar-
tos e outras dependências. Ver
r\ft Rua Maestro Henrique Vo-
geler, 153. op. 102. V. da Penha
— Largo do Bicão.
ALUGAM-SE 2 quartos, indepen.
dentes, a 2 ou 3 rapazes, com
responsabilidade. R. Ibiapina, n.
263-F - Penha.
ALUGA-SE um ap. na Avenida
N. S. Penha, 246. Tratar pelo
telefone 30-1144.
ALUGA-SE quario mob., rapaz. —
Av. Democráticos, 485 - 30-1491.

45-5842.
PENHA - Alugam-se 2 casas ili-
dependente:, uma com 2 salas, 3
quartos, cozinha, banheiro e ga«
ragem, a outra 1 sola, 2 quatros,
cozinha e banheiro _ Rua Afonso
Ribeiro, 86.

PENHA - Aluga-se a cnsa 13 da
Run Nicarágua n. 682. Ver ds»
8 às 10 heras. Infs. pelo lei.
28-3260,_das 15 às_17_horas.
PENHA' CIRCULAR - AIucjo-í»
quarto mob. a 1 ou 2 rapaze.
com ou iem pensão. Telefone;
34-2672, Dona Iara.
RAMOS - .Çasã de" laje, 2~'q-Y.,
R. Professor iacc, terr. II x 23.
Preço: 16 milhões, c/ 50% en..
Trat.-R. Leopoldina Rego, 18, ir*
301 - 30-9644 - Caetano.

RAMOS - Aluga-se ap. fie., pint..
s' cond., 2 qt:., sala qdes., ba-
nheiro compl., água qte., fogão,
ver., área, ônibus direto Cida-
de. Ver João Romariz 279_ 1.°,
das 12 às 19 horas.
RAMOS - Alugo ep. 2-8, ria
Rua Emilio Zaluar, 15, com _
qts. e demais dependências. CrS
170 000 mais todos oi tributes,
Tratar_SOTIC 32-1619. 

'

RAPAZ — Recém-chegado do Sul
deseja alugar um quarto em casa
do família ou pensão na Estacar,
de Sampaio ou adiacència.. Só
poderá pagar no máximo *i0 000
mensais. Forneço carta de>fiança.
Respostas para Osni Coelho na R.
Esmeraldino Bandeira, 109, Sam-
poío. _
RAPAZ recém-chegado do Sul d».-
seja alugar um quarto em cas.
de família ou pensão na^ E: la-
çao de Sampaio ou adjacência--.
Só poderá pagar no máximo -0
mil mensais. Forneço carta de fi-
anca. Respostas para Osni Ccolho,
na Rua E.mcraldino Bandeira, 109
— Sampaio.
VILA DÃ PENHA - ÃTugo 

"an.

2 quartos, tratar depois 17 h.
Rua Jequiriçá 472 — Penha.

VÍLÃ-DÃ~>ENHA - Alugam., e
2 casas, 1 com 3 quartos, se a,
coz., banh., varanda tob*ert_,
área e quintal. Outra coni 2 quar-
tos, sala, coz., banli. e qui.itúl.
aluguel 150 e 80. Ver na Rua
José Vieira Filho, 217. Cl-s-ei
ao lado no 223. Tratar Teleforn
22-1617 - Sr. Alberto.

ILHAS
GOVERNADOR
ALUGO apartamento à Rua Al-
mirante Figueiredo n. 114. Ver
no local diariamente. Cr$ ....
150 000.

CASA NA ILHA DO GOV. -
A casei de fino tratb, aluga-se
ótima casa em centro de jardim
completamente mobiliada inclu-
sive televisão, geladeira etc. —
Água com fartura, aluguel por 45
dias Cr$ 1000 000. Rua do Den-

ALUGUEL?" FIADORES? Irr.cusí-j d- n. 659 - Touá.
vais, para casas, aps. • lo]as. — /'núcowinr.D
Fornecemos, solução 24 horas. Av.| G_0VE,RÍ.'.?.0_

Marechal Floriano n.» 159, *.'
andar, sala 503,
ALUGO casa em Mesquita, sala,
qt. deps. Rua ttaparica 17 casa
8, no Banco de Areia. Tel. —
30-6697 - Bilate.

ALUGO ap. grande, varanda, ter-
raço, 2 entradas. Ver 14 às 16 h.
Rua Miguel Fernandes. 151, s.
APARTAMENTO - Alupa-se 

"Ãv.

Suburbana, 7641, ep. 301, com 2j-,
quartos, sala a dependências. -iALUGO casa IX,
Abolição-

 _ COCOTA - Ca.
sa mobiliada por 3 meses, 350 mil
mensais. Infs. tel. 48-2706 ou ..
36-3143.

ILHA DO GOVERNADOR - Te.--
porada de verão para fami lia
pequena e de trato. Alufa-s*
casa finamente mobiliada na me-
lhor praia da Ilha, com gela-
deira, tel., 2 quartos, 2 sls., de-
pend. empreg., 500 mil men*
tais. Tel.: 42-1444, de dia e *
"___.e_- 38-5424._
ÍIHA DÕ GOVERNADOR - Alu-
ga-se 1 ap., f. p. Praia da Bica.
Rua Conquista, 121, ap. 101, pc
1 ano eu temporada.

PAQÜETÁ
PAQÜETÂ — Verão — Aluga-se
casa grande e outra pequena • •
Ver Rua Guimarães Passos, 35,
de 12 as 18 horas.

ESTADO DO RIO
NITERÓI
ALUGAM-SE uma casa e um apar.
tamento. Informações à Av. 18 do
Forte, 2 131 na Padaria A\utuá-São
Gonçaloj

ALUGA'SE casa
65 — Quintino.

Rua Taciba,

ALUGUEIS para casas • aps. for-
necemos fiadnres irrecusáveis, —
Rua do Resende, 39, sala, 1 103 -
Tel. 52-9447.
ÃLUGA-SE apartamento Ruaê Pa-
tire Nóbrega, 370, dois quartos,
sala, cozinha, dependências de
empregada — pintura a óleo, nô-
vo, telefone 29-4453 para infor-
mações 
CAMPO GRANDE'--Aluga-se ca"
sa, 2 qts., sala, cozinha, água,
luz e gá:. Rua Iracy Doyle, 365.
CAMPO" DOS" AFONSOS - A"í-_o
casa. 2 qts. sl. dcp. em cõr,
Chaves no 57. R. Pacheco de
Oliveira, 69 — Sulacap

FETROPOUS - Apartamento no
centro, i.UQA*tt para temporada,
mobiliado. SaU*t.UÍ.tQ. cozinha,
banheiro, dep. femfM*Qêd_. Tel.
579419.

PETRÓPOLIS — Aluoa-l» tempera-
da ap. centro, frente, Av. Tira-
dentes, sala, talrta, Quarto, cc-
zinha, geladeira e banneiro. O ¦¦
250 000 mensais. Tels. 38-9012 e
25-4333. _

PETRÓPOLIS - Alugo por CrS
800 mil a temporada, grando
casa mobiliada com telef. Tra-

Aluga-se para vera-itar 57-1053.
neio ap. no Saco de S. Francisco,! v'_RAO EM PETRÓPOLIS - Alu-

Alameda São
Boaventura, 222, com sala, 2 qts.,
etc. Aluguel 150 mil, contrato
um ano__Tel._36_3825.
iCARÀI -""Casa mobiliada, tem-
porada, átugo, na Av. Ari Parrci*
ras, 320, Cr$ 350 000, 2 quartos,
lardim. Inf. 58-4209.

NITERÓI"

mobiliado, com geladeira. Tratar
no Rio. 46-2017.
PÉTRÓP. - CORRÉÍAS -
ITAIPAVA
ITAIPAVÃ — AÍugo ¦ bungalow
mob para peq. fam. Sítio Oltenia.
Far. Manga_.,vga. Tel. 36-1991.
PETRÓPOLIS -Araras - Aluga-te
para família dc tratamento 4 dor-
mitórios, 3 banheiros, piscina.

ponto comercial Vel Av. Edsonl .'*_*'h_*',_. _raía"."TeT'àY.575. CASCAOURA - Alum-se 0 p._. ç.mpo 
esporte, eoua nascente etc.

' •' • ' !"'l*'n' -raiou. ._¦¦ -° ¦.':"¦:„;. 
,,, p >i;_,,,i o_-n.l n A7A Ira ar em Ar,.r_s com Casemiro.

348. dl° tíí- Kua mlÇÜél Kar_B«l n. 6/6' _ , i-.-t. d;,- .i ooa7
Tijuca. Finoi Rua Conda Bonfim
-Trator 43-6805 _-_Elias.
MUDANÇAS - 8 000_
hora. - Tel. 22-9264.

ALUGA-SE vage para moça queir.-"- _
trabalhe fora. R. Artur Bernardes,!ALUGA-SE vagas a rapaz
57. lei. 25-6734. I refei.So. Pinheiro Guimarães,

COPACABANA - Aluga-se ap., , --.„ T . -_,,_„
mob. temporada, frente, 3 qts. sa-S íMl. lei.: O/-MO0. „.,.,. _, , . . ...Ia banh. coz. dep. Inf. telefone 

,x£_IPOnADAS"'.~C_p"_-_b___i_ | nue trabalhem fora.
,„_;,.;...,.- I— Em íip_rtan,entos mobllU- bo __!i____ _6-_

Alugo p tem-'doa Junto à praia, preços à' QUARTO

QUARTO mob, tel. I ou 2 mocas
Haddock Lò-

Aluno à duas moças

-Vil. Isabel - Tel. 58.7348., \™^«" cZZ\cC^, ba-l ______ "_.L_*i= •_ ___^i'_7.
ALUGA-SE apartamento da R. Ria-, _h(,iro e c0.;n|,a _ chaves na'PETRÓPOLIS - Aluqa-se centro,
chuelo, 77 - ap. 302, cem 2 quer- Rua |gu_Çu n. 802 - Tratar cm ap. q. s. ssp. mobiliado. Infor-- cozinha, banheiro e va-l En.tos de oliveira 5. A. nalmacSes 47-8159 - 6235.

ranço n. 114 - 3.», p"_|RÓpouS

ç,a-se ótimo ap. com 2 qts. sala,
cozinha, etc. mobiliado, junto ao
cinema Alvorada. Tel. 54-2507.

TERES. - FRIBURGO
CASA VERANEIO - Frlburgo -
Tel.: 26-6144, das 9 às 12 hs.

j FRIBURGO"""- Alugo peq. caia
mobiliada, 1 qto., 1 sl., e ¦:...-
Tel.: 29-1554. Saraiva, das 14 ás
17 heras. __
TERESÓPOLIS - Aluga-se ap. mo-
biliado. Temporaada. Saia, n»:.
e dependências completas C'$
400 000. Tcl. 47-1751.
TERESÓPOLIS - Al. temporada,
ótima casa mobiliada, geladeir-.
o«raç.em, jardim, dep. empr. R-
Júlio Rosa 270. 36-4009.

Ayiir.--_if._-,-._ n_-i_:i-.jn *• __.i_.r_. _,__.___¦ ••!• i -"-,»- f. ,*»*¦¦ ,-•--«- j-»w _» |/tr-i._, ,>, i-> u.1 _*; wvnniy — niUQD d a__- moças ,\Z ..:... ~,':

\n, - aa- cem o^r t. _._.„rii _ 5_ n 
•_.?«'l'_do_ ' geladeira, partir de C:-S 4 OCO ou CrS ..'distintas, qu. trabalhem fora, com ALUGAM-SE 2 quarto.~c-m 

i ,no^9 Te^í 34 .115 f-i?ít?5 ™,i„I Av i*..*0.-*1" 
(,«_1-n»'.__-1120000 i temporada, trotar ni « café. CrS 40000 cad». Tel. ças que trabalhem for,.

_ -7.'- CRECII 178 32-31IS|ouln. 
Av AtUnt.ca. Informa..,! pelo tel. 36-0113 com Sr. P.I-Í28-193. Ru, Professor Gabiio n. fino d. Sousa n.o 127,-Kti.i 178. tal. 37-7169. nlo ou Pedro. 164, cata 9. I o. Maria.

B_'r£9-í--em: Aluguel 190 000:A Rio ,; ,. >; ,.., ,„ , i,0.l,.|. .. -„... ,.,:„,,,. ,.-..
J.rZtZí-~ \2r\Í" 

~ Tcl': ",2"75'5 ~ a-CI 0«-«e "P- finamente mobiliado,
ALUGA-SE quarto vaj.o par. pes- 291. ! atapetado, c1 sala e qto. tepa-l
soa oue trabalhe fora, ver pela;CA5CADURA - Aluga-se ao; lOSlrcdcs. banheiro, corinho, dep. TERESÓPOLIS - Aluga-se <•'
manha Rua Petrocochino 72, c. 8 ds R. _a pP_re;,_, 161, ci sala,:compl. empr. p' casal t| filhos1 Varres, para verão, casa mobi-',M ' •¦'¦!-i , j. inv., 2 qts., banheiro em CÒrJna Av. 13 de Maio n. 160 —j liada no centro de terreno, coni

a 2 mò- área c tanque, dep. compl. em-j Tratar om Joio Fortes fngenha.| geladeira e telefone, salão. 5
Rui Jui- preçada e v«q» na oarafjeni. Ch.-!ría S.A. Seç_o Administração ue quartos, com barheiros privativo*
ei 2 -Ives no ap.. Tel. 52-5917, de UlB.ns - Rua México, 21. gr. 202'copa, co.inha, etc. Telefones:

•s 18 horas. Tels.: 32-3929 • 22-2215. 'Rio. 25-0407. Teresópolis, 2043.



IMÓVEIS - Aluguel EMPREGOS 3.» Cad, JORNAL DO BRASIL, 3.°-foiro, 4-1-66 \ 5

TERESÓPOLIS - Alutjo-se cm ca-, ALUGO aps. n.vcL I, '.' c l> I SÃO LOURENÇO - Aluga-se uiifs
¦a de distinta família um boilii.ts. 55, 66, 99, 3m. dep.. -'casa mobillada, informações -

quarto com café da manhã. Te- j Carneiro Mendonça 406. Ou ven- 28-7309.
lolonsr á noite para 25-4163 - do, 46-1797, barato
Tcrer.6polis 2855.
TERESÓPOLIS — Aluga-se
ap ífte. sl. qto. Ind. coz.
c ban., mob. com tcl. Infor-
mações tel. 28-9009.
TERE*S"_PÕTÍS - Várzea - Alu-
ga-se por um, dois ou três me-
ses, na Avenlda Fellclano Sodré
(Reta}, próximo à Prefeitura,
apartamento dc 1.° andar, mo-
biliado, com telefone, gelodeira
e chuveiro elétricoss, abundância
de água, ampla sola, quarto se-
parado* cozinha e banheiro com-
pletoa. Exigem-se referências —
Tratar pelo telefone 2-0110 (Ni-
te rói) das 18 às 22 horas, dià-
riamente.

CAXIAS - N. IGUAÇU-
NILÓPOLIS
CAXIAS Aluga-se casa de 1

ala, quarto e dependências por 1 ffj£_ ,Va._r.ua-.1

ALUGA-SÊ uma casa, quarto, sa-
la, cozinho. Rua Barbosa Rodri-
çtues n. 287, fundos. Cavalcfin-
te. Trator no mesmo local.
ALUGO casa 2 pvlos. sala, coz.
área. R. Tacatalu 259. Rocha Mi-
rsnda. Trator das 9 às 11 h«
AL_GÃ~SE u**ia~câsa cie 2 quar-
tos, 1 sola e coz., 90 mil cruzei-
ros, contraio. Rua João Machado,
254 — Iraiá, Tratar nos fundos,
Sr. Wilson.
ALUGA-SE uma casa na Rua Sar-
genfo Benevides Montes n.° 2Ó0,
Lote lí^r^avuria^
ÃLUGA-SE casa pequena. Traves
so Muribeca, 56 — Rocha MI
randa.
IRAJÁ — Alugo caso nova a nol
vos. SI., qt., coz. 70 000. Con-
trato. Rua Mupíá, 209, quase no

Cr$ 40 000. com 2 meses em de-1 IRAJÁ — Aluga-se meia-água de
pósito na Rua João Perestrelo n
73 - Corte 6,
CAXIAS — Casa, aluga-se
realmente centro, sl. 2 cits.
banh., coz. área amplas, de
laje CrS 90 000. Av. Pinto Ll-
ra, 86, casa 12. Tel. 42-4163
— Altair.
MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
ALUGA-SE uma casa em Coroa
Grande para o carnaval. Telefo-
ne 54-3102.

1 cômodo, rea, banh. indep. por
45 mil, 2 meses em depósito
Ruo Citaria, 403 — D. Jaci.ro.
INHAÚMA - CASA - Alugo, 2
qts., sala etc. Ver Estr. Velho da
Pavuna, 1 127. Trat. Av. Rio
Branco, 185, s| 2010 - 85 mll..
ÍRAJÃ' — 

~" 
Âlugam-se 2 aparto-

mentos, com 2 qts., sl., coz., na
Estrada do Colégio n. 1 186, —
Toda condução à porta. Fiador
ou desconto em folha. Aluguel:
120 j_i_ «______
MÍGÍIEL PEREIRA - Aluga-se ca-
sa perto da estação, pi 3 meses.
450 mil. Tr. Av. Ernâni Cardoso
n. 399. — Campinero.

MURIQUI — Aluga-sa janeiro, ca-
sa à beira-mar, próximo ao Praia
Clube. Tralar tcl. 49-1233. ¦ ¦ .
PRAIA ITACURUÇA - Ãlu"ga-sc|sÃO JOAO DE MERITI - Alugo
casa peq., mobillada c| fogão, casa c[ sala, qts., coz., banh.
Janeiro 100 mil ou temporada. Rua Mangaratiba, 341. Descer na
Inf. tel. 29-7348. I Fazenda Velha. Tel, 22-4170

; Marques. iPARAÍBA DO SUL - Aluga-se
linda casa veraneio, temporada,
16Ú mil. Inf. 36-0506. . 

|mÍJ'__Í"pereira, em centro fazen-
SEPETIBA — Casa para veraneio da, dispondo de piscina, leite
— 23-3182 - Amazonas - 10 ás fresco ele, casa nova conforta-
17 horas. vol. Tol. 45-2556.

Av. Presidente
Vargas

Aluga-se na Avenicb
Presidente Vargas saie-
ta, sala e dependências
para fins comerciais.

Tratar tels. 57-2093
e 37-2487.

Anuaanças a
prazo

AS BRASILEIRAS
TELEFONE 30-5365

Mudanças

OF!
í de trato
OFERECE-SE empregada para tra- ll 001, tel.: 57-0677.
halhar na pcrit da manhã, de se* PRECISO emprega.

b:ttl ccpelro. Caca PRECISO eir.pr5.a-a per hora, cu, CC" .':.. - j-j Cf. ..COZINHEIRA - Precisa-se «IofMEfMINA precisa-sn caso dc fa- ; PRECISA-SE de cozinheira, na F
R. Refs. — 25-3830. | "letiva. Av. Atlântico, 1860, ap.jSO 001. Pr.ri.a-*. com prática do; trivial fino í alguns serviços I-- ¦ milii Cr!. 10 000,00. Telefone-. ] Marquês de Paraná n. 128, L.1 trivial variado, o qua mor« no|Ves p-ira casal. ,Prefere-se por- 37-0952. }- esquina de Marque» de Abrf——t I pmprrqo, Exi-;ijm.<fl rt-ferenefas. turuôsa, Ro.préncia;. Panam-se 50

para toco j Av Maracanã, 1 322 mll ou mais, cf. competência —1__- u,n. .„„„;,„. r„.< isexta,, .com carteira, e . serviço de 2 pessoas, nao lava 
| (prj>|-,. j Ruí Uruguai). : Rua Ss Ferreira n. 204, ap. 901°''°' D"Oas,, copeiros (a , I

COZINHEIRA para quatro pes- 
- Tel. 47-8494.
COZINHEIRA - Precisa-so para
trivial fino, família de alto tra-
lamento. Paga-.e bem. Precisa
referências. Tralar Rua General

37,

iÇlUiiÜi
'referências. 27-5447, favor cha-! roupas grandes, não trabalha do
[mar depois dns 9 horas. mingo, dns 8 as 19 horas. Ord.,
I^w-:Ja—rr. ""3—?~7Z1 ou nnn p..» p-.-i Pnmnnl» IA soas, paga-se bem. c referencias
OFEREÇO ótimas domesticas. -25 000. Rua Raul pompoia .0, 

rf 0tb 
.7 „

Tel. 52-1595. ¦ . Up. 101 - Posto 6. ._- ___ Mudi'ÕFERIÍCO 
copelras, arruma* PRECISA-SE de uma empregado |rnm

deiras, babás, cozinheiras c/l para um
'doe. e ref. — Tels. 32-5556 e] todos os serviços, que tenha j na 

-Rua -j-- -Ro.jrio- 
„;0""Í33 ida Silva - João Coqueiro

32-0584 — D. Conceição. carteira de identidade e reto-1 __________

OFEREÇO cozinheiras lorno e fo- !,e:¦
, r'RECir,A-SE do boo cozinhei"

ro, arrumad., lavíideira, acompa- j na Avenida Princesa Isabel

,.,i ..„ tilkn. -_._ COZINHEIRO que entenda de co- .casal sem filhos, 
_ pan ]z|n|.a Hungara ou A|em- Tralsf Marianli, 99, subir Rua Pereira' " La-

OFERECE-SE mfiça da côr para I rências Ordenado CrS 35 000

babá. Posso viajar, 90 mil. Te- Visconde dc P'"l» 4.2, ap. 605

Rápidas e Eficientes - lefone 47*7198. - 
'p»™!_»

ÕFÉRECEM-SE copeiros, babai,

2 o 7 A _, Q arrumadelras e cozinheiras, com
O - / O 1 7 

d_c e rercrc,..i,.s. Escolhidos
pela agência da alemã Olga. —
37-7191 _.._PREGOS

DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADÊIRAS,PiPREGA?A - Procr'5e„p"°

todo serviço em ap. de solleirc.
E COPEIRAS
BABÁ - Prcciaa-se de 15 o 25
anos, na Praia do Flamengo n.°
254, ap. 1 001.
BABÁ com prática, para muni*
na do 1 ano, exigem-sc rofcrcn
cias, paga-se bem. Rua Prudente
da Morais, 1 122 ap. 101 - Ipa.
n«ma.
BABÁ - Precisa-se cj muita prá-
tica, ótimas referências e cartei-
ra. Bom ordenado. Tratar na
Av. Henrique Osvald, 179, op.
301 — Copacabana (Bairro Peixo-
to). Tel. 57-6652.
BABÁ — Para duas crianças de 2
e 3 anos. Exijo referências, pago
bem. Tralar Av. Osvaldo Cruz,
76Í902, pela manhã.
BABA' com experiência. Exigem-
se refe rénei a s__— Tel._46-8545.__

 BABA' — Precisa-se com práti-
VERANEIO — Afuga-se perto de ca. Deve dormir fora do em-'prego. Ord. de Cr$ 35 000 cl

freqüentes aumentos. Tratar na

AUX. RIO DOURO VILA KOSMOS - Alugo ap. 201
_. ._   ..-da Rua Batovi, 111, c! quarlo,

ALUGA-SE op. grande, 100 mll, sala, separados, banheiro e co-
Rua Caraiba n. 471, ap. 101 - jinha, área cl tanque. Cr$ 100
Colégio. !mais taxas. Tralar 32-7323.

LOJAS

Rua Barão de Mesquita n. 136,
ap. 303 — Tijuca — Dá-se pre-
ferência a quem residir nas pro-
ximiclades.
BABÁ — Precisa-se, com prática
e referências, para 2 crianças. —
Ord. 45 000. Tel. 27-2541.

CENTRO
LOJA - Alugo Rua Riachuelo -
Serve qualquer ramo, negócio.
Tratar Rua Álvaro Alvim, 37 -

sl 807.

, LOJA VAZIA - Alugo no Cen-' 
tro, na Ruo 20 de Abril n. 36 -
Tratar na Rus do Senado n. 320
ao. 205 — Centro. ,
LOJA — Alugo v3zia para qual-
ouer tamo de negócio. Preço das
banfeitorias CrS 1 500 000. Tel.
42-5248. Rua_do_lavrodio.
NÕVA fFÓDÕVÍARIA - Aluno lo-

ia de 500 m2 para depósito, co-
márcio, garagem. R. Pedro Al-
vos, 42 - Tel. 36-1010.

ZONA SUL
ALUGO ou vendo loja I, Rim
Francisco Sa 95. galeria. 17
m2, cont Instalações de luxo.
Pi qualquer ramo. — Tel. ..
27-5416. . _

BABÁ - PRECISA-SE para criança
de um ano à Rua Henrique FIcuss

„ ,„ 155 ap. 202. 40 mil. - Tijuco.
SOBRELOJA - Alugamos n.o 10\mÁ_ 

freçho com rjt|{> |AY'iA,0Uinnnnn 
ÍEíar Tr.vissal«lortça 8 meses, bom ordenado

CATETE, 214 - Aluga-se uma lo-
ia, 18 m2, com habite-se. Tratar
D. Carmen. 32-9468.
LOJAS — Possam-se duas loias
Copacabana, Rua Barão de Ipa-
nema. Instalações modernas, 2
ar condicionado. Telefone, alu
çiuel 100 cada. Contrato novo 5
aiios. Urgente, motivo viagem
Trotar Sr. Jacques. Tel. 32-1771 e
37-2008 _
LOJA SAENZ PENA - Aluga-se
com 250 m2 do área, ótima para
tirandes firmas. Ver Rua General
Roca, 913. Traia Av. Rio Branco,
108 - 13.° - si , 1 309. Pedro.

LOJA - Copocabana. Passo, con-
trato de uma com 85 m2, ólimo
ponlo, informações com Sr. Car-
los, R. Rodolfo Dantas, 85.C,

LOJA — Copacabana. Passa-
se contrato loja Rua Santa
Clara, com 150m2 com Insta-
Iações luxuosas, servindo pa-
ra modas fem. e mnsc. tele-
tonar 30-8355.
LOJAS — Altlgatn-so Avenl-
da Ataulfo de Paiva n. 1 174
desde 50 OCO — Tratar na

subsolos mais barato.

ZONA NORTE
ÃLUGAM*-SE 

"duas 
loias om Pfc

dade. Rua Goiás 652. Chaves ío
lado na tipografia.
CADEG - LOJA DE ESQUINA --
ATACADO - Rua Cr.pitão Félix,
10-28. 

'Aluga-se a loja da Rua 4
Loja n. 20. Ver no local. Tralar
na Av. Franklin Roosevell, 39 -
15.°, grupo I 502. Das 13 ás 18
horas.
LOJA — Aluga-se Méier, p. com.
ind. oficina de jóias p. a partir
140 000. Ver e trotar na Rua Mi-
guel Ângelo, 499-F - 29-4562.
LOJA E SOBRADO - Alugo no
Largo de Calumbi loia c] 80m2.
Podendo aumentar p] 250 m2 cl
força e sob. com 6 q. 3 sj, Jun-
Io ou sep. Tel. 38-4486;
LOJA no Mercsdo CADEG. Rua
Capitão Félix. Passa-se o con-
trato. Aluguel barato. Tratar à
Av. dos Democrálicos 636, «o-
brado. Bonsueesso.

LOJA — Aluga-se com ótimas
acomodações, contrato novo, sem
luvas. Rúa Antônio Vargas, 150

"íizabeth, 
559, ap. 304 - Tel.:

47-9683.
COPEIRA - ÀRRUMÃDÉIRÃ
Precisa-se em casa de pequena
família, com documentos e refe-
rências -- Paga-se bem. Tratar
na Rua Dr. Satamini n. fl9, ap,
201 -- alé niüio-dio.____^
COPEIRA — Precisa-se com pro-
tica e referências, casa de trato.
Paga-se bem. Trotar depois de
11 horas, Saint Romam, 16, es
quina de Sá Ferreira — Copaca-
bana.  
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Com
muita prática e referência. Preci-
so tel. 26-2965 - Urca.

CASAL só procura boa empre-
gada, sabendo escrever e cozi-
nhar. Pago-se bem. R. Anita
Garibalde I5'302.
COPEIRA • ARRUMADEIRA - Pre-
clsa-se. Constante Ramos, 67]
301.

COPEIRO-FAX1 NEIRO - 60 mil.
Casal dc trato precisa, serve à
francesa. Reis. Rua Arlstides Es-
pínols, 22, ap. 301. Final Lo-
blon.
COPEIRA-PASSADEIRA - 60 mil

Piedade. Tratar das 10 ás 16 j Casal de trato precisa, sorve
horas está aberto só dio do | francesa. Refs. Rua Arislides Es-

Rua Fiouciredo Magalhães, 741
ap. 907 — Copacabana. Tratar à
noite. 
EMPREGADA - Preciso-ie para
casa de pequena família. Ruo

OFEREÇO duas ólimas babas.
Uma é portuguesa. Ótimas refe-
rências. Agencia Alemã Olga. —

37-7191 
OFEREÇO copelras, orrum. por-
tuguesos e brasileiras. Ótimas
referencias. Agencio Alemã Olga.
37-719!

Daniel Carneiro, 57 sob
29-6839.

Te!.:

EMPREGADA por hora. Precisa-
se na Ruo João lira, 35, ap. 101
— leblon. Exigem-se referências^
EMPRÉGÁ5Ã — Precisa-se domes-
tica p| horas, Rua Uni de Vas-
concelos,_327. Tel. 29-0494.
EMPREGADA todo serviço saber*"-
do cozinhar 3 pessoas, Referên-
cias. Rua da Matriz, 48, ap. 201,
fundos— Botafogo.
EMPREGADA todo serviço, casal
duas meninas. Referências 
CrS 50 000 - Rainha Elizabeth,
60K ap. 1 — Copacabana.
EMPREGADA para serviço de ca-
sal com prática. Paga-se bem —
Rua Figueiredo Magalhães, 403|
201.
EMPREGADA - Precisa-se com
boas referencias para casal es-
trangeiro. Tratar D. Edite, R San-
ta Clara, 26-B (Loja) só na parte
da manhã.
EMPREGADA doméstica que saiba
arrumar e cozinhar; precisa-se na
Rua Raul Pompéia, 105, ap» 101.
Exige-se referências e que seja
de boa aparência. Paga-se bem.
EMPREGADA para todo o servi-
ço, preciso, Av. Copacabana 13,
op. 501. Tel. 37-9139.
EMPREGADA pj todo serviço, c|
referências, preciso. Pagam-se
CrS 40 000. Av. Henrique Os-
valei, 179 - 30! - Copacaba-
no (T. Velho). Tel. 57-6652.
EMPREGADA - Casal precisa do
menina até T4 anos, que goste de
brincar com criança. Tel. 54-0735.
EMPREGADA - Com referencias,
para casa de família, ótimo sa-
lário. Av. Engenheiro Richard, 38
— Grajaú. ^^
EMPREGADA - Precisa-so com
referencias para pequena fami-
lia. Rua Raimundo Correia, 25, ap.
1001. Copacabana. Salário 70
mil. Tel. 36-5209.

EMPREGADA - Precisa-se, R,
Barata Ribeiro, 63, ap. 1 001.

anunciOj___
LOJA — AÍuro em Ramos.
Tratai- com o dono. Rua Cos-
ta Mendes, 200. Faro contra-
to de 5 anos. Aparecer do
dla_2 cm diante.
MADUREIRA - Passa-se lo"ia no
Centro de Madureira, par moti-
vo de doença. Trotar pelo telefo-
ni- 52-9788.

Travessa do Ouvidor n.
2.» andar.

PÀSSA-SÈ contrato de duos lo-
ias conjugadas de móveis, ã Rua
Barão de Mesquita, 702 e 7G3,
entre a Rua Uruguai e Praça Ver-
clun, que serve também para ou-
tros ramos de negócio. Qualquer
informação no local, ou pelos
tels. 38-3283 ou 43-7888 com Sr.

321 Carlos.

r ,ILHAS,PASSA-SE loia em Copacabana —

ponto de grande movimento. - LOJA - Aluga-se pequena para
Contraio novo a vioorar de 1 ciei depósito ou pequena industria
iunho de 1966, instalações linis-j limpa. Rua Barbosa da Silva, 95
simas. Tratar com o Sr. Pedro - - Rochn. Próximo a Rua Ana
27-6064 - 22-5219. _NÁri-

ESCRITÓRIOS e CONSULTÓRIOS
EDIFÍCIO BUllÒÒG - Alugam-se
grupos de salas, na Rua Saca*
dura Cabral, 81. Tel. 43-8944 -

piinola, 22,
blon.

ap. 301. Final Le-

EMPREGADA paro todo o servi
ço — Casal estrangeiro procura
uma, que saiba bem cozinhar
Paga-se muito bem. Pedem-se
carteira e referências. Rua Iga-
rapava, 53, ap. 402, continuação
Av, Ataulfo de Paiva — Leblon.
Tel. 27-5095.
EMPREGADA* - Ord. 50 000 -
Precisa-se para peq. ap. Queren-
do pode dormir fora. Prudente
de Morais, 141, âp. 303 — Ipa
nema.

CASAL precisa empregada maior.
Tel. 37-5994.
CÕPÉÍRA - Arrumadeira — Pre-
cisa-se na Rua Paula Freitas 61
ap. 1002. Exige-se referencias.
Copa ca ba na^
COPEIRA — Arrumadeira, preci-
so-se com prática e referências.
Paga-se bem. Av. Atlântica 1782,
ap. 1105. Tel. 57-4039^

COPEIRA - 
"ARRUMADEIRA. 

-
Precisa-se para casa de família,
com referências. R. Real Gran-
deza, 275.

CENTRO
ALUGA-SE parte de escrit. «o „ 

'*.

Centro e quem tenha lel. (alu- "Es.

guel baixo), 
'recados 

pt 22-0472
-- Edif. Patriarca. Mme. Santos.

I 503 eALUGAM-SE sls. 1 501
1 505 e| 2 vagas na garagem,
CrS 450 000 mais imposto. Av,
Pres. Vargas, 1 146. Chaves c|
o port. Vicenle.
ALUGO salão, saleta, banheiro,
com sinteco, persianas, instala-
ção elétrica, alguns móveis, de
fronte. Av. Presidente Vargas,
482, 5.° andar. Palácio Mercan-
tll, 180 mll a depósito. Telefo-
ne 36-0825 para entrega das
chaves, íudq povo eje^primeira,.
ÀLÜGÃ-SE a salã*817 da Ãv. Ge-
túlio Vargas, 482 e aala 907 no
n.o 542. Tambm sala 508 à Ruo
Acre. 17. Tralar tel. 25-1338.
ALUGAM-SE 1, 2 ou 3 andares
juntos ou conseculivos. Sem colu*
na. Cada um com cerco de 160
m2. Ver na Av. 13 de Maio, 44,
5.°, 6.° e 7.° andares. Tralar' no
3° andar.
CINELÂNDIA - Alug. em edif.
comercial ótimo conj. de 6 Ba
Ias, 3 sanit. na R. Sen. Dan
tas, 19Í910. Ver das 13 às 18hs.
c| proprietário, va2io.

' CENTRO — Cinelândia, sala para
«icritório ou consultório aluga
mos, ampla, com vestibulo, ba
nheiro • kitch. Ttls. 22-3852 <
42-8547.
CiNELANDIA - Alugam-se sepa
rada mente, as salas n.°s 59 e 73
d-i Praça Floriano, 19. Ed. Im-
pério, pora fim comercial. Cha-
ves com o porteiro. Tratar: Baí-
to:- de Oliveira SA. — Av. Rio
Btanco, 114, 3.O. Tel.: 42-7595 -
CRECI 291.

ESCRITÓRIO - Cedo mobiliado,
com telefone o máquina de es-
crever. Ferreira — 23-4680.
ESCRITÓRIO — Vago, alugo com
direito a mesa máquina dc es-
crever, telefone o secretária,
ponto central. 27-4229 ,i noite.
ESCRITÓRIO bem montado c| tel.
Passo no Edif. Avenida Centra!,
sala 637. Tratar de 9 às 11 e
13 às 17 horas.
ESCRITÓRIO NO LARGO DA CA-
RIOCA — Passa-se c| contrato
novo, de 5 anos. Inf. 36-5776.
Só à noite — Henrique.
SALA PARA ESCRITÓRIO - Alu-
ga-se a de n.° 504, na Rua Acre,
77, com banheiro exclusivo. Cha-
ves na portaria com o Sr. An*
tònio.

COPEIRA — Arrumadeira. Paga-
se muito bem. Fig. Magalhães
4031302.
COPEIRA - ARRUMADEIRA
Preciso com prática s roferências
- Ci denado 40 inicial. R. Barão
do Flantoogo, 32, ap. 801.
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pro-
cura-so para pequena família, com
muita prática, refareneiaa ^ o do*
cumentos. Dorme no emprego. —
Av. Copacabana, 262, 7.0 andar.
Tel. 37-6290. Paga-so CrS 60 mil.
EMPREGADA pi todo serviço p.q.
família.que trabalha fora, orde-
nado 40 mil. Tratar das- 18 às
21 h. Av. N. S. Copacabana,

2 292,_ap. 1 205.
CÁSÀ 

"HUMILDE 
precisa de uma

senhora para olhar 2 crianças de
2a. a óo.-feira, das 7 às 15 ho-
ras — Ordenado CrS 15 mil. —
Rua André Cavalcónli, 28, oc-, 101
•- Fátima.

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre-
ciso arrumadeira, moça, boa
aparência, sabendo servir bem a
mesa. R. Visconde de Caravelas,
57. Botafogo. 46-8608.

DONAS DE CASA - Pjbcuro
nesso sorvico social. Obtenha
ótimas domésticas. N.B. Esta As<
sociação passou a sor dirigida por
diretoria eleita entre as sócias. R.
Sota de' Setembro, 63 — 12.°

ZONA SUL '",,,„_..?;'r5,_ rDOMESTICA - Precisa-se para fa-
CONSULTÓRIO MÉDICO - Av. milia pequeno todo serviço. Ord,
Copac. Compl. tel. enferm. Code 40 000 - Rua Tavares Bastos, 29,
segundas, quartas e sextas-feiras,; op. 12 — Catete.
de 13 òs 16 horas. 57-1232 e D0MESTICA

EMPREGO paro domésticas R.
Eslácio do Sé 17 cl 24 ap. 102
Tel. 32-3392 das 8 às 17h.
ÍMPÍEGÁDÀ - Sorvico dc casal

Xavier da Silveira 97 op. 502.
EMP~REG*ADA - Precisa-to para
todo serviço casal, dorme no em
prego. Exigem-se referências. -
Ord. CrS 45 mil. Tralar Av. Del-
fim Moreira n. 396, ap. 401 -
Leblon (praia).

PRECISO de ólima copeira. Ord.
de 60 a 70 mil, na Av. Copa-
cabana, 534, ap. 402. Trajer do-
cumentos. . „ , ..
PARÁ todo serviço. Exlgem-se
referências. Marquês de Abrantes
126, ap. 406. Tb1. 25-5178. 
rRECISA-SE níôça «ossegsda pi
copeira-arrumadeira. R. RcpubÜ-
ca do Peru, 143, op. 503. Pede
referência. Tel.: 36-3776.

FRECISA-SE empregada para todo
rc-rviço em ap. de senhorda Jo.
Praia do Flamengo, 194, ao^Jtt-

rRECISA-SE de empregada para
casal, que saiba cozinhar. Paga-
•fo bem. R. Sanla Claro, 112, op.
i 001
EMPREGADA paro todo serviço
para pequena família. *- Cri
45 000. Exige-se referencias e
carteira. Rua Gal. A7ívedo Pi
mentel n. 7, ap. 1202, Copaca
bana - 37-7397.
EMPREGADA - Precisa-se para
serviços de casal que_ durma no
emprego e com referencias. Av.
Copacabana, 12, ap. 901. Trotar
até as 3 horas.
PRECISA-SE de 1 empregada to-
do serviço. Exige-se documentos
e referências. Rua Alm. Taman-
dorc, 53, ap. 802

PRECISO empregado que durma
no emprego p/ serv. casal sim-
pies, moça sossegada. Pago bem.
Tel. 28-2044

PRECISA-SÉ copciro-arrumador pa-
ra casa dc famiiia, com referên-
cias. Rua Lopes Quintas, 576.

PRECÍSA-SE de empregada para
um casal. Exigem-se referências.
Tralar na Rua Bulhões de Car-
valho 238 ap. 506. Tel, 27-4481.
De 14 às 18 horas. Idade mi-
nima 30_anos. . , , .

PRECISA-SE copeira-ar-
rumacleira com referên-
cias, R. Getúlio das Ne-
ves, 22. Tel. 26-1977.
Ordenado: Cr$ 40 000.
PRÊCTSÃ-SÉ empregada cie todo
confiança para todo serviço em
ap. de três adultos. Trotar Av.
R^inli^J^beth^_637^_op^_60_K
PRECISA-SE pessoa prática de
responsabilidade para tomar con-
ta de criança de seis meses. Pa-
ga-se bem. Tratar Banco Lar Bra-
sileiro. R. Ouvidor, 98, 3.° on-
dar — Isabel.
PRECISA-SE de armador - Rua
Dona Mariana, 53*
PRÉCISA-SE copeira arrumodeira.
Paga-se bem. Rua Cândido Gaf-
frée, 169 - 26-5271.

PRECISA-SE arrumadeira-copeiro c]
referências. Paga-so muito bem.
Rua Prudente de Morais, 1 397 -
Ipanema. Tel. 47-7493

PRECISA-SE empregada cm ap.
pessoa só. Praia de Botafogo n.
356, ap. 650.
PRECISA-SE do arrumadeira, da
preferência portuguesa eom mais
ou monos 30 anos, para casa de
família. Ordenado CrS 60 000.
Tratar c| D. laura. Tol. 46.8180.

COZINHEIRA - Poro umo pes-l-—1
soa. Paga-so bem. Tel. 42-74781 COZINHEIRA paro pequena fa-
De 11 às 14 o 10 às 20h. | milia, quo durma no emprego -

~ i Tratar na Rua São Clemente n.
496 - ap. 404. _
COZINHEIRA - Preeita-se do

COZINHEIRA p| lodo serviço
Paga-sa muito bem. Fig. Maga-
Ihàes 403;302. .
COZINHEIRA - Precisa-se para
família de tratamento. Rua Ara-
xá, 86 — Grajaú.
CÒZÍ fl HEI RA com prática dTlãn-
ches — Precisa-se de duas, Rua
Figueira de Meto, 403.
COZINHEIRA - Família traio pra.
cisa trivial fino. Rua Joaquim
Nabuco, 258_ap. 201.
COZINHEIRA - 

"Com 
priiici da

forno • fogão. Tratar Av. Bri*
gndoiro lima e Silva, 410 — Bnir-
ro 25 da Agosto »- D. Caxias.
COZINHEIRA"- Preciso p|""cã*ãi.
Trivial e peq. serviço. Pago
bem. — Maracanã 1532 — Muda
Tel. 58-3463.

nhanie diarista e efetivos. Tel.
52-564.!__- Av._RÍ7zo.
ÒFERÈCE-SÉ uma senhora cozi-
nhoira — 37-5878.
OFERECE-SE - Casal com práti-
ca, eU cozinheira governante,
êle motorista, copeiro etc. Po-
dendo viajar, Saint Rcman, 16,
esquina sá Ferreira — Copacaba-

COZINHEIRA Precisa-se para
casa de casal, cozinheira de tri-
vial fino, que saiba passar rou-
pa, exigem-se referências de ca-
sa de família. Ordenado a com-
binar. Tratar na Rua Marechal COZINHEIRA — Precisa-se, que
Pires Ferreira, n. 66 — Cosmc cozinhe muito bem, lavar, passar

forno • fogão. ExÍt]em-to refereiv
cias. R. Vise. Pirajá, 379 ap. 303
Tel. 47-9796.
COZINHEIRA
Pessoa de responsabilidade. Exi-
eje-se referências. Miguel Lemos,
114, ap. _°01^__
COZINHEIRA - 70 mil, casal de
trato precisa, forno e fogão, la-
va na maquina. Refs. Rua Aris*
tides Espinola 22 ap. 301. Fi-
nal Leblon."rÕ"ZÍNHÊIR/r^'r~vJãr""va7ird"i7-tõ

do serviço Casal. Pagi-so orde*
nado desejado, pessoa responsa-
bitidade. Rua Marechal Mascare*
nhos do Morais, 129, ap. 1 001.
COZINHEIRA DE FORNO • fogáõ

Precisa-se de pessoa muito
competente. Ordenado CrS 80 000

Marcar entrevista, das 8li30m
às 10 horas da manhã, pelo tel.
36-3077.

OFERECE-SE uma senhora de meia
id.de i.^ra cozinhar o trivial fi-
no; tratar das II hs. em diante
- 

_25-5089.
OFERECEMOS

282, ap. 605 — Copacabana.
PRECÍSA-SE de cozinheira para
casal. Trotar na Rua Desembsr
gador Isidro n. 103, ap. 101 -
Praça Saenz_Pena.
PRECISA-SE cc~"inhcira trivlãí* fi
no e que lave roupa na rriéqui-
na. Poga-se bem. Gustavo Sem-
paio, 361-801 - 57-8174.

E de cozinheiro. Av.PRECISA.
Salvador de Sá
Batalhão P.M.

2, Cantina /S-

PRECISA-SE ümar ajudante de
cozinha. Ru-r-Gohçalves Ledo 33
— Sobrado.ótimas coziheirasj

mmí°21°:_ I PRECISA-SE 
"d. 

umo colinhefra
ÒFT5REÇO cozinheira.., arru-1 para trivial fino. Pa_am-i. CrS
madeira, babás c/ doe. c ref. i 60 000. Domingo livre — Exi-
Tela. 32-5556 e 32-0584. Dona' gem-se roforèncias, na Rua Sá

Velho. _ _ _
COZINHAR e lavar para 3 pes-
soas adultas. Pede-se referên-
cias. Paga-se bem. Rua Paulo Ce*
sar do Andrade, 274. Àp. 402.
Laranjeiras. ____
COZINHEIRA - Precisa-so para
o trivial fino. Pede-se ref. Ord.
60 mil. Raimundo Correia 75—
101. Copacabana.
COZINHEIRA - Preciso-se pi cosa
de família, trivial. Exigem-se re-
ferências. Tratar ò Rua Andrade
Neves n. 315. Tijuca. Ordenado
Crí 70 000.

PROCURA-SE umo boa emprega-
da para todo sorvico, inclusive co.
linhar para casal sam filhos. Pe-
ga-se bom. Exigem-se referências.
Dias Ferreira, 425 * op. 603. Tel.
27-524». .

PRECISÁ-SE mocinha 15 anos,
modesto, sossegado e|: rei. —

_3719914.
PRECISA-SE empregada porluguè-
so pl todo serviço. Ruo Viscon-
da de Plral-, 210 — Ipanema.

PRECISA-SE unia menina pora
serviços leves. 37-6571. Copa-
cabana. ._-______——

PRECISA-SE babá. Paga-se ..
30 000. R. Paul» Freitas, 26|
901, Tel,: 37-9353.
PRECISA-SE boa empregado res-

ponsável que saiba passar bom

paro serviços de casal com refe-
rências. Tratar Av. Ptincesa Isa-
bel, 293, ap.
PRECISA-SE uma empregada to-
do serviço de umo pessoa com
um menino no Caleto. Tralar de
10,30 às 12 hs. na Rua Evaristo
da Veiga, 16, 10° sl I 007 (Cl-
nelàndia) c! cart. ou referencia.

PRECISO uma babá o 1 copeiro
70 mil cada. R. Francisco Serra
dor, 98^501 •-_______]_______.

PRECISO 1 cozinheira f. fogão,
80 mil. R. Francisco Serrador, 90
- 501 — Cinelândia.
PRECISA-SE empresada domésti-
ca. Rua Oitis, 29 ap. 204 - Jo
auei. .

EMPREGADA - Precisa-se Rua
Silva Pinto, 119, c] 5, Vila Isa-
boi. Nao lava nem cozinha.
èmp"regà"dà"'"dòr**hõrà''^''p7õcí-
sa-sc. Rua Barão da Torre, 456,
op. 4 — Ipanema.
EMPREGADA para todo serviço «e
quatro pes.oas, não dorme no
emprego. Pago-se bem. Rua Mar-
quesa de Santos n. 32, cj 6. Lar-
go do Machado.

PRECISA-SE de uma empregada
para tedo serviço de um casal,
que saiba cozinhar. Dorme no
emprego. Exigem-se referências
e documentos. Ordenado a com-
binar. Trotar na Rua do Bispo n.°
2*2 ap. 202.
PRECISA-SE de uma empregada
que durma no emprego, para fa*
rer o serviço de um casal que
trabalha fora c tomar conta do
uma criança. Ord. 30 000 R
do Chicharro 55 - D. Odeie

PRECISA-SE - Empregada com
referências, para ajudar na co-
zinha e limpeza, família alto
tratamento. Paga-se bem. Rua
Ger.eial Marianti, 99, subir Rua
Pereira da Silva — João Coquei-
ro — Laranjeiras.

COZINHEIRA - Precisa-se para
trivial variado._ Paga-se bem.
Exigem-se referências. Av. Vis-
conde de Albuquerque 349, ap.
403 — Leblon.

PRECISA-SE de uma empregado
asseade, esperta, honesta. Paga*
se bom. Rua Taperoá n. 245.

PRECISA-SE para casa do trata
monto, do copeira-arrumadeira!
quo apresente boas referências •
quo sirva a francesa. Paga-se bem.
Tratar n» Avenida Atlântica n.°
2 016, IO.» andar.
PRECISA-SE boo empregada para
todo serviço de 2 pessoas. Não
iavo. Rofcrincios. Rua Loranjei-
rt», 136, ap. 703. Tel.t 45-1894.

PRECISO empregada pl ap. pe-
queno, lugar de futuro. — Av.
Pres. Vargas 2 007 - 506.

PRECISA-SE mecânico para_ con-
servação geral de caminhões —

Rua São Paulo, 108 - Sampaio.
PRECISO garoto do 12 a 15 onos
para trabalhar em casa de fami*
lia. Carlos Vasconcelos, 25 • Pra
ça Saens Pena.
PRECISA-SE de empregada
com referência. Tratar na
Kua Mariz e Barros 923, ap.
801.
PRECISO boa emp; q. saiba pas-
sar roupa casal. Ord. 50 mil.
Exige-se referências. Alm. Ta-
mandaré, 50-603, Flamengo

PRECISO babá com cart. o ref.
CrS 80 0000 - R. Sô Ferreira n,
128601. 
PRECISA-SE «rnprogada portuguê
sa ou espinhei», ótimo ordenado
- Tel. 27-2754.

COZINHEIRA das 8 às 4 da tar-
de, para casal Rua Domingos
Ferreira 221 - 1003 - 57-6682.

CASAL preciso empregada . de
responsabilidade, que cozinhe
bem e durma fora. Referências.
45 000. R. Lopes Quintas 309 -
201 — Jardim Botânico.
COZINHEIRA - Preciso-sse trivial
fino variado pequena i amí Ma,
exige-se referências. Cr$ 45 000.
Av. Copacabana, 866|501.

COZINHEIRA - Precisa-se para
5 pessoas adultas, preferindo que
durma. Não serve aprendiz. Rua
Pinto Guedes, 24, Muda.

algumas peças para casal» Paga
se bem. Dormir emprego. Pede-
se referência e carteira. R. do
Matoso, 207, ap. 607. Tijuco.
COZINHEIRA - Precisa-se para
cozinha simples e ajudar a arru-
mar com Carteira e referências.
Pago Cr$ 50 mil. Rua Duvivier,
50, ap. 703.
COZINHEIRA - Precisa-se com-
pelente, para família de trato,
que possa passar o verão em Pe-
trópolis — Tratar na Rua Jequi-
trbá, 45, Jóquei Clube, fim da
Rua Major Rubens Vaz — Orde-
nado CrS 50 mil.
COZINHEIRA -"Precisa-se do Uma
quo tenha prática — Rua Vis-
conde dc Pirajá, 365, ap, 401.
COZINHEIRA - Preciso para
pensão. Pago bem — Rua Bela,
800 — S. Cristóvão.
COZINHEIRA - Precisa-se, Av.
Copacabana, 312, op. 601.

COZINHEIRA de forno, fogão -
Píga-se bem. Constante Ramos,
67Í301.
COZINHEIRA que iave e passe
alguma rcupa e durma no em-
prego. Domingos Ferreira, 28, op.
804^
CÒZINHEIR~Á - Cozinhar t pas-
sar para três pessoas. Ordenado:
40 000. Av. Bartolomeu Mitre,
4101102 - Leblon.
COZINHEIRA 

"COPEIRA 
E ARRU-

MADEIRA - Que conheça bem o
serviço. Família de três pessoas,
Leopoldo Miguez, 25, apartamen-
lo, 204. próximo Igreja São Pau-
lo Apóstolo.

COZINHEIRA - Precisa-se quo
tenha prática do trivial fino e
aprosente roferências ou cartoi-
ra. Tralar na Av. Rui Barbosa,
314, 10.Q andar.
COZINHEIRA - Precisa-s» 

"do

trivial fino, lavando roupa para
poquona família de tratameno.
saídas semanais. Pagam-se até
CrS 60 000. Tratar na Rua Anta-
nor Rangel, 140 — Gávea ou pe-
Io tolofono 47-3393.

Conceição.
OFEREÇO cozinheiras, copeiras e
babás, com doe. e ref. Escolhi-
das psla agência da alemã Olga.
37-7191.
OFEREÇO 2 ótimas cozinheiro:
de forno e fogão. Ótimas refs.
Também v5o para fora. Ag. Olga.
Tol. 37-7191.
PRECISO cozinheiro pago 40 000.
Praia cie Bot3fogo 280 ap. 701.
Tel. 46-2754.
PRECISA-SE de um terceiro cozi-
nheiro. Rua Riachuelo, 54.
PRECISA-SE de empregada que
saiba cozinhar à R. Sousa Li-
ma T85;602. Exigem-se refe-
rências.
PRECISA-SE de moça para co-
zinhar e pequenos serviços que
durma no emprego. Ordenado
40 000. Av. Visconde de Albu-
querque 129 — 101. leblon.
PRECISA-SE coiinheir» para o tri*
viat fino e variado. Passa poças
miúdas. República do Peru, 124,
ap. -701.

PRECISA-SE -a cozinhoíra trivial
fino. Ord. 50 000. Exigem-se ro-
ferências. Bulhões de Carvalho n.
61. Tol.: 27-4457.
PRECISA-SE do uma cozinheira pl
restaurante, que tenha prática —
Tratar Av. dos Democrático*, 685.

onsucesao. Ei um garçom^
PRECISO do cozinheiro - Rua
General Bruce, 390. Pegar hoje
São Cristóvão. Café. ^^
PRECISA-SE de empregada saiba
cozinhar, trabalhar em Dol Cas-
tillo. Tratar Rua Castro Alves, 42
- op. 301 - Méier.

Ferreira n. 25 — 10.° andar -
Copacabana.
PRECISA-SE 

"um 
ejüdãnle de for-

ng. Padaria Rio Comprido. Rua
Arislides Lobo 244.

LAVAD. E PASSADEIRAS
MOÇA para lavar, passar e lím-
pezns. Rua São Luiz Gonrega n.
504-A.
LAVADEIRA-PASSADEIRA - Pre-
cisa-se 2 diai por semana. Ru*
Maracanaú, 5, Cop. Princípio du
Rua Toneleros, tel.: 57-2824.
LAVADEIRA - Moça, precisa-se
2 vezes na semana. Tratar nn
Rua Barão de Itapaglpe 182 —
Rio Comprido.
LAVADOR - PASSADOR o PAS'-

SADEIRA - Preciso. R. Clorlmun-
do de Melo 465-A.
LAVADEIRA - Preclsa-sc que
trabalhe com perfeição 3 dia*
por semana. Paga-se 3 mil per
dia. Rua São Manuel, 36, Botafo-
9? (começa na R. da Passagem).
LAVADEIRA - Precisa-sõ p] tra"-
balhar 3 dias por semana. Av.
Paulo de Frontin, 149.
OFERECE-SE passadelra ligeira,
passa muito bem camisas, cas*
família, 1 ou 2 vezes p| semans,
das 7 às 13 horas. 3 500 cad-.
vez. Tel.: 26-7183.
OfERECE-SE lavadeira e
deira. 4 dias na semana.
57-8346.

passa-
Tel.

COZINHEIRA trivial fino • varia
do com muita prática referências
o documontos. Dorme no emprê*
go. Não lava nem passa, 262 Av.
Copacabana, 7.° andar. Telefono
37-6290. Pagam.sa CrS 75 000.
COZINHEIRA -' Precisa-s» d»
uma para pequena família de
tratamento de forno e fogão com
referências e que passo pouca
roupa. Preferência portuguesa
ou pessoa distinta. Ordenado CrS
60 000. Av. Bartolomeu Mitre, n.
174, ap. 402 - Leblon.

PRECISÃ-SE de uma cozinheira
Horário facilitado. Paga-se bem,
Ruo Jorge Rudge, 128 - Telefone
48-4386 — Maracanã.
PRECÍSA-SE umo senhora do moia
idade para cozinhar trivial fino,
lavando a máquina e passando ai-

gumas poças pequenas. Exigem-
se referências, e o resto a com-
binor pessoolmonte. Rua Senador
Vergueiro^ 66,_ ap. 1501.

PÊÀO DA CÒZlNHA,' com pré-
tica comprovada, precisa-se para
hotel de tuxo. Tratar na parte
da tarde, trazendo documentos,
na Av. Atlântica, 1456. Entrada
de serviço^Copacabana.

OFERECE-SE passadelra, 2 ou 3
dias da semana. Tel. 47-2157.
PÁ!~S"ADEIRÁS~o"-entregador com
prlica de vestidos o camisas ps-
ra tinturarie. Rua Domingos Fer-
relra 122. _^^^
PRECISA-SE de lavadeira para
uma vez na semana, pequena f_-
milia. Pede-se referência. — Rua
Miguel Lemos, 53, op. 202 —
Copacabana.

COZINHEIRA - Preciso com pra
tica, cozinhar e arrumar. Dor
me no emprego. Cr$ 50 000. —
Tel.: 57-1053 - Barata Ribe'
7J6, ap. 701.
COZINHEIRA - Com prática -

PRECISÃ-SE" empregada idosa po- CrS 40 000. Tel.: 37-7587. Rua

ro casal idôneo; Serviços leves - Raimundo Corrêa, 27, ap. 1 001.
"' COZINHEIRA - Precisa-so com

referências na Rua João lira,
35, ap. 101 - Leblon.
COZINHEIRÃ-ARRUMADEIRA. Pe-
dem-se referências. Paga-so bem
— Ipiranga, 138, Laranjeiras.

COZINHEIRA - Precisa-se de

COZINHEIRA _- Preciso quo dur-
ma no emprego e faça outros
serviços p| um casal» R. Pereira
Nunes 146 - Tijuca. 48-5754.
COZINHEIRO c] pratica de res-
taurante e lanches. Rua Mar-
quês de Sapucai n. 127 — Praça
Onze.

Paga_-se_ bem. Tel. 32-3364.
PRECISA-SE empregado todo ser-
viço, folga domingos, ord. CrS
40 000 - R. Constant» Ramos n.
78, ap, 603.
PRECISO cie mocinha 11 a 15

anos, tomar conta 1 menino de
um ano. Rua Castro Alves, 251.
Méier. ^___

PORTUGUESA OU ESPANHOLA.
Trabalhar por hora casa senho

EMPREGADA cie boa aparência,!" e menino do 1 ano. 
'--

precisa-se um ap. de 4 pessoas,
para ajudar em todo serviço, pa-
ga-se bem. Av. Gomes Freire,
740, op. 902.
EMPREGADA - Precisa-se das 7
òs Hhs. Rua Paula Frentas, 32,
ap. 710 — Copacabana.
EMPREGADA para famiiia peque-
na. Pedem-se referências. Ord. 30
mil. Rua Lucídio Lago, 170, ap.
403 - Méier.
EMPREGADA - Precisa-se que
saiba cozinhar, na Rua Conde de
Bonfim 1 236. Paga-se bem.
EMPREGADA para todo serviço
para casal, bem recomendada. R.
Paissandu, 46, op, 1 102.
EMPREGADA por hora, ò lorde,
cuidar da roupa de 2 pes., ze-
lar peq. ap. Não cozinha nem
encera. R. Pedro Américo, 314,
ap. 1 004 — Catete.

EMPREGADA - Precisa-s» na R.
Correia Oliveira, 30. V. Isabel,
fim Sousa Franco. Base Cr$ ,...
30 000.

37-1684.
CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Alu-
gam-se três dias por semana, na
Rua Santa Clara, 33, sala 901 —
Copacabana. Tratar no locai dià*
riamente.
MÉDICOS — Aluga-se vagas em
equipe especializada, R. Barão
Ipanema 76.
PASSO escritório em Copacaba-
na com móveis ds Prado, de lu-
xo, 2 telefones com extensões.
Aluguel 132 000 com contrato
novo. Base 7 milhões, com qul*
tacão geral. Tralar tel. 27-9586
- Sr. Delfim.
SALA -- Passa-se contraio, sala
pora consultório ou escritório. —
R-.-n Siqueira Campos, 43, sala
823. Ver das 13 ,'.s 16.

CENTRO — Alunam-se. Av. Pres.
Vargas, 482, Palácio Mercantil
em 1.8 locação os grupos de sa
Ias 903 e 904; 909 e 910; 1 404,
a I 407. Vor com porteiro Sr. ZONA NORTE
Vieira. Tralar pelo tal.: 37-8576. „;_-„.
ccrDiTODir.—*—»."..ltj i PASSA-SE o contrato de uma ca-ESCRITÓRIO - Avenida, mob., „ .. v„ e 1ratar na Es|rada d'"•lAgua Grande n. 1 670 - l. C. r 

'

Precisa-se de
preferência estrangeira com re-
ferências; paga-se bem. Tratar
Av. Copacabana, 664, loja 24.

EMPREGADA - Para caso de co-
sal de tratamento, que saiba co
zinhar trivial fino. — Paga-se
ótimo ordenado porém, exige-se
referencio — Telefones: 27-9664
e 47-8632.

depois das 18 h 30 m, na Rua
dos Inválidos n. 18, op. 401 —
Centro. ,
PRECISA-SE de uma empregada
na Rua Senador Furtado n. 62
- 401.
PRECISA-SE dc copeiro cl prati-
ca. Bom ordenado, na Avenida
28 de Setembro n. 420.

PRECISA-SE de uma empregada
paro todo serviço de casa^ para1
3 pessoas. Exigem-se referencias
- Ordenado 40 000 cruzeiros. -
Tel. 36-3457.
PRECISO - Arrumadeira, passa-
deira, espanar, varrer toda casa,
passar roupa. Prática, referência
1 ano casa família, documentos.
Dorme emprego. Tratar pessoal-
mente pela manhã, Rua Corco-
vado, 78, Jardim Botânico, tel.
26-6801._ Ordenado: 40 000.

PRECISA-SE do empregada po-
ra todo o serviço de casal com
documentos e referências, na R.
Marqum de Paraná n. 49| 104.

PRECISA-SE de 1 orrumadoira a 1
copeira com prática e referencias.
Ordenado 40 mil cada — Tel.:
46-7019.

EMPREGADA doméstica para casa
de duas pessoas. Paga-so bem.
Estrada Vicente de Carvalho, n.
1 481, o! 203. Praço do Cormo.

EMPREGADA - Precisa-se no Rua
Souza Lima, 352-601.
EMPREGADA com referências pa-
ra todo serviço de casal. Se-
nador Vergueiro, 14, ap. 902.
EMPREGADA - Precisa-se das 14|
18 horas em troca de quarto —
Ronaldo Carvalho, 55, ap. 501.
EMPREGADA para todo serviço
de um senhor. Rua Humaitá, 77{
__0?._ Bolaíug-. .10 mil.
EMPREGADA poro todo o servi-
Ço que durma no emprego. Or-
denado 40 itií! com referências.
Rua Ronald de Carvalho, 21 - ap.
74.

PRECISA-SE babá poro menino
de 6 anos que está no colégio.
Exigem-se referências. - Fi9a-'°
bem. — Gustavo Sampaio, 361-801
- 57-8174.

PRECISO de menor moça ou ra-
pai com prática de servir mesa
em pansão. Rua Dr. Pachç de Fa-
ria, 18 - Méier.
PRECISA-SE de mocinha para ca-
sa de respeito, serviços leves R.
Conde__de_Irajá 354 - Botafogo.

PRÉCISA-SE empiegado para se-
nhora só. Tralar das 12 as 19
horas, na Rua Almiranla Tamanda-
ré, 47, ap. 202 - Flamengo. _
PRECISA-SE empregada para lavar,

passar e fazer limpeza, dois dias

por semana. Rua Senador Verguei-
ro, 50, ap. 801

PRECISA-SE copeiro arrumador.
Residência, durma fora* Sá Fer-
reira, 155, op.. 101.

PRECISO empregado com refe-
rências, pj todo serviço de ca-
sol, pago bem. Toneleros, 193,
op. 201.
PRECISA-SE empregada jovem
para arrumar e serviços levos,
mesmo sem prático. Paga-se
bem. Barata Ribeiro, 345-301 ¦

Babá
Precisa-se de uma babá. Paga-

se bem. Exigem-se referências.

Apresentar-se na Av. Atlântica,

n.° 416 — Apt. 601.

COZINH. E DOCEIRAS

compelento. Paga-so bem. Tol.:
22-9152. Rua Bonjamin Constant,

33 op. 203 - Glória
COZINHEIRA - Precisa-se Rua
Visconde de Piraiá, 447 ap. 702
- Ipanema. CrS 45 000. Exigem-
so documentos e referências.

CÕZÍNÍTÍIRA - Pora família dc 3
pessoas adultas. Trivial fino, la-
var e passar peças miúdas. Or-
denado CtS 60 000. Rua Xavier
da Silveira, 92 ap. 301. 
COZINHEIRA - Precisa-se com
prática trivial variado, ordenado
CrS 50 000, durma no emprego
e dê referências — Rua Dr. Sou-
sa Lopes 8, começa no Rua Ma-
rechal Bento Manuel, a terceira
à direita entrando na Rua Farani
pela Praia de Botafogo-
COZINHEIRA - Prociso-so para
dois meses em Petrópolis. Ob-
séqulo. Tol. 37-9715.

COZINHEIRA com prática de res-
taurante e lanches. Rua Marquês
Sapucai n. 127. Praça Onze.
COZINHEIRA - Durmo emp. -
Carlos Vasconcelos 63 S. Pena
CrS 35 000.
COZINHEIRA - Precisa-so cozi
nhoira trivial variado e timpa.
Tratar Rua Dominaos Ferreira, 183
ap. 701. Tel.: 36-7973.
COZINFÍEIRA - pVacíse.io eoii
r.heira trivial variado • limpa pa<
ta Ilha do Governador, Tratar à
Rua Dominqos Ferreira, 183, ap.
701. Tel.: 36-7>73.
COZINHEIRA - Praeisa-s», meia
idade, com prática desembaraça-
da e ótimas referências, ordona<
do 40 mil, só coxinhar. Tratar R.
Tonoloros, 296, ap. 101. ___

COZINHEIRA - Preeiso-'se com
referêncios. R. Conde Bonfim, __?
573, ap. 302.
COZINHEIRA - Preciso. Ordena-
do de Cr$ 40 000 no Rua Alber-
to Siqueira n. 18 - Tijuca-

COZINHEIRA - Trivial fino •
variado, lavar na már.uina, Podo-
sa referências que serão loma*
das ptssoalment». Ordenado CrS
50 000. Tcl._26.9767 Dona _Ano.
COZINHEIRO E GARÇON com
bostanle nrítica d» sunda»s. Ur-
gente. Rua Constant» Barbosa,
135-D - Miior.

EMPREGADA - Precisa-so pora
casal sem filhos, lodo serviço, —
Exigem-se referências. Tratar até
às 12 horas na Rua General Ri*
beiro da Costa, 56, ap. 704 no
leme.

PRECISA-SE de empregada casal
com 2 filhos - Durma no empre-
go, na Rua Vilela Tavares n. 47
ap. 108 - Méier.
PRECISA-SE

EMPREGADA - Precisa-so quo
queira ir para Petrópolis. Cr$
60 000 mensais e passagens dias
de folga. Tratar R. Leopoldo
Miguez 86 ap. 302. Tel. 36-7628.
EMPREGADA para residência, me*
nor, precisa-se, casal. Rua Eva<
rislo da Veiga, 47, ap. 607 -
Cinelândia.
EMPREGADA - Precisa-se paga.
ss bem, cozinhar «arrumar. R.

EMPREGADA cam carteira 
"com! 

2 P«embro, 140, ap. 502 - Ca-
boas roferências para 3 pessoas-j tete.

Durma fora, 30 000, na Ave-. EMPREGADA' qüe saYba cozinhar,

fin. 209 mil, txs. (3 1/2) s
3 m. dei

46-4797.

nida Mem de Sé n. 230,

ESCRITÓRIO - Passo urg.nl. gru-
po de 3 sls. saleta, 2 banhs. pri*
vatívos, na Av. Almte. Barroso,
2, 77.° and. a quem ficar c*m
os móveis • telefone. Contrato
novo em nome do pretendente de
3 anos. Aluguel: 150 mil. Entre-
ga imediata. Ver no local • tra*
tar p.lo t»l. 42-4756.

ros todos os dias.

OUTROS ESTADOS"
¦EMPREGADA - família estran-
geira precisa para todo o servi*
co com experiência e referên-

... _ . ......  ... _ cias. Poga-se bem. Av. Afrânio
ALUGA-SE vaga escritório c] te-!de Melo Franco n. 149 — ap.
lefone. 50 mil mensais. Tratar te- 102 — Tel. 27-2777 — leblon.
lefone 42-0575.
SALA pj escritório, aluga-se para
escritório de representações, te-
nho dois telefones. Escrever para
125 489, na portacie deste Jornal.

OUTROS ESTADOS
ALUGO qto. mobiliado indepen-
dente a uma pessoa. Aluguel. CrS
35 mil. T. 58-4915.
CAMBUQUIRA - Aluga-se por 30
ou 60 dias, casa mobillada com-
posta de sala e 3 quartos, tratar

, pelos tels.: 36-3621 - 31-2332 -
CRECI 273.

S. LOURENÇO - Hotel Silva,
iunto ao Parque das Águas —
ótima e- farta alimentação, quar-
tos com água corrente .e aparta-
mentos, casal com refeições, diá-
ria desde CrS 10 000, tel. 27-0851

42-8911 ou 32-9258.

CAXAMBU — Aluga-se ap. mob.
encostado Parque, edif. cj pisei-
na, CrS 180 000 janeiro. Tel.: ..
29-9993.
CAXAMBU — Alugam-s» casas
mobiliadas, acomodações para 6' 
a 10 pessoal. Janeiro « fevereiro.
Tel.: 57-0808.
FÉRIAS —.Para pessoas modestas
— S. Lourenço — Hotel Cruzeiro
do Sul, diárias para casal
CrS 8 000 com refeições. local
tranqüilo, próximo ao Parque das
Águas. Condução de domicílio è
domicílio, CrS 9 000 por persoa
-.27-0851 ou 42-8911. _____
MOCAS - Vaga - Residência de
família %] deposito cí direitos
Tel. 22-7802. Sônia de 7 às 12h

SAO LOURENÇO - Alugo caso
mobillada perto do parque, 2 sls.,
4 qts., CrS 200 000 mês da ie-
neiro. Tratar tol. 45-4394.
VASSOURAS - Aluga-se ou ven-
de-se casa nova. Informação
28-7309!

SÍTIOS, CHÂCARÃST"
FAZENDAS
ESTADO DO RIO

EMPREGADA - Precisa-se paro
serviços de um casal. Paga-so
muito bem. Apresentar-se na R,
Firmino Moreira, 31-A, Vila Co-
mari — Campo Grande, c| Dona
Aparecida.

*P;|boa aparência, com referências.
Foga-se bem. Rua Marquês de
Abranles, 126, ap. 1 204.
_M"PREGAÒÁ" c| referências, pre-
cíco para arrumar e cozinhar. R.
Barão de Icarai, 38, ap. 502 -
Flamengo (transversal à R. Sena-
dor Vergueiro, 171). Pago 50 mil.

EMPREGADA para pessoa s6. -
Paga-se ótimo ordenado. Praça
Barão de Drumond, 15, ap. 201
e Rua Gomes Carneiro, 49, ap.
102. 27-8926 e 37-6116.
EMPREGADA para todo 

"serviço

de pequeno apartamento — Rua
Constante Ramos, 68, ap. 602.
EMPREGADA para lodo serviço.
Dormir fora — Paga-se bem. Rua
Sá Ferreiro, 170-502.
EMPREGADA - Precisa-so. Pa-
ga-se bem. Rua Santa Clara, 239,
ap. 301.
EMPREGADA para a tarde. 20
mll cruz. Rua Gomes Carneiro,
_____• ap' ~*Q*- "* *Panema.
EMPREGADA - Moça ou moci-
nha — Precisa-se na Rua Monse-
nhor Jerônimo n. 426-F, ap. 201
— Eng. de Dentro — Telefone ..

BONS empregos pj cozinheiro,
copeira clc. CrS 40 a 100 mil,
Rua Francisco Serrador, .90, 10.°
and. — Cinelândia — Leda.

ATENÇÃO — Precisa-se cozinheira
casal, dorme fora. Referências -

28 mil. Avenida Ataulfo Paiva,
23, ap. 701 - Leblon.

COZINHEIRA para casal trivial fi
no e variado. Paga-se bem. Av
Bartolomeu Mitro, 254, ap. 302
-• Leblon.
COZINHEIRA - Pr"ci:"a"se de uma
do trivial fino, que traga refe-
rências e durma no emprego. Or-
denado CrS 50 000. Rua Maré-
chal Mascarenhas de Morais, 190.
*-_Copâ_cabana:___

COZÍNHEÍRÃ"- Precisa-se senho-
ra de responsabilidade cl boas
referências pj ap. casal c! 2 fi-
lhos. Paga-se bem. Trivial sim*
pies. Tratar somente até 11 ho-

na R. Barão da Torre, 209,
ap. 102 (fundos) Ipanema^

PRECISA-SE de um ajudante de
mesa c| prática de formas, na
Av. João Ribeiro, 67 - Pilares.
Panificação Rio — Uma.

PRECISA-SE cozinheira trivial fi-
no CrS 40 000 - Rua Rainha Eli-
zaboth_244,_!p^_702.
PRECISAM-SE em hotel familiar'
uma moça independente, 40 o 45
onos para arrumadeira. Ordena-
do, cama, comida. Machado As-

2o_J_i" 45-8177.

PRECISA-SE üe cozinhei-
ra e babá. Paga-se bem -
Rua Artur Araripe n.° 40,
ap. 301. Gávea
PESSOA SÓ e fcr£(3 filhos
crescidos precisam emprega-
da pata cozinhar e arrumar
pequeno apartamento. Paga-
se bem. Rua Arlstides Espin-
doía. 81, ap. 1 — Ponto íl-
nal ônibus Leblon.
PRECISA-SE empregada, quo sai-
ba cozinhor, com referências, quo
durma no emprego. Rua Condo
de_Bonfim, 645, ap. 704.

PRECISA-SE do cozinheira para
cuidar, apenas, do almoço na
Rua do São Vicente, 89 - Ti-

jucá - Tel. 48-4425 - Pago-so
bem. .
PR~ÉCISA-SE cozinheiro o copeiro,
Rua Joaquim Palhares 701. Pra-
ça da Bandeira.

COZINHEIRO o gareão - Preci-
sa-se para casa de famiiia. Tele-
fone 25-0208. Rctorencias.
COZINHEIRA - CrS 60 OOÒ -
Trivial fino demais serviços me-
nos passar c] 4 pessoas. Exige-
se referencias, boa aparência, R.
L. Miguez 76 ap. 201. Copaca-
bana.
COZINHEIRA - Precisa.e para
bar, que conheça de salgadinhos.
Rua São Clemente, 359-A.

, „„, „„. Em casa de ca-
sal, copeira arrumadeira. Exige-
se que durma no aluguel e apre.
senle referências. Poga-:e bem e 610,
dispensa-se bom traramento. —

Tratar pessoalmente no Praia do
Flamengo n. 194 - op. 901. E
inútil telefonai.

ATENÇÃO — Empregadas domes-
ticos 

'- 
A Ag. Sr. Mota tem

os melhores empregos. Ato ....
CrS 00 mil. Comparecer tel.: ..
37-5533, na Av. Copacabana, ..

obroloja 205.

EMPREGADA - Precisa-se para
um apartamento pequeno, lodo o
serviço. Rua Santo Amaro, 180/
104. Calote.
EMPREGADA para todos os ser-
viços, precisa-se, paga-se bém.
Exigem-se referencias. 5 de Ju*
Ihs, 246, ap. 701. Copacabana.
Tol. 37-3571.
EMPREGADA em apartamento de
três pessoas, precisa-se. Apre-
sentar com referencias e cartei-
ra. Rua Santa Clara, 229, ap. 701
GÒV6RNÀNTA.BÃBÃ - Precisa'
so para tomar conta d» dois ma-
nlnos: um d» dois anos, outro d»
quatro • qu» possa passar o va-
rão em Petrópolis; Exigem-se pri*
tica • boas r».»râncias. Ord.na-
do 60 mil, eu mais, d.p.nd.ndo
da competência qu» raalment» ti-
v»r. Tratar na Avenida Vidra Sou*
to, 46, ap. 101 — Praia d» ipa-
nema.
MóÇA -- Precisa-se para todo
serviço em ap. de solteiro. Rua bana
Figueiredo Magalhães, 741

PRECISA-SE de uma babá portu-
quêsa. Pagam-se CrS 70 000. —

Telefone 25-6769 - Av. Rui
Barbosa n. 636 - 602. - Oona
Fernanda.
PRECÍSA-SE de empregada paro
todo o serviço de família de 3
pessoas, trivial simples, dormir
no emprego, na Rua São Clemen*
te n. 45 - 302 - Botafogo-

PRECÍSA-SE de empregada na
Av. Ministro Edgar Romero n.
363. _.
PRECISA-SE de uma empregada
— Trotar na Rua Pereira da Sil-
va n. 140, ap. 101 - Laran-
ieiras. .",.'..-•.
PRECISA-SE .mpr.gada para to-
do sorvico »m casa d» p.quono
família. Paga-s» b»m! Exige-s»
roferências. Rua Vise. Piraiá, 203,
ap. 501 — Ipanema.
PRECISA-SE d» «mpr.gada do*
mística para trabalhar »m Nov»
Iorque. Contrato para 2 anos. —
T.l, 48-2H54.
RRECISA-SE de empregada com
muita pratica e ótimas referên*
cias. Dormir fora do emprego —
Rua Duvivier n. 18, ap. 404 —
Copacabana.
PRECISO moça que goste de
criança. Saturnino de Brito, 169
- 26-6645.

AJUDANTE de cozinha, cjpVátlca
de Pizza. Precisa-so à Praça Ser-
zedelo Correia, 27, Restaurante..

AJUDANTE de cozinha, p| pen-
são, dormir no emprego. Rua
Alcântara Machado, 46, 1.° and.
Tel. 43-9771.
ATENÇÃO cozinheiras; precisam-
se. Pagam-se 80 mil. R- Sena-
dor Dantas, 39, s| 206.

AJUDANTE DE 
"COZINHA" 

- Pre
cisa-se, Av. Mem de Sá, 27 -
Dorme no emprego.
ÀGiNCfÁ"*FiaRES""ofereço cosi
nhoiras, babás, arrumadoiras. Rua
Voluntários da Pátrio, 31, ap. 501
- T.l. 46-1268.

COZINHEIRA - Para casal, CrS
40 000, bastante prática trivial
fino variado — Não dorme no
emprego. Exigem-se cart. Felix
Pacheco e referências, na Rua
Santa Clara n. 340 -.202,

COZINHEIRA - Precisa-se de
competente para casal. Paga-se
bem, na Rua República do Peru

72, ap. 1 216.
COZINHEIRA - CrS 50 000 -
Com referências, trivial fino e
variado, na Rua Barão de Mes-
quita n. 52-A. Tal. 28-8469._
COZINHEIRA - Precisa-se para
apartamento de casal de trota-
mento. Exigem-se boas referên-
cias. Não trabalha domingos —
Ordenado do 50 mil cruzeiros.

Telefone 46-7598 - laranjei-
ras. ;
COZINHEIRA do trivial fino e p',
todo o serviço paro casal, dur*
ma fora na 

"Rua 
Cinco de Ju-

lho n. 395_- ap. 501.

COZINHEIRA PARA"" UM CÃSA*L
Precisa-se de uma quo sfio

limpa c que possa dar referên-
cias, na Avenida Atlântica n. .
2740, ap. 402.
COZINHEIRA - Sabendo trivial
fino c lavar, min. 1 ano refs.
Ord. 55 000. Tratar Rua Alber-
lo Campos, 155, ap. 401 osq.
Montenegro). Depois 12 horas.

COZINHEIRA - Casa 5 pessoas
precisa empregada responsável,
para cozinhar e lavar. Paga-se
bem. Ruo Visconde Caravelas,
57. Botafogo: 46-8608. 

EMPREGADA para todo
serviço. Trivial melhora-
do. Não lava peças
grandes. Apartamento
pequeno de três peças.
Exigem-se referências.
Ordenado Cr$ 70 mil. —
Tratar de 2 horas da tar-
de em diante. Rua Si-
queira Campos, 16, ap.
803 — Copacabana.

PRECISA-SE de empregada de
boa aparência, quo saiba cozi-
nhar. Paga-so bem. Rua Boriri
162 ap. 301 - Olaria,

PRECISA-SE cozinheiro. Av. Bra-
sil - Mercado S. Sebastião -

Porlão 108, loja S. 

PRECISA-SE do empregada de 40
a 50 onos, para lavar passar e
arrumar em casa do uma se-
nhora, dorme no emprego, Pr-
dem-se informações. Tratar de-
poís das 10 horas. Praça Soen.:
Pena. Rua Santo Afonso 105.
PASSADEIRA - Precisa-se tin'-
turaria, Rua Senador Correta 15-A
— Praça Soo Salvador. Laran-
j eiras.
PRÉCISA-SE passodoiras Com prá-
tica de camisas esporte e social.
É favor não se apresentar quem
não estiver em condições. — Rua
Camerino_128_-_grupo_202. _
PRECÍSA-SE de uma moça para

! lavar e passar no restaunronte —
Avenida Rio Branco n. 124 —
23.0 andar.
PRECISÁ-SE lavadeira cozinhei*
ra, ou lavadeira 3 vezes sema*
na. Ministro Viveiros de Castro,
122 - 18.
PASSADEIRA — Precisamos com
prática pora 2 dias em casa da
famiiia. Tol.: 36-4129.
PASSADEIRAS com práticas d.
fábrica. Av. Brigadeiro Lima •
Silva, 910. Bairro 25 d» Agosto
-__. Caxias.
PASSADEIRA - Precisa-se do uma
moça que saiba passar muito bem
dois ditis por semana, terça e
sexta-feira, ordenado 2 500 por
dia. Exigem-se referências. Tra-
tar na Praia de Botafogo, 198,
ap. 302.

PRECISA-SE lavadeira * possadei-
ra, família tratamento — Exige-
se referência. Rua Conde Bon-
f im, J95. _.
PRECISA-SE de uma empregada
para passar roupa t demais ser-
viços de limpeza. Pcdem-se ra-
ferências. Rua Parcto n. 20 —
np. 104.

PRECISA-SÉ de uma cozinheira cs-

pecializada em salgadinhos de
botequim. Ruo do Riacnuelo n.
2r_E^

PRÉCISA-SE de cozj-
nheira da forno e fogão
com referências, R. Ge-
túlio das Neves, 22. —

Tel. 26-1977. Ordena-
do: Cr$ 60 000.
PRECISO empregada cozinhar e
arrumar. Hilário Gouveia, 74 op,
203.
PRECISA-SE cozinheiro. Barata
Ribeiro, 655.
PRECTSA-SE empregada, pouco
serviço, quo saiba cozinhar, Cr$
40 000,00. Tel. 37-0952

PRECISA-SE apartamento mobi*
liado c| geladeira, 2 quartos,

uma sola etc. também garagem,
por 30 dias', Imediações Copa-
cabana oté Pôsío 6. Pâga-se adi-
ontado. Tratar c| D. Vera. Tel.
48*0579, até 10 horas ou após
17 horas.
PRECISA-SE passadeira R. Sousa
Barros, 557, tal.: 29-2576. Eng.
Nòyo. 
PRECISA-SE de lavadeira com rc-
ferência. Ordenado do Cr$ 40 OOO
Tratar com D. Beatriz, na R. der,
Laranjeiras 304 ou pelo telefone
25-4807 è tarde.
PRECISA-SE de passadeira com
prática. Rua Ferreira Viana, 81.
TINTURARIA - Precise.» off-
mista efetivo. Paga-se bem. A
peça ou diarista. Rua Ana Néri,
652. Tel. 28-7391 - Triagem.

PRECISO cozinheira só para ai-
moço. 45 mil, casa e comida. R.
De«2T____.____Ii_Io_J______'<:?:
PRECISA-SE - Cozinheiro com
trivial simples, com boa pparen-
cia. Pago 45. Anita Garibaldi, 48,

BpJJ_0_U_teJ__. ,__t'
PEQUENA família preciso de
uma empregada para cozinhar e

passar. Referências, R. Conde de
Bonfim 518, ap. 402. Ordenado
CrS 30 000.

EMPREGADA - Precisa-se, casa
de família, trivial variado, esper*
ta, socegada. Ordenado 45 mil.

Tel. 25-0208.

AJUDANTE do cozinha e copei
ro. Prcciía-se. Ruo Senador Ver
gi'eiroJ^3J]J____F>rin_^m£rican_ COZINHEIRO, terceiro, precisa-se

Precisa-se rof.DOMÉSTICA
p| cozinhar « lavar. Dorme no
emprego, folga domingos. Rio
Coniprido^JeJ^iB-JTfl;
COZINHEIRA - Precisa-se para
lanchonete. Rua Bambina, 161 —
Botafogo.
COZINHEIRA E ARRUMADEIRA -

Tratar na Rua do Rosário, 133.

COZINHEIRA do trivial, boas re-
ferências, para casal. Precisa-se
na Rua Professor Orllz Montei-
ro, 104-403 — laranjeiras.

COZINHEIRA - Precisa-se com-

pelente, asseada para família dc
tratamento, na Av. Rui Barbosa

EMPREGADA - Precisa-se para o
serviço de pequena família. Exi-
gem-se referências — Tratar na
Rua Dias da Cruz, 416, ap. 402.
EMPREGADA — Precisas» portu-
guêsa, com prática de cozinha,
para casal. Paga-se bem. Av, Co*
pacabana, 31, ap. 1 205,
EMPREGADA - Cozinhar, arrumar
e lavar peq. peças. 45 000. Re-
ferências. R. Santa Clara, 340,
ap. 402 -> Copacabana.

Precisam... Paga-s. b.m. Rua Fi* n. 500, ap. 1 002. Telefone ..

gu.irodo Magilhi»s, 3711301 -145-9316.
T.l. 37.9509.  j COZINHEIRA - Precisa-se para

PRECISA-SE d» cspeira-arrumidei-
ra com muita, prática para casal
sem filhos. Exigem-se referências
a documentos. Paga-se bem. Tra*
tar depois de 13 horas. Avenida
Osvaldo Ctuz, 107 ap. 102 —

2lam«ngo. T.l. 15-7016.
PRECISA-SE de copeira, arruma.-
deira que durma no aluguel e dê
boas referências na Rua Miguel
Lemos, 24, ap. 501 — Copaca-

SITIO M. PEREIRA - Alugo jan. 49-9308 
"° ""'"" "!":'","c "iW

março, integral ou por mês,! .,._„_-.-„ ,-..—•-I ><-'
mais bonito do local, 

"com 
„„.| 

"MPREÇADA^ 
com 

^tSrTpl J\ MOÇA --"*0,erec.-se 
* 

para 
*.ra'

•-¦--- 'balhar em casa de família com

_--...Kn.°TÍl.. 3 „ • PRECISA-SE babá com práticaCopacabana. Tratar a noi-,„„, B__.i-.lt. r..i.. -. 0„.

cozinha, das 7 às 15 horas, Av. ,
N. S. de Fátima n. 22. - 602. ÍJma £_»nS" de uni mes de Ida. I

de. Dao-se referências. Telefone 1 Í'A?S

do local, com pis-|t.mHK
cina, qd. tênis, conf. caso mob. ° "
utensílios completos tj luxo —
Acomodações pi fam. 

' 
15 a 20,

pess. 400000 mens. ou 1 tini- EMPREGADA - Precisa-se de 58-3331"-." o
Ihão 3 meses. — 38-7632. ; uma competente e educada, pa-

- ra iodos os serviços em aparta-
1 mento de pessoa de fino trato.
i Exige-se referência de casa on-
: de haja trabalhado e também
| documentos de ídanlidade. Tra-
I ta-se d.5 10 às 22 heras na Av.

Atlântica, 792, ap. 501. Não se

para Petrópolis. Trntar
Rodolfo Dsnlas, 86.

COZINHEIRA - Trivial fino -

Todo serviço. CrS 40 mil - Xa-
vier da Silveira, 86, ap. 1001.

COZINHEIRA - Precisa-se c. ref. cozinhar, lavar e pofluenot' ,«"VI:
(55 000). Rua Senador Vergueiro, ços - Nao passa. Ordenado de

rí 30 aD 901 45 mil. Pedem-se referencias n_
n. JU, ap^vuj^ Dav.d Campi!la_ 80. (T_|.:
COZINHEIRA e copeira 26-30701. Botafogo,
arrumadeira — Precisa-se
com referências e prática
de serviço. Av. Rui Barbo-
sa, 532, ap. 1101. Telefo-
ne 25-5474.
COZINHEIRA — Precls_-se
para íamlli- de troto. Paga-
se bem. Rua Rala GabagUa,
70 — Grn.au. Tel. 38-6713.
COZINHEIRA - Prática p[ dor-
mir no emprego, c/ referências.
Rua Juiz de Fora, 14 ¦ Grajaú,

PRECISA-SE de urna moça para

COZINHEIRA - Precisa-se c! prá-
tÍC3 de pensão. Telefone 37-2341
cu Av. Copacabana S40-406. —'
Segunda-feira^

babá

PRECISA-SE
Alugar no Castelo ou até Botafo- Segada"-""pVeeiM-. para

Salete

de uma menina de três COZINHEIRA - Precisa-se com
Constante Ramos, 67, ap. «**«•¦ RlJa U'an0! "• ,327 _

Olaria.  

COZINHEIRA - Precisa-se de 1
para 3 pessoas só — Rua Sa
Ferreira, 171, ap. 301. 

MENINA*:- Preciso pára casa de PRECISA-SE de senhora. p~a"> a COZINHEIRA — Precisa-
w n/,.nn aa »«.' • tomar conta menino; caja slm-| n ^-_, /">.:..£_-_,•.

101. Dona Júna.GCoPniumo' bTJp1»- "«» »*'- <* '"¦»•'»« 2é0 5e ™ R' ^^ G,ICer'°família. R

carios de Cavalcanti.
MOÇA MENOR para copeira e

Sequenos 
serviços. Precisa-se, R.

mari, 51 — Laranieíras (transver-
sal à Pereira da Silva).

go área útil de 500 m2, para instalação.fer-it^K,;*  o, .....
de escritório. 3 150, ap. 402.

MOCINHA - Preciso p. peque-
na famiiia. Não trabalha do-

Av. Prado
tunior 281 ap. 1108.

I EMPREGADA — Precisa-se só com OFERECEMOS arrumo f..f-
'ceires e babás

Tll.: .2-0720,
Propostas pelo telefone 22-5486. '_« «.ci2.i.Rl" "" "* " !-": * ,:"r*' - -=i-c..,.

COZINHEIRA p| fábrica c; bos-
tante prática e referências. Tra-
tar na Rua do Carmo, 5, 2.°,
Slll?_^' 
COZINHEIRA - arrumar, 2 se-
nhora?, ap. Rainha Elizabeth, 559,
ap. 702 - 47-3405.

. COZINHEIRA - Precisa-se com
COZINHEIRA - Tr»la-s» umo c p,_jic_ . boas referências. Tratar

d* ps.a.t.d. -CF.,-.. ^,,se^g^^'^^'^: com D. Apareci., note,. 37-6131.

nema. Aoresentar*se apenas pes-
sea habilitada. 5ilár!o bis* de

--térreo.

PRECISA-SE de empregada arru-
mar e cozinhar para 4 pessoas
CrS 35 000. Tel. 58-9397, Vila
Isabel. Tratar pela manhã.
PESSOA SÔ — Precisa emprega*

s
bem. Referências. Rua Pereire
Nunes, 381, ap. 307, V. Isabel.

176, ap. 202 — Laranjei-
ras. Paga-se bem, dá-se
13.° salário e férias.

COZINHEIRA - Av. Copacabana
380, ap. 1102. Paga-se bem. 

COZINHEIRA - Preciso para
cozinhar e lavar para pequena
família. Exijo referências. Ave*
nida Atlântica n. 3 940 - 801.
Telefone 27-2036.
COZINHEIRA - Precisa-se com
prática de forno e fogão. De-
sembaraçada para farer também
pequenos serviços. Ord. de Cr$
45 000 com freqüentes aumen-
tos. Tratar na Av. Paulo de
Fronlin n. 125 - Estáclo.

p"RECI5A-SE empregada saiba co-
zinhar, gosto crianças, dorme
empre go.'PRECISA-SE 

ajudante cozinha e

copeiro com prática. Praça Ban-
deira, 91."PRECISA-SE 

de empregada para
cozinhar e lavar para uma pos-
sco s. - 26-9579. Av. Portugal,
248 - Urca.
PRECISÁ-SE empregada meia ida-
de para cozinhar e arrumar em
caso de sítio. Tralar com D. lu-
cia. Tel. 52-6909. Ruo Visconde
de Maranguape, 9;

PRECISA-SE cozinheira portuguoso
para duas pessoas. Dormir no
emprego, Ordenada 70 mil cru.
zoiros. Tratar pi lel. 47-0026.

PRECISO de cozinheiro e lanchei
ro. Av. Mem de Sá, 215-C.

TINTURARIA - Precisa-se passe-
derra ou passador de vestidos —
Rua Pinlo Guedes 69. Tijuca.
TINTURARIA - Precisa-ia de pas-
sadeira e caixelro menor. Rua
Pereira Nunes 237.
TINTURARIA Sereia — Pre-
clsa-se passadelra com pvatl-

Rua Pedro Américo 189.
Tel. 25-6653.
TINTURARIA - Precisa-se de
passadeiras que tenha documen-
tos, na.Rua Santo Luiza, 210-A.
Maracanã.
TINTURARIA - Preciso de um
passador profissional è máquina.
Rua do Matoso, 184. ^_
TÍNTÍÍRARIA - Precisa-se de
passadeira de linho e vestidos -
Rua Pedro Américo, 53 - Catete.
TINTURARIA - PrSrlsa-se 1 pos"-
sedeira de brim. Paga-se bem.
Tratar R. Riachuelo 19K
TINTURARIA - Precisa-se passs-
deira de vestidos. R. Lins Vas-
concelos 242-A - Lins.

TINTURARIA - Precisa-se 2 pss-
sadelras brim e vestidos. Pago
250 costume. Rua Teodoro do Sll-
va - 774.

EMPREGADA - Precisa-se para
cozinhar em botequim. Rua Gua-
temala 206 - Penha.
EMPREGADA - Prcclsa-se que
saiba cozinhar, para serviços de
pequena família. Com referên-
cias. Rua Visconde de Fiqueire-
do, 4, ap. 602, tel.: 34-3809.
EMPREpADA — Mocinha preci-
sa-se serviços pequena família,
dormindo no emprego. Tratar na
Rua Barão de Itapaglpe 182. Rio
Comprido.
EMPREGADA pi casal, cozinhando
trivial bem. Refer. 45 000; to-
do serviço. Gago <oulinho, 60,
ap. 805 — largo do Machado.

PRECISA-SE de cozinheira para 3
pessoas — Não trabalha domin-
gos — 30 000 na Rua das Laran*
letras n._ 527 — ap. 601.
PRECISA-SE de cozinheiro que
saiba o trivial variado — Tratar
na Rua Barbosa n. 229 - Cas-
cadura.

TINTURARIA - Precisa-so de la-
vador o passadeiras com prática

Rua Barão de Mesquita 359-A.
Tijuca.

TINTURARIA -> Precisa lavador,
Rua Bom Pastor 343. Tijuca.

TÍNTURARÍA - Precisa-se dc uma

pa<sadeira, um lavador, qua passe
Rua Itapiru 729.

TINTURARIA - Precisa-se de p«-
sador de máquina e caixeiro. Ru«
Afonso Fetrcira, 258-A, E. d.
Dentro.
TINTURARIA - Precisa-se liva-
dor serviço efetivo. Rua Bento
Lisboa, 91.
TÍNTURARÍA IANQUE - Avenida
Amaro Cavalcanti n. 57. Tel. ..
29-1574 - Precisa-s» da of .mista

EMPREGADA — Precisa-se para
cozinhar e pequenos serviços. Cr$
40 000 mensais. Tratar Rua Do-
na Delfina, 33 — Tijuca.
EMPREGADA - Precisa-se pa-
ra 3 pessoas, sabendo cozinhar
— Documentos e referências. —
Rua Mariz e Barros n. 556, ap.
703.
EMPREGADA — Preciso-se do umo I PRECISA-SE de umo cozinheira
sabendo cozinhar. Praia do Fla-ie de uma arrumadeira. Tratar de
mengo,. 186, ap. 805. _|9 h 30 tri às 12 heras na Avenida
EMPREGADA - Precisa-se paro' João Ribeiro n. 497, casa 82 -
arrumar e cozinhar, cl muita prá* Jerra Nova.
tica. Carteira e referências. Pa- PRECISA-SE de cozinheira que
ga-se CrS 60 000. Tratar Rua tenha bastante prática de res-
Hilário dc Gouveia 126, ap. 702 taurante e ba'. Paga-se- bem —
~_.Co_.a5__°._l- _. 

Flua Capitão Felix n. 333. - S.
FAMÍLIA de 3 pessoas, preeija. Cristóvão
de cozinheira trivial fino. Exi'

PRECISA-SE de cozinheira trl-
vial fino para 3 pessoas adultas ;

5a 
°ASi„,o*«S,C??í«*_,nATS_ 'TARARIA- 

P^^J™
op.' 401 - Telefone 47-9751.
PRECISA-SE do umo ojudanle de
cozinha em pensão q"ue durma
no emprego na Rua Joaquim Pa-
lhares n. 145.
PRECISA-SE de um magarefe c]
prática de restaurante na Rua
Frei Caneca n. 7 - Restauran-
te Lisboeta.
PRECISA-SE de boa cozinheira e
ajudante e uma copeira com mui-
to prática na Rua Senhor do
Passos n. 42.
PRECISA-SE de boa cozinheira
para botequim na Av. Suburba-
na n. 485._
PRECISA-SE de' ajudante de for-
no, na Rua Dias de Cruz n, 617
— Méier.

PRECISA-SE de jardinelro com re-
ferência. Ordenado de Crt 66 000
- Trator com D. Beotrir, no Ruo
das laranjeiras 304 ou p«lo t«-
lefone 25-4807, è tarde.

gem-se boas referências. Rua
Arislides Espíndola 43, ap. 302.

PRECISA-SE -• De empregada por CrS «0 C00. Procurar D. Célis n»
hora. Av. Copsesbana, 256, «par-iAv. Graço Aranho, 22* • 9.° an.

'timint. 702, iir, Ttlifon» 22-íJH.

COZINHEIRA — Precisa-se na
Praia do Flamengo, 254. op. 1001.

COZINHEIRA _ Preciso, prelo-
rèncis senhera. Pago bem. Ma*
rit Eugênia, 23 101. 46-7039.

MOÇA, que cozinhe, faça limpe-
tas e outros serviços; folga quar-
tas e domingos. De 7,30 às 17.
CrS 25 000 - Ruo Professor Ga-
bizo, 166. c/ 9.
OFEREÇO ótimas coiiníieiras etc.
re/ji:iradas, credenciadas p' As*
sociação Empregado Doméstico -
52-5601.

PRECÍSA-SE cozinheira trivial fi-
no variado, prática, referencia 1
ano casa família, documentei
Dorme emprego. Tratar pessoa!-
mente pela manhã. Rua Còrcova*
do, 78, Jardim Bolánlco, 26-680!
- Ordenadò:^0_000.
PRECISA-SE para churrascaria dc
um ajudante de cozinnha que
saiba fazer lanchas e minutas. ._
Tratar na Rua Sco Luís Gonzaga (Rodrigo Silva, 7-D
813, das 9 heras eni diante. • Ilha aos domingof

ofmista, que saiba lavar. Serve
sr. aposentado. Rua 24 de Maio,
965.

Precisa-se de
uma empregada
para lavar e cozinhar. Pequena

família. Tratar è Rua Xavier da

Silveira. n.° 92 - Apto. 201.

JÃRDÍNEIRAS

DIVERSOS
AJUDANTE de -forno, precisa-se.
com prática. Rua Teodoro da Sll-
va - 1016-B.
BRALAR REFRIGERAÇÃO - f'-
cisa-s» d» um mecânico d» gal«-
doira F. qu» seja comp»tont..

_________ Cair». 289 — Monr.

BARBEIRO - Precisa-se. Rua das
Marrecas n. 38.
ATENÇÃO! - Empregadas do-
mestiças. Precisam-se. Rua 5«-
nador Dantas. 39. sl 206.

ACOMPANHANTE - Precisa-se
para senhora, uma vez por st-
m.na, sábado-domingo. Tel.: ••¦•
56-4223.
AUXÍLÍAR DE IANCHEIRA (mô
ça) com prática, preciso na Rui

Não trabi-
Rua



6 | 3.» Cad., JORNAl DO BRASIl, 3.°-feira, 4-1-64 EMPREGOS
AJUDANTES da cop.iro p/ Lon-iGARÇON - Rest. Lanch. novo -
chcnoto de luxo. Dias da Crux, Precisa-se com prática, na Av. do
1.1-B. ! Exército n.o I7-C - (Campo do

5Io_Cri5tóvào).

I LANCHE IR A
APOSENTADO, tempo sorvico
ídado até 65 anos. Precisa-se se-
nhor boa saúde, para serviço in-
terno, tempo integral diurno "-*

Exigem-se referencias. Preferên
cia resida próximo Bonsucesso -
Av. dos Democráticos, 792, sala
303 — Sr. Azevedo.
ARRUMADOR - Depósito ferra,
gens, ndmite-se, forte, documento
em ordem, na Rua Benedito Otô
ri, 45 — Sr. José.
AUXILIAR CONTABILIDADE -
Empregos p| técnicos recém-for-
mados ou auxs. do cont. c| práti-
ca, após estágio do I ou 2 meses
inteiramente prático de escritura-
çao mercantil, caixa, c. corrente,
razão, diário, partida simples e
dobrado, balancetes e balanço —
Colocamos nossos alunos em
grandes firmas com salários alta-
mente compensadores, nunca infe-
rlor a CrS 250 000. Informações
nos seguintes end: Av. Pres.
Vargas, 529, 18.°; Av. Copacaba-
na, 690, 6.°; li. Maria Freitas 42,
s[loia; Rua Dias da Cruz, 185,
3 223; R. Conde de Bonfim 369,
grupo 406; R. do Catete, 214,
a-loja; R. Barão do Amazonas 528,
siloia. Niterói - TED.
COBRADOR — Admissão imediata,
rapaz c[ pratica comprovada, apre-
sentando carta de fiança no valor
do 500 000. Salário a combinar.
Tratar na Av. Pres. Vargas 529,
18°, c; sr. José Caries, s| 1 807.

COPEIRO — Precisa-se de um
com prática de bar e que possa
dar referências. Paga-se bem. —
Rua Conde Bonfim 571.
CASAL precisa empregada para
todo serviço. Rua Voluntários da
Pátria, 31, ap. 501."CAIXAS 

P/ LANCHONETE DE
LUXO — Prncisa-so do senhora
ou moça para horário noturno.

_Dias_da_Crut, líl-B.
COPEIRO
tica

Precisa-se com pra-
Av. Ataulfo de Paiva, 406.

COPEIRO-FAXINEIRO - Pedem-
se referências, Paissandu, 294. —
Flamengo.
CAIXEIRO - Premo—eom práti-
ca de padaria e a|ud forno. Pra-
ça Engenho Novo, 16.' 
COMPOSITOR - Precisa-se na

Rua Marlz o Barrõs, 60-A —
Fundo s.___
COPEIRO — Precisa-se Av. Rio
Branco n.° 20.

com muita pra-
tica salgndinhos, precisa-se à k.
Conde Bonfim 571.
ÍÃÃPRESSOR-S - Prccisam-se_ pa-
ra corte e vinco com experiência
- Rua Belo, 869.
IANCHEIRO (A) - Precisa-se
para à Rua Haddock Lobo, 152,
com prática.
LANCHEIRO — Precisa-se de um
à Rua Santa Luzia n. 11, entrada
pelos fundos (interno). N. B. com
carteira de saúde emdia. __
MÕÇÁ - Ord. 200 00*0 — boa
apresentação, educação primorosu.
Av. 13 de Maio, 44, 18.» and.
Combate, Sr. Paulo das 14 às 17
horas. __
MENOR com bca aparência. Ext-
gem-se referências. Rua Buenos
Aires n. 184.
MOÇA para trabalhar aparta-
mento, pessoa só. R. Senador
Dantas, 39, sala 206.
MENOR — Precisa-se de um, alá
16 anos, para trabalhar em casa
de família — Campo de SSo Cris-
tóvão n. 348. Telefone 48JJ213.
MOÇAS E SENHORAS —
Preciso. Pagamos ótima co-
mlssiio, prêmios, ccmduçíío e
almoço. Serviço externo —
Tratar Rua Acre. 47. 8." an-
dar, sala 810. D. Katla
MOÇA ou senhora clara e me-
nina'para todo o serviço domes-
tico cm clínica. Rua José Bonl-
fácio, 143 - Méier.
OFERECE-SE sra. espanhola paralugar de confiança no comercio
ou em casa de família Telefone
27-7669.

PRECISA-SE lancheiro na Rua
Haddock lô___o,__242.
PRECISA-SE de uma moça com
prática para café na Kua Buc<
nos Aires n, 53.
PESSOA SO' - Oferece-se para
dama de companhia ou gover
nanta — Tel. 30-4163 — Copa
cabana. '
PRECISO RAPÃTlAENÕR - R.
Jerônimo lemos, 362.
PRECISA-SE de garçom com prá-
tica na Av. Itaoca n. I 070 —
Bonsucesso.
PRECISA-SE de ¦ unia moça para
trabalhar em café. Rua da Qui-
tanda 203.

PRÊCÍSA-SÉ-~de~rapa7 
" 

de_ Í5~~ã
20 anos, para vender balas _ do-
ces em ponto certo. -Dô-st» —«jw_.
o refeições o ordenado. Tratar Rua
CasHo_Alves 167__- Méier.
PRECISA-SE empregado para copa
de bar. Nao trabalha nos domin-
gos. Avenida Pedro II, 222-D —
São Cristóvão.
PRECISA-SE moça prática cm la-
var louça (pShsfio), Rua Álvaro
Alvim, 24, sala 1 105.

PRECI5A-SE do menor p| limpeza
e trabalhos pequeno do rua —
Pedem-se referências, na Aveni-
da Rio Branco n. 185,_saln 414
PRECISA-SE de copciro ou copei-
ra com prática na Rua Volunlá*
— Tratar Dona Clara,
rios da Pátria n. 276-A.
RAPAZ menor até 16 anes de boa
aparência, precisa-se para ajudar
em todo serviço. Ordenado com
casa e comida. Av. Gomes Frei-
rc, 740, ap. 902, depois de 0
horas.

RAPAZ - Precisa-se 16-19 a., s. MOÇAS, que dese,,im bom sa-! |J_f\_C:. E VITRINISTAS : DACTIIÔC-RAFAS EXÍMIAS c ci.domest.co, hmpeza. reterencas; |fr,o, ollma aparenda, para age... j 
°"""\ =_.__''_R_,N.S ' A5_ 

j níslo, conhoc. arquivo C,S 160ADMITE-SE Op. Rur, Oiivetli, 200 Av. 13 de Maio 47, ór. 2 306mil; Telefonista PBX (pegas) melo DArTIlrtriPACAg ,1 , u •
cxp. c| carl. assinada. 110 mil. R. P,.C'_!_??RAF_S...C «"Vc"*""n-
México, 111, si 605. ' V? ,V"',6/40' Cr,5 ,2°-

 |Av^_l3_do Maio 47, gr. 2 306." 
DACTÍIOGRAFO - Precisa-se de

para c;cri._rio. Pa-
f\*3o precisa

35 mil, casa e comida, na R. I te do fotografia. R. M_9_lh__:;
Russel, 388, ap. 1001, Flamengo, j Couto, 34, c/ B, ap. 101. Meier.
25-0382.  Proc. José.
RAPAZ — Precisa-se para tra- MOÇA para escritório — Precisa-
baíhar em casa de família. Exi-' se. Leopoldino Bastos, 130.
ge-se referências - Rua Timóteo MENOR - Que salba~_crever a
da Costa, 70S - Leblon. máquina, para serviços interno
RAPAZ com prática de trabalhar e extsrno. Av. Presd
em bar, precisa-se à Rua Assis 1435, si 304. Tratar até às 12 ...
Carneiro 34 - Piedade.  M_ÇÃS~ Precisamos de diver
RAPAZINHOS para cobranças no sas cnire ló e 24 nnos p1 servi-
subúrbio, com documentos, na! cos de escritório em oeral. Pro-
Rua Maria Freitas n. 96, si. 603; va de selcrão p! efetivação no I BALCONISTA - Moda— A\adurotra. ! eiiipr.no. após eütLiç.Ío de um nhoras c* pratica. Av.
SERVENTE - Prcclja.se de dois mís- 7B°*0. Av. Pres. Vargas, | Copacabana 581-C.

539 - 18.o

BALCÃO — Precisa-se moça de I
bca aparência para modos e ar- [,„,.
marinho. Rua do Calote 314. uma rnof? .- I _a-re salário

CAIXA cj prática. Bento Lisboa,
n._60.
CONTÍNUOS cursando o ginásio,
brancos, maiores. Cr$ 66. Av. 13
de Maio, 47, gr. 2 306.
COMPTOMETRISTAS 

~c! ~* 
bastante

pratica, até 30 anos. Cr$ 250 -
Av. 13 de Maio, 47, gr. 2 306.

Vargas,! BALCONISTAS _- Precisa-s. p«k15ipíõma"'°TrM_r AvenW. .0.0 £1 
CA-*XA ~ y""-'*-'- '¦ "*"!" ' '• '

Senhor Alecrim.
uma loi.i ém frios com muita prá*] beiro n 4=0tica. Aoresentar-s. com referén*' 1'.^ 1» p j'.tias. Av. Copacabana, 86, — l___„- - "" 'J."
-Bom Apotlif. ; DACTILOGRAFA •

- |pidei em dactilografia. Tratar

Tratar na Av. 13 de Maio
23 sala 324. MOÇA — Precisa-se de uma, para
SERVENTES - Apresenlor-so na I correspondêncla com redação pró-
Rua Mario lopes n. 184. - Ma-1*3-'.'1 <* r-0ícÇ-' dc*. contabilidade,
dur.Ira icxigcm-se referencias. Ordenado
._._ _'*r--- -,-.--,__,- -a combinar. Rua Sete de Setembro
SOLDADOR ELÉTRICO - Preciso- n.o 66, 5.o andar, no horário
so. Ruo Pereira do Almeida n.°j___ |4 _,s .8 horas, com o Sr.
27, fundos (Pça. da Bandeira). Moral»

Joiio Batista.Sr.
SÀPAIEIKO
para

Um bom balcão,
limpeza de sandálias. Rua

Júlio do Carmo, 190. Pça. Onze.
SER V EN TE — . Precisa-sepãrã~ cã-
s» de materiais elétricos, hidráu-
licos c de construção. Serviço
pesado. Exigenvso documentos
Av. Copacabana n. 1102 loja C.
TORNEIRO-MECANICO - ¦ Preci-
sa-so urgente. Rua Miguel de
Frias 66. .

T R ÍC ÍC LISTA - Preciso com prá -
tica om entrega* no centro. Apre-
sentnr-se na Rua Maxwell, 520.
TIPOGRAFIA - Precisa-se de com.
positores o de um mnrgeador. R.
Matipé 115 - Jacaré. Tel. 49-7821.

OFERECEMOS empregadas do-
mestiças cj referencias. Tel.t ..
22-0720.

COPEIRO com prática, horário
comercial, precisa-se na Rua Teó-
¦filo Otoní 71. Centro.
CAIXEIROS - Precisam-se do cin-
co com prática de cereais, bom
salário. Av. Suburbana n. 7340 —
Abolição^ ^^
CASAL PARA PETROPOLIS. -
Precisa-se de um que não leve
filhos, sendo ela cozinheira e cie
copeiro o faxineiro — Exigem-
se referências. Ordenado inicial
de oitenta mil cruzeiros. Tratar
pelo telefone 45-9749.
COPEIRO para bar, precisa-se,
com documentação certa. Rua
da Assembléia 76-C, 
COPEIRO — Precisa-se com ex-
periência comprovada para fa-
mília de alto tratamento. Apre-
sentar-se na Rua Marquês de S.
Vicento n. 476 — segundo por*
tão. Paga-so_bem^
CÕPTlRO-— Eletivo com prétlca,
precisa-se. Pedem-se referências.
Tel. 27-8182.  
COPEIRO com prática do res-
tauranto — Precisa-se. Tratar na
Rua do Rosário n. 133.
CÃSÃL — Precisa-se para casei-
ros, ca;a da campo. Exigem-se

OFERECE-SE para dama de com-
panhia _— Tcle__one_25-3328_J
PRECISA-SE de rapaz menor par»
limpeza e entregas na rua, em
casa de família, à Rua Martins
Ferreira, 15, ap. 304. Botafogo.

PRECISA-SE lancheiro ou lanchei-
ra. R. Laranleiras n. 430-B.
PRECISA-SE de um lancheiro pa-
ro trabalhar em Bar, com prática,
na Rua Senador Vergueiro, 35-A.

PRECISA-SE de um rapaz paro
Irabalhar na copa de um bar

Rua Conde de Bonfim 816-B
Tratar das 9 horas em diante.
PRECISA-SE um empregado paro
Irabalhar em café com prática.
Tratar ò Av. Edson Passos 15-F.
Usina da Tijuca.
PRECISA-SE um empregado com
prática do bar. Ruo BarSo d6
Mesquita 790. .
PRECISA-SE de moças o senhoras
para agenciar fotografias a domi-
ciüo. As interessadas poderão
dirigir-se na Rua Major Medeiros»
n.o
PRECISA-SE garçom com prili-
ca, para lanchonete e bar. Av.
Edson Passos, 87-A Usina.
PRECISA-SE para fábrica de mó-
vels marceneiro e carpinteiro —
R.__São _Lufs Gonzaga, 376.
PRECISA-SE garçonele com prá
tica. Beco do Bragança, 12, es
quina Rua da Candelária.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
ÃUX. DE ESCRITÓRIO

PRECISA-SE de um «roador de ta-
lheres, na Travessa do Ouvidor

10. •

PADARIA - Precisa-se de e.udan-
te forno, que saiba fornear, e
caixeiro com prática. Praça En-
genho Novo, 16.
PRECISA-SE empregado para bo-

¦_ n_ tequim, Rua Ana Neri, 1 266 —
referencias. Rua Guarapes, V/. _stJ)Ç_|0 __._. Rocha.
Jacarepaguá — Perto da Praça -....-... .

Soca. Tratar de 20 às 22 horai

CAIXEIROS - Precisam-se com

prática de padaria. Rua Teodoro
da Silva n. 1 016-B.

COPEIRO — Precisa-se de um
com prática. Paga-se bem. R.
S. Cristóvão, 1183.

CÕPÜRO — Precisa-se de um
com prática para restaurante, R.

* 
Sacadura Cabral, 179.

COPEIRO paro trabalhar em Itn-
• chonete. Rua Almirante Gon.nl-

ves, 29-A — Copacabana — Pt. 5.

COPEIRO — Prociso-so c| prali
ca do café e restaurante, Rua
Morais e Silva, 107, porto da
Mariz e Barrõs. 
COPEIRO - Precisa-se à Praça
Scrzedelo Correia, 27, Restou
rante. ._,

-COPEIRO e rapaz para balcão de
café. Rua Buenos ____________'CÃiXEIRÒ 

com prática de bote-

quim — Precisa-se de dois. Rua
Figueira de Melo, 403

CAIXEIROS - Precisam-so com
bastante prática de confeitaria —
Rua Arquics Cordeiro, 346 —
Méier. _______
CONFEITEIRO - Precisa-se de
•um competente. Av. Copacaba-
na,_l 202;
COM1M - Ajudante de rjarção.
Precisa-se. Tratar na Rua do Ro-
tário, 133.
CÃIXEIRÒ - Preciso com bastan.
to pratica de comestíveis, na Rua
Santo Cristo, 197, atrás da Cen-
trai do Brasil - Ônibus 203.

COZINHEIRO - Rest. lanch. novo
precisa do um com muita pratica
p] assumir toda resp. de cozinha,
Sal. o comb. Av. do Exército
n,° 17-C (Cpo. S. Cristóvão).
EMPREGADA - Preciso para pen
são. Tem dormida. Campo São
Cristóvão, 406.
EMPREGADO - Precisa-se idô-
neo e solteiro para serviço do
jardim * alguma faxina. Dá-se
casa e comida. Pedem-se refe-
rências recentes de casa de fa*
mllia. Telefono: 25-2339.
EMPREGADA para cozinhar e nr.
rumar. Rua Saturnino de Brito n.
168, ap. 101 — Jardim Botânico.
Tel. 46-6723.
EMPREGADA, com referências, sa-
bondo ler, para todo serviço de

?essoa 
sú, admite-se. Tratar na

ravessa Carlos de Sá, 23 (Ca-
tete), exclusivamente depois de
7 horas da noite.

. EMPREGADA - Precisa-so para
família e que durma no emprê-
go. Pedem-se referências. Tratar
na Av. Paulo de Frontin, 167,
ap. 304, até 9 horas da manhã.
EMPREGADA - Preciso - Tiju-

,ca. Meia-idade, todo servijo, si
-filho, para casal, c| referencias.

• .Tel. 34-4600.
•EMPREGADO para servir ref res-
cos e salgndinhos. Av. NÜo Pe*
çanha n. 38-A.
EMPREGADO poro venda de co-
fèzinho em edifícios na Travessa
do Ouvidor n. 17 — 7.o.
EMPREGADO lancheiro, precisa-se
do um competente e honesto, ctue' 
possa dar boas referências. Rua
Bitencourt da Silva 12-H. (Lar-
go da Carioca).
EMPREGADA - Preciso. Pago

-bém. Av. Pasteur, 120, »p. 401
— Botafogo.
EMPRÊGADA~pj todo serviço.
Paga-se bem. Rua S. Clemente,
147, casa 58.

. EMPREGADA para fazer todo ter
viço em apartamento de fami-
lia pequena. Ordenado Inicial Ct$
45 000. Telefone para 27-3148"EMPREGADA 

- Precisa-se. Rua
Mariz e Barrõs n. 842.
FOTOGRAFO - Retocador - Pre-
cisa-se. paga-se bem, na Av. Nilo
Poçanha, 42 — Duque de Caxias
GARÇONETE e ajudante do co-
petra, boa aparência, p. pensão.
Rua Alcântara Machado, 46, 1.°
and. Tel. 43-9771.

PRECISA-SE de copeira para bar.
Praia de Botafogo, 340, loja 12.
PRECISA-SE garçom com prática
de bar. Av. Itaoca, 1 070 -
Bonsucesso. 
PRECISA-SE um rapaz até ló anos
j-.f.ra balcão e algumas entregas
cm padaria. Rua Aristides Lobo,
244 — Rio Comprido.
PRECISA-SE um rapaz menor pa-
ra pensão cj prática. R. da Con-
ceição, 132, sob;
PRECISA-SE, urgente, faxineiro,
prática, Hotel 3 Estrelas — R.
Benlo Ribeiro, 33, sob.
PRECISA-SE de 2 garçõej c| bas-
tante prática 4 de confiança. —
Estrada Vicente de Carvalho 868.
PRECISA-SE empregada para «ju-
dar em todo serviço em casa de
famí lia. Pedem-se referências de
pessoa responsável. Pode dormir
no local. Trat. das 9 às 11 horas
- Av._Copa.,_l_2__6,_ep. 604.
PRECISO garçom c| prática de
copa. Tratar na Rua Frei Ca-
noca, 181.
PRECISA-SE empregado para tra-
balhar em triciclo e ajudante de
caminhão. Paga-se oitenta mil cru-
zeiros. Exigem-se referências e
que seja do ramo cereais. Tra-
tar R. Francisco Eugênio n. 20
—_Mercado_c[_VÍejra.

PRECISA-SE rapaz' ote 17 onos c|
alg. prática de café e bar. Trat.
Rua Santa Clara, 281.

cional firma desta praça admite
|ovens principiantes para inicio de
carreira de auxiliar de escritório.
Ótima oportunidade. Oferecemos

PRECISA-SE garçom, menor. Rua!rápido estágio para os candidatos
Uruguai — 269. jnáo aproveitad-s na seleção Inl*

ciei. Entrevistas com D. Rosa, das

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se de dactilógrafo com
prática de faturamento o divci*
sos serviços de escritório, Câr-
tas para o n. 102 535, na por*
taria dêste oJrna I.
AUXIHARls DEnÊSCRÍfúRÍÕ-^.
Precisa-se de dois com alguma
prática em contas correntes, sen-
do dactilógrafo. Salário a com-
binar. Tratar de 8 às II horas,
Rua Mercado, 15, Sr. João.

AUXILIARES DE ESCRITÓRIO -
Precistim-sc de meninos de 12 a
16 anos, para trabalhar em* servi*
ços semi-internos. Pres. Vargas —
446 -_2.°_and.

Auxiliar ativo - Precisa-se 1
auxiliar de escritório com práti-
ca de serviços gerais. Só servo
ativo, na Rua Oito de Derem-
bro n. 46 — Maracanã, das 8 às
11 horas.
AUXILIARES" - Moças", 

'rapazes

principiantes — Diversas vagai
nas melhores firmas do bairro -
Não exigimos prática, ótimas
salários, na Rua Maria Freitas ri.
42, saio 211 - Madurelra.
ADMITIMOS, — Moças e rapazes
maiores e menores para escrito*
rios em firmas comerciais. Não

AUXILIARES PRINCIPIANTES -
Precisamos urgente do moças e
rapazes p| colocação imediata. —
Apresentando éste anúncio você
terá direito a assistir inteiramente
grátis a uma semana de aulas em
n[ cursos, secretariado, dactilogra-
fia, aux. do escritório, contábil!*
dade, inglês comercial e conversa-
ção, matemática, português, taqui*
grafia. — Método Marti (adapta*
vol ao Inglês) c correspondência
comercial. Garantimos encaminha*
mento a empregos após 1 ou 2
meses de treinamento. TED — Av.
Pres. Vargas, 529, 18.0; Av. Co-
pacabana, 690, 6.°i R. Dias da
Cruz, 185, s| 223; R. C. de Bon-
fim, 369, gr. 405; R. Maria Frei-
Ias, 42, siloia; R. Catete, 214,
s.loja 216; R. Barão do Amazonas
n.° 528, s|loja - Niterói.
AUXILIAIS ESCRITÓRIO.- Ofe-
recemos excelente oportunidades
a [ovens de ambe? os sexos que
desejam adquirir prática de escri-
tório. Em n| cursos o aluno apren-
de trabalhando. Treina com do-
cumentos autênticos de escritório
faturas, n. fiscais, folha de paga-
mento, caixa, c. correntes etc. Sa-
lério altamente compensador após
o curso. Efetivado c] 100 000 cru-
zeires iniciais. Av. Pres. Vargas

... .-,"¦" 529, 18.°; Av. Copacabanaexigimos prática, mas somente „_0 690, 6.0; R. Dias da Cruz,vontade do aprender a trabalhar',____. t| 223; 
'R- 

Mar|a Fr(,itaS/ __-;Ótima oportunidode, na Rua
Maria Freitas n. 42, sala 211.
—-_ Madureiroj;
ADMITEM-SE - Cr"$ 120|200 mil
— 14 moças, 5 rap., para fatura-
mento cj correntes, aux. contab.
dactilógrafas, aux. de cobrança

slloio; R. C. de Bonfim, 369,
sj 405; R. Barão do Amazonas
n.o 528, sjloie - Niterói. R. Ca-
tele, 214, sjloia.
BOY — 14-16 anos, morando no
Centro ou proximidades, estu-

boy, recepcionistas .-Rua - Senador h0™-"8,- !"'__ f_ 
•4°„CI00_ 

_vTv„Pre"
Dantas n. 117- gr. 223.
AUXILIARES ESCRITÓRIO, mô-
ças e rapazes, de 18 a 28 anos,
Cr$ 120. Av. 13 de Maio, 47,
grupo 2 306

iraiê*-**-V-a-f^^

ADMIJE-SE cm sólida firmo
oscrttório pequeno, no Centro,
rapaz cj prática. Miguel Couto,
23, sola 703.
AUXILIAR DE CONTABILIDADE -
CrS 180/230 mil, 5 vogas, moças-
rap, 1 c| técnico, pratica. Sena-
dor Dantas, 117, gr. 223.
ADMITE-SE - Cr$ 150,280 mil,
15 vagas, môças-rap. pj aux. con-
tab. correspondente, assist. con-
tador, op. Front-Ftsd, secreta-
ria, esteno português, faturlsta,
Sen. Dantas, 117, «I 223.
AUXILIAR CADASTRO e crediá-
rio, bom dat. fats. dup. serv. ge-
rais 120|150. Av. Rio Branco 151
llojasj 209.

AUXILIARES escritório e cont. pj
Z. Norte e Z. Leopoldina. Dali-
lógrafos prática geral 1001150 000
Av. Rio. Branco 151 slloja si 209.
ADMITE-SE aux. escrit. cl noções
cont. 120 mil. Cat. (as) 90fl50
mll.-Av.-. Pres. Vargas J2___sl____0.
AUXILIARES DIVERSOS - Rapa-"
zes maiores pj serviços gerais.
Esc. cj boar e regular dact.
100-130 000. Menores de 14 a 16
anos, morando no Centro ou pro*
ximidades. 40 000. Serralheiros,
bombeiros hidráulicos e mecânicos
p| Posto de Serviço. Sal. a com-
binar. Av. Pres. Vargas, 529,
I8.« - TED.
AUXILIARES — Jovens princlpian*
tes maiores e menores — Tradi-

PRECISA-SE 2 caixeiros para bal*
cão de confeitaria. Rua Pereira
Nunes 289.
PRECISA-SE de um garçom Rua

São Francisco Xavier 428.
PRECISA-SE pedreiro. Av. Itaó-
ca 1 555 ap. 201, Bonsucesso.
PRECISA-SE de um faxineiro para
edifício de apartamentos. Tratar
à Rua São Francisco Xavier 130,
levando referências dos empregos
anteriores. Salário 66 000.
PADARIA — Precisa-se um mes*
trinho. Rua Leopoldo 775-A.
PRECISA-SE de copeiros para
lanchonete com bastante prática.
Tratar na Av. Copacabana 195-B.
FRECISA-SE caixeiros com prá-
tica. Comestíveis. Av. Copaca-
bana 791 — Felicío.'
PRECISA-SE de uma lanchcira, c|
grande aparência para fazer toda
ò espécie de snlgadinhos, gran-
de experiência do serviço; pe-
dem-se referencias. Tratar na R.
General Roca 891-B, Praça S.
Peno.
PRECISA-SE confeiteiro, lanchei-
ro e forneíro com documentos
cm dia, que dé referências. Tra-
tar na Rua São Fco. da Prainha
n. 27 - Pca. Mauá.
PRECISA-SE estucadores p| tra-
balhar a dia ou a metro. Tratar
Av. Princesa Isobel n.o 150 —
Copacabana e Rua Prudente de
Morais, 1 340 — Ipanema.
PRECISA-SE - Lavador de pra-
tos para pensão, na Rua Santa
Luzia, 173, 12.Q andar.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO-^
Rapazes c| prático de serviços
gerais b| datilografia 150. Av.
Copacabana 690 6.° andar.
AUXILIAR Cont. rãpiz-b|~"pre"-
tentação c| m| Ruff. Semana 5
dias. Av. Copacabana 690 — í.o
andar.

PRECISA-SE de rapaz para ser-
viços domésticos.. Rua Pereira da
SiIva, 493 —laranjeiras.
PRECISA-SE moça para café. Can-
deliria - 61.
PRECISA-SE garçonete boa aparên-
cia. Rua do Acre 116.
PRECISA-SE de 1 empregado pa*
ra limpeza em hotel, que saiba
ler e escrever bem, para ajudar
na portaria e que dê referências.
Rua Sacadura Cabral, 39. Tel.:
32-1502..
PRECISA-SE ajudante forno com
referência. Rua Maria José, 327

C am pinho, Madureira.
PRECISA-SE de um garçon. Ru"a
Teófilo Otoni, 103.
PRECISA-SE de um padeiro. Ca-
merino, 34.
PRECISO 1 moça com prática de
corte. Rua Bela 900, São Cris-
tóvão.

GARÇÃO — Precisa-se c| prática
de lanchonete. Rua Sacadura Ca*
br___l_67-D.

. FAXINEÍRO — Precisa-se com ex-

rjeriência 
comprovada para fami-

ia de alto tratamento. Apresen-
tar-se na Rua Marquês de São
Vicente n. 476, segundo portão¦ — Paga-se bem.
GARÇÃO — Que more na Zona
Norte, preciso. — Ministro Edgard
Romero 942 — Vaz lobo.
GARÇON — Precisa-se efetivo pa-

¦ ra pizzaria. Pedem-se referências,
Tel. 27-8182.
GARÇONETE - Precisa-se p! pen-
tão, cj muita prática, pj dormir
no emprego, cj boa apresenta
<;ão e documentos. Rua Alcan
tara Machado 33, sob — P.
Mauá.
GARÇOM — Preciso para bar
Rua Barão de Mesquita_ 522._
GARÇOM cj prática, p| restau-
rante. R. Ministro Viveiros de
Cas lro_»lh
GARÇÃO CJ prática. Precisa-se.
Kua Senador Verçueiro, 23. Ro-
tisseria Americana.
GARÇON — Com pratica e boa

.aparência, precisa-se, na Rua do
Catcle n.° 32.

FRECISA-SE de padeiro c| práti
ca de amareleirc, bom. Av. Au-
tomóvel Club n. 2 854 - Irajá,
cj referências.
PRECISA-SE de um rapaz para
trabalhar em café, com prática.
Santana n. 156.
PRECISA-SE de uma moço parotrabalhar em lanchonete com prá*tica na Ru» 7 de Setembro n.
88, L. f.
PADARIA - Precisa-w. de «lu.
dante com Iodos os documen*
tos - Rua Sapopembt n. 159.— Bento_RÍbeíro.
PADARIA 

"

6 ás 21 horas. Av. Pres. Vargas
n.o 529, 18.0 andar.
AUXILIARES CONTABILIDADE c|
prática classificação livros, boa le-
tra, dact. 180. Av. Rio Branco,
151, sj lola, sj 209.
AUXILIARES 2 bons dactilografos
c| prática fals. n|f. livros, 100 a
110 mil. Av. R. Branco, 151, si
loja, s| 209.
AUXILIARES PRINCIPIANTES -
Precisamos, urgente, moças e ra-
pazes maiores e menores para co-
locar em grandes firmas. Estágio
rápido p| conhecimento do servi-
ço. Tratar c| d. Hcnry, Rua Ca-
tete, 214,_s/lo|e 216^
AUXILIAR ESCRITÓRIO c| prática,moça dact. fats. solt. serv. ge-rais. 100 a 110 mil. Av. R. Bran-
co, 151, s| loja, s| 209.
ADMITE-SE dactilógrafas, 100 a
150 mil, dact. (a), cl redação,
2fi0 mil, dact. (a), c| inglês, 350
mil, esten. p| Botafogo (casada),
250 mil. Av. Pres. Vargas, 529.
si 410.

ADMITIMOS urgente, 8 moças e
5 rapazes para inicio, em firmas
Zona Sul. Av. Copacabana, 690,
ó.° andar.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Cursos rápidos c| colocação Ime-
diata. Av. Copacabana 690 -
6.Q and.
AUXILIARES DEP.- PESSOAL, c|
ginásio completo, até 28 anos —
CrS 150. Av. 13 de Maio, 47, or.
2 306.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - M6-
ças e rapazes, com prática. Ord.
150. Rua Conde de Bonfim, 369,
_sj_406.
ASSISTENTE contador até 28;anos
tec. cont. ou 2.0 ciclo, prática
3 a. 230. Av. R. Branco 151 -
s/li„ i| 209. *

ATENÇÃO - Moças e rapazes pa-ra iniciar escritório com prima-rio, vários vagos. Rua Lucldio
lago 91, s| 611.
ADMITIMOS urgente: Aux Con-
tabilidade, aux. Expedição, aux.
Escritório prálica. Av. Rio Bran-
co 185, t\ 1 021.
ADMITIMOS assis. administrativo
prát.- cont. rflov. bc.o 4001500
Assist. Cont. c| téc. 250| 350 -
Aux. Tesouraria, corresp., senhor
aposentado, aux. cont. 150/ 220,
aux. esc. 100/ 120. Av. Pres.
Vargas, 435, s/ 605.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se com prática. Trator na
Rua Llno Teixeira, 69-A - Rocha.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO.-;--
Moça, precisa-se com prática de
faturamento c| boo datilografia.
Tratar na_ Rua Pinheiro Machado,
83 — Posto Laranjeiras — Esso.

Rua do Catete, 214j_sobreloia 216.
AÜDJTOR - Firma de' âmbito
temacional, no Centro, admite

BOY — ProcIsa*:o menor saben
do escrever. Apresentar-se Av.
Rio Branco, 156, sala 729, corh
autorização paterna.
B~ÕY - 

"Ap. 
.03. R. Barão do

Bom Retiro, 2 614 — Preciso do
quem more porto do Grajaú.
BOY — Boa apresentação, do 14
a 17 anos. Av, Copacabana 690
— 6.° andar.

MOÇA PARA ESCRITÓRIO -
Preci?a-so capacitada. Av. itaó-
ca, 805.
ÒFFESEt"2A - Precisa~-se aiudlm-
fe-_„rcua_J-e°P__c-:'n °__Bast0S' 130.
OPERADORES BÜRROUGH 

"p"j 
Saú-

de, 140 mil; Operador Ruf, p[
Botafogo, 150 mil. Av. Rio Bran-
co, 151, s| loja, s[ 209.
OPERADORES RÜF c ÕTÍVEÍTI

Grande firma comercial ne-
cessita de operadores com co-
nhecimentos contábeis a fim àa
preencher seu quadro funcional.
Semana de 5 dias. Apresentar-se
ao Dep. Pessoal com documentos
na Rua Almte. Cockrane 173, das
8 às 11 heras, com o Sr. Paulo,
OPERADOR' RUF - BÜRRÕUGHS

Cr$ 180 - 200 mil, 3 vagas,
prát. Sen. Dantas n.ò 117. -
gr. 223.
PRECISA-SE de moça menor p,
aux. escritório. Apresentar-se na"Cadil", Praça Condêssa Paulo

de_Frontin, jí2rj.°; andarr—~~
PRECISA-SE'moça c] boa aparên*
cia para auxiliar de escritório.
Tratar Edifício Odeon, sala 903
Cinelândia. Tel. 22-1016.

prática pj trabalhar à noite
Domingcs_ Ferreira 121-A.

,,„ —.CAIXA -- Precisa-se moça- cemMoça com ra. prática para trabalhar em' maga.
„,,., j.  , - l"a:_Ira,iir.n? zine. Tratar na Av. Copacaba:-.!

N. S. de. ÍJ,Vd.-,r 
Qu"anda "* l85 - 3.Q 687 c| Sr. hmar. Salário 100 000!

rÍAT11nhoÀc_. „."c" ¦._;-—; iCAIXA — Moça de boa aparên-
BALCONISTAS - Precisa-se m_. Uante odvogaao Umonté rTTrí'1*-1** d<* 25 " 30 on0! """ m0'e
ças cl.pritlc., boa aporênclo. po- 

".VimE0' 
X™"^1 _?' IP.» .»™. «_ .cl prática e r,ue

Sali-1 R. Branco, l.l', sVtoía _____________*.""
DACTILÓGRAFAS para coplarln-
<)!£s, brancos, até 28 anos, CrS
175. Av. 13 de Maio 47, gr. n.o
2306^
D ACTILÓGR AFÀ~2Õ0~rríir~Bõ1;-
sucesso, ótima prática e aparên*
cia. Tratar no Centro. Miguel
Couto 23703.

ra trabalhar em magazine
rio óó 000; fiiiiis i._ Comissão —
Tratar na Av. Copacabana, 687 c!
Sr. Ismar.
BALCONISTA - Preclso-se de
uma moça ou rapaz, menor, que
lenha prática de perfumaria —
Tratar na Rua Senador Dantas n.
35-A, l.o ondar, das 9 às 11
horas e das 15 às 17 horas.
BALCONISTA -Precisa-se para
casa de couros e que tenha boa
caligrafia. Exige-se referência —
Rua Senhor dos Passos, 163-64.
CARPINTEIRO E MARCENÉÍRO -
Precisam-se bons oficiais para ban-
co, paga-se bem. Rua Monsenhor
Manoel Gomcs,_J02. I prática e boa 

" 
aparénciai preci".

CAFÉ EM Pê - Precisa-se de mô-'«'"¦''¦se urgente. Zonas Sul c Nor-
ça. Av. Rio Branco, 19-A. | !•• CrS 180 000. Rua Francisco

DACTILÓGRAFA - Precisa-se de
moça maior de ótima aparência.
Climax S. A. - Av. Rio Bran-
co n. 257, s! 210-5.
DATILOGRAFA -""Aceita traba-
lhos avulsos. D. Judite . 46-4439.
DACTILÓGRAFAS - Com multa

FARMÁCIA - Precisa-se moça e|
prática de bacão e perfumaria.
Exigem-se referências. Rua Had-
dock Lobo 123-B. 
FARMÁCIA - Precfsá-se de bal-
conista, que faça aplicação mús-
culo e veia — Rua São Francis-
co Xavier n. 194.
MENOR — Com dactilografia, p|
serv. de escritório. Apresentar-se
na Av. Graça Aranha, 174, sa-
Ia 605, das 8 às Uri 30m.
MôÇÁ CULTA ou rapaz .distinto
P! contato-de publicidade, 300
mil monsals. (Serv. externo). Tel.
52-6244.

PRECISA-SE de 1 moça para au-
xiliar do escritório na Rua do
Colete, 100J102, loja.
PRECISA-SE de várias moças e
rapazes para aux, de escritório e
dactilografia, com ou sem prá-
tica, Rua Maria Freitas n. 42
sala 211 —Madureira.

PRECISA-SE de menores cj boa
letra — Tratar na Rua Maria
Freitas n. 42, s. 211 — Madu-
retro,

RAPAZES — Precisamos do di-
versos entre 16 e 24 anos pera
serviços cm geral. Prova de se-
leção p! efetivaçõo no emprego,
após estaoio de um mês. 70-801**. 

Av. Pres. Vargas 529, 18."!

Sorrador, 9o;i502. Agencio Gló-
rta_ de Empregos.
DACTILõGRAFAS"7Môças) cíprátT-

ca admissão imediata c'ótÍmos
salários. Rua do Catete, 214, s>
leia 216.

tenha referências. Ordenado
ciai Cri eo 000 mensais. Trator
no Largo de São Francisco,
38-40 cj D. Déo, até as 11 horas.
GERENTE DE VENDAS (moça) com
protica para gerenciar grande lo-
ia, ótimo salário. Rua do Catete,
214, s/Io ia 216.
LANCHEIRO — Precisa-se 6Rua Alies Saldanha, 13 - lo-Jj. __ <_____! _r>_____.
MOÇA para caixa, precisa-se na
Rua Domingos Ferreiro 210 —
Padaria Ryan.

MOÇA menor de boa aparência
porá ajudar no balcão. Sete Se-
lembro, 181 — Loja.

MÔÇÃS com prática de balcão
biscoitos. Av. Copacabano 791

Felicio.
PRECISA-SE de uma moça para
balcão. Rua do Carmo, 5.
PRECISA-SE - Vendodorr-õm
prática, boa aparência. Avenida
Copacabana, 610, Infanta.
PRECISA-SE de um homem com
prática de' cortinista e balconista
— Viscondo de Pirajá, 546. Casas
Gaio Marti S. A.
PADARIA - Precisa-se de pessoa
com responsabilidade e prática e
b-as referências para trabalhar

„-^,- -,„.,.,-.. . icm balcão — Bom salário na R.
RECEPCIONISTA - Precisamos de „|)0 Júnior n. 1 464
7 moças para Atendimentos de
público em grande Cia. de Avia-
çao. Inicial 132 OCO. Exige-se:
apresentação impecável, altura ra-
zoável, oferecemos excepcionais
condições de trabalho. Seleção a
cargo da TED. Avenida Pres.
Vargas, 529, 18^o_,nd,
RECEPCIONISTA Para banco,
moça b] apresentação cj dactiló-
grafia, meio expediente, na Av.
Pres. Vargas, 529, 18.0 _ JED.
RAPAZ notísta f.turista, com boi
letra, firmo em cálculos e que

BOM EMPREGO p| firma credia-
risla raooz c' prática geral escrit.
dat. 180. Av. R. Branco 151 siloia
sala 209.
BOYS de 16 a 17 anos, brancos,
cursando cinásio, CrS 40. Av. 13
de Maio 47, grupo 2 306.
CHEFE ESCRITÓRIO c| prática ge-
ral, 42-55 anos livro impor., dep.
pessoal/ 150 a 200 fixos e co*
missão sobro tarefas. Referencies
na Av. Rio Bronco 151 slloja s!209.
CORRESPONDENTE - Moça c| prá-
tica, ótima dat. rotina, solt. 1601
200 000. Av. Rio Branco 151 sj
lojo s| 209. i .
CONTABILIDADE - Técnico Ini-
cio carreira, preferência cj co-
nhecimento Frorft Feed. Sala*
rio inicial CrS 160 000. R, Car-
mo n. 5, 2.o and., s| 6, ou car-
tas a cargo deste Jornal, sob o
n. 102 546.
CHEFE Dep. Pessoal - Falando
francês, até 35 anos, cj prática
mínimo 5 anos, 400 000. Av.
Pres. Vargas 529 18.°. Tratar c|
D. Vera.
DACTILÓGRAFAS - Entidade go-
vernomental, admite 5 moças dac-
tilografas, 160 toques p| minu-
to. Efetivação após 3 meses. —
Inic. 172 500. - Av. Pres. Var^
gas, 529J8.o and.
DACTILÓGRAFAS - Precisamos
de 4 moças eximias CrS 180 000,
3 razoáveis 120-140 000, 5 prin-
cipiantes, podendo ser recém-
formadas 80-90 000. — Av. Pres.
Vargas,_529, 18___\_TED.
DACTfLÓGRA"FÒ (A) com refe-
rências para serviços de pequeno
escritório — Rua Senador Dan-
tas, 117/1322, até 9 horas. 
Í>ACTII_G"RAFA c| pratica,
boa aparência. Preferência
menor. Inst. ds Petróleo. Av.
Rio Branco 156, sj 1 034.
DACTILÓGRAFAS - CrS 150Í200
mil — -8 moças para Zona Sul —
Centro, prát. ginasial — R. Sen.
Dantas n. 117, si 223.
EMPREGOS - Nova Iguõçu - A
TED admite pj nova filial em N.
Iguaçu, 4 senhoras, acima de 7.8
anos, pi Informações e matrículas
de alunos. Personalidade e ^de-
sembaraço. 140 mil. Seis moças
maiores cj razoável dact. 180
mil, ó moças menores 40 mil._ To-
dos meio expediente. Entrevistas
c| Sr. Nelson ou Sr. lucilio. Av.
Prós ¦ Vergas, 529, 18.Q end."ESCRITÓRIO 

DE CONTABILIDA-
DE — Precisemos de rapaz com
prática de serviços gerais de
escr. de contab. (fl. pag. laps,
R. Compras, V. Vista). Não se
apresentar quem não reúna con-
dições, Av. Amaro Cavalcanti, n.
2 646, sob. Encantado (Figueire-
do ou Dalto).
ESCRITURARIA p! Copacabano -
Admite-se pi filial, moça dactiló-
grafa cj pratica em máquina de
calcular. Tratar na Av. Treze de
Maio 23, salas 615-6. Sr. Renato.
ESTENOS Port. c| conhecimentos
gerais ou Dept. Pessoal. Cri 250.
Av. 13 de Maio, 47, gr. 2 306.
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA -
Precisa-se de moça para secreta-
ria, que seja dactilografa. Hora*
rio de trabalho das 12 es 17
horas. Tratar amanha às 9h30m
na Travessa do Paço n. 23, gru-
po 312. Tel. 31-3550.
ESTENO em Português 280 Õ0Õ,
Pça. Tirodcntes, 9, s| 1 202.
ESTENOS port.-inglés, .até 40
anos, CrS 500. Av. 13 de Maio
47,_gr._2 306._
ESCRITURARIOS (AS) - CrS 130-
150 mil — 6 moças, 2 rapazes, b!
dsctil., prática. Sen. Dantas, 117

sala 223.
FATURISTAS -CrS" 130-140 m"il

3 vagas, prat., bj dactil., R.
Sen. Pontos n. 117, tala 223j_
FATURISTA - 2 moças pfpç. s"
Pena dat. c\ muita prática 1101
120 000, solteiros. Av. R. Branco
151 sjloia s! 209.
MOÇA — Precisa-se de uma maior
Auxiliar de Escritório (hoje) das
8 às 10 horas com referências
de trabalho — Rua Uruguaiana,
216, 10.O andar.
MOÇAS — Escritório conta-
bll precisa cora boa letra,
dactilografa e firmes era
cálculos, Praça -Mauá. Rua
Sacadura Cabral, 81, 5.° nnd.
grupo 501.
MOÇAS — Oferecemos diversas
vagas pj candidatas entre 16 e 25
anos. Exclarecemos que as referi-
das vagas são para principiantes
exclusivamente. Sslário inicial
90 000. Após estágio de 90 dias
serão efetivadas com 120 000. —
Otirrfo ambiente de trabalho, trei-
namento durante o estáqio. Mes-

urgência até 45 anos cl insira !mVu<* 
V°CÍ """ ", '"'-"" "T

1 
p 

,u 'venha sem compromisso que lhe
.- - v.,.:,,- -wy „ ii' o i .... _.-_, í atenderemos com n melhor boa

bar corn pratica e referências na D. Vera ! vontade. Entrevistas e informações£..., ti..,, „,. _.._ c- _ o.- 'j.ft... ;¦¦_¦*¦: jnos seguintes endereços: Av.
AUXILIAR ESCRITÓRIO - Precl-iPres. Vargas. 529, 18.o; Av. Co-samos de diversas moças para! pacabana, 690, 6.°; R. Maria Frei-tirma que abre nova filial: ar-itas, 42, s'lcia; R. Dia; da Cruj
??nVnn?,,: D80-,00°O0. Faluristas |n.O 185, I 223-226; R. Conde de
JOT OW. Recepcionistas, 150 000. iBonfim, 369. cr. 406; R. do Ca-Secretarias 160.200 000. Dactilc tete. 216, s*loja; R. BarSo de

cobrança interna 100 !Amarcnas, 528. sloia. (Quase es-
P'ts. Vargas, 529, Inuino da Av. Amoral Peixoto) -

JTED. .

Preelii .. _, .,m. ADM|TIMOS imediõtomênte Se-
moço com pratico dè b.ícão _ 

°_ ri". Esteno-dac.ilógrefa. em
documentos na Rua Sapopemba S0.n_|U!? com ólimcs salirics,
n. 159- Bento Ribeiro. "'" r" ' ,""~ *"' --'-'"¦'

PRECISA-SE de aiudante de co-
peiros com prática de bar. Ave-
nida Rio Branco n. 49.
PRECISA-SE de 

"empregado-para 
v.ma^SM 

Ó°9-<W°' Av* P"':*
e referências -•'— '-'"

Rua Barão de São Félix n. 25
PRECISA-SE de um aiudante de
mesa, Padaria dos Comerciários
— Av. Suburbana, 4 414. Telefo-
ne 49-2543.
PRECISA-SE um empregado para
talheres, outro para copa. Res-1 grafa»
taurante Timpenas. Rua São José, mil —

18.o,

na Rua da Alfândega, 107.. 1.»
andar. Procurar Sr. Álvaro. Es*
cusado apresentar-se quem não
possuir os condições acima.
RAPAZ com Instrução secundária,
precisa-se no SEROO — Rua 1.°

do Março 110, 3.° — gr. 6.
SECRETARIA DACTILOGRAFA -
Cem redação, até 30, boa apar.
Sal. 200. Nilo Peçanha, 151, si.
n.o 218.
SECRETÁP.IO - Agência omprõ-
gadas domésticas precisa com
boa dicção, amável e com boa
caligrafia. Tol. 46-1268.
SECRETARIA 

""dactilografa ""moça

c| prática noções arquivo, reda-
ção própria 200 000. Av. Pres.
Vargas,. 529, 18.o TED.
SECRETARIA_~^"Diversas vogos c|
ou sem estenografia, c| ou sem
Inglês, pj admissão imediata. Sa-
láríos e combinar. Av. Pres.
Vargos, 529, 1B.Q - D. Lcnyr.
SECRETARIA - P| Niterói, mele
expedienje. Tradicional entidade
de ensihí». comercial admite moça
acima de 30 anos com boa apa-
rêncla, ótimo desembaraço com
alguma prática de administração
escolar e recepão ao público. —
Entrevletas com o Sr. Lucilio. -
Av. Pres. Vargas, 529, 18.°, sa-
Ia 1 607.
TÉCNICOS CONTABILIDADE com
bastante prática, CrS 300. Av,
13 de Maio 47, gr. 2 306.

Auxiliar de
Escritório

(Serviços de despachante)
Escritório de Contabilidade ad-

mite rapaz cem bastante expe-
riência |unto e todas as repar*
tições públicas. Inicial Cr$ ....
300 000. Cartas com todos os
detalhes para a portaria deste
Jornal, inclusive lugar do nasci*
monto, sob o n.o 84 121.

PRECISA-SE do um balconista cl
prática, para confecções para ho-
mens, e calçados. Tratar na Rua
Álvaro Miranda n. 12-A — Pila-
re;.
PRECISA-SE de 

"uma 
moça com

prática de balcão, para trabalhar
em bar na Rua da Candelária n.
78 — Café e Bar AvcÍ£o.
TINTURARIA LYDlA, 

"na 
Rua Con-

de de Bonfim, 761, precisa de
"balconista' que também faça
consertes.
tTnturãria ~~Precisa-se balco-

ESTENO DACTILOGRAFA - (Ing.
Port.) — Moça cj pratica, reda-
ção própria. 550 000. Semana de
5 dias, na Av. Pres. Vargas 529,
18.o - TED.
ESTENOGRAFAS.—^Cr-S _0*650
mil — 4 vagas, 1 c' inglês, m'. b|
nparencia, na Rua Sen. Dantas n.
117 - gr._223_.
ESTENOGRAFA em port. c| bom
princípio de inglês, solt. 380 mil.
Av. Rio Branco, 151, si loio, li
n.o 209.

ESTENOGRAFAS cm Port. mô-
ços c| prática 250 000. Av. Rio
Branco 151 siloia s|209. Pref. sol-
te iras. .
ESTENO dactilografa (princlpian-
te) moça c| redação própria no-
ções arquivo 200 000 semana 5
dias. Av, Pres. Vargas, 529 18.°
TED.
MOÇA p| Benflca, dact. c| pré-
tica cartas arquivo, solt. 13Ò mtl.
Almoço no local. Av. R. Bran-
co. 151, sí_loio,__s' 209. _

OFERECE-SE um senhor para fa-
xineiro, boas referências para 1
casa de família. Tel. 58-8780 —
Falar com Sr. Silas.
PRECISA-SE" de"" uma~secrctá7ia
que sejã de boa aparência e
boa letra, datilografa. Av. Braz
de Pin3_789-A._
PRECISA-SE do menor do 14 e
17 anos, e:crevendo à máquina
— Rua Acre n. 51, sola 4. Car-
doso, das 14_ às _17 horas.^
SECRETÁRIA - 

" 
Esteno, dact., in-

glès, português c. prática. Ord.
400. Rua Conde de Bonfim, 369,
s|_406.
SECRETARIA (O) otó 30 anos efi-
ciente dactilografa (o). CrS 150 000
mensais salário inicial. R. Vaz

MENORES - Precisa-se de uma
moça e 1 rapaz para serviços in-
ternos e externos, de boa opa-
renda e desembaraçadas, de
preferência que tenham trabalha-
do om escritório de contabilida-
de. Rua cio Carmo 6, gr. 1 207*10
.t Sr. Wilson, das 8,30 ás 10 h.
MOÇAS com prática páratrabalhar em lanchonete. —
Prccii-am _c na Rua l.o Mar-
ço. 35 — Restaurante Paca-
enibu.

n sta com prtliar- Rue S. F.-Xa^ _g-T5te_; 171, eto 0 r_H-7-ireff_-
ver, 653. Te. 48-8486. _r?_i¥?_i' —n ¦ 
.,-¦' ,r„T_ __."¦ ¦„— SECRETARIA - Preosa-se paraVENDEDORA - MODAS - Pro- escritório - Tratar polo Tel. ...
clsa-se «om prática costura para 34.3032, depois das 9 h.
calças 6 pequenos consertos. Boas' __c>*rí_T_nTÂ_"' _^*"'""_i*_.'~Vi_.
condições - Ru. Barata Ribeiro.SECRETARIAS - CrS 200-300
n. At>7-\, loja - Copocabano, e|ml1' Pral- """•' _ .""• ~, 4
Sr. AntSnio. 'jvagas, uma com redação em in-

glcs. Sen. Dantas n. 117, sala
223.CONTADORES E

GUARDA-LIVROS
ASSISTENTES contador c| sólidos
conhecimentos, até 30 anos, CrS
300. Av. 13 de Maio 47, gru-
po_2 306. _•_ _
AUXILIARES CONTABÍÜDADE -
Moças e rapazes, cj ótimos co-
nhecimentos. CrS 180. Av. 13 de
Maio, 47, gr. 2 306.
CONTADORES c| ncções inglês,
ali 28 anos. Cr$ £00. Av. 13
de Maio, 47, gr. 2 306. 
CONTADOR - Rapa. b| apre-
sentação de 30 a 45 enos, com
prática. Semana de 5 dias. óti*
rrio-salário. Av. Copacabana, 690,
6.° andar.
CONTADOR""^" CrS .50-50Ò~'mir.
3 vagas, 1 pi Zona Norte, práti-
ca 4 enos. Sen. Dantas n. 117
- sola 223.
MOÇAS — Precisa-se para euxl-
liar do Contador, em serviços in-
terno e externo, e uma menor
que saibam escrever à máquina.
CrS 80 mil e CrS 5*4 mil, respec-
tivomenle — Semtna de 5 dias.
Rua Teófilo Otôni, 15, 8.0 andar,
sala 801 - Tel.: 43-6302,
RAPAZ aux. contabilidade 3 —
200 000, 1 assistente contador, 1
oux. custo, Pça. Tiradentes, 9,
sala 1 202. _.

DACTILÓGRAFAS -
ESTENOGRAFAS -
A UTILEE COMERCIAL admite es-
teno inglês, port. 520 mil; dact.
(o) c| redação inglês, 350 mil;
dact. (a)) copista inglês, 190 mil,
telefonista; aux. contab. moça, ra-
paz, aux. cent. conhec. analise de
contas, 270 mil; aux. Dcp. Pes*
soai, moça, rapaz; aux. menor
(moç_), aux. cont. c\ técnico ope*
rador Ruf. 160 mil; aux. escrit.
moça, rapaz, 90. 150 mil. Rua
7 de Setembro, 63, 7.° and.

ir para
Escritório

Admitimos para nos-,,.-„.„- r-_--r-._ _—
, ' , MOÇA menor dact. p Copacaba*

SO quadro de funciona- no, velocidade e prática, 70 a 80
rios, diversos auxiliaVes,h"^ Rio "-*•"¦«*• ,5*- '} h]í
com boa letra; dactiló- ãdmiTe-se dactilografos (os), _
a r afo? ronhprimpntn<: * ,6° m"' Secretaria ingl-port.
gr aros, COnnecimenTOS 

(sem taciulgrafia), 350 mil; Cor-
qeraiS dOS Serviços de reip. (moça-rapaz), 200 mil; Aux.
.,„•,•.• contab., 150. 200 mil) Audilor In-
eSCriTOriO. Iern0t 500 mil etc. R. México,

Apresentar-se com do- '"»«P..6Q5.
cumentos à Rua Franco
de Almeida n.° 72 (pró-
ximo da Av. Brasil, n,°
2 110) na firma ALBINO

AG. LINK: Dactilógrafas c| prá-
tica — Oper. Ruf c| prát. Aux.
Custo — Tesoureiro — Correspon*
dente — Moça cl prát. D. Pes-
soai — Aux. de Contab. — Oper.
Nacional, Aux. de escrit. (rapaz)

,dactilógrafo. R. ________ico_2!, 1QQ.
MENDES & CIA. LTDA. IaDMITIMOS dact. c/ prát. em

/p inglês mç.| rp„ 150| 170. Mô-
_... *¦ ças dact. aux. escrt. cont., dact.,

100/ 150. Corresp. sec. ret. dat.
180/ 200. Menor dact., 70, esje-
no port., 250, port. e inglês,
450/500, cx. registradora Av.
P. Vargas, 435, s/ 605.

Moças
Precisamos para PESQUISA DE

MERCADO.
OFERECEMOS:

Salário fixo .
Ajuda de custo
Bem ambiente de trabalho

EXIGIMOS:
Boa apresentação.

Tratar diariamente, das 9 às
12 e das 14 às 18 horas, na
Av. Rio Branco, 156, grupo 937
(Edifício Avenida Central).

Correntist a
Precisa-se, de nível ginasial,

ncções de contabilidade, dactiló-
grafo, boa letra e idade acima
de 30 anos.

Tratar na Rua Lavradio n.° 20,
1.°, com o Sr. Paulo.

DACTILÓGRAFO, com experiencio
comprovada. Apresenatr-se com
documentos, na Av. Pres. Var*
gos, 529-15.o, sola 1 506.
DACTILÓGRAFOS(AS) - Maiores e
menores c| prática, Ord. 120. R.
Conde de Bonfim, 369, si 406. .
DACTILÓGRAFAS SECRETARIAS -
Solteiras, até 35 anos. CrS 180.
Av. 13 de Maio, 47, gr. 2 306.
DATILOGRAFA - Moças de ex-
celente apresentação cj prática cm
mj elétrica e simples. Av. Co-
pacabana 690 — 6.° andar.
DACTILÓGRAFAS, duas, uma p|
fats. 120 mil, outra pj cartas, prá-
tica, solteiras, 180. Av. R. Bran-
co. 151, s| loia, si 209.

n. 36.
Av.

]^ra

A Cia. Santo Amaro
de Automóveis

em expansão, procura para preencher seus
quadros:

1 Secrelária Executiva para diretoria.
1 Secretária Assistente para Seção

Vendas.
1 Contador ou Contadora.

Office Boy.
/Mecânicos de pref.ren-ia com cur-

sos FORD.
1 Lavador com prática auios.

Cia. Santo Amaro
de Automóveis

Rua do Bonfim, 305 - São Cristóvão (P

VENDEDORES -
CORRETORES
A VENDEDORAS que
queiram iniciar o ano 130(5
ganhandt dinheiro com a
venda de artigos femininos
de grandes marcas, tem
que anresentar-SB na Av.
1'rcs. Vargas, 1 146, sala
309, perto da Praça da Re
pú bl ica-
CHEFE VENDAS para casa mó-
veis estofados, até 35 enos ..
Cr$ 150. mais comissões. Av. 13
de Maio, fí, gr. 2 306.
CORRETORES DE IMÓVEIS, a
"Cadil" 

precisa mesmo sem prá-
tica. Praça Condêssa Paulo de
Frontin, 42, 1.0 and. (Creci 242).
CORRETORES Imobiliários —
Vendo ou entrego a corretagem
grandes árens em 21 municípios
no Est. do Rio. Tel. 22-3344.
FÁBRICA aceita pessoas para ven-
das a domicílio. 98 mil. Rua Curu-
paiti 217 c| 1 — Eng. Dentro.
GUARANÁ "ANDRADE" —
Precisamos de vendedores ex-
perimentados, para vender
Junto aos supermercados,
mercearias, repartições lede-
rais e estaduais. Cias. de
aviação, reembolsáveis, a lu-
dústrla e ao comércio em gc-
ral. o delicioso Guaraná "An-
drade", legitimo do Amazo-
nas, de grande aceitação Já
comprovada. Sr. Lara. Tel.:
22-5924 — somente das 17 às
18,30 looriiS;
PRECISA*SÉ rapar serviço a co.
missões. Av. Prei. Vargas 435
20.° sl| 2 002.
PRECISA-SE empregado com prá-
tica de padaria. Telefone 38-0770.
PRECISA-SE moça, limpezas. Rua
S. Januário, 134.
PRECISAM-SE bons vendedores pi
sandálias (novidade). R. Antônio
Raposo 96-B. Bento Ribeiro, pela
manhã.  
RAPAZES.de. 20 e 25 anos. Sa-
lário mais comissões, em ótimo
ambiente de trabalho, na Av.
Nelson Cardoso n. 1 031 - Ta-
quara — Jacarepaguá com o Sr.
Nouton.
VENDEDOR - Precisa-se c| práti-
ca junto a barbeiros. Produtos
antigos, sabão de barba, mento*
lada, talco, Icçõcs etc. R. Etelvi*
na, 1 l_~_ÕIaria.
Vendedor 

"com 
ãjíidà de

CUSTO — Procuramos vendedor
da boa aparência para vender
nossas excelentes coleções da li-
vros, muito procurados por fun-
cionários da escritórios. Comís-
soas Imediatas • ajuda da custo
d. CrS 30 000, Sr. Luis, Rua Pe-
dro I, n. 7, grupo 1 005, d. 8
is 12 horas.

MoÇA, limpeza em escritório, 3
horas, a noite, das 18 às 21
horas. 25 000 - Rua México, 41\l aos.
PRECISA-SE ¦•-dêr_rtTi_adiírõ
menor de 23 anos e de lava-
delra-passadclra, ambos com
bastante prática c boa apre-
sentaçfio, para, casa de fami-
Ha estrangeira. Exlgem-se re-
rerênclas, ótimo salário.
Tratar na Av. Vieira Souto
442, 5.P andar — Ipanema.
precísA-SE de uma aj udau-
te de copeira para pensão —
Rua Andrade de Figueiras
132, c| 10, Madurelra _ _
PRECISA-SE de moças para café
com prática. Horário da noite
Rua Senador Dantas, AA-k.
PÁRA" MOÇAS E RAPAZES

So você tem aparência, educa-
cão e vontade de vencer, nós
lho oferecemos a opcrtunldado
quo você precisa. Mesmo qua vo-
cê seja ostudante, garantimos, em
um lançamento Inédito, ganho
mínimo ds CrS 228 000 mensais.
Mas á preciso notar que são sò-
menta" 15 vagas. Tratar cem Dr.
Wilson, i Rua Primeiro do Mar-
ço, 9 ¦ l.o andar. Traier do-
cumontas^ de identidade.
PRECISA-SE coixeiro com pratl-
ca de balcão de padaria na Rua
Santa Ciara n. 58^ Copacabana.
PRECISA-SE de menor para uma
loja. Rua Siqueira Campos, 244.
Tel,: .37-2141.
PRECISO URGENTE - Ranaj com
prática do pról.sa dentária. Tra-
tar Rua Álvaro da Macedo, 28,
ap. 101 - P. Lucas - D. 19 às22 horas.
PRECISA-SE, Ord. 30Õ Ò0Õ, rapaz^

^B-_0-TT-_í5""a7ra5r1i'o^~apf^eritã"
ção, fina educação, Av. 13 de
Maio, 44, »| 1B01, das 9 às 12 hs.
RAPAZ aux. Caixa e 2 escrttu-
rários/ Pça. Tiradentes, 9, sa-

Ja 1 202.___^  _
RAPAZES - Õrd." 300 0Ó0 boa
apresentação, educação primorosa.
Serviço externo. Av. 13 de Maio,
44, 18.0 sr,d. i| 1801, Sr. Paulo.
(das_° às 12 l-i.J.
SR. APOSENTADO, com grande
tirocinio, oferece-sa para gercn-
ta administrador de hotel, fazen-
da, sítio, granja, bar, restauran-
te, boate ele. Telefone 26-1469.
VENDEDORAS - Moças" c| pratl".
ca, artigos p| presentes, confec-
ções b| apresentação, na Av.
Pres. Vargas^529, 18.» -TED.
VENDEDOR - Precisa-se cf boas
relações junto a arquitetos e cons-
trutores. Não precisa horário in-
tegral. Rua da Quitanda, 59, «a-Ia J 2. __________
VENDEDORAS - Precisam» pa-
ra vendas de retratos a óleo em
residências: Paga-se bem. Tratar
na Rua da Conceição, 105, sala
2 210. Studio 4.» Centenário. Tel.
43-4400.
VIAJANTES VENDEDORES -
Preclsa-so que Já trabalhe
com equlp. p| Indústrias le-
ves e pesadas, quo conheça
o "mettler". lixos • comls-
slonados. R. Sac. Cabral,
230.

Trabalho JOSÉ MACHADO

VIGIAS cl prática, instrução pri-
mária. CrS 72. Av. 13 de Maio,
47, gr. 2 306.

IAPI — será inaugurada, hoje, a unidademedicp-assistencial cio IAPI. cm Bangu. Vai ser-vir a 200 mil industriários residentes nas ime-diaçoes da Estrada de Ferro Central do Brasil.entre -Deodoro, Campo Grande. Santa Cruz eMangai-atiba, e tem capacidade para 1 600 aten-cUmentos diários. O edifício, que apresenta li-nhas modernas e obedece a uma organização hos-pitalar atualizada, esta situado junto â estação eseu custo andou em tomo de l bilhão de cruzei-ros. considerando-se as despesas de urbanização,construção, e aparelhamento médico-hospltalarPossui a nova unidade, numa superfície de 4 200metros Quadrados, áreas específicas para posto debenefícios, setor de perícias médicas, de 'acidentes
do trabalho e, principalmente, grande posto deassistência medica, com os seguintes serviços -
informação, administração, arquivo médico ser-viço social, enfermagem, clinicas médicas geraise especializadas, odontologia, farmácia, medicinafísica, laboratório geral de análises, radiologia
pequena cirurgia, repouso, cantina, vestiários, au-ditório etc. Identifica-se o novo posto de assis-tència e de benefícios de Bangu como uma uni-dade periférica polivalente, integrante da redemedico-assistencial do IAPI na Guanabara.

CARRIS — Os trabalhadores em empresas
de carris urbanos, trólebus e cabos aéreos daGuanabara, deverão voltar às urnas, em data a
ser previamente anunciada. Não foi alcançado,
nas últimas eleições, o quorum de 3 500 votan-
tantes, determinado em lei. Compareceram ao
pleito íoouco mais de 2 mil associados. A absten-
ção foi resultado da apresentação de chapa únl--ear encabeçada pelo ex-presidente da Junta Go-
vernativa., Sr. Severino Meneses que não contou
com o apoio dos elementos da antiga diretoria,
afastada pelo movimento revolucionário.

TURISMO — Os empregados em empresas
de turismo. e diversões da Guanabara cncaml-
nharam oficio à representação patronal, comu-
nicando que a classe pretende aumento salarial
de 75 por cento.

O QUE VOCÊ DEVE SABER — Marcada
jjara dia 7, às 20 horas, na sede do Automóvel
Clube do Brasil (Rua do Passeio. 901 a inausu-
ração da exposição Trabalhismo nos Estados
Unidos. Ê uma original e interessante exposição
sobre o trabalhismo norte-americano e o Im-
portante papel que desempenha no desenvolvi-
mento daquilo que o Presidente Johnson champu
de Grande Sociedade. A Grande Sociedade é* a
visão e a expressão do Presidente Johnson para
as metas pacíficas em que os Estados Unidos es-
tão empenhadas para beneficiar os seus cidadãos
nos campos da economia, da ciência e da justiça
social. Sob o patrocínio do Departamento do
Trabalho norte-americano e do Serviço de Divui-
gação e Relações Culturais dos Estados Unidos,
contando ainda com a cooperação da AFL-CIO,
Trabalhismo nos Estados Unidos estará, aberta ao
público em geral, das 12 as 22 horas, diàriamen-
te. a começar de sábado. Seu encerramento
está previsto para o dia 23. Na exposição, será
mostrado tudo sobre contratos coletivos de tra-
balho, organização sindical e relações trabalhis-
tas. Manequins brasileiros apresentarão as mais-reeetrtes—criações* íeminihas de Nova Iorque e
Los Angeles. Líderes sindicais norte-americanos,
falando português, Irão saudá-lo e guiá-lo duran-
te a exposição.

Vendedores(as)
Precisa-se — Material de grande
consumo comercial. 20% comis-
são. Av. Pres. Vargas, 417, sala
1107 - Sr. Santos.

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS
MOÇA recepcionista cl ginásio.
Pça. Tiradentes, 9, s| 1 202.
TEtEFONlSTAS cl inglês * portu-
guês, brancas, até 35 enos. Av.
13 de Maio 47, grupo 2 306.

RECEPCIONISTA - Pre-
cisa-se de competente
recepcionisla", de prefe-
rência que tenha curso
da Volkswagen ou que
tenha trabalhado em re-
vendedor ou oficina au-
torizada Volkswagen. —
Apresentar-se na R. São
Cristóvão, 217, Sr. Al-
fonso.

PROFISSIONAIS DE INDUSTRIA
METALÚRGICOS E
SOLDADORES
ADMITE-SE aux. escr. m-r." notis-
ta, faturlsta, estoq. dactilografos,
dact. (o), c| red. inglês, aux. con-
tab. 280 mil, aux. dep. pessoal,
op. Ruf. Av. Pres. Vargas, 529,
t!_4J0-
METALÚRGICO - Geneal S. A.
preciso de meio oficial com co-
nhecimentos de solda, pequena
lanternagem • serviços gerais —
Paga-se bem, com carteira assi-
nada. Tratar com Sr. Alberto ns
"ua C-arrno Neto» 194.
PRECISA-SE soldador elétrico e
oxigênio com prática. Av. Ma-
racanã 617.

VENDEDORES (AS) - Pr.cisamoi
p! euto-pi.as. Pay*<i« bom. Av.
Pres. Vargas, 590, i] 210. 8,30 h.
VENDEDORES — Precisara-
se para trabalharem com
bebidas na Guanabara e Es-
tado do Rio. Só aceitamos
quem tenha pratica e dê re-
ferências. — Tratar na Rua
Beltis, 220, Coelho da Ro-
cha, E. do Rio, ônibus Ollu-
da—Mauá, via Éden.
VENDEDORES 

"internos 
para mó-

veis. CrS 60. mais comissões —
Av. 13 de Maio, 47, 9r._2_306._
VENDEDORES AMBULANTES GE-
NE At S. A. precisa de vende-
dores de saduiches e refrescou pa-

SOLDADORES (Para sol-
da branca) — Precisam-
se, pagamos bem. M.
AGOSTINI COM. IND.
S.A. — Av. Automóvel
Clube, 371 — Inhaúma.
OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL
PRECISA-SE de pedreiros para a
Rua Sorocaba, 536. Tratar com
Sr. Darcy. 
PRECISA-SE de oficiais da tor-
nelro • aju-fadoras. Rua Cacham
bl, 709.
PRECISA-SE - Pedreiros. Rua
Sorocaba, 536 — Procurar Darcy.
PRECISA-SE de operários p|
prensa de baqueüte. Rua Cordo-
vil, 815 — Parada de Lucas.
SERVENTE de pedreiro - Estrada
Vicente de Carvalho, 1 490 - P.
do Carmo.

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Precisa-se urgente. Rua Francisco
Serrador, 90, 1 502__Sr. Sérgio
MOÇA - Precisa-se para traba*-
lhar em escritório que seja dac-
tilografa e firme em cálculos na

ra carrinhos e para caixas na {Rua Fernandes Guimarães n. 53
praia. Boa comissão. Tratar coml-v Botafogo.
Sr. HilAriu na Rua Carmo Neto n.
176, diariamente às 8 horas
VENDEDOR — Ótica. Precisa-se.
Tratar Rua Francisco Batista, 120
— Madureira, 9 às 11 horas
VENDEDOR -TVrecisa-se, fábrica
de biscoitos na Rue André Cavai'
cânti n. 108.
VENDEDORES - Precisa-se' de
vendedores para bebidas com
prática de serviço. Comissão de
10% — "Tratar na Av. Presiden-
te Vargas n. 590, sala 616, das
15 às 19 horas.

Vendedores
Precisam-se para o ramo de
decorações. Grandes possibili-
dades de ganhos. Necessário
mínimo curso ginasial e boa
apresentação. R. 7 de Setem-
b___186-
diversos"
AGENTES DE 

'PUBLICIDADE. 
-

Comece o ano bem, ganhando
acima de CrS 500 000. Faça-nos
uma visita, ve.a a facilidade da
venda do veículo de nossa ex-
clusivid.de. Para Guanabara _
Estado do Rio — Av. Rio Bran-
co n. 185, gr. 219. _
AJUDANTE de enrolador 

~c?

prática. A Eletromotor. Bua
24 de Fevereiro. 156-A. Bon-
sucesso,
CAIXA — Precisa-se de moça c'
referências, qua more próximo,
para trabalhar em padaria,

:Kua Lobo Júnior n. I 464.

PRECISA-SE de um técnico de
rádio e TV, para trabalhar co-
mo sócio. R. 24 de Maio 455,
sala 4 — Sr. Uno.
PRECISA-SE um bon» bombeiro-
eletricista. Tratar Rua Voluntários
da Pátria n. 445 porta. Tel. ..
26-3073.
RADIOTECNICO - Com bastante
pratica de rádios transistorisados
em geral. Ótimo ambiente de
trabalho. Paga-se bem. R. Gon-
zaga Bastos, 166-B. T. 28-0934.
RURAL 1960 perfeitíssima, real-
mente um s dono. Rua Conse-
lheiro Olegario, 13. 48-3195.

GRÁFICOS

IMPRESSOR GRAFICO AnINER-
VISTA — Competente — Precisa-
sc licenciado ou aposentado na
Rua Honório n. 396 — Todoi os
Santos.
TIPOGRAFIA - Precisa-se um
compositor tipográfico com prá-
tica. Tratar Rua Alexandre Mi-
ckenzie 74.

lmpressores
Offset

Precisa-se de bons lmpressores
offset para máquinas Roland,
Chief 24 e Davidson. Dirigir-
se à Rua João Silva n.° 250
e procurar o Sr. Alaor.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS
CARPINTEIROS - Habilitados cm
carroçarins em caminhão — Rua
Pedro Alves, 203-A — Correia
Alves_j-_Telefone:^_43-6686.
CARPINTEIRO E"~MARCÈNEIRÒ -
Para indústria, urgente, precisam-
se. Rua Francisco Serrador, 90|
1502, Sr. Sérgio.
CARPINTEIROS de -esquadrlas.
Paga-se bem. Estrada Vicente de
Carvalho, 1 481 - s| 203 - Pra-
ça do Carmo.
CARPINTEIROS - Precisam-se pa-ra oficina c que saibam trabalhar
em máquinas. Apresentar-se na
Rua Maria da Glória n. 180 — Ra*
mos — lado da Av. Brasil). E_ta
rua fa2 esquina com a Rua Gér-
son Ferreira.
CARPINTEIRO -~Pr7cisa-se de
bons. Tratar na Rua do Livra-
mento, 186.
CONTADOR - Aceitd escritas
avulsas, mesmo «m atraso, as-
sim como serviços diversos de re-
partições. Telefonar para o apa-
reino 28-1311, chamar Lauro.
CARPINTEIRO - Préci7a'-Te no
hotel Cnrlron. Rua João Lira,
68 — Leblon. Tratar depois das
11 horas.
CARPINTEIRO - Precisa-se ofi-
ciai esquadrias. Tratar Rua Vise.
Pirajá," 524 ej Sr.'. Luiz.
MARCENARIA

TORNEIROS - FRESAD.
- AJUSTADORES

Torneiros
Mecânicos

Precisam-se oficiais com grande
capacidade técnica i produti-
vida.de. Salários compatíveis
com o padrão dos candidatos.
Rua Junqueira Freire, 51 —
Eng. Dentro.

CHOFERES - MEC. DE"
AUTOMÓVEIS
AJUDANTE ELETRICISTA d.
tomóveis. Precisa-sa — fí.
Aquino, 61-A — Andara!.

Dr.

AJUDANTE DE CHEFE DE OFICt-
NA — Com conhecimento do*
carros DKW-Vemag, para dístri-
buição de serviço e controle.
Procura-se um competente. Auto
Central Ltda., Rua Real Grandeza,
274.
AJUDANTES - Caminhão - Admi-
te-se com pratica. Entregas de
ferragens. Doe. em ordem, na
Rua Benedito _____________ 45 — Sr. José
BORRACHEIRO - Pr.cln-s. com
______________ Av. Ili6n, 805.
ELETRICISTA para automóveis —
Precisa-se um competente. Orde-
nado t comissão. Praça Vé!quei>
re n. ll-A.
ELETRICISTA - Precisa-se Viação
Maracanã. Run Magalhães Castro,
135 — Jacaré.
GARÇÃO - Casa d» lanches c|
referências. Domingos Ferreira —
221-A.
LANTERNEIRO - Percisa-se Viação
Maracanã. Rua Magalhães Castro,
135 - Jacaré.
LANTERNEIRO - Precisa-so d»
um oficial competente, para car-
ros de passeio. Urgente, paga-so
bem. Rua Barão S. Félix, 148,
fundos, Sr. Moyses.
LANTERNEIRO com experiência -
Procura-se para empresa de ôni-
bus. Rua São Miguel, 181 — Mu-
da, Sr. Olivérlo
LANTERNEIRO - Prccisí7e~~de
meio oficial com prática, serviço
de empreitada. Av. Carlos Mar.
quês Rolo n. 413, Vila Nova -
Nova Iguaçu.
1ANTERNEI ROS - Precisa-se cem
prática. Rua Estácio d» Sá, 150
fundos — Arttx.

LANTERNEIROS - Preci-
samos com prática com-
provada. Paga-se bem.
Apresentar-se na Rua
Barão da Torre, 55-A —
Sr. Nerício.
LANTERNEIRO - Precisa-se na
Rua B. B. Retiro, 622. Tratar
com Lauroel.
LANTERNÜlRÕS - Precisam-se.
Exigem-se bastante prática. Dá-
se também empreitada ie for
bom profissional. Apresentar-se
c| Sr. Duarte, Rua Guari 55 —
Freguesia — Jacarepaguá.

-_ Precisa*»» mir-.
ceneiro e 12 oficial. Av. Auto.'Estácio.
móvel Clube, 2 419 - Vlc.nt. l.t.rd.

MOTORISTA - Prccila-se de um
bom para trabalhar em fábrica
de móveis à Rua Feliciano d»
Aguiar 427 — Maria da _GraÇj___ .
MOTORISTA - Precisa-se. d*
um com longa prática dt carro
d* passeio — Ixigem-sa rafarén-
cias — Tratar na Rua Santo» Ro-
drigu.s n. 255, 3.* andar —

Entrada pela Maia

Carvalho.
MÁRCÍNEIROS - Prccisam-sa de
oficiais e.meios oficiais, na Rua
24 de Maio, 298, Estação do Ro-
cha. Sr. Luiz.
MARCENEIRO - Precisa-se de 2.
competentes que trabalhem em
mquinas. Rua Barão de Itapag"
pe 162, fundos, com Sr. Osvaldo
MARCENEIRO - Precisa-se na R".
André Cavalcanti n. 108.
MARCENEIROS competentes, pre-
cisam-se à Rua Braulio Cordeiro
709, fundos. Paga-se grande sa*
Iário. Tratar com Manuel.
MARCENEIROS - Precisam-se pi
f.ib. de móveis. Rua Viúva Cláu-
dio, 362-F — Jacaré. r—
PRECISAM-SE marceneiros e'car-
pinteiros. Rua Duque Estrada,
86, fundos. — Gávea. Tel. .
47-2932.

COMPOSITOR E DISTRIBUIDOR
— Precisam-se de bons compo-
sitores e distribuidor, cm tipo-
grafia. Paga-se bem. Tratar Rua
Viúva Cláudio 243 — Jacaré —
Engenho Novo.
CÒMPÒ~S"ÍTbR'~e distribuidor-^
Precisa.n-âe bons compositores e
distribuidor, em tipografia. Pa-
ga-se bem. Tr,il_r Av. Amaro Ca-
valcânte 411 — Méier.

COPISTA PARA ÕFF-
SET — Precisa-se c' prá-
tica. Apresentar-se na
Rua Barbosa da Silva,

lltr\~o0,ha'\- kiais. Tratar à Rua Mé-I»?™1;™,- ***•**.¦_"
GRAFICO — Precisa-íe de compo- »._.__, . PraJica de 5 anos em veicule*
sitor na Ru» Alzira Valdctaro n. XICO n.
16 — Sampaio — lado da 24 de.
Maio.

Carpinteiros de
esquadrias

Armadores de
ferro

MOTORISTA - Pr.chi.,. que \i
tenha trabalhado em ônibus eir
quo tanha dois anoi do prática
om caminhão para trabalhar om
tinha da Zona Sul. — Cartolina
¦m dia. Salirle de CrS 7 500
diários, várias vagas. Rua Via-
na Drumond n. 45 — Vila Isa*
bal.
MOTORISTA — Ofereço-me par»
dirigir carro particular, 15 anos
de carteira, ótimas referências c|
vaga na cidade. Tel. 43-7991 —
Sr._Felipe. •
MECÂNICO — Precisa-se compe-
tente para trabalhar em Volks-
wagen na Rua Fernandes Gui-
marães n. 53 — Botafogo.
MECANÍCO — Precisa-se na Rua
Tomás Rabelo 42, loia no Esta-
cio. Paga-se bem.
MECÂNICO AUTOMÓVEIS - Im-
portante indústria precisa. Tratar
Rua Prestes, 28 — Santo Cristo.
MOTORISTA — Precisa-se pi meia
oxpedionte. Referência, moro Zo-
na Sul o funcionário público. To!.
52-0651 . Sr. Roberto.
MECÂNICA - Volkswagen - pTe
cisa-se competente em motor e
câmbio. Apresentar-se na Rua
Monsenhor Manoel Gomes. 104,
antiga Praia de S. Cristóvão.
MÈNÕR pi oficina de automó*
veis, prec;.a-se, R. Dr. Aquino,

Precisam-se bons ori-'6'-A - Andarei.

,-.,.._, ... 168, 4.° p3Vi-.de carga. Apresentar-se, munido

emento - Seção Pessoal, n-c,?™'05' 
"" Rül Frei C>'
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PRECISAM-SE bons operário» para
fábrica de sandálias da borracha,
que trabalhem em balanço clc."1 

ratar Rua Antônio Raposo 9ó-B
— B. Ribeiro.

TIPOGRAFIA — Precisa-so de en-
cadcrnadcr pnra livros em bran-
co o cortador pnra máquina ma-
nual. Rosário 161, 1.0, depois das
12 horas.
TAXIMETRO pi cas» comercial -
Domingo» Ferreiro,_ 221-A. Apre
sentar-se cl refer 5ncias._
TINTURARÍA -Precisa-se

PRECISA-SE do um calceiro para
trabalhar em loja — Ssrviço aob
medida - Tel.: 38-1878.

PRECISA-SE de uma manicura -
Cabeleireiro Bonjour - Av. Co
pacabana lOóó — loia C.

PRECISA-SE do pintores piira Ira-
bathar em massa plástica e um
ajudante, das 7 às 8 horas da
manhã. Procurar Valdemar, la-
deira Nossa Senhora da Glória I ri1 com prático. Rua Sampaio|che
n. 632. '  Ferrar 8-E - Est-Cio.
PINTOS"- PEDREIRO - ÍÃ-R1-1 VIGIA"p' fabrica" c' prática com-
LHEIRO - CERÂMICA - Una.prowda e referencias. Tratar na
Alves n. 37, sala 807. Telefone |;ua _ Carmo, 5, 2.°, sala 6.
22-7171 - Aristóteles.

PRECISA-SE de acabadeira tí« j PRECISA-SE de uma moça (me-
calçados sob medida. Av. Copa- _ nor) para ajudante de tabelei- j
cabana 70V — 1105^ reira. Procurar H.lcio, R. Gon-1

PRECISA-SE de uma .ajudante de .-»!*_» 01"!'_ "' ,0 *2!-"'- . -
[costura cem prática. CrS 7 0001 PRECISA-SE cabeleireira profissio-

aixet-lpor semana, com almoço « lon-jnal e manicura com freguesia. —
<!8-7.90.

PRECISA-SE

Av. Ccpacabana 610- 2T3.

De düãíTmíça», VrÉCÍSÃ-SE de um oficial ba"r-1

HORIZONTAIS — 1 convertido em parafina; 2
mentira; 3 — aquele que sofre de paralisia; 4 —

ordem judicial publicada por editais — aparência;
5 corrente de água — a-pupar; 6 — cachaça de

mau gosto — governa; 7 — instrumento que quem
cose encaixa no dedo para empurrar a agulha —
juntar; 8 — salve! — mulher de má condição; 9

merendas — ai (ant.); 10 — crença — gros-
seiro.
VERTICAIS — 1 — grande porção de papéis; 2

terra lavrada com arado — grito festivo, que
servia para evocar Baco durante as orgias; 3 —
objeros raros; 4 — nortistas; 5 — digo — alvor; 7

pequenos ..ltares; 8 — aliciadores; 9 — forçar;
10 — aconteceras.
MECÂNICO -' Precisa-se, para INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS
manutenção do veiculo» Ford e Precisa-se pessoa çom grançe
Chevrolet. Apresentar-se ra Rua prática do ln|e;ao da termopl-S-
Frei Caneca, 392. . ticos (Polistireno, Polietileno etc.)

. e colocação dos moldes. Rua
Cordovil, 815 - Porada de Lu-
caj^.
ÍMPRESSORES - Precisam-se p|
máquina automática Miehle-V-0 e
para máquinas tipo Monopol ou
Minerva. Paga-se bem. Tratar R.
Viúva Cláudio 243 — Jacaré Eng.
Novo.

PADARIA LÍRIO - OLARIA. Rua
André Azevedo n. 128 — Preci»
sa-se de ajudante de forno. —
Telefone 30-1868.
RAPAZES - Precisam-se, cio 22 a
25 anos, serviços externos. Rua
Ipiranga, 33, Laranjeiras.
SAPATEIRO — Precisa-se de um
bom cortador. Av. Getúlio Meu-
ra n. 1 785 - Mesquita. Esqui-
na da Rua Jacob. 
SAPATEIRO — Precisa-se de mon-
tadores para obra brotinho. Tra-
lar na Rua Dom Pedro Mascare-
nhas, 17 s/loja.
S"APATEIRO - Precisa-se de ba-
lance. Rua Bernardino de Cam-
pos n. 47-C — Piedade.

SERRALHEIRO - Preeisa-s. eom
bastante prática. Paga-s» bom sa-
lário. R. Piauí, 208, Eng. Dentro.

SERVENTE - Precisam-se piobras
^documentos. Av. Prado Júnior,
16. Acima do salário.

SERVENTE - Precisa-se. R. Odo-
rico Mendes, 32 - Cachambi.
SAPATEIRO - Frezador — iiga-
dor — Rua da_ América, 215.
SERRALHEIRO com bastante pra-
Jica — Precisa-se de um na R.
Cuba n. 512.

Ajustado.
Plainador

Precisa-se à R. Tcnenle Fran-

ça, 101 (Cachambi).

beiro garante o salário?' de pre-
ferència que tenha máquina "elé- 

J
Irica. Rua do Colete 32). .Ae-'
fona 55-2275.

Investigações
Particulares

Delective W A L T E R
Sindicâncias — Fraglantes -

Acompanhamentos etc.
Tel. 28-4421.

uma que saiba cesturar na ma-
quina; outra pnra tedo serviço
doméstico. Tel.: 57-08^5.

PRECISA-SE costureira com prá-.--- rir_ .,_
tlca Para-se bem. Av. Copaca- PRECISA-SE de mameure

bana, 777, ap. 531.
PR-CISA-SE buteiro para alfaiate
cem multa prÉ-tica. Paga-se bem.
Tratar: Av. Rio Branco, V, sa_a
103.
PRECÍSA-SE de 1 ajudante de bu-
leiro bastante habilitado. — Av.
I.. S. Copacabana, 1066, ap. 904.

ADVOGADOS -
DESPACHANTES
ADVOGADO recem-formadq pi
aux. e:cr. advocacia. Precisa-se.
Tel.: 320535.

Montador
Precisa-se com bastante prá-

co. lobo Júnior, 776-A, com o

Sr. Thietre.

SERVENTES

BARBEIROS - MANIC

MOTORISTA - Preci»a-so, _ com
boa apresentação, e com dois anos
de carteira assinada, no mínimo,
em uma só firma. Tratar na Rua
Sete da Setembro, 66, 5.° andar,
das 11 às 12 horas, com o.Sr.
Morais, ;
MECÂNICO - Prcclsa-se, no^ ml-
nimo com 5 anos de experiência
cm Mercedes. Necessário possuir
ferramentas o documentação. Tra-
•ar _ Pça. Ramalho Ortigão, 17
(Penha Circular).

LAVADOR DE PRATOS p| tra-
balhar à noitt. R. Domingo» Fer-
reira 221-A.

MECÂNICO - Precisa-se Viação
Maracanã. Rua Magalhães Castro,
135 — Jacaré. 

LADRILHEIROS - Precisam-se.
Rua Senado, 67.

MECÂNICOS - Precisa-
mos admitir oficiais
competentes para traba-
lharem em oficina au-
torizada Volkswagen, é
necessário que os can-
didatos possuam conhe-
cimentos da linha Volks
— Apresentarem-se com
documentos na Av. Pau-
lo de Frontin, 500-F -
Sr. Vítor.

LÚÒRIFICADORES - Precisam-se
com bastante prática na Rua
Lino Teixeira n. 401 — Jacaré.

LADRILHEIRO - Precisa-se bom
oficial. Tratar Rua Vise, Pirajá,
524 c| Sr. Geraldo.

MECÂNICO de refrigeração —

Precisa-se urgente, no Rua Fran-
cisco Serrador, 90-1 Í02 - Sr.
Sérgio.

OFERECE-SE um chofer c| 20 anos
de prática, Tel. 30-3202.

MOÇAS — Menores, para auxl-
liar de laboratório. Dispensável
prática interior. Atenção: Exigi-
mo» boa apresentação e desem-
baraço. E' necessário residir na
Zona Sul ou Centro. Entrevistas:
Av. Pres. Vargas, 590, conj. 2002,
no dia 4 de janeiro, • partir das
10 hs.

PRECISA-SE lubrificadores. Rua
Conde de Bonfim 532, urgente.

PRÊCISÃ-I-motorista profissional
com mínimo 5 anos de prática
pj caminhão internacional. Tra-
lar com o Sr. Levi — Rua Ma-
tioel Teles, 693 — Caxias.
PRECISA-SE mecânico com bas-
tante prática de linha Simca. —
Quem não estiver em condições
c favor não se apresentar. Ave-
nida Itaóca, 757 — Bonsucesso.
PRÉCISÁ-SE garçom com prática
de lanchonete. Rua Senador Dan-
ta»,. 76. ^^
PRECISA-SE de um mecânico de
automóveis. Rua Pinheiro Guima
rães, 18 — Botafogo. _'
PARA serviços gerais; precisa-se
pessoa com carteira de motorista
(amador) mas com muita prática
na d ireção e manutenção de
"Kombi". Apresentar c[ do
cumentos na Rua Cordovll» 815.
PRECISA-SE - Mecânico do au-
.omóveii» Rua Teodoro da Silva,
746.

Mecânica
Automóveis

Precisa de dois com compe
lência e ferramentas à Av. Pa
ris, 666 — Bonsucesso.

DIVERSOS
AJUDANTE DE MAQUINISTA com
prática de carpintaria — Precisa-
se na Rua da Passagem n. 101
— Bolafogo.
AJUDANTE SERRALHEIRO - Pre-
cisa-sa com prática de portões,
grades etc, de ferro ou alumínio.
Paga-se bem. Tratar a Rua Con
de do Bonfim 129 — Tiiuca, Se
mana da. 5 dias. .

SAPATEIRO - Precisa-se monta
dores de obra esporte e san
dálias. Rua Maria Augusta, 59, |
SãoJoão de Meriti.
SAPATEIRO - Precisa-so para
sob medida lui» XV. Av. Co.
pacabana 613, sala_501.

SERVENTES - Prát. comprovada,
pj depósito de sacaria e vigia
prát. comprovada (2 anos). Aten-
de 10 tioras. Av. Rio Branco,
185, sl 1 021.

AJUDANTE DE BUTEIRp ci práti-
ci de buteiro 

'de calças - Pre-
Cisa-se na Rua_Gcn;a!yes Dias, 33

ÃDMITE-SE manicura competente
, , - • garantia Cr$ 90. Siqueira Cabe-

tica para equipamento cletrom- |circir05. __ Vitorio da Costa.
5;B^Humaitá._2-.7436.
CABELEIREIRA competente cm
penteados c nnnicurc, pedicure,
precisa-se à Rua João Rego, 29 •
Olaria.

... ,¦__.„ CASÚLEIREIRO (A) e ajudante.
COITI pratica Üe _jS- Precica-se no Umá Cabeleireiros.

Av. Osvaldo Cruz, 123-A, Bo-
tafogo.

para
snlão cie barbeiro que trabalhe
muito bem. Salário a comb"nar
— Av. N. S. Copacabana, 9i9
i-i.
PRECISA-SE - Cabeleireiro (a) e
1 manicura na Rua Pedro I n.°
22 s| 201 - P. Tiradenles, das
f hs. em diante.
PRECISA-SE de um barbeiro efe-
tivo. Barbeiro núvo. Av. Subur-
Lana n. 9 ^33-F. •*

PRECISA-SE de uma manicura p!
trabalhar por centa própria na
Rua Conde do Porto Alegre n.
95 — Esta.ão do Rccha.
PRECISA-SE de manicura e
dante, bca aparência, na
General Glicerio n. 445-A
ranjeirás — T.5-5924.
PRECI5A-SE da um oficiai
barbeiro na Rua Vire. de
rançuape n. 9 — Lapa.

ENFERM-iF.AS -

LABORATCMSTAS

ACtHCIA CO

.JOHNAI, 1)0 HHASIt, IM

CASCADURA
*_ _m&,
..!¦&-_:¦__,_-*

__.<%____?_•£
Sj,'l\7?_ \'"-:._
È '-*''^lrn;-i,i*.9f__¦?*•*

PATA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
£ ASSINATUSAS ¦

AV. SUIURIAMAÍIOUÍ
-»<-- dr C>u*-->i
das _?'_¦ /r; u jo -c;'..
SAUACOj; DA- S A'_ \\ HOUAS

Rua
la-

LUSTRADOR - Precisa-se com
prática de conserto» em casa de
móveis usados, Rua Santana, 198.

MAQUINISTAS - Preicsam-si na
Rua Djalma Dutra, 172 - Pi-
lares. _______________
MAQUINISTA - Precisam-ie de
oficiais e melos-oficiais, serra
circular, respigadeira, tupia etc,
na Rua 24 de Maio, 29B, esta.
ção do Rocha, Sr. Luís.
MECÂNICOS DE REFRIGERAÇÃO
— Precisam-se mecânicos e funi-
leiros para ar condicionado e re-
frigeracão. Rua Néri Pinheiro n.
303. Simões.
MENOR «té 11 ano» para tra
balhar com ceguinho como co
brador, ord. de 14 mil, casa e
comida. Tratar Av. Mem de Sá
n. 135 — Centro — Barbeiro.
OFERECE-SE um senhor aposen
tado de boa aparência • sadio,
chegado de Minas, para tomar
conta da bar e restaurante, ar
mazém ou pequeno hotel ou pen
são, tem prática destes ramos.
Condições especiais a compinar, é
viúvo e não tem família, quem
interessar pode escrever para o
n. 102Í413, na portaria deste
Jornal.

SAPATEIRO - Precisa-se mon
tador. Rua do. Matoso 182-A-

TIÍCELÂO para malharia - Pre-
cisa-se. Rua Barão de Ipanema,
76.

t a raparia, precisam
semana de 5 dias,
a p r e s e ntar-se com
documentos, na Av.
Suburbana,_4 765.

SAPATEIRO
Precisa-se de montado-

res para obra de brotinho,
tratar na Bua Dom Pedro
Mascarenhns, 17, s/loja

PROFISSIONAIS LIBERAIS
AlFAIATES - COST.
ALFAIATARIA — Precisa-se de
um buteiro de paletó, e um de
calças e coletes na Rua Buenos
Aires ;n, 127 — loja,
ALFAIATE — Precisa-so de oficiais
paletós, calças, buteiro, ajudan-
te, aprendiz ad-, moça, R. Fran-
cisco íarrador, 90, gr. 204 - Ci-
nelándta. ,
ACABADEIRA - Preclse-ie com
prática para oficina. Av. Copa-
cabana, 664, loja 24,

ALFAIATE - Precisa-se de um
bom oficial de palito, com gola
pronta, paga-se bem, è favor tra-
zer amostra. Av. Treze de Maio,
47, «| 306^

ACABADEIRAS - frecisimo» «x-
ternas com prática • r.ferincia».
Preferência que more na Zona
Sul. Garantimos serviço- e ano
inteiro. R. Visconde de Pirajá,
210.C. 
ALFAIATE - Preci«a-»e de um
bom calceiro. Trazer amostra. Av.
Passos, 24, ___.
ALFAIATE — Preciia.se de um
bom oficial de paletó; pede-se
amostra. Rua Delgado de Carva-
lho, 87, ap. 402.

APRENDIZ pespontadeira c\ práti-
ca de máquina esquerda. Preci-
ia-se. Rua da Alfândega, 333, 1.°
tala 6.
COSTUREIRAS — Precisam-se _ pa-
ra guarda-pó • .bluiões colégio.
Rua Canindé, S-C, etq. lino Tei-
xeira 36. __________

CALCEIROS (as) s| medida. Pre
cisam-se competentes. Av. Cop.
605, aí 610. Paga-se bem. _
CAS-ÀDEÍRÀ — Praciiames com
prática. Otlmo «lírio, confac<
cio fina. R. Vistonde de Pirajá,
2.0-C.

PRECISA-SE de serventes para a
Rua Jardim Botânico, 391, .

PRECISA-SE 4e pastilhciro» compe-
tentes, tratar na Rua Evaristo da
Veiga, 55.

COSTUREIRAS - Preci»a-se p/
roupas de criança — Paga-se bem
- R. João Pizarro, 12» - Ramo»
Variante.

OFERECE-SE costureira para todo
tipo de costura — Telefone ....
48-5346.

PRECISA-SE costureiras internas
e externas pi calçai e shorts —
Pagamos bem. Rua Plínio deUiças.
Oliviir») 38, 1.° andar — Penha. I cedes

CAEELEIREIRA - Precisa-se para
salão do movimento, que tenha
prática em penteados cm me-
chás e corles. Gar. S0 OCO e co-
missão. — Rua Aquidabã, 1 240,
Boca do Mato.
BARBEIRO" E 

"MANICURA 
- Pre-

cisa-se na Rua Delíina Enei n. .
261 — Penha Circular.
MANICURE — Precisam-se duas
competentes para senhoras. Ca-
rontia e comis.ão. R. Barão de
Metciuila.JMOjA.
MANICURA - Precisa-se 

"k. 
Ura-

nos 969 loja 2 — Ramos,
MANICURA — Precisa-se com prá-
tlca. Gar. salário e com. R. Aqui-
dabã 1240._Bòca do Mato.
MANICURA 

"A""" 
DOMICILIO -

Mão, SOO — pé, mil. Recados p!
Carn.em._Telefone 37-2589.
PRECISA-SE de uma manicura c|
pratica, que coloque unhas pos-

Tratar 47-7411. D. Mer-

Ma-

MENOR — Farmácia — Procura-sa!
pj trabalhar tarde e noite. Tratr,r•
R. Barata Ribeiro, 739-E.
PRECISA-SE de um_prolissioíTél
de fundldor de cimento armado, I
trabalhe r._ íund'_iio e dirija o'
servido e 2 servente; cam prÁticn.
R. P-.dre Nobrega, 62o. Ii-I
4';.J691.

' PRECISA-SE de empregado para' trabalhar etn botequim <i ki;_ '

j leopoldina Rego _>?4 — Olaria.
i Com pr&tica.
¦PRECISA-SE de um oficial dT~sã"- |¦jGteifo para consertos. Rua Aris-!
!tic'c! Lobo 213 -_Rio_Ccn.pric!o.
PR0Cif\-eE sapateiro n.ira c-n-
sortes à Rua da; Laranjeir.it n. 61.
PRECISA-SE faxineiros cem' práti-
ca. Rua Almirante Gonçalves, 50

|- Pôstn 57;.
PRECISÃ-SE de cabejeirelro e li

I ajudante, na Rua Cândido Men* i
,c_3 n. 101. I

P.REC1SA-SE' de cabeleireira 
' 

e
CLÍNICA Em São CriStõV-ü ..ajudante cem prática - Tra!_r;
Acolla doDines para repouso,na Av. Copacabana n. 7S8 —
e recupevaçito de sru_(_e. Pre-iía!fl oGj-. . í
Ç05 mocUcOS e assistência n.6-! RAPAZ — Cen curso secundário
dica gi-ilriin. Dr. Limit. — reservista, necessita-se. Hcrário
Til.: 48-3130.  integral. Traiar Rua Real Gran-

CONCEITUADA firma estabelecida í ^í»-*i^ 
¦°^-___-

em Vitória, com frota de carro, REPRESENTAÇÕES - Firma esta-
conhecendo todo'estado, procura | fci=c;t!a 8C0l,a 'e_»fe-«n.»çe«s de
represonlnções. Cs interessados, »ebid9?, c "n'í,5i'v ,'_, J'a_ar 

','i
cemúniquem-se com o Sr. Edson' p.'";„ \*"?*>, 590 s! 616, das 15
Monteiro. Rua Washington Pcssca, i ?.-.. ". h-r.a.-_SVJ?9. "'"•
52, cj B - Vitória, E. Santo. I SAPATEIROS - Precisam-se de

c~rtac'f-rcs de caVadcs R-^mcs Lida.

Auxiliar de Escritório
Admi e-se pessoa para o cargo acima,

firme em cálculos e bom dactilógrafo.
Os candidatos deverão apresentar-se com
documentos na Av. das Bandeiras, 646
(i 5.798) - LUCAS - em frente a Man-
chete. (p

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Homem, precisa-se, na idade de 21 a 40

anos, para Indústria de A.CM. - Artefatos de
Cimento, boa letra, dactilógrafo. Dá-se prefe-
rência com prática de vendas. Para trabalhar
em São Cristóvão, à Rua Benedito Otôni, 62/64.

Tratar das 14 às 13 horas.

ID-.ÍISTAS - Compramos, ven
! dem.s, tre carnes, censertames í
} reformamos. Mngirot. Recados
1 42-4063.

Fazem-se dentaáu-
pessoas doentes

Rua Cristóvão n. 242.

Calista - 1 000
FARMÁCIA - Prático, precisa-se. j rcf ^^mio
Referencias. Rua Barão oe Mos- „ idcsa5- _cl. 43.5,33 ,_, Dr.
quila_- 986. I p__<„.
HOMEOPATIA - h«U*^* EMPREITEIRO DE OBRA executo 

bléi"' "'„ 'i!,'* J,im* Ca

prático _para _farmácia„nomeopa.|scrviç0 do pin„.ri_ _, „_„,_____ _m re.ra. - 22-5714.
geraj. Tel. 28-5870, Sr. José. I —

FOTOGRAFO -Pre-isn-se 
"de "u7n

_ I retocador de net-alivos e positi-
DIVERSOS ves, faver náa se opresentiir quem

; não tiver pratica. Tratar na Rua
do Catete 295. 1.0 and.

tica. Tel.
26-9462

26-659:-, de 9 ás 12
i noite Dr. Araújo.

ATENÇÃO — Se você é próprio-
tário ou comerciante e tem boíii
referencias bancárias não perca
esta oportunidade. Gfereccni_.
uma renda mensal de CrS 800
mil sem einpale de tempo nem
capital, marcar entrevista polo
Tel. 52-9447. 

ATENÇÃO — Precisa-se de foto-
grafas de monóculo, também de
moças e senhoras para serviços
fácil, na Rua Padre Manso, 48 -
Loja H — Madureira.
ACEITO crlnnça para tomar
conta e criar também ensl

JORN ALISTA csirônrjeiro precisa
jovem amador de fotografia, cs-
crever cem referências e foto
para Hotel Excelsior, Copacaba-
na. .Mr. M. B,
LUSTRADOR móveis ,-. domicílio,
trabalhos perfeilo.. 30-5546, Sr.
Elso.

Calei e unhas encravadas, pa-
rasitas, cogumelo. Rua da Assem-

Detetive
Invest.

A1ACHADO
part. — Máximo sigilo
• TEL.: 28-0299 -

Synteko
PINTURA - PI.AST1PISO

MCDICO — Com o seu consulto-
rio bem montado para clínica ge*
ral de adultos e crianças bem!
assim clínica de senhoras e mo- j
lestias nervosas em prédio cen-
fortávcl o local futuroso; preci-j

no Clirao primário; corte ej sa dc um sócio (único). Ende-,
CO-tivra etc. Respcnsabllida-l reçc: Avenida Primavera, 634, no Com garantia
tle. Rua Rocha Freire 43 —Jardim Frimavera, Município de j - nnn
li-njft. E Guanabara. —Caxias, (via Estrada Rio-Petrópo-1 ' uuu

e com
LEON PISO

- 36-5262 -

Super-Synteko
— Preço: CrS

Pça. Floriano, 19,
Multa condução. I Hs ou por Caxias) diariamente, i sala 66 — Tel.: 42-3160.

PRECISA-SE de ciclista c| prática
com referencias. Casas Gaio Mar-
ti — Visconde Pirajá 546.

COSTUREIR-. — Dá-se cos
tura para casa. Tratar na
Rua Vohinti. Pitrla, 371/202.
Tel.: 46-2444. Exige-se cos-
tura Una. Não aceitamos mo-
rando na Zona Norte._
CORTADÍEIRA — AU-íllaf —
Preclsa-ee para trabalhar em
oficina. Tratir na Rua Vo-
lunt. Pátria, 371/202 — Tel.
46-2444.

PRECISA-SE pedreiro serviço de
planta para 1 ano. Av. Curupal*
ti, 297 - Engenho de Dentro,
PRECISA-SE de um ladrilheiro p|
arremate. Av. Presidente Wil-
son 164, lobloja. — E. Novo
Mundo.

AÇOUGUE — Precisa cortador que
seja profissional, paga-se bem.
Rua Barão de Iguateml, 164 —
Praça da Bandeira. .
AÇOUGUE — Precisa-se de cm-
pregado com prática. Rua da Gam-
boa, 127.
AUXILIAR de caminhão — Pre-
ciso de um. Rua México, 70, s|
1 204.
ADMITE-SE desenhista pl cone.
armado, balconista pl Volks. Vi-
gia noturno cj ref. Motorista
part. Z. Sul. Av. P. Vargas, 435,
s / 605.  
BOMBEIRO — Precisa-se. R.
tinoró 504 — Jacaré.

Ma-

BANCOS OU COMERCIO - Apo-
sentado — 66 anos, cx-comcrci-
ante, alivo, oferece-se paro co*
brador ou cargo de responsabili*
d.ide (bico). Respostas para o n.
102 501, na portaria deste Jor
nal.
BAR E CAFÉ' - Precisa-se de
um .empregado com prática
documentos — Rua Lopes de
Sousa n. 24 — São Cristóvão.
BORRACHEIRO - Preciso de um.
Praça Valqueire n. 11-A.
CICLISTA com prática e documen-
los. Padaria Brasília. Estr. Vícen-
te de Carvalho, 1 247,
CAIXEIRO ciclista, precisa-se com
prática em tinturarla e aue dê
referências das casas onde tra-
balhou. Rua Joaquim Palhares 23
- Estacio. Tel. 48-4555.
CALÇADOS Aracati Ltda. preci
sa de cortadores de peles. Rua
Felipe Frutuoso 47-A. Madureira,

PRECISA-SE de um bom caixei-
ro balcão e bons montadores cal-
çado Brotinho. — Rua Laura da
Araújo, 72.
PRECISA-SE de Oficial de Bom-
beiro Hidráulico que entenda de
eletricidade com ferramentas —
Tratar na Rua Inválidos, 6 — Sr.
Salomão.

PRECISA-SE da 1 encarregado
de fôrmas e 1 armador, na Av.
Fio Branco, 156', sala 3127, fa
vor apresentar-se na quarta-feira
depois de 16 horas com Dr. Da-
vid. Pedem-se referencias.
PRECISA-SE de 2 pintores pro-
fissionais, competentes — Paga
se bem — Rua Guapeni, 38.
PRECISÃ-SE de moças, pagamos

alário, damos uniforme e con*
dução. Tratar na Rua Edmundo,
420, loja. Pilares, D, Aríete.

CALCEIRO • oficial de palit6 -
Precisam-se. Serviços finos. Rua
Conde de Bonfim, 377, »/ 610

COSTUREIRA de boa aparência,
que escreva bem para aprend-v
serviço de balcão na Tinturaria
Lydia, ns Rua Conde de Bonfim,
761.

COSTUREIRA — Precisa-se tom
prática de bancada i Rua Aguiar
Moreira n. 386 — Bonsucesso.

COSTUREIRA — Precisamos com
prática artigos criança. Preferôn-
cia morando perto. Catete, 310,
sala 407, Tratar depois da 16
horas.

PINTORES - Precisam-se profis-
sionais, salário inicial, CrS 3 200,
com prazo de experiência. Tra-
tar» das 7,30 às 8,30. R. Ubaldi-
no do Amaral 48.
PRECISA-SE de um modelador —
Fábrica Alvor. Rua General Pedra
144. 
PRECISA-SE oficial Luiz XV, co-
lado. R. Miguel Coulo, 111, 1.°
andar, sala 4, Aristeu. ^^
PADEIRO — Precisa-so ajudante
que saiba andar de bicicleta na
Rúa Dionislo, 249 - Penha.

COSTUREIRA — Precisa-ie com
prática para oficina. Av. Copa-
cabana, 664, Io]a 24.

PRECISA-SE ajudante de padeiro
e balconista, com prática. Rua
Aracati, 51, Ramos. T. 30-1426.
PELOTEIRO - Meie oficial este-
fador. Precisa-se. Av. ltaoca, 1 863

Bonsucesso.

CAIXEIRO de balcão — Precisa-
se com prática. Av, 28 Setem*
bro 171 — Padaria.

POLIDOR DE METAIS - Precisa.
se meto oficial com prática em
peças miúdas. Rua Marechal Jar-
dim, 103 — São Cristóvão. Co-
meça R. Prefeito Olímpio de
Melo.

DEMONSTRADORAS - VENDEDO-
RAS — Precisam-se de moças •
senhoras, com boa apresentação,
para faxer demonstração • van
das diretamente ao consumidor
d» artigo, da confecção feminina,
Paga-se por comissão • prêmios

-sobra as vendas. Procurar na
parte da manhã ati às 13 horas.
Rua Imparatrix Leopoldina, I, sa*
Ia 506 — Praça Tiradentes.
EMPREGADA - Precisa-se telefo-
ne 45-3470.

PRECÍSA-SE de ceixeiros.
Lucidio Lago 445.

Rua

PRECISAM-SE pcdrelors compe-
tentes, paga-se bom ordenado.
Tratar na Rua Alcira Brandão, n.
9 e 11 - Sr. Martins.

COSTUREIRAS - Cem prática
máquinas industriais para blusces

camisas. — Av. Brigadeiro Lima
Silva, 910. Bairro 25 de Agosto

—Jp^Caxias.

COSTUREIRA - Extcuta c| rapi-
dez e perfeição camisas a blu-
soes espertas (5 mil), biquínis (10
mü), lublnhos a chamisiars (8
mil) - 47.007, L.blon.

COSTUREIRAS - Para
confecção de senhoras
(externas) — R. Sete de
Setembro, 180, 1.° and.
CORTADOR — Precisa-»e com
prática, fábrica artigos de se-
nhoras. Rua Santos Rodrigues,
255 - 4.0 andar - Sr. loreto.

COSTUREIRAS EXTERNAS - Pr»
cisa*sa cl muita prática para Con-
fecção da Senhoras. Tratar na R
d» Carioca, 40, 1.» andar.
CORTADOR AJUDANTE - Fábri-
ca de camisas esnorte precisa
com prática. Av. Gomeis Freire,
196 - ll.o - Sala 1103;
COSTUREIRAS EXTERNAS - Con-
fecções homem. Pijamas, Blusões,
Short». Rua Conde de Leopol
dina, 711, casa 17.
CASEADEIRA MENOR - Duas ¦
Precisam-se com prática pj tra-
balhar em fábrica de roupas
branca» de senhora», na Aveni
da Pre». Varga» n. 418, 8.o, ».
803.

PRECISO de mecânico para gela-
deira, máquina de lavar e ar
condicionado. Munido de ferra-
menta. Rua Prof. Gabizo n. 8.

ESCAVADEIRISTA - Com prática
de bate estacas, precisa-se d* 1
na Rua Cuba n. 512.
ELETRICISTA - Precisa-se de um
competente para automóveis. Rua
Barão de Bom Retiro, 545-A.
tSlOQUISTA — Precisamos m8ja
com prática. Exigem-se referên-
cias. R. Visconde d* Pirajá, n.
-10-C.
FABRICA de calçados — Pre
ciso cortadores. R. Montevidéu
1133 - Penha.
FARMÁCIA - Precisa-se de em-
pregado com prática e referên-
cias. Rua Barata Ribeiro n. 7-B
-_TeI.: 36-0024.
GRAFICA - Precisa-se de dobra-
dor e oficial para máq. de colar
cartuchos. Rua Leopoldino Bas-
tos 130.

PRECISA-SE de um oficial' de
bombeiro-hidráuiico com prática
de biscate. Rua Barão de Mes-
quita 141-A. Tel. 48-9874.
PRECISA-SE carpinteiro de forma
— Praça André Rebouças, 9, —

perto Colégio Militar.
PRECISA-SE Caixa com pratica,
de padaria, Catete 203.
PORTEIRO - Precisa-se.
Atlântica, 1 782.

Av,

BUTEIROS - Preclsa-ie de dois
buteiros para obras militares, R.
Uruguaiana, 174-A — Casa Mo-
rais Alves.

COSTUREIRAS externas, c| multa
prática confecções senhoras, para
blusas, blusões, casacos, calças,
bermudas, trabalho cortado. Pre-
cisam-se na Rua Gonçalves Dias
n. 35.

CAMISEIRA — Competente —
Precisa-se. Pago acima do sala-
rio e dou almoço. R. Aristides
L6bo, 198, loja E, Rio Comprido.

PRECISA-SE urgente «enhor ou
rapaz com muita prtica de bal- do Brasil.
cão, comércio de doces. Idonei-
dade para representar junto è
cerência da casa. Referências e
documentos, inclusive carteira
saúde. Pça. República, 73, Sr. Au-
guíto.   
PP.ECfSA-SÉ"de 2-èrr^p"r7gãd_^"p,

COSTUREIRAS - Molas e portas
em plástico. Paga-se bem. Rua
Costa Ferreira 71, perto Central

GARAGISTA — Precisa-se c'refe-
réncias, para tomar conta e la-
vagem, 25 eu 29 carros, saben-
do manobrar. Tratar à Av. Atlân-
tica, 3 018, de 8 às 9n.

FECHAOEIRAS - Com multa prá
tica da már.uina da 2 agulhas, pa-
ra fechar cuecas. Semana da S
dias. Rua Flivia Farnèse, 22
Avenida Brasil (direção do n
7^300), perto do posto Itapcruna.

enfardar papel na Praça da Re-1 MENORES
pública n. 50 — fundos. Moças para aiuder

- , cm costura e pa;sa'r. Av. Cupa
PEDREIROS — Precisa-se de bons! cabana, I 066, si 909.
para trabalhar em Caxia. — Tr_-
tar na Rua do livramento n. . | PRECISA-SE de costureiras para
186. _ ^ | camisas esporte. Só serve compe-
PRECISA-SE de menino 

"ate 
11, tente, que saiba costurar em

anos para trabalhar com cego| n.aquinas industriair._ Av. Copa-

ÍMPRESSORES — Precisam-se com-
petentes para máquinas Minerva

Rua Senador Alencar,
São Cristóvão.
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como cobrader. Ord. de 14 mil,
casa e comida. Tratar na Praçaf
Nossa Senhora das Dores n. 34
— Pavuna.

1MPRESSOR — Precisa-se bastante
ssompetente para máquina. Off-Set
"Chneff 24" — Rua Bela, 669. com o caixa das 8 às 12 horas.

PRECISA-SE de pedreiros c' prá-
tica de assentamento de tijolos.
Carpinteires d prática de esque-
drias e -instalações comerciais —
Paga-se bem. R. do Catete, 21

cabana, 1 066, »| 909.

PRECISA-SE d. moça cem prátl-
ca da mo* qu tar à máquina. Pa-
ga-se bem. Rui Neri Pinheiro, 299
- Estício.
PRECISA-SE de costureiras para

blusão e camisa social. Exige-st
prática. Rua Arquias Cordeiro, 478
— Méitr.

0 JORNAL DO BRASIL tem

NÔVO ENDEREÇO"' TIJUCA
PARA CLASSIFICADOS E ASSINATURAS

___ _m_m___\___ _____>-:''S^!éS»-______i __ _¦_¦_¦¦ M MUHIHIMIHHHIHHflãr4_im__.¦ __-s-fc-ã^A"v^B¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ÁW ¦¦aaBS'B,",n — ¦™^——™— _¦ ¦ _¦ _a_»

WkW ^__T^-_\__m______________________t *

RUA GENERAL R0CCA* Esquina de Conde de Bonfim

Auxiliar de Produção
Com prática comprovada.
Semana de 5 dias.
Restaurante no local.
Assistência médico-odontológica.
Apresentar-se munidos de documen-

tos na Rua Luís Câmara, 535 — Olaria —
Dep» Pessoal. (P
—— ¦ ' ¦ ' -——-¦¦¦¦ ¦ -' —-'•——*• I— ...M-.l | _.__._, ..I..I —_______ _

Auxiliar de Contabilidade
Lojas Ponto Masculino precisa 1 com prá*

tica de livros fiscais, dep. Pessoal, caixa.
Rua da Carioca, 20/22.

Auxiliar de Escritório
Precisa-se com bastante prática para traba*

lhar em loja em Copacabana.
Tratar com Dr. José Miguel, das 16 às \9

horas, pelo telefone 36-6904.

Admite-se pessoas de ambos sexos
Para serviços de relações públicas — Sala-

rio e comissões. Apresentar-se munido de fo*
tografia 3 x 4 e Carteira Profissional à Rua Gon*
çalves Dias, 89, gr. 211, diariamente.

Auxiliar de Escritório
Precisa-se de um que seia Datilografo e tenha boi catt>

grafia, com conhecimentos dos serviços gerais de Escritório.

Apresentar-se com Carteira Profissional na Rua Voluntíriot

da Pátria, 323 — Bota_Hpgo,

Auxiliar de Escritório
Principiante

Admite-se jovem de 19/23 anos para ser-
viços contábeis. Exige-se: boa aparência, dac-
tilógrafo e ótima letra.

Marcar entrevista com o Sr. Manoel peloi
telefone 46-8000, das 9 às 12 horas. (P

Aceita-se Serviço de Ferramental
Estampas e matrizes em geral; firma bem

instalada e capaz tecnicamente.

Rua Tomaz Lopez, 782 — Loja E — Praça do
Carmo — Sr. Sérgio.

BABÁ
Precisa-se com prática, preferência portu-

guêsa entre 20 a 35 anos, para 3 meninas sen*
do 2 em idade escolar.

Apresentar carteira e referências. Ordena-
do inicial Cr$ 70 000. Rua Visconde Pirajá n.*
5£9 - Ap. 303 - Ipanema.

Bombeiro Eletricista
Firma necessita p/ admissão imedil-

ta, em bom ambiente de trabalho, pagan-
do o melhor salário da Praça.

Os interessados deverão comparecer
c/ documentos à Rua General Polidoro,
260, das 8 às 1 lh - Depto. Pessoal. (P

Balconista
Precisa-se para casa de peças e aces-

sórios de automóveis americanos e nacio-
nais. Cartas para portaria deste Jornal sob
n. 102 447.

Cia. Autocarrocerias Cermava
PRECISA DE:

Chapeadores
Acabador
Carpinteiro
Eletricista

PARA CARROCERIAS DE ÔNIBUS
Com prática comprovada. Paga-se bem. Se*

mana de 5 dias. Apresentar-se, com documentos,
na Rua Coronel Almeida, 163 — Piedade (próxi-
mo ao n.° 7 839 da Avenida Suburbana). (P

Cr$ 1000 000 por mês
O Pecúlio-Pensão Coifa está necessi-

tando de pessoas de ambos os sexos para
trabalharem na sua Divisão de Expansão,
como corretores, que tenham ou não ex-
periência em vendas.

Entrevistas diariamente com o Sr.
Humberto, das $h às llh - Rua Senador
Dantas, 117 - S/ 323. (P
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justiça
Tribunal de Justiça — O recesso do Tribu-

.nal, iniciado no dia 1.°, irá até o dia 28 de fe-
vereiro. As Câmaras eiveis, Grupo de Câmaras
Civeis * Tribunal Pleno não realizarão julgamen-
•tos nesse periodo. O plantão criminal recairá ès-
te ano sôbre a 2." Câmara- Criminal que atende-
rá a todos os casos urgentes e prosseguirá jul-
gando os casos de sua competência anterior.

Conselho da Magistratura — O Conselho da
Magistratura também não entrará em recesso,
cabendo-lhe julgar as reclamações contra os Jui-
sk* Civels apresentadas durante as férias da 2.*
instância.

•>¦ Tribunal de Alçada — também entrou «n
recesso completo até o dia 28 de fevereiro, salvo
•« sua 2,* Câmara Criminal que permanecerá fun-
cionando para julgar casos urgente e os proces-
.sos normais que já lhe haviam sido distribuídos.

Férias — dependendo de sanção do Gover-
nador do Estado, foi aprovada pela Assembléia
Legislativa uma emenda ao projeto de oficiali-
zação dos cartórios que estabelece férias coletivas
para os advogados do dia 10 de fevereiro até o
dia 28. Já no mês que vem a inovaçüo estará
em vigor, dependendo do Conselho da Magistra-
türa a instituição de algumas Varas de Plantão
para atender a causas cíveis e criminais urgentes.
Durante as férias coletivas os prazos não corre-
rão para os advogados.

Jurisprudência — * Mandado de segurança.
Nomeação interina durante o impedimento de
ocupante efetivo de cargo isolado. Cessado o toi-
pedimento, o nomeado perde, automaticamente,
à função ou cargo que exerce. — acórdão profe-
rido no Mandado de Segurança n.° 2 259, pelo
Tribunal Pleno — relator Desembargador Rebelo
Horta. * Cabe mandado de segurança, quando se
cuida dc ato meramente correicional e não de ca-
ráter judicial. Tratando-se de decisão proferida•em reclamação e não de causa decidida em ítni-
ca ou última instância, descabe a interposição de
recurso extraordinário. Concede-se a segurança,
quando ocorre o ferimento de mn direito liquido
e certo. — acórdão proferido no Mandado de Sc-
gurança n." 2 263, pelo Tribunal Pleno, — relator
Desembargador Nelson Ribeiro Alves. * No des-
quite por mútuo consentimento, a retratação por
parte de um dos cônjuges do acordo básico do
pedido, só pode ser feita até a assinatura do têr-
mo de ratificação do mesmo acordo. — acórdão
proferido pela 3." Câmara Cível. — relator De-
sembargador Guilherme Estellita. * Não se con-
nhece de reclamação que é formulada contra
despacho que concede ou 3iega medida liminar
em ação possessória. — acórdão proferido pela3.» Câmara Cível — relator. Desembargador Pe-
res Lima.

Justiça Federal (Brasilia) — Somente no di»
10 começará a funcionar a Secretaria do Supre-
too Tribunal Federal. Até lá todos os serviços
permanecera*) eni recesso absoluto, inclusive o
protocolo. O reinicio das sessões do STF está
previsto para o dia 2 de fevereiro. * O Tribunal
Federal de Recursos também encontra-se em re-
ceàso, mas os serviços de sua secretaria foram
reabertos ontem. Tradicionalmente o TFR acom-
panha o Supremo ç, por Isso, no inicio de íe-
vereiro retomará suas atividades normais. * A
secretaria do Tribunal Superior Eleitoral está
funcionando com reduzido número de funciona-
rios para atendei1 ao protocolo e somente a par-tir do dia 10 terá expediente normal. (Sucursal).

Ensino
BOLSAS -DE -ESTUDO — Trinta, e duas boi-

sas para o Curso de Planejamento Urbano c Re-
gional, em nível de pós-graduação, foram ofereci-
das pelo Instituto de Planejamento de Lima, da
Universidade Nacional de Engenharia do Peru. O
curso terá a- duração de dois anca e seu inicio es-
iá previsto para o dia. 1 de abril, devendo encer-
r/u--se em dezembro de 19G7. Os pedidos da ból-
.sa. tíevein ser enviados até o próximo dia 25. e
-para maiores detalhes.os interessados poderão di-
riglr-se à Secretaria da ENE ou it Cidade Uni-
vereitária. A Confederação de Indústria Britam-
ca está oferecendo bôlsa-de-estüdo a engenhei-
ros diplomados. Qualquer esclarecimento pode ser•obtido na Secretaria da Cidade Universitária.' ' CUESOS — A Escola Nacional de Belas-Artes
realizará de 19 a 31 dêste més o curso Desenho
no' Ensino Secundário, destinado a professores e
universitários. As inscrições poderão ser feitas no
Diretório Acadêmico da ENBA, a partir do dia 17.

CONCURSO — O Rotary Clube cio Rio de Ja-
meiro lançou o concurso Prêmio Rotary de Ética,
do qual poderão participar alunos do penúltimosno de cada. um dos cursos mantidos pela UB,
UEGe PUC.

INSCRIÇÕES — As merições para os exames
vestibulares da Faculdade Nacional de Farmácia e
Bioquímica estarão abertas até o dia 31, na Se-
«afetaria da Faculdade, de 12 às 17 horas. As pro-vas constarão de Física, Química. Biologia, Por-
tuguês, Inglês, Francês ou Alemão, sendo de 70
c número de vagas, excluindo os repelentes, bolsis-•tas e transferidos. * Os candidatos com diploma
de curso secundário obtido no estrangeiro pacis.-ãoagora se inscrever no concurso de habilitação à
Faculdades Nacional de Odontologia, desde queapresentem documentos de aprovação nos examosds Português, Geografia e História do Brasil, pres-tados em estabelecimentos oficiais do ensino se-
ctmdário. As inscrições estão abertas até o dia 20,
das 11 às 16 h 30 m. e-o limite de vagas é dt 50.
3 As inscrições para o Curso de Análises Clinicas,
que será realizado na Cadeira de Higiene e Legis-
lação Farmacêutica da Faculdade Nacional de
farmácia estáo abertas até o dia 20. O curso terá
a duração de 10 meses c será ministrado, entre
outros, por especialistas do Instituto Osvaldo Cruz.
S Já se encontram. abertas as inscrições para o
curso de Aperfeiçoamento de Professores de Geo-
grafia que será dado na Faculdade de Filosofia daPUC, entre os dias 10 dèsíe mês e 12 de feverei-
ro. O curso constará de aulas de Geografia Geral,
Geografia do Brasil e Didática de-.Geografia. Osritíteie.ssados poderão eendidatar-se a 30 bolsas-¦de-estudo, sendo 20 de Crs 50 mil para o Rio e 10
tle CrS 100 mil para os demais Estados. * A Escola
de,Saúde Pública do TEstado está promovendo Cur-
sos Bãsiccs tíe Saúde Pública paru médicos, enge-
cheiros e enfermeiros, cujas inscrições estarão
abertas até o dia 1 de fevereiro. Cada curso terá a
duração de 12 meses, com inicio previsto para 1
de março, sendo de 30 o númio cle matrículas pa-va médicos * enfermeiros e de 20 para engenhei-
tos. Serão ainda concedidas bòlsas-de-estudo,
passagens de ida e volta, excluindo-se alojamento
t 1'efeiçõés. Em caso de desistência, o candidato,
terá direito a passagem de volta. As inscrições pa-
)-a a FNFi estão abertas até o dia 40, na Secreta-
ria, das 12 às 17 lioras: há 40 vagas para os
turcos de HUiória, Geografia, Português, Literatu-
ta, História Natural. Física, Pedagogia e Pslcolo-
eia; 30 para os de Portugués-Inglês e Português-
francês: 20 para Português-Latim, e 15 para Por-
tuguês-Grego, Meteorologia e Astrologia. " Com
t> objetivo de formar sociólogos e economistas, a
Escola de Sociologia e Politica da PUC abriu 100
vagai no seu exame de vestibular. As inscrições
fst&rão abertas até o dia 23 o as provas vão-se
realizar na primeira quinzena de fevereiro e cons-
íarão de História Geral, História do Brasil, Portu-
tuês. Matemática, Francês e Inglês. » As inseri-
ções para os cursos de Física Nuclear e Física dosBólldos, da PUC, bem como para professores de"Matemática, Física e Química estarão abertas até
y:dia 31. As provas serão realizadas na primeira
ÇUinzena de fevereiro.
i ' CARTEIRAS — Balanço dns carteiras de es-tudantes convênio da ENE — BOLÍVIA — Fer-íumdo Gamarra Gómez, n.° 01 229; Jorge LuisGuevara Montafio, n.° 01 286; Juan Jimmy LozaPabôn, n.° 01 260; Raul Antônio Sanjines Lanza.
%." 01 265; Ricardo Hugo Mailana Benevides n °
«1 310. — EQUADOR — Luís Germán SaltosVertlesoto, n.° 00 929. — PANAMÁ — EnriqueEzequíel Villamil Munez, n.° 01 094; José Floreal
Castro Ayala, n.« 01 046; José Lymon Morriz Bar-lholomero. n.° 01 185. — PARAGUAI — Guiller-
fco Federico Sánchez Rodrigues, n.° 01 226; HugoFeliciano Romanach Gonzales, n.° 00 905; Luiz
Fernando Ayala Squef, n.° 01 333; Manuel Vi-
çente Garcia, n.° 01 026. — PERU — Alcides
Alejandro Mejia Claros. n.° 01 377; Ccsar Horacio
âguiles Zuniga, n.° 00 893; Eleazar Ramos Galvez,
fc.° 01 070; Emilio Roldán Villalobos, n.° 01 255;
Enrique Ramón Dianderas Salhuama. n.° 01 177;
Joaó Elias Layton Rodrigues, n.° 01 309; Manuel"Trilhis Navarro, n.° 00 952: Simeon Estrada Gu-¦ *ra n.° 00 987 — As carteira encontram-se na
ft.;.:taria da Escola.

Dacíilógrafos Auxiliar cie
Escritório

Precisa-se cle um com
:noções gerais, que es"
kreva a máquina, entre

Com bastante prática tendo cursoj20 e 25 anos. Rua 7 de
| ginasial. Apresentar-se segunda-feira, Setembro, 186.
jdia 3 de janeiro, a partir de 8 horas,! Á„xi|iar nar,munidos de documentos e referências.' «u-Aiimi ptiid

Rua da Igrejinha, n.° 16 — São Escritório
: Cristóvão. Com boa letra, conhe-
[_ jeimentos junto à seção

• de vendas, dactilografia
, ele. Apresenlar-se com
idocumenlos à Rua Franco
Ide Almeida n.° 72 (pró-
ximo da Av. Brasil, n.°

Acquazu! Engenharia S/A; admite: dese-h 110) na firma ALBINO
nhista com grande conhecimento de instalações RENDES & CIA. LTDA.

Desenhista

hidráulicas e elétricas. Tratar a Av. Almirante

Barroso, 90, sala 1.109 com Sr. Jorge das 14

às 18 horas. (P

ÍP

Dactilógrafo (a)
laboratório americano oferece oportunidade a moço, (a)

ícom o curso ginasial, boa aparência e «screvendo bem a má-

quina. Apresentar-se com documentos na Rua do Resende, 69,

Sr. Murilo.

Estofador
Grande indústria precisa para assistência

técnica a domicílio — Prática mínimo 3 anos —
Carteira assinada.

Apresentar-se Rua Castelo Branco, 300 —
Circular da Penha.

Empregado - Escritório
Precisn-se de um bom Auxiliar, de preferência Despachan-

[le, pin trabalhar com Escritas avulsas e Repartições Públicas.

Só serv* pessoa esforçada e correta, exigem-se referências. —

Pres. Vargas, 446 — 2.° andar.

Auxiliar de
Escritório

Sabendo escrever a máquina,
com conhecimentos gerais de
escritório. Precisa-se de quatro.
Firma no Centro. Cartas para
a portarin dêste Jornal aob o
n.° 102 531.

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO
Precisa-se homem

ou mulher, dactiló-
grafo, em TUPAN
ROUPAS S/A., na R.
Flavia Farnese, 22 —
VARIANTE — entre
BONSUCESSO e en-
trada da ILHA DO
G O V E RNADOR. —
Atrás da antena da
RÁDIO TAMOIO.

Dr. Gilvaii Torres
Impotência. Doenças do

sexo e urinárias. Pré-Nup-
ciai. Av. Rio Branco, 156,
s/ 913 — Ed. Av. Central.
Telefone 42-1071.

Eletricista F. N. M.
MECÂNICA VICTORI S/A., concessionária da Fábri-

ca Nacional de Motores S.A., na Guanabara, necessita

de:
ELETRICISTAS PARA CAMINHÕES F.N.M.

com experiência comprovada na Carteira Profissional.

Apresentar-st è Av. Suburbana, 3 643. (P

Large international Organization has immediaíe openings for
a limited number of new associa tes with present or prévio us
successful Business experience. Oniy people with drive, ambition
and desire for large earnings need apply. -

As we provide complete training, no previous sales experi-
ence is necessary. Languages an asset. In strict confidence
send resume to n.° P-7 265. (P

Costure
em casa

Para costurar cuecas cm casa,
precisamos de muitas costurei-
ras, damos linha, grande quan-
tidade, pagamento todas as
semanas, venha urgente para
aproveitar, na Rua Flavia Far-
neso, 22, Av. Brasil (direção
do n. 7300) lado do mar, per-
to do Posto Itaperuna.

Motorista
Precisa-se participai

oara Cadillac, a seco. —
Preferência morador em
Botafogo.

Ótima aparência e re-
ferèncias. — Tratar Rua
México, 11, grupo 402.

Operários
precisam-se

Precisa-se de um sondador profissional, para sondagem rotativas,
com alto gabarito, para cargo de grande responsabilidade. É necessário que
esteja perfeitamente familiarizado com máquina Boyles, Pongyear, Joy e
Craelius, disposto a viajar freqüentemente pelo território nacional. Dá-se

preferência a pessoa com instrução secundária. Oferecemos ótimo salário
condizente com a função, além de todas as despesas de viagem pagas. Ini-
cio janeiro-fevereiro de 1966. Respostas com "curriculüm vitae" detalhado
aos cuidados dêste jornal sob "Sondador".

Para serviço de carga e descarga. Apresen-
tarem-se munidos de todos os documentos.

Rua Luís Câmara, 241 — Ramos, às 9 horas
— Sr. Falcão. (p

Estenodactilógrafa
A SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM admite

estenodatllógrafa Inglês/Português com perfeito
conhecimento dos dois idiomas. Cartas de pró-
prio punho indicando experiência, idade, salário,
endereçado Confidencial -para Departamento do
Pessoal, Rua México, 3 — 10.° andar.

Lanterneiro
Precisam-se clc bons, para trabalhar em oficina de Agèn-

reia de Automóveis; que tenham registrado na Carteira Pro-
Ifissional o exercício da profissão. Apresentar-se na Rua Vo-
jluntários da Pátria, 323 — Botafogo.

Operador RUF
Admite-se dois, rapaz ou môça com

prática comprovada. Praça Pio X, 98 —
9.° - sala 901 - Sr. Antônio.

Precisam-se
Torneiro-Mecânico
Mecânico-Ajustador

Para pequenas peças — Tratar: Rua Carnei-
ro Ribeiro, 109-B - Maria da Graça, altura Av.
Suburbana, 2 371.

IÉCNIC0S E AUXILIARES
DE CONTABILIDADE

Indústria de grande porte, necessita para seus Quadros
Financeiros.

OFERECE:

—' Semana de 5 dias.
Condução gratuita.
Refeitório.

EXIGE:

3 anos de prática.

Curriculüm vitae.

Respostas para Caixa Postal 5 095. (P

Secretária

Metalúrgica Loureiro Ltda.
Precisa-se de dois ajudantes de serralheria.
Apresentar-se à Rua Fonseca Teles n.° 15

• S. Cristóvão.

Motorista
Precisa-s* de um motorista, educado, com experiência

em servir pessoas de fino trato, idade de 35 a 40 anoS,
•asado, que resida nas proximidades do bairro de La-

ranjeiras. Traler na Rua Sacadura Cabral, 280/290, Seção Pes-
soai. Favor não se apresentar «em preencher ê% exigências
acima.

Precisa.se que seja exímia datilografa e com fluente re-
dação própria, dando-se preferência às residentes nas ime-
diações e que tenham conhecimentos de taquigrafia. Convi-
damos as interessadas a apresentarem-se na Avenida Itaoca,
360 — Bonsucesso — Sr. Lemos.

Secretária Executiva
Marcante personalidade com grande prática de serviços

gerais, correspondência, arquivo e fichério de Departamento i

de Vendas de movimento. Preferência para taquigrafa. Tratar'

pessoalmente na Tecnostral S. A. — Rua Licínio Cardoso, 318-D ¦

(São Francisco Xavier).

Môça para
Escritório

Precisa-se com' prática
de dactilografia, para
trabalhar na Rua Belém,
160. — Realengo.

Oficiais de
Montagem

PRECISA-SE
Paga-se bem — 57-7551

ÓTICA MARCELO

Soidador

SOLDADORES ELÉTRICOS
Precisam-se para fábrica de car-

roçarias de ônibus.
Rua'Pedro de Carvalho, 811 —

Lins Vasconcelos.

Precisa-se que traba-
lhe com solda elétrica e
oxigênio.

Tratar à Rua Pampílic
ide Albuquerque, 366 —
Loja D. — Água Santa,

Mecânico Manutenção Industrial

Coca-Cola Refrescos, S/Ã
Admite com prática comprovada em carteira

profissional. Apresentação na Estrada do Itararé,
1 071, ao Sr. Romeu, munido de documentos. (P

Vendedores

Motoristas
Precisa-ss para trabalhar em ônibus.

Rua Baronesa do Engenho Novo, 222 -
Jacaré.

Menor
Precisa-se de um para serviços exter-

nos. Apresentar-se à parte da manhã, do
dia 05/01/66 - Rua dos Inválidos, n.°
37 - l.o.

Secretária - Inglês Português Serralheiros
Admite-se até 38 anos c/ prática compro-

vada - Horário conforiável e salário inicial dej Precisa-se com Prática

600 mil p/ experiência. !na fabricação de chassi

Tratar na Av. Treze de Maio, 23 — S/
e 616 — Sr. Renato.

Precisamos de vendedores que conheçam o ramo de
PAPELARIA e ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO. Os interessados
devem comparecer, a partir de amanhã, das 8 às 11 ou das
14 às 17 horas, à Avenida Churchill, 129, gr. 602, procurando
o Sr. SOBRINHO.

É favor não se apresentar quem não conhecer do ramo
de negócio e que tenha pelo menos UM ano de prática.

Garantimos um ordenado comissionado mínimo de Ol-
TOCENTOS MIL CRUZEIROS, desde que a pessoa preencha as
nossas exigências e o.ueira trabalhar. (P

Vendedores (as)

Mestre para estrutura de concreto
Temos vagas para mestre com grande prá-

jtica 
em obras de vulto. Ordenado inicial alio-

mente compensador e lugar de futuro. Exigi-
|mos referências.

Tratar Rua Conde Baependi, 4
- Grupo 22.

2.° andar

Torneiro
Mecânico

Ferramenteiros
Precisa-se, para fábrica metalúrgica. Sába-

dos livres.
FAET — Rua Barão de Petrópolis, 347 — Rio

Comprido. (P

Telefonista

61 ripara rádio. Rua Fonseca! Contratamos pessoas de AMBOS OS SEXOS para" vendas
Teles 40 3 ° andar ia Prazo de mercadoria de alta qualidade.' '. ' OFERECEMOS:

Ajuda de custo.
Telefonista comissão.

Prêmios.
Precisa-se competen- Tratar com Sr. Arnaldo, das 9 às 18 horas, na Avenida

te ~ Praça Pio X, 99j Rio Branco, 156 - 1.° sobreloja n.° 233 - Edifício Avenida
- 7.° - Sr. Laranjeira. Central.

Hotel em Copacabana procura uma de boa
educação, c/ ou sem prática e algumas noçõe--i
de inglês. Excelente clima de irabalho. Remi.'-

Mecânicos de Motores Dieselneraçào c°mPensadora E favor escrever para

Técnico em Contabilidade
Recém-formado, não precisa C.R.C.

Com alguma experiência em chefia de es-
critório de pequena indústria. Almoço no
local de trabalho. Precisa-se — Rua Melo
e Sousa, 131. (P

Vendedores (as)
CASSIO MUNIZ S/A necessita de elemen-

tos para preencherem o cargo acima.
Apresentar-se na Rua Maestro Feliciano,

489 - Niterói. (P

o n.c 101 729, na portaria déste Jornal.

e de Motores à Gasolina
Grande firma empreiteira necessita de me-

cênicos diesel e mecânicos de motores à gaso-
Tina para trabalharem em sua oficina central. I •« ... ...

Precisa*se com çxpencncia no r«smo dc materiais dc cons-
Tratar à Rua Ccnde de Agrolongo, 1 235-F Iruçáo. Apresentar-se munido cle documentos, das 8 as 10 ho

PPMUA a -...»; -i a _. >"*' n» Pr*ça Demétrio Ribeiro, 15-C, loja («quina da Av
i- PENHA - A pertir df. 8 horas, |P,in5ei| ,„£,„ „. eope!sbenfc

Vendedor
Vendedor

ARMAÇÕES DE AÇO PROBEL S. A.
Aumentando seu quadro de vendedores, necessita de.

Tbom elemento com ótima aparência, idade: 25 a 32 anos, ej

que tenha experiência em vendas.
Exigem-se: Curso Ginasial ou equivalente e sólidas refe-;

téncias. lugar de futuro para elemento de valor.
Tratar na Av. Rio Branco, 131, 7.° andar, das 9 às 11;

,-horai, Sr, Paulo Ceiteüo Branco, I,

Vendedores - Balconistas
A CASA JOSÉ SILVA - CONFECÇÕES

S/A, precisa de rapazes de boa apresenta-
ção e que tenha prática de venda de Roupa,
Camisaria, Calçados para homens. Indispen-
sável que já tenha trabalhado no ramo. —
Apresentar-se ao Sr. Sylvio Cunha, Depto.
do Pessoal, Av. Barão de Tefé, 34, com
documentos.



MOV.- DECORAÇÕES
ATENÇÃO — Compro movc.ii usa-
dos, dormitórios • __)_\ do lan-
Ia; Colonial, Chlpandale, l, XV,
/¦.odirnos _ Rústico. Paga-se bem,
Tol.: 32.0967,
ATENÇÃO — Compram-
st móveis usados. Precisa-
mos de grande quantidade
dormitórios - salas jantar
Chipendale, nau marfim,
Luís XV, Kústico e Colo
nial e também uma gela
deira — Pagamos o valor
máximo e atendemos rà
pidamente — Tel. 32-592fl
ATENÇÃO — Compro mó-
veis usadas, preciso oom
urgência, dormitórios e sa-
Ias de jantar Chipendale
pau marfim e rústicos —
Atendo rápido e pago bem.
— Tel. 48-0148.
ARQUIVOS dè aço, 4 ga-
vetas, ofício, vendemos 120
mil, facilitamos, Rua Tcó-
filo Otoni n. 120. Telefo-
ne 43-454:8.
ATENÇÃO — Compram-so mó-
vais usados. Tol. urgente para
.0*4119, que compraremos sou

dormitório Chipendale, Rústico,
pau marfim, ou caviúna e salas
Chipendale conjg., claras, modor-
nas ou Império. Paga-se o m_*
ximo, • atendemos na hora om
qualquer bairro. Jfe.^fMll?'
ARMÁRIO c| 

*2,50 
oulro.peq., cí-

ma do solt., mesa fórmica, c\ .
cad. em perfeito estado. Tel.:
37-9138.

jrVOVEIS USADOS EM ESTADO DE| VENDE-SE um armário dt duas
! NOVOS — Agora você pode com- portas, e uma cama para ciuurio

ARMÁRIOS e guarda-roupas de
«iço marca Fiel, vendem-se- urgen-
1e. Tels.: 32-1172 o 52-9446.

prar móveis do sala e quarto des
ú<\ 5 000 cruieiroí mensais ou a
partir rio SO 000 ,'. vista. Vertia-
deiras poc-.inchas! Grande vario-
ázde para esco lhar! Vendemos
!.imbi.n poças avulsas! Só nestes
dois endereços de Ruy M. f.-.i.
Aristides Lobo. 134 fs; no Rio
Comprido; Monsenhor Fólix, 538*
A, em Ir..;... Duas lojas que só
vendem móveis usados.
MOVEIS — Vei-dç-SQ um guarda-
roupa de quatro portas e outro
do duas portas, marfim, à Ru.i
do Catete, 274, a.o. 701. Traiar
no local.
MARAVILHOSO DORMITÓRIO
Branco e rosa, patinado _ ouro,
como novo. Vendo completo, pe-
li metade do preco, ou somente
cama, mesinha, cadeiras e pen-
teadeira com carro — 58-6507
Grajaú.  ^^^^
MOVEIS — Vende-se saia de jan
tar ci 8 peças estilo rústico, oie-
xrcano, para desocupar lugar
Kua Carolina Santos n. 219
A.éíer,

ATENÇÃO — Compram-se móveis
usados, dormitório, sala do jan
lar, Precisa-so grande quantidade:
Chipontlnie, pau marfim, caviúna,
Luis XV, Rústico. Paga-sa o mó-
ximo. Atendo-se rápido em qual-
quer bairro peto telefone 
4a..558.
ATENÇÃO — Para desocupar, ven.-
rio sala Chipendale maciça, 12 p,
e dormitório maciço conjugado.
Vendem-se bar_tís$imos para de-
focupar esoaço. A". Salvador de
Sá_n ._1 B4. Esl.cio.
BALCÃO cj três caixas em fórmi-
co preta e jac.irandá, vendo ur-
acnle._Tels.: 32-1172 e 52-9446.
BARATISSIMO - Vendo dotmltí-
rio para casal cm estado de nô-
vo, por Cr$ 100 mil e uma sala
maciça, com bar espelhado, jun-
tos ou separados. Rua Haddock
Lobo, 303-C.
CHIPENDALE Dormitório] I cala

MOTIVO VIAGEM - Vendc-so
dormitório, pau-marfim, juntos
ou separados. Uma sala de fór-
mica seminova, um berço, uma
cama solteiro e uma escrivaninha
Tratar e ver qualquer hora —
Rua Gago Coutinho, 39, ap. 402.

MESA 
"para-reuniões 

98. x ;198
acompanha tampo vidro, bom es-
lado. Tel. 3G-403-.
MÓVEIS de escritório, mesas ca-
deiras imbuia, porobi, pau mar*
fim, 50%, preço da praça. Tel.
32-1172 - 32 ..46.
•MESINHAS EM DECAPÉ —
Jogo, 3 mesinhns com tainpo
tle mármore de Car rar ti.
Custou 320. Vendo por 95.
Tcl. 27-1167.. Av. Atlântica,
3 303, ap. 1.
PAU FARFIM - Dormitório casal,
caviúna, sola do mesmo estilo.
Vende-se tudo cj pouco uso. Crí
Í5Ü 000, juntos ou separados. —
Rua Haddock Lobo 206.
POR MOTIVO de viagem vendo
todos os moveis, lnd. vitrina e
bufele. Rua Duvivier, 18, ap. 700.

Copacabana^ (Lido), de 16 às 2lh.
PAU MARF ÈM e cavlúna ~
Dormitório de casal, multo
bonito, pouco uso e uma sa-
Ia do mesmo estilo, 8 peças,
mesa console, por 90 mil —
R.^addock^Lobo^jfll-B.
OUARTO sala, rústico, corno nõ-
vos, 100 mil, armário de soltei-
ro, 10 mil. urg. Avenida Subur-
b.na 9 521, Cascadura.
QUARTO CASAL, chipondãio, com-
pleto, vendo cm ótimo estado

d_ empregada. Anita Garibaldi,
80;106._ _______
VENDE-SE luxuosa snla, tôdn tra-
balhada, branca e tapete, Tele-
fone: 37-0952. '

VENDEM-SE móveis avulso.'Rua
Góis Monteiro, 124 — Botafogo
- Tel. 46-2175. __
VENDO^DOIS" DORMITÓRIOS"^-
vos, solteiro, com colchão mola,
de 300 por 90 mil cada. Frei
Fabiano, 543 — Meier.
VENDE-SE um dormitório com-
pleto, chipendale de 9 peças, Crí
100 mil. Tratar R. Padre Telê-
maco, 204 — Cascadura.
VI.NDO"UKGENTETví_r-
TA motivo mudança, sa-
Ia de jantar Usarra-Con-
tour fórmica caviúna es-
cura,_ 8 peças; srupo sola
ri.ra.so 4 peças, cama artl-
culada Soneca, tudo bem
conservado, no estado. —i
Tratar 9 às 11, Rua Amá-
lia. 46 ap,.301 —Quintino.
VENDE-SE cama d* catai «m pau
marfim. CrS 40_000._J7-1Í21.
VENDE-SE 

"uma 
sa_i_.~_l_rja~__^

tar rústica, com bar espe-lhado, em ótimo est. por CrS60mtl e 1 dormitório, tam-
bém rústico, dc casal, jun-tos ou separados. Rua doRlachuelo, 412, próximo daHua Frei Caneca 

ATENÇÃO
Mobiliária Catete vai aca-

bar. ültimos dias. Salas, dor-
mltórios, pecas avulsas, me-
tade do preço, para entrega
das chaves.
BUA DO CATETE, n.» 43

GELADEIRA moderna, 8,5 c1 no-
vj. Valer 400. Vendo 165 OCO.
General Clarindo, 796 — Encm-
l-.DO,

GELADEIRA — Kelylnator: 7, p__,
Sprinser 9 pás, Bergon 9 pés, Cli-
max Vitória, iodas cam poria
útil, muito gelo, e partir de 120

UTILIDADES DOMÉSTICAS

Compro TudoIV OE di II" i Sl.niijrJ Electric
23", novas, na «mbalatiom, icetto
troca d. TV usada. T.l. 46-5103' 

ElEVISÃO
Ternos Usados

fiir modüi
Invkfus 23, TV, íjeladflif-i,

:erna. tudo I00í_, Crivai., porcelana:200000. Rua Uw.ilio, IÓ9-A. g._;_i,Kle., roup.
TEIEVISÃO - Philco 23", 3-D;|«te.

n j - , ¦ ,.¦ ,.-¦.. | marfim, seminova, um etoc-á-'_"_'_':.-Ru_d___.»v_!_______*?______ culo, Cr. 2S00OO. Rua lavradlo
GELADEIRA Kelvlnator, 9 pis -|l_.A. Urflenle.
CrS 145 000. Vendo em ótimo

maquina., crls. CALÇAS - CAMISAS
praianas,
u_.ftda;

anti
tudo

Compra i-se — Paga-se
qualquer outro

estado, com porta aproveitáve
Av. Gomes Freire, 740, ap. 902.
GELADEIRA - Particular" vende,
marca Kelvlnator, usada, funcio-
nondo, 10 p6s, pnra desocupar lu
gar. Teleíone 23-0126, das 7 ài
12 horas. Celso. 
GELÁDÉiRA Frigiciaíre supe7,~~9,5
pés, 6 meses uso, Cr$ 400 000
Silva Xavier, 45, ap. 102 — Abo-
lição,
GELADEIRA Crosley amer. 9 pés^
mod. func. 100%.-Vcnde-je urg.
Cr$ 95 mil. R. Marlz e Burros,
415, c| 24 — Pça. Bandeira.
GELADEIRA Gibson, americana,
10,5 pés, estado d» nova, vendo
por 180 000. Av. Copaç_nban_v
S_61__- ap. l_20-._ 

~_____

KELVTNAfÕR .'pés, originãíTn.7-
ricana, gelando muito bem, pln-
toda <Í9 novo, com garantia por
escrito. Vendo urpente. Cr$ ....
160 000. Rua da Relação, 55, sa
lo 103.
PERMUTO escudo por cruzeiros —
Rua Amparo, 45 — Cascadura.
VENDE-SE - 

"__T 
b"ajc_õ~frííí-

rifico, dois; metros e meio c/ 3
portas em perfeito estado. Tra-
tar Trav. Carlos Xavier, 299 —
Madurelra.

jantar claros, maciços, peroba. Colchão de molas. Ver Conde
Vende-se tudo, CrS 250 000, iun- ?.°P.finJ___L^..__B__?06-
los ou separados. Rua Haddock RADIÒVITROLA —"Mod. Standard

Electric. RA 42, alia fidelidade.
- Cr$ 400 mll. Facilita-se. Rua
1.° de Março, 37-A - 6.» end,
SOFAS-CÃMÁ - Vendo um
grupo novo s/uso, mot. nefv.
desfeito; de luxo, vendo bara-
to. 29-1914.

lôboj.. 206. _
CADEIRAS-MESA, tipo escola,
vendem-se 50 unidades, 50%, pre>
co da praça. Tels.: 32-1172 e ..
52-9446,

CHICENDALE — Dormitório, ven-
do urgente por preço baratissimo,
sala mesmo estilo, apenas Cr$ 100
mil juntos ou separados. R. Had
dock lobo, 303-C.
CRISTALEIRA linda, alt. 1,60, larg.
1,20, pj estante, vitrine 50 mil.
36-0147.

C OLQy_______ linda -."-Ia Jc-init
completa, bai- espelhado, es-
tado nova. Vdo, barato. Pres.
V__.g___._2 9S3-A,
CHIPENDALE — Dormitório
todo cm pau marfim, macl-
ço g.-vestido 2 80m. artigo

do luxo. Vendo muito ba-
raio. Rua Haddock Lobo n.
181-B._ _____ _____

CHIPENDALE — Dormitório
do casa], cm ótimo estado,
vonde-se por CrS 00 000. c
uma sala de Jantar, do mes-
mo tipo por CrS 70 000, jun-
tos ou separados. Rua Ria-
chuelo, 412, próx. á Rua Frei
Caneca.
DORMif____r-^i,níic"ord-
casal, cm ótimo estado. Pre-
ço barato, para desocupar
lugar. Rua Riachuelo, 412 —
Próx._Rua Frei Caneca, 
DORMITÓRIO CHIPENDALE
maciço, claro. Vende-se por
preço convidativo. Rua Ela-
chuelo, 412, próx. k R. Frei
Caneca. _
DORMITÓRIO CHIPENDALE
completo, claro, gavetas .cur-
vas, maciço. Esti como nò-
vo — Artigo de luxo — Vau-
do multo barato. Rua Had-
dock Lobo, lô 1-B.

DORMITÓRIO moderno para ca-
sal, vendo baratissimo, sala mes-
mo estilo por CrS 150 mil, iuntos
ou separados. Rua Haddock lô-
bo, 303-C.
DORMITÓRIO Chipendale arma-
rio 280 aala igual barato, mu-
dança urgente, Av. Suburbana,
9 521. Cascadura.

SALA JANTAR - Luiz XV -
Vende-se. Rua Visconde do San
ta Isabel, 214, casa 1, apto. 102- Vila Isabel.
SOFA-CÃMA dir-lo d_ fibrlea, l|.
ny_______Q__!r.-|!_LtKm«,--_—píínr"
22 mil. R. México, .1, sala 604.
SALA DE JANTAR - Particular
vende, modelo Império, estado
do nova, Cr$ 490 000. Urgenta.
Tol. 27.0308.
SALA DE JANTAR moderna, em
pau marfim, em estado de nova.
Vendo por CrS 70 mil. R. Had-
dock Lobo, 303-C.

SALA CHIPENDALE coniu-
gada, maciça, 8 peças, niesaconsole, em estado de nova,
por CrS 100 000. Rua Ria-chuelo u. 412, próx. da RuaFrei Caneca.
SALAS de jantar Chipenda-
le, Colonial. Rústicas e mo-
dernas, conjugadas, desde 80mil. Estado novas, dormltó-
rios Iguais. Vendo barato p/desocupar. Av. Pres. Vargas,
2 903-A

Atenção
_»

Vai decorar o seu
lar?

Temos a preços ex-
cepcionais o mais lu-
xuoso estoque de es-
tofados .da Guanaba-
ra: — Dormitórios em
capitoné ou metal, jo-
gos de mesas de. vá-
rios estilos, consoles
dourados, espelhos,
abajures, pufes etc.

Vendemos o prazo
e realmente sem ju-
ros. Diariamente até

____.h-a_r-_. Sj-incíusive
sábados e domingos.

Rua Barata Ribeiro,
411 — SobreloJB.

VENDE-SE uma geladeira comer-
ciai, I cofre, uma méauina de ca
fé elétrica. Tratar tel.: 32-4688 —
25-8957.

1EIEVISAO PHILCO - Portílll
(USA), tenho uma de 17" e ou-
tr<i de 19", estreitíssimas, anle-
no própria, um espetáculo de
func, par,i pssso» de bom gôs-
to. Vendo barato. Rua do La-
vradio, 169-A.

TELEFONE 43-9232

VESTUÁRIO
ALO ¦- ABC MODAS - Malha-
rias. Vündeincs mais barato, pi
vender muiío maii. A prazo, :>",¦
não v.nde, troca. Edif. Av. Cen-
trai, 10.o andar.
ATENÇÃO - Perueis tecidas *e
implantadas desde 60 mil. Tra-
tor com Freitas, lei. 49-1422.TELEVISÃO EMERSON 21" -

Fórmica, um espetáculo, tubo
novo ci garantia I ano, Cr$ 170 CASACOS AMERICANOS cetim
mil. Rua lavradlo, 169-A. duchese e pelo camelo. Vendo

motivo viagem. — 57-186. — ap.
I 204 - 16 it 20 h.TELEVISÕES - Tcleking, RCA,

Windsar, Philco e outras, tudo
100%, a parlir de Cr$ 140 000.
Venha ver para crer. Rua do
Lavradlo _.l 69jA._
TELEVISÃO..St. Electric, jóia. U"
na embalagem, aarnntfda, oca
sião Av—Copacabana—20%608t-
TELEVISÃO GE Espa;orama, es\_
do de nova, boa c bonita. Vendo
barato. 270 mil, Urgente. Rua Li
cfnio Cardoso, 169 — Triagem,

boa. Vendo,
Plácido de

Entrar na

TV 21 - Bonita
motivo de viagem.
Castro, 90-F. Ramoa
Rua Dr. _Noguchi.
TELEVISÃO 21" marfim, modê.
na, 190 mil. Rua Monsenhor Je-
'ônimo, 906, fundos, esq. de Dios
da Cruz.

VENDE-SE uma galada!» it
mire* Clímax, estado de nova,
funcionando muito bem. — Kua
Arjuirr. C.rda n.» 47, ip. S-320.
VENDE-SE uma geladeira, com
máquina ou sem máquin*
Praça Tiradentes, 60.

Conserto
Geladeiras

Ar Condicionado
Tel. 52-4230
Geladeiras

Frigidaire, Philco, Westinghou-
se, GE, Clímax, Braslemp, Ele-
ge e outra* a partir de 80 000
de 6, 7, 8, 9 e 12, perfeito

TELEVISÃO 23 pol. Semp, ulli-
mo modelo, vendo urg. por 320
mil. R. Presidente Barroso, 107,
ap. 201.
TV ZENITH 21", cinema nos é
canais, 135 000. Clarimundo de
Melo, 371-F, ap. 102. 

TV PHILCO 19", portátil, ame-
ricana, perfeita. Cr$ 280 000. Tel.
26-5324. Aceita-se oferta. __^
TV Philco US*A, portátil - '1 Se-
ventem lll - 215 000. Nisio Fio-
resta 95, c| 7, começa Barão
Mesquita 700.
TV RCA VICTOR 21" - Martim
Garganta de Ouro. ólime nos 5 ! çjua, man. 42

COLCHAS DAMASCO casal, livor-
no. Vendo 3 azul, rosa, ouro, ie-
da. Duas faces luxo, rarfsslmos
- 38-0823.
CAR NA VA l - Vende-« uma
4_iaiana-tôda renda-branço e^fame
com adereço, completa. Metade
do preço. Rua Lavradlo, 70 - ap.
302._
MÕDISTA aceita tecido para fei-
tios em 24 h. A partir dc 15 000,
calças esporte 10 000. Rua Raul
Pompéla 36, ap. 101._Pôsto 6..
PERUCAS SOCJETV - Perucas p|
todos os tipos • core* implant.
cl entr. • 20 mil mensais. Tel.
57 .213_- D. Rosa.
SLÀCKS, biuEÕe.. executa-se com
rapidez. Tel.: 57-8873, 36-7634.

Tel.: 22-4435
Ternos Usados

Cotnpfdni-se — Paga-se mais 25°
que qualquer outro.

Calças — Camisas — Sapatos

Tel.: 22-3231
Ternos Usados

Compro
a domicílio

Caldas, camisas, sapatos etc
Pago melhor que qualque
outro.

TeL 22-5568
JÓIAS - RELÓGIOS~
MÁQ. FOTOGRÁFICAS

VESTIDO DE NOIVA
mod. Dior, .0-42, capa reborda-
da, lindo véu comprido, grínelda
• anágua. 250 000. B. Pirassinun-
ga, 351104.

BINÓCULOS - Limpo e con_eri0,
com perfeição, substituo lentes
quebradas. Av. R. Branco, 4,
i9.o andar.

- .BINÓCULO OMEGA 30x507 ViVd-Vendo |novo com ,Jtoj ,j „ _
42 .364

canali, 145 mil. Tel.: 57-0222,
TV EMERSON 23 pol.; ó..ma em
todos os canais. Vendo. Rua To-
nelercs, 380, ap, _907.J
TELEVISÃO amev. Pilllco 23"
pouco .iso, 110, tel& rny-bnn,
\erdticlelro cinema. Custou
750. Vendo 220 mil. — Tele-
fone 27-1107.

VESTIDO NOIVA - Tamanho 44,
todo . rendo "Chantilly", forro"fâilte", anágua, cambraia, coroa"atrasa francês, vende-se pelo
preço da__renda. Tel.: 37-3936.
VENDE-SE vestido de noiva mo
nequim 44 - Tel. 29-6784.
VESTIDO DE Í.ÕIVÃ - 

" 
Vendo

luxuoso a moderno em seda bord.
c[ calda da 4 m ínt. bord. aná-

AA. Alta confec-

Lopes.

.CINEMA SONORO - Bell HowelEstado de novo — Cr$ 750 milFaclllta-se. Rua l.o de Março,
SAPATOS 37'A_"" 6-° and.
mais qu..j COMPRO pro]etor de' .inemVüsã.

! do lírnm. Negócio rápido, ò vis-
\ ta, a domicílio. Tel.: 57-C22'i.
COMPRO relópio Pajek Philipmesmo c. deleito. Adyr. Rua
da America, 229.
FlEXARET 60~- Sped Grnric 150uma filmar 8 mm 80, urgente,
yenancio Flòttíi, 50ó ¦ 40!.
JÓIA -'"Rei.', oul-eira plMl7_T,brilhantes, penhor JC0 mll. Ven-
do cautela 6D0" valor 2 milhões
Tel.: 45-2366.
LEICA M-3 - Adquirida na Alê*.
manha. Equipada com "Leicamet
W , Vendo urgente. Dr. Joçé
Tel.: S2 29S2 até meio-dia.

OPORTUNIDADES- PHOTOKINA
Objetivas: 200 300 mm; 400 mm
Exakta,- 135 mm Nikkor; fllmador
Canon 8 EEE; tele 135 mm _. _
nica. Leica M-2, Visoflex lll, jõco,filtros, correção Rollei, leica, tMc.
Projetor Paxtmat. Veja n vilrine
especial de material usado e opor-
tunldades. Av. Rio Branco, 133
Loia E.
PHOJETOR de cinema sonoro, portálil americano, 16 mm, ótimo
eilado. 380 mil. 27-0590.

PROJETOR de slide Poxiniat con-
trole remoto. Vendo novo. Rua
Visconde da Graça. 169. ao.

PULSEIRA DE OURO e-cama de
peixe, 55 g. seminova, peça fina
vendo urgente. Custou á£0 evendo por 220 000. Av. Gomes
Freire, 740, ap. 902, Dna. Diva.

Horóscopo
Prof. MAZUBKA

3.* Cad.. JORNAL DO BRASIL, 3.«.feln, ....«6 '}' 
^

FAMÍLIA que vlnja pi Amo
rica vende televlêfio, grupoestofado, iilano. lustre, Jogode mesinha, biombo, espelho
dc cristal moldura dourada,cômoda antiga, vitrinas, gc-ladeira, abajures. Tudo com
prejuízo. Av. Atlântica. 3308ap. 1. 27-1167.
MALA Câbine Americana — Está

| perfeita, preço ocasi_o'. R. AlmTamandaré, 20. Sr. Goin.j _
25-0536.

POR MOTIVO de mudança 
~p__

outro estado deseio passar meu
teleíone da estaclo 58, instala
oo no Grajaú. Transferência deli-nitiva. Propostas p| o n.o 102 924'" ns Pitaria deste Jornal.e HOR MOTIVO de viagem vendomóveis (sala de estar, laia d,
laniar) maquina de lavar roupa,
asoirador de pó, televisão, ue-ladeira, enceradeira, liqüidificador
etc. Tratar na Rua Paula Freitas,
90 - ap. £01. Tel. 36 3907

cão. D.
manhã),
c.ertn.

Marina. 46-7304 (oela
Base 300 000. Aceito

TELEVISÃO PHILCO, amevl-
cana, nova. 23", custou 830 —
Vendo por 240. Tcl. 3O-Ô530.

funcionamento com porta-ovos Motivo dc viagem, ursente.
6 gavetas. Tel. 22-5700. — Rue TELEVISÃO PHILCO 196Õ -

114 graus, 23 pol., maravilho-
ca. imac-em. Custou 850. ven-
do por 250 mll. Barata Rlbel-
ro. 105. ap. 404. Urgente. Te-
lífone 30-4951.

Senador Dantas, Io, s/205.

Geladeiras
Consertam.a - Pintam-se — Re-
formam-se: ar refrigerado, bebe-
dourai de água, máquinas de
lavar, enrolamentos de. motores,
colocação de maquinai e cargai
de gás - Telefone: 52-4230,

Parou sua
Geladeira?
CHAMAR: 43-6613

Conserto, Pintura e Reforma,
Orçamento sem compromisso.

FOGÕES - AQUEC -
FILTROS
FOGÃO Cosmopolita N. C. com
cola UltragÉs, vende-se, 50 mil,
funcionamento perfeito. Avenid,
B^l!13' 347-B. BonsucesEo.

Pintura -
Geladeira
SR. OLIVEIRA

SALA CHIPENDALE - Con-
Jugnda, maciça, clara, vidros

mvados, gavetas curvas emesa console, multo bonita.
Vendo muito barato na KuaHaddock Lobo, 181-B.

VENDE-SE - Dormitório de im-
buía, dois armários, guarda-rou-
pa, duas camas com respectivos
estrados de mola, duas mesinhas
d'_* cabeceira, uma camíselra e
uma penteadeira. Ver e tratar
depois das duas horas na Rua
Fonte da Saudade 317, aparla-
mento 202, — lagoa.

UORMITORIO Chipendale pjcasal,
Crí 90 000; uma sala Chipenda-
Io comoleta CrS 80 mil, juntos ou
s?paradoi — Rua Haddock Lobo
206.
DORMITÓRIO Rústico para casal
em bom estado. CrS 70 000; uma
ssla rústica Cr$ 65 000 juntos ou
separados. Desocupar lugar. Rua
Haddock lobo, 206.
DORMITÓRIO de casal de luxo,
trabalhado para pessoa de fino
t*ó:to, estado novo, barato: .,
29-1914.
DORMITÓRIO - Vendo urgen-

1e,^ em marfim e caviúna, novo
icm uso, por apenas Cr$
170 000. R. Catete 46 ep. 1.
Tel. 25-9310, a qualquer hora.
DORMITÓRIO francês 8 peças e
sala 2 p. marfim, apenas 220.
Tudo. Avenida dos Italianos, 983
— Rocha Miranda.

ESPELHO DE CRISTAL fran-
ces, blsotado c! moldura tra-
balhada cm relevo de ouro.
folha. Custou 350, v. urgente
pi 65 mll. Tel. 3G-5536.

ESPELHO de parede 1,50x80c' moldura dourada a ouro.
Custou 180 mll. Vendo por65 mll. Rua Dln.= rlli Rocha,31. casa 4. — 37-7350.

VENDE-SE sofá-cama, duas pol-
tronas vulcaespuma, um guarda-
roupa casal, fogão com quotaOasbrás, Klik. Ver Rua São Luiz
Gonçaza, 803 - São Cristóvão.

FOGÃO Alfa 4 b. com dois bu-
ioes Ullragés, vende-se, 55 mil.
Rua dos Andradai, 179. Ceniro.
FOGÃO Cosmopolita N. C. Ven-
de-se, 20 mil t uma cota da lll-
tragas, 2 buiões cheios. Av. Rom»
347-B. Bonsucesso.

GELAD. - ARJTONDIC.
ÃL_> GELADEIRA5 - Compro/ Te
lefone: 22-7877.
ÃTÊNÇAO" - Motores I. P. L.
par,, geladeira com ou sem base
de troca. Rua da Passagem, 146
Ma 8, Tel.: 46-2372.
ATENÇÃO - Galadeiros tle oca
sião, liquido urgente. Cônsul, re-
tilinea, Frigidaire, Kelvinator,
Brastemp, e oulras, preços sem
competidores. Rua do Senado, n,
35-A.
ATENÇÃO geladeiras usadas,' FrT-
oidaire, 9, 10 _ p$s, General
Eletne 10 1[2, plnturõ nova com
garantia, por escrito, muito gelo.Vendo hoje. Rui da Relação, 55
9 103.

TELEVISÃO - At melhores mar-
cai pelo menor preço. TV Philco,
GE, Stnndard, TeUking, Emerson,
Admirai, Columbla • outras, todas
func. n| 5 c. Vendo urgente. R.
Mayrinlc Veiga, 11, ap. 701 —
Pea. Mauí.
TV — Compro, pago bem, func
ou cam p.qv.no defeito. — Tel.
4:.045«.
VENDE-SE uma televisão 21"
fôda perfeita, com antena. 160
mil." Pça. das Naçõe3, 330-B -
Bonsucesso.
VENDE-SE uma televisão Emerson
23 polegadas por 300 mil cruzei-
ros e uma maquina de costura
Vigorei!! Robot por 350 mil cru-
zelros. Rua Moncorvo Filho
35, ap. 801.

VI IS

Calças
Lee

(AMERICANAS)
(TODOS OS NÚMEROS)

Importadora
Beluccio

Rádio Pilha
Crown - Mitsubishi (1, 2 e 3
faixas) - Sharp (2 faixas) -
Wilco — National — Gravador
RTR-300 - Perfumaria» - Sabo-
notes — Blusões de linho — Tro-
picai inglês - Desodorantes -
Giletes — Lenços — Isqueiros —
Jóias e relóqios folheados — Oes-
portadores Europa e filigrana —
Camisas "Volfa ao Mundo" —
Cachimbos, ciaarro: e fumo.
RUA 7 DE SETEMBRO, 88 - GA-
LERIA - FUNDOS (2.» escada) -
SOBRELOJA 214.

Atenção: Brilhantes e Cautelas
Brilhante? grandes, jóias antigas ou mo-

dernas, moedas, pratarias etc. Compro. Pre-
ferência negócio de vulto.

Pago realmente mais. Atende-se a domi-
cílio. Tel. 42-5400.

DIVERSOS
ANTIGÜIDADES - Vendo lustre
opalina ezul, cômodas franc..._..,
faqueiro de pr.ita, candelabros dc
prata, relógio Pateck -Phillip, ou-
ro etc. Av. Allênlica, 1480 -
ap. 104.
ABAT-JOUR - VendoTde pe"-
dras semi-preciesa*., luxo, r..rid<.-
de. Valor, delicados e lindas co-
res. - 38 0823.
ANTIGUI DADES ^ Compra-se
cristais, lustres, pratarta, gallés o
moedas. Tei.: 37-5722, Amauri.

ANTIGÜIDADES - Vende-se meio
aparelho jantar louça antiga, com
panoramas da Inglaterra, cm
anui. Preço CrS 350 000. Av.
Ataulfo cie Paiva, 236, ap. 701— Leblon.
ÁTENÇÂ6~~S_c.dores~da~c_b_.
Io, novos e usados com garan*
tia de 1 ano desde CrS 60 mil.
Ver e tratar com Freitas Tel.:
49-1422, todos_os dias.
BARBEADOR elétrico Braun .
Tiiorens (de corda). Vendo me-
lhor oferta - 36-2778.
COMPRO televitSo, Acordeon, ge-
Ircieíra, mánuina d« escrever,
míquina de costura, bicicleta. -
Te[4Í_32-2563.

COMPRO Tudo, geladeiTã] TV,
gravador, radiola, máq. lavar elc.
37-6366.

CADEIRAS c mesas fie
alumínio c nj^lon, dobra-
v_is jl, varanda, terraço,
piscina, jôffo, clubes, pie-nic, jardim praia, consult
etc. R. Toneleros, 51.
ESTRANGEIRO que se retira 

~ven-

de: gravador, tela de slides, on-
ciclopédia britânica, ar condicio-
nado, sofá-cama, mobília de
quarto, escavadeira de madeira,
lixodelra de automóveis, estéreo,
Mnho irlandês, coisas miúdas, etc.
Sr. Anthony, Rua Silveira Mar-
lins, 52.
DISCOS — Lp usados, compro,
pago bem. Rua £âo José, 66, te-
lefone: 52-0936.
ESTÁTUA antiga em bronze c
mármore, c| 3 peças e mesa de
metal c| 2 tampos dc cristal.
Vendo - 37-9524.
ESPELHO DE CRISTAL l,60x
80, moldura ouro-folha. —
Custou 200 mll, vendo ur-
Kente por 63 mil, c empo cs-
tofado, soíil 4 lugares c 2 pol-tronas, bus tou 800 mil. vendo
por 220 mil, e um psplraelor
cie pó. Av. Atlântica. 3 958.np. 108 — Tel. 47-7181).
GELADEIRA Clímax, ótimo esta-
do, 100 mil. Bicicleta Monarck,
aro 28 moça, 70 mll; berço, 20mil; eletrola, 70 mil, long-ptay.
Av. Copacabana, 112, ap. 603. I

SALA E QUARTO sepsredos (pe-Cas amplas) com armários embu-
tidos e ar condicionado, cozi-
nha-copa e banheiro social -
Vende-se somente à vista. Rua
Edmundo Lins, 20, ap. 301 -
Posto 4.

í._° DE CABELEIREIRO -
Vende cadeiras giratórias, espe-
lliçr, secadores etc. Av. Copa-
cabana, 605, t] 1 206.
SECADOR de cabelo' Westinghou-
se americano. Tel.: 37-7132.

VENDEM-SE moveis de sala, de
quarto de criança e de co/.inhi,
IV, geladeira, enceradeira _ fooão
de 4 bocas. Rua Maestro Fran-
cisco Braga n. 533 «p. 304. Te.lefnc 37-0530.
VENDO virios obj.tos d."mTnh_
casa, quadros c-l.brai, por.«lanas, pratas, biscuils, plan» cauda, móveis, camas antigas, «ris.
tais etc. Motivo» urgentes. Ru,TonoUros.lSl^lefon, 36.1219.
VENDEM-SE 2 carrinhos, berço
cercado com plástico pnra bebê
Rua Marechal Maicarenhas Morais 129, ap._ 1_00K
VENTILADORES de pé, 24 pole-
gadas. Vendo. Churrascaria Ga-
letó. Rua Constante Ramos, 140.

VENDEM-SE armaçôas, cofre, ban-
cadas, urgente, por qualquer pre-
ço, pnra desocupar, lugar, pormotivo de mudança. Verdadeir.!
pechincha. Rua Regente Feljó, ó8- sobrado.
VENDO I carro inglês p| beb
por CrS 180 000. Tel.: 25-6769.
D. Fernanda. Av. Rui Barboja
n.o 636'óq^
V^IDE-SE I geladeira Frlgldni-
re inglesa; 1 rádio grande; I

llrons Drago; 1 bar com 2
ncos; 1 Hi-Fi com 30 long-

plays. Av. Copacabana, 796, ap.
803, até às 3 horas, ou pelo
lei. 36-7012, Sr. Hélio.

VENDE-SE uma radiovltrola t trt3
perslanas. Cr$ 170 000. Rua José
doi Reis, 71.
VÈNDÉ-SÈ uma gelãdêíri 7',_",
um berço p| criança e ItquIdlH-
endor; geladeira precisando de
pintura Crí 230 000 . ou- melhor
oíerla. Ver Av. Copa., 379 —
ap. 104.

r§é

c_:
bani

COFRES
Vendemos residenciais

comerciais, prensas para
copiar, facilitamos. — Rua
Teófilo Otoni, 120-F —
43-4548.

VITROLA Stcreo Portátil Philco
Americana, ótimo estado 200 mll.
Tel.: 37-7132

Tel, 26-9545 — Pinta-se e do- VITROLA PORTÁTIL - Vendesi'mieNio, 
Orçamento sem com- mi",ca Philips, de pilha com qua

promisso. ¦ tro velocidades. Ver • tratar i
Av. Atlântica, 656, Hotel Leme
Palace. ap. _805, das 14 às 16h.

Alta Fidelidade
Mod. 66 — Sem

uso Cr$ 180 000
Vendo tirgente, còm garan-

tio, 4 rotações, recentemen-
te importada, controle elc-
tronico, desligando total-
mente quando termina o
programa, 11 válvulas, vária,
ondas,, toca-dlscos eletrônico.
Vendo pela 5.» parte do pre-
ço aciut no Rio. Rua Dias da
Rocha. 31, casa, 4. Telefone:
37-7350. Descer altura do n.
393, da n. Barata Ribeiro ou
descer Av. Copacabana, 801
(a 50 metros do Cinema Co-
pacabana).

M!___-_-__. í?]^6- - TVs
APARELHOS de televisões G.E. dc 11", novos, na emba-lngem, por preço inferiores
as liquidações, Rua das Mar-
recasji. 43. Tel ._42-4774.
ALTA .FIDELIDADE"— 

"NÕvâ
vendo' urgentíssimo, por CrS180 mil. Rua Dias da Rocha,
31, casa 4. Tel. 37-7350.
ALTA FIDELIDADE mod. 66 tipo
Telefunken, móvel auperiu^o, pé
palito, 6 chaves de controle, som
greve, médio e agudo, 3 silo.
falantes. Custou na Sears 1 120
mil. Vendo com muita prg£n*:to
300 mil. Rua Taylor, 31, «p. 424
(Lapa). Aceito oferta.
ALTA-FIDELIDADE - Modelo boa-
te. Vendo urgenle. Ipiranga, 14— Antônio.

r

VENDO - Rústico, sala de |an-
tar em ótimo eítado, 12 peças 05
e dormitório para casal em esta-
rio de novo, por 80 mll.' Av
Salvador de Sá n. 18.. Final de
Frei Caneca.
VENbE-SE"põíirona, 2 .õtás.ãmã',
mesa fórmica especial para copa,
c tapete de sala. R. Gustavo
Sampaio, 257-406 — Leme.
VENDO poltronas do couso no-
vas o louca poloneza KPM
43-4269 - Traub.

GRUPO estofado, 3 pecas, so'_
cama casal finamente decorado,
ultramoderno, vulcouro xadrez,
li; .o, sofá e poltronas em pelu-
cia nyfon, baratissimo, urgenre
R. Sá Ferreira, 96 - 301. Tel.: .
47-7363._
GUARDA-VESTIDOS de marfim, 3
pertas, 70 mll e diversas peças
avulsas. Av. Salvador de Sá
184.

VENDEM-SE I dormitório, 1 sala
de jantar, 1 conjunto de 3 pe-
ças de poltronas iodas armam —
Tudo novo. Aceitam-se ofertas.
Ver Rua Assará n.o 20, c II, s
partir_das_8_atéJs_n_horas.
VENDE-SE guarda-roupa estilo
Marquesa, 2,30 comp. pau mar-

Rua Inhangá, n. 40, ap.— Copacabana.
VENDE-SE urgentemente, cama de
casal c; mesinha cabeceira e cô-
moda-penteadeira c 2 escrivani-
nhai. Tudo por CrS 150 000. Rua
Republica do Peru, 113, ao.
1201. Tel.: 37-9298, P
VENDE-SE aorrriitório marfim no-vo, 4 poças, portas de correr por
ijí .mil- Aceita-se oferta. RuaCitéria_403_-_lrajá.
VENDO 

"- 
Cama de. casal, .co.:

chão de molas, guarda-roupa, es-
pelho, 40 mil. Figueiredo Maga-
«fi'__144' >p> ,202- Telefone:

GRUPO estofado, luxuoso,
sem uso. almof. soltas, grupo3 meslnhas metal dourado c/mármore, espelho cristal
abajures, estante, arca lu-
xuosa etc Rua Gustavo Sam-
paio, 670, ap. 808. Tudo no-vinho.

GRUPO estofado. Vendo p/desfiz noivado. Tudo sem
uso, estofado. Em vulcaes-
puma (2 Jogos) grupo de 3
meslnhas p| 90. espelho commoldura 5a mll, arca 3 por-tas. outra de duas portas,abajures (4) sofá luxuoso,
mesa c/mármore negro. Av.Osvaldo Cruz, 103, ap. 602. —
Tel.: 2Ô--478.
GRUPO estofado, almof sol-
tas, um em tecido coco ra-
lado, outro pelica. vulcaes-
puma, arca mod. Jacarandá,cama de casal metal doura-
do, console e mesa (3) emouro velho: 2 espelhos, Jogode meslnhas com mármore
negro. R. Ronald Carvalho
275, ap. 302, Lido. Tudo nô-vo e barato.
GRUPO estofado, tecido ame-rica no. sofá de 4 lugares, 2
poltronas, com almofadas sôl-tas. Custou 750, vendo por290, todo em Vulca. 36-5530
AvL_Copacabana. 3871209.
GRUPO ESTOFADO era ..ludo. 1 sofá de 4 lugares calmofadas soltas, cor cerejo2 poltronas cor verde. Custou1 600 mll, vendo por 650 000sem uso. Tel. 27-1167. Av'Atlântica, 3 308. ap 1
GRUPO ESTOFADO em pcll-ca branca, sofá de 4 lugares.2 poltronas, com almofadassoltas. Custou CrS 750. Ven-do por 250 todo em Vulco.Av. Atlântica. 3 308. an. 1Tél. 27-1167.
MARFIM - Vendo dormiló7i_~_;
er.sal em eit.do de novo. porp-ço do rara ocasião. Também
uma sala de mesa console corbom ore.o. Av. Salvador d. Sá.
n. 184 - Eslicio.

ATENÇÃO geladeira» usadas, per-fedas, multo gelo • eom garan-tia por escrito. Várias marcas ur-
gente. Rua da Relação, 55, s| 103,
BALCÃO FRIGORÍFICO -~V__\-
se por mudança de ramo, corta-
dor de frios, prateleiros, balcão
frigorífico, tudo perfeito - Tra-
tar Rua Hipólito da Costa, 37 -
Vila Isabel. Facilito o pagaram-to.

BALCÃO frigorífico mõstruárlo,
de luxo, c| pouco uso. Vende-se
barato. Ver e traiar à Rue l.o de
Março — 23.
CONSERTOS de geladeiras,ar condicionados, pinturas emgeral, Frigel RefiigeraçSo. —Tel .27-6874 - R. Teixeirade, Melo, 87 — Ipanema:
GELADEIRA Gibson, 10 pés, 80
mil, perfeito estado. Rua dos Ar-cos, 21, loia 9-A.
GELADEIRA Frigidaire, f7-~pi_,
pintura, toda nova. 130 mil.
R. Jacunã, 47,jp^30l,_Larso do
GELADEIRA Elege de 

'.~pés,'põr-

ta útil, cong. inteiriço, fundo-
nando 120 mil. Av. Gomes Frei-
re,J76, sala 902.
GELADEIRAS p| 

"técnicos, 
mecâni-

cos e revendedores liquido lote
de geladeiras defeituosa» e-preço
bem barato para desocupar. Rua
do Senado 37-A.
GELADEIRA" -"CoWt7-__7.__-
so • raforma-sa no mesmo dia •local, no Ruo llibira n, 39» -
Tol.: 30_337._
GELADEIRA"'- 

'lV__lnha,i-v. 
mot!

de viagem urgente. Ver Sta. Cli-
ra n.o 33, sl 614, pi monhi.

Armários embutidos
PRONTA ENTREGA

De 3x3 e 2x3 e fazemos sob enco-
menda, facilitamos' o. pagamento. Av. Subur-
bana, 1 185 e 1 285, fundos. Tel. 49-0433.

//
Conheça hoje

1." Feira de Móveis de Estilo""Sistema Americano"
Agora V. S. poderá decorar sua res.dência com o que existe de melhor e maisluxuoso em grupos estofados de vários ti-

pos e quaisquer espécies de móveis em Ja-carandá e Decapé sem pagar luxo. Facili-tamos pagamento "SEM 
JUROS" e com des-

contos incríveis. - Aproveite, pois é de seu
interesse conhecer a única "FEIRA 

DE MÓ-
VEIS DE ESTILO DA GUANABARA". Aber-
ta diariamente até às 22 horas. - Sábados
e dociingos, até 20 horas.

Av. Copacabana, 702-B, 4." andar.
Próximo a Rua Santa Clara. - Um andar
inteiro à sua disposição. (p

Vulcapiso
Aplicamos sobre qualquer tipo de piso ou

parede existente, solicite orçamentos à VITRI-PLÁSTICO DECORAÇÕES LTDA. - AV NILO PE

í-^oc. 
J55 ~ S7 522 ~ TeiS': 42-7333 • ~ "" **S HO-n-H, «.r,,

4__-4898. pari bebê 8 mil. Ruo Tomai Al-
vo-|36, Ct.CK._r_!

AiENÇAO - Você nio tem feio-
visão? Aaora 6 fácil, temos a
partir de 100 mll, de várioa ta-
manhoi e marcas. Av. Gomes
Freire;-176, ialj 902.
ÃTENÇAÕ -"TvTVendo 21 po-legadas, ótimo funcionamento p|
desocupar espaço. 130 000 ur-
Cente. Rua do Lavradio, 70, ap.
301. Dona Ester.

ALTA-FIDELIDADE novlnho' modê-
Io 1966 dois bafinhos, som es*
petacular, lindo móvel 100% ou-
tomática. Custou 900 mll, vendo
por 250 mil, ainda tom goren-
tis. Telefon» qualquer hora —
47-7189. Av. Atlântico, 3 95B,
op. 108.
CAIXAS para rádlovitrolo Hi-Fi
Stéreo, caixas acústicas paro to-
dos oi fins, bafloi de diferen-
tei tipoi, arcas decapé ou ja-
carandi, fazemos de encomenda,
instalamos os rádios nos móveis
• reformamos, possuímos comple-
ta oficina técnica. Consulte-nos.
Rádio Trucco. Ruo Visconde do
Rio Branco 35 — Sobrado. Tel.
42-9666 _e_ 32-3101.
COMPRO televisão e - (geladeira,
pago o vista. Tel. 48-7700.
COMPRO televisão boa, ou com
defeito, também faço troca. Tel.
30-4906."GRAVADOR 

GRÜNDING" V_n-
dc. T.K. .24, ótimo. Tel.: 36-2193

Compro
TV, Acordeão, Máqui

na Escrever, Gravadores,
Geladeiras etc.

Resolvo na hora.

Tel.: 42-9361

TV c/defeito?
Resolvemos leu caso hoje

mesmo.. Damos garantia. Não
cobramos visita. Tcl. 43-5624

Televisões
17, 21 e 23 polegadas, Philco,
Tcleking, GE, Emerson, Invic-
lus, Admirai e outras a partir
de Crí 100 000. Tel. 21.-5700.
Rua Senador Dantas, 19, eala
205 — Cinelânaiti.

MAQ. OU,APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)

GRAVADOR"CRÕWN. pilhai-o ATENÇÃO - ÍAáquina de lavar",
luz, 2 vel., 4 h. gravação Contr.; Vendo Bendix, 110 000, estado
rem., cont. tonalidade, 2 motores'06 nova, pouco uso, funcionnn-
—_ 57-6102. du bem p{ desocupar. Rua do
GRAVADOR TRANSICARDER, TR. .«Y«.l°. 70, a... 301. Dona Es
300, «ontr. romot. i pistas, novo.
11» mil-Tol.: 42-03M.
MOTIVO MUDANÇA - Vendísê
uma mesa preta, quatro cadeiras,
60 000; 2 topetes por 60 e 40 000,
mesinha centro 25 000, ebat-[our
três colunas, 30 000, colchão de
molas casal, 25 000. Ruo Alre3
Saldanha, 34-A, Copa.
RADIO DE PILHA Crow WÍicõ
Mitiiublshl, 1, 2, * 3 faixas, play-
boy, 17 mil. R. Luiz de Ca-
mões, 83, sob.
RADIO fj^»ir«OR~~(Mi_;.
telefone), c| Iodei ocoiiirloo -
Vonds • par .baratisslmo. Tol.
42.6927.
RADIÒVITROLA Grundi, - No
iflibalagtm, último t_.n(imento
no Alomonho, rocóm-importado, i
visto. 1 000 mil, urgente. Tol.:
4.-047J.
RADIO PILHAS, «alço Lee, reli.
(lei, c.n.tai, iiquoiros, tolas, blu
sol, .abonai.!. Profos os. p] ro-
vondo. R. Mexi», 45, 3.* ond.
sala 305.
RÁDIOS Telespark do pilho e ca
beceira do 3 faixas novos o 60
mil. Av. Gomes Freire, 176, sa-
Io 902.
RADIOTELEFONI ,W.ikl__l_i_.~^
Portátil, o pilho, f.lom boa dis-
tônclo. Vondo um por"- 43-0364.
SEU TV PAROU? Disque —
42-8770. Garantia, «im 30
dla.3
SEU RADIO ÒÜTV PAROU? -
Conserto em suo casd. Dá-se au-
Ias particulares de rádio e fran*
cês. Tel.i «-2677.
TELEVISÃO PHILCO 21" - Pou-
quíssimo uso com garantia. 150
mil. Rua Riachuelo, 392, 10b.
TELEVÍSAÒ Phll-0._2IV. "amerl-
cana, tl ridio o vitrola, long-
play, Hi-Fi. Tudo perfeito, ape-
nas, 250 mil. Ruo Alv.ro pe
Miranda, 290, sobrado - Pilo-
res.
TELEVISÃO' GE' 19 pol. ano 1966
portátil. Vendo urgente pela
melhor oferto. Rua Rodrigues
Santos n.° 344 ap. 101, esqui-
na do Machado Coelho.
TV ELDORADO - No <_ixa, _3".
300 mil. 27-5630, Dona Teresa.
TLLEVISÃO para todos de viria.
mtreas t tamanhos, a partir do
1.0 mil. Verdadeiro liquidação.
Av. Gomes Freire, 176, jels 902.
TV 17"

ter.
BENDIX NOVA
prazo

A vista ou _
Tav,lor 16. LapB.

MAQUINA DE LAVAR í.ndix,
Brastamp • outras marca» a par<
tir da 50 mil. V»nde-sa urganta,
R. S.nadcr Cantas, If, sola 20S —
Tol. 11.6700.
MAQUINA DE ESCREVER Cinelll.
corro médio, pouco uso. Vendo
110 mil. R. Gal. Cold-.vell, 265,
ep. 102 — Cruz Vermelha.
MAQUINA de Costure Pfaff, ga-
blnete marfim, nova, mod. 65.
Vendo 80 mll. R. Gal Caldwell,
265, ap. 102. Cruz Vermelha.
MAQUINA de lavar Bendix Eco-
nomatic funcionando. — Vendo
urgente, por 100 mil. Av. Gomes
Trilre, 176, sala 902.
MAQUINA DE LAVAi - Ven-
de-se máquina de lavor roupa
Bendix, em bom estado. Ver e
tratar na Rua Humaitá 243, ap.
201. Telefone 26-8018.
MAQUINA do Lavar Bendix de
Luxo (tampo do fórmica) — Ven-
de-se uma oor oitenta contos ur-
gente. Rua Abaira, 379, bri. de
Pina. ¦

MAQUINA lavar roupa Bendix,
Vende-se perfeita, modelo 1958,
pela melho roferta. Telefone: -
27-2412.
MAQUINA DE COSTURA portátil
elétrica Singer Baby, com estofo,
vendo, Rua Maxwell, 126 - Vila
Isabel.
MAQUINAS TORGA novas -
garantia total da fábrica, na
embtt.A^eiii — Preçod inle-
rtore» as liquidações, na H.
das Mavrccas n. 43. Teleío-
ne 42-4774; ¦'
PARTICULAR vende Elgin Ultra-
matic, 150 mil, faqueiro Wolf, 90,
180 mil, pouco uso — Humaitá,
109, ap. JW6.
VENDE-SÊ -Uma máquina cos-
tura Vlgorelli c/ motor, farol e
todas as peças pertencentes, nio
foi usada ainda. Barato, 150 mil
Pç... das Nações 330-B — Bon-
sucesso.
VENDE-SE uma máquina de co:-
tura L±onamr nova. Vende-se ba-
.cio. Na Rua Mariz • Barros, 415
cl 11.
VENDE-SE. máquina lavar roups
em perf. estado. Preço 70 000.
Ver e trator R. Sta. Clara, 281,
ap. 201.

AGENCIA POSTO5
NOVA AGÊNCIA
DO JORNAL DO BRASIL
EM COPACABANA,
PARA CLASSIFICADOS E ASSINATURAS
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Se você é d« Sagitário
dè mais atenção aos
problemas inllmos paranão se arrepender.

Capricórnio (21-12 a20-1) — Grandes etivi-
dades no setor proíis-sional. Muito bom parao amor platônico. E fa-vorávcl também na vi-da doméstica.

Aquário (21-1 a 20-2.Qualquer negócio quefizer estará bem ampa-
rado. Os -astros serãoseu guia. No amor nãohaverá novidade, fjolar a. calma estará aoseu lado.

I'eixes (21-2 a 20-3JEvite discutir com ossuperiores, assim evita-
rã aborrecimentos. Para
o amor não desperdice
qualquer oportunidade
que se apresente. Em
casa muito bom paraconvidar amigos para
jogar cartas.

Aries (21-3 a 20-4) —
Muito cuidado para não
se descuidar das obri-
gações profissionais. Seu
coração estará muito
alegre e isto contribuir
rá para vida boêmia. As
influências são negatl-
vas.

Touro (21-4 a 20-5)Esteja ativo no sèr
tor profissional, assiia
estará capacitado per»enfrentar qualquer si-
tuação. O dia será mui-
to bom para tratar as-
suntos do coração. Me'-
dite antes de ir â rúà'
fazer compras. Prejuízo
à vista.

Gêmeos (21-5 a 20-6}Bom dia para lidar
com negócio comerciai.'
A paz e a harmonia se-'
rá a companheira dò
seu coração. Procure
ter suas idéias bem cia-
ras com os seus íami-
liares.

Câncer (21-6 a 20-..
Um dia muito bom

para reivindicar na em*
presa. No amor é ber_>v
provável que nem tudo'
corra como esperava.
Calma no lar. Poderá
surgir uma visita ines-
perada. :" •

Leão (2Í-7 a 20-8) —
Êxito e lucros é o queos astros lhe reservarrí
na vida profissional.'
Dia bom para rever
amizades velhas.' ÍJ
muito bom para dar dé-
monstrações de afeto
aos seus ían-iliares.;; '

Virgem (21-8 a 20-9)
Sua mente não esta»

rá boa para. Inovações
ou tratar assunto» coin
a proíissfw. A vida
amorosa não está bejn
clara; procure pó-Ia em
ordem. Comece cedo
suas tarefas caseiras
para ter a calma no
fim do período. ,,

Libra (21-9.a'20-10.
Multo bom para ¦ a

vida artística ou ativi-
dades intelectuais. Evi?
te procurar amores nó-
vos. As influências são
mutáveis. O que fizer
no lar, que seja de sâ
consciência.

Escorpião (21-10 a
20-11) — Cuidado com
as decisões rápidas. Se
tiver que agir, medite
bem. Dia Indicado para
convidar a pessoa ama-
da para ir ao cinema.
Tarde tranqüila e de
muita alegria no lar; - -

Sagitário (21-11 fc
20-12) — Se precisai de
resolver algum, assunto
no trabalho, procure
auxílio de terceiros. Dé
mais atenção aos pro-
blemas Íntimos par __
não se arrepender. Pro-
cure agir sempre com
a razão junto dos seus
entes queridos.

COFRE
E PRENSA
Vendem-se usados, i)ias

em perfeito estado. Rua;
Lavradio 183 — Lapa. '_:

NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 1100/LOJA E
_-_____-H-_______-_____________H-Ha__B_-__--_-^^

Das 8,30 às 17,30 horas

VÉNDE-SE méquini costura Singerj

2__l_9D,"'h<> 
Zis'ZaB- T*'»fon«I

ALÜMINOX
VENDE MUITO MAIS

BARATO
FAQUEIBOS "HERCULES.
— AÇO INOXIDAVBli —.
c/ 24 peças .. Ori «.«DO
0/ 48 peças .. Cr. 15.490
o/ Sl peçaa .. CrS 18.990
c/ 53 peças .. Cr» 20.800
_' 101 peças .. Cr* 37.430.
Tambím com i30 peças.
BATHRIAS "ROCHEDO'.'.

LDXO:
Sup«r c/30 peças

Cr» 34.480"34 " Cr» 42.980'
MAY .FAIR des- .;.,-.

de Ci» 52.9B0,
ARISTOCRATA

desde Cr» 39.730
PANELAS PRESSÃO ."MARMICOC" .,'.

a partir de .. Cr» 1.990
Secador 6PAM-

JET Cr» 38.600
GrlH SPA-. LU-

XE Cr» 79.900
Enceradeira WA- ,

LITA Cr» 79.900;
Exaustor WALI-
TA Cr» 37.900

Batedeira WALI-
TA CrJ 55.900.

Ventiladores c' '.
garantia Cr» 18.900

P K R R O TUPI
COMPL. ... Cr» 2.790

ENTREGAMOS A
DOMICILIO

UBALDINO DO
AMARAL, 57 .

(JUNTO A CRUZ
VERMELHA) -
TEL. 32-1056

Compra-se Tudo
Antigüidade» — Critfaii — tou-
(M — Tílheru — Porcelini —
Bix.l.. de prata t metei.
- TELS.1 62-9711 - ...ÇJ17 _.



WÁQ. INDUSTRIAIS |
AtENÇÃO — Liquidação de ofici-
na. -Vendo compressor para pin-
tura 60-LB, Cr$ 65 mil, motores
VH HP, 25 mil, 1 HP moncfá-
5íco;. AO mil. Rua dos Arcos, 2'
Loja 9-A. 

\Ò_\ | 3.» Cad., JORNAL DO BRA5II, 3.°-fcira, 4-1-66

:> MÁQUINAS -MATERIAIS _
 —. 

REG|STRAD0RA NATIONAL -
Modelo 1515, elétrica, fita e cou-
pon, capacidade: 99 999, bara-
1o._Tel.i_5B___81.
TORNO Imor 1,50 maq. de lu.
rar ele. Vende-se Av. Brát de
Pina 218. Penha. Oficina.
VENDO urgente peia melhor ofer-
ta, um moedor de cana novo.
Tratar à Rua Dr. Alfredo Barcc-
los, 661. Olaria.
VENDEM-SE 

'1 máquina para
soldar a oxigênio, completa, com
duas botijas, 1 máquina para
soldar elétrica, completa, 2 com-
pressores dc ar para pinturas de
geladeira, 2 pistolas pertencentes
aos compressores, 1 máquina paia
furar elétrica, 1 torno dos gran-
des, o várias -ferramentas diver-
sas. Tratar e ver na Rua Siqueira
Campos n.° 61, Casa Frota. Co-
pacabana

ENSINO - ARTES ESPORTES - EMBARCAÇÕES OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS

BOMBA D'ÁGUA - Vende-se uma
em " 

perfeito , funcionamento, mar-
ca. inglesa. Rua do Lavradio, 70
-Cap." 302.
MAQUINA Coopp - Vendem-se
dyas máquinas Coopp ns. 7 c
10. R. Hermenegildo de Barros,
36i__tg_ 201. ,
MÓTÒR DIESEL Acro - 150 HP,
1.800 .RPM, bom estado, átimo
para' fi«s industriais. Rua Antu-
nas Maciel, 47, Telefono 54-3925.
MAQUINARIA — Grande 11-
ctylüaçfio de máquinas e mo-
tdrçs cm geral, bombas, com-
ipíessorés, grupos geradores e
iflWs- 1 001 maquinas. Bua
Sac; Cabral, 230. Tel.: .
33-5251.
PRO-INDUSTRIA, Projetos Indus-
irtaisY-S.A. — Motores Diesel —
Eítaciónarios, marítimos, veicula-
res, grupos geradores — Dorman,
Moadows, Perkins, Petler, Amé-
rico*'da Cunha — Inspetor — Te-
lefone à noite - 58-5072.
PA Mecânica — Vende-se Caler-
pitlac. Modelo 933. Tratar tel.
2*6737. Sr. Manoel. 

VENDIi-SE maquina de calafate.
Av. Copacabana, 610, s| 1 111.
Tel.: 36-5262. .

PRENSAS
PARA COPIAR

Vendemos da melhor
fabricação, cofres vários
tamanhos. Rua Teófllo
Otoni, 120. P. 43-4548.

|TIPOGRAFIA
,;.: Vende-se uma impressora aute
mática Heidelberg cilíndrica, formato
5)6x77 cm, nova, recém-importada,
ainda no período de amaciamento —
Preço: 35 milhões, preferência à vista.
|;-.:' Carta para: Gráfica Universal, Rua
São Cristóvão, 184 — Aracaju — Ser-
t'pe-

slituto Italiano di Cultura
Cursos de Língua e Cultura Italiana — Matrí-

nulas abertas para o ano letivo 1966 — Cursos intensi-

vos de verão a partir de 10 de janeiro de 1966 —

Inscrições das 9 às 12 e das 16 às 19 horas.

Rua Cardoso Júnior, 95 - Av. N. S,a de Copa-

cabana, 919/201 - Tel. 45-6364. (P

PERDEU-SE o Livro Registro de
Inventário n.o 1 da firma J. P.
Lemca — Material Médico no Ira-
íeto do Grõjaú ao Largo dn Ca-
rioca, no cila 9 de dezembro de

! 1965. Gratifica-se com Cr$ 5000
a quem enlregá-lo na Av. Rio
Branco, 156, 10.°, sala I 031.

RELÓGIO — Perdeu-se, num táxi
DKW azul, cuja mala está amas-
sada. O relógio é de mulher e
foi perdido no banco de trás.
Pelo valer esliniativo, roga-se a
quem encontrar, ligar para 48-8404
Rua Fonseca Teles 50.. ap. 102.
São Cristóviír. .Gratifica-se. ,_
RELÓGIO PERDIDO - Perdeu-se,
dcminrjo último, na praia <!o
Castelinho, um relógio-pulsoira de
homem, marca Cyma, cie ouro. A

[.quem' encoutron, solicita-se , in-
I formar para o telefone 45-8360,

Gratlfica-se bem._

DECLARAÇÕES E
EDITAIS EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Declaração
Nerício Auto Peças Ltda., '

Associação dos Fornecedores de Navios do Estado
da Guanabara

Convocamos os Srs. Associados para a reunião do dia 10
do corrente, às 17 horas, na Av. Rio Branco, 9, sala 212, para

firma estabelecida nesta Cida- a resolução do seguinte:
1) Eleição da nova diretoria
2) Eleição do Conselho Fiscal
3) Interesses Gerais.

Rio de Janeiro, 3 de ioneiro de 1966.
Haroldo H. Dessa

de à Rua Barão da Torre n.°

55-A, declara para os devidos

fins que se extraviou seu Re-

gistro de Duplicatas n.° 1.

Rio de Janeiro, 20 de dc-

zembro de 1965. \

NERICIO AUTO PEÇAS LTDA.

MÁQUINA de escrever semt-por-
tálil Remington, ótimo estado. —

150 mil. Tel.: 37-7132.
VENDO I máquinas Olivetti Le-
xikon, 80x26, todas ou separa-
das. Base: 270 mil. Tel.: 57-6477.

MÁQ. E EQUIPAM.
D£ ESCRITÓRIO
ÃtüGUEL E VENDA —
De máquinas de escrever
e"; calcular modernas, no-
Vas e reconstruídas. Gran-
dé facilidade de pasramen-
to.- Ico Importação. — Rua
Bodriffo Silva, 43. — Tel.
52-0651. '_
ATENÇÃO engenheiros, vende-se
prancheta Rosenhain compl. com

pé metal e banco, tamanho 2x1
metr. e outra de madeira por
90 mil» 45 mil cruzeiros resp.
Ver Rua B. Aires, 48 - s| 409.
TelV 43-7222.

A VISTA 20 mil - Vdo. mesa de
«scrit. Lg. S. Francisco, 26, s|
1 119- outras maiores a combi-
nar' - 22-0472 - 38-4031 'ARQUIVOS - Vende-se, tipo ofi-
il»; 4 gavetas, i vista ou a pra.
zo. Beco do Tesouro n.° 14, os-
quina Av. Passo» n.° 53. Tel.
43.7496.

VENDE-SE maquina de escrever
Frpnt-Fced, marca ¦ Evorest, em
ótimo estado, à Rua da Quita»!-
da, 19, sala 313.

VENDO máquina de escrever
Olivetti Lexikon 80. Telefone
23-8645, 25-1494, CrS' 350 000.

MAT. DE CQNSTRUÇÃO
ARMAÇÃO MADEIRA - Vende-se
urgente, c| 12 portas de correr
cj vidros, 30 gavetas, 3 pra-
teleiras, c] 7,50 metros com-
primento. Tratar Av. Rio Bran*
co, 108, 2.°, s| 208. Tel. ..
22-3153.
CIMENTO Paraiso, tijolos de pri-
meira (arro), ferro e areia. Pos-
tona obra^ 34-7990 ._Sllvio. _
ESTRUTURA de gaípão - Ven-
dese 160 m2. Tratar tel.: 22-6737
— Sr. Manoel.
fiJOLÕ~FÚRÁDb, 38 000 na obra.
20x20. Vendo todos os materiais.
Kua Ibirpina n. 117. Te!.:
30-3129. Est. Penha.
TELHA CANAL, usada. Vende-se
lote a 50 cruz. cada, urgente.
R. Barão de Jaguaribe, 192 —
Ipanema.
VENDEM-SE duas portas de fer-
ro próprias para açougue novas
de 2,10 de largura. Ver Rua San.
ta Mariana, 100-A. Bonsucesso.

Peroba é® Cainpo
Em toras de primeira, pronta entrega;

Comprimento 6,00 a 12,50.
Vende-se — Fone 45-6003, c/ David.

INSTRUMENTOS E
APARELHOS
RETINA Reflex IV 2,8, novis-
sima, c| filtros c pára-sol. 500
mil. Rua Leandro Martins 22]505.
Centro.

. PISTOLA de gás lacrimogônio. O
'máximo p| sua defesa pessoal.

Não precisa porte. Tel. 36-4969.
TRANSFORMADOR GAS NEON .
Compro. Instalo letreíro acrílico
plástico gás Neon, luz flúores-
cente. Tel. 29-3512.

COFRES residencial e comercial.
Máquinas de escrever, somar o
calcular. Vendem-se facilitado. R.
do-Rosário, 167, loja C, em fren-
té ao Mercado das Flores.

COFRES — Todos o» tipos co-
marciais a residenciais. Até em
10 pagamentos. Consulte-nos ou
peça visita de nosso vendedor.
Rua Regente Feijó, 26 - Telefone
22-8950.

COFRES — Vendcm-s» todos os
tipos, residenciais ou comerciais
(à vista ou a prazo). Beco do Te-
souro, 14, esquina da Avenida
Passos, 53. - Tel. 43-7496.
COMPRO máquina de escrever e
calcular, usadas. Negócio rápido,
à-v/jata, a domicilio, telefone: —
57-0222.
ERIKA ALEMÃ portátil (máq. es-
crever). Vendo, 250 mil, motivo
viagem, estado nova, 57-1864,. ap.
1 204 - 16 às 20 h.

Cofre
VENDE-SE máquina íoto-
gráílca Zenlt 3 in. nova, rus-
sa. Rua Buarque cte Macedo
5, ap. 53. Tel. 45-9033. Jaime.
DIVERSOS ~~ „ , , „,.,,„.,—————— <T—r Vendo cofre WALLIG, 2 por-
FILMES ADOX 35 mm - Vende
barato. Informações peto telefo-; tas, 6 gavetas, com 2 300 kg
ne 26-4389 ou'43-0866 - R. S. _,¦¦.',
Juvenal. i Rua Sao Benlo N.° 1. 

PREPARA.SE ALUNOS qualquer COLEÇÕES
fim. Matemática, Química, Física ~
e Biologia, Ginasial t Científico.

Tel. 49-0269.
PROFESSORA estadual aceita alu-
nos, 2.a época, matemática. Tel.
49-1474 (das 7 às 10). Prof.»
Lúcia. __ _
PROFESSORA DE'VIOLÃO - Me*
todo sintético — R. Riachuelo,
221, gr. 603 - Tels. 42-4827 e
22-B503_- B.r'Fállrrié. 
PROFESSOR Matemática e In-

glês, ginásio e científico. Tel.:
26-6144,_das_9 às 12 horas.
TÀQUÍGRÁFIA - Curso rápido,
e pratico, tratar na Rua México
21, 10.° and. sala 1001-B. Tel.
42-8370. __ _ _
TAQÜÍGRÃFIA - Método Marti,
adaptável ao inglês. Curso rápi-
do e intensivo. Av. Copacabana,
690, 6.° and.

Art. 99
últimos dias
de matricula

GINÁSIO
EM UM ANO

Datilografia
Em um môs, curso comum, rá-
pido • aperfeiçoamento — Diplo-
mas no fim do curso.

De Férias
Comercial em

Dois Anos
Português, Inglês, Matemática,
Contabilidade, Taquigrafia, Dacti-
lografia, Estatística, Corresponden*
cia, Direito Comercial — Instituto
Comercial Brasil. Rua Uruguaiana,
114 e 116 - l.° e 2.° andares.
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ENSINO E ARTES
COLÉGIOS J CURSOS_
ACADEMIA DE CABELEIREIRO e
Manicuras (Registrada) você quer
aprender a mais rendosa pro-
fissão? E ser Diplomado em pou-
cos meses? Assim está garantido
seu futuro, então venha já fa-
zer sua matrícula, é grátis até
o dia ó e mensalidade barata,
R. 19 de Fevereiro, 65. Tel.:
26-4254.

HERMES — Máqu. escrever car-
rô'" grande, com 24 po!., vende-
se"Rua B. Aires, 48 - s| 409.
Base CrS 150 000 - Tel. 43-7222."MAQUINAS 

escrever, somar o caí.
cular. Cofres, residencial c co-
mercial. Vendem-se facilitado. —
Pça. Monte Castelo, 17-A, perto
efe Largo de S. Francisco.
MAQUINA DE ESCREVER - Por-
«til, nova, marca ADLER (TIP-
PA}» da fabricação alemã, vendo
per 250 000. Telefone 52-6914 -
Sr. Alfredo dat 11 às 16 hs.

MA"QUINA' • Elettrosumma, marca
Olivetti, melhor preço da pra-
ca,, temos para entrega imedia-
te.' Pagamento à vista. Telefones
320172 e 52-9446.

AULA DE CORTE E COSTURA -
Ensina-se corte c costura. Tratar
na Rua Pedro Américo n. 244,
ap. 301 - Catete.

FÍSICA e matemática — Vestibu-
iando do engenharia dá aulas gl_.. . .
nésio e 1.0 e 2.0 Científico. Cló-Sll Estados UllldOS.
vis. Tol.: 54-Q227.
FRANCÊS — Vendo curso
ccmolcto em discos de Un-
éuapnone: Estado de novo. —
Tel.: 23-25711. _
INGLÊS, ALEMÃO, FRANCÊS 

~T

Curso de verão audiovisual, prá-
tico e intensivo. Provas, viagens.
Av. Churchill 129 (52-9649) ou
Av. Copacabana, 6)31406. —
(57-3723K

Ginasial, Clássico, Cien-
tifiço. Copacabana. Em um
ano. 80% aprovados. No-
vas turmas. Ambiente re-
quintado. Música suave, o
Curso "C.O.C.," aprova!! das 8.-0' is 18 roras. Tal.
Av. Copacabana, 690, Gr. I *?-11S0
7<"4. Tel. 57-6477. Ed. Bra-

REVISTA DOWN BEAT 63 a 65 ¦
Vendo molhor oferta. 36-2778.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS ¦¦/ ' 

. , 
':

Â. A. A. PIANOS estrangel-
ros e nacionais — Vendem-
se bem financiados cl peque-
na entr. — R. Santa Soíla
n_l 54. ___
À CASA MOTA — O me-
lhor sortimento de pianos
europeus, novos, a prazo
na Rua Dois de Dezembro
n. 12 — Catete.
A CASA MUXAN PIÁ-
NOS — Petrof, Welmtir -
Seilcr, de apartamento, ar-
mário e cauda, a longo
prazo sem juros, menores
preços — Ouvidor n. 130 -
2a. s|loja. 
ACORDEÃO SCANDALLI —
Vende-se. Trav. Sfto Carlos,
17 — Estácio de Sá. Tel.: —
42-5862. ___
ACORDEON - Veronese de luxo,
120 baixos, estado geral ótimo,
Vendo hoje, urgente. 29-1914.
ACÒRDEON - Vondo usado, ba
rato. Rua Armando Sales de Oll-
veira, 1, porta 7, Sr. Diraldo.

ACORDEÃO Mascaronhas, 80 b.,
7x2 reg. 2 ab. vermelho, c| es-
tojo. Vendo, 120 mil. R. Gal
Caldwell. 265, ap. 102. - Cruz
Vermelha.

Associação Brasileira Para a
Proteção da Propriedade Industrial

( A B P p i)

Aviso \

Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Empregados em

Transportes e Cargas
Delegacia do Estado da Guanabara

Divisão de Arrecadação e Fiscalização

Edital

ATENÇÃO - Caipira - Bolafo- '
ao - Feria .1000 conl. ¦ instai, j
Jaoas, vende-se por 3ó com 14
de entrada. Detalhes Senador ,Dantas, 117, 6.° andar, S/ 616.
Francisco, que_ empreita parte.
ARMARINHO - Vendí^e"^ c
esteque, olimo ponto etc. En-
trada 2 500 e o reslante finan-
ciado. Ver na Rua Campos Sa-
es 59, esq. Praça Afonso Pena— Tijuea.
AÇOUGUÉ^VendendcYT 200 T.
p:r semana, contrato 5 anos —
Aluguel 50, entr. 3 milhões —
prest. 100. Tratar Av. Brar de
fina 849, tel. 30-3062.
ARMAZÉM — Copa com uma
grande residência, contrato de 5
anos, alugue! 60, féria 4 mi-
Ihõei. vendo de poria a Jentro
entr. 6 milhões, prest. 

'i00 —
Tratar Av. Braz de Pina 849 —
30-3062.
ARMAZÉM - Vendo com o pré-
dio e tudo de portas adentro —
Preço 20 milhões, entr. 10 rní-
lhões, prest. 100. Tratar na Av,
Braz de Pina 849. Tel. 30-3062.
BAR tipo caipira. c| mor. Féria
1 600 mil. Entr. 3 milhões, con-
Iralo novo, aluguel 35 mil. Av.
Brás de Pina, 295, sob.. Penha.
A Lisboeta.

Peo presente NOTIFICO a todas as EMPRESAS que se oti-1 BÃRT"Férí'aTnTilhões só bebidas!
hzam dos serviços de trabalhadores ligados aos Sindicatos das iTem um quarto. Entr. 3 milhões,

Ficam convocados os Srs. associados para a assembléia «tegorias de CONFERENTES E CONSERTADORES, ESTIVA GE- Av''Vrí! S."'p^°'w 
Trl,írDn"

geral ordinária a ser realizada no dia 12 de janeiro de 1966, "Al, ESTIVA DE MINÉRIOS E VIGIAS PORTUÁRIOS, que o nha". A_L_sboe°. 
' ' '

no auditório da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, .(CONVÊNIO celebrado entre óste INSTlYUTO e o SINDICATO

Av. Calógeras, 15 - 4." andar, às 16h30m, em primeira con- NACIONAL DE EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA -

vocação e às 17 horas, em segunda, para tratar do seguinle: .SINDARMA — foi rescindido de comum acordo, cessando suas
atividades em 31 de dezembro de 1965, no que se refere à
Arrecadação, Controle e Recolhimento das contribuições devi-
das ao IAPETC.

(a) — Relatório da Diretoria relativo ao ano de 1965;

(b) — Exame das contas de 1964 e 1965;

(c) — Fixação da anuidade de 1966;

(d) — Reforma do Estatuto;

je) — Assuntos de ordem geral..
Rio de Janeiro, 3 de ianeiro de 1966.
ass.) Caries Hertrique de C. Fri» — Secretário.

BATERIA ORQUESTRA PEQUENA
- Compro usada. Tel.: 22-2130,
r| 5, até 11 horas, Sr. Djalma.

PIANO Pleyel - 1!* cauda. Ven-
dii um d» maravilhosa sonoridade,
instrumento próprio para pessoas
entendidas • de fino gosto. Rua
Toneleros, 152. ^^^^
PIANO alemão Ntumayar, tipo
ap., eooo d* metal, cordas cruza*
das, 38 notas, 3 pedals, lodo em
i?carandá. Vendo urgi. fact. ps-
R. Tonalares, 152. •
PIANO legitimo europeu, am es-
«ado de novo, sonoridade miravi-
lhosa, 1 podais, SS notas, facili-
to o pag., urgente. R. Sorocaba.
277, Botafogo. Ver a qualquer
hora. zy.'"r' • '¦'¦:

PIANO nôvo Neumayer ap., 1966.
Vendo 850 mil. Ver e «ratar Av.
Henrique Valadares 41 ap. Mi.
Tel.t 52-7589.
PIANO"NÔVO - Vende-se urgen-
te cl 3 pedals, 88 nitas e ma-
ravllhosa sencrídaríe. Preço ha-a*
tíssimo para vender hoie. Tratar

Condomínio do Edifício Rory
Rua Bolívar n.° 116

Convocação

Ref..- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convido os Srs. Condôminos para a As-

sembléia Geral Ordinária a ter lugar no dia 14
de janeiro de 1966, de acordo com a Cláusula
10." da Escritura de Convenção, na residência
do Síndico, apartamento 804, às 20 horas e na
falta de quorum às 21 horas em 2." e última
convocação, para tratar da ordem do dia abaixo:

— Prestação de contas de 1965;

— Orçamento para 1966;

— Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro,»3 de janeiro de 1966.

a.) RICARPO JOSÉ DO NASCIMENTO
Síndico

AULAS particulares Matemática —
Física — Química — Ginásio —
Científico — Vestibular; Professor
da Faculdade - lOOOOlhora
38-2256 - 58-4157.
ACADÊMICO de Engenharia dá
aulas de física e Mat. para gi-
násio e científico. A 000. Paulo,
lei.: 36-1706.
ADMISSÃO E GINASIAL - Êxito
garantido. Materna t., portug. e
outras matérias. Tel.: 37-8649. Vai
a domicílio.
AULAS particulares de português,
matemática, latim, francês, para
oualquer nível e fim. Rua Con-
de de Bonfim, 377, s[ 801. Tel.:
48-3271 ou 58-7380. Chamar
Prof. Antônio.

INGLÊS comercial. Curso de se*
crelariado bilingüe e interprete.

Va^àrm ^Ái^fâgft 690, Gr. 704. Tel. 57-6477

Banco do Estado
da Guanabara

88% aprovados (ambos
os sexos) Banco do Brasil
e outros Bancos. Prepara-
mos em novas turmas, am-
biente requintado. Música
suave, o Curso "C.O.C."
aprova! Av. Copacabana,

17 h.
INGLÊS — Curso' intensivo. Ma-
trkulas abertas. Av. Copacabana,
690, 6.° andar.
INGL6S e Geografia — Aulas par-
ticularcs. Tratar 47-6399, c| Prof.
Regina Lúcia.
MATEMÁTICA 2.» época. Estu-
rianle 5.° ano Engenharia ctá
aulas casa do aluno. Rua Sá Fer-
reira, 152-604. Copac 

VENDEM-SE MOVEIS DE ESCRITO
RIO para desocupar lugar. — 2
escrivaninhas; 2 mesas de cortes
de costura; 1 mestnha para má-
qútna de escrever; 1 mesa peque*
na" de escritório; 1 escada de ma-
deira para escritório; 2 armações
sendo uma fechada com vidros;
1 

"armário 
para livros; 1 cadeira

da ferro. Ver na Rua dos Andra-
das, 56, 1.°, sala 5 e 6.

CURSO DE FÉRIAS - Primário
Admissão à noite — R. Riachue-
Io, 221, gr. 603 - Tels. 22-8503
e 42-4827 - B. Fátima;
CURSÍNHO DE FERIAs - Aceito
crianças para alfabetizar, Telefo-
ne 32-1903.

tende nó JB
em Madurelra

Para toco anun-
dar no JB hão é
.unais preciso ir à
.Cidade. Em Madu-
reira existe uma
agência de classiíi-
cados e assinaturas
à sua disposição:
Estrada do Porte-
Ia, 29 — Galeria
Loja Bl •• is/. i&js.-

E3CPLICADOR de MfttcmAtl-
ca,. Curso ginasial. Telefone
37-8131. Leme.
EXPLICADOR - Matemática. -
Tel.: 28-8020.
ENGENHEIRO ensina Matemática
para ginásio e científico. Tel.:
36-7025, das 13 às 15 horas.
ESCOLA cabeleireiros Mundia/
Inicia novas turmas cabeleirei-
ros e manlcuras, fornecendo dl-
ploma e carteira. Curso completo
de pintura c| utilização de todas
as marcas dc tinturas. Curso
limpeza de pele e massagem fa*
ciai. Av. 13 de Maio, 47, s| 503,
Tabuleiro da Baiana.

MATEMÁTICA - Militar, boa prá
tie:. ensino prepara alunos 2.»
época, concursos. Tel.: «45-2366
a partir das 10 hs.
MATEMÃTÍCÀ" - DESCRITIVA
Professor" engenheiro, Z. Sul
57-3B30.^
MATEMÁTICA, Física, Química e
Descritiva. Ensinamos qualquer
série. Uma aula 4 000 - Prof.
Marco Antônio. Tel.: 48-6307 -
Tijuea. ^^^^^ ^^^

Ed. Brasil Estados Uni-
dos.

PIANO ALEMÃO Niendorf.
do. 32-3712.

Ven-

PIANO Pleyel. francês, cordas
cruzadas, copo tio metal, te-
cindo marfim. Custou 1 300.
Vendo 300. Tel. 27-1167.
VENDO um piano de ap., virios
quadro» a óleo de grandts pin-
ter» • vários cbjttot • lustres
de brenze. Pecas para pessoas
de fino flsto. R. Sorocaba, 277,
Bctafogo. Ver a qualquer hora.
VENDE-SE acordeon em estado
nôvo. Marca Capri, baixos: 60.
Pela melhor oferta. Telefone: —
57-8728. ,j_
VENDO lindo plano Vi cauda,
Weber, laqueado, próprio para
ambiente noturno, pela melhor
oferta. Ver na Rua Afonso Pena,
109, ap. 102 — Tratar n» Rua
Barão da Torre, 270, ap. 402.
VENDEM-SE planos novos,
bem financiados c| pequena
ent. Pl pregos da ocasião.
Qua Santa Sofia, 54, Saens
Pena.

MATEMÁTICA - Prof. militar e
eng. eletrônico com método mo-
derno, recupera qualquer aluno —
37-1054.
MATEMÁTICA e Português, qual-
quer série, Professor militar e
admissão especializado. Telefone:
47-2034, Raul.
MATEMÁTICA - DESCRITIVA -
Engenheiro ensina ginásio, cien-
tíflco. Tel.: 54-1425, das 13 às
15 horas.
PROFESSORA leciona primário 

'•

admissão - 37-9942.
PORTUGUÊS - Dou aulas parti'
culares a gir.asial, CrS 4 000 hora.
32-7382, Marta.

2.a Época - Português e Matemática
Prof. AZEVEDO UMA. Da 1.° à 4.° Gina-

sial. Aulas 3 vezes por semana — 9 às 12 e
14 às 19h.

Rua Alzira Valdetaro, 180 - 49-2151 -
Sampaio.

Compro
1 PIANO
57-0960

ESCOLA ATA
Dactilografia

100% Eficiente
Horário das 7

às 21 horas
Cursos normais e rápidos em

até 30 dias.

Velocidade, tabelas técnicas,
ditados, cartas etc.

Av. Rio Branco, 151 «/loja

209._T_e l__31-2930. (P

ESCOLA ATA
Estenografia

(Taquigrafia)
Em qualquer horário. Curso

completo cm até 60 dias. En-i

sinos individuais ou em turmas s/loj

de 4 alunos. A ATA emprega /^umos troca».
após o curso, para salários de

150 000, 200 000 Av. Rio

Branco, 151, è/l|. 209 - Tel.

31-1783. (P

Condomínio do edifício
Rua Desembargador Isidro N.° 150^^^^,

ALUGAM-SE casas para fins co-
mérciais, industriais e residen-
tiais nas Ruas Itapiru, 483 e João '
algumas pecas para casal. Paga-
visitas ao local com D. Helena.,-,
Telefone: 25-9002 - Dias úteis, u»
Creci 515.

Solicito, pois, o comparecimento de representantes das
EMPRESAS devidamente credenciados, à DIVISÃO DE ARRECA-
DAÇÃO E FISCALIÇÃO desta DELEGACIA ESTADUAL, sita à
AV. VENEZUELA N.° 53, SALA 715, nesta Cidade, no horário
de 12 às 18h30m, a fim de receberem instruções sobre o pro-
cedimento a ser observado para o recolhimento das Contribui-
ções devidas a partir de janeiro de 1966.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1965.
(as.) HERBERT FIGUEIREDO FAÇANHA - Diretor da DAF

— Mat. 239. (p

D,VERS0S CaxambiT"

l.a locação
Vende-se pequena casa de laje,

contendo quarlo, saleta, cozinha,
banheiro em côr, área de serviço
e ampla garagem revestida com
pedra São Tome — Tratar tel.
29-6433, Sr. Edmundo. Facilita-se
parte.

ALUGO quarto a 1 ou 2 rapa-
zes ou casal que trabalhe fora.
Mobiliado, 2 meses depósito. —
Tratar 32-3762.

BAR EM RAMOS com bom con- '-
trato, boa féria, ótimo ponto de :'
esquina c| 6 milhões de entr. e "
rest. a combinar. Tr. R. leopol-
dina Rego, 18, s| 301. 30-9644,
Caetano.
BAR — Tipo lanchonete — Madu-
reira — Vendo casa com féria
de 1 800 mil, aluguel 25 000,
esquina, grande futuro. Aceito
proposta no preço e tratar com o
Sr. Braga, na Rua Coronel Cota
n.° 103 - Méier, depois das 8 .
horas da noite, somente hoje. —
Serve para dois sócios.

ALüGA-SE vaga a senhora que
trabalhe fora, exigem-se referên-
cias. Tratar durante a semana —
Tel. 58-6637.
COOPHAB - Passo contrato tipo
C 2 030 pela quantia paga
500 mil - 32-8011, Feli 

'paga
feio.

COOPHAB — Oportunidade, ap.
3 qts., sl. etc. Contrato (2368)
posso pelo que \i paguei. Tra-
tar tel. 48-4745.

FÁBRICA de São Paulo precisa no
Rio^de oficina que queira dar as-
listência em seus produtos, que
cão pequenas máquinas manuais
de macarrão. Tratar tel. 32-9877.
- Sr. Gala.

HOTEL — Passe suas férias eu o
próximo -fim de semana. Com bem
clima, boa alimentação, piscina,
sauna, cavalos, charretes, jogos
etc. Informações tel. 25-0299.

MANICURAS - Precisa-se urg.n.
te, de boa aparência • com
bastante prática. Ajudante de ca
beloireira. Rua Siqueira Campos,
143 ^loji^J;
MANICURA Zulma (Vck de Car
valho. Agradeço a quem me in-
dicar residência da mesma. Tele-
fene 23-3578.

casas
.: 28-6631.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São convocados os Condôminos do Edifí-

cio para a Assembléia a ser reõüzada no dia

sete de janeiro de 1966, às 20 horas e 30 mi-

nutos em primeira convocação-e às 21 horas em

segunda convocação, dè acordo com o estabele-

cido na convenção.
a.) WILFRED M. HINDS

Síndico

Caxambu
l.a locação

Vendem-se duas magníficas resi-
dencias contendo cada: 3 quartos,
snla, copa-cozinha, varandas envi-
dragadas, banheiro em côr, arma-
rios embutidos em tôdai as de-
pendências, muradas, com gara-
gem e mais uma pequena resi-
dência nos fundos, também em
laje, com quarto, saleta, cozinha,
banheiro em côr, área de serviço.

Negocia-se tudo ou parte. Acei-
íamos troca no Rio. Tratar com
Sr. Edmundo, tel. 29-6433.

Diabéticos
Que tenham glicemia máxima
(250 mg.) poderão cancelar insu<
lina ou comprimidos total ou par
ciai. Inst. Fernandes. Av. Subur*
bana, 9237 - Tel.: 29-9564.

RIO X PORTO ALEGRE - Ven-
da ou permuta de casas e ter-
renes na área urbana em Por- Clínica Frei
to Alegre por imóveis no Rio.
Tratai na Rua Santa Luzia. ¦ 799,
grupo 1 801, com Prof. Arou-
__.

Pessoas
Idosas

SENHORA com curso-de culinária
longa experiência, aceita en-

comenda de doces, salgadinho»,
bolos. Banquetes, jantares extras
se atende a domicilio. Tratar na
Rua Marquez de Abrantes 37 ap.
108. Com D. Emilia por favor
pelo tel. 45-5930: Com Dona
Olga.
TENHO diversas peças p]m
pensão ou casa do ramo. Ven-
do ou me associo cj pessoa q.
tenha casa. Tenho g. conheci-
n.ento. Tel.: 38-7242.

BAR - Em Botafogo. Vende-se7
feria 5 milhões, informações à
Rua São Clemente, 359-A.
BAR na Rua Dias da Cruz, f. ..

500 e na Rua das Laranieirss,
f. 3 700, sem comidas e também
no Graiau, f. 3 600. T. R. 24
de Maio^j 369, sob. Machado.
BARES, Caipiras e com minutas nos
melhores pontos da Rua Haddock
Lobo, Maris e Barros, São Fco.
Xavier, 24 Maio, Est. Riachuelo,
Ramos, Vicente Carvalho e São
Crislévío, férias 2 300, até 6 m
e com moradia. R. 24 de Maio,
j_369_sob. Méier c| Machado.
BAR RESTAURANTE, com mora-
dia, de 3 qts., aluguel: 60, con-
trato nôvo, féria: 2 500, entr.

milhões, prest. 100. Tratar Av.
?íá-5-.d" Pina' U9 - Telefoner
30-3062. 
BAR - Centro da Penha, feri»
I 700 mil, entr. 3 500 mil, con.
trato novo, aluguel 20 mil. Av.
Braz. de Pina 295, sob. Penha. -
A lisboeta.
BAR - Féria 2 milhões, entr.
3 milhões, Iratar na Rua Ou-
rique 162- Penha Circular.
BAK E MERCEARIA e copa com
moradia grande, feria 3 500, —
aluguel 40, contrato novo, entr.

milhões, prost. 150. Tratar Av.
Braz de Pina 849. Tel. 30-3062.

-V.J..

«SmS

BAR - Feria 4 800 mil, só em
bebidas, entr. 4 milhões. Rua
Ourique 162. Penha Circular.

Fabiano — Tel.:

54-3707 — Internações, trata-

mento, desde 6 mil. Rua Con-

de de Bonfim, 497. Assistência

médica especializada. Direção:

Dr. Ney Fabiano.

BAZAR na esquina H. Lobo com
grande estoque, telefone, con-
trato 5 anos, iniciado agora, óti-
ma freguesia, vendo facilitado c|
pequena entrada. 32-4886]34-5452.

Representações
Aceitamos para as praças do Gua*
nabara e Est. do Rio. Temos es-
critório bem montado, telefone e
condução própria. Rua da Con-
ceicão, 105 - Sala 2210 - Fone:
43-4400.

BARES CAIPIRAS - Centro do
Méier. Férias 12, 9 e 6 milhões.
E também no Centro de Bonsu- í1
cesso, férias 6, 7 e 8 milhões, r
também tenho outras menores. ' ''
Empresto dinheiro cj Machado. R. (.
24 de Maio, 1 369, sob., Méier. -
BAR CAIPIRA contrato novo —
Féria 1 700 aluguel 50, entr. 3
milhões, prest. 70. Tratar na Av. >*
Brar de Pina 849. Telefonei -*>"{'/
30-3062. . a»

Pianos Novos
Nacionais e
Estrangeiros

Condomínio do
Edifício Cosentino

RUA BARATA RIBEIRO, 86
COPACABANA

Edital de Convocação
São convidados os Senhores co-proprietários

para se reunirem em Assembléia Ordinária, a
realizar-se às 20 horas, èm 1." convocação, e ès
20,30 horas, em 2." convocação, com qualquer

• número de condôminos-, no dia 7 de janeiro de

Esportes - Embarcações
BARCOS E LANCHAS

Armirio, cauda • aparta ,,„,  — __

mento. Vendas a longo prazo'1966, no terraço do Edifício, a fim de delibera-

sem acréscimo. À vista' precoVem sobre os seguintes assuntos

de custo. Av. Copacabana, 613

10 anos de garantia. —

I SNIPE - Vende-se, tratar Dr. Ro-
berto. Tel: 45-7505 eu 23-0365.

BALEEIRA - Vende-se cl 7,4 m
c[ motor nôvo, 15 HP com re-
versão — CrS 2 milhões. Estu-
da-se fácil, à noite 26-1599 -
Escrit. 23-0113 com Sr. Willy -
Encontra-se Urca.

VELEIRO — Classe Guanabara
Peso mínimo. Tel.: 34-0566.

MOTORES E EQUIP.
MARÍTIMO
MOTOR DE LANCHA - Vende
se Gray Marine 65 HP, perfel-
tamente retificado em ótimas con-
dições — Rua Teixeira de Melo,
16 — Ipanema.

Animais e Agricultura

BAR com minutas — Largo tSo
Machado, feria 3 500, preço 30
c| 10 — Visconde de Inhaúma
134 sala 416. PALMIERI.
BAR DE ESQUINA Bonsucesso -
Féria acima de 7 milhões, ven-
do e facilito. Rua Visconde da
Inhaúma 134, sala 416. PAL-
MIERI.

ANIMAIS

FOX TERRIER - Vende-se, vaci-
nado, com 3 meses, 45 mil. Ver
e tratar Rua Antônio Vieira, 18,
ap. 1 001, no Leme. . .

(P

ENCICLOPÉDIA DOS MUNICÍPIOS
Vendo 26 volumes. Rua Sabóia

Lima, 98.
ENCICLOPÉDIA Britânica, enea
dernacão vermelha, sem uso, ven-
de-se i Rua B. Aires, 48 -sl 409
- Tel. 43-7222.

ESTUDE COMO SE JÂ ESTIVESSE TRABALHANDO
EM NOSSO ESCRITÓRIO MODELOcli, •
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LIVROS E PUBLICAÇÕES

Reforma
de Pianos

Casa especializada, com 50

anos de experiência. Preços

módicos, facilito. Responsável

Humberto Luz — Praça 11 de

Junho, 29, sob. Fone 25-6434,

PIANOS

DATILOGRAFIA
AUX. ESCRITÓRIO
AUX. CONTABILIDADE
ESTENOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

SECRETARIADO
CORRESP. COMERCIAL
RECEPCIONISTA
PORTUGU Ê S
MATEMÁTICA

INGLÊS

¦MiM.iMiKi]

da* m-lhorw min»
ntclonti» • wtran»
gtlnt, d* 1/4 d«
cauda, apartamento •
armário. A viata ou a
longo prazo. -
Expoalçao • vendia
naa lojaa do REI DÁ
VOZ. com a maia

ampla garantia.

RUA URUGUAIANA. 38/40«RUA SENADOR DANTAS, 48
RUA RIACHUELO. 339 • AV. N.S. DE COPACABANA, 760
RUA SETE SETEMBR0,t10«ESTRADA 00 PORTELA, 54-

DIAS OA CRUZ. 48«RUA CONDE DE BONFIM, 330

a) Orçamento para o ano de 1966;

b) Eleição de nôvo Sindico;

c) Prestação de Contas; ^
/ Y

d) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, GB, 29 de dezembro de 1965

, Antônio doa Santos
Síndico

CACHORRA - Porte médio, pêlo
branco comprido, com clcatriz na

barriga. Gratifica-se bem a quem

e entregar i Rui Barão de Mes

culta, 70-A, Colégio Militar,

EQUIPAMENTOS PARA
SÍTIOS E GRANJAS

BAR CAIPIRINHA - Em Vila Isa-
bel - Cont. nôvo. Féria 7 000, •
chopp da Brahma, salgadinhos,
tudo nôvo. Raríssima oportunida-
de. - Av. Pres. Vargas, 1 146, 9.»
na Confiança. Juntinho ao Drs>
gão, com Amadeu Queirós.
BAR — Mercearia: vende-ai
financiada, bom contrato, mo-
radia, estoque etc. Preço ba-
sc 8 milhões com 4 de entra-
da. Bua José dos Reis n.
1740-A. Pilares. Tel. 49-2902.
BOTEQUIM - Vendo em traia
boa féria alug. 20 mil. Cont.
nôvo, facilito. Estrada Monse.
nhor Felix, 954.

CHOCADEIRA Buckye Cliper -
Vendo duas • uma máguina de
eclosão para 12 000 ovos. Urgente.
Preço 1 SOO 000. Aceito oferte ou
troco. Estr. do Macensu, 1 S71 —
Taquara — Jacarepaguá.

DIVERSOS
VENDO uma charrete. Vou mu-
dar do Rio e não posso leve-
Ia. Entrada da Pedreira, 930 -
Colégio, Ferreira.

DECLARAÇÃO
CASA SANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO, estabelecida i Rua

Miguel Couto n.'40.
Declara haver extraviado o Empenho n.° 147 ref. Proc

07/85 274-65 no valor de Cr$ 1446162 (Um milhão quatro-
cento» • quarenta e tels mil, cento • aesienta • dois cruzei- ,nh„ri„ „,,„
ros). Emitido pela Superintendência de Urbanização e Sane.- «x« «brec^par.^ _^. __

Oportunidades
e negócios

INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

BARES, Padarias, Açou-
gues, tlnturarlas, lojas ds
ferragens. Zonas Norte,
Centro e Sul. Temos os
melhores em ótimas condi-
ções. Férias garantidas e
grandes facilidades na en-
trada. FENIX, a mais an-
tiga organização no gene-
ro, é uma garantia para o
seu negócio. Bua Álvaro
Alvim n." 21-7.° andar —
Cinelàndia, cj Amaro Ma-
galhães.

CASA montada para laticínios,
no centro de Caxias, vendo tudo
moderno, facilito. Inf. Avenida
Nilo Peçanha 105.

GAIPAO e/ 3 000 m2 terreno,
6 500 m2, forca ligada, 350
KVA, preço: 95 milhões - Trat.
R. leopoldina Rego, 18, %l 301
30-9644 - Caetano.

mento.

RÜA

DIVERSOS
ACHADOS E PERDIDOS

mté
Av. Pres. Vargas, 529, 18.": 23-4376
Av. Copacabana, 690, 6.": 36-6728
R. Dias da Cruz, 185, s/223: 49-5068
Rua Maria Freiras, 42, s/loia 43 8024
R. Conde Bonfim, 369, gr/405 34 0489
R. do Cafete, 216, sobreloia 23 4376
R. Barão Amazonas, 528 s/loja 2-7861

AVISO - M. N. IND. E
COMÉRCIO DE LETREI-
ROS LUMINOSOS LTDA.
estabelecida na Rua An-
tunes Maciel, 105 — 3.°
pav., comunica que está
extraviado o seu livro
REGISTRO DE DUPLICA-
TAS n.° 1. Pede a quem
encontrar o favor de en-
tregar no endereço aci-
ma.

GRATIFICA-SE bem a quem en-
contrar e devolver um cão po-
llcial, cêr preta; que desapareceu
na noite de 31 de dezembro p.
tf., nas imediações de Engenho
de Dentro. Fineza entregar ou
telefonar: Rua José dos Reis, 385
- Tel.: 49-6339. Engenho de
Dentro.
PEDE-SE — A quem encontrou
um cachorro bassé (mestiço) mar-
ron de 11 anos, entre Todos os
Santos • Méier a caridade de
telefonar para 49-7802 ou Rua
Getúlio 139, que será gratili-
cado. Atende pelo nome de
Bob. Desaparecido desde o dia
29-12-65.

PERDEU-SE carteira de identidade,
carteira de motorista e diversos
documentos de Antônio Andrade
Chriito. Gratifica-ie a quem de*
volver para Rua Antônio Mendes
Campos n. 57, «p. 701. Telefo-
net 45-2535,

CACHORRO - FUGIU -
P u d I e-canish, branco,
macho, ¦ fugiu dia 31,
nas imediações da Mar-
quês de São Vicente. —
Gratifica-se a quem en-
contrar, tel. 27-3376.

Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Empregados em

Transportes e Cargas
Delegacia Estadual na Guanabara

Divisão de Arrecadação e Fiscalização
Troca de Cartolinas de Selos de 1966

para Motoristas Autônomos
Edital

Aviso aos senhores MOTORISTAS AUTÔNOMOS que, de 15 a
31 de ianeiro de 1966, a troca de cartolina de Selos para o exer-
cício de 1966 será efetuada no horário das 12,00 is 16,00 horas
na Delegacia Estadual da Guanabara, site na Av. Venezue a, 53,
sala 712 • no Sindicato dos Condutores AutSnomo» de Veículos
Rodoviários, sito na Rua Santana, 77, 2.» andar.

2. Os Motoristas Autônomos, para «feito de troca, deverão
apresentar os seguintes documentos:

a) Cartolina de selos relativa ao exercido de 1965 devida-
mente quitada; .. 

'_, , 
., ,

b) Matrícula do Sindicato dos Condutores Autônomos da Vei-

culos Rodoviários para comprovaçSo de atividade;
c) Prova de que são proprietários, co-proprietáriot ou promi-

tentes compradores (Reserva de Domínio, devidamente- registrada
no Registro de Títulos e Documentoi) DE UM Só VEICUIO;

d) Carteira Nacional de Habilitação de Motorista.
3. Os proprietários de dois ou mais veículos de aluguel

(Táxis) ou veículos de carga, são considerados empresários para
os fins da lei Orgânica da Previdência Social, quajquer que se ia
a forma contratual mantida com os motoristas (Quilômetro rodado,
aluguel do veiculo, comissão etc), sujeitos, pois, è eontnbuiça<

total e, por esta razão, serão cadastrados como Empresas vinculadas

ao Instituto. ,. .ieA „_»_- •_-_,
4. As cartolinas que contiverem os dizeres Só PODE SER

TROCADA NA DE GB" ou carimbadas com os dizeres SEGURADO
FACULTATIVO" deverão ser trocados exclusivamente na Delegacia
Estadual da Guanabara. , . 

•• _. ,
5. Qualquer esclarecimento necessário será prestado na DivI-

sio de Arrecadação • Fiscalização no endereço supra mencionado,

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de dezembro^ de 1965

(i) Heberl Figueiredo Façanha
Diretor da D.A.F.

Mil. 23» " (»

GALPÃO - Junto a Av. Brasil
com força ligada, área coberta,
12x46 sobrado para escritório.
Tratar Rua Leopoldina Rego
sala 301 ¦ Tel. 30-9644. Caetano

MARECHAL HERAAES - Aluga-se
grande loja — Chaves na Pada-
ria Central, em frente 4 estação
com o Sr. Lopez
PASSO conserto e fabricação de
calçados. Visconde de Pirata, 621,
loja 6.
HOTEL em grande""área própria
a 90 minutos, clima seco, mon-
tanha. Luz, lei. piscina etc. Ba-
ralo. Financiado: 52-8239.

BAR Caipirinha no Jóquei, cont,.
novo, instai, novas, 7.50. O
tudo em pé, chope, salgadinhos,
Av. Pres. Vargas 1 146 9.° -
Na Confiança, juntinho «o Dra*
gão, com Amadeu Queiroz.
BAR CAIPIRA, no Méler, cont.
novo. Tudo em pé, chope talga-
dinhos, casa muito lucrativa —
Grande oportunidade. Av. Pres.'
Vargas 1 146, 9.° and. na Con-
fiança, juntinho ao DragSo com,
Amadeu Queiroz. . ,.

VENDE-SE uma serralheria em óti-
mo ponto para qualquer negócio,
som bom contrato. Ver e combl-
nar. Praça Vera Cruz, 13-A - Pe-
nha Circular, junto Av- Brasil,
VENDE-SE oficina de ferreiro, me-
cânico com boas maquinai, bom
contrato. Av. Brás de Pina, 253
¦ fundos, com Barbasa.

Firma - Vendo
Com Ratente de Fabrico, Sem estoque, InstaUções para

qualquer tipo da negócio, 10 anos no local: Localização exce-

lente, livre e desembaraçada. Com pequena moradia anexa.

Preço Cr$ 4.000.000. Contrato novo. Tratar na Rua Fran-

cisco Manoel ¦ 259 — Sampaio.

BAR Caipirinha em Ramos cont.
novo. inst: boas 6 500, chope da
Brahms, tudo em pá, ótimo ne-
gocio, Av. Pres. Vargas 1146
4.o na Confiança, juntinho ao
Dragão, com Amadeu .Queiroz.
BAR Lanches, no Catete cont. no*
vo, feria 6 200 chope stlgadi-
nhos, casa muito lucrativa. Av.
Pres. Vargas 1 146, 9.° and. na,
Confiança juntinho ao Dragão com
Amadsu Queiroz.

BAR Caipirinha lanches, em Ma-
dure ira, contr. novo, instai, pri*
meira, 6 200 chope da Brahma»
salgadinhos, ótimo negocio — Av.
Pres. Vargas 1 146, 9.o - na
Confiança, juntinho ao Dragão*
com Amadeu Queiroz. ,
BAR CAIPIRINHA em S. Cris-
tovão, contr. novo, aluguel 65.-
Féria 7 200, chopa da Brahma,
salgadinhos, tudo novo, Avenl-
da Pres. Vargas 1 146, 9.° end.'
na Confiança, juntinho ao Dra-
gão com Amadeu Queiroz.

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
A VENDA no Cafó Indígena Cai-
pira na Tijuea F. 8 000 em Ed.
entr. 25 — Grande oportunida*
de para 3 sócios. Trat R. Assem-
bléia, 79, Tel. 52-3392.
ATENÇÃO - lares, cafás, c.ipi
ras, * restaurantes, padarias, lan-
chonetes, pastos a garagens; pró-
dios • apartamentos, bam faci-
lltaaot a cam todas as garanti».
— Organização contábil «tima-
mente aparelhada para lha assa-
gurar economia, progresso, tran-
quilidada a assistâncie tácntca -
Corretores, contadores, economls-
tas o advogados. Consultem-nos,
Vendemos no Centro a em todos
os bairros da Cidade. Av. Pres.
Vargas, 1 146, 9.», c| Amadeu
Queirós na Confiança. Telefone
23-0449.

ATENÇAOI - Sapatari» - Vendo' 
ou sj estoque. Entrada 7 500.

Por motivo de doença. R. Go-
vernador Portela, 1 302. — Nova
Iguaçu.
A VENDA no Cata Indígena, ba.
res, lanchonetes, padarias, restau
rantes, postos, mercearias, sempre
os melhores preços nos balr
a cantro comercial. Entradas
partir 10 milhões, emprestamos

Cara 
a compra, juros do Banco,

ratar Rua da Assembléia, 79 cj
Canário. Tel. 52-3392.

BAR e cereais — Vende-sa com
moradia e tel. Ruá Quito 315.
Penha ou troca-se por residen-

BARBEARIA - Vende-se, ótima
salão à Avenida Oliveira Belo,-
941-E.- Vila da Penha. Ver no lo-
cal e tratar a Rua México, 31,
gr. 1 004. Tel. 22-8337, com Fer-
nando Soares.
BAR e mercearia com telef. Fé-
ria 4 500 mil. Entr. 5 milhões,
contrato nôvo, alug. 50 mil. Av.
Braz de Pina 295, sob. Penha
— A bisboeta.

AÇOUGUE em bom ponto cj gran-
de ap. vazio, pequena entr.
Av. Suburbana, 3 059 - Tel.:
49-4498 -_lauro.

ALUGA-SE OU VENDE-SE 
"posto

do gasolina, café, restaurante c|
churrascaria, borracheiro, com
ep. para residência, todo mobi-
liado, altitude de 500 metros •
lux própria, turbina hidráulica,
na Estrado Angra dos Rtls km 44
— Motive do retirada do Pais.
Infs. «om o próprio, na Ave*
nlda Felicieno Sodró n. 57S -
Niterói. Tal. 24027 - Vilela.

ARMAZÉNS - Mercearias -Ba
res Caipiras — Botequins — Res-
faurante* — Padarias o Confel-
.farias — Postos do Gasolina o
Garagens... E toda ¦ o qualquer
casa comercial... Para comprar
ou vender... nio o faça nunca,
sem consultar Antônio Quei-
rós... Um símbolo no comer*
cio hi mais de 25 anos, hones-
lidado absoluta... Escritas avut-
sas, ba!anços, contratos, distra-

tos. Advocacia permanente
Negócios os mais facilitados des-
ta praça, com a assistência téc-
nica de Antônio Queirós — Av,
Pres. Vargas, 446 — _2.__ andar.
ATENÇÃO"- Vende 

"urgente. 
Ca-

fé e Bar bem montado. Fazendo
boa féria, contrato 5 anos, at.
50; preço 50, bom p»ra um ca-
sal ou dois rapazes oú> queiram
começar em lugar suficiente pa-
ra morar. Preço 6 000 com 2 500.
Escritura na hora. Vila da Pe
nha, tratar pel* tel.: 320633.

BAR — Praça do Engenho NÓ-
vo 22, por motivo de viagem.
BAR — Vende-se na Av. Prince-
sa Isabel, 185-D. Copacabana. —
Contrato nôvo, boas férias. Mo*
tivo: desentendimento do sócios. .^_
Aluguel: 132 000.  

'

BAR — Vendo na Rua Tupinambás
n. 64. Féria 2 000. Tel. 30-1339
— Benjamim^
BÃrTcAIPIRA - Fér. 2,5 ent. 2.5
centro Madurelra, tratar na Ruo
5ilvana 107. Piedade. Salgado.
BAR no Largo do tanque ótimo
local para lanchonete-bar, con-
trato novo, aluguel 25. Vendo
barato. Avenida Geremarlo Dan*
tas 152-A, Jacarepagu.
BARES, cafés, lanchonetes, pada-
rias, p. de gasolina, mercearias
em todos os bairros da Zona
Norte e Centro. Aiuda-se na
compra. Tratar Rua Silva Rabé-

o, 10, sala 209. Méler.
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ARBEARIA — Vende-se, por mo-
(vo do doença. Rua -dos Depu-
•idos 3. Bairro Santa. Eugênia —
Mova Iguaçu.
IARí.-E •RESTAURANTE E SNOO-
CER — Vende-se urgente. Monta-

•m da. primeira, contrato novo,
iguel 8 000. Único bar entre

jar. cirandes indústrias, por ....
. 000 000. Ver e tratar Av. José
Mariano dos Passos 202, Praia —
Nova Iguaçu.
BAR — Vendo S. Cristóvão, Pça.
da Bandeira. Tijuca. Andaral, Gra-
Jaú. Tem contrato novo. Tratar cj
Mateus, Praça da Bandeira, 305 -
Bar.

CAFÉ E BAR — Vende-se Travessa
Eduardo, 71 - Del Castillo, jun-
to ao IAPI. Bom contrato à fir-
ma, boi féria. Tratar com o
próprio.

BAR CAIPIRA no Catete, contra-
to novo, férias 7 500 000, pro-
gresstvas, ótima copa, lucrativa,
boa oportunidade para 2 sócios
progredir, vendo e ajuda mais.
Antônio Queirós. — Av. Pres.
Vargas, 446, 2.° andar.

COMESTÍVEIS - Vendo casa c]
excelente movimento de bebi-
das, queijos, biscoitos, doces con-
servas, material de limpeza, per-
fumarias etc, contrato novo, alu-
guel 75 mil, grande estoque ti-
tulo da casa registrado para gran-
de organização. Motivo da ven-
da não poder estar à testa do
negocio. Base 35 milhões, acei-
to imóvel ou automóvel como
parte do pagamento. Trt. R. Leo-

poldina Rogo, 18, s!301. 30-9644.
Caetano.

PRECISA-SE de local para peque-
na oficina (móveis de aço). Son-
do, canto de garagem, casa velha
ou pequeno galpão. Tel. 52-5925.
Comlenir.
PADARÍA
jucá, contr.

BAR CAIPIRA - lanchonete no
Centro fino e comercia^ da Ci-
dade, contrato novo, féria ...

. 10 000 000, progressivos, cliente-
h a. mais seleta, vende e facili-
to mais, Antônio Queirós. Av.
Pres. Vargas, 446, 2,° andar.

BAR CAIPIRA iuntinho à Av. Rio
Branco, contraio bom, férias ...
8 000 000, instalações 

' modernas,
chope Brahma, excepcional opor-
tunidade, vendo e ajuda mais,
Antônio Queirós. Av. Pre» Var-
gas, 446 - 2." iodar.

#* SAR CAIPIRA no Centro de_Co-
pacabana, contrato bom, férias
de grande vulto, moderníssima,
lucrativa, fina clientela, raríssi*
ma oportunidade vende e aiuda
mali. Antônio Queirós. Av. Pres.
Vargos, 446 - 2.° andar.
FAR CAIPIRA Centro de Bon
I icesso, contrato novo, moder-
riissima, ótima copa, rendosa,
tia para 3 rapazes progredirem,
«jroveitem, vende-se com 30 mil
cit. compradores. Av. Pres. Var-
gas, 446 —. 2.° andar, Antônio
PAR- CAIPIRINHA na Penha, es.
quina, com boa moradia, bem
instalado, contrato 5 anos, não
paga aluguel, vendo muita bebi.
•Ja, lucrativo, com apenas ....
«',000 000 dos compradores. Av.
Pres. Vargas, 446, 2.°, Antônio
Queirós.

CAFÉS — Caipiras, bares.
Informamos e orientamos

.na compra e venda. Te-
mos as melhores casas em
qualquer bairro. Ferias sa-
ran tidas. Máximo de ho-
nestidade e assistência fi-
nanceira e técnica. Gran-
de quantidade dè casas
para principiantes, com
ótimas moradias. FENIX.
Rua Alxaro Alvim, ti." 31
- 7.° andar. Cinelãndia, cl
Amaro Magalhães.

.'AR CAIPIRA na Tijuca, esquina,
•:ontr. bom, férias progressivas,
ótima copa, lucrativa, excepcio-
nnl oportunidade, vende e faci-
lita mais. Antônio Queirós. Av.

res, Vargas, 446 - .2,° and,
íOUTIQUE finamente decorada.

òda atapetada, situada no me-
>ior ponto de Copacabana. Rua
.anta Clara, 33, L. 214. Tratar

ío 
' 

local ou pelo tel. 37-5887,'epois das 19 hs„ c| D. Neusa.

0AR Lanchonete — Vendo,_ pronto
pura inaugurar. Instalações do
piimeira. O mais bonito do balr-
IO, Tratar tel.i 52-4764 - Adonis,

•Vor- sábado e domingo de S às
12 h.Rua Silva Vai. n. 250
Covalcânti,

BAR CAIPIRA - Bonsucesso
Féria 4 milhões, loja de edifício
— Vende-se . financia-se. Tratar
Olivoira Campos - Rua dos An-
dradas, 96, 9.° and.
BAR E CAFÉ - Centro, féria CrS
2500. mil. Entrada_ 5 milhões.
Oliveira Campos, financia. Tra-
tar na Rua dos Andradas, 96 —
9.° andar.
BAR CAIPIRA - Vila Isabel, con
trato novo, féria 2 500 mil. -
Vende-se c] pequena entrada. -
Tratar Oliveira Campos. Rua dos
Andradas, 96, 9° and.

BAR CAIPIRA - Vende-se, Pça.
da Bandeira. Féria 4 milhões. -
Vende-se com entrada de 7 mi-
lhões, dos compradores. Tratar
na Rua do» Andradas, 96, 9.°
andar.
BAR CAIPIRA - Ramos, féria CrS
7 milhões. Contrato novo. Ven-
de-se cf pequena entrada. Tra<
tar Oliveira Campos. Rua dos
Andradas, 96 - 9," and.
BAR CAIPIRA - 'Centro, féria CrS
6 500 mil. Contrato novo. Ven-
-je-se, entrada 15 milhões. Tra<
ir .Oliveira Campos, Rua dos
ndradas, 96 — 9.° and.
AR CAIPIRA —.Bonsucesso, fé

'ia 7 milhões. Chopp da Brahma
- Vende-se e financia-se. Tra-

fer Oliveira Campos. Rua dos
«ndradas, 96, 9.» and.

CAITIRAS — Cafés, bares,
lanchonetes, padarias, pos
tos de gasolina, etc. Te
mos os melhores na Gua-
nabara e Estado do Rio.
Negócios garantidos c as-
sistencia técnica perfeita,
prestada por profissionais
realmente habilitados. —
Grandes facilidades na
entrada. FENIX. fundado
em 1920, c| mais de 40 anos
de experiência, é uma ga-
rantia para o seu negócio.
Rua Álvaro Alvim, n.° 21
- 7." andar. Cinelãndia, c|
Ainarp Magalhães.

Confeitaria na Ti-
novo, instai, novas,

11 000, loja edifício, raríssima
oportunidade. Av. Pres. Vargas,

146-9, na Confiança — Jun-
tinho ao Dragão com Amadeu
Queiroz.
POSTOS DE GASOLINA E GARA-
GEN5 — Os melhores negócios
do momento, temos diversos em
tados os pontos da Guanabara cj
entrada desde 8 milhões até 300
Nós o ajudamos na cornara, —
Procuro-nos sem compromisso. R.
Constança Barbosa, 152 s| 301 —
Méi.r^.l. 49.0241.
PÔSTÒ DE GASOLINA Ci TER-
RENO, área d. 5 100 m2, 30
quarlos, 5 boxes, garagom. —
Agencia de carros, ótima pista,
oito bombas. Borracheiro próprio,

escritórios c[ ar refrigerado •
telefones. Muitas lubrif. Vende
muito pneu. Estoque de 50 m. —
Vende barato portas a dentro. —
Preço de ocasião. Tratar na Rua
Conslanra Barbosa, 152 <| 301 -
Melar, :T«b. 49-0241.
PADARIA — Vende-se toda ou
parle de um sócio. Tratar na Av.

VENDE-SE loia Copac e\ ótimjs
nstalações c| grande frigarif. em

excelente ponto. Vende-se tam-
bém o ijnóv.l c| 100 m2. Enlr..
vista marcar prop._47-3404.
VENDE-SE 1 tinturaria no Meier,
com máquina e forca. Tralar
na Rud Cirne Maia, 84. Tel.: ..
49-3124, Sr. Lourenço^.  \
VENDE-SE mercearia e bar com
moradia cu troco pl carro 1960.
Bom ponto, 3 linhas de ônibus.
R. Antônio José Bilcncourt, 951
— Nilópolts. _j
VENDE-SÉ" café 

~e 
bar tipo caipi-

ra. Rua Buenos Aires, 217, 3 m lo-
ja. Tratar no local com o pró-
prio.

Cautelas e laias
AUTOMÓVEIS baratos, só na Rua iCAMINHÃO GMC 450
Condo d. Bonfim, 40: Volks 60;!e. Tratar tel. 22-6737,
a 64 desde 980 mil, Dauphine | noel. |
60 a 63 d.sd. 670 mil, A.ro «lJcARRÕ RENAULT 

"FRAGATA 
52 -

a 64 desil. 1100 mil a .muitos)4 porl0S| 4 cl|w pint f forr .. m5Ci

Vende- DKW BELCAR 1964 -
Sr. Ma-I

Vende-se em ótimo es-

Frei Caneca,outros c/ o saldo < comb. fro-1 |Qõ%. Basc | 250.
ca-se. Rua Conde de Bonfim, 40. 47^ je|_ 52-0022

Compro da Caixa Econômica. Pago o máximo. Também AERO WILLYS 1966 — 0 k m ""IcADItlAC 
1952 - Coupe De Ville,

Equipado 
- Vendo ou troco na' 8 ciIindros Bidramático, freio a

jóias antigas ou modernas, Brilhantes de qualquer tamanho c Av. Suburbana n, * 991. Cas- ^ Estodo áe nôvo RuJ RonG|t|
I cadura — Sr. Ghceno.
AERO 1964. Vendo 'cõmpletamen-

to nôvo, equipado]. Facilita-se —
Rja São FrancÍsco_ Xavier 400.
AERÕ62, última série, côr bor-

pratarias em geral. Atendo a domicílio.

Av. 13 dc Maio, 47 — Sala 610 — Tel.

CAFÉ É BAR - Vende-se. Cami
nho do Itararé, 687 - Ramos -
3 000 000 de entrada. 
CAIPIRA - Voluntários da Pa-
tria casa pequena, feria 2 300 -
Preço 18 c| 8 du aceito sócio
—' Visconde de Inhaúma 134, sa-
Ia 416. PALMIERI.
CAFÉ DE ESQUINA, -Sem comida,
tudo novo, féria 3 700, 30, c| 14.
Visconde de Inhaúma, 134, sj
416 — Palmierl. _^_____
CAIPIRA na 28 Setembro F. 4 300
chope e salgadinhos, contrato 5
nôvo aluquel 35 instalações de
luxo Edifício. Vendemos por ..
10 000 dos compradores. R.
Conceição, 105, s| 310, esq. P.
Varçias, Antônio.
CAFÉ BAR c| boa moradia, esta-
ção Irajá, f. 2 600 só bebidas,
cont. 5, aluguel 40, inst. novas.
Estoque ótimo. Vendemos por
15 000 ent. 5 500, ajudo na com-
pra. R. Conceição, 105, i| 310,
esq. P. Vargas. Antônio.
CAIPIRINHA São Cristóvão - F.
2 200 lucro livre garantido pelo
vendedor 600 cont. 5 à firma
inst. de l.a vendemos, por ser
sozinho c| 5 000, empresta di-
nheiro. R. Conceição/ 105, sj
310 — Antônio.
CAFÉ BAR—Vila da Penha F. ..
1 600, tem moradia, contrato na
hora, ai. 25 mil, muito estoque.
Vende-se por 7 000 ent. 2 em-
presto rest. R. Conceição, 105, s|
310. Esq. Pres. Vargas, Antônio.

CAIPIRA - Olaria, c| ótima mo-
radia F. 1 700 niuito lucrativa,
cont. 5 a começar ai. 100. Rua
principal, instalações modernas.
Vendemos c| 4 500. Ajuda-se na
compra. R. Conceição, 105, sj310.
Esq. Pres. Vargas. Antônio.
CAIPIRINHA - Praça Sete. F
2 200, tudo em pé contrato 5
nôvo aluguel óp instalações mo-
dernas. Vendemos c| 6 500, aju-
do na compra. R. Conceição 105,
s[ 310. Esq. Pres. Vurgas - An-
tonio.

VENDE-SE pequeno armazém pe-
quena entrada. Alug. barato com
moradia, cont. 5 anos. Caso ur-
gente. Vendo pela melhor oíer-
la. Rua Duna Vicéncia, 97 — Os-
valdo Cruz.
VENDEM-SE dois salões de ca-
beieireiro, um Av. Copacabana,
com residência o outro em En-
genho de Dentro, também com
residência, loja 1." locação,- -Tel.
37-7027. 
VENDO — Bar, armazém peque-
no, único .no local ao lado C.
Futebol, pouco capital, facilita*»,
recebe em troca carro, caminhão

! r.-.rrnrns. Tem moradia. Aluguel
Suburbana 2423 - Maria da | 

carroças »„.¦¦... ,.,,„;,„
contrato. R. "10 de Janeiro,

Graça. Perto da G.E., com 5r.
Miguel, depois das 13 horaSj__

PASSA-SE. um Bar, situado ao la-
do de um ginásio, fazendo boa
féria. Preço a combinar. R. Hen-
rique da Fonseca, 198-A. S. João
de Meriti.
MERCEARIAS - Com moradia,
quitandas, vendo. Tratar Estra-
da do Olaviano, 334 — Bar An-
tero.'MERCEARIA - QUITANDA —
Vendo Est. Água Grande —
1208-B — Vista Alegre,
MERCEARIA — Laticínios,
Artigos de l.«, com bom es-
toque e maquinaria nova.
Vende-se em bom ponto da
Tijuca, na Rua Conde de
Boniim 767-A áo lado do
Banco Aliança do R. J. Tra-
tar no local.
PADARIA - Vende-se fechada
pronta para abrir com instalação
toda moderna, num dos melho-
res pontos do bairro. Vendo ba-
rato porque só monto para ven-
der, já estou com outra quase
pronta, qualquer interessado per-
guntar na Rua Comandante Ari
Parreira n. 100, S. João de Mo-
riti, E. do Rio. Atendo das 8 às
12 horas. E' um dos melhores
negócios para quem quer comprar
padaria.
PASSA-SE um negócio, não paga
aluguel nem imposto. Para mais
informação à Rua Boipeba, 184,
Marechal Hermes.
POSTOS E GARAGENS com ven-
das de 10, 15, 20, 30, 40, 50,
60, até 100 milhões de entrada,
rest. a comb. com litragem de
50, 100, 150, 200, 300, até 500
míl lis. Lubrificacões de 150,
250, 350, 450, até 600 mensais
em todos os bairros da GB, com-
pra mos vendemos e fin. parte
da entr. Detalhes 29-7585 e R.
Silva Rabelo, 27, s| 301. Méier
det. R. Silva Rabelo, 27, sala 30!

PADARIAS e confeitarias, temos
no Centro, na Tijuca, em Si
Cristóvão, na Penha, Bonsucesso,
Olaria, Catete, Copacabana, ven-
demos e facilitamos mais. Av.
Pres. Vargas, 446, 2.° andar. —
Antônio Queirós.

50_-_V._dos Jele;.
VENDE-SE uma oficina de con.
sérios de aparelhos eltircdomes-
ticos e venda de material olé*
tricô em _Vila Jsabel.Jel. J80572.
VENDE-SE café e bar, o melhor
do Jacaré, urgente, sem iníemie-
diários. Tralar no local. Praça
Alberto Monteiro Filho n. 65,
esquina com Lino Teixeira.

Loja
Passo contrato de uma loja

Com telefone,* jirau e força.
Rua Figueira de Melo, 230 —

- TEL.: 48-9640 —

DINHEIROJ HIPOTECAS
ATENÇÃO. — Dinheiro —
Emprestamos de 2 ate 100
milhões sob retrovenda ou
hipoteca de imóveis. As
melhores taxas. Solução
em 48 horas — Adiantamos
para certidões. — Av. 13
de Maio. 23, 16." andar —
sala 1619. — Tel, 32-9102
A JUROS 12% hip. Retro Z. Sul
até 200 milh. compro ap. 2 ou 3
q. dep. e garagem, pago à vista.
Compro letras vinculadas, venda
- 22-0764.
ALGUÉM LHE DEVE? Quer se I
vrar de suas > cobranças? Procure
O. G. I., Av. Erasmo Braga n.°
2271316 - 52-6244
A JURQS empresto sob hipoteca,
podendo amortizar ou liquidar
antes do vencimento. S. BOSELL1
Praça_P|o X, 78, sala 807.
CAUTELAS — Qualquer valor, -
Ccmpro na hora, avaliação ho-
nesta. R. Paissandu, 273 c| 1
lel.t 45-2366.
CAPITALISTAS - Precisamos pa
ra hipotecas ou retrovendas, mi-
nimo de 30 milhões. Telefone
52-1888.

52-0e60.

deôU, em ótimo eslado de con
servarào. Vende-se urgente, é o
mais 

"bonito 
do Rio. R. Haddock

Lòbo_n. 82. 
AERO WILLYS 64 c. radio tran-
ca, capas, chave geral um só dc-
no, vendo, facilito parte. Rua do
Biipo 47.
AERO WILLYS 65, cf radio tran-
ca, chave geral um só dono, ven-
do e facilito parle. Rua do Bispo,
47.

de Carvalho, 253 - Copacabana.
CHEVROLET~E PUMCÍUTH. 49 a
51. Táxi. Compro ou Volks. Pa-
go na hora. Tel. 48-4300. Cru,:
ou Tavelra.
COMPRO lotação a gasoíina ou
diesel. Pago 100 por mes. Ruii
Maria Joié 557, casa 2 — Ma-
dure Ira.
CHEVROLET-IMPALA
estado de conservação. Dr. Gar-
nier, 95, 7 500.

TELEFONES
ATENÇÃO — O senhor trabalha,
é correlor ou vendedor e pre-
cisa de um telefone, tenho va-
gas: 32-1903.

COMPRO lei. 37, 57 e 36 e ou-
trás linhas. Carta para 83 509,
na portaria deste Jornal 
COMPRO iii-gente linha 27
ou 47 ou troco por um de
linha 30. urg., s! intermedia-
Ho. Tratar diariamente. Tel.
23-0572 — Serafim.

PESSOA p.ue não utiliza o seu te-
lefone oferece extenção em Co-
pacabana. Chamar na parte da
manhã: 52-1946._S_r._Angelo.
U:LEFONE L. 38, cl extensão. -
Passo definitivo, m. viagem, ur-
(jante. Uruguai, 380, ap. 207, bl.
C. Tijuca.
TELEFONE decorativo, mod. JK,
uma só neça, com verm. 200 000
R. B. Pirassinunga, 35-104.
TELEFONE NO CENTRO - Pessoa
idônea, precisa urgente de tel no
centro, residencial ou comercial.
Cá-se e pede-se referências. As-
sunto de assinante para assinan-
te. Pagamento- a vista, antecipa-
oo. Cartas portaria deste Jornal
r.. 102 044.

TELEFONE 23 - 43 - Firma co-
mercial necessita para seu escri-
terio de um telefone de pessoa
idônea. Mão açoito intermedia-
»Iol, negócio direto e à vista. —
Cartas portaria deste Jornal n.
102 045.
TELEFONE V 52 - 

"Passo 
um ur-

gente, 1,5 milhões à vista. Tele-
fone: -43-8547, -Sr,". Castro,

TELEFONE 57 — Üm milhão (me-
tade antes e metade depois da
instalação). Cartas para port dês-
te Jornal, sob n. 145 483. _
TELEFONE - Passo inscrição de
8 anos. Zona Sul. Tratar Av. Co-
pac._435,_s| 703 - Válter.

TELEFONE 28"- Residencial, Ven"-
do, Cr$ 1 500 mil. Cartas para a
portaria deste Jornal sob o n.°
55 966.
TELEFONE — Troco estação
42 por 27 ou 47. Cartas pa-
ra portaria deste Jornal, sob
o n. 101 56D.
VENDO 2 telefones 57. Nepócio
urgento. Motivo viagem. Baso,
I 500 tnil cada — Cartas para a
pertaria deste Jornal sob o n.
ICil 047.
VENDE-SE um telefone. Tratar
na Rua Pontes Correia, 131, cj 1
— And arai.

AERO WILLYS 63, equipado, ven-
do, troco, facilito. R. S. Fran-
cisco Xavier, 398._Tcl. 28-3776.
AERO WILLYS 62. Vendo," troco]
facilito. Rua São Francisco Xa-
vier, 398. Tel. 28-3776.
AERO WILLYS 61 - Vendo, tro.
co, facilito. Run São Francisco
Xavier, J39ÍL Jel. 28-3776.
AUSTIN A-40 1951, cor verdí,
novo. Bcnsucesso. Cardoso dc
Morais, 55, ap. 101,' na:; estação,

AUTOMÓVEIS — Compramos nu-
lonióveis nacionais usados. ¦ Pa-
namento à vista. Rua Dr. Satã-
mini, 156. Tels. 28-5496 ou ..
28-5766.
AERO 61 Ã 64 - Desde 1 100
mil, Volks. 60 a 64, desde 980
mil; Dauphine 60 a 63, desde 620
mil e outros cl o saldo a comb.
Troca-se, Rua Conde de Bonfim,
40.

tado. Tratar na Rua Mi-

guel Lemos n. 126.
DKW VEMAG 64J62 - Impecá-
vel estado geral. Vendo, troco,
facilito. Rua Paim Pamplona 700.
DAUPHINE 60161, s|equlpado, car-
ro de fino gòr,to, 1 650 à vista,
hciiito. Rua Gen. Belford 226.
Telefone 28-9244.

CHEVROLET Bel-Air 54, 6 cil.,
mec, 4 portas, CrS 3 500 mil á
vista. Aceito troca — Rua Antu-
nes Maciel, 47.^^
CHEVROLET~5l" - Mec7 2 portas",
ótimo eslado, melhor oferta. —
Troco Chcvr. Hidr. 4 p. R .Con-
de 8onfim,_^065.
CHEVROLET DE PRAÇA 51 V -
Ver Av. Maracanã, 592, Alberto.
CHEVROLET 1957 - 4.portas, óti~-
mo estado. Vendo ou troco P°r|OQ
carro de menor valor. Av. Su-, 28-75] 2.

DAUPHINE 63 - Impecável esta
do gerai. Vendo, troco e facili
to. Rua Paim Pamplona, 700.
D AUPHrNE""cÕ~ã"~63 desde Õ2Ó
mil, Volks. 60 a 6-1 desde 980

i , i»;;" mil, Acro Cl a 64 desde 1 100Excelente m)1 g ^^ o| Q gMo g
comb. Troca-se. Rua Conde
Bonfim, 40.
DE SOTO 51-4 portas, part.,
oiinto estado ou troca-se por
Volks. Ver e tr. Estr. do Sapê,

1 025. L. E. Rocha Miranda
DKW - VEMAGUET 64 - Estado
de nova, equipada, cl rádio, ca
pas, tranca direção. Vende-se ou
troca-se por DKW Belcar 64 —
Tol. 49-7869_ - Rua_Flack,_30.
DKW BELCAR" 63 - Lindo, fac".
com 2 000 — Troco, Rua 24 de
Maio n. 19, fundos — Telefone ,

FORD F-350, 1961, Furgio, todos
os pnous a câmaras novot sem
uso, em excelente estado, f.egu»
ro, etc. Financiamos até 70 m«.
se$, Entrada 1 000. Av. Suburbt*
na, 7 932. Açoitamos troca.
FÒRD-41 — 4_põrlas. VendM«,':.
900 mil S> vista. Av. Bri» d*
Pina 11, Pe nha, Sr. Costa. _
FURGÃO INTERNATIONAL C-1 ~
Vende-se pronto para trabalhar.
Rua Uranos n.° 1 180. Ramos.

burbana, _ 991_-A__
CITROEN" 49- 11 fig. . mecânl.
ca a toda prova, pneus novos -
Carro de médico — Telefone ....
22-9073.
CHEVROLET"~37^ com 4 portas,

: pode trazer mecânico, 480 000 —
Rua Esperanto n. 28. — Nilo-
polis.
CAMINHÃO F-60Õ 58, bom mo-
cânica, pneus carroçaria lataria,
pintura, preço 2 350 000. - Rua
João Pereira 61 . Madureira.

AERO WILLYS 63 - Grená. bem
equipado. Estudo proposta finan-
ciamento. Tel. 26-.8214.
AERO 63 - Ótimo estado. Ven-
do, troco, facilito. Av. Mem de
Sé, 253-B.
AERO 63 — Bordeaux, rádio,
tranca, capa napa, tudo 100%,
financio. Rua Cerque ira Dal tro,
82, P. Gasolina Cascadura.
AERO 60 — Rádio, b. branca,
o mais conservado do Rio, íi-
nancio. Rua Cerqueira Daltro, 82,
P. Gasolina Cascadura.
AUSTIN_52~Ã-40" 

"Pintura 
cã-

va, pneus B.B. toda prova ge-
ral. 650 mil entrada. Suburba-
na, 9942 — Cascadura.

Telefone
Passo 

"imediatamente unha 47 residencial, sem intermediários
Cartas para portaria dêsle Jornal sob o número 38612.

TROCAS
TROCA-SE por automóvel nacio-
nal, terreno na Praça do Carmo.
Tratar pelo tel. 28-5664.

TÍTULOS

PADARIA E BAR - Féria 15 mi-
lhões, 3 aps. vazios e uma casa
alugada. 50 enlr. Av. Suburba-
na, 3 059 - Tel. 49-4498 - Lauro.
PADARIA — Ótimo ponto, cont.
9 anos, alug. 25 mil, tem boa
moradia. Féria 5 milh. ent. 9
milh. Trat. R. Silva' Rabelo, 27,
sala 301 - Mcier.

CAFÉ CAIPIRA c| moradia para
casal, Rocha Miranda, F. 1 200
só bebidas. N. B. iá féz 1 700.
Cont. 5 ai. 30 instalações novas.
Está entregue a uma senhora.
Ent. 3 000, ajudo na compra R.
Motivo doença. Preço 7 500.
ConceiçSo, 105, s| 310. Esq. P.
Vargas — Antônio.

, :R E CAFÉ - Junto áo Centro,
. wfia 5 milhões. Contrato novo

- Vende-se, entr. 10 milhões''nsneiamos restante. Tratar Oli-
veira Campos, Rua doi Andra-
das, 96 - 9.° «nd.
BAR CAIPIRA - Vende-se, Gra-
jaú cj ótima moradia, féria Cr$
2 milhões, c| pequena entrada. —
Tratar* Oliveira Campos. Rua doi
Andradas, 96 — 9.° and.

CAFÉ" BAR" — "Penha.- c| grande
moradia, vazia. F. 1 500, mal or-
ganizada cont. 5 a firma ai. não
paga ainda recebe 157 mil tem
telefone, esquina vendemos c] ..
5 000, ajudo na compra. Rua da
Conceição, s] 310, Antônio.

POSTO — Av. Brasil, litragem
150 000 bom contrato, melhores
detalhes. Org. Porto; Rua Sena-
dor Dantas, 117, sala 532, com
Rodrigues ou Valente.
PÔSTÕ — Com garagem. Zona
Norte, instalações' novas, ótimo
ponto. Vendemos, financiamos,
melhores detalhes. Org. Porto, R.
Senador Dantas, 117, sala 532, c|
Sr. Valente ou Rodrigues.

BAR com moradia, vendo lodo
sm pé, com 3 500 de enlrada.
Tratar Estrada do Otaviano, 334.
Antero.
BARES com moradias, com en-
tradás efe 4 000 milhões, tenho
para vender. Tratar Estrada do
Otaviano, 334. Bar Antero.

COMERCIAIS - Catete, no local
de maior movimento, ótima lan-
chonete, bom preço, bom colitra-
to. Também outras em outros lo-
cais • diversos ramos. Tratar
Adm. Freire, com Ernesto. Cate-
te, 310, sala 302. 45.4509. CRE-
Cl 590.

PADARIAS E CONFEITA-
RIAS — Comece o ano fa-
zendo um bom negócio, com-
prando Já a bor* preço no
Centro, Tijuca. Vila Isabel,
Melei-, Vaz Lobo e Vicente de
Carvalho, cl entrada íaclll-
tada. Tratar na Rua Conde
de Bonfim n. 187, c!9, das 13
às 171i. — Correia. CRECI n.
531.

BAR.com moradia. Féria 4. Entr.
14. Av. Suburbam 3 059. Tel.:
49-4498 - Lauro.
BAR E CHURRASQUETO - Ven-
do, muito barato, c| 3 500 000,
casa nova, para ter feita. Alu-
guel- da 20 000 com bom con*
frato e telefone. Rua Aristides
6bo 213 — Rio Comprido.

CAFÉ E BAR com moradia, no
prédio todo, aluguel 100, con-
trato novo com o portas, feria
2 milhões, entr. 5 milhões —
prest, 100. Tratar Av. Brai de
Pina 849. Tel. 30-3062.

VENDE-SE um bar perto da Pra.
ça da Bandeira. Tratar pelo lei.
49-8820.-

CAUTELA da Caixa Econômica de
200 000 de um relógio Omega
Seamaster calendário, um Eterna
Matic, um Tissot Militar e uma
pulseira de ouro. Vendo a cau-
tela por CrS 160 000, na Av.
Gomes Freire, 740, ap. 902.
DINHEIRO — Part. precisa urg.
300 mil, pago 350 p] 20 dias.
Te!.: 22-1826 - Pessoa.
DINHEIRO — Aceitamos qualquer
importância acima de SOO mil
cruzeiros pi atender nossos^ clien-
les comerciantes, proprietários e
bancirios, a curto prazo com má-
xima • raais garantias — Lucros
mensais compensadores pagos an-
t.cipadam.nl. — Para entrevista
«scr.v.r para o n. 101 702, na
portaria deste Jornal._
DINHEIRO — Empresta bo-
mente c/ garantia de caute-
Ias. — 34-7128. 
DINHEIRO - Emprestamos de 100

500 mil cruzeiros a comerei-
antes, proprietários, bancários,
funcionrios civis ou militares e
comerciários. Exigimos reais ga-
rantias. Máximo sigilo. Cartas pj
o n.° 101 703, na portaria deite
Jornal. ______

CLUBE COSTA BRAVA - Vendo
título de sócio proprietário. Ro-
driges. Tel.: 43-8694 depois das
12 horas.
PASSA-SE cotas Madureira com
urgência, Nair - 37-7590.
TÍTULOS — Particular vende
vista pela melhor oferta: Touring
Club (Patrimonial), Barra da Ti-
jucá Country Club (residente) e
Pontal (proprietário), todos devi
damente quitados. Tel. 42-2530.
TITULO Bandeirante Club - Ven-
de-se com urgência, à vista, me-
lhor oferta. Tratar Nair, 37-7590.
TÍTULOS DE CLUBES - Compro e
vendo à vista. R. Quitanda, 47,

201, Tel. 22-2491. Ary Brum.
TITULO - Motel Club Minas Ge-
rais. Vende-se. Tel.: 27-5270.
TÍTULO COSTA BRAVA qui-
tado. Vende-so. Tel. 34-0500
—¦ Preço CrS 500 000.

VENDE-SE laticínios. Rua Maior
Ávila, 200-B, esquina Barão dc
Mesquita,

DINHEIRO — Funcionário de ai
to padrão' • vencimentos, tem
urgência por 40 dias de A< 0 000,
devolve 500 000. Resposta para
101 432, na portaria deste Jornal,
EMPRÉSTIMOS, 1 a 100 milhões,
hipoteca ou retrovenda, juros
reais. Tels. 52-0146 - 52-1888.
PARTICULAR •mprVsti d." 1 • 5
milhões em uma eu mais hipate*
cas d. prédios. Tratar Av. Pr.s.
Vargas, n. 290, »|_9I8.

A DINHEIRO

Compro Tudo
43-0595 - CID

Pelos melhores preços
OPORTUNIDADES
DIVERSAS

ATENÇÃO - Saldados, iantar, ai-
moço, bufete cm geral, preçost
módicos, a combinar, trabalho
por hora.Jnf. 30:299q_Luiza;
ALUGA-SE quarto a 2 moças que
trabalhem fora, Dedem-se referen-
cias e I mês adiantado, com ba-
nhos quentes e telefone, CrS ...
45 000 cada pessoa (34-7508).
BALANÇAS - Vendo .de 200 e
300 kg. ótimo estado, e mo
tor elétrico 1/4 HP 23-4271 e
43-1427 - Carlos.
BUFET — Orçamento para 100
pessoas, 300 mil cruzeiros, te-
lefone, 30-2990 por favor cha-
mar Nair.

AUTOMÓVEIS - A vista ou
prazo, ninguém, ninguém mesmo
tem a variedade • preços que a
Ancncia Texas oferece, Dauphine

60 • 61, A.ro Willys 62 • 63,
Volkswagen 62 • 63, Rural Wil-
lys 60, Jeep Candango, 2. Com
entrada a partir da CrS 790 mií
Lembre-se que sempre temos i
carro que lhe serve. Trocamos
dando o justo valor ao seu carro,
R. S. Francisco Xavier, 342. -
Maracanã.
AERO WILLYS 2Ó00 63 - CrS
1 890 000," várias cores, quase no-
vos, luxo, forr. couro. Rua São
Francisco Xavier, 342, Maracanã.
AERO WILLYS 63 - Gelo, rádio
Irans. tranca, pneus b.b., novos.
Urgente. 4 280 mil. Av. Heitor
Beltrão, 57, ap. 301, Largo Se-
gunda-feira.

DAUPHINE 62 - Vendo hoje em
ótimo estado por CrS 2 050 000
— Facilito. Avenida Mem de Sá
n. 173. 
DAUPHINE 62 -Equlp. exce-
lente, fac. com ] 000. Troco —
Rua 24 de Maio n. 19, fundos

Tel. 28-7512.

CRS 980 MIL a vista, Ford 47,
de praça, sem txi, pneus b.b.
novos, cromados novos, econômi-
co 100% de tudo. Av. Subur-
bana 9 942, Cascadura.
COMPRE-barato na Rua Conda
d. Bonfim, 40: Dauphin. 60 a
63 desd. 620 mil, Volks 60 a
64 desde 980 mil, Aero 61 a 64
desd. 1 100 mil • outros tl o
saldo a comb. Troca-s». Rua Con-
de de Bonfim, '40.

CHEVROLET 946 e 940 - Vende-
se c financia-se parte. Rua Júlio
do Carmo n. 66, Com Souza.
CADILLAC 1954. Vendo em es-
tado realmente perfeito, luxuosa-
mente equipado, condições excep-
cionais de pagamento. Rua Con-
de Bonfim 703. .
CADILLAC 50, 4 portas, 4 pneus,
banda branca. Vendo urgente Av.
Guilherme Maxwell 445. Bonsu-
cesso.
CAMIONETA - Fordson ano 1951
vende-se barato. Rua Cardoso
Morais, 399. 
CHEVROLET 41 pronto para tra-
balhar vendo barato e também
facilito. Rua Uranos 851 casa 2,
Ramos. ____

GÜeffes
Vende-aç .T. loto de mil carie

Ias. Rua Monle Alegre, 31 loja

ANGLIA 52, ótimo est. de tudo,
urg. 950 000. Fac. parte. R. Dr.
Aquino 61, esq.^ c| Rj Gomes
Braga — Andaraf.

COMPRA-SE auto avariado. Tele-
fone 30-4833. Juvenil.

CITROEN 15 CV 1952, c| mola 53
élimo estado de conservação e

funcionamento. Ver e tratar à R.
Aristides Lobo, 32. 

AERO 65, nôvo, equipado, rá-
tranca, capas, b. b. Troco e fa-
Troco, facilito. R. Artur Mene-
ses 21 - 34-4101.
AERO 64, superequipado, rádio,
tranca, capasf .b.- b. Troco e fa
¦cHilcr:-34-4IÓ1. Paulo.
AERO 63 .equipado, azul, troco,
facilito. Rua Artur Meneses 21
Tol. 34-4101.

CARRO Chevrolet 42, em perlei-
to estado de conservação, com
pequena entrada a combinar. R.
Paranapanema, 769-A. Conj. 6,
casa 21. Olaria. Raimundo Bene-
dito de Oliveira.

DKW 62 - Vendemos
com apenas 350 mil
cruzeiros de entrada e
350 mil mensal. DOREX
— Av. Rodrigues Alves,
173 - Cais do Porto.

FORD 51 - Troca-se por |eefl
dc 1942 a 1952 ou aceita-se me-
lhor oferta. Rua Antônio Vieira.
487. _B. Luz. Nova Iguaçu. ,
FORD 42 — Exstado excepcional
forração • pneus novos — Cr$ »]
1 500.
FORD 50 CONVERSÍVEL - Ríí
dio de fábrica, capota automáti»
ca, está ótimo, no Campo de S,;-
Cristóvão n. 170. ^,
FORD 1953 - Emplacado n« pra.
ça — Vendo ou troco. Av. Su-
burbana, 9 991-A, '. ,
FORD PREFECT - Fiat 500, per.,
feitos estados, pinturas novas,,
máquinas 100%, facilita-se. Vef.
e tratar na Rua Clarlmundo da-
Melo, 267. Tel.i 29-5159. Oiavo.:-.
FORD 1941 - Otlmo estado —:
Vendo pela melhor oferta à via*-
ta. Tratar a qualquer hora, na
Rua Cândido de Oliveira 86 —.
Bairro Rio Comprido.  r.l"t

FORD PICK-UP, com carrojarla'
térmica execelente para carregar-
comestíveis etc. Vendo urgent»-
ou troco por Píck-Up aberta — „
Ver Estrada do Macensu, 1 571- -*.
Taquara — Jacarepaguá. Recado?
a partir das 20 horas. Telefo-
ne 46-1084.
FORD 49 - Club cupê 2 p. sup,
novas - Entr. 450 . 10 d* 100,
Troco Av. Prince6« Isabel, 386y
d 22, sob. 57-7039.

DAUPHINE ano 1962, todo equi-
pado, 100% de tudo, qualquer
prova, financio. R. Monsenhor
Brito n.° 6, Bonsucesso. Licinio.
DKW - Sedan 59, particular, c|
rádio, motor, lanternagem e pin-
tura e 5 pneus novos. Vendo pj
melhor oferta. Rua Sergipe 7,
apj 301. Pça. da Bandeira.
DODGE 1951 - Kingsway, em
muito bom estado de latarla e
pintura, motor ainda não aber-
to, um só proprietário, um sô
mecânico desde 1955 (Dilerman-
do. Garagem Leblon, 27-2995) —
Pode ser visto na porta do n.°
17, Rua Engenheiro Marques Pôr-
to. Para experimentá-lo telefo-
nar para 26-3163, até 7,30 ou
depois das 21 horas; ou das 14
ás 19 horas para 22-9305, Dr.
Mendes.
DODGE 1941 — Vende-se com
táxi Capelinha, pronto para tra-
baihar, bom preço. Rua Assunção
n.o 326, gr. 6 - 26-7477.
DKW — Compro, mesmo preci
sando de reparos. Pago na hora
Tol.: 29-1738.

GORDINI - Compro 62-63, para
meu uso, i serve equlp. em bom
estado. Tel. 23-5528 ou 32-5508.
Sr. Chaves. '•'.':
GÒRDÍNI 1962, 2." série, «imo,
estado, equip. c| radio, único do*
no. Ent. 1 200, 10x187 000. R; 

'

Barão de Mesquita. 129. . ~ '-*

GORDINI 1962 - Vendo como
novo. Cor pérola, rádio Motoro-
Ia. CrS 2 500. Tels.! 34-2387 a
57-8897^ __;
GÒRDÍNI 63 - Equipado e da
fino trato; vendo à vista. Sgto»
Tavares, Regimento Mecanizado
_¦ Campinho. ' » 

'¦..

GORDINI 63, pérola, última té..-
rie, todo equipado, carro de uma-
senhora desde nôvo. Vendo h.
vista ou facilito, R. do Bispo, 47.,

G~ORDÍNI 63 - Azul, impecável,
estado. Carro de moça, única do«.
na. CrS 2 620. Financio ou troco.
Rua Araújo Lima, 47. t!
GORDINI 1962. Excelente est«rfó_.
ent. 1 350, saldo de 15 meses. ¦?*•'
Rua Riachuelo, 33 - Tel. 22-7036. ¦

GÒRDÍNI 64, 6timo estado, tro-.
co, facilito. R. Artur Meneses,.
21 - 34-4101.

CHEVROLET 34 - Vendo, urg., pl
melhor oferta. Rua Júlio do Car-
mo. 427 - Rodando. 
CHEVROLET 51 - Mecânico, táxi
com rádio. Vendo por 2 500 à
viria ou troco Volkswagen
117-3068.

Super-Synteko
2 000 m2, com garantia —
Rua Santa Clara, 33, Sala 222.

- TEL.: 57-1611 -

AERO 64, bordeaux, equipado, m-
tado OK. Troco, facilito. R. Ar-
lur Meneses 21. - 34-4101 ¦
XliiÒ WILLYS 61 -Ultímã série
rádio, tranca etc. Tel. 26-9567.

CARRO DE pViACA - De 41 em
diante, compro à vista para meu
uso. Tel. 32-4933, com -Salvador.

CÁDÍLLÀC 54, sedan, «quipails.
simo. Temos também 53 Devillo,
Facilitairos a longo praio. Bara.
ts Wb.tr», 323-A.

BAR CAIPIRA — Tüuca, féria
2 500 000, ludo em pé, vende--e com pequena entrada, tratar
Oliveira Campo», Rua doa An*
dradas n,° 96, 9," ander,
BAR E MERCEARIA - F. 4 500,
esquina, ótimo oonto, cont. 5
anos, nívo. Vendo com 8 milh.
dos compradores. Trat. R. Silva
Rabelo, 27, sala 301.

DEPÓSITO de materiais de cons
trução. Vende-se, fazendo bom
movimento, 2 caminhões Chev.
50 e 60, grande estoque de lou-
ças, ferragent a madeiras, com
boa residência. Tratar direta-
mente com o proprietário. Tel.
49-8661.

QUITANDA c/ pequena moradia,
féria 1 500, contrato nôvo, alu-
quei: 20 mil. Preço: 7 500, prest.
2 500, prest. 80. Tratar Av.. Brás
de Pina, 849 - Tel. 30-3062.
QUITANDA - Feria 3800 mil,
entr. 5 milhões, tratar na Rua
Ourique 162. Penha Circular.

ALUGA-SE a duas moças que
dêem referencia, quarto de fren-
te em apartamento de família. —
Tal,: 45-3012.
ALFAIATARIA - Faz-se negócio
com colooa que queira estabele-
cer-se. Tel. 52-1631.

SUPER
SYNTEKO

(LEGITIMO)
Serviços de Tfi classe

48-6048 — 45-9301
Atende-se aos do-

mingos.

QUITANDA e Mercearia contrato
novo, feria 900 mil, aluguel 25
mil, preço 5. milhões, entrada

I 200. Presl. 50. Tratar na Av.
Braz de Pina 849. Tel. 30-3M>'í.

BARES _— Caipiras, lanchonetes,
•mercearias, postos, garagens etc.
tenho no Centro • em Iodos oi
bairros; com entradas de 4 até
18, nas compras a vendas só cj
Rodrigues ou Valente, financia,
noa detalhes, Org, Porto, R. Se-
nador Dantas, 117, tala 532.
BAR — Ilha do Governador, fé-
ria*3.500 por 7 do comprador,
casa típica, Ilha do Governador,
féria. 5 000 por 15 do compra-
dor, informações Org. Porto, Rua
Senador Dantas, 117, tala 532, c|
Rodrigues ou Valente.
BAR — Com minutas, Jockey Clu-
be,'féria 6 por 20 dos compra-
dores, não paga aluguel, ainda
recebe, financiados. Informações
Rua Senador Dantas, 117, t|532,
conv Rodriguet ou Valente.

DISTRIBUIDORA de ertlgot para
cabeleireiros, vendo no centro c|
estoque. Aluguel 38 mil, contrato
5 anot com 2 milhõet entrada. —
Tratar com Barreto. R. dot Andra-
das, 29, sobreloja.
FARMÁCIA — Vende-se ponto ex-
celente, base 35 milhões, finan-
ciados sem passivo. Estuda-se
proposta. Faz-se contrato novo
ou também se vende a loja —
Ver diariamente à Rua S. Fran-
cisco Xavier 357-B, Maracanã -
Até 22 horas.
FARMÁCIA - Vendo por ótimo
preço na Rua Mariz e Barros,
105B-A, contrato novo, condições
a combinar. Tel. 38-7373. Re-
ginaldo;
FARMÁCIA — Vende-se em gran
de loja, em ótimo ponto, na Av.
Suburbana, Tel. 29-230e.
FARMÁCIA — Vende-se. Av. João
Ribeiro, 263. Pilares. Tem lelefo-
ne. 3 500 de sinal e o resto a
longo prazo. Contrato novo.

QUITANDA. Féria 2 200 mil Entr.
2 500 mil. Tratar Ru» .Ourique
162 — Penha Circular.-
GUITÀNDA e MERCEARIA - Oti-
mc- negócio. Vendo por motivo
doença. Tratar Rua Andorinha
°8-A - Ramos.

SAPATARIA DE CONSERTOS
Vende-se c| 5 anos de contraio,
aluguel 15 000, bom movimento
o ótimo preço. Rua Pinto Teles,
476 - Jacarepaguá.
TINTURARIA — Grande mov. ap.
mor. ai. 40. Vendo bom preço.
R. Clarimundo de Melo, 465-A -
Carlos.
URGENTE café e bar, vende-se,
com loja vazia ao lado, motivo
outro negócio — Rua Coman;
dante Aristides Garnier, 164. Nú
cleo da Penha, com o dono.

PARA RENDA de 6,5% a|m num
ap. Vendo 2 aps. de 3 qtos., E.
de 1 800, P. dc 110. Pode alu-
gar por 120. 46-4797,
SÓCIOS para organizarão de ba-
res, lanchonetes. Retirada 
100 000 fora lucros com sinal
pequeno. Tratar com o dono. —
Ruú Joaquim Palhares, 701 —
Praça da Bandeira.
SÓCIO para compra, de caute-
Ias e jóias usadas, que entenda
do ryigócio. 38-2469, Almeida.
SÓCIO — Revista científica ad-
mite cj experiência. Av. Pres.
Vargas 590, grupo 512.

Cautelas

Construtora Duarte Rio 4.°
Centenário Ltda.

ComConstruções e reformas em gera
financiamento.

Rua dos Andradas, 29 - S/ 401 - Tel.
43-5691.

AUSTIN A-40 52 - Camioneta
bom estado veado barato, facili*
tado. Tel. 26-9567.

AERO WIILYS 1964 - Excelente
est. entrada 3 500, saldo de 17
meses. R, Riachuelo, 33. Telefone
22-7036.
AERO WILLYS 63, azul, rádio,
tranca, capas de napa etc. Ótimo
estado. CrS 4 300 à vista. Facili-
to peq. parte. Tel.: 380397.
AERO WILLYS 62. Verde, rádio
Telespark, tranca etc. Est. de no-
vo. Troco ou financio. Rua Araú-
jo lima, 47,— Tijuca.

AERO WILLYS 64, grafite, forra-
do a couro vermelho. Estado de
nôvo. Somente à vista, 5 650. Só
atendo a particulares. Telefone:
25-8375, com Henrique.
AERO WILLYS 63 - Todo equi'-
pado, novíssimo; vendo finan-
ciado. R. Siq. Campos, 244
lei.: 37-2141.

CADILAC 47 — Excepcional cs.
tado, nôvo de tudo. Barato ou
financio. Rua São Francisco Xa
vier, 30. 
CITROEN 49 — Perfeito apenas
950, financio com 500. Rua São
Francisco Xavier, 30.

CAVALO MECÂNICO - Mack,
Diásel, ótimo estado, baterias no'
vas, vendo ou troco Chevrolet
Brasil. Rua Corintia, 37, Vila da
Penha com Tião. 

DAUPHINE -* Compro, mesmo
precisando de reparos. Pago à
vista¦ Tel. 29-1738.
ÒGDGE 53, camioneta, patsagei
ros, mecânico, rádio, tranca. Fa>
cilitamos ató 20 meies. Entrada
500 mil. Av. Suburbana, 7 932.
Açoita mos troca.

DKW 61, Sedan, ótimo
estado, equipado. Troco
e facilito, tel. 36-1323.
— Pinheiro ou Afonso.

GORDINI 63 — Bordo, lindo car--
ro. Rara conservação, mecânica •'
lataria sem o mínimo defeito. —'
Fatura do representante. Cr$2 659*
mil., R. Maria Amalia, 67 —
Tijuca. • ;

DKW Cam. 1961. Vende-se em
perf. est., h vista ou financ. —
Preço 3 000 000. Ver na R. Sá
Freire 45, sob. 34-5651. Estuda-
se proposta. 
DKW Belcar 63, particular, esta-
do zero km. Vendo Cr$ 3 500.
Troco Chevrolet, mecânico, 4 por-
tas, 52 a 54, Aero 61. Av, Mi-
randela 284. Tel. 2 386, Nilópo-

Üs — RJ — Manoel.

GORDINI 63 — Todo em ótimo
estado> financio. Rua Cerqueir?..
Dal tro, 82, P. Gasolina Cascadury
GORDINI 63 — Bem equipado.-.
Estudo proposta financiamento.:
Tel. 26-8214.
GORDINI 63- 800 mil entrada e
o retante em até 40 m. Av. Alte,
Barroso, 91-A. 42-6137, ..
GÒRDÍNI 65 c| 5 mil km um só
dono, vendo por ter comprado
carro grande, facilito. Rua da
GORDINI II - 66. Zero km. Ga-
nhei no sorteio, c| rádio* calo»-
tas, calhas, côr verde claro, serit'
placa. Vende-se. Tel. 57-5112 —'
Sr. Samico. "

CITROEN 51-11 Lig. 680 est.
de nôvo, ent. Rua São Francisco
Xavier, 342, Maracanã, Sr. Sebas-
tião.
CITROEN 11 L., em bom eslado.
Facilito c| 50. R. Maria Amélia
382. .

DODGE 59, mecânico, 6 cils., 4
portas, dos pequenos, rádio, ver-
de claro, pouco rodado, parado
três anos, perfeito, só^ 47 000 km
rodados, está como nôvo. Vendo
ou troco por Volks. ou Aero 65|66,
pouco rodado. Base 6 000 000 —
R. Justiniano da Rocha, 127. Tel
48-3795,
DAUPHINE 63-900 mil entra-
da e o restante em ató 40 m.
Ótimo estado de conservação. Av.
Alte¦ Barroso, 91-A. 42-6137.
DKW 57 — Camioneta, ótima con-
servacão. Financio até 15 meses.
Tel. 26-8214.
DKW 59 — Motor 1 000, meíhor
oferla à vista. Rua Gen. Padi-
lha n.o 26.

GORDINI Modelo 65 - Estado-
geral de 0 km, uma Jóia, pouco
rodado, c| rádio e equipado, côf,
grafite, estof. vermelho, subme*,
to a prova de Concessionário au«
torizado, financio até 24 meses.-
6 planos a sua escolha, ou estu*'
da-se dentro de suas possiblllda*
des. Praça Onze, 179-A, '. ,.'
GORDINI 63, gelo, rádio, únlco;
dono, mecânica perfeita, câmbio-
na garantia, 2 750, só k vista..
Rua Grajaú n. 188. *•-

CAMIONETA FORD 62 F-100 -

Vendo ou troco carro menor ya-
lor. Facilito pagamento. Avenida
Mem de Sá 253-B^

CHEVROLET 53, Bel-Air, táxi, t.
equipado, forração original, úni-
co dono. Troco, financio. Rua
D. Cecília, 39-A - R. Comprido.

AERO WILLYS 64 - Superequi-
pado impecável de 1 dono só
R. Siq. Campos, 244. Tel.: .
37-2141, financiado^

VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS

* Jóias, ouro velho. Rua Ouvi-
dor, 169, 2.» andar, sala 213,
esquina de Uruguaiana. — Sr.
GARCIA.

ATENÇÃO - Oldsmobile 51Í98,
estado impecável, vendo melhor
oferta. Rua Leopoldo, 654^

Cautelas
Compro — Pago o mais alto

preço, sem competição, preferèn-
cia brilhantes, jóias finas. Nego*
cio correto e imediato, absoluio
sigilo. Largo da Carioca, 5, 3.°

andar, sala 303. - Tel. 22-7964

FRIGORÍFICO c| 70 m3, loia, s|
loja, aluga-se ou vende-st — Tel.
25-4404.

BOM NEGÓCIO EM CAIPIRA -
Tem no Catete a no Centro, com
feri» de 4 500 com 9 milhões
dos compradores, tem negócio.
Detalhes Senador Dantas 117, 6.°
andar, S/ 616 - Francisco.
BAR CAIPIRA na Zona Sul, casa
tradição em Chopp Brahma. F.
10. em Edif. apenas entr. 40.
Casa muito lucrativa. Inf. Rua
Assembléia, 79, Tel, 52-3392.

GALPÃO c| 900 m2 área coberta
50 HP ligados área de terreno,
2 700 m2, vazio, preço 65 ml-
lhes, vendo ou troco por auto-
móvel ou jóias. Tr. R. leopoldi-
na Rego, 18, \\ 301. 30-9644 -
Caetano.

Cautelas
Jóias - Brilhantes

Ouro velho, moedas antigas
.—. — - , etc. Pago 10% além da me-

VENDO prédio comercial, 1 pavts. ., „/,.,, Pr.r, T:raH.ntpç
loia . sobrado. V.iio, CrS 110 lh°r 

„ofer'a: 
™,5" "«dentes

milhões, facilitado. - R. Vise. n.° 9 - Sala 508, ao lado do
Cine 

São José — Compro e
vendo.

URGENTE — Mot. viagem, pas-
sa-se um ponto pert.o da estação
Engenho Dentro. Tratar Rua
Aristides Caire n. 314-A. Das 8
às 19 h. - Meier.

AERO WILLYS 62, forrado a cou-
rádio, tranca, reforço pára-

choque 2 050 mil. Saldo a prazo.
Barata Ribeiro, 197,
AUTOMÓVEIS — Compramos
carros nacionais usados. Pa-
gamento à vista. Rua Dr.
Sataminl. 156, tels.: 28-5496
e 28-5768.

AERO WILLYS 64, várias cores,
superequipado, -est. OK. Troco,
facilito. R.- Conde Bonfim 577-B.
Tel. 58-6769.

AERO WILLYS 1964 — Estado de
0 kiJCmetro. Rua Ronald dé Car-
valho, 253 - Copacabana.
AERO WILLYS 1965 - 4 marchas,
equipado, ainda na garantia. R.
Ronald de Carvalho, 253 - Copa-
cabana. _^_^__—

AUTOMÓVEIS para comprar há
muitos, mas igual aos que pos-
sui mos, com pequena entrada e
o saldo nas condições que mais
convier aos orçamentos dos in-
teressados só em nossas lojas —
Carros nacionais e estrangeiros re-
visados. O cliente quo nos der a
preferência será um propagan-
dista gratuito, em reconhecimen-
to ao bom negócio empreendido.
Ide à Rua Mariz e Barros, 72 —
Pç. da Bandeira ou as Ruas São
Francisco Xavier, 342 e Conde de
Bonfim, 40.

AUTOMÓVEL DE PRAÇA - Com-
pro, dou como entrada promossó-
rias valor 5 milhões. Tratar pelo
tel. 29-1342.

Inhaúma, 23-5407 . 23-2495.
VENDE-SE mercearia. Rua
Alves do Vale, 55B, esquina

GALPÃO c/ força ligada, Irea
c/ 1 100 m2 em Ramos, preço;
35 milhões, c/ 50% entr. presl.
300 mil. Tr. R. Leopoldina Rê-
go, 18, tl 301. 30-9644 - Cae-
tano.

VENDO quitanda ou passa-se o
contrato, 5 anos, ótimo para sa-
pateiro. Reopoldina Rego, 312. -
Olaria.

CAIPIRAS NA TIJUCA - V.n-
dem-se 2 com férias de 8 e 4
rmlhões, contratos novos em edi-
flcios, por 25 com 10 milhões
dos compradores, tem negócio.
Detalhes Senador Dantas, 117,

6.° andar, S/ 616 - Francisco.
COMERCIAIS - INDUSTRIAIS -
Troca-se prédio comercial, de es-
quina, salão 70 m2, com casa de
família, tudo vazio, ótimo para
comércio ou pequena indústria em
artéria movimentada • principal
da São Gonçalo, por residência
vazia, mesmo pequena, situada
enfrsi Bonsucesso a Penha Cir-
cular, ou tm bairro com condu-
ção direta para Laranjeiras. Tra*
lar c| Afonso na Rua das la-
ranfciras, 443 — casa 3.
CAIPIRA Hor. eom. FrBOOO con.
trato nôvo ai. 50 Chooo Brah-
ma com entr. 40. Temos es me-
lhores Caipiras da Centro. Trat.
R. Assembléja, 79, Tel. 52-3392.
CAXIAS (Carretar Silva), v.nd.
os melhores barai «caipiras, com
chope de Brahma, Mrias superío-
res a 6 milhões, lojas etc. bons
negócios. Av. Duqv. Caxias, 207,
.1 115.

VENDE-SE uma boa freguesia de
doce. Tratar na Rua Bernardo
Guimarães n. 72 — Quintino.

C-ALPÀO — Passa-se contrato 5
anos. Aluguel 45 mil com fôr*!
çã, 210 4 m. Serve para qual-
Õuer ramo. 3 milhões entrada,
restante 200 mil mensais. Av.
Suburbana, 1 416-F cu tel.: ....
29.8884 cpm Aristides.
HOTEL - Vdmos. Sul d. Minas
estância Hidromineral, 48 aps.,
prédio próprio, próximo à Fon*
Ia, base 120 milhões, pagto. e
comb. Sao Fco. Imóveis, L. S.
Francisco, 26, Or. 515 — Tel.
43.1527 - 43-8100,
HOTEL DE TURISMO, c| 150 aps.
em construção no Joi. Vende-se.
Marcar antrevlsta tel. 42-6769 •
i noite 27-6220.

CAIPIRA moderno, féria 3 600 -
Edifício cl 12. Entr. Av. Subur.
bana 3 059, Tel, 49-4498. Lauro,

CAIPIRA - Chopp da Brahma,
féria acima de 7 milhões. Av.
Suburbana, 3 059 - Tel. 49-4498
— Lauro.
CAIPIRA — Todo novo, feri. CrS

400, c| 5 entr. Av. Suburbana.
059 - Tel. 49-4498 — Lauro.

HOTEL — Alugam-se quartos e
apartamentos com água corrente
em todas as dependências o pre-
cot módicos • convidativos. Am-
biente sossegado o familiar. —
Av. Gomes Freire n. 151. Tel
42-4321.

VENDO mercearia. Rua Barone-
za de Uruguaiana n. 174. Tel.
49-4950.
VÉNDE-SE oficina de conserto de
rádio e televisão ou passa-se
loja, vazia servindo para qual-
quer negócio, à Rua Marquês de
Pombal, 49, l.o, loia. Tratar pj
lei.: 52-5296.

Cautelas
Moedas prata, ouro velho. Pago

bem. Rua 7 de Setembro, 181, i.°
indar. Entr. pela loja. Telefone:
43-3468.

AERO WILLYS 64/63 - Ambos
em belíssmo estado de conser-
vação — Financia-se. Rua Dr.
Satamini, 156. -\
ÃLUGA-SE Gordini 1965, todo
equipado. Tratar cl Sr. Jorge p|
tel. 46-2907, das 7 às 8,30, pela
manha.
AUTOMÓVEL - Compro enguiça
do, quebrado, perfeito. Pago i
vista, das II às 17 horas. Tele
fone 32-1000. .

AERO WILLYS 62 - 01-
tima série, ótimo esta-
do. Apenas Cr$ 385 000
de entrada e 385 000
mensais. DORES — Av.
Rodrigues Alves, 173 —
Cais do Porto.

AERO WILLYS 62. última série.
Estofamento de couro, perfeito
estado de conservação, Cr$ 3 480
mil. R. Acre, 47-1114 - 16,

AERO WILLYS 64. Todo equipa-
do, couro, particular vende ou
troca. R. Rego Lopes, 30, casa
15. Tijuca.
AUSTIN A-40, 51, mudança no
volante. — Somente ã vista, 900
mil. Supereconômico. Urgente. —
Tel. 58-2270. Dedo. 
AERO WILLYS 2, equipado. Ven-
do hoie, S. S. F. Xavier, 446.
48-3195.
BELCAR 65. Olimo carro, vendo,
troco, facilito. R. São Francisco
Xavier, 398. Tel. 28-3776;
BELCAR 62 - Í"50Ò 000 entrada
e o resto até 40 m. Lindo car-
ro. Av. Almirante Barroso n. ..
91-A - 42-6137.

CHEVROLET 56, hid. Bel-Air, 4

p. Vendo fac. Rua Ipiranga, 102,
ap. 3.

GORDINI 1964, completamente,
nôvo, à vista ou facilitado. Rua -
São Francisco Xavier 400. ¦ ' '; 

]
GORDINI 64, última séria, pneu!
novos b. branca, estado de zeror.
financiamos até 20 meses, En»
trada 900 mil. Ac.ita troca. Av.
Suburbana, 7 932, _¦_'

DE SOtO 52 — Seminovo, 4 por-
tas, particular, grande carro para
pessoa de bom gosto, vendo ou
troco por carro menor valor, na
Rua Jardim Botânico, 738.

CHEVROLET 47 - Taxi capelinha,
4 pneus novos, faço qualquer
experiência; estado geral ótimo.
Vendo à vista Cr$ 1 400 000 -
Rua do Matoso, 126, garagem
Fernandinho ou Bissa.

CHEVROLET CONVAIR
- Esporte, 2 lugares, R.
Real Grandeza, 238.
DAUPHINE 62, última série. -

Vendo c] 1 000 ent. e 140 men-
sais. Machado Coelho 91, Estácio.

BAIXOS PREÇOS: Da\»plilnc
60 a «3, Volks. 60 a 04, Aevo
01 a 64 desde 620 mil e ou-
tros cj o saldo a comb. Tro-
ca-se. Rua Conde Bonfim, 40.

DKW 60 - VEMAGUET
— Motor nôvo. Apenas
320 000 de entrada e
320 000 mensal. - DO-
REX - Av. Rodrigues
Alves, 173 - Cais do
Porto.

DKW BELCAR 65, pouco
rodado, bom estado. —
Troco e fac. c] 4 milhões
— Rua São Clemente n.
45-B - Tel. 46-5353 -
Sr. Adolfo.
DODGE 51 — Emplacado na piaça,
todo reformado, motor encamisa-
do, pintura nova, estofamento
nôvo, todo cem por cento, vendo
ou troco por carro de menor va*
lor, na Rua Jardim BotSnlco 738,

GORDINI 64 - Ótimo
estado. Troco, facilito. —'
Av. Princesa Isabel, 48U-
GORDINI 65, equipado. Troce •'•'
financio. Real Grandeza, 193, leo
ia 1, Aberto até 22 hs, ;J
G0RDINÍ 64, átimo preço. Ven"
de-se urg. na Rua Assis Brasil-
n._81 — 101 — Copacabana. ,
GÕRDÍNI 63 — Em perfeito es.=
tado — Vendo ou troco. Estuda
financiamento — Av. dos Demo.
cráticos n. 454 — Telefone ,,,^-
30-1914.
GORDINI 63, excelente, fac. cl
1 600 — Troco na Rua 24 de
Maio n. 19, fundos — Telefon»
28-7512.

DODGE 48 - táxi 1 600 - Ve-
nâncio FIPres, 506-40J

BÜICK 48 - CrS 550 000 à vista,
4 p. Rua Pardal Malet, 26, tele-
fone: 48-2339, Tijuca.

BUÍCK 53 - í 500 bom. Rua
Leoa 161 - 52-4900. 

AUTO a longo prazo tem fia
dor nacional. Dê uma pequena
entrada desde de 850 000 e leve
o carro na hora — Temos: Aero
Willys 62 e 63; Dauphine 60 e
61; Gordini 65; Rural 61; Vol-
kswagen 63 — Rua Mariz e Bar-
ros, 72 — Texas. .

AERO WILLYS 62 - C| tranca, ra-
dio, b. bra xa. Rua Campos da
Paz,_15.
AUTOMÓVEIS - Aceito para ven-
der a comissão. O carro fica em
seu poder^-^ 22-U02.
AUTO DE PRAÇA -Volks 60 -
1 300 excelente estado, saldo den-
tro de ssjcond. Rua Conde Bon-
fim 40-A.'

VENDE-SE - Bar mercearia, 2 lo-
[as divididas, com 7 portas. Re-
sidência, depósito e telefone. —
Rua Conde de Azambuja, 1 325
— Maria da Graça, Sr. Vascon-
e-!os.
VENDE-SE armazém com boa co-
pa, vende-muita bebida, boa mo-
radia, contrato novo 5 anos —
Tratar com o proprietário na Av.
Automóvel Clube 3 687, Colégio
— S. Abillo.

LANCHONETE - Bonsucesso -
Linda montagem feria 4 500 —
Preço 35 com 15 — Visconde de
Inhaúma 134, sal. 416. PAL-
MIERI.

VENDE-SE oficina de conserto de
RadiotetevisSo, Transistor, eom
boa freguesia — Legalizada com
Nota Fiscal — Ver • Iratar na
Rua Tamboril, 52 — Senador Ca-
mará.

LANCHONETE - Vendo para
Inaugurar. Rua Figueira de Melo,
244-A.

CAFÉ BAR — Vendo ou admito
sócio. Motivo doença. R. Maria
Passos, 951 — Cavalcante.

CAIPIRAS E BARES em fodos os
bairros da GB. Férias 2, 3, 5 ate
10 milh. entr. 3, 5, 7, ate 30
milh: Aiuda-se na compra, mais
det. R- Silva Rabelo, 27, sala 301
. Méier. Tel. 29-7585.

LANCHONETES - Centro, Cate
te, Tijuca e Copacabana — Ven-
dem-se com férias de 18, 15, 8
e 12 milhões com entradas fa-
cilitadas e contratos novos. De-
talhes Senador Dantas. 117, 6.°
andar, S/ 616 — Francisco.
MERCEARIA.. Féria 6-5ÕÒ mil -
Entr. 8 £00 mil inferiores ao es-
toque. Av. Brás de Pina, 295,
sob.. Penha, A lisboeta.

Cautelas
E Jóias

Pago bem ouro velho e brl-j AERO^WILLY5', 1,966 —
lhantes. Compro jóias antigas ., ... .„,„„ r-x,
e moderna,. Platina. Ru. da Zero- quilômetro 

- Cor

Carioca, 28 - 1 ° andar - Sa- a escolher, Cr$ 205 000
la 5 — Com otacilio.' mensais, sem entrada e

sem juros — Consórcio
Cássio Muniz. Mais de
500 veículos já entre-
gues, Av. Calógeras, 23
— Castelo.
AERO 61 última série, equip. ex-
celente, fac. c| 1 800. Troco. R.
24 de Maio, 19 fundos. Telefo-
ne 28-7512. ¦_

Dívidas
Incobráveis

Quer recejser ou vender? —
Procure escritério técnico espe-
cializado. Rua Gonçalves Dias,
84, s. 601/3. De 8 às 18 horas.
Fundado em 1940. 52-0982.

AUTOMÓVEL Aero Willys 62 e 63
a partir de 1 650 000 de entrada,
em ótimo estado de conservação
aceitando o seu carro como par-
te da. entrada, com uma avalia-
ção justa e. o saldo financiado
dentro das possibilidades dos cli-
entes — ¦ Rua Mariz e Barros, 72
-r' Texas.
AUSTIN 1932 - A-40. Vendo
muito bom, precisando polimento,
motivo: viagem. Preço à vista:
1 250. Rua Visconde Itamarati, 77.
Tel.! 48-2653.
AERO WILLYS 63162 - Otlmo
estado geral. Vendo, troco e fa
ciiito. Rua Paim Pamplona 700.

MERCEARIA E QUITANDA com
uma boa moradia, contrato no-
vo, feria 2 milhões, aluguel 80
mil. Preço 7 500, entr. 2 500,
prest. 60. Tratar na Avenida Braz
de Pina 849. Tel. 30-3062.

I

Atenção: Brilhantes e Cautelas
' NÃO PERCAM SUAS JÓIAS!

Compro cautela» e jóias, mas dou direito à retrovenda.

Atendo a domicílio. Dinheiro na hora. Rua do Ouvidor, 169,

3.°, sala 301. Tel. 43-5233, Sr. RENÉ.

AERO WILLYS 63 - Vendo ou
troco por Simca. Ver na# Pua
Coronel Cabrita n.° 24. S. Cris
tóvão. Tel.: 34-5203.

BOM NEGÓCIO s6 na Rua Con-
de Bonfim 40: Volks 60 a 64,
desde 980 mil, Aero 61 a 64 des-
da 1 100 mil, Dauphine 60 a 63,
desde 620 mil e outros c| o sal-
do' a comb. Troca-se. Rua Conde
Bonfim, 40. ________

DKW VJMAG 63, superequipado
e em belisimo estado. Financia-
se — Rua Dr. Satamini, _____
DE SOTO 1956 - Mecânico, 4

portai, nôvo. Rua Ronald de Car-
valho, 253 - Copacabana

BAIXOS PREÇOS: Dauphine 60 a
63, Volks 60 a 64, Acro 61 a 64
desde 620 mil e outros cl o sal-
do a comb. Troca-se. Rua Con-
de Bonfim, 40. ¦___
BUICK 4 portas uma jola
unlco dono, 600 mil. Av.
Atlântica 928 ap. 810.
BUICK 1057 — SÜp»i\ Ven-
tio, 4 portas. Vcv dlti 3-1 à
Rua Carlos Seidl, 1 080. Pre-
çc^: CrS 3 200 000.
CADILLAC 47 — Vende-se p/
CrS 500 000, .urgente, motivo
viagem. Bom estado, mecánl-
co, bons pneus, rádio Moto-
rola. Rüa Gen. Glicério 224
ap. 304. ¦•

DÉ SOTO 51 — Mec. todo equi-
pado, único no Rio - 3 000 000
à vista. Rua Campos da Paz, 15

DAUPHINE 63 - Ult. série, equi-
pado, conservado. Trazer meca-
nico, 1 050 mil. Saldo a prazo -

Barata Ribeiro, 197.

DKW SEDAN 64 - Estado de
nôvo, rádio e outros equipamen-
tos 2 500 mil. Saldo a prazo -

Barata Ribeiro, 197,

AERO WILLYS 61, últi-
ma série, ótimo estado,
Vende-se com apenas
Cr$ 330 000 de entrada
e 330 000 mensais. DO-
REX — Av. Rodrigues
Alves, 173 — Cais do
Porto.

CHEVROLET 55, 6 cilindros^ Bell-
Alr, 4 portas, realmente nôvo,
sempre revisado na Mesbla, Cr$
2 800 000 de ent. o rest. linanc.
Rua São Francisco Xavier n. 30-A.

Atenção: Brilhantes e Cautelas
Brilhantes grandes, Jóias antigas ou modernas, moedas,

pratarias etc, compro preferência negócio de vulto. Pago
realmente mais. Atende-se a domicílio. Rua da Quitanda, 59,
sala 21. 3." andar - Tel. 22-0009.

AERO 63 — 30 mil km, azul-no-
turno, equipado, 4 600 000. Av.
Franklin Roosevelt 194-B, com AERO dl
Azevedo.  _<
AUTOMÓVEL - Chevrolet 56:7,
Ford 59 compro, dou casa como
parle,-Tel,: 29-1376. .
AERO WILLYS 62 e 63. Dauphi-
ne 60 e 61, Gordini 65, Rural
61, Volkswagen 63, a venda sem
fiador com pequena entrada e o
financiamento será determinado
por V. S. aceitando-se para maio'
res facilidades dos senhores in

AERO 64, cinza grafite, equip.
capas de napa, rádio, pneus bb,
Estado de novo, à vista, troco e
fac. R. 24 d. Maio, 316-Q - F.
48-2701.

CHEVROLET 51-4 portas, es-
lado* excepcional — Vendo de
particular para particular. Tratar
na R. Barão de Mesquita, 198,

CAMINHÕES Chevrolet - Ven
dem-se 62, mquina nova, com
garantia, pintura nova, todo 100%
— 59 em bom estado, a vista
ou a. prazo — Ver na Rua Tel-
xeira Ribeiro, 164, Bonsucesso -
Sr. Sérgio.
CHEVROLET 57-4 portas, m-
cânico, 6 cilindros c] coluna
CrS 3 950 mil

DKW BELCAR 63 - Excelente
estado. Vende-se e troco-se. Rua
Barata Ribeiro, 372_=_HomeraL

DKW 62, Belcar, 1 SOU bege,
equipado. Traga, seu mecânico -

Saldo a prazo. Rua Barata R'-
beiro, 147,

DODGE 51|52 - CrS 650 000, 4
pts. 6 cil., com rádio original,
etc. Estado nova. Saldo a comb.
Rua São Francisco Xavier, 342,
Maracanã.
DAUPHINE 60 E 61 - 780 000,
novíssimos, equips,, várias cores.
Saldo, a comb. Troco Rua São
Francisco Xavier, 342, Maracanã,

DKW 63 - Vemaguet. Verde
prado com leto, gelo. Perfeita
de tudo. Carro de um só dono.
Fino trato. Rua Araújo lima, 47,

DKW Vemaguet 64, Ia série, es
tado impecável, todo equipado
pj rodado, 5 pneus novos. Rua
Buenos Aires 243, loja 3. Tel.
43-7991, Sr. Felipe.
DAUPHINE 63, última série, em
óllmo estado, 2 140 000. - Tel.
48-7770.
DKW 62 - 2a série, sedan bom
estado. Tel. 26-9567, preço CrS
3 250 000.

GORDINI 1966 - Zero
quilômetro.— Côr a es-
colher - Cr$ 115 000
mensais, sem entrada e;
sem juros — Consórcicr
Cássio Muniz. Mais àef
500 veículos já entre»
gues — Av. Calógeras^'
23 — Castelo. >
GORDINI 63 — Vende-se em éx.,
celente estado, última série, com
1 200 entrada, saldo 160 por.
mês. Rua Méorim 265-F, ap. 101;
Grajaú, das 10 às 13 horas.
GORDINI 64 — Troco fácil. psr»>
te. Rua Félix da Cunha, 13, W

GORDINI 66-0 Km, côr a es*
colher. CrS 5 100 000. Salvador}-
tel.: 31-0155. : S

DKW-VEMAGUETE 1961, capa de
napa, excelente estado. Vendo,
troco e facilito. Rua Conde de
Bonfim, 41-A - Tel.: 34-4364.

GORDINI nov. 64 — Baixa qui.
lometragem, excelente conservei
ção, rádio, capai. Tel. 43-9785: S,
a noite 45-5138, j,
GORDINI 63, cof gelo, ótimo"es.
tado, mecânica a qualquer prova,
à vista, troco e fac. R. 24 da)
Maio, 316-Q - F. 42-2701.

DKW VEMAGUET 63, equipada,
Vendo, troco ou financio. Rua
Francisco Otaviano, 51.
DKW — Compro, pagando à vis-
Ia, de particular, favor telefonar
57-5736. (Comprando para meu
USO). ' v""--,.: ;

DKW Vemaguet 60, grena, con-
servadissimo CrS 1 300. Equipado.
Saldo a prazo - Barata Ribeiro,
U7.__ ¦¦ -'
DAUPHINE 61 - CrS 1 000, com
rádio, motor, seminovo, lataria
perfeita - Saldo a prazo. Ba-
rata Ribeiro, 147.

DKW — PrRclnhít 05, equi-
pado, transíere-sc contrato,
2 500 ou troca-se por Vol-
kswagen. Tels.: 23-3380 e
27-7820.

DE SOTO 53, Utility, lindo maq.
nova. Troco, financio* R. Dona
Cecília, 39-A, Rio Comprido,
DAUPHINE 1962 - Vende-se um
em perfeito estado. Preço Cr$
2 100 000. Ver e tratar na Pra-
ça Condêssa Paulo de Frontin,
51-A, sobrado, tel. 34-0008 - D.
Mary
DAUPHINE 1963 - Equipado -
Estado de 0 km. Vendo, -fiando
— Siqueira Campos, 23-A. Tel
36-3435. '

DAUPHINE 60 a 63 desde 620
mil, Volks. 60 a 64 desde 980
mil, Acro 61 a 64 desde 1 100 mil
* outros c| o «aldo a comb. Tro-
ca-se. Rua Conde Bonfim, 40,

DAUPHINE 62 e 63. Ótimo es-
tado, mecânica qualquer prova, a
vista, troco e fac. R. 24 de Maio,
316-Q - F. 48-2701.

DKW-VEMAG - Antes
de comprar é de seu in-
terêsse visitar Gávea S.
A. — Rua São Clemente,
91, Botafogo; Telefone:
46-1414.

Rua „úmiiigos64 desie 1 100 . ¦ . ."mil 
Volks. 60 a 04 desde *"0\f?."",'>--'''*¦- --,-,-

mil, Dauphlne CO a 03 desde CONVERSÍVEL - Lindíssima Olds.
fliü mil e outros c: o snldo a mobile 56, 88 Sup. luxo, ludo

eo-nb Troca-se. Rua Conde,funcionando - de fabrica, pneus
nnnfirn JO : novos, tudo em oarantia - Ac.

AERO WILLYS 62 - Gelo. capa: R«a jj,^ A|fredo Ru„t, 62.
acx naPü-..[a.°'0:.„,la.n"„ Vif'.C,£?i.l 102 - Leblon. Pr6x, Bart._Mitre.

Vende-se pick-nel ém couro vermelho, 5 pneus . ~ . „ .
novos - 3 800 000 - Rua Sousa CHEVROLET 61
Â°u"r. 94 - Méler. |Up, c| 2 portas . carroçar,, me-

DAUPHINE 62, equipa-
do, 2 100 mil. Tratar no
Forte Copacabana, com
Tenente Bastos, até as
12 horas.
DKW-VEMAGUETE 1962, rádio
original, motor 100%, em t"ta-
do excepcional. Prado Júnior,
120,_ao. 202.
DKW 59162, niuito bom, motor
nôvo — Vendo. Tratar com guar-
dador. Rua São Bento esquina
Rua Acre.

GORDINI 63, última série, nove,
CrS 1 100 000 e 12 prestações Crt
215 000 à vista 2600 000. Tele-
fone 47-7929.
GORDINI 1962 - Tixi - Vendo,
em perfeito estado, côr pérola,
sujeitàndo-me a qualquer pre*
va. Rua Dona Romana, 460. ¦

GORDINI 64, ótimo estado, tf.
dio, capas. Pode trazer meclrti.
co. 1900 000, saldo a prazo —
Barata Ribeiro, 197, SJ:
GORDINI 1964, 2 milhões. Çlp.
za-grantto. Equip. Pouco rodado*
Saldo a prazo. Rua Barata Ribti*
ro, 147.

D. K. W. Vemaguete 1963 -
Varias cores, superequipada, ra-
dio etc. Estados impecáveis. Tro-
co ou facilito o saldo em até
20 meses. Rua Conde da Bonfim
66-A. Tel. 34-9909^
FORD 56, Fairlane, 4 portas -
Pneus novos, motor 100%. Pin-
tura nova. Preço 2 800 000. Ver
e tratar Rua Américo Bresiliense
241, ap. 201,
FORD Barata 29. - Conversível,
grená, revisada, CrS 2 000 000.
Rua Bambina, 36. David.

-,—~ tálica — Estado de nôvo. Acei-
Inf.: 32-5657,a facilidades dos seíhores in- AERO - 62 -JJ»W». 

%£,* tam-se ofertas - Inf.: 32-!
teressados, o seu carro como par- estof. couro vermelho - OHrçol± Rm &tido de s4p 138.

ri-R^z^rWlfelico. n. 545 - Telefone -as 
fâ^fâ^

Texas. yglr..:.í~ rr-r=í .—rr troto erro n.neio. Tel. 49-9
ATENÇÃO — Compre erros na-
cionais. Pafle à viita, — Telefe*
ne 49-1357. - Jarg..

Rua Estácio de Sá, 138.
por-
car-

rato ou

AEROWTllVS - <T»'l.Vl.7r.',l"'W ""* P»»ei°- Tel. 49-9922

•ntr.g. h.i.. Rol Orand.lt, 193.ÍCITROEN - V.nd.n.
|,j. 1, ali tt hl.

Telefone
129-5281.

DKW VEMAGUETE 60, últ. série,
estado de nova, motor 65,^ esto*
famento e pintura nova, côr ce-
râmica. Ver Rui Perseverança,
61 . Tel.: 49-7869.
DAUPHINE 1960 - Vende-se no
estado, CrS 1500 000 A vista.
Rua Duauesa de Bragança n. 29,
frente. Preç. Vardun.

FORD 55 — Vendo, raridade, 7
anos parado. 54 000 mil_ roda
dos. Todo original, coupe, fair-
lane, hidramtico. R. Bambina,
67-A — Botafogo.
FISSORI 65, estado de nova, 7
mil. 0 km. Vendo, troco e faci-
lito, Rua São Franc. Xavier, 398

Tel. 28-3776

GORDINI 62 - Vendi-
mos em excepcional
condição por apenas .v
285 mil de entrada:,*
285 mil mensais. 63;i
apenas 330 mil de «ii-
trata 330 mil mensais.
64 — por 365 mil de ert-
trada e 365 mil mensal»
- DOREX, Av. Rodrl-
gues Alves, 173 — Caí»
do Porto.
HILMAN 53 - Vende-se eu tro.
ca-se por carro de menor valor,
base 1 100 000. Rua N. S. dta
Graças n. 649. Ramo». ¦
HENRY JÚNIOR 52 - Vende-se *
vista por 1 350 000. na Rua Sa-
nhor dos Passos n. 57, aala 7
-Telefone 23-3035 - Osmar. ;
ITAMARATY 66, zero, vendo, 1r0.
co ou financio. Rua Francísce Oti*
viano, 51. ^-

IMPALA 63. Estado de 0
km, dir. hid. sem colu-
nas, 6 cil., mec, 4 por»
tas. Vende-se, Cr$ . .-.^
5 000 000 de entrada.
DOREX — Av. Rodrigues

FORD 1950, sup.rluxo, 4 portas,
«quipadtssimo, troco e facilito.
Rua Barata Rib.iro, 323-A,

falcon~- 1960 - « ptrt.s, j Alves, 173 — Cais OO
m.cánico, .quip.do. Facilito. Tal. 

p£r|0i
284)528.
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1. t 3." C»d., JORNAl DO BRASIL, 3n-.oira, 4-1-6S

V ClClllOS W'.\ LU Vil FIGUEIREDO

SITUAÇÃO DAS PRINCIPAIS RODOVIAS
NAS RODOVIAS RADIAIS:

BR-020 — Brasília (DP) — Fortaleza (CE)- No
Plaut: Trecho Divisa, CE-PI — s. JoSo do Plaul em
construção com U-finsito desviado. Em Goina_ — Ti;;-
cho Brasülj. — Formosa — Posse, trânsito normal cem
alguns desvios por íalta de obra do arte.

BR-040 — Brasília (EÍF) — Silo João da Ba*.
(RJ): Em Goiás — Trecho Brasília — Div. GO-MG.
Ti-átisito normal. Em Minas Gerais. Triinslto norma!
da divisa MG-GO — Belo Horizonte c do Muriac — DI-
vis» MG-HJ regular, trecho nfio pavimentado.BR-050 — 'Brasília (DF) — Santos (SP): Em GoiAstrânsito normal no -trecho Brasília — Cristalina — Ca-talSo — Div. GO-MG. Em Minas Gerais, no trechoasfaltado Uberaba — Uberlândia, trânsito normal; emlo, trânsito normal da div. JIG-SP a Santos.

BR-060 — Brasília (DF) — Bela Vista (MT): Em¦Goiás, trânsito de Goiânia à Jatai. - .
BR-070 — Brasília (DF) _ Fronteira cl Bolívia

(MT): Em Golas, trânsito regular. Em Mato Gros.c,
trânsito normal do Cuiabá à Cácart...

. NAS RODOVIAS LONGITUDINAIS

.'; BR-101 — Nata (RN) —Osório (RS): No Rio Gran-
de do Norte, trânsito regular no trecho Div. rn-pb —
Farnamirlm com alguns desvios íace ns obras de me-
lhoramentos • pavimentação. Interrompido o trecho
Parnnmlrim — Macaiba, em construção; de Macaiba.' à Angicos _t J)V. RN-CE em pavimentação.

Na Paraíba: — Trânsito normal de Jofto Pessoa á
Div. PB-PE; no trecho norte de João Pessoa à DivisaPB-RN, em construção com trânsito desviado. EmPernambuco. Trânsito normal no trecho pavimentadoató o km 230. Em Alagoas. No trocheo Sul, trânsito

.normal de Maceió à Terra, Nova; ent construção « pa-vimentaçào de Terra Nova à Divisa -A .-SE, com algunsdesvios, transito regular. No trecho Norte, trânsito re-
BUiar, em reparos o obras de recuperação' com a!«-un_trechos pavimentados. Em Sergipe: no trecho Sul, dePosto Fiscal à Itaporanga trânsito normal; dc Itâpo-ranga à Estância em construção do km 23 ao 25 comtrânsito desviado e regular do km 25 ao 57 em pavl-mentoçfio com sinalização <le advertência: de EstâncKè R. Real, trânsito normal até o km 67 e do 67 ao 117«m pavimentação com trânsito regulai-; de Posto Fi*-caJ & Ent. pj Socorro, trânsito normal e «guiar norestante, até Pedra Branca, em melhoramentos. NaBahia: trânsito normal de Entronc-28 — Entronc. Va--

Jença: dal á Gandu, trânsito precário em íace das obras
de construção e fortes chuvas; normal no trecho pavl-mentade de Gandu & Camacâ; ein construção do. Ca-
macâ a Itapebl com trânsito precário; normal de Ita-
pobl a Eunápolls e interrompido de Rio da Serra à
Divisa BA-SE. No Espirito Santos: trânsito normal no
trecho de Vitória à Rio Novo it Saíra cm obras dc me-
lhoramentos com trânsito regular; dc Safra A Divisa
ES-R.J, trânsito normal. No trecho Norte dc Vitória
à Morro Dantas com trânsito normal, exceto na altu-•ra do km 71,S em melhoramentos, com trânsito em
1|2 pista; sinalização de advertência. No Rio de Ja-
incito: Barra da Tijuca — Sta. Cruz (km 49) delegado
ao DER-GB e concluídos os 6 km iniciais; trecho,Sta.
Cruz — Itojaí — Jacueeanga (70 km) serão pavimen-itadas ai estradas estaduais existentes; trecho Jacue-
canga — Angra dos Reis, <11 km) ú carga do DNER,
cm terraplcnagem; trecho Mangaratlba — Jacuccan-
Ba, ainda virgem; trecho Angra dos Reis — Parati (60
km) delegado ao DER-RJ. Em Santa Catarina: Trerho
Biguçu — Tijucas e Itajaí — Joinvlle em pavimenta-
çáo com trânsito interrompido; dc Tubarão a Floria-
mópolis e Arananguâ â Div. SC-RS, trânsito normal.
No Rio Grande do Sul: trecho Div. SC-RS — Osório,
trânsito normal.

BR-104 — Macau (RN) — Atalaia (AL): Na Paraí-
ba: Trânsito precário nos trechos Campina — Espe-
rança e Campina — Aeroporto.

BR-HO — Areia Branca (RN) — Salvador (BA):
No Rio Grande do Norte: Trecho Areia Branca 'm- Mos-
eoró com trânsito normal. Em Pernambuco: trecho
Pemambuqulnho — Jeremoatoo (BA), trânsito regular.
Em Alagosa: trânsito regular de Paulo Afonso — Div.
AL-PE. Na Bahia: trânsito normal do Entronc. BR-

324 — Ollndlna e regular no trecho não pavimentado 
'

de Ollndlna — Jercmoabo com buracos e depressões.

¦59, 4
xável,

K OiV BI — Compro, dou ComolRUííAL
sinal H. Júnior 54, restante até'estada
200 OCO mensais, ¦ Tel. 48-5133.
KOMÍBÍ — Compro úr ,
Senfe dê 57 :i «3, :'i vist:i, l s,,,VlCA M - Per.
qualquer estudo. Tel.: —'¦S,2t/in,0Wí.»_. >òdn
Í9-813ÍÍ. Sr. Santos.

VEÍCULOS
¦4, roda livre,;

rádio, suje|tc
VOLVO 52, unira tl.no,
mo orle do oe.ãl. VnntJj. rr.... ,r,l7,v ¦•.. - ...- ,-., , . ._-, v.... . et. VOLKSWAGEN 61, 3."

! -K. _".£?• 5^ * prazo-Ld,° P»rt»-:flnanci.de. Ru. Fr.n- série, côr cerâmica, óti
•¦'.t-Io, "'ií|vóÍKS«.vÂG.éN ''Y94o,~in:V"Pr.ti;", 

I ^°_ estad°. apenas CrS:

in Rlboln
KOMBI lu>:o CrS 2 300 000 —
Ver Rua Condo de Bonfim
024 np1_40_l,jij>ús 20 horas.
KOMBI 61 e SS~"~ Estado" de
novos, pode trarer mecânico. A
partir de 1 050 mil. Saldo _ pra.zo_—_Bar_ta Ribeiro, 197. _
LAND RC. /ER -" Vend»-» um
em bom ertído. Motivo viagem (SIMCA 61— Praia de Botafogo em frente
ao Cine Opera, des 8_ às 22ha.
ÍÒTÁÇAO - Vende-se M. B, 57
por motivo de outros negócios.
Ver na R. Barão de Mesquita,
n. 20.

saioo
197. |Cr$ 340 000 mensais.

JDO.EX 
-Av. Rodrigues

¦Alves, 173 - Cais do
Perto.

LOTAÇÃO - Vende-se l.P. 321,
30 lugares, carrocerio, duro «lu-
mínio. Metropolitana, ótimo para
colégio. Tratar pelo telefone: —
47-M40.

MORRIS 52 - Vende-se, 1 600
mil, ótimo estado conservação. —
Ver e tratar Praça Pio )í, em ffe.
è Candelária, com guardador Ne-
grão.
MÊRCURI 51 — Precitsndo pe-
quenos reparos, «penas 1 200 mil,
financio parte. Rua São Francisco
Xavier, 30-B.
MORRIS OXFORD 51 - Pinlur»
nova, pneus B.B. toda prova ge-
ral. 800 mil entrada. Suburbano,
9942 - Cascadura.

jprova Crí motor 1963,,po.su! certificado fi- 340 000 de entrada eprn.o. Beira- j,-.-ic». luxL'___m_nle equipado, ri-
rT, dio. ca,._s l.ilerais e bagáglto.
olUDEBAKER 48 Cham- rudo em N "P3- Por,s irico, pneus
,-¦ „ : . noves !-antla branca, -.1 000 km
pion, bom estado, fac. originais. Ccntervatllssimo. Rua
c| 600 mil. Rua São Cle- ÍPfô! fe.""' 

" M"s"-
mente n. 45-B, telefone Volkswagen wã. cm-., gra;
46-5353 - Sr Adolfo .if0, '¦'."""' rid,°< Cíoa $**}'•¦ '¦- r"-"-"1"- IJ-.ir-atiiio. pneui novos banda

. Mi. sórie, ridio, re- 
''/»"". 

P0'la trécc, p^uco roda-! VOLKS 64 - Vendo i vlsfã. ótl-torço de R..ra._lio.iue, único do- "?¦ «tÇdq excepcional con.erva- n-,o estado. Tel.; 54-2190 Ramalno, todo orlg., Cr» t 600 OCO de tf°- Tel. 48-3302. |.26j Rc|3!rto. Das 12 .ís 17h
VÊMAGUET, motor I 000,

955 — Traiar com
Sjuardnuor n.° 283, em frenle

Àiuga-se
Volkswagen

AV.
Tel.

PRADO JÚNIOR,
37-4055.

Automóvel

16-B -

ent., o rest. financ. RuaFranciscoXavier n. 30A.
STUDEBAKER 51 ^T.fiVl.Vend.:
le 1 500 a vista, máquina, Inln-
ria e pneus 100Í.. Rua Turf Club,
I2,_loia_G, tel., 4B.48II.
SIMCA 62*

VOLKSWAGEN 03,
n-.o estado i_.tr*].
fjciliio. Rua paim

62. 59 - Oli-!
Vendo, troco,'

Pamplona 700.

Compro — Pego à vista

,. , , ... , ., B.^5e,' VENDE-SÇ vm ridio íjsnuíno pa-tente. Facilito. Ac*ito carro 4;cl- ra v»ercur '""'
llndres em troca. R. Maria Atná-

melhor pr_.ço.
Roa6rio.

Tel. 48-6988 -

Buick 1963
Electra 225

Dn últlmmáquina 96 HP, rádio, linda còr! i". ,¦'m•n' _%•

VOLKS 65 - Est. de 0 km. Cõr
pérola. Fino trrto. Cr$ 4 8".0 à

ita. Troco ou financio. R. Araú-

MORRIS MINON - Vendo, de 2
portai, perfeito estado, 14 km cj
um litro de gasolina. — Tels.
45-4402 e 42-9282.
MORRIS OXFORD - Motor reti-
ficado, cilindros Stand, por 1 000

facilito, Av. Santa Cruz, 270,
fundos — Realengo.
MORRIS' OXFORD 52 - Vendo
enxuto — Rua Sidônio Pais, 109,
casa 2.
MORRIS OXFORD 51 - Impecável
o est, geral. Bate à vista Cr$
t 600 mil — Rua Sidônio Pais,
27 — Cascadura — Sapataria..

3 350. R. João Pinheiro, „_..,C/__2_^_TeL:__49-687. 
SIMCA 61 - Vendo",-troco, íãêf-lito. Av. Mem áeSè. 253-8.

SIMCA 61, última sírle; .ricÜo,
pneus novos, molor Tufão núvo,melhor oferta. Voluntários, 371.
Porteiro. Botafogo.
SfMCA Tufão - RÍTÍyí~Esr_-_ã|
1964 - Sombra queimada, IS 000Km, 6timo estado. Melhor ofer-ta ou estuda-se troca por Volks65 ou-DKW;'65; Jratar:_22.2943.
stàndardTvanguàrd
50 - Emplacado na pra-
ça, c| taxímetro, Cr$ . .
1 -400 000 à vista. DO-
REX — Av. Rodrigues
Alves, 173 - Cais do
Porto.
SKÒDÁ" 59rTo7n~r ídto77i5TtevV

VOLKS 65 — Verde amazonas.
Equipado. Rádio Eecker * cutros
honi equipamentos. Afíenss 9 000
km; Troco ou financio. Telefone:
38JJ397.  .
VOLKSWAGEN 61 -: E> 62.--. Cr$
1290 COO, sincronizados, virias
cores, superequipado» com rádio,
tranca, capas ele. Satdo a comb.
Troco. Rua SSo Francisco Xavier,
342, Maracanã.

ao Tòurlng Ç'ube * Praça Mauá.jt.
VOLKSWAGEN : 63~p"ara 

'
enlrera em ótimo estado d

perins t/c, 8 V, hidram. dir.
v.-ii--.... . -m ¦¦ • '¦Jr- írcia * "> v'"lrct ray-ban,VOLKSVVAGEN 6j, para pronto rídio, vidros e antenas elétricas,enlrera em ótimo estado de con-j côr azul-marinho tropical, f- .a-
.e7nnC_rWCOm e.'_ada, d* 5rS;c5,-. de seda. Único no Rio, !' )-1 áu° .í°,° ,e o »,do ^n."° _,*»\rada Itamaratl AlfSndes.. Tro.jr
poMlbilidades orçamentnna5 dos
senhsres iníeressades aceitando-
se seu auto como parle da en-
Irada — Rua Mariz e Barros, 72— Texas.

VOLKSWAGEN 60 - Última ia-
rie, tranca, reforço de péra-cho-
qucl. Teb_58.67fll.
VÕLKS 

"62 
- óTinioTT. êPlior ofer-

la. Dr. Salamini, 161, «p. 202,
Depois de ]2h.

VOLKSWAGEN 64 - Vendo equi.'
pado, ótimo estado, 24 mil km.
CrS 4 500 à vista sem oferta. -
Tel.i 52-3040.

VENDO GORDINi" 63 - Bordo,
lindo carro. Rara conservação.
Cr$_2 650. .R. Mari, Amslla 67

itiuca.
VOLKSWAGEN 63 - único dono,
superequipado. Melhor oferta -
Base: 3 700 - Barão de Mesqul-

MERCURY 48 - Táxi Cap., ré.
dio, farol manual, pneus b.b.,
nunca bateu, mec. ótima — Rua
Parima, 47, P. Lucas - 1450
mil à vista,
MERCURY 1958 - Luxo, tipo
Imnala, vendo no estado, Cr$
milhões (três milhões à vista)
Reformando a máquina 3 500 000
(três milhões e quinhsntoij. Ver
e tratar Av. Amaro Cavalcanti n.'
2 021, Sr. Valdir. Engenho d
Dentro.
MOP.RIS MINOR 1952 - Preco
base CrS 1 500 000. Tratar
Café Braga. Rua Henrique Va-
Ioda res, esquina com Übaldino
do Amaral, com Osvaldo Touro,
MERCEDES 63 - S. 220. direção
hidráulica, superequipada, pou

co rodada, original. Preço base
à vista Cr$ 22 milhões. Av. Ro-
drigues Alves, 539, Tel. 23ÍOTI.
MERCURY 51 - Mec, 4 pis., Iln-
do — Aceito Vespa, TV, rnáq, es-
crever - Base: 1 700 mll. Rua
Sousa Franco, 403 — Não há tel.
MERCURY 55 - Otima"~c_m"icí_~.
ta da 4 pts., urgente. Facilito ou
troco, base 2 200 — Rua Desemb.
Alfredo Russel, 62/102, Leblon

Prix. Bart. Mltre.

INTERLAGOS CONVERSÍVEL 64
Pneus novos, b. branca — Vendo
ou aceito carro nacional de me*
nor valor — Preço baio de Cr%
S 300 000 na Rua Campos da
Pai n. 228. Tel. 54-3125.
INTERLAGOS BERLINETA 65 -
Vendo ou troco por Volks. 0 km
Ver R. Teixeira de Azevedo, 86
Tel, 29-5389. (Américo).
IMPALA 60 — Vendo, 4 por-tas, 6/ coluna, unlco dono.
Tratar na Bua Siqueira Cam-
pos, 82,
INTERLAGOS Convertlvel 1962,
rádio, motor cremado, vondo ou
Iroco carro nacional, om estado
excepcional. Prado Júnior, 120,
ap. 202.
ISABELLA 1959 — Vend«-so
à Hua da Passagem, 78-C.
IMPALA 1963, de 4 pottos, hi-
dramático, com apenas 16 mil,
«em coluna, 8 c. .ua São F. Xa-
vier 40, tel, 48-5476.

INTERLAGOS 64, estado
impecável — Av. Prado
Júnior, 16.

KOMBI 48 - Vende-se, estado
de nova. Preço 1 780 ou facill-
ta-se. Rua Andrada Pertence, 42— Luís.
KOMBI — Compro, pagando hvista, de particular, favor tel.
57-5736. (Comprando p| meu uso),
KARMANN-GHTA 65, 2oro. Ven-
do, troco ou financio, Ruo Fran-cjsco Otaviano, 51.
KOMBI 61, excelente estado, rá-dio o tranca - 58-6781.
KARMANGHIA 62 _' Ricamente
equipado, carro fino trato, p| pes-soa exigente e bom gosto. So-mente a vista, Tel. 26-8214.
KOMBI 60 - Vendortn_co, fa.cilito. Rua São Francisco Xavier,398. Tel. 28-3776.

AÍORRIS OXFORD 1952 - Estado
bom, máquina 100% — Ver na
Rua Belfort Roxo, 129 (Lido).
MERCEDES 51 - 170-D - Ven-
do p| melhor oferta — Trator na
Av. Copacabana, 702-907, das 15
20 horas.

um dono, est* quase 
'nôvo, 

na !.*, n,°, _.l?!' a1* ,2 ll0,as' ou
Rua São Luís Goniaga n. 200 -í,e , 54"1805 ou 48-3433, com
T_l ri nrni 1 mn. ínl. _. _J __„_.._, _.]_¦_. .«i 

VAUXHALL 51 - Com rádiõ7~4
cilindros. Financio. Aceito carro
de menor valor. Bernardo. Tele-
vor.ft: /S-1836.
VOLKSWAGEN:

65. Pago j
47-7560. '

- Compro de 60
vista. Telefone

36-2359.

Brasinca 66
4 200 - G T

Único 0 km, pronta entrega
no Rio. O máximo «m carro
nacional, categoria Sport-Luxo
Internacional. Em exposição em
ANDRc CAR. Aceitamos troca.
Rua Ministro Viveiros de Cas-
tro, 41-B. Tel. 57-0823. (P

PONTO DE PARTIDA PARA UM BOM Nítinífi
Comprar melhor é um privilégio dos que compram na Acen™Tânia, resolvendo na hora, qualquer problema de entrada e f1

Tel.54-2596
S1MCÃ 61 - Ótimo estado, ver-
melno e marfim, mecânica a qual-quer provo, à vista, troco e fac.
R. 24 de Maio, 316-Q. F. 48-2701

mecSnico, dspois das 13 horas.

SIMCA JANGADA 1963 - Ven-
do, ótimo estado, ridio, «te. Com
33 000 Itm. Tel..- 28-5442.
SIMCA ano 62, táxi. Éiitr. 1 2ÒÕ
mll. Resto financiado. Ver noPosto Viaduto de Madureira, das8 as 12 horas.

VOLKSWAGEN 1964 - Grani, ."¦tado de lera. Rua Barata Ribeiro,
n.» 323-A.

VÒLKSWAGEN'"Í963 - Equipada,
capas, colhas, tranca, vendo. RuaConselhero Olegirio, 13 — Tel.480195.
VENDO - Aero~WiuyTl965r5
marchas, cór grená e marfim.Ver todos os dias ns garagemKio Sao Paulo Campinho Com OU-veira. Preco_Cr$_6 950.'VENDE-SE 

Skoda 59~com :rípío,único dono, estado de novo. R.Sao Luis Gonzaga, 200 —
54.2596.

SIMCA TUFAÕ 64 - 3.a séTÍÍ,
excelente estado de conservação,
nôvo de tudo, superequipado. R.
Dr._Garnier, 95. Preço 5 500.
SIMCA CHAMBORD .-1960. OTfmõ VOLKSWAGEN 61estado, equipado, com rádioBloupunk, placa milhar. Vendo outroco por fusca. Ver Vilela Tava-
res.n, 8, Depois das 12_horas.
SIMCA 60 - Em 

"ótimo 
estadode conservação e equipada. Fi-nancia-s» - Rua Dr. Sallamjni, 156.

SIMCA 62 - Vendo em boinTs-
tado. Só à vista. Cr$ 3 500. An-
gel. 42-4599.

fei.

VENDE-SE Acro Willys particular,1962. Preço base 3 500 COO ou a
combinar. Ver e tratar Rua Pf
nliol 51. Marechal Hermes.
VENDO dois caminhões ChevrcT
let 51, reduzidos, Cr$ 1 500 ò
vista ou íacililo. Rua Santana,
77,_!oÍ» E, com laércio.
VÕLKSWAGENi-. GB -'24-93.21

Motor B.30-4435, morl. 196S, . 
côr atui, calhas aiuis. Gratifica- 19.71.54
sa bem • quem der informaçõos
que possibilitem a recuperação.Tal. 47.7342.

Chevrolet 63
portas, 6 cil. mec. rác

>a 1-98-77.

Chevrolet 58
STATION WAGON

6 cil., dir. hid. rádio, chapa i|

STUDEBAKER 48, 4 ptr., 6 cil.,
mecânico. Troco, fácil. Barão délucena, 64.
SIMCA 59, em ótimo estado. —
Rua Torres Homem 150-C. Mer-cearia.

NASH — Vendo, peças e aces-
sórios, maquine, cx. mudanças,
rodas com pneus etc. Urgente. R.
Eteivina 11 — Olaria.
OLDSMOBILE 53, part., ótimo es-
tado. Ver e tratar à Rua Pedro
Ernesto, 5. Tel. 43-7611.
OLDSMOBILE 55|88|100%. Levou
peq. batida. Vendo pela melhor
oferta. Av. Suburbana, 9105, —
Não atendo pelo telefone.
OPEL KAPITAN|39 - 6 cilindros.
Vendo pela melhor oferta, ver e
trafar diàriament» è Rua Mar-
quês da Pombal, 125, c|Sr, Pos-
sante.
ÔNIBUS Mercedei LP tloo urba-
no 32 p. Condiçõet excepcionais.
5 A 5720.
OLDSMÒBI LE 1955, hidramitico,
8 cilindros, 2 portas'. Estado de
n6vo, Ruo Ronald d» Carvalho,
253 • Copacabana.
PIC-UP WILLYS 1964, cor cima,
nova. Vendo 3 470. Capota no.
va, equip»da rádio. Rua "B",
bloco B-2, ap. 101 (transversal
Av. Duque Caxias). Vila Militar
urgente.

KOMBI 57 alemã opt. eit. CrS' í?S..mil,.Av- Guilhermt Max.well 445. Bonsuc»sso
KOMBI 60, estado de novo, me-cínica, lataria, forraçao, pintura
2tlmãêifitím°- "¦Ufususl

ISABELA - 57, LUXO -. Vondo
ou troco carro menor valor. Fa-
cilito pagamento, Av, Mem de
íi, 253-B.

INTERLAGOS 63, CON-
VERSÍVEL - Em bom es-
tado. R. Real Grandeza,
238.
INTERLAGOS Berlineta 64. Equi-
pado, vendo ou troco por sedan
nacional. R. Rego Lopes, 30, casa
15. Tijuca.
JEEP CANDANGO 2 - 890 000,motor nôvo, pouco rodado. Saldo
a comb. Troco. Rua São Francis-co Xavier, 342, Maracanã.
JEEP — Aceito em troca por ml-nha Rural 63. Urgente 3 600 mil.Tel.: 48-7756.

KOMBI LUXO 61 - Motor nôvo,0. km e| fatura do Concessioná-"1' „e5,at,° Seral nova, financioaté 24 meses. Praça Onze, 179-A.Dia todo.
KOMBI - Compro da 57 a 65.
£i9.°_..Í vis'" 1»alquer estado -
29-1997 - Norival.

JEEP 60. Estado de novo. Ven-do, troco, facilito. Rua S. Fran-cisco Xavier, 398, Tel. 28-3776.

JEEP WILLYS 59|60 com-
pletamente reformado.
Vendo ou troco porVolks. - Telefonar p]
52.7511 - Bávaro.
jEEP WILIYST9 - Vendo, ,ra"-«o 4 todas, ótimo estado. RuaDesembargador Isidro 172, por-
JpH LAND ROVER - Vende-se.ivj^, motor possante, pintura,
?1I2_"lnenl0 • P"eu» novos, CrS1200MO facilito , Iroco.'Teí*25-9515, p| manhS
JEEP.61 - Fechado — Preço de
gçasiao, na Rua do Resende n.
_í-_0JL_eS!?_Í5!?fone_32;5259.
KOMBI 59 i-A. Sincr. Vendo-oiIroco por Volks ou Dauphine. R.
Í8°-W34* ' 

,66'B< Telefon»

KOMBI — Compro, mesmo pra.cisando do reparos. Paga na ho.raJ_Telii_29-173fL__
KOMBI 1962 - Suieito a qual-
quer prova - Vendo ou froco
por carro pequeno de menor va
lor - Ver na Rua Cardeal DonSebastião leme n. 114 - ap,201_-_Fáfima.  _
KARMANN-GHÍA 62 - Estado~dinôvo. Cr$ 4 450. Troco. Av. dosItalianos, 723 - R. Miranda, deis 13 horas.

PONTIAC 57, 4 portas, si colu-
na, equipado, de um só proprie-tário, procedência diplomática. —
NÕ — Carro todo mecânico, Rua
Rego Lopes 30, caso 15. Tijuca.

SIMCA 65-0 km, em
bom estado, Rua Real
Grandeza, 238.
TAXI - Gordini 1964, última-»*
rie, mecânica a fôda prova,vista 3 850 ou financio c| 2 000
entr. saldo a combinar. Av, Co-
pacabana, 610, loja J Galeria.
TAÜNOS 52, aíeniio. Vdo. ur-
tjente, em muito bom estado, na
R. Conda de Bonfim, 507, no
bar. Tel. 38-0493.

VOLKSWAGEN 65 - Vendo, su-
perequipado, e:tado de 0 km.
Ver Av. Pres. Varr.as, 435, sala
-,C!_:*- J_-__M 43-0655.
VÕLKS 62. Ótimo estado, meei-
nica a qualquer prove, à vista,
troco e fac. R. 24 de Maio, 316-
Q -;_F._48.270K
VOLKSWAGEN 60 - ílÕÕ~mTl,
praça, excelente estado, saldo
dentro de ss'cond. Rua Condo deBonfim, 40-A.
VOLKS"óí

As propostas deverão rer
entregues até o dia -5 de ja-
neiro, às 15h30m. Melhores in-
formações Tel. 52-8055, ramal
459, Sr. Goodman. (P

3. série - Parti-cular — vendo em esiado de no-vo, ci rádio e tranca CrS ....2 900 MO ou melhor oferta. R.Prudente de Moraes, 101, ap. 303tel.: 27-3560.

Totalmenteequipado, carro muito trato. Es.tudo financiamento. Tel. ?6-82U
VOÜSWÁGEN" 6. - f'200"mileptrada e o restante em até 401 VÕLÍ.á'r"i4nr-írCl—7ZS . •m. ót mo estado. Av Alt. R«. i _„". _"""' ,odo tlwufo.
reso, 91.A. Tel 4*6.37 ™-° *,?' Cí$ ' 700 00° ' ,2 Drc'-1 --f'3/,-__ . I tacões CrS 215 000 Nôvo. 47-7929

L°5_ 5? I VOCkõWAGEN 62 
'-"Ultima""sé"VOLKSWAGEN 50

entrada e o restante em até 40 iÓtimo estado. Av. Alte. Barroso
?l-A._Tel. J2-6137.
VÊMAGUET 59 - 9ÕÕ~M0 entra-da a o restante em até 40lm2, fs,ado. Av. Alte. Barro-so, 91-A. 42-6137

TAXI VOLKSWAGEN 1962. Ven'-
de-se. 3 000 000 _ vista. Aceita-
so oferta sem taxfmelro. Tratar
Senador Vergueiro, 203 - ap. 226.
TAXI — Vende-se frota
de 7 Volks, ano de 60 a
64 — Rua Bento Lisboa,
ri.? 116.

PONTIAC 51 - Mecânico, 4 por-
tas, em bom estado. Rua Conde
Bonfim, 42. Tel.i 48-0353.

PLYMOUTH 1953, emplacado na
praça, ótimo estado. Vendo ou
troco. Av, Suburbana, 9 991-A.

TAXI GORDINI 63 - Vendo outroco por corro nacional, não financio. Tratar hoje e durant, ,semana_!_LR;_Abolição, 355
TAXI 

"DKW 
1962 - Vendo,' B«e4 800, corro c| 6 meses derantia. Rua André Cavalcanti, 83.

TAXI GORDINI 63, òl_~"lérle",
trabalhando perfeito estado, donovende à vista, ou cl 1 950 deentrada ei x 190 • 8 x 230 oua combinar - Todo dlai Ronald
de Carvalho, 1*1; ap. 2 - LidoCopacabana,
VOLKSWÃGÉIÍ' 1966. Zero km!
Vários. Aceito troca ou facilito
parla. Rua Cond» da Bonfim,
66-A. Tel. 34-9909.

VOLKSWAGEN zero km, aiul, fã-furado. _ Hoje. Auto Modelo. Cr$5 700 a vista. Aceito troca. Te-lefone 45 5388. '
VEMAGUETE 64, equipado. Ven-do, troco, facilito. Rua S. Fran-cisco Xavier,-398. 28-3776.
VOLKSWAGEN alemão 53 equlp.
íi pin!: _?-'•-Av- GuilhermeMaxweljjMJ^JBonsucesto.
VOLKSWAGEN 62, ólimi"l_í^"0
geral,_equipado, mecânica, lataria.forraçao fudo 100%. Facilito. -Rua Uruguai 248 - 38-5128.
VEMAGUEJ 57, alemão, ótimo es'-

i ,^S;Snií' . latarla. forraçao
™ J%5,JFE,l,te- «• Uru^"
VOLKSWAGEN 64, 

"êm

excepcional estado, to-
do equipado. Troco e
fac. cj 2 500 mil, Rua
São Clemente, 45-B. -
Tel. 46-5353. Sr. Adol-
fo.

VOLKÍWAüEN 61, última série*,«P« d» Napa, ridio (carro nâ.v°)' 3 MO- «"dido Mende» T40,». ¦ 404 - Glórl«_-_ .VEN?I"£. Y1^ "' ",«da "«vo,eq. 18 000 km. 4 500 mil _ vistaou 3 200 entr., saldo 12 d, 200mil. Ver até 12 horas. Anil» Ga-
;,baldÍ!,*i 5r- Jo"- Tratar feia-fone 37-7645.

rie, equipado. Ótimo esl.do. Me-lhor_cferta —_Tol.i 38-05-0.
VÕLKS 

"Í9ó2 
-' Aiui^püüitlTirÜ'

co dono, excelente estado, — Avista 3 200 - Tel. 23-2973.
VOLKSWAGEN 6l,"i.lf. série.lü".
perequipado, rádio Invictus, te-cias, capas nepa, motor novo com000 km - Uroenle. Precot Cr$950 000 - Rua Dona Delfina,
n, 6-D. ^_
VOLKS - Vendo I 0 kiri;
cem-chegado — 57.8855.

Caminhões
Basculantes

Precisa-se para traba-
lhar em Volta Redonda.
Tratar Rua Belém, 160 -
Realengo.

VÊMAGUET 65 com garantia, su-
perequipado. Financia-se — RuaDr. Satamini, 15Ô.
VOLKSWAGEN 64.61.60 - To-dos superequipados em estado denovos. Financia-se. Rua Dr. Sa-tamini, 156.

PONTIAC 47 todo em bom es-
tado, vendo por Cr$ 800 000 ou
troco por carro de praça. Tratar
na Praça Pio X, 99, portaria com
o Sr. Rique.

BOM negócio só na R, Condo Bonítai." 40: Volks. «o a64 desde 980 mll. Aero 61 a«4 desde 1 100 mll, Dauphine
60 a 63 desde 620 mll e on-tros c| saldo a comb. Troca-
??-_5H5._5°.!!do_lpnflmJL_40.
KOMBI 60 cj máquina paradã~e
precisando pequena lanternagem,
urgente. Base 1480. Rua Augus.Io Barbosa 171, aceito ofertas àvista. Todos os Santos.
KARMANN-GHIA óf. Verd» •marfim, estado de novo, mecS-nica a qualquer prova, à vista,troco e fac. R. 24 de Maio, 316-Q - F. 48-2701.
KOMBI 61 - ótimo estado geral.Vendo, troco, facilito. R. PaimPamplona, 700.

PONTIAC CATALINA 1952
Ótimo «stado. Vendo cóm 1000
de entrada. Saldo em 15 meses.
Telefono 48-1975.
PACKARD 1940 conversível. -
150 000 de entrada. Vendo em
ótimo «stado. O restante em

10 da 60 000. Aceito geladeiraou TV em troca. Av. Gomes
Freire, 740, ap. 902, ótimo parao. carnaval.
PONTIAC 50, ótimo «stado geral,equipado, mecânica, lataria, for-
ração 100%. Facilito. R. Uru-
guai 248 - 38-5128. 
PICK-UP Ford F-100, 1962. Ven.
de-se em perfeito estado. 3 500
a vista. Ver t fratar Estrada
Quilungo, em frenf» n.o 739.52.9248 Sr. Alberto.

VOLKSWAGEN 64! 
'ultima ' 

série",capas, calhas, polainas ele. Pre-
ço a vista 4 290. Tratar a Rua
Rego Lopes, 30, cisa 2, Telefo-
ne 34-4632.
VOLKSWAGEN 64, tedo equipa-
do, este novo. Tratar: R. Cardi-so de Morais, 400. Loja 30 -
(Sr. Amorlm).
VOLKSWAGEN 1966, modelo ver-melho cereja, iero km, saldo peloRio, Vendo ou troco menor va-
lor. Barão de Mesquita, 129.
VOLKSWAGEN Í964 -
Superequipado, R. Real
Grandeza, 238.
VEMAGUETE DKW - Pracinha
ainda não emplacado, 3 milhões
°visla e mais 47 prestaçíes de120 000_ para Caixa Econômica,
transferencia com 4 anos de |u-ros e seguros pagos, — Luiz,57-2622.
VOLKSWAGEN 59 - Vendo, se-
dan e| pintura * estofamento
originais. Dispensa revendedores

R. Bamblna, 67-A — Botafogo.

VOLKSWAGEN - Vend..s« mórj.1966 - 0 km, verrp«lho cereja -
Pela melhor oferla i vista ou re-cebo Kombl 63 ou 64 em bomestado, como parte ds pagamento— Rua Afonso Pena, 10, ap. 703,ate ás II horas.
VENDO um Dodge 51, de oraça,maquina retificada. Rua Pereirade Siqueira 56. Tijuca.
VOLKSWAGEN 1964 - Vendo,
pouco rodado • superequipado.
Financio parte do paoamento. —
Rua Cond» de Bonfim 703.
VOLKSWAGEN 61, óti-
mo estado. Troco e faci-
lito, tel. 36-1323 - Pi-
nheiro ou Afonso.'

VOLKSWAGEN 1962, pérola,equipado. Vende-se por Cr$ ....
3 280. Tel. 52-4678, a partir das
10 horas,
VOLKSWAGEN 63, equipado. Tro-
eo, fácil. Bas» 3 850 mil. Tel.
46-5492.
VOLKSWAGEN 0 km, vArlns
córes, a faturar pelo Rio. —
Vendo ou troco por carro
de menor valor. Rua Escobar
n. 91, S. CrlstovSo. — Tcl.
34-6200, 34-6056, Sr. Joti.
VOlsís 63 — Exeolent»": es-
tado, capa napa, rádio, bu-zlna. íarol neblina» etc. CrS
3 800. Rua Amaral. 74, caca* 201. Tcl.: 58-3903.

Compacto 1963
- PONTIAC TEMPEST -

Lindo carro, superequipado, 4
portas, rádio, doe. diplomática.

_ T m-: 27-2600 -

Chevrolet 63
Mec. 6 cil. 4 port. superequip.
c/ 12 000 — originais, doe.
diplom, liberado. Tel. 27-2600.

Chevrolet 63
Rádio, vidro rayban, 4 portas,
6 cil., mec. Doe. Embaixada —
Vendo, troco, financio. Rua Ba-
rata Ribeiro, 236-A. Tel. 36-4337.

Chevrolet - 65
coupe

Hidramético, diroção hidráulica,
freio a ar, rádio, er quente e
frio. Doe. 100% — Av. Copa-
cabana, 71-A - Tttla.t 57-0224 -
57-0555 - Jorge Alberto.

VOLKS 62 - 3a. série, perfeitode tudo, nunca bateu, lavo a
mecèníco, superequipado com
gosto - Crt 3 600 mil - Rua
Djalm» Ulrich, 316-303. Copac.
VENDE-SE capota" para
Pie.-Up, Ford ou Che-
vrolet c[ dois bancos la-
terais, estado de nôvo,
pela melhor oferta. —
DOREX, Av. Rodrigues
Alves, 173 — Cais do
Porto.

WILLYS 62, gelo, equipada.
Vende-se, 3 600. Tratar em frente
à Candelária, com o guardador
Negrão.

VEMAG 63. Único dono. Estado
Impecável; Fatura de dezembro
de 63, superequipado, S. Fco.
Xavier, 400.

PEUGEOT 52, série 203, 4 portas,4 cil., com portabagagem 950 000.Rua 24 de Maio, 1021 - EngenhoNovo.
PONTIAC 48 - 700 mil - RuaGieziou, 62 - Pilares - Tel.iW-,552? - 49-1460 - Ho|«, das8 as 12 horas.

VW 64 - Cr$ 4 250 000 
"à 

vis-
to. Vendo equipado c. rádio
Telcspark, capas napa, ótimo es-
tado. R. Barata Ribeiro, 197-A— Galvão.

VOLKSWAGEN 60, con-
versivel, alemão, único
no Brasil, equipado. Fa-
cilito, tel. 36-1323, Pi-
nheiro ou Afonso.

VOLKSWAGEN 63,
do, à vista ou fac.
vier 400.

superequlpa-
S„ Fco. Xa-

KOMBI 59 - Alemão, standard,
particular, 4 portas, toda transf.
p| 62. N. B. - Máq. nova -
Pintura, pneus, tudo nêvo, ur-
gente, 2 400 à vista. Rua Dr.Padilha 218. Tel.i 29-4997.

KARMANN-GHIA 1964 - VaTicT£st. de zero, superequipados. —
tranca, radio etc. Aceito troca oufacilito ou financio com 2 000 000
«Ido em até 15 meses. R. Con-oe_de_Bonfmi, 66-A. 34-9109.
KARMANN-GHIA lwSTTTa^nrTõ
«uperequipado, azul polar, telo
pérola. Vendo ou troco menorvalor. Barão de Mesquita, 129.

KOMBI 63 - Std. uso parti-cular. 30 000 kms. R. Bambl-
n»;' ¦ 67-A - Botafogo.

KOMBI — Vende-se uma, ano
1959, um só dono. Tratar è Av,
28 de Setembro, 191, ap. 401,
lei..- 28-7738.
KOMBI - St. motor de 62, for-
rado de Eucatex, 4 port. pint.nova, caixa do câmbio nova,
tranca. Ver à Rua Alan Kardec,
35, ap. 201. Baio 2 250 a vista

RURAL WILLYS 1963 - EstadiImpecável de conservação. Sujei-to a qualquer prova. Aceito tro.
ca ou_ financio part» com saldo
em até 15 meses. Rua Cond» daBonfim, 66-A. Tel. 34-9909.
RURAL 59 - 4x4. Estado geralda nova, vendo urgente, com ri-dio, fa;o qualquer prov». Ru»Teodoro da Silva, 897.

KOMBI Standard 1962 em bom
estado. Prado Júnior, 120, ap.

KOMBI — Oferece rapaz para pe-nuenas entregas. Telefonar das11 às 13hs - 52-0379. Sr.
Eduardo.

KARMANN-GHIA 62 - lõiiiü-bro) - Azul atlântico - Parti,cular vende 1 visla, «qulpado -Troco - Vor na Av. Copacaba.na n. 906 - 1 001. Na p.rf. dalargai
KOMBI - Aluga-s» 1965, mmmotorista — Excurões, Viagens ¦Peq. entregas - Tratar: 22-6113,Horário Comercial.

I KOMBI 60, Standard, preço úní-co. 1 600 mll. São Clemente. 145.

automóveis t^áHma
. 65 — Gordini, 0 km.

M — Volkswagen, côr vinho, apenas 15 000 km.«4 - Aero Willyj, equipado.
M - Rural Willys 4x2, completamente nova.M — Gordini.
63 — Dauphino, «quip. ótimo estado.
<2 — Vemag Belcar.
62 — V«masu«t, magnífico «st. cons.
62 — Dauphine, excepcionalmente nôvo;
«2 — Volkswagen, excepcionalmente nôvo.
61 — Vêmaguet, «q «st. nova.
<1 — Volkswagen, últ. sírie, sincr. equip.
60 — Volkswagen, original • nôvo.
S7 — Volkswagen alemão, «q. est. nôvo.

VENDEMOS COM GRANDE FACILIDADE DE PAGA-
MENTO E ACEITAMOS TROCA.
Ru» Cond» de Bonfim, 190 • 204 — Tel.: 28-1610. (P

RURAL 65, 4x2, luxo, equipado.
Troco e financio, Real Grande-
za, 193, loja 1. Aberto até 22 h.
RURAL 61 - Em bom estado. -
Vendo urgente, 2 40O ou melhor
oferla. Ruo da Carioca, 53, tel.:
22-3921, sl 202.
RURAL WILLYS 60 E 62 - CrS
980 000 quase nova» ,equips. e|
rádio, tranca, «te. Saldo a comb.
Troco. Rua São Francisco Xavier,
342, Maracanã.
RURAL 63 - Equlp. rádio trans.
tranca, direção, isqueiro, 4 pneusnovos, ótimo estado. Vendo ur-
gente ou troeo. Tel.i 48-7756.
RAMBLER 19*1 - Estado d» zaro,
compacto, 4 portas, direção hi.
dráulica. - Traia • facilita. _
Rua Barata Ribeira, 323-A.
RURAL 59 - Tranca, capas, pin-tura e pneus novos, ótima daludo, troco, fac. Suburbana, 9942— Cascadura. 
R.URAL WILLYS 65 - Luxo, 4x2,c| rádio, tranca. Vendo ou troco
Vir carro d» passeio. Rua doBispo, 47.

VENDE-SE um» Simca Chambord
62 equipada, semlnova. Preço:
3 800. Tratar pelo tel.t 37-8451
VOLKSWAGEN 63 - Bom «stado,
uso part. com 980 mil «m «qul-
pamenfo», somente à vista p|
part. 3 950 mil. Tel.t 460475.
VOLKSWAGEN 62, rádio 3 fai.
xas, tranca, capas napa etc. Uni-
co preço: 3 500 mll. Rua Cândido
Mendes, 215, ap. 108, 524)294.
VOLKSWAGEN 64, vinho, ijlti-
ma sárle, «qulpado, R. Barão do
Flamengo, 50, ap. 203, telefo-
ne 45-9589.
VOLKSWAGEN 60, perfeito es-
fado, 2 700 à viste, 45-7886.
VOLKSWAGEN - Compro, pa-
Bando á vista, de particular, fa-
vor tel. 57-5736. (Comprando p|meu uso).
VOLKSWAGEN 1962 - Vendo,
facilito parte, todo equipado, rá-
dio e capa, único dono, motor
100%, Rua Viseond» Pirajá n.
T75-B — Ipanema.

VOLKSWAGEN 1962, «quipsdo.
único dono, estado de novo. Ven-
do, troco e facilito. Rua Conda de
Bonfim, 41-A. Tél.i 34-4364.

RUR-.ALÍ2 /** - v,ndo u'fl">-
te 2 600. Rua Marechal Fock 202ap. 201. Tel. 30-7696.
RURAL WILLYS 1964. Vindo, e.tado de nova, modelo 4x2. Fi.nanclo o pagamento. Rua Condede Bonfim 703.

! RURAL 6t!62 - Pouco rodado,
bem conservada, tração nas 4 ro-
das, com roda livre, tranca nadirt.c„"°„- íre!° 2Ó5°- Telefone^9-7869. Rus Perseverança 61 -
Est. Riachuelo.'
RÜRÃL 1965 _ luxo, 1 dTfTTl

[mll km, duas lindas cores, equio.Vendo 3 500 000, saldo a com-binar ou troco carro passeio. RCabuçu 116, Lins. 49-5880. Sr.Adelino.
RURAL WILLYS 64 - 4x2 - Ven-de-se equipada eom rádio em
perfeito estado. Semente ã vista,

:«' ' "'"' Rua da Gamboa, n.

| RURAL 60, c| rádio
ótimo estado. Ver

vendo em
Iratar eom

ll?,"1^"* «v» '8 d. Outubro,
JI37 — Muda.

VOLKSWAGEN 64 - Modelo 65 -
Vinho, 22 000 km, originais,
equip, com capas ¦ laterais de
napa preta, bagagito, porta tre-
co « (asstnto tntre oi bancos em
napa prata, rádio trans,, botões
da luxo cremados, painel forra-
do de napa, mudança ponche, ei-
pelho, 2 faces, tranca do 65, ro-
das, tal» larga cromadas, calotas
de luxo, todot oa fritos « ca-
lhas, farol ralado, silencioso ca-
siraco especial, todo cremado,
lanternas do 65, pintura nova,
pneus novos, espetacular «stado
de conservação c mecânica. Cr$
5 milhões ou troco por menor
valor. Rua Felipe Camarão, 138.Tel.: 48-0962 - Nelson.

VOLKSWAGEN - Compre, mesma
precitanda d» reparos. Paga 1

jw!ata1_Tal._2»-J738.
VENDE-SE - DKW-Vemeg, 196Í,ótimo «stado, CrS 2 950. Ford
49, multo bom geral, Cr$ 1 300.
l5L."ui_Ií?<1sro_J?_Snya, 746.
VOIKS - Compra da Sj"T~«T
P»g> i vista. Tal. 4M357 -
Jorge,
VÓLKS 64 - Supere-
quipado, verde amazo-
nas. Vende-se. — Tel.:
43-4990. R.-8. Sr. Alcir.

Automóveis
FINANCIAMENTO

Compre o seu carro onao
deseiar, nis pagamos à vista e
Ih» financiamos até 15 meses.
Av. Mem de Sá, 48 — lapa.

VOLKSWAGEN 61 - MotõTTrâ
mil, sincronizado, equipado. Estr.VIc. de Carvalho 1 213-C, até 11
horas ou depois das 18 horas
VNDE-SE um Javelln parado, p|melhor oferta. Rua Saracá
5. Parada de Lucas, Sr. Josá
VEMAGUETE 57 - Facilitada, ...
700 • 1 300 • prazo. Pôito Ipi-
ranga. Estrada Vlcante da Car-
valho. Vil» Koimos, com João
ou Ivo.
VENDE-SE um táxi marca Dod-
ge, modelo 1950, em boas con-
diçóes. Tratar com Wladyslaw, na
Rua Riachuelo n.» 142, dis 8 ás
11,30 horas.
VOLKSWAGEN 63 - Em «stado
d» n6vo, capas d» napa, Campo
de São Cristóvão n. 170.
VOLKSWAGEN 63 - Ult. siri." .
excelente «stado, rádio transistor— 3 faixes, pneus novos, Telefo.
ne 52-5934.
VOLKSWAGEN 60 - Rádio, tran-
ca, lindo. Fac. com 1 800, ne
Rua 24 de Maio n. 19, fundos —
Tel. 28-7512.

VOLKSWAGEN 1960, 62 « 64Revisados ¦ «m excelente «st. -
Trocamos e Hcililamos até 1
meies. R. Riachuelo, 33. Tel.
22-7036. ,

VOLKSWAGEN 1955 - Rádio n8-
vo, R. Dois d» Maio, 584.

VOLVO 08, camioneta em ótimoestado, pintura nova. Facilito —
Rua Conde Bonfim 577. Telefone
58-6769.
VOLKSWAGEN 64, s. equip.,

várias cores, estado OK. Troco,
facilito. R. Cond» Bonfim 577-B.
Tel. 58-6769
VOLKSWAGEN 60, últ. série, p]novos, bí branca, vendo hoje,
2 780, ou facilito parte; na Rua
Haddock Lobo, 33, loja E. — Tel.34-6001.
VOLKSWAGEN 62. Equip., rá-
dio, CrS 2 000 000 d« entr. oreit. flnanc. Rua Sfo Franeiico
Xavier n. 10-A.

ALUGUE UM
CARRO NÔVO

SIMCA - VOIKS
- KOMBI

MATKIZ
MMRMCHI_t0,13}-F

TEL: 22-2979
FUMINOO

MAM DO FLAMENGO, 300-A
TEL.: 45-0584

Chevrolet 1964
Zero Km

Diversa» cores, equipado, todos
impostos pagos. Av. Copacabana,
71-A - Tels.i 57-0555 ou 57-0224.
Sr. Jorge Alberto. (P'

Chevrolet 66
Cupâ SS — Impala

Gordini 1965
Vendo — Rua Duvivier, 107

- TEL.t 37-7466 -

Compacto 1964
Mercedes 190

Belíssimo carro, nôvo, liber.
diplom. 20 milhões. Não acei-
lo oferta. Tel. 27-0816.

Dodge - Ano 52
Particular vende, 4 p.f rAdío,

couro em excelente estado. Tele
fone 26-7392, Sr. Coelho.

ciamento.
1965 - GORDINI, licenciado na Praça.
1965 - KOMBI, zero quilômetro.
1965 - AERO WILLYS, estado de nôvo
1965 - KARMANN-GHIA, zero quilômetro
1964 - AERO WILLYS, estado de nôvo.
1964 - GORDINI, ótimo estado de conservação
1964 - RURAL WILLYS, luxo, nova.
1964 - VOLKSWAGEN, todo equipado.
1963 - VOLKSWAGEN, ótimo estado.
1963 - RENAULT GORDINI.
1963 - DAUPHINE, todo equipado.
1963 - AERO WILLYS, ótimo estado. .
1962 - RENAULT DAUPHINE, ótimo estado.
1961 - VOLKSWAGEN, ótimo estado
1961 - RURAL WILLYS .

COMPRAMOS - TROCAMOS - FACILITAMOS
Rua São Francisco Xavier, 189. Tels.: 48-0616 e 34-8338.

nan-

(P

(sÊPPMiWi
ABERTA DIARIAMENTE ATÉ

ÀS 20 HORAS, DOMINGO
ATÉ ÀS 14 HORAS

Vende-Troca-Faciliía
1965 - GORDINI, pouco rodado.
1965 - VOLKSWAGEN, equipado.
1964 - AERO WILLYS, várias cores.
1964 - GORDINI c/ rádio etc.
1964 -^ VOLKSWAGEN, c/ rádio etc.
1963 - VOLKSWAGEN equipado.
1963 — CHEVY II pouco rodado, mecânico,

4 cil.
1963 - AERO WILLYS, .equipado
1963 - GORDINI, ótimo estado
1961 - VOLKSWAGEN, ótimo estado.
1960 - VOLKSWAGEN superequipado.
1960 - CHEVROLET, 4 p„ 8 cil., hidr.
1960 -DAUPHINE, em bom estado.
1959- - CHEVROLET, 4 p. s/col. hidr. 6 cil.
1959 - VOLKSWAGEN est. de nôvo.
1949 - MERCURY, 4 p. ótimo est.

Rua Mariz e Barros, 724 - Loja
TEL.:28-7791 e 48-1403

Táxi
Volkswagen 60 - última «é-

rie. Equipado, em estado de
novo. Vendo. Sr. Lindoro. Rua
Artur Bernardes, 13.

VENDE-SE
Mercedes-Benz. ••- TJpo

230-S. Modelo 1966. Zero
km. Pronta entrega. Tra-
tar tel. 45..1728.

Vitrola de Fita
para automóvel, vende-se. Ver
e tratar na Av. Atlântica, 656,
Hotel Leme Palace, ap. 805 —
das 14-18 horaj.

Vemaguete 57
Vendo urgente íom um milhão
da entrada ou boa oferta à vi«!a.
Rua Dr. Tavares de Macedo, 10,
apío. 303 — Híglenópolii.

Vendo Roover
1952-4 PORTAS

1 000 000. Financio. Telefo»
ne» 42-8055 - 38-4528, Eucly
des.

VEÍCULOS DE CARGA7"*

CARR0SUSAD0S

CAMINHÃO FNM motor novo,todo recondicionado de ponto a
ponta. Vendo à vista Cr$ 5 500mil ou troco por automóveis —
Rua Antunes Maciel, 47.
CAMINHÃO FARGO 1952 - Ven.
do no estado. - Preso 400 000
(quatrocentos). Aceito oferta. Ver
e tratar nn Av. Amaro CavalcSn*
ti n. 2 021, Sr. Valdir. Enge-.
nho de Dentro.

A PRAZO

Ford Gaiaxie
1963

Conversível, seminovo, únTco no
Rio, equip-ido. Troco e facilito

- TEL.: 23-0528 -

TIJUCA- "•
RUA MARIZ EMRR0S, 7«
TEL: 34-7479

ONIR0
UtOrMIO SANTOS DUMONT

TEL: 22-3002
tOPACAMNA '

RUA R0D01W DANTAS, i-A

HL: 37-0077
tOPACAMNA

IARATA RIBEIRO, 105»

TEL: 36-1003

Ford 1962
4 p. ar condicionado

Oidsmobile 62
Cutllosi — R. Duvivier, 107.

- TEL.Í 37-7666 -

Impala 960
Hidramátlco, 8 cilindros, dlre-

ção hidráulica, rádio, sj coluna,
p| rodado - CrS 8 000 000 -
tratar tel. 23-1074 ou 43-9158.

Impala 63-65
4 portas, 6 ell., mec. vidroe ray-
ban, ridio, relógio. Tratar: tel.
36-2359 - Av. Prado Júnior, 257.

(P

Impala 64
Mec, 6 cil., supere-

quipado, rádio novíssi-
mo, de embaixada. Tel.
36-3449.

Carro Ano Enlrada
Volkswagen 19ó5 1 800 000
Gordini 1965 1 300 000
Rallye Especial Tufão 1964 2 000 000
Simca Chambord Tufão 1964 1 700 COO
Jangada Tufão 1964 1 700 000
Volkswagen » 1964 1 800 000
Aero Willys 1964 1700 000
Simca 1963 1000 000
Simca (praça) 1963 2 000 000
Simca 1962 800 000
Gordini 1962 700 000
Simca (praça) 19ól I 500 000
Simca 1961 700 COO
DKW — Vêmaguet ., 1961 1 600 000
DKW - Vêmaguet 1960 600 000
Buick 1955 600 000
Fiat — 1400 ?951 500 000
Buick 1949 500 000

Funcionamos diariamente,
inclusive aos sábados até 18 ho-
ras e aos domingos até 12 horas.

Kl"""III

Av. Pres. Vargas, 3 149
tels.: 52-1641 e 52-1215

SfiiBE8rs.ãM

CAMINHÃO FNM 56 - Vendo ao
primeiro que chegar p| 4 500 000,vale a pena ver. Posto Petrominas- Av. N. S. da Penha - Pe-nha.
IOTAÇAO MERCIDES IÊNZ 31, 23
lugares, carroçaria Pilares, 2 500
mll. Ver Estrada do Dendâ, 1 660.
Bar dai Canoas. Ilha do Govw.
nador.
ÔNIBUS International 33 passai.rerormado, inclusive pneus • ma-
ciuina.^1600 mil à vista. A tra-
tar Posto Atlantic Santa Luzia,
Av. Bra s il — Bonsucesso. .
VENDÉ-SE - Uma carreta FNM
ano 57. Tratar BarSo da Petró-
polis 716 Tel. 48-1413. .
VENDE-SE caminhão Studebaker
52 - 1 200 000 à vista. Rua Pin.
to Júnior, 175 —_Olaria.
VENDE-SE Chevrolet Brasil 958
(caminhão) Trabalhando mat. d*
constr. Rua Pinheiro Gulma-.
rães, 22.

AUTOPEÇAS E REVEND.
VENDE-SÊ um" tíxímelrõ Copei,
nha. Ver na Rua Carlos de Car-
valho, 69, sobrado, Crui Ver-
melha, com Wilson.

OFICINAS

DKW Vemag
V*nd»-s» uma frota com 8 DKW ono 1965 na praça, com geral.

LOJA PEÇAS AUTOMÓVEIS -
CENTRO DE NITERÓI - Comple-
tamente aparelhada c] grande es-
loque, contrato nôvo. ótimo ne-
oócio. Vende-ie. Melhores deta-
lhes Rua Buenos Aires, 47, Or-
lando Teixeira ou Albuquerque.

Oficina Volks
Completamente equipada, em bom
ponto e grande cleltela. Aceita
oferta para venda — 32-1933 —
Guedes.

VOLKSWAGEN
Na Zona Sul

Para sua comodidade e
segurança oficina especla-
lizada bem no inicio da
Rua Marquês de São Vi-
cente, faça a manutenção
de seu Volkswagen — Lu-
briíicação. lanternagem.
pintura e mecânica em

VOLKSWAGEN 1961 - Equipado
~ ft. Dois d» Maio. 584.
VOLKSWAGEN - Vende-se equi
pado, ano 60. Estrada Inttnden-
t. M_Q.lh.e_, 930. Tel. 1096.
VOLKSWAGEN 64 - Ridio capas
faturado pela Auto Modelo, úní-
co dono. Djalma Ulrich, 316902— Copacabana. j
VOLKSWAGEN 64 - AzulTnili.!
tico, 13 mit quilômetros, com to-j
das as revisões feitas, estado de
nôvo. Rua Araújo n. 258 - Cas- ,, ,-',_,.,.cadura. Vende-se 1960, muito bom es-'
VÒLKS 62, excelente, fac. c' ..' i todo. 6 milhões. Traiar Pr.ja
1800. Troco. R. 24 de Maio, 19jdo Flamengo, 382, c/porteiro.fundos. Tel.: 28-7512.

Mercedes-Benz
1966

Forraçao couro, Todot impostos
pagos — Av. Copacabana, 71-A.
Tell.i 57-0224 - 57-0555. Jorge
Alberto.

Mercedes Benz 61
220-S — Equipada — Couro

Interlagos 63
Cupê. Vendo. R. Duvivier, 107

- TEI.I 37-7664 -

Alfa Romeo 2000
J K

VOIKS 61, equip., transf. p| 63,
fac. c| 1700. Troeo. R. 24 de
Maio, 19 fundos. T. 28-7512.
VOIKS 60. 

"Equipado, ' 
ótimo es-

tado, mecânica a qualquer pro-ve, i vista, troco • fac. S. 24
de-Maio, 316-Q - F. 48-2701.
VOLKS 61. Estado d. novo, .qui.
pado. mecânica . qualquer pro-va, a vista, Iroco . fac. R. 24
«!• Mtle, ait-Q » f. 41-2701.

Automóvel
Não venda o seu carro! R--

solve hoje seu problema de di-
nheiro sob hipoteca ou reiro-
venda ¦ longo prezo! Juros e
despesas de banco! Também com-
pro, vendo, troco a facilito! Sr.
Oliveira. 49-3957. Rui 24 da
/.•io, 332-8.

Plymouth
Volvo

4 portas, 6 cil. mec. — Aceito
troca e financio. Tratar na Rua
Toneleros, 186, ap. 504 — Tel.
36-2359.  

• 
(P

Rádios de autos
Consertamos qualquer tipo —
Temos novos a partir de 65 000
instalados — Facilitamos em 4
pag. — Rua Gonzaga Bastos,
166-B - Tel.: 28-0934.

poucos km rodados, e uma boa oficina com escritório e fer-
ramentaa mecânicas para todas e diversas marcas de carros,
acessórios, lanternagem e pinturas em geral. Vende-se por
motivo de doença de um dos sócios. Interessante para os se-
nhores frotistas, ou vendo separadamente carro por carro e
oficina também.

Ver na Rua Noêmia Nunes N.° 295 — OLARIA.

CR0MAGE 
~~

í DE SEU INTERESSE
Pelo nôvo sistema americano, com garantia de 2anos, executado em 48 horas. Orçam, grátis. Des-montamos, consertamos, colocamos, apanhamos, en-tregamos. Preços sem competidor.

Tels.: 30-0276,22-5951 e 36-7624

AUTO FREIOS SAO
VICENTE

Rua Marquês de São
Vicente, 10-P

MOTOS - LAMBRETAS
BICICLETA aro 28. Vendo sem
uso, quadro duplo, equipada. Ver
Ladeira Felizardo Alves, 177 —
Campinho. Preço 60 000. Eduardo.
BICICLETA - Vendo, aro 28, qu«.se nova. Tel.__30-8503.
LAMBRETA L. D. 1958 - Ver.
de-se ótimo «stado. Tel.i ...--6-0406.
LAMBRETA — Vendo. 5 0C0 knli
i vista. R. Fernando Mendes,
45 — Porteiro.

Skoda 63
Coupé — Tratar: Av. Prado Jú-
nlor. 257 - Telefona: 36-2359.

Imp. Tijuca
VENDAS A IONGO PRAZO

1965 Aero-Willys, equipado.
1964 Rural-Willys, 1 difer.
1964 DKW-VEMAG, Sedan, mod. 1 001,
1963 Volkswagen, equipado.
1963 Gordini, equipado.
1962 Simca Chambord, equipado.
1952 Buick. Special, 4 p., equip.

R. Conda Bonfim, 426 - 48-2783

LAMBRETA II - Nova, 0 km,
vendo por 650 000 a vista, má-
quina de sorteio, ainda na em-
balagem. Tratar Rua do Canal, 8.
B. da Tijura.
LAMBRETAS — Compram-st pneu»usados do lambreta. Trotar na
Rua do Livramento n. 186.
LAMBRETA LI. 

"Í7 
ccTVcãdo

ursente pi melhor oferta —
Eua Maria Lopes, 290, Madu»
relra. Tratar c/ Sr. Carioa.
VESPA- 62 -^endo em per",
feito estado, facilito. Rua Mil-
ton, 157-8 — Ramos.
VENDO" uma lambreta LOTTuxõ
ano 59, em perfeito funcionamen*
to, na Rua Jundlá n.° 213 — B.
Ribeiro - Tels. 58-^365 e 52-1576.
VESPA 62, •stado 

"de 
saro, tuda

novo, financiamos até 70 meses.
Entrada 150 000. Av. Suburbana,
7 932.
BICICLETAS -
TRICICLOS
VENDE-SE uma lambreta, modelo
LD 1959. Rua C, casa 7. Penha.
VENDE-SE uma Vespa em ótimo
estado de conservação. Ver no
escritório Técnico da Cidade Uni-
versiterle. Ilha do Fundão, com
o Sr. Valoio.


