
:Wr TEMPO: i nu tá vel.
TEMI'.: em declínio.
VENTOSi fracos. VI-
SIB.t boa. MÁXIMA:
35.2. MÍNIMA: 23.0;
(Mais detalhes na 1*
página do Caderno de
Classificados)

S. A JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio Branco, 110/112 - End. Tal.
JORBRASIL - GB. - Tel. Rede
Interna 22-1818. — Sucursais: S.
Paulo t~ Rua BarSo de Itapetinín-
sa, 151, coni. 21/22, Tal. 32-8702,
Brasília — Setor Comercial Sul,
Ed. Central, 6.° end. gr. 602/7,
Tel. 2-8864. B. Horizonte — Av.
Afonso Pena, 1 500, 9.° and. Tel.
2-5848. Niterói — Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P. Alegre — Av. Borges de Me-
deiros, 915, 4.° and. Tel. 4-7566.
Recife — Ruo União, Ed. Sumaré,
»/1003, Tel. 2-5793. B. Aires -
Flórida, 142, Ioias 10 e 14, Tel.
40-3855. Correspondentes: Belém,
S. Luis, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Salvador, Curíti-
fca, Montevidéu, Washington, N.
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS: -
VENDA AVULSA - GB e E. do
Rio: Dias úteis, Cr$ 200 ou NCrS
0,20 — Domingos, CrS 300 ou
NCr$ 0,30,-SP, DF e BH: Dias
úteis, Cr$ 300 ou NCr$ 0,30 -
Oomingos, CrS 400 ou NCr$ 0,40;
Estados do Sul: Dias úteis, Cr$
,J0 ou NCr$ 0,30 — Domingos,
..r$ 500 ou NCr$ 0,50; Nordeste
(alé PB): Dias úteis, Cr$ 300 ou
MCr$ 0,30 - Domingos, Cr$ 500
cü NCrS 0,50; Norte (RGN até

-'AM): Dias úteis, Cr$ 500 ou NCrS
'),50 — Domingos, CrS 800 ou'Airí 0,80; Oeste (GO, MT): Dias
¦lieis, Crt 300 ou NCrí 0,30 -
Domingos, CrS 500 ou NCr$ 0,5»"
Serviço postal (brasil): Ano,
Crí 45 000 ou NCrS 45,00; Se-
mestre, CrS 23 000 ou NCr$"3,00; Trimestre, CrS 12 000 ou
«r$ 12,00 - ENTREGA DOMI-

i JAR: Trimestre, Crí 18 000 ou
Sft 18,00; Semestre, Crí 36 000-w-NCrí 36,00. - EXTERIOR (V,

fjlEA) - EUA: Mensal USS 10;
. "neslre USS 30; Argentina: PAI
T. 

' 'e PAS 100; Uruguai: 18, dios''.'"' is e $15, domingos.

JHADOS E PERDIDOS
- '.NRMA A. Ribeiro Frutas per-#íV.:'os livros de Verba n.o 2 e
..a Compras n.° 1 e 2, e diversos

'-tfcumentos de interesse pessoal,
¦rde-se a quem encontrar entre-:',\'ít ns sua sede na Rua Capi-
.j- Félix n.o 16128 e Rua 14,

U-ia n.o 8. CADEG - S. Cris-
tóvão.
DOCUMENTOS PERDIDOS - Car-
teira de motorista, licença e re-
cibo de carro e outros. Gratifico
bem. AntSnio Lopes Melo. Tel.
29-1771. Rua João Pinheiro, 589,
Piedade.
EXTRAVIOU-SE Carteira CREA n.
383 D-9a. Região. Ligar p/ lei.

EXTRAVIO do bíioma de EnfiF-
meira de Lejnor de Campos Mar-
tins, da Escola Ana Neri da Uni-
versidade do Brasil, perdido no
Estado da Guanabara.

¦/-¦' i

FOI PERDIDA ontem na calçada
ida Esta;ão Dom Pedro I; uma ma-
leta côr beije, com roupinhas de
recém-nascido. Pede-se a quem
achou telefonar para 27-0956 pa-
ra Dr. Luiz. Soré bem gratifica-
da. . v, •• , ¦ ;
_Ó\ PERDIDA orna pasta conten
tendo vários documentos: licença
da caminhão placa 7 30 57, Cartei-
ra d» motorista profissional de
Diogo da Silva. Gratifica-se mui,
to bem a quem entregar no Fri-
sorlfico Guanabara S.A. na Rua
Joaquim Palharea, 679, Praça da
fiandeira.

. FpRÃM • perdidos, todos os do-
.eumantçt do carrd de proprleda.
do d» Sr. , Reginaldo Souza da
Silva, Av. Teixeira de Castro,
145 ¦-¦ Bonsucesso. :-
GRATIFICA-SE bem a quem de-
volver o« documentos perdidos
por Nelson Prlori, favor entregar
no * Banco Nacional do Norte -
Ruanda Quitanda 3-B - 23-5925
PeDE-SE a quem encontrar uma
{Carteira da Identidade expa-
'dida ptlo Instituto Felix Pa-
checo a uma Carteira de Iden
tificação Funcional do BB (va-
fór Interno), expedidas em nome
ds José Saraiva da Silva, o fa
vof de entregé-laa na portaria
dêste Jornal.
PLACA GB 60-9412, grallfica-se a
quem encontrar. Rua Escobar, n*
9. A. Castro, Filho 8, Cia. Ltdo.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

«MAS, ARRUMADEIRAS
r COPEIRAS

. ATENÇÃO — Emp. doméstica?
Ag. Mota tem as melhores com
«wocumentoi • ref. Av. Copacaba-
Aa; 619, i|loja 205, 37-5533.
AGENCIA Riachuelo tem cop.-
arrum., babás, cozinheiras etc.
Com documentos e informações.
Tel. 32-0584, 32-5556,
ATENÇÃOI Urgente. Preciso em-
pregada para casal sem filhos. —
Pago 65 mil cruzeiros. Rua Aires
ôaldanha, 114, ap. 802 — Copa
cabana.

i ATENÇÃO empregadas domésti.
cat temot ótimos pedidos — 1
para ir a Itália — Rua das Mar-
recas, 38, 1.° andar.
ARRUMADEIRA - Precisa-se com
b .ai referenciai. Paga-se muito
bam. Tralar na Rua Constante Ra-
mos ni 67, ap. aOl.
ARRUMADEIRA 

' 
o cozinheira. Crí

80 mll, cada uma. Tel. 47-1537.
ARRUMADEIRA - Precisa-se mô-
ça portuguesa. Pedc-se relerdn-
ciai. Ord, Cr$ 85 000 para come*
car. Tel,. 47-6863 e 27-J057.
ARRUMADEIRA - Precisa-se :
Av. Rainha Elizabeth n. 758
¦ap. £01 — Ipanema, com r
/ferências.
ARRUMADEIRA - FAXINEIRA

Trecita-sa na Rúa S. Francisco
Xavier n. 163, ap. 201. Dormir
no emprego — Exigem-se refe-
rendas.
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pre.
cisa-se para pequena família de
tratamento. Favor apresentar-se
com carteira a referências. Paga-
¦è bem. Rua Hilário Gouveia
126, a.. 702.
ARRUMADEIRA - Precisa-se, or.
denado 60 000. Rua Ministro Ar-
tur Ribeiro, 219 — Esta rua é a
primeira transversal na Rua Eu-
rico Crux a qual começa no prin-
cipó da Rua Jardim Botânico.
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Prací
•«•¦• urgente, com prática. Paga-
M bem. — Tralar na Rua Manta-
«agro, 31, ap. 301. 
ARRUMADEIRA — Precisa-se, que
durma no emprego e referencias,
Cr$ 50 000. Rua Guslavo Sam-
paio, 211, ep. 1 201, Leme.
AGENCIA São Judes Tadeu. Ofé-
raço ótimas emp. doméstica* efe-
tivas, diaristas,' faxineiros, mo*
toriafas. Tel. 574632 ou 57-7106
ARRUMADEIRAS, copeiras a ba-
*'(s —• Precisam-se/ otimos orde?
i,*Hoi. Ruè Senador Dantas, 39,
fe» andar, sala 206.
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TTm cidadão cle Nova Orlíans
íoi preso ontem, sob a acusa-
ção dc participar de unia cons-
piração para o assassinato do
ex-Presidente Kétíuécly. Prêao
pelo Promotor Distrital Jim
Garrison, o homem é ClayShaw, de 54 anos, ex-Gerente
do Mercado Comercial Interna-
cional de Nova' Orléans. (P&g. 8>

Castelo diz que deixa Governo mm* saldo positivo
rA FLOR DO ASFALTO
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Forças de J
Mao ocupam
base naval

Forças pró-Mao Tsé-tung
assumiram ontem o controle da
Província de Xantung — a se-
gunda da China em população¦— e instalaram seu quartel-ge-
neral em Tsingtao, a maior ba-
se naval do país, com o apoio
das unidades locais das Forças
Armadas, segundo anunciou on-
tem à noite a Bádio de Pequim.
<\ Era Genebra, onde está sen-
do realizada a Conferência do
Desarmamento, informou-se queapesar da grande convulsão in-
terna a China fará explodir no
próximo ano. sua primeira bom-
ba de hidrogênio. (Página 2),

Educação no;
Rio agora é
só para rico

Os problemas decorrentes da im-
posição, pela Secretaria de Educa-
ção e Cultura da Guanabara, de um
currículo unificado a todas as esco-
las oficiais de nível médio do Es-
tado, são analisados na página 16.

o nôvo currículo, além de contra-
riar o espirito da Lei de Diretrizes
e Bases, que é o de descentralizar
o ensino, impede uma formação
técnica e científica à altura das ne-
cessidádes da época atual. O seu ca-
ráter acadêmico se revela também
no favoreciniento de uma clientela
de nivel econômico e social mais
elevado, em detrimento do ensino
gratuito.

Bem ao Zado ão Palácio Ti-.
radentes, onde há. pouco
tempo a oratória fértil de
entusiasmados parlametita-
res pedia, ao Governo -um
programa âe rejlorestamen-
to ão País, cresce hoje uma
árvore que.se. tornou o sim-
.olo e prova das excelências
ão solo carioca: colocada
como um pau morto para
servir de apoio a uma fil-
ifiagem — cite terminou há
mais áe um mês — ela nmi-
ca mais joi retirada e agora
viceja exuberante, a mos-
irar que um certo escriba, lá
por 1500 A.D., não exagera-
va ao relatar ao seu sobe-

¦rano.a versatilidade âa ter-
ra âescoberta em nome âe
certos enganos âiscutiveis,
que áeram lugar a esses ci-
clópicos frutos ão asfalto e

do -abandona i

impede início
das aulas

A falta das quatro mil pi-ofes-sôras, cujas férias foram prorroga-das até o dia 13 por terem traba-
lhado no Censo Escolar — que fi-"
cou incompleto —, resultou ontem,
dia do início das aulas, em uma
verdadeira balbúrdia na quase to-
talidade das escolas primárias do
Estado, que mandaram seus. alu-
nos de volta para casa.

A maiorip, dos colégios | parti-
culares, a Universidade Federal do
Rio de Janeiro, a Pontifícia Uni-
versidade Católica e o Colégio Mi-
litar também abriram o ano letivo;
promovendo aulas inaugurais, mas
os jardins de infância limitaram-
se a reunir pais, alunos e profes-
sores para traçar os planos de en-
sino. .(Página 11).

6ABA-G0VERNANTA - Precisa,
*• babá competente, boi apirân*
cia, íéria, Wucada, para 3 críaiv
Ç«i, 1 em Idade «colar. Exigvnt
»• rafarâncias do'vm ano paio BABÁ

¦ monos • documontoi. Folga du*
ranla a «mtna. Favor nio ae
•praiantar Som tor ot raquisitos.
Aprosontar>so do 12 àt 15 horas
ov à nolto. Salirio 100 000 j
combinar. Av. N. S. do Copaea
b»ni, J1870J.
BABÁ — Praci>a-io para duai
crianças. Ordonado inicial: Cr$

O Presidente Castelo Bran-
eo enviou ontem ao Congres-
so Nacional, por ocasião da
instalação da 6.a Legislam-,
ra, a sua última mensagenj
como Chefe do Executi
afirmando *que "numa análí*
se séria e objetiva, o balanço
das realizações do meu Go-
vèrno parece apresen lar re-
sultados em geral positivos".

Como principais realiza-
ções do seu Governo, o Ma-
rechal Castelo Branco citou
a contenção da inflação, o.
início das reformas de estru-
tura, a retomada do desen-
volvimento econômico, o au-
mento das exportações e im-
portações e a reorganização
política da Nação em hascá
democráticas.

Costa e Silva
segue para
a Argentina í

Com uma comitiva de nove pes-
soas e levando como presente uma
tandeja de prata de um metro pa-
ra retribuir o cavalo puro-sangue
que deverá receber do Presidente
Juan Carlos Ongania, o Marechal
Costa e Silva viaja hoje para Bue-
nos Aires, onde, durante quatro
dios, tratará da dinamização áas
relações Brasil-Argentina.

Depois de íun encontro de 45 ml-
nutos com o Deputado Magnllniís
Pinto, seu sucessor no Itamarati, o
Ministro Juraci.Magalhães declarou
não.acreditax que "qualquer Govêiv

„ nQ.:sé3-io.>,^afipoulw'à:.poíIric/i, este»•'¦¦
rior do Brasil, "qué atende "nos me-
lhores interesses do País". (Pág. 4)

Ào instafar^ na tarde de
ontem^!jf"1i.a Sessão Legisla-

P_ 

da 6.^ Legislatura do
gresso Nacional, o seu

PHKiHente, Senador Auro de
Moura Andrade, manifestou
á confiança do Poder Legis-
lativo na nova Constituição
c o propósito de ajudar o
Presidente eleito Costa e
Silva em tudo o que íôr
possível.

— Estamos dispostos —
afirmou o Presidente do
Congresso Nacional — ao
mais amplo entendimento
com o Poder Executivo, com
finalidades inadiáveis, no es-
forço comum para reorgani-
zar a vida da Nação, de crinr
novos elementos de riqueza^
tle justiça, de produção e dc
trabalho. (Página 3)

Ex-nazista -;
é preso
em S.Paulo

Confundido inicialmente com Jo-
seph Mengele, Franz Paul Stangi,
ex-nazista que há quatro anos tra-
balhava na Volkswagen, onde era
conhecido apenas por Paul Stangl,
íoi preso ontem por agentes do
DOPS paulista, imediatamente
cumprimentades pelo Governador
Abreu Sodré, "pelo grande feito".

Stangl respondeu em pleno re-
gime nazista pela construção de
campos de concentração e envio de
objetos cie valor — ouro e pedras
preciosas — obtidos de vitimas
enviadas para a prisão. Na Volks-

%'a'gen, depois de ter trabalhado em
algumas firmas, exercia o cargo da
manutenção preventiva. (Pág. 14)
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D. Angela não faltou aos alunos da Cicero Efina

l empo para e novos
decretos-leis saem

Eepefcindo o expediente
usado pelo Sr. Auro de Mou-
ra Andrade na Presidência
do Congresso, quando parouo relógio para ultrapassar o
prazo legal de aprovação da
nova Constituição, o Presl-
dente Castelo Branco paroua folhinha, onteni, em Bra-
silia, e ainda com data de
28 de fevereiro acrescentou
mais 10 à lista de 22 decre-
tos-leis assinados na véspera.

Legalmente, os últimos
decretos-leis, que agora so-
bem a 32, só poderiam ser
assinados pelo Presidente até
o último dia do mês passado,mas imaginou-se — e efeti-
vou-se — a publicação de

um suplemento especial do
Diário Oficial datado de 28
com o texto dos atos. De
qualquer maneira, o Presl-
dente poderá legislar porAtos Complementares até o
fim do mandato.

Entre os decretos-leis as-
sinados ontem está o queinstituiu o nôvo Código de
Minas, segundo o qual em-
presa de mineração é "a fir-
ma ou sociedade constituída
e domiciliada no País" e"seus componentes podemser pessoas nacionais ou es-
trangeiras". A firma indivi-
dual, "por outro lado, só po-dera ser constituída por bra-
sileiro". (Página 16)

Brasil pode divergir
dos EUA_ diz Juraci

Depois de. um encontra
de 45 minutos com o futuro
Ministro do Exterior, Sr.
Magalhães Pinto, o Chance-
ler Juraci Magalhães decla-
rou à imprensa que não dis-
cutia o problema de mu-
dança da política externa,
pois estava consciente de quenunca fora esta tão inde-
pendente quanto agora,
quando divergimos dos Es-
tados Unidos sem precisarnegar que estamos fazendo"uma política de. aliados e
de amigos sinceros".— Com 

"essa 
política queatende aos melhores inte-

rêsses do Brasil — disse o Sr.

Juraci Magalhães — não
acreditamos que qualquerGoverno a ela se oponha;
mas também não temos a
ingenuidade de pensar quesomos nós, do Governo quefinda, que traçaremos os ru-
mos da política a ser seguida
pelo Govêmo que entra.

O Presidente eleito Costa
e Silva, ao viajar para Bue-
nos Aires, deixou instruções
aos futuros Ministros para
que evitem manifestações
isoladas, insuscetíveis de re-
fie tir com exatidão o pensa-mento unitário do nôvo Go-
vêrno. (Noticiário pág. 4 e
Coisas da Política, página 6)

Vistoria dos morros
é feita por leigos

¦ Geólogos profissionais
denunciaram ontem que o
levantamento das encostas
dos morros cariocas, e as
conseqüe n t e s interdições,
não estão sendo feitos pornenhum geólogo — porquenos quadros funcionais do
Estado existem apenas
dois —, fato confirmado porengenheiros do Governo da
Guanabara.

Enquanto a limpeza da
Cidade entra em ritmo mais
lento, com a retirada de dois
órgãos que estavam auxi-
liando na retirada da lama,

rAID: Brasil
teme explosão
demográfica

A Agência do Desenvolvimento
Internacional (AID) informou on-
tem em. Washington ter recebido do
Governo brasileiro um pedido de
ajuda aos Estados Unidos para re-
solver o problema da explosão de-
mográfica do Brasil — ajuda que
consistiria na fundação de um cen-
tro demográfico numa Universida-
•de para instruir especialistas no
assunto e médicos.-

No Rip, o Sr. Alvin Lackey, do
Departamento de Recursos Huma-
nos da USAID, informou desconhe-
csr inteiramente a noticia e disse
que sç realmente houvesse sido fei-
to algum pedido éle teria forçosa-
mente que passar pelo escritório da
USAID no Rio, onde ultimamente
não passeu senão uma única rsquí-
sição —r e assim mesmo em outro
sentido. (Página 11)

dirigentes da Campanha de
Combate ao Mosquito afir-
mam que o carioca está su-
jeito a um surto de encefali-
te, devido ao grande número
de bueiros e poças com água
parada.

Com os 30 minutos de
chuvas da noite de ontem, o
bairro de São Cristóvão foi
inundado, sobretudo as Ruas
General Bruce e Francisco
Eugênio, onde o prédio 46
e o almoxârifado da Secreta-
ria do Banco do Brasil foram
parcialmente invadidos pelas
águas. (Página 5)

Arrais é
julgado hoje
no Recife

O mesmo Conselho da 7.* Re-
gião Militar que condenou recen-
temente a • 19 anos o lider comu-
nista Gregório Bezerra, o ex-Depu-
tado Francisco Jullão e mais 31
pessoas, julgará hoje no Recife o
ex-Governador Miguel Arrais,
apontado no IPM que apurou ati-
vidades subversivas em Pernambu-
co como "o grande colaborador dos
agitadores comunistas".

O Sr. Miguel Arrais encabeça-
va no processo a lista dos indicia-
dos, mas foi dele excluído, jun;*-
niente com quatro dos seus ex-Se-
cretários, por terem direito a íôro
especial, sendo as provas reunidas
contra os cinco remetidas em se-,
parado à Justiça Civil e mais tàr«
de à Militar, apó3 a publicação do
Ato 2. (Página 14).

Precisa-sa competente
com referências, R. Mal. W-

rei Ftrreire, 67. Tel. 25-45DÓ.

BABA — CrS 80.000 - Com boa
ipíiréncia ,d« preferfincia portu-
guSsa ,p*ri uma manina àt qua-
tro anos. Pedam-ia rafarâncias. —
Rua Pinheiro Machado, 65, ap.
601. - 55-1268.

80 000. Exigem-t* pritica • rafo»jo"AoÃ*'
t.ncut. Pr«i» do Ruiwl, 694, *.« ?nD*
• nd.r. Telefon. 45.9351.

COPEIRA-ARRUMADEIRA -
cíh-i» do idado onlro 30 o 40 Precisa-se c' pratica e referên
anos, sabando bem ler • «scr.v.r cia-, dormindo no emprego na
para senhora «ó. Bom ordenado. R. Conselheiro Lefaiete, 83, ap
Exigem.te referenciai a qua não 901 - Tel. 47-9352 — Ordena
saia d* noite. Inútil apresentar-se do 50 mil.
quem não estiver nas cohdtcSe/.trKocioA'
Telefona, 36-5545. SPÇSift
COPEIRA - Precisa-se do mo
ça :ér!a com referencias pa>áfó=n>ê7Bft n "—
c«3 de família de trstemeíio. C°P,EIR°,~ ?'«'"-'« nar« ca-
Gen. Dlonísio n. 38 - Boti-l" ,de„ ('«tamento. Tratar na _;Av.
fogo. ul .?ar?°!3..n: 4lM' '?¦ 701'

—... di

Pr.- COPEIRA - ARRUMADEIRA.

Ordene-

Precisa-se Rua Icaru,
40 (fim Rua SSo Clemente, Bota-

46-5749.

11 às 1- Hor*.!.

Corr pratica, documen-
tos e referencias, para três cri-
ancas (dua: vôo ao colégio] —

BABA' — Precisa-st do ume com Não precisa íavar nem passar. jCOPEIP.A—ARRUMADEIRA 
— Pre-COPEIRA — Pr.clsa-se; aprefen

{soas referencio*. Paga-se bem. — Cr*. 80 000. Rua Minucí Le-icha-sc moça ativa coresentável, tável, servindo à francesa, dando
•-- Rua Barão da Torre n. 75,.mo!. 7, ap. 801 — CopacEbana.com doe. e ref. Rua Sá Ferreira, referenciai a apresentando. eartei-jCASAL velhos com nela 3 anos i arrumar. Rua Uruguai, 19-'.-A. — EMPREGADA - Precisa-se Psqa
«i 3 - ap. 201. Tel. 27-0901 - Tratar até 10 rie minha ou|4J, «p. 1002 - Copacabana - ra. Pr. Botafoso, 280 - 9> «nd.iprecisa bebá. S0 mil. Rua Pedroiloja 33, eiquina de Bario dt.sn bem, pouco serviço. R. Uru.— IpantmB. D, NINA* ldepou das sele da noite. Posto 5. 'Tel. 46-4312. 11 - '¦¦ ¦-•

COPEIRA e errum&dejra, preci-
sa-se pessoa de responsabilidade
e que tenha bastante, prática pa-
ra resld&ncía de fino tratamen-
to. Av. Vieira Souto, 412 -
C-01. Paga-se bem. Exigem-se
referenciai.
COPEIRA - ARRUMADEIRA. Casa
de tratamento. Referências dois
anos. Ord. (0 0(10. Rua Sousa,filho

COPEIRA Precísa-se de uma
copeira para casa do alto trata-
mento. Tratar à Av. 

' 
Atlântica,

2038 an. 201.

lima, 178, ap. 101.

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precísa-se de uma de boa apa-
rência, para casa do família de
tratamento. Exige-se que durma
no emprêno • que não tenha

Tratar na Rua Sá Fer-
reira, 196.

EMPREGADA para todo jerviço
de três pessoas. Paga-se bem.
Rua Osvaldo Cruz, 78, ap. 1102.
Flamengo. »

EMPREGADA Precísa-se para
todo serviço, menos cozinha, pa
ra dormir no emprego, folga do-
mingos. NCr$ 40,00 — (Cr$
40 000) - Botafogo — Tel. ,
46-7128.EMPREGADA — Precisa-se para

casal cj 2 filhos. Ordenado Cr$
70. Não precisa lavar e' passar. EMPREGADA para todo o' serviço
Ay._ Vieira Souto, 276. ap. 201. menos lavar, 4 pessoas, na Ay

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Preci- DOMESTICAS - Atenção, Temossa-ia urg.nt., com Pratica. Paga- empregos em todos os bairros e
« __' 

~ 
íoi MoMene- cn, olimos ordenados, todo ser-

iilzíítL~_________________ Ivico forno e fooSo. coiinhar ej viço Torno

EMPREGADA - A\ocinha, dormin-
do emprega. R. Barão cle ltapa<
gipe,. 182, Rio Comprido. 
empregadã~Ta"ra TIJUCA -
50 mil. Tratar na Rua Conde de
Baependi n. 74, ap. 302. '

7, ti- 307. ¦Mesquita, 38-0143, 26-1294.. Igual n. 308, ap. 701.

Ataulfo de Paiva, 31-703 — Tele-
fone 47-918K
EMPREGADA oara todo serviço
- Rua Barão de Guaratiba, 218,
ap. 202 - Catete.

EMPREGADA pi senhora s6 e
Criança de 2 anos. Todo serviço
— Paga-se bem. Rua Benta Ri-
beiro n. 672 — ap. C-01.

EMPREGADA - Clara, tudo ser-
viço que saiba cozinhar, que
durma no emprego, para pes-soa só — Exigem-se ótimas re-
ferências - Beira Mar n. 406
ap. 903 — Esplanada Castelo •
das 16 horas
EMPREGADA I

EMPREÜrtOA Preciso, servira
do pequena "família, 

preferência
que nâo durma — Pago 50 mil —
ladeira da Gliria. 8, 

' 
apt. 703.

EMPREGADA - Com referenciai
p/ peq. familia. Dormir nt> em-

Jprcoo. Tratar parte manhã — R,Preciso pi 1odoj3;j3rque rfe Ma'cedo, Ai, ap. 303.serviço. Traler Rua Pedro Amé-! ¦—
rico n. 244, ep. 308, das 9 às [EMPREGADA 

- Preclsa-sa, de
!?* J*r.- ¦^^a.u-^'^0.,__?^ _ Henrique iprfitsrencia evangélica, — Av,
EMPREGADA - Preciso para to-l8™1,-." fina4 ',6,i-C» «P- 202
do serviço 4 pessoas, menos cui-  '* ba Penna.
dar rcupa grande. Horário ^8 âsjEMPRcGAO.s — Prccisa-ie parar
17. Folga semanal no mínimo tedo terVioo. Paoa-se bem. Fa-
dois domingos. Base 40 000. Preço;nríIia dc 3 pe:*oas. Rus Tone-
competência e referências. Ruajlero;, 330 ap. 201 — Copacaba-
Joaquim Méier, 426, àp. 304* ire, das S àa 10 noras,-

!*
V
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Camboja protesta na ONU contra ataques dos EUA
Ex-bandido na
luta anti-Nlaú

Charles J. Smith
Especial para o JB

Hong-Kong (UPI-JB. — Ho
Lung, um ex-bandido que ço-
meçou sua carreira aos 16 anos
degolando um funcionário do
Governo com um trinchante de
açougueiro, pode ser agora o
alvo principal das forças favo-
ráveis a Mao na luta pelo po-
der na China.

Com o Presidente Liu Chão-
chi e o Secretário-Geral do
•Partido Teng Hsiao-ping neu-
fcralizados, Ho Iiung tem sido
assinalado por alguns observa-
dores da China com um dos
iiomens-chave a ter sob rigo-
rosa atenção.

Nenhum desses analistas
acredita que exista aimà só pes-
soa. dando direção centraliza-
da & oposição a Mao. Mas di-
zem êlès que' Ho Lung pode
multo bem. ser o principal en-
tre os "detentores do poder"
contra quem os partidários de
Mao Tsé-tung estão fazendo
demonstrações.

Ho tem sido atacado veemen-
temente nos cartazes murais de
Pequim; uma indicação quase
certa de que êle faz forte opo-
sição a Mao e ao Ministro da• Defesa LinPlao.

Ho não é um detentor do po-
der no sentido em que o eram
Liu Chao-chi e Teng Hsiao-
ping em virtude de seus
vínculos organlzatórlos e posi-
ção na estrutura do Estado e
do Partido. Êle é um detentor
do poder por qualquer outra
definição.

Ho não somente tem um
grande número de partidários
no Exército Vermelho chinês
que êle ajudou a fundar há
quarenta anos; êle é também,
segundo se acredita, o lider de
uma das mais poderosas socie-
dades secretas chinesas. Esta é
íi Ho Lao Hui (Sociedade do
Irmão Mais Velho), que alguns
dizem foi fundada por seu pai
quando servia como.oficial do
Exército no último ano«da di-
nastia Manchu.

As sociedades secretas foram
em teoria abolidas pelo regime
comunista. Mas nos círculos de •
Inteligência em Hong-Kong
duvida-se que as sociedades te-
nham sido eficazmente dissol-
Vidas.

Ho Lung foi um dos dez mi-
litares que receberam o pôsto
de Marechal em 1955, conferi-
do pelo Congresso Nacional
dos Povos. Êle é membro do
Conselho de Defesa Nacional,
Vic e-Primeiro-Ministro, mem-
bro do Bureau Político da Co-
missão Central e Presidente da

! Comissão de Cultura Física e
Esportes. Neste último pôsto,
dizem os analistas, é que êla
tem oportunidade excelente de
exercer suas atividades na sua
sociedade secreta.

Ho Lung nasceu em 1898 na
Província de Hunan, o mesmo
torrão natal de Mao. De acôr-
do com as histórias que cor-'
rem, aos 16 anos Ho estraça-
lhou a faca um funcionário do
Governo numa luta em torno
de impostos e alimentos du-
rante a fome de 1912. Depois
disso fugiu para as montanhas
e começou a organizar um
exército de bandidos com base
em membros da Ko Lao Hui,

Quando tinha 21 anos co-
mandava uma íôrça de quase
20 mil homens: o "Exército de
camponeses". As forças do fa-
lecido Dr. Sun Yat-sen captu-
ram Ho, e êle se uniu com
seus soldados às tropas do Dr.
Sun.

Ingressou no Partido Comu-
nista em 1926 ou 1927. Êle e
Chu Teh foram os principais
comandantes no levante de
Nanchang a 1 de agosto de
1927, que é considerado como
á data do nascimento do Exér-
cito Vermelho chinês.

Ho e seu Exército participa-
ram na tentativa malograda
de capturar Cantão e estabele-
cer uma Comuna de Cantão
em dezembro de 1927. Com o
fracasso, fugiu para Hong-
Kong, mas logo voltou para a
eua velha base de banditismo
em Hunan.

Uma história do Exército
Vermelho faz os seguintes co-
mentários sôbre as atividades
de Ho na época:"üma multidão de histórias
Bão contadas a respeito dele.
XJma delas é que depois do
fracasso da Comuna de Can-
tão e de sua fuga para Hong-
Kong, Ho voltou para Han-
kow e recebeu quatro rifles
com os quais devia criar um
Exército nas montanhas. Pou-
cas semanas depois êle estava
à írente da mil homens ar-
mados".
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Nações Unidas, Saigon, Rangun, Nova Tor-
que (UPI-JB) — O Camboja apresentou pro-
testo às Nações Unidas, ontem, contra açôcís ml-
litares dos Estados Unidos, cujas tropas teriam
•atacado seu território, juntamente cum forças
sul-vietnamitas, causando a morte dc dois sol-
dados cambojanos c ferimentos em outros.

O protesto cambojano afirma que cerca de
200 homens atravessaram a fronteira, trans-
portados por helicópteros, fazendo uma pene-
tração de SOO metros, durante a qual choca-
ram-se cem a guarnição da aldeia do Fhum
Daung. Em seguida teriam voltado a pé para
teritório sul-vietnamita, apoiados por descargas
de artilharia e nove aviões Skyraider.

BOMBARDEAMENTO

No dia seguinte, acrescenta o documento,
bombardeiros B-52 dos Estadas Unidos ataca-
ram a mesma área e cem suas bombas abriram
crateras perto da aldeia. Além disso, três Sky-
raiders e um avião de reconhecimento teriam
metralhado a área, que fica perto da zona de
combate da Operação-Junctiori City, na Zona
de Guerra "C" do Vietname do Sul.

Antes da apresentação do protesto à ONU,
o Camboja fêz chegar diversas notas de

protesto aos Estados Unidos, por Intermédio da
Embaixada Francesa em Pnom Penh.

Segundo essas notas, teriam ocorrido vio-
lações da fronteira a 9 de janeiro, quando um
oambojano foi morto e dois ficaram feridos de-
vido á explosão de uma granada lançada por
americanos; a 6 de fevereiro, quando soldados
americano,, abriram fogo contra uma. aldeia na
Província dc Kampot, ferindo gravemente um
camponês que trabalhava em suas culturas; e
n 15 dc fevereiro, na mesma região dos ataques
do dia 20.

A 24 de fevereiro, o Ministério do Exterior
do Camboja distribuiu em Pnom Penh, a tôdas
ns missões diplomáticos e consulares acredita-
das no país, um comunicado em que advertia
cs Estados Unidos dos riscos das violações da
fronteira cambojana e afirmava:

— Uma vez mais nossa fronteira foi vio-
lada e nossa neutralidade desrespeitada pelas
forças americanas e sul-vietnamitas que, sem
o menor pretexto, penetraram novamente em
território cambojano, para semear a morte c a
devastação. Tão inqualificável agressão, acom-
panhada pelo recrudescimento das calúnias da
imprensa americana contra nossa neutralidade,
segue-se a muitas outras agressões e calúnias e
mostra a persistência das intenções hostis de
nossos adversários.

Guerrilheiros atacam com gás na Zona C

O comando militar americano cm Saigon divulgou, ontem, esta fotografia de um foguete soviético e seu tubo de lançamento, usados,
ambos, no ataque vietcong à base de Da Nang, na segunda-feira (UPI)

Maoístas no poder em Xantung
depois de seis meses de luta

Hong-Kong (UPI-JB) — Grupos de re-
beldes revolucionários partidários de Mao
Tsé-tung tomaram o Poder na província
de Xantung, depois de seis meses dé lu-
ta marcada por "muitos incidentes san-
grentos", anunciou ontem à noite a Rá-
dio de Pequim.

Os revolucionários teriam instalado
seu quartel-general em Tsingtao, a maior
base naval da China, com o apoio das
unidades locais das Forças Armadas. A
Rádio de Pequim informou que a tomada
do Poder ocorreu a 3 de fevereiro.

SEGUNDA PROVÍNCIA

Xantung é a segunda província do
pais, em população (50 milhões de habi-
tantes. inferior apenas à de, Szechuan) e
foi a quarta a ser tomada pela íôrça (ou- •
tras teriam sido tomadas sem luta). Já
em janeiro, os maoístas tinham anuncia-
do a tomada de Tsingtao, onde se organi-
zou um dos primeiros comitês de comu-
na popular, para exercer os podêres até
então confiados ao Comitê Provincial do
Partido Comunista.e aos organismos go-
vernamentais. A comuna de Tsingtao foi
muitas vezes, depois disso, juntamente
com as de Xangai e Pequim, apontada
como exemplo das novas estruturas de
poder que os rebeldes revolucionários
(maoístas) deveriam organizar em tôdas
as regiões da China. Da mesma íorma
que Xangai e Pequim, Tsingtao era mu-

nicipalidade autônoma (a Cidade é uma
das maiores do país), mas agora surge
como sede do comitê revolucionário pro-
vincial de Xantung, em cujo território
se situa.

Além de Xantung, teriam sido to-
madas com luta as províncias de Shansi,
Heilungklanê (na Manchúria) e Kwei-
chow.

RESISTÊNCIA EM XANGAI

Enquanto isso, surgiram sintomas de re-
sistência em Xangai, a primeira cidade
chinesa a instalar, em janeiro, o nôvo po-
der revolucionário. O jornal Ming Pao, de
Hong-Kong,-reproduziu ontem um artigo
do Wcn Wei Pao, órgão maoísta de Xan-
gai, publicado a 19 de fevereiro, e segundo
o qunl houve sérios choques nos dias an-
teriores nas localidades de Sungkiang e
Chingpu, nos arredores da cidade.

— Alguns dirigentes do Partido, que
se aferram às idéias capitalistas, nâo que-
rem admitir a derrota e instigam os es-
tudantes, operários e camponeses das
áreas rurais e subúrbios da cidade a pro-
vocar choques com elementos revolucio-
nários — disse o jornal chinês, tal como
citado pelo Ming Pao.

Êste, por sua vez, afirmou que a de-
núncía comprova que os maoístas não con-
seguiram, depois de dois meses; restabe-
lecer a ordem na região.

Ontem à noite, a Rádio de Xangai,
ouvida em Hong-Kong, informou que os
partidários de Mao organizaram na cida-
de um grupo destinado a "esmagar" os
adversários de Mao, com podêres para de-
ter os dirigentes anti-revolucionários e
confiscar suas propriedades.

CHU E MAO

O Star, de Hong-Kong, tablóide sen-
sacionalista que algumas vezes conseguiu
antecipar fatos importantes da revolução
cultural, afirmou ontem que Mao Tsé-tung
teria dado podêres ao Primeiro-Ministro
Chu En-lai — cujas intervenções têm sido
em geral de caráter moderador — "para
suspender a revolução cultural e restau-
rar a economia do pais".

O Star informou também que o Mi-
nistro da Defesa Lin Pião — que não ó
visto em público desde novembro r— foi
à Província de Sinkiang, por ordem de
Mao, para negociar com o Comandante
militar da região, General Wan En-mao,
que estaria em insurreição aberta contra
p poder central.

O Ming Plaò, finalmente, revelou on-
tem que estão chegando com atraso de pe-
Io menos meia hora todos os trens que f a-
zem o percurso de Cantão à fronteira com
Hong-Kong. O atraso seria determinado
pela situação precária do trecho .entre as
estações de Shek Taan e Shek Lung, semi-
destruído e só parcialmente reparado.

Saigon (UPI-JB) — Guerrilheiros vieteongs,
empregando bombas de gás lacrimogêneo em
massa, causaram pelo menos 150 baixas a uma
coluna de 180 fuzileiros navais norte-america-
nos, na Zona C de guerra, a mesma onde se
desenrola, hár oito dias, a Operação-Junctioji
City, destinada a destruir o baluarte vietcong na
fronteira com o Camboja, a nordeste de Saigon.

Em outro ponto da Zona C, pára-quedistas
da 173a Brigada descobriram uma base vietcong
dotada de um extenso sistema de subterrâneos,
com refeitórios, 18 abrigos contra bombardeios,
laboratórios fotográficos e um campo para trei-
namento.

REFORÇOS

A batalha ganhou íôrça depois que uma
unidade vietcong, encurralada entre soldados da
infantaria e uma íôrça blindada, defendeu-se
lançando bombas de gás lacrimogêneo. Pela pri-
meira vez nesta guerra os norte-americanos ti-
veram de usar máscaras contra gases, para.se
protegerem.

Uma Divisão da _..* Infantaria norte-ameri-
cana foi a primeira a entrar em luta com os
guerrilheiros, tentando íazê-los recuarem, para
permitir o bombardeio da artilharia e dos aviões.

Logo outra companhia chegou para reforçar a
divisão, mas os vieteongs, bem entrincheirados,
resistiram ao ataque e estabeleceram uma fulmi-
nante barreira de fogo que acabou por dizimar
o inimigo.

BALUARTE

A luta se prolongou pela noite, por mais de
12 horas, enquanto outra violenta batalha se
travava ao sul da zona desmilitarizada, na faixa
onde os marines tentaram ocupar um bastião
fortificado, levando os guerrilheiros a uma re-
sistência cerrada. Cerca de mil fuzileiros parti-
ciparam da luta, que durou quase um dia e meio,
e sofreram baixas leves, no dizer do Comando
norte-americano.

Na mesma área, as forças vieteongs bom-
bardearam a artilharia das unidades de íuzi-
leiros, com fogo de morteiro, também causando
baixas.

Ao norte da zona desmilitarizada, jatos dos
EUA atacaram novos alvos no Vietname do -Jor-
te, uma região de treinamento militar a 56 km
ao sul de Hanói, em Chi Ne. Um dos jatos foi
atingido no Passo de Mu Gia, mas seu piloto,
o Capitão James Walbridge, foi resgatado por
um helicóptero duas horas depois.

Embaixador Goldberg chega a Saigon
Saigon, Rangun (UPI-JB) — O Embaixa-

dor dos Estados Unidos na ONU, Arthur Gold-
berg, chegou ontem a Saigon, onde permanece-
rá quatro dias para conferenciar com as auto-
ridades americanas e sul-vietnamitas sôbre a
marcha, da guerra e as perspectivas de paz. £
a sua primeira visita ao Vietname.

Em Rangun, o, Secretário-Geral da ONU,
U Thant, confirmou que não pretende discutir
o problema de negociação da paz no Vietname
com a delegação norte-vietnamita que está vi-
sitando a Birmânia. Os membros da delegação
são diplomatas de categoria inferior do Minis-
tério do Exterior norte-vietnamita.

Em Nova Iorque, oito qua crês informaram
que correrão o risco de ser condenados a dez

anos de prisão, mas vão mandar dinheiro a
uma organização quacre canadense-que envia
gratuitamente medicamentos ao Vietname do
Norte e aos guerrilheiros vieteongs, do Vietno-
me do Sul.

Os quacres foram advertidos já pelo Tc-
souro contra o envio do dinheiro, pois segun-
do lei de 1917, que dispõe sôbre transações com
o inimigo, quem enviar suprimentos médicos
cu dinheiro ao inimigo estará sujeito à pena
de prisão de até 10 anos e multa de 10 mil dó-
lares.

— Os americanos agora — disse um dos
quacres — precisam de licença para amar seus
inimigos. O ato do bom samaritano é agora pu-
ilido com multa ou prisão.

Chefe de IPM de Cao Ky acusado de suborno

Genebra prevê para o próximo
ano primeira bomba-H chinesa

Genebra (UPI-JB) — Apesar da gran-
de convulsão interna na China, Pequim
deverá explodir sua primeira bomba de
hidrogênio no próximo ano, informaram
ontem, fontes credenciadas junto à Con-
feréncia- do Desarmamento.

As fontes acrescentam que se a atual"
desordem revolucionária não se estender
até as instalações nucleares de Pequim, os
chineses terão sua primeira bomba de
hidrogênio em 1968, mais cedo, portanto,
do que o que íôra anteriormente anun-
ciado.

Na imprensa de Hong-Kong, têm sido
publicadas notícias periódicas segundo as
quais a província de Sinkiang, onde se
encontra o arsenal nuclear da China,
caiu em poder de forças antimaoistas.
Não houve confirmação de outras fontes
dignas de crédito.

O esforço dos chineses no sentido de
aumentar seu potencial nuclear entra em
conflito com as negociações que os Es-
tados Unidos, União Soviética e Grã-Bre-
tanha estão desenvolvendo para a assi-
natura de um tratado que evite a proli-
feração de armas atômicas.

A China Popular, através de interme-
diários, deu a entender que não subscre-
verá um tratado de não-proliferação e
não se sentirá por êle obrigada, em ne-
mhum aspecto. A França, que deseja cons-
truir sua própria força nuclear, uniu-se
em Pequim na oposição à assinatura de
um tratado. Contudo, as três potências
nucleares representadas em Genebra jui-

gani que um tratado deve ser concluído
tão cedo quanto possível e esperam que a
opinião pública mundial coloque freios
na estratégia nuclear de Pequim.

No momento atual, acreditam os ob-
servadores, a China não pode fornecer
armas nucleares a outros paises porque
dispõe de muito poucas unidades. As úl-
timas informações dizem ciue a China
acumulou um estoque muito pequeno de
bombas atômicas. As estimativas nesta
sentido variam entre 10 e 20 bombas de
pequena potência. Não se conhecem as
proporções exatas dò estoque.

Acreditam também os observadores que
a China só poderá, no máximo, produzir
cerca de doze bombas de pequena potên-
cia por ano.

O rápido avanço da China na constru-
ção da bomba de hidrogênio íoi eviden-'
ciado pela terceira explosão nuclear rea-
lizada por aquele pais, em maio do ano
passado, quando Pequim declarou que"material termonuclear" havia sido usa-
do na experiência.

Na opinião dos técnicos, o desenvolvi-
mento das experiências que levarão à ex-
plosão da bomba de hidrogênio pode ser
ameaçado pela ampliação das desordens
internas até as instalações nucleares,
cujos principais centros estão situados na
província de Sinkiang.

Notícias não confirmadas deram conta
de que o General Wang En-Mao, que con-
trola o aparelho partidário e o Exército
da província de Sinkiang ameaçou apo-
derar-se das instalações nucleares a fim

de afirmar sua posição Independente no
crescente conflito com Mao. Pelo que sa
sabe até o momento, as instalações
nucleares estão funcionando normal-
mente. y

A Academia de Ciências da China
transferiu suas responsabilidades pelo de-
senvolvimento nuclear para o Ministério
da Defesa, cujo titular é o Marechal Lin
Pião, o provável sucessor de Mao T$é-
tung.

Um fato inegável é que as mais im-
portantes instalações nucleares da China
estão situadas nas áreas menos slmpáti-
cas à Revolução Cultural de Mao e pró-
ximas à União Soviética.

A principal fábrica de gases, onde é
produzido o urânio enriquecido, está si-
tuada em Lanchow, na região noroeste
da província de Kan Su. Os depósitos de
urânio ficam em Sinkiang.

Uma segunda base nuclear em Ching
Hai Lake, entre Lanchow e Sinkiang es-
tá sendo construída em grande velocida-
de. Sabe-se que, já em 1960, a China pos-
suía quatro reatores de plutònio e uma
usina de separação em Sinkiang.

O grande impulso de Pequim para a
fabricação da primeira bomba de hidro-
gênio coincide com o aumento de ritmo
na produção de mísseis, setor em que a
China está multo atrasada em relação
às outras grandes potências. Mas as úl-
timas informações dos serviços de inte-
ligência. dizem que Pequim terá mísseis
balísticos de alcance médio em 1970 e
mísseis de longo alcance em 1975.-

Saigon (UPI-JB) — O Presidente da Corte
Militar Especial nomeada pelo Primeiro-Minis-
tro Nguyen Cao Ky para esmagar a corrupção
no Vietname do Sul, Major Nguyen Cao Quyen,
rejeitou as acusações feitas por norte-america-
nos numa prisão de Saigon, e negou que tenha
procurado ou aceito suborno para inocentar
norte-americanos acusados de crimes contra a
economia.

Cao Quyen afirmou que nenhum dos mem-
bros do seu tribunal, nomeado pessoalmente por
Cao Ky com amplos podêres, estivesse envol-
vido nas acusações de corrupção mas admitiu
que um advogado vietnamita está sendo subme-
tido a inquérito por possível manipulação da
um esquema de suborno.

PROPINA

Em Washington,, o Departamento de Esta-
do informou que aguarda um relatório da Em-
baixada em Saigon sôbre as acusações feitas
por civis norte-americanos de que foram en-
carcerados após se recusarem a pagar suborno
a juizes do Supremo Tribunal do Vietname do
Sul.

As acusações foram feitas por vários dos
nove norte-americanos presos 

"sob acusação do
violarem os regulamentos financeiros locais.
Três deles foram libertados no princípio dá se-
mana e quatro estão em greve de fome como
protesto contra o tratamento recebido.

Em Saigon, o Major Cao Quyen disse a re-
pórteres da agência noticiosa seml-oíiciai do
Vietname do Sul que ouvira falar de um sul-
vietnamita que se dizia "em situação de con-
seguir a libertação de prisioneiros".

"Imediatamente requeri uma investigação
sôbre essa pessoa — um advogado sul-vietna-
mita — mas que não tem ligação de espécie
alguma com o Tribunal ou com os casos dos
norte-americanos. Êle está agora sendo sub-
metido a inquérito e aguardados os resultados",
declarou Cao Quyen.

O inquérito está sendo realizado por um —;
tribunal de Saigon que tomou depoimentos pres-
tados sob juramento pelos prisioneiros norte-
americanos, que denunciaram a exigência de
pagamento de suborno.

Cao Quyen não quis revelar o nome do
acusado mas a, UPI soube tratar-se de emi-
nente advogado de Saigon que esteve envolvido

direta ou indiretamente na maioria do» pro-
cessos de norte-americanos no Supremo Tri-
bunal.

INTERMEDIÁRIO ".';¦¦'

Êsse advogado tem livre acesso a prisio-
neiros norte-americanos na cadeia de Chi Hoa,
embora seus colegas se queixem de que não
obtêm entrada para falar com os clientes.

Foi mencionado pelo nome, nos depoimen-
tos prestados sob juramento por Merle V.;
Brown, Paul Leo Bennett e Bernard Elman,
como o indivíduo que exigiu dinheiro para ob-
ter stia absolvição. Brown e Bennett disseram
que lhes foram pedidos dez mil dólares. Elman
disse que lhe íoram pedidos 16 mil.

Foi ainda identificado, pela mulher de
Brown, uma japonesa, como um dos dois ho-
mens que a visitaram para pedir dez mil dó-
lares para conseguir a libertação do marido.
Ela disse que o- advogado vietnamita aceitou
800 dólares para defender o marido mas não
se apresentou no julgamento porque ela não
pôde pagar a quantia tôda. Brown íoi conde-
nado e sentenciado a cinco anos de cadeia.

Foi dispensado pela Divisão Militar Norte-
Americana de Investigação Criminal (CID) a
pedido dj> Cônsul norte-americano Robert A.
Lewis como pessoa que estaria exigindo subôr-
no destinado à Corte Especial. Um relatório
elaborado após uma investigação circunstan-
ciada da CID comprovou as acusações.

Os três norte-americanos libertados de
Chi Hoa, num gesto de clemência, íoram Lewis
J. Frazier, Leroy F. Frieden e Coy G. Bond.

Bennett, Brown, Elman e William K. Char
Júnior estão em greve de fome, segundo as in-
formações. Char aguarda julgamento e os de-
mais já foram condenados.

O Departamento de Estado disse que Le-
wis B. Warren e James Riddle estão igualmen-
te presos em Saigon, aguardando julgamento,
por crime comtun.

Frazier informou à UPI na terça-feira que
passou 14 meses na prisão porque não tinha
dinheiro para contratar um advogado e que
pediu ajuda à Missão Norte-Americana para
conseguir um advogado mas teve o pedido re-
cusado.

Um porta-voz da Missão Norte-Americana,
Jack Stuart, recusou-se a íazer comentários sô-
bre a acusação de Frazier, na terça-feira, uo
contato regular com a imprensa.

A guerra dos tigres coreanos

TOURING CLUB DO BRASIL
(AVISO AOS ASSOCIADOS)

O Serviço de Assistência Administrativa .do Touring Club do Brasil
avisa, por nosso intermédio, aos Srs. Associados, que, a partir de 1 de março,
passará a receber, na Sede e nos Postos-de-Abastecimento, os depósitos para
renovação de licenças de automóveis para o exercício de 1967. Será necessá-
rio a apresentação da licença de 1966 e* a prova de quitação para com o
T.C.B.

as.) Aroldo Marcial Vargas
Chefe do Serviço de Assistência Administrativa

Impotência
Doenças sexuais crônicas, fimose,

pré-nupcial, atraso do desenvolvi-
mento, tratamento rápido. Dr. Au-
gusto AJlarques. Radioscopia. Cônsul-
tas das 8 às 20 horas. Sábados e
feriados até às 18 horos. Cr-.rtas e
informações telefones: 22-7.81 e
32-6671 — Rua Riachuelo, 386 —

Rio. (P

ACINCIA DO

JORNAL DO BRASIL no
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E ASSINATURAS
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Mensalidades Suaves (P

I tV?i i/yr>?'fiB^^^ 3 a 8 décimos oor cento sôbre o valor da mercadoria.
ARMAZENAGEM TÉCNICA - Emissão de "warranC elemento de garantia^
para financiamentos. Balança com certificado de peso.
Posto de lubrificação para qualquer tipo de veiculo.
Pr. da S. Cristóvão, 24 a 34 - Tet. 54-1601 e 34-4973 - GB

¥

Qui Nhon, Vietname (UPI-JB) — Os ofi-
ciais americanos nesta área costumam dizei1
que se sentem mais seguros nos arrozais e
nas montanhas ao sul desta capital de pro-
vincia do que mesmo em Saigon.

Há uma razão muito boa pare êsse sen-
timento de seguretuça. Essa é uma região dos
tigres — cerca de mil milhas quadradas de ter-
ra sob ocupação e controle da Divisão Tigre
da Coréia do Sul.

A Divisão, famosa tonto pela maneira co-
rajosa com que luta na írente de combate
como pela tenacidade com que promove de-
pois a 

"pacificação, 
está aquartelada na região

de Qui Nhon — na costa, 420 quilômetros a
nordeste de Saigon — desde que chegou eo
Vietname em outubro de 1965.

Sua tarefa era pacifica.: a áera ao sul •
dc Qui Nhon onde hnbita meio milhão de pes-
soas, e, em todos os sentidos, a Divisão tem
feito um bom trabalho. O terrorismo é coisa
rara naquela região e a atividade dos guer-
rilheiros comunistas é muito pouca.

Quando os coreanos instalaram sua base
num antigo campo de repouso e centro <lo
treinamento do Vietcong, tinham pela frente
uma íôrça comunista poderosa — novo com-
panhias locais, dois batalhões _-rovir.cis._s e,
mais além, dois regimentos de no.te-vie.nami-
tas e de vieteongs.

David J. Stuart-Fox
Especial para o JB

Essa força dinfthuiu de muito nos últimos
15 meses de operações cuidadosamente plane-
jadas e que os coreanos dividiram em três fa-
ses:- a fase defensiva, enquanto a base está
em construção; a fase de busca e destruição,
e a fase final de ampliação da extensão da
área sob sua responsabilidade tática.

As duas primeiras fasjs envolvem primor-
dialmente um período de patrulhamento ln-
tenaivo, de pequenas operações de combate
e o início dos programas cívicos.

Na terceira íase aconteceram duas opera-
ções de maior envergadura, envolvendo remo-
ção de habitantes das vilas, e também a des-
traição de um batalhão provincial comunista.
Durante ò primeiro ano, dizem os coreanos,
200 mil vietnamitas submeteram-se ao con-
trôle do Govêmo.

Mais de 6 000 vieteongs foram mortos ou
capturados, 1600 suspeitos foram detidos, 3 500
comunistas desertaram, passando-se pera o
lado do Governo, e mais de mil peças de ar-
mamento íoram arrecadadas. As baixas dos
coreanos totalizaram 1200, entre mortos e fe-
ridas. A região não está tôda livre de guer-
rilheiros do Vietcong mas as companhias lo-
cais estão reduzidas a 40 ou 60 homens, e ai
¦unidades comunistas raramente se aventuram
em campo aberto.

^*^:'-~^-.-"sn_!sr_-"i-iy-_i-i:>.-
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Pri.TTIC.ipal preocupação de Castelo Branco foi conter a inflação
Auro instala Congresso manifestando
propósito de auxiliar Costa e Silva

Brasilia — (Sucursal) — O
Congresso N a c i o n al instalou
ontem à tarde a l.a Sessão Le-
glslativa da 6." Legislatura, ma-
nifestando, através do seu Pre-
sidente Senador Auro de Mou-
ra Andrade, confiança na inova
Constituição e o propósito de
ajudar o Presidente eleito Cos-
ta-e Silva em tudo o que lhe
fôr possivel.— Estamos dispostos — disse
o Senador Auro de Moura An-
drade — ao mais amplo enten-
dimento com o Poder Executi-
vo, com finalidades inadiáveis,
no esforço comum de reorgani.
zar a Nação, de criar elemen-
tos de riqueza, de Justiça, de
produção e de trabalho.

SOLENIDADE

As 15h25m, quando o Senador
Mcura Andrade declarou inata-
lados os trabalhos da primeira
sessão legislativa, da Sexta Le-
gislatura, a Banda, do Batalhão
de Guarda, postada nas gale-
rias, executou o Hino Nacional,
ouvindo-se, simultaneamente, a
salva de 21 tiros de canhão,
partida de armamento do Exér-
cito, colocado na Esplanada dos
Ministérios.

Em seguida, o Professor Na-
varro de Brito, Chefe do Gabi-
nete Civil da Presidência da
República, fêz entrega, ao Se-
nador Moura Andrade, da últi-
ma mensagem governamental
assinada, pelo Presidente Cas-
teio Branco, acompanhada de
minuciosa análise das ativida-
des do Governo revolucionário,
instalado no País a 16 de abril
de 1964. O texto da mensagem
íoi lido pelo Primeiro Secreta-
rio do Senado, Sr. Dinarte
Mariz.

Às 15h05iii, antes da instala-
ção dos trabalhos, o Presidente
.do Congresso, em companhia
do Presidente da Câmara, Sr.
Batista Ramos, passou em revis-
ta às tropas militares, postadas
diante do Palácio do Congresso,
em homenagem ao Poder Le-
gislativo.

A sessão solene durou exata-
niente 40 minutos e foi assisti-
da por 250 deputados, 30 sena-
dores e numerosos convidados
especiais, inclusive o Prefeito
do Distrito Federal, Sr. Plínio
Catanhede. Nas galerias, cerca
de 200 pessoas. A Mesa Direto-
ra foi formada pelos Senadores
Moura Andrade, Dinarte Mariz,
Vivaldo Lima, Raul Gilbert,
Eurico Resende, Deputado Ba-
tisía .íamos e Ministro Antônio
Gonçalves de Oliveira, Vice-
Presidente do STF, atualmente
no exercício da Presidência da
Corte Suprema.

. DISCURSO DE AURO

As palavras do Senador Auro
de _ Mouro.' Andrade, que mere-
ceram seguidos aplausos do
plenário, foram as seguintes:

"Senhores congressistas,
Reúne-se o Congresso Na-

cional para inaugurar a 1.»
sessão legislativa da.,6.* Legis-
latura.

É, pois, outro começo e deve
ser praticado com esperanças.
No Congresso, que hoje se ins-
tala, não se distingue entre
novos e velhos congressistas i
todos hoje começam, e de to-
dos se deve esperar que possam
e que saibam realizar a sua ta-
refa, cumprindo a legislatura
e bem realizando os seus de-
veres durante quatro anos/

Muitos, e entre eles eu me
encontro, cinco vezes inicia-
ram cinco legislaturas, e para
terminá-las, precisaram vinte
vezes instalar vinte sessões le-
gislatlvas sem contar as con-
vocações extraordinárias que
os acontecimentos exigiram.

Foi um longo perpassai- de
fatos, um trabalho ingente,
nunca suficientemente avalia-
do, cheio de preocupação, de
ansiedades, de decepções, de
esperanças malogradas. A vi-
da da democraca em nosso
Pais nem sempre esteve em
nossas mãos, mas, pela graça
de Deus, em nossas mãos es-
teve evitar que êle se extin-
guisse.

Não pudemos fazer livre3
homens que nasceram para
ser submissos; mas pudemos
muitas vezes libertar aqueles
que 

"nasceram 
para ser livres.

Aqui dentro mesmo, entre os
eleitos do povo, durante vin-
te anos, estivemos a construir
dia a dia é a reconstruir ano
a ano o princípio da indepen-
dencia deste Poder, sempre
atingido, ora pela força dos
que estão íora, ora pela fra-
queza dos que se acham den-
tro.

Mas o saldo de serviços pres-
tados à Nação, o saldo de de-
veies cívicos cumpridos, o sal-
do de coragem, de consciência
nacional, de sentimentos de li-
herdade, de vocação pública,
de fidelidade à democracia, é
imenso em favor do Congresso
brasileiro, e o Congresso que
hoje se instala torna-se depo-
sitário e responsável por estes
saldos, que só não são maiores
do que as fadigas e as lutas
para conquistá-los. .

fi do hábito nacional criticar
o Congresso, o que não traz;
conseqüências a quem o faz, é
cômodo e sem perigos fazê-lo,
pois aqui se trata de um Poder
desarmado. De outro lado, in-
justamente se costuma debitar
ao Congresso os defeitos e fa-
lhas de algims, mas nunca se
credita a êle as virtudes de to-
dos.

Já não é sem riscos criticar o
Poder Executivo, particular-
mente no regime presidência-
lista. Então, em muitas das
críticas que desabonam o Con-
gresso há, na verdade, um de-
sabono aos próprios críticos.
Porque eles existem não é sem-
pre porque haja tantas falhas
nossas e sim porque há pouca
coragem neles. A maior parte
das vezes há nas impiedosas
censuras que sofremos, apenas
o desabafo de quem querendo
criticar o Governo, por falta
de coragem e audácia, dá vazão
aos seus complexos atingindo o
Poder que não o atinge. Assim
se considera o critico mais for-
te que um Poder, êle que. esta-
va se sentindo tão fraco diante
do Poder-

A autoridades no Poder Exe-
cutivo, emana de um; a auto-
ridade no Poder Legislativo
emana de todos.

Lá, todos se conduzem con-
forme presida o Presidente;
aqui o Presidente preside con-
forme todos se conduzem.

Somos 475 representantes do
povo; e todos uo mesmo nível
hierárquico. Nenhum é supe-
rior aos demais, dependendo de
cada um não se tornar inferior
aos demais. Aqui; nenhum vale
mais do que o outro e só porculpa própria é que poderá va-
ler menos. Todos chegam un-
gidos pela mesma • igualdade,
integrante da mesma estrutura,
constituindo as células vitais
deste Poder, que será tanto
mais válido, tanto mais se pro-
longará no tempo e na História,
quanto mais se mantenham ín-
tegras estas células-

Por isto a saúde do Con-
gresso se confunde com a saú-
de da Nação. A sua indepen-
dencia como Poder é uma afir-
mnçâo de vitalidade democra-
tica muito iriais do que • um
axioma constitucional.

Não basta que a Constitui-
ção diga que êste Poder ém-
dependente; é preciso que êle
se sinta capaz de exercer essa
independência.

Não basta que a Constitui-
ção diga que' êste Poder tam-
bém deve ser harmônico com
os demais Podêres. Essa har-
monia desaparece se confim-
dlrmos o exercício da indepen-
dencia com a prática de abu-
sos e desmandos; ou se a prin-
cípio alguns e depois muitos
se curvarem ante os demais
Podêres, da mesma forma que
se alguns e depois muitos se
levantarem injustamente con-
tra os demais Podêres.

Durante vinte anos ouvimos
íalar em crise do Poder Le-
gislativo, quando na verdade o
que existia era a crise do re-
gime. Embora assim, o Poder
Legislativo ainda teve forças

Comunicado da CEDAG
A Companhia Estadual de Águas da Guanaba--ra comunica a todos os consumidores que os prazosde vencimento das guias emitidas sob sua diretaresponsabilidade, e referentes ao exercício de 1967,nao sofreram nenhuma prorrogação.
Prevalecem, assim, as datas de vencimento

constantes tanto das referidas guias de água, emi-lidas pelo sistema de limitador de consumo como
pelo de hidrometro.

Esclarece, por fim, a CEDAG que a prorroga-çao ja anunciada para o dia 15 do corrente refere-se
à cota-extra de água emitida e arrecadada pela Se-
cretaria de Finanças e SURSAN, relativamente ao
exercício de 1966. Para pagamento ou qualquer in-
formação sobre essa cota-extra, os interessados de-
verão dirigir-se à Rua Santa Luzia, 11.

Rio de Janeiro, 1.° de março de 1967.
A DIRETORIA

(P.

para salvar o regime nos mo-
mentos supremos.

Quais as grandes crises dês-
te Pais, senão as que tiveram
fulcro no Poder Executivo: o
suicídio de um Presidente em
_954, a deposição de dois Pre-
sidentes em 1955, a renúncia
de um Presidente em 1961 e a
deposição de outro Presidente
em 1964.

Em tôdas essas ocasiões teve
o Congresso que corrigir os
efeitos dessas crises e o fêz
com capacidade, habilidade e
estoicismo, recuperando a or-
dem jurídica e restabelecendo
tanto quanto possível a nor-
malldade da vida nacional.

Uma nova Constituição vigo-
rara a 15 de março, fruto dês-
ses fatos, realizada para corri-
gi-los, votada dentro deles,
mas ainda assim . discutida,
emendada, modificada e pro-
mulgada; vencendo a crise e
para vencer as crises. .

Ela pode não ser a Carta
Magna que todos desejariam.
Mas nela há uma expressão de
vontade parlamentar que nem
todos queriam. O Estado de íato
.-volucionário cessou com ela e
nela a Revolução viu construí-
do o Estado de direito.

Daqui por diante os Partidos
deverão colocar-se entre gover-
nantes e governados, cumpriu-
do a missão de instrumentos do
povo na formação dos governos
e mantendo-se como forças re-
presentativas da vontade po-
pular, procurando tornar-se
síntese dessa opinião.

Aqui dentro pode afirmar
esta Presidência, sem constrau-
gimento-, que cuidou de esta-
belecer, sem prevenções e em
íavor do regime democrático,
o direito das minorias.

A afirmação da vontade da
maioria é objetivo e razão do
regime. A democracia deve ser
a expressão da vontade do
maior número, racionalizada
nos debates, consubstanciada
nos programas, realizada na
sema de convicções livres.

Para isso, o direito das ml-
norias deve ser assegurado,

pois assim se evita a tirania
das maiorias, que pode com-
prometer o equilíbrio nacional,
ou impedir durante largo tem-
po reformulações políticas do
Estado. Tornandd-se surdas ãs
minorias, acabam as maiorias
por tornar-se dogmáticas.

Mas também cuidou a Presi-
dencia de, ao tempo em que
assegurava direitos mlnoritá-'
rios, exigir à minoria o cum-
primento de seus deveres, tam-
bém em relação à maioria, do
contrário, do mesmo modo que
luma se torna dogmática, \a
outra se torna negaiivlsta. Em
outras palavras: a maioria tu-
do pode, porque é maioria, me-
nos esmagar a minoria; e ã mi-
noria a tudo tem direito por
ser minoria, menos negar-se a
contribuir para a formação da
vontade parlamentar que tem
de se manifestar pelo pronun-
ciamento do voto, até' que èle
se haja somado em maioria.

Tanto estas considerações
são verdadeiras, e-é certa esta
conduta, que todos a experi-
mentaram, sentiram-na, a ela
estiveram sujeitos: a minoria
de ontem, que se tornou maio-
ria hoje; a maioria de ontem,
que se tornou minoria hoje,
uns e outros como minoria, ti-
veram garantidos os seus dl-
reitos, e como maioria exer-
ceram com segurança e tran-
qüilidade ps seus podêres.

Isto íoi bem compreendido
e bem praticado nos legisla-
turas passadas e foram mui-
tas as vezes em que a minoria
se retirou do plenário para
exigir a presença da maioria,
mas relngressou ao plena-
rio para não paralisar o pro-
cesso legislativo. Ainda na
elaboração constitucional, au-
sente-a minoria, a maiorJa_t.-~-
mou a seu cargo votar emen-
das postuladas pela minoria.
Cito estes fatos para enalte-
cer uma e outra facção, pois
neles estão belas lições parla-
mentares que devem ser segui-
das nesta legislatura.

Espero estar anunciando um
periodo de íecundos trabalhos

do Congresso Nacional, ém.
busca de sol'ções sinceras e
reais no campo politico, eco-
nômico e social da Nação.

Os problemas do povo de-
verão estar permanentemente
cm pauta nesta casa e aqui re-
ceberem o estudo, a interpre-
tação, e as afirmações demo-
cráticas que as liberdades e
autorizações do regime permi-
tam na sua maior amplitude.

Ficaremos dentro '¦ da Cons-
tituição, dela aurindo as nos-
sas forças. Manteremos a in-
dependência e a autoridade do
Poder Legislativo e realizare-
mos convívio com os demais
podêres.

O Presidente da República
encontrará no Congresso tó-
da a compreensão, todo o
apoio 6 toda solidariedade que
solicite, dentro do que deter-
mina a Constituição do Bra-
sil e do que nos exige a cons-
ciência de homens públicos.

Estamos dispostos ao mais
amplo entendimento com ò
Poder Executivo, com finali-
dades inadiáveis, no esforço
comum de reorganizar a Na-
ção, de criar elementos de rl-
queza, de justiça coletiva, de
produção e de trabalho.

É mister esclarecer o povo
que nada existe acima da
Constituição, todos a ela estão
sujeitos: o Presidente da Re-
pública, o Congresso, o Poder
Judiciário, as Forças Armadas,
e o próprio povo.

Eis as razões por que' o ad-
vento de uma Constituição é
sempre saudado com esperan-
ça peleis nações.

O Governo não deve, assim,
por si próprio tornar mais di-
ficil e mais complexa a sua
tarefa do governar. Isso pode
sempre ocorrer, quando os go-
vemantes abandonam a sim-
plicidade das normas de con-
duta de vida consubstanciadas
nas constituições, construídas
após tantos anseios e sacrifícios,
onde todos os direitos e aspi-
rações dos povos ficam trans-
feridos aos podêres, para serem
respeitados, defendidos e rea-
lizados dentro, do Estado em
favor da Nação.

Os povos que já perderam a
sua liberdade sabem que o imo-
cesso usurpa tório da democracia
começa pela usur.pação da
consciência e da coragem mo-
ral dos homens. iEsta consciên-
cia e este, coragem moral, fon-
tes da autenUcidíide da de-
mocracia, precisam encontrar,
dentro deste Congresso, üiu-
turnamente, a sua mais Íim-
pida. e, indómita expressão.

Creio que já disse o suficien-
te daquilo que fomos, daquilo
que somos e sóbre aquilo que
devemos ser. Por isto, como
Presidenta do Congresso Na-
cional a todos dou as minhas
boas-vindas, congratulo-me pe-
las vitórias alcançadas em seus
Estados; faço votos de que rea-
lizem um convívio de compre-
cnsão; de respeito reciproco,
de amizade leal e desinteres-
sada. Desejo ardentemente que
.possam cumprir os seus deve-
res e realizar uma vida públi-
ca fecunda, útil aos seus Es-
tados, benéfica à Nação, em
que afirmem e reafirmem os
suas qualidades de inteligên-
cia, de cultura, de coragem, de
perseverança, de uma incansá-
vel teimosia em bem servir.

Todos nós queremos que os
dias de amanhã sejam mais fá-
eeis do que os dias de ontem.
Mas todos nós devemos estar
preparados como se fôssemos
enfrentar dias mais difíceis,
porque assim os dias difíceis
se tornarão mais fáceis e os
dias fáceis se tornarão imen-
samente Jubilosos.

Eu os saúdo, Senhores Depu-
tados e Senhores Senadores.
Declaro instalados os traba-
lhos da 6.» Legislatura do Con-
gresso Nacional, e inaugurada
a sua f.» Sessão Legislativa.

—Convoco-os para uma sessão
conjunta deste Congresso, pa-
ra deliberar sóbre veto presi-
dencial, amanhã, dia 2, às 21
horas e os convido, juntamente
com os seus familiares e ami-
gos presentes, à recepção que
a Presidência do Congresso ofer-
rece a todos no Salão Nobre
do Senado Federal.

Covas espera que Governo
deixe agora de legislar

O lider da Oposição na Câ-
mara, Deputado Mário Covas,
disse ontem, momentos após a
instalação da nova legislatura,
esperar que o nôvo Congresso"possa cumprir a sua tarefa
de elaboração legislativa sem a
concorrência do Poder Executi-
vo. como ocorreu nos último,
três anos".

Acrescentou o parlamentar
paulista acreditar que estes
quatro anos serão Um periodode grande trabalho, "tendo em
vlsta a pletora de leis e decre-
tos-leis que requererão um
aperfeiçoamento, pois tenho
convicção de que o Congresso
Nacional, somando a experiência
dos mais antigos representam-
tes à vocação dos mais novos,
há de compreender êsse de-
safio."

QUALIDADE IGUAL

. O líder governista Raimundo
Padilha disse que o ambiente
da instalação dos trabalhos le-
glslatlvos foi dos mais favorá-
veis e que ao lado dos parla-mentares mais experientes o
Congresso sofrerá a influência
dos novos e de outros politicos

experimentados na vida públi-
ca nacional., j

A minha impressão é de
que o nôvo Congresso não será
inferior ao antigo, em produ-
çáo e qualidade.

CUMPRIR O DEVER

O Presidente da Câmara,
Deputado Batista Ramos, afir-
mou que notou na fisionomia
de todos os parlamentares "a
certeza de que tudo se enca-
minhará da melhor maneira
possível, no inicio daa ativida-
des legislativas.

fi visível o ânimo de to-
dos em cooperar no sentido de
prestar o melhor serviço ao
Congresso e ao País.

O Deputado Mário Covas ini-
ciou ontem os entendimentos
com a liderança govsrnista, pa-
ra o preenchimento das vagas
•nas 15 comissões técnicas per-
manentes.

O MDB terá, pelo critério da
proporcionalidade, 122 lugares
efetivos nas comissões e deverá
reivindicar a presidência de
ciuco comissões permanentes e
de uma especial.

O Presidente Castelo Branco afirmou,
.na mensagem ontem enviada ao Con-
gresso Nacional, que durante todo o seu
mandato esforçou-se por combater a in-
ilação, retomar o desenvolvimento, redu-
zir os desequilíbrios setoriais e regionais,
evitar descontrole no setor externo e lan-
çar as reformas econômicas e sociais.

"O balanço das realizações deste Go-
vêrno, numa análise serena e objetiva —
disse o Marechal — parece apresentar
resultados em geral positivos, com liml-
tações em certos aspectos. Tais limita-
ções se prendem a dois fatores: de um
lado, a pequena duração do mandato; de.
outro lado, as dificuldades de conciliar
múltiplos objetivos".

ASPECTOS ECONÔMICOS

Na área econômica e social a politica
do Governo se definiu:

a) — pela retomada do ritmo de de-
senvolvimento interrompido em 1963;

b) — contenção progressiva do pro-
cesso lnflacionário;

c) — reformas econômicas e sociais;
d) — democratização das oportunida-

des e autêntico trabalhismo.
A respeito do combate à inflação —

diz o Governo — assinale-se que em ne-
nhuni .momento cogitou-se de uma poli-
tica deflacionista, no sentido da queda
do nível geral de preços.Não existe, aliás,
pais no mundo em que se persiga o de-
ílacionamento, por estar- êste, nas con-
dições atuais, inelutàvelmente associado
à- queda de produção e de emprego; o que
o Governo pretendeu, realistica e cons-
cientemente, foi a desinflação, isto é, o
controle e redução do ritmo de aumento
de preços para atingir a estabilidade.

Os resultados da luta contra a in-
ilação não foram mais evidentes princi-
palmente pelo fato de que, numa socie-
dade moderna e num país em desenvolvi-
mento, os objetivos nacionais são múlti-
pios e têm de ser compatibilizados. Não
se trata, simplesmente, de combater a in-
ilação a qualquer custo. É mister dar im-
pulso ao desenvolvimento e para isso se
evita traumatizar excessivamente o setor
privado, mantém-se alto o nível de in-
vestimentos e corrigem-se distorções de
toda a ordem. É preciso evitar queda na
participação dos assalariados no produtoe por isso os reajustamentos nominais de
salários devem continuar dentro dos li-
mites adequados.

A inflação, que no inicio da execução
do PAEG acelerava-se rapidamente, che-
gando muitas vezes ao ritmo mensal de
7%, num processo que se tornava cumu-
lativo, foi imediatamente conduzida àfor-
ma corretiva e decrescente, alcançando
resultados animadores a cada período. Se
pelos motivos já expostos houve dificul-
dade no cumprimento total das metas
programadas, o que se conseguiu efetivar
foi bastante satisfatório.

A análise dos períodos anuais, elimi-
nando a influência de variações estácio-
nais e reduzindo o efeito retardado dasexpansões de meios de pagamento, mos-
tra um quadro definido da substancial
desaceleração da inflação. Tomando-se o
periodo de janeiro a janeiro, para o custo
de vida na Guanabara, a elevação íoi de81% em 1964, 46% em 1965 e 40% em1966. Para o índice gettti de preços ela
íoi de 81% em 1964, 37% em 1965 e 35%
em 1966. fi importante assinalar que nosalimentos de preços em 1964, 1965 e 1966
houve importante componente de corre-
ção de distorções, isto é, de elevações de
preços verificadas não em decorrência de
pressões inflaclonárias correntes, do lado
da demanda ou dos custos, mas tendo em
vista a política do Governo de corrigir
os subsídios, congelamentos e controles
aue até pouco ameaçavam tornar inviável
a economia brasileira. Apenas para exem-
plificar, o índice do custo de vida na
Guanabara aumentou de 45% em 65 e
de 41% em 66, enquanto os índices de
aluguéis subiram de 116% e de 73%.

Outro componente altamente influen-
ciado pelos reajustamentos corretivos, o
índice de serviços públicos, elevou-se de
71% e 47% em 1965 e 1966,

REFORMAS -

Diz a mensagem que a transforma-
ção das instituições econômicas e sociais
do Brasil constituiu, desde aibril de
1964, preocupação precípua do Governo.
Nos anos que precederam a Revolução,
o reformismo não passava de assunto de
inflamados discursos pronunciados nos
palanques de comidos, pouco melhor do
que um instrumento de agitação totali-
tária. A tal ponto foi subvertido o sen-
tido da palavra reforma que elementos
democráticos divisavam nela uma cono-
tação de diretriz politica incompatível
com a índole brasileira. De qualquer ma-
neira, porém, Jamais as reformas pas-
saram do alarido e da agitação.

Coube ao Governo Revolucionado
'estudar, planejar e iniciar a execução
daquelas reformas, cujos principais cam-
pos são o tributário, habitacional, agra-
rio, bancário, mercado de capitais, tra-
balhista, previdenciário, estatístico «
administrativo.

REFORMA AGRARIA

O processo de aplicação graduolista e
progressista dos vários instrumentos pre-
vistos no Estatuto da Terra deu à re-
íorma agrária caráter nitidamente de-
anocrático, sem as transferencies de pro-
priedade da terra para o Estado nem os
confiscos de terra que configuram a
opção socialista. Êste procedimento, ain-
da que •reali_ado em ritmo acelerado,
não pode mostrar resultados imediatos
ma transformação de nossa estrutura
agrária. Não «penas se vé o Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária a lutar
contra a sua missão pela dimensão' ter-
ritorial e pela heterogeneidade de con-
dições ecológicas e sócio-econômlcas das
diversas áreas do Pais, as quais exigi-
ram uma regionalização adequada.

O Plano Nacional de Reforma Agra-
ria compreende dois grandes projetos: o
de Cadastro de Tributação e o da Dis-
crlminação de Terras. Ambos estão em
plena fase de realização. O primeiro é
um instrumento básico do Estatuto da
Terra, e já está integralmente implan-
tado em seus aspectos essenciais: cerca
de quatro milhões de imóveis rurais e os
respectivos arrendatários e parceiros, e
quase um milhão de quilômetros qua-
drados de terras públicas estão sendo
identificados para um conhecimento ob-
Jetivo da estrutura agrária brasileira.

A Discriminação de Terras Públicas e
Regularização de Títulos de Domínio e
Posse está a cargo de órgãos já instalados
nos Estado do Rio, Paraná, Santa Cata-
rina e Rio Grande do Sul, e em vias de

instalação nos Estados de Mato Grosso
e Acre e nos Territórios Federais. Com
a execução desses projetos ficarão conhe-cidas as terras da União disponíveis para¦ o processo de colonização, ao mesmotempo em que centenas de milhares deatuais ocupantes terão seus títulos dedomínio e posse regularizados, dando-se-lhes, assim, condições para o uso pacifi-co e tranqüilo das terras que exploram,ao abrigo dos litígios e conflitos que cons-tituem focos de agitação naquelas regiões.

CASA PRÓPRIA

Um dos itens principais no programade reforço da infra-estrutura íoi a acele-ração da indústria de construção civil OBanco Nacional da Habitação, que sò-mente em 1966 entrou em franco proces-so de demarragem, contará doravante,
graças-ao Fundo de Garantia de Tempode Serviço, com recursos triplicados, es-tando, portanto, em condições de dinaml-zar os seus vários programas, entre eleso Programa Impacto, o Projeto de Coope-rativas, o Programa de Hipotecas e o dèSociedades Imobiliárias.

_ 
NoJi?™nte à PoP^a-ão de baixa ren-da o BNH, através das Companhias deHabitação, desenvolveu programas que,incluindo, a substituição de habitações de-íicientes, abrangeram projetos de "uni-

dade sanitária", composta de banheiro,cozinha e um cômodo; a chamada "casa-
embrião', além de projetos ampliáveis ouhabitações semideterminadas, até proje-tos de auto-ajuda ou ajuda mútua. Adap-tados as condições locais, esses projetossao modulados de modo a permitir umaindustrialização leve e progressiva se-gundo os necessidades e possibilidades dogrupo a ser atendido, mediante préviolevantamento sóclo-econômico.

O programa da casa própria esten-deu-se ainda aos operários sindicalizados,através de cooperativas habitacionais ope-rarias; aos empregados ou operários, com.a.colaboração das empresas, «m progra-mas associados do empregado da emprê-sa e complementação financeira do BNH-aos servidores civis e militares, através désuas instituições de classe; à populaçãode renda média, através de cooperativas
de poupança em grupo, e à população em
geral, mediante o sistema de poupançalivre realizado pelas Sociedades de Cré-dito Imobiliário e pelas Caixas Econômi-
cas, e também pelo sistema de caução oucompra de créditos hipotecários.

FUNDO DE GARANTIA

No âmbito da democratização das
oportunidades, o Governo promoveu a xe-
forma do instituto da estabilidade. Osestudos que resultaram na Lei de Ga-
rantia do Tempo de Serviço respeitaram
integralmente o preceito constitucional
que assegura amplamente a estabilidade
aos empregados; criou-se apenas mais um
sistema, pelo qual o trabalhador, sope-
sando o maior número de vantagens queoferece, poderá por èle optar. As van- -
tagens trabalhistas do nôvo instituto de
estabilidade saltam aos olhos:

1) — amparo financeiro do trabalha-
dor, em qualquer, tempo do sua atividade
profissional;

2) — fim da situação que tornava
vantajosa para o empregador a dispensa
do empregado;

3) — direito assegurado ao trabalha-
dor de transferir da uma empresa para
outra, em caso de mudança de emprego
ou de demissão, o capital depositado men-
salmente em seu nome pelo empregador;

4) — soma do tempo de serviço de
todos os empregados, defesa do poder
aquisitivo do pecúlio através da correção
monetária e o recebimento dos juros.

5) — controle mensal, pelo próprio
trabalhador, da formação de seu capital,
constituído exclusivamente pela contribui-
ção do empregador.

EDUCAÇÃO

A ação do Governo no setor educa-
cional visou principalmente a quatro
pontos: o aprofundamento do conheci-
mento do sistema de ensino e sua pia-
nificação conseqüente; a expansão do
atendimento escolar; a utilização efetiva
da educação como instrumento de aper-
íeiçoamento do processo de democratiza-
ção ,de oportunidades; a formação, atra-
vés da educação, de uma estrutura mais
adequada de recursos humanos, impres-
cindivel ao desenvolvimento nacional.

A expansão do atendimento escolar
processou-se, neste período, de modo
adequado. Em 1965, primeiro.ano letivo
que a expansão referida se deveu à ação
do atual Governo, constatou-se um crês-
cimento, em relação a 1964, de 14% nas
matrículas do ensino médio, de cerca de
9,5% nos cursos superiores. No ensino
médio o crescimento íoi de 3%.

No ensino primário, as melhorias
qualitativas, resumidamente, podem ex-
pressar-se pelos passos seguros dados no
sentido de ampliar a educação básica pa-
ra seis> anos; pelo crescente número de
cursos de aperfeiçoamento e formação de
professores e especialistas em adminis-
tração escolar.

No ensino médio, o Governo tem
exercido ainda intensa ação incentiva-
dora, e, em certos casos, criadora,' ampli-
ando o número de ginásios.

No ensino superior, íoram reequipa-
das as unidades escolares, de modo a
propidar-se um ensino mais eficiente; o
Estatuto do Magistério, visando a incen-
tlvar o corpo docente, íoi posto em vi-
gor; íoram concedidas especiais condições
de aperfeiçoamento aos Centros de Trei-
namento Avançado, que objetivam a am-
pilar e a qualificar convenientemente os
quadros de docentes universitários.

DESEmOLVTMENTO

A atuação do Ministério da Indús-
. tria e do Comércio no exercício de 1966

teve especial destaque, pois, a par do
acentuado aumento de projetos analisa-
dos e aprovados, realizou estudos seto-
riais da mais alta importância para ori-
entar, de forma harmônica, o crescimen-
to do nosso parque industrial.

Durante o ano de 1966, a Comissão de
Desenvolvimento Industrial aprovou 147
projetos industriais, encaminhados aos
diferentes Grupos Executivos, os quais
perfizeram um valor global de NCr$ ....
1 011 000 000,00 (um trilhão e onze bi-
Ihões de cruzeiros antigos).

Dois fatores contribuíram para o ace-
leramento do ritmo de desenvolvimen-
to econômico: a confiança que o Govêr-
no soube inspirar ao empresário e a ori-
entação adotada, no sentido de facilitar

o acesso aos benefícios concedidos, pormeios dos Grupos Executivos.
Os grupos executivos, face à necessi-

dade de reformulação dos seus progra-mas, somente no segundo semestre de1966 tiveram os seus trabalhos dinamiza,
dos. Dentre eles, cabe realçar o GrupoExecutivo da Indústria de Produtos Ali-mentares (GEIPAL), que estudou seis
projetos, aprovando quatro deles, desta-cando-se os ramos industriais da liofili-
zação, da produção de sucos de frutasnacionais, com vistas à exportação desses
produtos, além da instalação de mata-douros e frigoríficos avícolas, precípua-mente destinados à complementação dadieta protéica do povo brasileiro.

Os Grupos Executivos funcionam co-mo órgãos de deliberação coletiva e, por-tanto, capacitados a sanar os óbices quaporventura existam nos projetos ou soli-citações apresentados, emprestando-lhes
livre tramitação nesses órgãos, indispen-
sável à rápida execução desses projetose solicitações.

A presença dos representantes dos 
'ór-

gaos da administração econômico-finan-
ceira nos Grupos torna eficiente o siste-ma, de vez que dispensa os empresários
de solicitarem a aprovação de cada- itemconstante dos projetos aos órgãos gover-namentais competentes, economizando olongo tempo que necessariamente seriadespendidd°na tramitação dos processospelos vários setores de cada um dos ór-
gaos competentes.

Além disso, os projetos ou solicitaçõesaprovados nos Grupos adquirem condi-
çoes técnicas especiais que os integramno espirito das necessidades quantitati-vas e qualitativas prioritárias do setor,dada a prerrogativa de suas decisões de-
penderem de formulação coletiva dos di-ferentes órgãos e representações de cias-se reunidos nos Grupos.

EXTERIOR

Os objetivos da politica econômica
internacional atenderam, simultâneamen-
te, a ações em três campos: comércio exte-rior, mercado cambial e capitais estrangei-
ros. Tais objetivos, no periodo 1964/66,tiveram a finalidade precípua de inver-ter a orientação até então vigorante nosetor externo, isto é, de abandonar a ên-fase da contenção das importações e ex-
pandir as exportações.

Essa nova orientação tornou-se maia
premente pela elevada dependência indi-reta da renda nacional relativamente aosetor externo, de vez que, no atual nívelde desenvolvimento industrial, os invés-tlmentos internos continuam repousando
em certo grau, na importação de bens dêcapital e produtos intermediários de di-íicil substituição por produção interna.Aqueles objetivos foram plenamente atin-
gidos, urna vez que, no curto período de trêsanos (1964 a 1966), observou-se um íor-te incremento da exportação (cerca de25%) e uma rápida reversão no compor-tamento das importações, após sanada aretração da demanda observada em 1965,originada, em parte, de medidas estabi-lizadoras postas em prática pelo Governo
da Revolução.

O levantamento preliminar do balan-
ço de pagamentos para 1966 indica queas transações com o exterior apresenta-
ram superávit líquido da ordem de USS152 milhões. Verifica-se, assim, pelo ter-ceiro ano consecutivo, superávit no ba-lanço de pagamentos, revelando uma pro-pensão nítida de inversão da tendência
observada nos anos anteriores. Esses re-sultados positivos se contrapõem ao for-te desequilíbrio registrado nos anos da1962 e 1963, quando o saldo negativo dobalanço de pagamentos foi de USS 343milhões e de US$ 279 milhões. Para ob-tenção de superávit no último exercício,
da mesma forma que em 1965, concorre-
ram de forma preponderante as transa-
ções em contas correntes. Embora o va-lor das Importações tenha crescido subs-tancialmente, o extraordinário resultado
obtido com as exportações, no ano pas-sado, deixou saldo substancial, suficiente
para cobrir as elevadas despesas com oitem serviços.

O déficit do item serviços atingiu o
montante de US$ 468 milhões, superior
em US$ 11 milhões ao do ano anterior.
As rendas de investimentos representam
a despesa de maior destaque no período,
devido não só à elevada soma de juros
remetidos para o exterior, mas, também,
à redução nos atrasos com que se vinham
processando as remessas relativas a lucros
e dividendos. ,

O ingresso de capitais autônomos con-
substanciados nos itens Investimento o
Financiamento, para importação de equi-
pamentos, atingiu o montante estimado
em US$ 500 milhôes, superior em US$ 89
milhões ao resultado obtido em .1965. Os
investimentos de capital estrangeiro ele-
varam-se a US$ 170 milhões, contra US$
154 milhões em 1965.

São realmente animadores os resul»
tados obtidos no setor das exportações,
a partir de 1964, ano em que o valor ex-
portado se elevou a US$ 1430 milhões,
contra USS 1406 milhões em 1963. Em
1965 êsse valor elevou-se a USS 1596 mi-
Ihões, para ascender, em 1966, à cifra re-
corde, nos últimos cinco anos, de USS
1746 milhões.

Apesar da queda do preço internado-
nal em 1966, houve um grande esforço na
oferta física do café, permitindo que,
graças à política traçada pelo Governo,
a receita de divisas proporcionadas pela
exportação de produtos não fosse inferior
& do ano anterior. A expansão das ven-
das de mercadorias deu-se também em
vlsta da presença de vários produtos no-
vos na parte das exportações. Tais re-
sultados dão bem a medida dos estímulos
e do apoio que o Governo vem empres-
tando ao comércio exterior.

Em termos gerais íoi bastante satis-
íatória a conjuntura de preços para a
maior parte dos produtos brasileiros
no mercado externo. Apenas o café, o
algodão e "o minério de ferro sofreram
uma baixa em suas cotações internado-
nais no periodo.

A exportação de manufaturados vem-
se constituindo no item de maior impor-
tància dentro da política de diversifica-
ção das exportações do País, sendo ape-
nas superada pelo caíé. No periodo de
1960 a 1963 a contribuição média das
manufaturas na receita de exportações
era de 2,8%. Com os incentivos recebi-
dos elevou-se a 4,9% em 1964 e a 6,9%
em 1965. Neste último ano foram emtíar-
cados para o exterior USS 111,5 milhões
contra USS 69,9 milhões em 1964, cresci-
mento êsse decorrente não só da eleva-
ção do preço médio, mas também do
acréscimo da quantidade exportada.
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Coluna do Castello

Regimento dirá quem
preside o Congresso
Brasília (Sucursal) .— Talvez tenha si-

do o problema da Presidência áo Congresso a
causa do pequeno desmaio que o Senador
Daniel Krieger sofreu ontem à tarde, no seu
gabinete. Queda de pressão, médico chamado
às pressas, nada grave, mas de qualquer mo-
do êle não pôde estar presente à solenidade
em que, no plenário, o Sr. Auro áe Moura
Andrade dava ênfase especial à sua condição
de chefe do Parlamento, no discurso algo
enfaâonho com que inaugurou a sessão le-
gislativa ordinária.

O Senador Daniel Krieger chegara atébem áispósto7.a-Brasília, acompanhando o
Marechal Castelo Branco. Mas entre sua
chegada ao Senado e o mal-estar qtie o aco-
meteu, terá sido colocado em suas mãos o
conflito não confessado em que se empenham
os Srs. Pedro Aleixo e Moura Andrade.

Do lado do Sr. Pedro Aleixo. o que se
pretende é uma reforma ão Regimento co-
mum. ãas duas Casas, corri o objetivo áe, in-
tepretando o texto áa Constituição, garantir
para o Vice-Presidente áa República o exer-
cício pleno áa Presmencia do Congresso Na-
cional em qualquer das situações em que se
reúnam conjuntamente as duas Casas.

Do lado áo Sr. Auro áe Moura Andrade,
ergue-se, desde logo, a objeção áe que o Re-
gimento não pôde modificar a Constituição,
e esta, no entender áo Presiãente áo Senado,
preserva-lhe a atribuição áe conduzir os tra-
balhos áo Congresso, como figura máxima
que é áa Mesa áo Senaão, incumbiáa pela, Constituição áe dirigir as sessões conjuntas
de Câmara e Senaão.

Se a questão se limitasse a uma tenta-
tiva isolada de alterar o Regimento para di-
rimir o conflito, ela possivelmente encontra-¦fia remédio na própria dificuláaáe áe se via-
bilizar uma iniciativa tão restrita. Ocorre,
porém, que a'reforma regimental será uma
ãas atribuições imediatas âo Congresso queontem começou a trabalhar — como infor-
mou o futuro líder âa Câmara, Deputaâo Er-
nâni Sátiro. Os Regimentos atuais — o áa
Câmara, o áo Senaão e o Regimento comum— não atenãem, em muitos dispositivos, aosimperativos da Constituição que\ passa a vi-
gorar ãia 15. E forçosamente, quanâo a ma-
teria estiver em pauta, surgirá quem propo-nha, em nome ãos interessados, emenâas queâefinam a quem compete presiãir o Con-
gresso. ,.

O Senaãor Daniel Krieger e o SenaãorFilinto Muller, que compõem com o SenaãorAuro âe Moura Anâraâe o invulnerável triun-virato âo Senaão, não concordam com a pre-tensão ão seu companheiro áe se manternuma presiàência que, segunão entenáem, lhe
foi subtraída pela Constituição ãe 67. Masnão vão dar uma palavra, òu pelo menos nãodesejam âar uma palavra, a não ser — o que. é possível — para afirmarem que naáa ãisse-ram a respeito. E é verdade: não declararamnada, mas temem pelo comportamento do Sr.Auro áe Moura Anâraâe.

A iâéia âe muáar o Regimento, natural-mente, evitaria constrangimentos como o áeirem os litigantes bater às portas âo Supre-mo. Mas ainãa aí o tempo ajuda'o Sr. Auroãe Moura Anâraâe, porque a aãaptação âoRegimento ãificilmente se fará antes ão ãia15 e nessa data o Senador Auro ãe Moura An-âraãe já pretenãe afirmar pela força o seu
pretenâião direito, negando-se a ceder ao Sr.Pedro Aleixo, que então estará senão empos-saão, a Presiàência âo Congresso, que a novaConstituição ãiz numa parte competir ao Vice-Presiãente da. República, inclusive conj. direi-to a voto de desempate.

Leis complementares

l O Deputado Emâni Sátiro faz força paranao exercer a liãerança da maioria da Cama-ra antes ão ãia 15, para não ferir o Depu-tado Raimundo .Padilha, que até lá será oti-tular áessa liãerança e depois volta à Comis-são áe Relações Exteriores. Mas já programasuas atividades para depois ãa investiâura edelas a primeira será a formação da comis-sao destinada a examinar as leis complemen-tares que o Congresso terá áe votar com rela-tiva urgência, pois são muitos os artigos danova Constituição cuja entrada em vigor estána dependência expressa dessa legislação es-
Além disso, vai o Sr. Emâni Sátiro pro-curar compor as Comissões Técnicas da Câ-mara sem criar ou agravar descontentamen-tos, missão árãua, se se consiáerar que sópara a Comissão de Orçamento há canáiâa-tos em número bastante para compor tôâasas. Comissões áa Câmara e ainãa emprestaralguns.ao Senado, em caso áe necessidade
Quanto às vice-liãerançás, que não sãoU mas nove, seu critério e o de destiná-lasmetade aos novos e metade aos velhos. Dosnovos cita apenas o Sr. Rafael áe ÁlmeiâaMagalhães, nome sugerido ao líáer pelo Ma-rechal Costa e Silva. Dos velhos, nãó citanenhum, até por ãelicadeza. Mas como oscargos sao nove, sempre se acabará sabendoque geração o líder prefere, pois ela terá maio-ria. na vice-liàerança.

k 9 ?r- Emâni Sátiro, evidentemente, nãofez vanos dos comentários acima, mas comen-tou o anunciado descontentamento provoca-do na Câmara pela composição áo futuro Mi-nistério, nem maior nem menor que as fms-trações sempre causadas por toáòs os Minis-terios, em qualquer tempo.. Isso .passa.
Martins Rodrigues panfletário

Volta o Deputaâo I Martins Ròárigues àsua primeira profissão, a áe jornalista, assi- 
'''

nando artigos políticos nas edições domin. '
cais ão Unitário, o jornal da oposição cea-rense. •
rAexterioridaâe 

do Governo .
• Do Deputado Jorge Cúri:¦¦_ 7 — O Brasil só iem um Ministro ão Exte-rior, ryas tem todos os Ministros no Exterior. ..

Evandro Carlos de Andrade
Rcdator-substituto

Costa e Silva e Ongania iniciam hoje
debates sobre problemas continentais

O Presidente eleito Costa e
Silva embarcará às 8 horas de
íhoje, no Galeão, com destino a
Buenos Aires, onde permanece-
.4 até domingo, atendendo a
um convite antigo do Presiden-
rte Juan Cai-los Ongania, paraestudar "soluções para proble-mas comuns" aos dois paises,
conforme uma pauta de con-¦versações não revelada.

Ao Presidente argentino.. :em,
retribuição ao cavalo de puro-sangue que — segundo se a_uh- -.
cia — lhe será presenteado,' o
Marechal Costa e Silva-- oferta- '
rá uma bandeja de ,.prata,;de
um metro de comprimento, na-
qual, de acordo coni üm de.çeus
assessores, serão depositados "o
carinho e a amizade do povobrasileiro pelos seus irmãos".
PROGRAMA

O Marechal Costa e Silva
Chegará ao Aeroporto de Ezei-
za, por volta .do meiò-diâ, onde
passará pam^um-aVIãòda _. ôr-
ça Aérea Argentina que ò leva-
rá até .ao.; Aeroparque,. onde
será recebido . pelo Presidente
Juan Carlos Onganía com hon-
ras dç Chefe, de Estado. Terá
a tarde e a noite livres.

Amanhã pela manhã, o Ma-
rechal-visitará b. Presiden te On-
gania, na Casa Rosada, seguin-ido-se uni almoço intimo. À
tarde, o Presidente eleito visi-
tara a Suprema Corte Argen-
tina e, à noite, comparecerá
à recepção que lhe será efere-
cida pelo Presidente Juan Car-
los Ongania.

Depois de amanhã, às 9 ho-
ras, o Marechal Costa e Silva
depositará ruma coroa de flô-res no monumento do General
San Martin e dará, em seguida,
um passeio pelo Rio Tigre, no

iate presidencial, onde almo-
cará com o Presidente da Ar-
gentina. '

A noite, o Marechal Costa e
Silva oferecerá um jantar ao
Presidente Juan Carlos Onga-
nia e senhora, na Embaixada
do Brasil, seguindo-se uma re-
cepção às sociedades argenti-
na e brasileira.

O regresso ao Brasil está
. previsto para domingo pela
.manhã, em avião especial da
VARIG;- ;..

DIA DE ONTEM
i

Ontem, o Marechal teve um
dia calmo. Não foi áo escrito-
rio e, em sua residência, rece-
beu apenas seus assessores di-
retos, a quem deu algumas Ins-
trações, e dedicou a parte da
tarde a preparar seus discursos
e a estudar a agenda de con-
versações que manterá com o
Presidente Onganía. Quase ao
anoitecer, recebeu a visita do
Governador do Paraná, Sr.
Paulo Pimentel, com o qual
.conversou rapidamente, mar-
cando outro encontro para a
próxima terça-feira.

Para a viagem, o Presidente
eleito não teve problemas: seu
passaporte estava em dia e asua declaração de Imposto de
Renda, que tirou para sua últi-
ma viagem, ainda estavam vá-lidos. D. Iolanda não acompa-
nhará o marido à Argentina elamentou muito, pois tinhavontade de rever inúmeros
amigos que deixou em Buenos
Aires, quando lá residiu. Elanão irá, porque, segundo sesoube, está muito atarefada
com os preparativos de mudan-
ça para Brasília, onde passaráa morar após e, posse.

Ontem à tarde, o ex-PresI-dente Eurico Gaspar Dutra es-

teve no escritório e conversou,durante 20 minutos, com o Ge-neral Jaime Portela.
COMENTÁRIOS

A Reforma Administrativa
decretada pelo Presidente Cnjs-telo Branco foi muito comen-tàda nos meios ligados ao Ma-rechal Costa e Silva, todosafirmando que "estava muitobem feita". Mesmo assim, hou-ve quem dissesse:

— Como toda a reforma quese preza,' a turma vai ter quatirar um bocado de poeira dedentro dessa cartola.
_ Este comentário referia-seas^ interpretações que o textoestaria recebendo nos círculos
políticos, que passaram a, vera transformação do Ministérioda Guerra para Ministério doExercito como brecha para acriação do Ministério da De-íesa.

Segundo se soube, a maioriados decretos assinados peloPresidente Castelo Branco erado conhecimento do MarechalCosta e Silva e de sua asses-soria. Entretanto, alguns de-cretos, que não foram identi-ficados por sua assessoria, játinham sido estudados e fa-ziam parte do Plano Impacto,
que o Presidente eleito preten-de fazer funcionar após aposse. O Plano Impacto é umasene de medidas de ação ime-dita, por grupos do Trabalhoe ja aprovadas pelo MarechalCosta e.Silva, com vistas a di-versos problemas críticos, co.mo habitação, abastecimento,
alimentação, excedentes, etc.

Diiiamização é o tema do encontro

Leia Editorial
"Encontro"

O Ministro Juraci Maga-
Ihães não acredita que "qual-
quer Governo sério"se oponha
à política exterior do Brasil,"que atende aos melhores in-
terêsses do País e tem sido
tão independente que nós per-mitiu tratar os aliados ou ad-versários potenciais com amais completa franqueza".

Depois de uma conversa de45 minutos com o Deputado
Magalhães Pinto, seu sucessor
no Itamarati, o Sr. Juraci Ma-
galhães declarou a um grupode repórteres que tem sua
consciência tranqüila e adi-antou que nao tem a ingenui-
dade de pensar que "o Govêr-
no que finda traçará os rru-
mos da política a ser seguida
pelo que entra".
PENSAMENTOS

O encontro foi combinado
anteontem à noite, no Galeão,
onde o Sr. Magalhães Pinto
juntou-se aos que recebiam o
Chanceler Juraci Magalhães,
de volta de Buenos Aires.

Aos jornalistas, após a reu-
nião com o futuro Ministro
das Relações Exteriores, disse
o Sr. Juraci Magalhães:

Juraci defende a sua política
-- Recebi com muito prazera visita do meu velho amigoGovernador Magalhães Pinto.

Falamos uma linguagem intel-
ramente franca e eu não te-nho dúvida de que êle saiu doencontro tão satisfeito quan-to eu.

"Não discuto problema demudança de politica exterior.
Basta minha consciência tran-
qüila de ter procurado cumprir,
na medida das minhas forças,
as sábias diretrizes que me ío-ram dadas pelç Presidente
Castelo Branco. No meu modo
de entender, nunca a políticaexterior brasileira pode ter sidomais independente !üo quéneste período revolucionário,
quando sempre conversamos
com aliados ou adversários po-tenciais com a mais completa
franqueza.

Quem tiver olhos de ver,
enxergará que a posição poli-ca do Brasil nem sempre coin-
cidiu com o nosso grande e
leal aliado, os Estados Unidos
da América. Mas também nunca
ca precisamos, de nenhuma for-
ma, negar que estávamos fazen-

do uma política de aliados e deamigos sinceros. Como essa
política atenta aos melhores
interesses do Brasil, não acre-ditamos que qualquer Governo
sério a ela se oporá. Mas tam-bém não temos a ingenuidade
de pensar que somos nós, doGoverno que finda, que traça-rá os rumos da política a serseguida pelo Governo queentra."À propósito, não se tratade um Governo antagônico,
mas de um Govêmo que nas-ceu do outro. Que haja quemqueira dividi-los, a ponto detorná-los inamitosos, é natu-raU-Mas ninguém pode aceitar
que dà1 sabedoria da conduta
política do Presidenta que en-tra e do Presidente que sai,haja um jogo contra os me-lhores interesses do Brasil. Mi-nha expectativa de patriota é
que o Governo Costa e Silvaserá uma continuação do Go-
vêrno de Castelo Branco, com
as nuanças naturais que de-
correm do feitio individual
dos chefes de ambos osGo-
vernos".

TURISMO NACIONAL

H3ERIMBAU
: Introduzido pelos escravos atri-

canos ..um instrumerilo formado
por um arco de. madeira, ligado
com fio metálico, tendo, na ex-¦fremidade- inferior, uma cabaça;
completa-o uma varinha acom-
panhada da chocalho. Seu apa-
reciment- sa deu quando a capo-
eira, luta na qual os contendera,
não podiam tocar o chão com as
mãos e pés, simultaneamente,
tomou a forma de dança,

BAHIA
I

Visitando a Terra de Todos os San-
 _ tos v. conhecerá ricas igrej'às, belas

praias, experimentará os mais requintados pratos e ouvirá,
em seu próprio 

"habitat" o BERIMBAU,' exótico instru-
mento musical utilizado.pelas «academias de capoeira",
para imprimir à dança ritmos diferentes, originados de
seus onze "Toques", dos quais o São Bento Grande,
Banguela, Amazonas, Luna e Cavalaria são os mais co.
nhecidos.
Para maiores detalhes a respeito da Boa Terra, solicite
ao seu agente de viagens um folheto explicativo sobre"Plano de Turismo Nacionai". e... Conheça o Brasil l

fc£?mTW_ PROMOVE VA.RIG TRANSPORTA
\_ CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGEM

Buenos Aires (Do Bureau do JB) — O Ma-rechal Artur da Costa e Silva, numa demons-tração do Presidente Juan Carlos Onganía doparticular interesse pelo acontecimento, será re-cebido hoje nesta cidade — chega ao meio-dia,
para uma visita oficial de quatro dias — jácom honras inerentes a Chefe de Estado.Deixando de lado o protocolo, o GeneralOngania receberá _ Presidente eleito do Bra-sil no. Aeroparque de Buenos Aires e compa-recerá sábado ao jantar programado pela Em-baixada do Brasil. Os dois Presidentes, em suasconversações, debaterão a dinamização das re-lações Brasil—Argentina.

EXPECTATIVA
. • ¦' y'-'Um fato ao qual se atribui importância éa inclusão na comitiva oficial (apenas oito pes-soas) do Chanceler do Governo que se instalaráa 15 de março. Porta-vozes da Chancelaria ar-

gentina comentaram que "poderá ser muito pro-veitoso" um contato, agora, entre o Sr. Maga-Ihães Pinto e o Chanceler Nicanor CostaMendes.
Acredita-se que os demais integrantes dacomitiva — Srs. Senador Jarbas Passarinho,Deputados Rondom Pacheco e Américo de Sou-sa, é Embaixadores Roberto Guimarãe. Bastose Sérgio Correia da Costa — também partici-parão de conversações de caráter geral comas autoridades argentinas. O General JaimePortela, o Major Lair Andrade Almeida e oCapitão Gabriel Conrado Dias também acom-

panham o Presidente eleito.
PROGRAMA

Depois da chegada, o Presidente eleito te-rá o dia livre e amanhã visitará o PresidenteOnganía na Casa Rosada, às 12h30m, com o
qual almoçará, antes de visitar a Corte Supre-ma de Justiça. Encerrará o dia uma recepção

oferecida em sua homenagem, no Palácio pre-sidencial de Olivos, pelo Chefe do Governo ar-
gentino. O sábado se iniciará com a colocaçãode flores junto ao Monumento a San Martin,seguindo-se passeio de barco. À noite, haverá
jantar, seguido de recepção, em sua homena-:.
gem, preparado pelo Embaixador Décio de Mou-ra. O regresso está marcado para domingo pe-la manhã.

REPERCUSSÃO

Os observadores acreditam que a viagem doPresidente eleito do Brasil, neste momento, nãodeixará de ter seus reflexos na política internaargentina e, ao mesmo tempo, no campo inter-nacional, sobretudo na área continental.
Justamente quando a cúpula revolucionáriaenfrenta a mais forte oposição, desde que se •

instalou, há oito meses — os sindicatos (quase .100) que integram a Confederação Geral doTrabalho abriram campanha contra a politicaeconômico-social do Governo, sem que se es-conda a inquietação existente em outros seto-res da vida argentina t-, e a OEA reuniu emBuenos Aires os chanceleres do Continente é
que o Marechal Costa e Silva confirmou sua-visita.

Ao que se adianta, também os Chefes dosGovernos dos EUA e do Uruguai admitem via-
jar pròximamente à Argentina. Isto, comenta-se, não deixará de ser capitalizado pelo Pre-sidente Onganía. No que se refere à repercus-são no plano internacional, espera-se com ex-
pectativa pelo resultado das conversações queserão desenvolvidas, Já que, no ano passado,quando o General Onganía, então Comandan-te-Chefe do Govêmo Arturo Illía, visitou o Era-sil, falou-se no surgimento de um eixo BuenosAtes—Brasilia, _e implicações politico-milita-res nunca exatamente explicadas, mas que sus-citou, na época, condenações cm várias partes ¦
do Continente.

Cotado Enaldo para dirigir DNOS
O engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, ex-Secretário de Obras da Guanabara, deverá ser

convidado para a direção do Departamento
Nacional de Obras e Saneamento pelo futuro
Ministro dos Organismos Regionais, General
Afonso de Albuquerque Lima, a quem vem as-ses-orando na elaboração dos planos de sanea-
mento hásico do próximo Governo.

Indicado pelo Governador Nilo Coelho, do
Pernambuco, o General Euler Bentes, aceitou
o cargo de Superintendente da SUDENE, on-

de já atuou como representante das ForçasArmadas no Conselho Deliberativo.
PREVIDÊNCIA SOCIAL

O médico Luís Siqueira Seixas aceitou o,"convite do Marechal Costa e Silva para ocupar _a Presidência do Instituto Nacional de Pre-
yidència Social. "

Sua ação no cargo estará voltada para aIvuoianização do interior,' a introdução do sa-lário-produtividade e a integração "da 
inicia-tiva privada.

MDB vê sorriso como a diferença
O Presidente Nacional do MDB, Senador

Oscar Passos, afirmou ontem que não acredita
na ocorrência de grandes modificações no-com-
portamento do futuro Governo em relação ao
atual, apesar de considerar que a Oposição per-manece eni "expectativa benévola" diante doMarechal Costa e Silva.

Acredita o líder oposicionista que o Maré-
chal,Costa e Silva continuará "como instru-
mento do Estado militarista, como o íoi o Ma-
rechal Castelo Branco", e que a única diferença
entre os dois Presidentes é que "o futuro, pa-rece, pretende fazer um governo risonho".

Revelou o Senador Oscar Passos que na
próxima terça ou quarta-feira convocará uma
reunião do Gabinete Executivo Nacional do-
MDB, em Brasilia, para examina, o momento !
político, a consolidação do partido e a revisão
à nova Constituição.

A propósito do movimento revisionista,
espera que a iniciativa parta da própria Opo-1
sição, pois acha que há muita indecisão nas
áreas da ARENA sensíveis à apresentação de
emendas constitucionais, enquanto que ho MDB
o assunto é ponto pacifico.

Expedidos os convites para posse
Brasília (Sucursal) — Cerca de 1 500 con-

vites para a posse do Marechal Costa e Silva
na Presidência da República estão sendo expe-
didos pelo Cerimonial do Ministério das Rela-
ções Exteriores, enquanto está sendo ultimado
o esquema de segurança para as solenidades dos
dias 14 e 15, nesta Capital.

A nova sede-.do Ministério das Relações
.Exteriores, o Palácio des Arcos, deverá ser par-cialmente inaugurada no dia 14, durante a re-

cepção que aquela Secretaria de Estado ofere-
cera às Missões Especiais convidadas para a
posse do nôvo Presidente da República, no
dia 11.

Conselho de Cultura terá
em seu primeiro ano unia
verba «ie NCrf 31 milhões

O Conselho Federal de Cultura, segundo afirmou ontem
o Ministro Moniz de Aragão, terá uma verba de NCr$
31000 000,00 (trinta e um bilhões de cruzeiros antigos) 
10% do Fundo Nacional de Educação — para ativar os
organismos culturais, numa escala de prioridades que não
sofrerá, em tempo, algum, interferência do Ministério da
Educação.

Após a primeira reunião do Conselho, da qual parti-
ciparam 18 dos 24 .membros, disse o Ministro que a verba
será aumentada, no próximo ano, "pois a cultura deve ser
democrática e o nôvo órgão, criado para, fomentá-la de
forma autônoma, tem condições de estudar a concessão
dás futuras subvenções conforme os interesses do País".
PRIMEIRA REUNIÃO '

Em sua primeira reunião.• presidida pelo acadêmico Jo-
sué Montelo, o Conselho Fe-
deral de Cultura decidiu, preli-
m.uarmente, fixar uma escala
de prioridades para os proble-«nas culturais, dentro da verba
disponível.

— Está havendo uma dupli-
cação de serviços e despesas,
já que tanto Universidades co-
mo instituições culturais ten-
tam disseminara cultura —
disse o Sr. Josué Montelo-

— As futuras subvenções se-
rão apreciadas pelo Conselho.
Precisamos discipliná-las a fim
de que não sejam aprovadas
de forma anárquica, como vem
ocorrendo. Encaminharemos as
proposições do Conselho ao
Ministro de Estado. Uma co-
missão formada pelos Srs. Dja-
cir Meneses, Manuel Diegues
Júnior, Afonso Arinos e Pedro
Calmon ficará encarregada de
preparar os estatutos do Con-
selho.

FMI aprova
retiradas
âo Brasil

Washington (UPI-JB) — OFundo Monetário Internacional
aprovou um acordo de contin-
gência (stand-by) com o Bra-
sil autorizando retiradas equi-
valentes a US$ 30 milhões num
periodo de doze anos, esclare-
cendo que pelo acordo ante-
riormente firmado não houve
retirada e o Brasil de fato re-
duziu suas dívidas com o
Fundo. !;?p; :

Adauto toma
posse hoje
no Supremo

Brasília (Sucursal) — O ex-
Deputado Adauto Lúcio Car-
doso será empossado hoje, às
15h, no cargo de Ministro do
Supremo Tribunal Federal, pa-
ra o qual foi nomeado recen-
temente pelo Presidente Cas-
telo Branco.

ESTALEIRO SÓ S/A TEM NÔVO DIRETOR TÉCNICO
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Acaba de assumir suas funções de Diretor Técnico do Estaleiro Só S/A (Porto Alegre) o Engenheiro Naval RENZO
ANTÔNIO SONEGHET. Ex-Diretor da SOBENA (Sociedade Brasileira de Engenharia Naval), ex-prófessowegent» da.
Escola Naval de Engenharia do Rio de Janeiro, na cadeira de Resistência Estrutural « Estabilidade de Navios. Ó
Eng.° Renzo concluiu em .unho de 1966 dois cursos especializados em estaleiros japoneses. Já oublicou vários
trabalhos técnicos em Congressos Nacionais de Engenharia Naval, entre os quais um sobre Controle de ProduçãcS
e Planejamento nos Estaleiro» Modernos, e outro sóbre Padronização do Aço para Construção de Navios. Nafoto o-Eng.» Remo em seu gabinete de trabalho, no Departamento Técnico do Estaleiro Só S/A.
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Vistorias nos morros não estão sendo feitas por geólogos
A Associação dos ex-Alunos

da Escola Nacional de Geologia
— entidade que congrega a
classe dos geólogos — afirmou
ontem em nota oficial que "as
¦vistorias, interdições de encos-,
tas e demais providências to-
madas pelo Estado, em decor-
rência das enchentes, não estão
sendo realizadas por geólogos,
unas sim por outros técnicos
não especializados".

A nota acrescenta que "o Ins-
tituto de Geotécnica do Estado
não possui, em seu quadro, um
único geólogo diplomado por
<uma das sste escolas de Geolo-
gia do Pais" e que "sendo as-
tslm, nenhuma parcela de res-
ponsabilidade cabe pos geólo-
ges, de fato e de direito, pelaa
providências em áreas da Gua-
nabara, onde fenômenos geoló-
igicos decorrentes das chuvas
ameaçam tais áreas".

Sõ DOIS

A Associação afirma em sua
mota que em todos os quadros
técnicos do Estado existem
«penas dois geólogos diploma-
dos pela Escola Nacional de
Geologia: iun na SURSAN e
outro ao DER.

O geólogo Evaldo Osório,
Professor da Escola Nacional
de Geclogia e membro do Dé-
partamento Nacional da Pro-
_ução Mineral, disse ontem ao
JORNAL DO BRASIL que "o
povo está pensando que esses

levantamentos sóbre encostas
de morro na Guanabara estão
sendo feitos por geólogos, o que
não é verdade".

— Em conseqüência disto, sa
ocorrerem novas catástrofes no
ano que vem, a profissão corre-
rá o risco de ficar desacredita-
da, além de advir o pânico en-
tre a população, pois se os geó-
lagos, os mais especializados na
matéria, não conseguiram re-
solver íí problema, quem, então
o conseguirá?

Após afirmar que desconhe-
ce a razão da inexistência, nos
quadros funcionais do Institu-
to Geotécnico, de pelo menos
üm geólogo — profissão que
tem como atribuição especifica
o estudo dos solos —, p Profes-
sor Evaldo Osório declarou qtie"o mapeamento das áreas da
Guanabara já deveria ter sido
feito não poi* um ou dois geó-
logos, mas por uma grande
equipe, pois a cada zona cor-
responde um problema peculiar.

REPERCUSSÃO RUIM

O geólogo Antônio Gomes
Angeiros — recém-vindo "UÉ*/
uma bolsa de estudos em Vié-'
na e também professor da Es-
cola Nacional de Geologia —
revelou ontem ao JB que "a
repercussão do noticiário sobre
constantes catástrofes na Gua-
nabara, divulgadas na Europa,
foi a pior possivel".

No Continente europeu
acredita-se que os princípios
elementares de geologia ainda
são completamente desço-
nhecldos no Brasil, ao saberem
que, na Guanabara, prédios'são
construídos sem o estudo apu-
rado do terreno que ocupam.

-PREVISÃO

Depois de revelar que José
Bonifácio de Andrada e Silva
já havia previsto que o desuna-
tamento dos morros da Cida-
de, aliado ao pouco caso com
que era tratado o solo, tra-
ria como conseqüência uma
sucessão de catástrofes rio Rio,
o Professor Antônio Angei-
ros declarou que,'por ocasião
do Congresso Brasileiro de
Geologia, realizado em 68 *
no Espírito Santo, o professor
alemão Herman Haberleliner
apresentou um mapa geotéc-
nico no qual eram examinadas
as diversas encostas da Gua-
nabara e os tipos de rochas
quanto à resistência, bem co-
mo delimitava as zonas impró-
prias para construções.

— Ainda no mapa. era apre-
sentada uma folha protótipo
abrangendo os bairros de San-
ta Teresa, Laranjeiras, Cosme
.Velho e Rio Comprido.

Revelou o Profesor AntônioAngeiros que êste mapa será
editado pròximamente, peloConselho Nacional de Pesqui-
sas e sem nenhuma colabora-
çfto do Governo do Estado.

Indecisão de Negrão atrasou tudo
O problema das encostas dos

morros não está equacionado
pelo Estado devido a três fato-
res principais, segundo afirmam

• engenheiros da atual adminis-
tração: prolongado hiato até a
indicação de novo Secretário de
Obras Públicas (o atual), falta
de geólogos e técnicos especial!-
zados e tu constante alegação de
falta de dinheiro.

Os engenheiros estaduais;cri-
• . ticam a indecisão que teve o

Governador Negrão de Lima
em substituir o ex-Secretário
de Obras, Sr. Maia Penido, pe-
lo Sr. Paulai Soares, após a en-
fermidade que acometeu o pri-
meiro, "fato que deixou o ór-
gão acéfalo, justamente no pe-
riodo em que deveriam ter sido
intensificadas as obras nas
encostas".

A INDECISÃO

— Desta forma — explicam• os engenheiros — todo o pia-nejamento preconizado por uma
comissão técnica, sob os aus-
pícios da SURSAN, dando con-
ta da gravidade do problema
das encostas e das inundações
e alertando para a necessidade
de estudos profundos na quase
totalidade dos morros, caiu no

vazio, embora a época fosse
propicia ao levantamento dos
locais perigosos. Logo depois,
deveriam começar as indispen-
sáveis obra*? de contenção nas
encostas.

Segundo um técnico do Es-
tado, uma crise cardíaca aco-
meteu o então Secretário de
Obras, engenheiro Maia Peni-
do, que íoi substituído interi-
namente pelo atual, engenheiro
Paula Soares. Restabelecido, o
Sr. Maia Penido voltou às ati-
vidades, mas os rumores sobre
sua substituição criaram um
clima de intranqüilidade no se-
tor de obras, impróprio à re-
solução daquele problema*. Me-
ses depois, finalmente, o Go-
Vernador aceitou a demissão do
Secretário, nomeando em dé-
íinitivo o atuai.

REFORMULAÇÃO

— A mudança provocou qua-
se total reformulação na Se-
cretaria de Obras e na SUR-
SAN, com a saída de vários
chefes de setor, o que tumul-
tuou —- sob o ponto-de-vista
da continuidade administrati-
va — os estudos e projetos pa-ra a contenção nas encostas,
apesar da criação, meses an-

tes, do Instituto de Geotécni-
ca, que funcionava sem verbas
para a realização das obras.

A alegada falta de dinheiro
é contestada por engenheiros
do próprio Estado, que não ne-
gam a crise financeira do Go-
vêrno da Guanabara, mas de-
íendem que a gravidade da si-
tUação e a possibilidade de
graves, desabamentos justifica-
riam uma posição drástica quelevasse o Estado a obter i-e-
cursos onde pudesse, tia área
federal ou através de organis-
mos internacionais.

ESPECIALISTAS

Os mesmos técnicos julgam
que falta nos quadros do Es-
tado o pessoal especializado
em complexos estudos geológl-cos das encostas dos morros,
a ponto de a SURSAN — em
seu relatório — ter insistido
na necessidade de formação,
rapidamente e em grande nú-
mero, de engenheiros geólogos.

A SURSAN chegou a pro-mover, em abril do ano pas-sado, a vinda de especialistas
da UNESCO, que estiveram no
Rio para opinar sobre as con-
seqüências e as medidas a se-
rem tomadas após as enchen-
ts de janeiro do ano passado.

Bahia na TV põe culpa no passado
O Chefe da Casa Civil do

Governo carioca, Sr. Luís Al-
berto Bahia, em nova apari-
ção na televisão, afirmou on-
tem que, segundo dados técni-
cos da Secretaria de Obras, os
desabamentos em Laranjeiras
têm origem na década de 40,
quando o acúmulo de detritos
tnos morros predispôs o bairro
para os deslizamentos de en-
.costas.

Acrescentou o Sr. Luis Al-
berto Bahia, "numa visão pro-
íética do novo Rio", que o Go-
vêrno Negrão de Lima cons-
truirá um canal subterrâneo
— "obra imorredoura" —, que
permitirá o escoamento rápido
das águas pluviais, "a serem
lançadas no Atlântico por uma
espécie de ladrão".

GOVERNO DA*.- CAROCHINHA

— O Governo Negrão é a
galinha dos ovos de ouro! O
Governo Negrão de Lima —
prosseguiu —, não tem uma
atitude i contemplativa, mas
um projeto ousado que. ficará
na história. Apenas o custo
global não foi calculado, mas
a Cidade merece êsse investi-
mento. O Governo conta com
os recursos normais da sua
arrecadação, com a ajuda do
Governo federal, pois êle ha-

Casaspodem
desabar
sobre prédio

Moradores do Edifício SantaSé, na Rua Cândido Mendes,? 66, em Santa Teresa, onde re-sidem centenas de pessoas, vie-ram ao JORNAL DO BRASIL
denunciar a construção ilegal
e perigosa das casas ns. 59, 6f,63, 65 e 71 da Rua Visconde deParanaguá, por estarem à bel-
ra de um precipício e ameaçam
desabar sobre o prédio.

{ ;;.Os moradores explicaram
gue, em Janeiro do ano passa-;
dó, foram duramente atingidos
por um deslizamento de encos-
ta, que soterrou até o terceiro
indar dp prídio, juntamente-

: com blocos de concreto e pare-
des das citadas casas, "que cri-
minosamente continuam a ser"
construídas — contrariando
tôdas as leis da Fisica — sóbre

i areia'e à borda do abismo."
OMISSÃO

Os moradores denunciaram
ainda que, apesar do recente
decreto do Governador Negrão
de Lima, proibindo construções
em encostas, as casas da Rua

íí Visconde de Paranaguá, Intel-
ramente irregulares, , conti-
nuam a ser erguidas sem que o
Estado tome qualquer medida,"o que faz até suspeitar de que
seus fiscais estejam'sendo su-
bornados pelos construtores"..

bita atada esta Cidade, e até
com recursos internacionais.

. Seria um absurdo dizermos
que, após uma catástrofe, há
condições ideais de habitação.

E as condições de saúde
da população? — perguntou o
repórter que entrevistou o Sr.
Luís Alberto Bahia.

ótimas — respondeu o
Chefe da Casa Civil. Não
houve risco para a saúde da
população, a assistência medi-
ca foi eficiente, os desabriga-

. dos comeram em talheres com-
prados pelo Estado. Vejam
esta foto de Florença I Um
soldado, com um grande pãona mão, tenta entregá-lo pela
janela de um ônibus a milha-
res de famílias famintas. A
casa da atriz Kim Novak —
observem êste recorte — qua-se ficou soterrada num bair-
ro elsgante de Hollywood.
Roma, há pouco tempo, íicou
parcialmente inundada.

Na realidade, a desgraça
de Laranjeiras começou há 27anos, quando se consumaram
os cortes verticais, concreti-
zando-se, ainda, a abertura daRua Souto Fernandes. O Go-vêrno Negrão de Lima temum ano e três meses de ad-ministração. A desgraça, ln-felizmente, era invisível. Asíôrças naturais, com terríveis
impactos, destroem qualquerternativa de planejamento.

—- E a especulação imobi-
liaria nos terrenos adjacentes
à encostas, vai acabar? — tor-
nou o repórter.

Claro que sim — afirmou
o Sr. Luís Alberto Bahia.
O Governo Negrão de Lima
vai acabar tudo. Localizare-
mos as áreas perigosas, visto-
riaremos as encostas, exigire-
mos a saída dos moradores.
Interditaremos obras lnciadas.
Vamos mais além: vamos es-
tudar o Rio, senti-lo de perto.Ninguém conseguirá, sob penade cometer ,um hara-kiri
transformar a calamidade pú-blica em calamidade política.E a corrupção na Polícia?— insistiu o repórter.

—: Deixe-me prosseguir —
acrescentou o Chefe da Casa
Civil. O Governo Negrão de
Uma manteve-se calmo, man-
teve forte o moral da popula-
ção, ajudou-a a recuperar-se.
O Govêmo Negrão de Lima
dará energia após o raciona-
mento. O Rio continuará sen-
do um centro de cultura, um
centro cientifico. Não estão
atingindo o Governo Negrão
de Lima, que é um Governo
legitimo. O Governo Negrão
de Lima é a galinha dos ovos
de ouro, a fonte das riquezas
deste Estado.
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Governo federal ajuda o
Rio com NCr$ 3 milhões

¦Mas meu caro Embaixador! Como andamos de sonoterapia?
.(Charge de Lan)

Govêmo reduz a limpeza da Cidade
Embora e. limpeza da Cidade ainda esteja

quase toda por fazer, dois órgãos — o Depar-
tamento de Estrada de Rodagem e o Departa-
mento-de Obras — pararam de colaborar com
o Departamento de Limpeza Urbana, deixan-
do-o ontem sozinho com a tarefa de retirar
toda a lama acumulada em centenas de ruas,
e recolheram, inclusive, os seus caminhões.

A decisão do DER e do DOB deixou os
servidores do DLU preocupados porque, se-
gundo afirmam, "o Departamento está desa-
parelhado, há dois anos não recebe um só ca-
minhão para a coleta de lixo e não há núme-
ro suficiente de homens para tudo que está
por fazer".
MEDO DE CHUVA

O ritmo de limpeza da Cidade caiu em
tnais de dois terços e ns chefias do DLU te-
mem que, sem o auxilio dos dois outros ór-
gãos, a próxima chuva vá agravar a situa-
ção, porque "a tarefa que agora é exclusiva
do Departamento não será cumprida em me-
aos dê um mês".

A Rua Visconde da Sllva, em Botafogo.
é um exemplo da falta de condições do Es-

tado para limpar a Cidade: do número 101
ao 169, não há passagem para pedestres pelolado impar da rua, onde é também difícil o
tráfego de veiculos, pois o asfalto ficou re-
duzido a uma pequena faixa, enquanto o res-
tante está tomado por montes de terra ou
lama seca.
TIJUCA SOFRE

O Bairro da Tijuca continua com a maio-
ria de suas ruas cheias de lama seca e detri-
tos, sendo talvez a zona mais critica da Ci-
dade, devido às cheias dos Rios Maracanã e
Joana, além do material sólido trazido pelas
chuvas das favelas e encostas dos morros.

A Rua Silva Teles está inteiramente to-
mada por lama seca, -depositada nas calçadas
pelos próprios moradores porque, até anteon-
tem, nenhum caminhão do DLU passara por
ali.

Além dos montes de lixo, há vazamentos
das tubulações, agravando a proliferação de
mosquitos.

Carioca está ameaçado de encefalite
Os dirigentes da Campanha de Combata

ao Mosquito, do Departamento de Saneamen-
to da SURSAN, alertaram ontem para o peri-
go de um surto de encefalite no Rio, decor-
rente da proliferação do mosquito Culex-Pi-
piens —transmissor do virus da moléstia —,
em conseqüência da água estagnada por toda
a Cidade.

A proliferação do mosquito não é grande
nas áreas em que a Campanha de Combate ao
Mosquito vem atuando — Zona Sul e Tijuca,
até o Méier, onde 1 251 obras de construção
civil, os maiores focos de proliferação, estão
sob fiscalização —, mas a maior parte das Zo-
nas Suburbana e Rural estão sem,controle, porfalta de recursos.

Os responsáveis pela Campanha explica-
ram ontem que as chuvas determinaram um
aumento na proliferação do Culex-Plpiens, de-
vido aos movimentos de terra e ao entupimen-
to das galerias, onde existe água parada.— Aquele pernllongo — explicam - os téc-
nicos — é o principal responsável pela inci-
dência de encefalite, transmitindo-a das aves
para o homem.

Recentemente, devido à grande prolifera-
ção registrada no Texas, Estados Unidos, ío-
ram registrados 200 casos da doença só na Ci-
dade de Dalas, durante um mês, ocorrendo 20
mortes. O transmissor da encefalite em Da-
las foi o mesmo mosquito que é encontrado no
Rio.

Situação na Fazenda Modelo não muda
Sujos, seminus, mül alimentados, dormin-

do em galinheiros e ao relento, os 1 825 desa-
brigados que permaneciam ontem na Fazenda
Modelo "à espera de casa, porque nós não po-
demos voltar para os barracos destruídos", es-
tão revoltados contra a Secretaria de Serviços
Sociais "que não toma providências para re-
solver a situação".

Vinte e cinco famílias saíram ontem da
Fazenda Modelo, "porque não agüentamos mais
ficar aqui e vamos para qualquer lugar". Todos
são unânimes em acusar a administração da
fazenda de negar tudo, desde a comida até
leite para crianças. O comandante do policia-mento, no entanto, alega que "60% náo são
desabrigados e sim aproveitadores".
AS QUEIXAS

Dezenas de mulheres queixaram-se da có-
mida e acusaram os responsáveis pela fazenda

de "tentar com êsse tratamento íazer a gente
sair daqui de qualquer maneira, porque eles
não querem resolver a situação".

O responsável pelo policiamento do local,
Major Neyson Rebouças, afirma que "aqui é
um verdadeiro hotel, com a vantagem nâo se
pagar nada. Nós damos casa e comida de gra-
ça, assistência médica noite e dia e até trans-
porte para Campo Grande, de ida e volta paraos que trabalham na Cidade, e eles não estão*
satisfeitos".

— Na verdade, há somente 40% de flage-
lados mesmo, o resto é de aproveitador 
acrescentou o oficial.

A Secretaria de Serviços Sociais pretendia
íazer uma triagem para verificar quais as pes-
soas que não tinham realmente casa para mo-
rar mas, até hoje, ela não íoi realizada.

COMUNICADO À POPULAÇÃO
INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO

FORA DOS HORÁRIOS DO RACIONAMENTO
... A Rió light comunica aos Srs. Consumidores:

y V. Houveontem duas interrupções 
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RIO LIGHT S.A. - Serviços de Eletricidade

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Instituto Nacional do Desenvolvimento

Agrário - INDA
EDITAL

CONTRIBUINTES DOS INSTITUTOS
DE PREVIDÊNCIA

O INDA esclarece que ¦ Lei n." 5.097, de 2/9/66, so determinar¦ a devolução dai contribuições recolhidas, referente», eo perfodo de 1956à 1965, tove a sua interpretação estabelecida pelo Decreto-Lei n.° 58,de 21/11/66, desobrigando a devolução dá contribuição da taxa de 0,3%
Mf 0,4% (quatro décimos por cento), recolhida juntamente com as guiasdo» INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA.

(P

O Ministro da Coordenação
dos Organismos Regionais, Sr.
João Gonçalves de Sousa, libe-
rou ontem, a verba de NCr$
3 OBOinil (três bilhões e CO mi-
Ihões de cruzeiros antigos),
concedida pelo Governo federal
ao Governo carioca, para au-xiüar as obras de recuperação
do Rio. .

A verba íoi liberada após
uma reunião sigilosa no Palácio
Guanabara, onde os Secreta-
rias de Obras, Sr. Paula Soa-
res, e o de Serviços Sociais, Sr.
Vitor Pinheiro, apresentaram o
plano detalhado da aplicação
dos recursos.

; PEDIU ALTO

Anteriormente, o Governador
Negrão de Lima estivera porduas vezes com o Ministro João
Gonçalves de Sousa e explicou
as dificuldades em que se en-
contra o Estado, apôs o último
temporal, tendo pedido ajuda
no valor de NCr$ 10 280 mil
(dez bilhões e 280 milhões decruzeiros antigos.

O Ministro da Coordenação
respondeu que não poderiaatender à reivindicação, porconsiderá-la muito elevada
acrescentando que, contudo!
continuará estudando com in-•terêsse as necessidades da Gua-
nabara' e examinará a possi-'bilidade de reforçar a ajudafederal.

— A concessão de outros cré-ditos dependerá do total dedespesas que o Ministério terá
para atender, também, às ne-ce&sidades do Estado do Rio —
explicou o Ministro.

A APLICAÇÃO

Os recursos liberados ontemserão aplicados pelo Governo
carioca da seguinte forma, deacordo com o seu plano deobras: para a Secretaria deServiços Sociais (socorro e as-sistência aos desabrigados),
NCrS 700 mil (setecentos mi-Ihões de cruzeiros antigos); e
para- a Secretaria de Obras,
em obras de dragagem do Ca-nal do Mangue e dos Rios Ma-
racanã, Jacaré, Joana, Trapi-
cheiro, Salgado, Pedras e Aca-
ri, NCrS 700 mil (setecentos
milhões de cruzeiros antigos);
limpeza das galerias circulares
e retangulares, caixas de ra-
los, de areia e de contenção,

NCrg 400 mil (quatrocentos
milhões de cruzeiros velhos), e
reconstrução de pontes sobre
os Rios Maracanã, Trapicheiro
e Comprido, e nas Ruas Per-
nambuco, Paraná e üruraí
NCrS 1 260 mil (um bilhão e'260 milhões de cruzeiros anti-
gos).

A ARMADILHA .

Segundo fonte ligada ao Mi-
nistério dos Organismos Re-
glonais, os três encontros sigi-
losos entre o Ministro Joáo
Gonçalves de Sousa e o Go-
nador Negrão de Lima, quere-sultaram na liberação da ver-ba de NCrS 3 080 mil, consti-
tuiram-se em verdadeiros due-
los de inteligência, do qual saiu
vitorioso o Ministro "que não
caiu na armadilha preparada,
pelo Chefe da Casa Civil do
Estado da Guanabara, Sr. LuísAlberto Bahia.

A "armadilha" consistia naliberação da verba federal doNCrS 10 280 solicitada em tom
de que "o Governo Castelo
Branco precisa salvar o Rio
para que não ocorra uma ter-ceira enchente" com a agra-vante de ficar com o Governo
federal a responsabilidade defutura tragédia.

O DIALOGO

Funcionário do MECOR ln-formou que o Ministro João
Gonçalves de Sousa estava a
par, desde o inicio das conver-
sações, do plano do Chefe da
Casa Civil da Guanabara, mas
preferiu colocar a questão em
termos altos, reafirmando adisposição do Governo federal
de ajudar o Estado "mediante

¦justificativas razoáveis, que se-
riam posteriormente submeti-
das à fiscalização das autorida-
des federais".

O principal argumento do Mi-
nistro Gonçalves de Sousa ba-
seava-se numa simples soma
aritmética, pois o Governador
Negrão de Lima Já tinha con-
seguido anteriormente do Go-
vêrno federal nada menos deCrS 8 bilhões — quatro bilhões
na enchente do ano passado e
outro tanto na deste ano —
que, somados aos Cr$ 10 bi-
Ihões, dariam Cr$ 18 bilhões
(antigos), considerados "di-
nheiro de sobra" para suprir
as necessidades de qualquer ca-lamidade pública.

Sobe a 101
vítimas nas

Com os quatro corpos enca-
minhados ontem ao Instituto
Médico-Legal — um homem,
duas mulheres e uma criança,
dos quais o único identificado
íoi Helena Vicentino de Sousa— o total de vítimas das chu-
vas caídas sobre o Rio subiu a140, sendo 101 dos prédios desa-
bados em Laranjeiras.

As vias de acesso ao lecal doacidente continuam policiadas
por elementos da Policia doExército, enquanto os trabalhos
de remoção dos escombros prós-seguem com morosidade, tendo
os trabalhadores do Departa-
mento de Estrada de Rodagem
informado que o fato decorre
do pouco espaço, que difi-
culta a manobra das máquinas.

EXPECTATIVA

Bombeiros e trabalhadores do
DER continuam revolvendo o
que restou de uma casa e dois
edifícios, revesando-Se em tur-
mas que trabalham noite e dia.
Alguns acreditam que agora é
pequeno o número de corpos
soterrados, porque diminuiu
bastante o mau cheiro que, an-
tes, exalava intensamente dos
escombros.

o número de
Laranjeiras

Dezenas de moradores da3
Imediações continuam acompa-
nhando os- trabalhos nó local,
na expectativa de que o núme-
ro de mortos possa aumentar
a qualquer momento, quando
fôr atingido, o pavimento onde
realizava-se uma festa de de-
butantes.

DISPUTA

À medida que as máquinas
do DER vão atirando para
baixo os escombros, caminhões
levam o material para o Ater- •
ro do Flamengo, onde nume-
rosas pessoas revolvem o en-
tulho, a procura de objetos
utilizáveis.

_ tão grande a afluência de
pessoas aquele local, que on-
tem foi necessário um destaca-
mento de policiais para evitar
os atritos. Muita coisa encon-
trada entre os escombros ain-
da está em bom estado, princi-
palmente bicicletas e aparelhos
eletrodomésticos, além de me-
tais provenientes das instala-
ções dos prédios.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Instituto Nacional do Desenvolvimento

Agrário - INDA
EDITAL

AOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL RURAL
A partir de 1967 os Proprietários de Imóvel Rural

não mais recolherão suas contribuições diretamente ao
INDA, e sim, através do IBRA, que as cobrará juntamenlecom o IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, na mesma guia.Essas contribuições serão cobradas à base de 1% (hum
por cento) do salário mínimo regional anual, para cada
módulo atribuído ao respectivo imóvel rural. As proprie-dades que tiverem áreas iguais ou inferiores a um (1)
módulo, estarão isentas de contribuição.

As instruções acima citadas, são baseadas no que es-
tabelece a Lei n.° 5.097, de 2-9-66, e Decreto-Lei n.° 58,
de 21-11-66.

(P.

. Se você fôr
homem mesma

prove!
IAs mulheres não

vão resistir! )
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Carta
do leitor

A pouca luz
JORNAL DO BRASIL

A propósito do editorial pu-blicado no dia 28 de fevereiro.
o Diretor-Superintendente Ge-
ral da Rio Light, Sr. Antônio
de Almeida Neves, envia a se-
guinte carta:"Senhor Diretor. S ô b r e o
editorial Trevas, em quo o
JORNAL DO BRASIL, ontem,
íêz considerações em torno das
implicações e repercussões do
racionamento de energia, a Rio
Light vem solicitar-lhe a cos-
tuitveira acolhida para os su-
guintes esclarecimentos: 1. Esta
concessionária não pune con-
sumidores; na aplicação de
sanções pela Infrlngência daa
normas restritivas do consumo,
obedece e executa, estrltamen-
te, determinações emanadas do
Poder Público e consubstan-
ciadas em atos oficiais, de co-
nhecimento geral. 2. A suspen-
são do uso de aparelhos de arcondicionado, a qualquer hora,
por determlnaçSo do Departa-
mento Nacional de Águas e
Energia e da CoordenaçRo do
Racionamento, órgfios do Mi-
nistério das Minas e Energia,
resulta diretamente da presen-te falta de disponibilidade dosistema gerador para supri-los
(em virtude de se achar fora
de operação a Usina Nilo Pe-
çanha). A medida visa princi-
palmente a ensejar condições
de recebimento de maior quan-tidade de energia da São Pau-
lo Light, de modo à permitir
quo as disponibilidades energé-
ticas sejam prioritariamentedistribuídas às atividades de
produção e serviços essenciais
(indústrias, abastecimento de
água, esgotos, transportes ur-banos, etc.), bem como aos
meios de comunicação èm ge-ral (imprensa, rádio, televisão,
etc.) com a finalidade de ga-rantir a segurança da popula-
ção. 3. A concessionária nãoreduziu, em nenhum instante,
dasde o momento em que íoi
possível chegar até às Usinas
atingidas pela calamidade de23 de janeiro, o ritmo dos tra-balhos de recuperação do equi-
pamento danificado. Ao con-trário, conseguiu, em uma se-mana apenas, reduzir de 45%o déficit de energia, Já poden-do atender hoje a 75% das ne-cessidades. E continua a inten-sificar os trabalhos de recupe-ração. Hoje, na Usina Nilo Pe-
çanha, hã cerca de 1 100 ho-mens (200 técnicos e 900 ope-rários) em atividade ...cessai.-te, em turmas que se revezam,
durante 24 horas por dia. Aliás,a própria reportagem dessa
jornal jã teve oportunidade decomprová-lo (Energia dc NlloPeçaiiha só virá dentro de doismeses, com foto ilustrativa.JB, 24/2/67, pág. ic, l.o cader-no). 4. Inviável, por outro lado,é a ampliação dessa equipe.Como bem notou o repórter doJB destacado para aquela co-bertura "o maior problemapara as duas turmas encarre-
gadas da recuperação, de 600homens cada uma, é de espa-
Ço, pois os 100 metros de com-
primento do salão da Usinanao chegam para abrigar aapeças dos geradores desmon-tados" (reportagem cilada).Ademais, ainda que o espaço opermitisse, o trabalho alta-mente especializado que ali serealiza não poderia, pelas suaácaracterísticas, ser executadocom maior celeridade, pois oequipamento em reparo com-preende também controles dealta precisão, uma vez que aUsina é operada por coman-dos inteiramente automáticos,

, Alem desse pessoal foram con-tratados, para acudir à emer-gência, serviços de firma es-pecializada, destinados à de-..obstrução do canal de descar-ga e remoção de resíduos5. Também em Triagem, noRio, durante 14 horas por diamais de 120 técnicos especial!-'zados têm estado em atividade,
voltados exclusivamente paraos trabalhos complementares
de recuperação das peças'da-
niíicadas. 6. Graças a êsse gi-
gantesco esforço concentrado,
cerca de 2 500 peças já foram
totalmente recuperadas, por1*-uma equipe de técnicos e ope-
rários de que a Rio Ligiht só
tem por que orgulhar-se, não
só pela dedicação extraordiná-
ria com que.se tíesinotunbe da •
tarefa ingente- a que está de-
votada, como também pelo ele-
vado padrão dè qualidade dos
trabalhos que executa, já com-
provado inclusive em serviços
prestadas a outras concessio-
nárias brasileiras, a título* ds
colaboração. 7. A primeira uni-
dade geradora de Nilo Peça-
nha (65 000 KW), se náo liou-
ver imprevistos, deverá estar
em condições de entrar ém
operação cm fins de ataril' e
nessa oportunidade os '-cortes
de energia poderão ser suspen-
sos, desde que haja restrições
para consumos não íundamen-
tais. A recuperação total, en-
tretanto, dadas as .proporções
do sinistro, que atingiu a Usina
e a natureza dos trabalhos em
realização e a realizar-se, strá
necessariamente mais demora-
da. 8. Pode V. Sa. crer que,neste momento, todos os recur-
sos da Rio Light, e mais aquê-
les considerados necessários,
estão integralmente mobiliza-
des e conjugados para, não só
no inter&se das populações da
área de concessão, como em
defesa do interesse da própriaconcessionária, abreviar-se o
tempo de duração dos traba-
lhas, a íim de normnlizar-se o
suprimento. 9. Para concluir
estes esclarecimentos, queremos
dizer-lhe que muito honraria a
esta Companhia mais uma vi-
sita da reportagem do JOR-
NAL DO BRASIL às obras da
recuperação em andamento,
para asseverar a veracidade
das presentes afirmações a
transmiti-las aos leitores desse
conceituado jornal."

Diretor-Presidente:
C. Pereira Carneiro

Rio, 2 de março de 1967
Diretor:

M. F. do Nascimento Brito

Encontro

Edltor-Cheío:
Alberto Dines

Chega hoje a Buenos Aires, para sua visita*
oficial, o Presidente eleito do Brasil, Marechal
Costa e Silva. É tão grande a importância do Brasi],
e da Argentina no âmbito latino-americano que
qualquer encontro de Chefes de Estado das duas
Repúblicas tem sempre um significado importan-
te. No caso presente, pela própria situação políti-ca pessoaldos dois Chefes de Estado, é aiuda
mais importante que ambos saibam dar ao encon-
tro uma dignidade e uma importância que valliam
para toda a América Latina.

Falta, aos dois Presidentes què hoje se encon-
tram, aquela majestade que o voto popular confe-
re aos que governam. Ambos chegaram ao Poder
pela força: Ongania, há oito meses, pela força di-
reta, e Costa e Silva, há cinco meses, pelo voto
indireto. Por outro lado, a visita justamente dá
aos dois Presidentes uma oportunidade de se afir-
marem como estadistas. De início devem ambos es-
quecer que são militares, já que são algo muito
maior: Presidentes de duas Repúblicas que só
se não o desejarem deixarão de cumprir um gran-de papei no mundo. É claro que Chefes de Estado
também discutem assuntos militares, mas, de um
ponto-de-vista geral, civil e político. Não seria po-litico, por exemplo, o debate agora em torno da
Força Interamericana de Paz, que acaba de custar
a Ongania um revés, na reunião da OEA era Bue-
nos Aires. A idéia de discutir agora a FIP passarados Estados Unidos ao Brasil e acabou na mãoda Argentina.

O episódio, no entanto, deve servir para lem-
brar aos dois Presidentes que se a política intera-
mericana inclui, de fato e também de direito, os Es-
tados Unidos, ela repousa principalmente no inte-
rêsse de cada um dos países latino-americanos. Só
o que fôr bom para o Brasil, a Argentina e de-

mais países latino-americanos será bom para os Es-
tados Unidos nesta região do mundo. E nunca ha-
verá mna grande política latino-americana sem uma
profunda e consciente participação da Argentina
e do Brasil. Ongania e Costa e Silva estarão nova-
mente juntos, em abril, na Conferência de Presi-
dentes dc Punta dei Este. Que melhor ocasião quea de agora para que lancem as bases de um enten-
dimento que venba a florescer nessa Conferên-
cia? A Conferência dos Presidentes é convocada
pela Organização dos Estados Americanos e cxa-
tamente pcla OEA podem os dois Presidentes ini-
ciar seu entendimento.

Por que está tão decadente e sem dinamismo
essa organização regional de países que têm uma
cultura comum e o objetivo comum do desenvol-
vimento econômico? É que procuram todos, isola-
damente, o contato com os Estados Unidos e limi-
tam os seus contatos a visitas oficiais. É que con-
fiam em si mesmos, mas não sabem como nmlti-
plicar por todos essa confiança. Com línguas mú-
tuamente incompreensíveis e pressupostos cultu-
rais às vezes difereutíssimos, os .países do Ociden-
te europeu conseguiram chegar ao milagre do Mer-
cado Comum, que é muito mais do que um mer-
cado e que se torna cada vez mais comum.

O Presidente Costa e Silva vai encontrar o
Presidente Ongania em situação grave diante da
poderosa CGT, que congrega milhão c meio de
operários de mais de cem sindicatos, e viaja, êle
próprio, num instante em que mergulha, no Brasil,
na faina de montar o seu Governo. Mas se ambos
souberem superar suas dificuldades e partir paraum acordo fecundo do ponto-de-vista latino-ame-
ricano poderão, a um só tempo, firmar-se nos
respectivos países e angariar um prestígio sério
em todo o Continente.

Coisas dá política

Linha flo nôvo Governo
ainda não foi definida

Punha-se em dúvida ro pronunciamento ãefi- de fase in ,, -ontem, entre assessores nidor, a ser feito imedia- ToÉSfirA su^r^ essa
cateaorieaân* rín Mn*a_ tameni* rtJlÁ Vneam condição para se frans-tamente depois de rece- formar num Partido es-truturalmente forte eideologicamente definido.

Paralelamente ao tra-Orientados, então, por balho de recenseamento
essa definição presiden- nas diferentes bancadasciai, os Ministros começa- o Sr. Djalma Marinhorao a falar, se fôr o caso, pretende conversar maispara dizer como pensam objetivamente com o Se.ajustar a ela as suas Pas- nador Daniel
tas,

O nôvo programa
da ARENA

Perspectivas
Pronunciamentos de personalidades convida-das para altos postos no futuro Governo trazemà baila os rumos da nova política econômica. Ao

que se depreende de entrevistas e declarações,
haverá mudança. O que fica menos claro é a na-tureza e a extensão dessa mudança.

O objetivo central da Administração que seinstalará dentro de alguns dias terá de ser a re-tomada do desenvolvimento, sem volta à hiperin-
fiação. Assinalemos, a esse respeito, que a situaçãonao é lioje tão má quanto pretendem alguns. Seo custo de vida na Guanabara registrou, no ano
passado, o crescimento de 41%, a elevação dosmeios de pagamento ficou em apenas 20%. Querdizer que boa parte da elevação de preços de 1966constituiu reflexo retardado das grandes emissõesdo ano anterior, com o fim de comprar moedaestrangeira e o de dar cumprimento a uma avan-
cada política de amparo à agricultura. A pequenaexpansão dos meios de pagamento do ano recém-findo demonstra que as causas básicas do surtomflacionário crônico acham-se, em boa parte, neu-tralizadas.

Quanto ao desenvolvimento, o acréscimo decerca de 12% da produção industrial, em 1966,deverá compensar a queda da produção agrícolado período, que se situa em torno de. 6%. Pode-se,
pois, esperar, em 1966, uma expansão do ProdutoInterno de até 6%. Sem dúvida, os dados indicam
que já houve uma certa retomada do desenvolvi-mento. Boa parte da recuperação industrial recen-te se explica pela necessidade de recomposição deestoques c de substituição de equipamentos, fenô-meno comum após recessões prolongadas. Se, con-tudo, a retomada não ocorrei, ainda em termosdesejáveis, foi grandemente facilitada pelo impul-so a indústria uo ano passado. Da mesma forma,os esforços dinamizadores da próxima Adminis-itração se verão sensivelmente facilitados pelagrande, safra agrícola que se anuncia para 1967.Em suma, o País tem o direito de esperar no anoem curso uma taxa de desenvolvimento igual às
melhores observadas anteriormente, acompanha-da; de um surto inflacítoário substancialmentemais baixo que o de 1966.

O tema dos capitais estrangeiros deverá, ou-trossim, ser tratado com firmeza e profundidade.Existe hoje em torno do assunto desnecessário
clima de mal-estar. De um lado, as empresas na-cionais reclamam contra a concorrência de firmas
estrangeiras, que. se julgam incapazes de enfrentar
sem o apoio decidido do Governo. De outro lado,em setores tão importantes quanto o químico e o
petroquímico, nota-se, da parte de empresas es-trangeiras que elaboraram projetos e os tiveram*aprovados, acentuada timidez diante de investi-
mentos de grande envergadura.

Ao Governo Costa e Silva, cumprirá adotarmedidas que de uma parte tranqüilizem o povo eos empresários quanto aos riscos de uma desnacio-
nahzação em larga escala do nosso parque manu-falureiro, e, de outra, ofereçam aos grupos estran-
geiros normas para sua atuação — claras, justas ecom razoáveis garantias de permanência.

Um planejamento correto e eficiente será, fi-nalmente, de fundamental importância. Está certoo Sr. Hélio Beltrão quando diz que um plano valetanto quanto a máquina encarregada de executa-lo. Acerta ainda quando afirma que se deve plane-jar para o país real e não para um país hipoté-tico; acerta, mais uma vez, quando convoca paraa tarefa de planejar todos os órgãos ligados à exe-cução. O acerto destas idéias não exclui, todavia,o fato de que a falta de visão global da economia
pode ter sérias conseqüências negativas. Justamen-te êste vício fêz com que o Programa de Metas
desembocasse em violentos desequilíbrios mone-tários e dè pagamentos externos. Qualquer des-cuido a respeito poderá significar a'volta à desor-dem econômica e social que caracterizou os trêsanos anteriores ao Govêmo Castelo Branco.

Ô povo pagou pesado tributo nos últimos
anos, seja por causa dos violentos desequilíbrios
econômicos, seja pela excessiva rigidez das me-
didas corretivas adotadas, justamente por isto r as
esperanças depositadas na nova Administração
.têm de ser confirmadas sem o espectro de unia
frustração de graveTcònseqüênciàs para o País.

categorizados do Maré-
chal Costa e Silva, que os ber do Presidente Casteloúltimos pronunciamen- Branco a faixa presiden-tos pessoais de alguns ciai.
dos futuros Ministros re-
presentassem o pensa-
mento do Presidente elei-
to em relação a figuras e
fatos da vida política e
administrativa do País..

O pensamento do nôvo
Governo será pessoal-
mente exposto pelo Ma-
rechal Costa e Silva de-
pois ãe sua posse, de mo-
do nítido, abrangendo as
linhas fundamentais da
política a ser executada
pela Presidência. Até
aqui o Presidente eleito
não avançou qualquer
declaração que implicas-
se uma antecipação da
linha a imprimir aos di-
ferentes Ministérios, mui-
to menos que importasse
em restrição ãe qualquer
natureza a setores do
atuai Governo, no qualesteve êle perfeitamente
integrado atê quando te-
ve ãe se desincompatibi-
lizar, afastando-se ãa
Pasta da Guerra paradisputar como canãiâato
presiãencial os votos áa
Convenção Nacional ãa
ARENA.

Ao partir hoje paraBuenos Aires, ãeixa êle
instruções aos futuros
Ministros para que evi-
tem antecipações pes-soais, insuscetíveis de áar
à opinião pública uma
noção clara da unidade
de pensamento e ação
que ãeseja impri7nir a tô-
da a sua equipe.

Quando voltar da Ar-

Krieger,
para discutir com êle oscritérios para a seleçto
dos nomes que comporão
pròximamente a comis-
sao incumbida de élabo-

A partir ãe hoje, em rar ° Programa da ARE-
Brasília, o Deputado NA- A elaboração âe um
Djalma Marinho fará um Pro9rama moãerno —

, levantamento cuiãaáoso suficientemente defini-
dos elementos que esta- dor das idéias trazidas
rão ãe fato integraâos no Pelos novos deputados —
movimento renovador ãa constitui justamente a
ARENA, chamaáo Guar- Prindpal, senão única,
da Vermelha, ãos quais reivindicação áos inte-
até agora ninguém sabe cantes áa Guarda Ver-
inãicar o número exato. •melha. assim âenomina-
Os mais otimistas cal- da> com alguma dose de
culam que estejam afi- hum°r, por aspirar a se
nados com o movimento converter. numa espécie
praticamente toãos os de revolução cultural
deputados novos áo Par- dentro áo Partião.
tido, que trariam áas
urnas, por presunção ao
menos, os mesmos pro.

O próprio Sr. Djalma
Marinho está convidado
a fazer parte ãa comis-

pósitos áe renovação ãe são> mas entenãe, peloliâerança em benefício conhecimento áe outros
áa unidade e ão vigor po- nomes em cogitação, quelitico ãa agremiação si- ela deve se? ampliaâa ou
tuacionísta. composta âe moâo a ex-

O Sr. Djalma Marinho Primir as insatisfações da
evita avançar na previ- nova fração parlamen-
são ão volume ãas aáe
soes, preferináo reservar-
se para uma avaliação
exata áepois âe realizaâo
o censo, que poâerá estar
ultimaâo em poucos áias.
Concebe êle a chamaâa
Guarda Vermelha exata-
mente como um esforço

gentma, onâe ficará ape- para dar ao conglomera-nas três áias, o Marechal âo heterogêneo que cons-Costa e Silva começará a títui a ARENA uma subs- ._- ..„...,. MO„ u,.trabalhar no seu primei- tância ãoutrinária capaz 
' 
cipalmente na Câmara,

tar. Sem a elaboração áe
um programa largamen-
te aberto às aspirações
âessa nova geração, a
ARENA poâerá correr o
risco áa fragmentação,
não em novos partidos,
mas em alas e setores
conflitantes capazes ãe
comprometer a sua uni-
ãaãe no Congresso, prin-

Limites da tecnocracia
Tristão de Athayde

Leio no prefácio a um
recente tratado de Psi-
cologia Social: "Não é
verdade que Deus seja
matemático. Quem é ma-
temático, ou pode ao me-
nos tornar-se quando o
quer, é o homem" (Roger
Lavai e outros — Traité
de Psychologie Sociale.
T. I. 1963.).

Haverá con tradição

seja fenomenológica co-' r dida substanciais, ante-mo a de Teilhard de riores à ordem e à medi-Chardin, seja ontológica da que a inteligência nu-
mana pode introduzir,como a de Maritain.

A sociologia operado- tanto na análise dos fe-nal, herdeira do pragma- nômenos naturais, comotismo norte-americano, na análise dos fenôme-e que tomou vulto depois nos sociais. A ação é umada obra capital de Par- conseqüência do ser. Ope-sons e Shils, Toward ratio sequitur esse. Não éGeneral Theory of Action uma causa. Toda feno-
«.tr.. <,-__ .• .* (195-5)' Se basda real" menologia, que não quei-entre essa afirmativa, mente numa concepção ra contentar-se com oque nos parece tao ver- filosófica hegeliana do movimento de sucessãodadeira e a velha sen- primado da ação. E daí dos fenômenos, supõetença tomista: "Omnia ativismo tecnológico que uma ontologia Os fenô-in numero, pondera et considera a sociedade, menos naturais, como osmensura disposuisti»? poi; analogia com a pró- fenômenos sociais, nosó Deus, tudo dispusestes pria natureza, como na- aparecem como desorde-em numero, peso e me- turalmente desordenada nados e desmedidos. Mas

e a função política como se conseguimos ordena-
correspondente à função los e.medi-los é que nê-
filosófica em face da de- les preexistem uma or-
sórdem substancial da dem ê uma medida que„-_. . a nossa inteligência pre-

Retrocesso
Ao adotar, como aparta de faüe-Io, o currículounificado, para p,ensino médio, a Secretaria deJMucaçao e Cultura'da Guanabara incidiu numerro que implica retrocesso com relação ao que jáse tinha conseguido no setor educacional. Aomesmo tempo, a medida, que pode beneficiar aburocracia, com o seu alcance simplificado^ con-traria flagrantemente o espírito e a letra da Leide Diretrizes e Bases. A Lei, inovando saudável-mente, procurou ser e é flexível, deixando aoscolégios e educadores boa margem para as opções

que em cada caso se apresentem como melhores.U currículo unificado ignora as particularidadeslocais e identifica, numa uniformidade irrealísti-ca, os colégios de uma zona com os colégios dooutra, nnpondo aos alunos de Copacabana, porexemplo, o mesmo regime a que estão submetidosos alunos de Campo Grande.
Felizmente, já passou o tempo em que, emnome de uma falsa concepção de unidade, nacio-nal ou nao, se legislava para o Ensino com umarigidez absoluta, que ia a pormenores clamorosos,

como o do mesmo horário, para todas as aulas ematérias. Sucede, porém, que a Secretaria de Edu-cação do Estado decidiu voltar a êsse tempo, re-vivendo um critério pèrempto e de todo inconve*niente aos interesses do Ensino, particularmentedo corpo discente. As novas normas distribuídas
pela Secretaria apresentam, por outro lado, as-
pectos de difícil entendimento, quando discrimi-nam contra certas disciplinas em favor de outras.Ficou claro que a orientação adotada favoreceum ensino do tipo dito de ilustração geral,'emdetrimento dos conhecimentos hoje dados comoindispensáveis aos que se preparam para viver erealizar-se profissionalmente numa era tecnológica.

A prevalecer o currículo unificado, os cole-
gios estaduais deixarão de preparar, como lhes
compete, alunos capazes de submeter-se com êxito
aos exames vestibulares. Seria então o Estado a
pôr em prática um sistema contra sua rede esco-
lar, o que resulta também em prestigiar e consoli-
dar os chamados cursinhos.

dida
A sentença do Profes-

sor Stoetzei titular da
primeira,cátedra de ,psi-
cologia social em França, -, natureza: uma imposição
nesse tratado em que a matemática de ordem,
matemática é largamen- Aparentemente a sen-
te aplicada à sociologia, tença de Stoetzei sobre a
supõe a existência de um não matematicidade da
universo substáncialmen- criação nos parece per-te desordenado, em que feitamente verdadeira,
compete à inteligência Más só aparentemente,
humana introduzir a Pois a concepção subs-
ordem; É uma concep- tancialista, expressa na"ção de origem cartesiana
segundo a qual compete
à razão humana introdu-
zir no universo a ordem
e a medida. Ã conseqüên-
cia epistemológica dessa
posição, como lógica-
mente concluiu o emi-
nente prefaciàdor, é "a
renúncia ao substancia-
lismo ontológico e a ado- mático. Isto é, ordem
ção de üm pensamento e medida não se coíifun-
puramente operacional", dem com o elemento

quantitativo. A natureza
não é matemática em
si. Como a sociedade tam-
pouco o é. Mas nem

Se a moderna tecno-
cracia se basear em tais
princípios haverá, real-
mente, uma contradição
formal entre ela e toda

cisa descobrir e não ape-
nas inventar. Tanto o
estudo dos fenômenos
naturais como o dos
fenômenos sociais podem
ser reduzidos a fórmulas
matemáticas, na medida
em que há neles uma or-
dem e uma medida on- ;velha sentença de que tológicas. Mas a diferen-

Deus criou em nume- ça entre eles é que noas*
ro, peso e medida, não fenômenos puramentecontradiz de fato a ou- naturais a ordem quan-tra proposição. Trata- titativa é preexistente.se apenas de reconhe- Ao passo que nos fenô-
cer que o conjunto "nú- menos sociais a ordem
mero, peso e medida" qualitativa é que é pre-da proposição tomista existente, por serem fe-
não é puramente mate- nômenos humanos, nos

quais o imprevisto, o"acaso" pascaliano fazem
parte do cálculo de im-
probabilidades e não ape-
nas das probabilidades.

Toda tecnocracia, por-
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por isso deixa de ter tanto, que partir do purofilosofia substapcialista, uma ordem e uma me- matematismo é falsa.
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Alterado o sistema de distribuição de cotas aos
Mesquita diz
que Negrão
joi abusado

São Paulo (Sucursal) — O
Presidente da Sociedade In-
teramericana de Imprensa, Sr.
Júlio Mesquita Filho, acha que"o Governador Negrão de Li-
ma cometeu um abuso, lan-
çando mão de recursos para
pressionar o JORNAL DO
BRASIL a não dizer o que
pensa sôbre a péssima admi-
nistração que êle esta ía-
zendo".

O Sr. Mesquita Filho con-
íldera a suspensão da pubui-
cação de matérias pagas "uma
represália muito pequena e
mesquinha, pois o Governador
não tem direito de lançar mão
de um recurso destes, porque
as publicações não são feitas
por êle, mas sim pelo Estado
da Guanabara, o que é muito
diferente".

volta triste
com chuvas

O Embaixador Gilberto Ama-
do, que está em férias e che-
gou ontem para comemorar no
Brasil seu 80.° aniversário, dis-
se que ficou triste com a notí-
cia de novas enchentes na Gua-
nabara e no Estado do Rio,
principalmente porque morreu
gente, "como íoi o caso do jo-
vem Paulo Rodrigues, que eu
carreguei nos braços quando
êle era apenas um menino".• Afirmou que as constantes
cheias " transformaram esta".inda Cidade, antiga cidade do
jirazer, em cidade de marti-
no, acrescentando que "a Gua-
nabara, agora, é fonte de com-
paixão e merece nossa preo-
cupação em vista desses segui-
dos desastres, cujas consequên-
cias têm sido as mais lamen-.
táveis".

O Embaixador evitou comen-
tar a atual situação brasileira,
salientou que "não gosto de fa-
lar sôbre futuros Governos e
não quero falar no presente
para não' me incompatibilizar
com os amigos que tenho
nele".

O Sr. Gilberto Amado foi re-
cebido no Galeão por seu ir-
mão Gilson Amado e um gru-
po de amigos, aos quais apre-
sentou seu médico particular,
Dr. A. Zukermann, que tratou
do seu recente enfarte.

Sete Câmara
evitafalar
em política

O Delegado permanente do
Brasil na ONU, Embaixador
Sete Câmara, chegou ontem
ao Rio, mas se recusou a falar
em assuntos políticos ao de-
sembarcar no Galeão. Infor-
mou apenas que após o encer-
ramento dos trabalhos da As-
sembléia-Geral a ONO ficará
em recesso durante algum
tempo e que veio ao Brasil go-
zar suas férias.

Família Moura
Andrade
é acionada

Brasilia (Sucursal) — Por
ter trabalhado um mês no
Brasil e pretendendo iudeni-
zação por rescisão contfatual,
o italiano Rios a t Poménico
propôs ação ao Tribunal Civil',: de Roma contra os herdeiros
de Antônio de Moura Andra-
de, entre os quais se encontra
o Senador Moura Andrade,
Presidente do Congresso Na-
cional, dos quais está cobran-
do seis milhões de liras.

Pomênlco alega que conhe-
ceu na Itália o falecido Sr.
Antônio de Moura Andrade, que
o convidou para trabalhar em
sua industria sediada em São
Paulo. Antes de embarcar,
contudo, fêz um curso de ele-
trônica em Milãoj por solici-
tação do nôvo empregador e
quandp chegou a São Paulo
viu que teria que trabalhar a
20O quilômetros da Capital,'•em plena floresta", e qúe a
fábrica nem sequer havia sido
instalada. Retomou, então, à
Itália, pagando de seu próprio
bolso o preço da passagem.

Fuzileiros
festejam
159 anos

^jlll. 
• O Corpo de Fuzileiros Na-

. • vais iniciou ontem, com um
coquetel oferecido à impren-

sa, as comemorações de seu
159.° aniversário, quando
foi divulgada a programação
oficial das festividades, que
terão um de seus pontos al-
tos no próximo domingo, às

10. horas, quando uma tur-
ma de pára-quedistas da

-corporação dará uma de-
monstração de salto retar-
dado, em Copacabana.

Também a Sinfônica do
. Corpo de Fuzileiros Navais

estará participando da Se-
mana, exiblndo-se na Praça
Saenz Pena no domingo, às
20 horas, encerrando-se as
festividades na quarta-feira
com Missa de Ação de Gra-
ças na Candelária e recep-
cão na sede esportiva do
Clube Naval.

Brasília (Sucursal) — Através de
nôvo Ato Complementar, que tomou o
número 35, o Presidente Castelo Bran-
co alterou o sistema de distribuição do
Fundo de Participação dos Municípios,
constituído de parte da arrecadação dos
impostos de Renda e de Produtos In-
dustrializados.

A distribuição será íeita, de agora
em diante, da seguinte forma: do to-
tal do Fundo, 10% se destinam aos mu-
nicípios das capitais dos Estados e 90%
aos demais municípios. A primeira par-
cela será distribuída proporcionalmente
a um coeficiente Individual de partici-
pação.

MUNICÍPIOS

Para os municípios das capitais, os
10% do Fundo serão distribuídos pro-
porcionalmente a um coeficiente indi-
vidual de participação resultante do
produto do fator representativo da po-
pulação e do fator representativo do
inverso da renda per capita do respec-
tivo Estado. A distribuição dos 90% do
Fundo aos demais municípios do Pais,
por outro lado, será feita de acordo
com a categoria do município segundo
seu número de habitantes.

Q ATO

É o seguinte o texto dêsse nôvo Ato
Complementar:

Art. 1.» — O Artigo 91 da Lei n.«
5172, (sistema tributário nacional, de
25 de outubro de 1966), passa a vigo-
rar com a seguinte redação:"Art. 91 — Do Fundo de Partici-
pação dos Municípios a que se refere o
Artigo 86, serão atribuídos:

— 10% (dez por cento) aos mu-
nicípios das capitais dos Estados.

II — 90% (noventa por cento) nos
demais municípios do Pais.

Parágrafo 1.° — A parcela de que
trata o inciso I será distribuída pro-
porcionalmente a um coeficiente indi-
vidual de participação, resultante do
produto dos seguintes fatores:

a) Fator representativo da popula-
ção, assim estabelecido:

Percentual da população de cada
município em relação à do conjunto das
capitais:

FATOR

Até 2%  2
Mais de 2% até 5%:
Pelos primeiros 2%  2
Cada 0,5% ou fração excedente,

mais  o,5
Mais de 5%  5

B) Fator representativo do Inver-
so da renda per capita do respectivo
Estado, de conformidade com o disposto
no Artigo 90.

Parágrafo 2." — A distribuição da
parcela a que se refere o inciso II deste
artigo far-se-á atribuindo-se a cada
município um coeficiente individual de
participação determinado na íorma se-
guinte:

Categoria do município, segundo
seu número de habitantes:

A) Até 10 000, para cada 2 000
ou fração excedente  0 2

B) Acima de 10 000 até 30 000:
Pelos primeiros 10 000  ' 1,0

C) Acima de 30 000 até 60 000:
Pelos primeiros 30 000  2,0
Para cada 6 000 ou fração
excedente, mais  0,2

D) Acima de 60 000 até 100 000:
Pelos primeiros 60 000  3,0
Para cada 8 000 ou fração
excedente, mais  0,2

E) Acima de 100 000  4,0

Parágraío 3.° — Para os efeitos
deste artigo, consideram-se os munici-
pios regularmente instalados até 31 de
julho nos anos milésimos 0 (zero) e 5
(cinco), atribuindo-se a cada munici-
pio Instalado nos anos intermediários
uma parcela deduzida das cotas dos.
municípios de que se desmembrarem,
calculada proporcionalmente ao número
de haBitantes das áreas, a êle incorpo-
radas.

Parágrafo 4.° — Os limites .das
faixas de número de habitantes previs-
tas neste artigo serão reajustados sem-
pre que, por meio de recenseamento
demográfico geral, seja conhecida ofi-
cialmente a população total do Pais,
estabelecendo-se novos limites na ,prõ-
porção do aumento percentual daquela,
população, por referência ao Recensea-
mento de 1960. •

Parágrafo 5.° — Aos municípios re-
sultantes de fusão de outras unidades
será atribuída cota equivalente à so-
ma das cotas individuais dessas uni-
dades, até que se opere a revisão nos
anos milésimos 0 (zero) e 5 (cinco).

Art. 2.° — O disposto no Art. l.°
aplica-se aos totais creditados no Fun-
do de Participação dos Municípios, a
partir do mês de fevereiro, Inclusive.

.Parágrafo único — Até 10 (dez) de
março, o Tribunal de Contas comuni-
cará ao Banco do Brasil S. A. os novos
coeficientes a vigorarem na distribuição
das cotas devidas aos municípios, na
íorma deste Ato.

Art. 3.° — A Lei n> 5 172, de 25 de
outubro de 1966, alterada pelo Decreto-
lei n.° 28, de 14 de novembro de 1966,
e, pelos Atos Complementares n.°s 27,
31 e 34, passa a vigorar com as seguin-
tes alterações:

Alteração 2.» — No inciso IV, do pa-
rágrafo 3.°, do Art. 52, substitua-se a
expressão "quando adquiridos por ter-
ceiros" por "quando adquiridos de ter-
ceiros".

Alteração 2.° — No inciso IV, do pa-
rágrafo l.° do Art. 71, acrescente-se a
expressão: "assim como as respectivas
subempreitadas".

Art. 4.° — O Ato Complementar _.'
34 passa a vigorar com as seguintes al-
teráções:

Alteração 1. — No inciso II, do Art.
5.°, substitua-se a expressão "montan-

te do imposto a que estaria sujeito"
por "montante do imposto sôbre servi-
ços a que estaria sujeito".

Alteração 2." — Acrescente-se ao Art.
10, o seguinte inciso:

"III — Sôbre as máquinas, equipa-
mentos e outros bens de produção, quan-
do importados nas condições e para os
fins previstos no Art. 14 do Decreto-lei
n.° 37, de 18 de novembro de 1966."

Art. 5.° — O Imposto sôbre Circula-
ção de Mercadorias Incidente sôbre a
entrada de mercadoria estrangeira em
estabelecimento da empresa que a hou-
ver importado, será calculado sôbre o
valor definido para efeito de cálculo do
Imposto de Importação e o montante,
pago cm cada operação, será registra-
do, para efeito de crédito fiscal, no H-
vro correspondente à entrada de mer-
cadorias.

Art. 6.° — Os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Territórios Federais, na even-
tiíalidadè de queda da arrecadação, não
compensável pelas cotas do Fundo de
Participação dos Estados, ficam auto-
rizados a reajustar, durante o exercício
de 1967, a alíquota do Imposto sôbre
Circulação de Mercadorias até o limito
máximo de 18% (dezoito por cento), me-
diante convênio celebrado entre as uni-
dades federativas pertencentes a uma
ou mais regiões geo-econômicas .

• Parágrafo 1.° — O limite fixado nes-
te artigo engloba a cota de 20% (vinte
por cento) devida' aos municípios na
íorma do parágrafo 7.°, do Art. 24, da
Constituição de 24 de janeiro de 1967.

Parágrafo 2.° — Os reajustamentos
de alíquotas efetuados de conformidade
com o disposto neste artigo entrarão
cm vigor na quinzena seguinte à data
de publicação do convênio no Diário Ofi-
ciai de cada unidade participante.

Parágrafo 3.° — No prazo de trinta
dias de sua publicação e sem prejuízo
úo disposto no parágrafo anterior, os
convênios de que trata êste artigo se-
rão submetidos à ratificação da Assem-
bléia Legislativa e, no caso daqueles de
que participem o Distrito Federal ou os
Territórios Federais, também do Con-
gresso Nacional.

Parágrafo 4.° — A náo ratificação
do Convênio por parte do Poder Legis-
lativo de uma unidade não prejudica sua
vigência em relação as demais.

Art. 7.° — Nos termos do parágrafo
6.°, do Art. 24, dá Constituição de 24 de
Janeiro de 1967, o Imposto sôbre Cir-
cuia ção de Mercadorias não incide sôbre
cs produtos industrializados, quando des-
tinados ao exterior.

Parágrafo 1.° — O disposto neste
artigo aplica-se às mercadorias sujei-
tas ao imposto sôbre industrializados,
segundo as especificações constantes da
tabela anexa a Lei n.° 4 522, de 30 de
novembro de 1964, alterada pelo decre-
to-lei n.° 34, de 18 de novembro de 1966.

Parágrafo 2.° — Para os efeitos de
aplicação do disposto neste artigo, além

da mercadoria objeto de operação de
exportação, considera-se destinada ao
exterior a remetida:

I — As empresas comerciais que ope-
rem exclusivamente no ramo da expor-
tação.

y II — Aos Armazéns Gerais Alfande-
gados, Entrepostos Aduaneiros e Zonas
Francas.

m — Aos Entrepostos Industriais de
que trata o decreto-lei n.° 37, de 18 de
novembro de 1966.

Parágrafo 3." — No caso dos incisos
I, II e III, do parágrafo anterior, fica
assegurado ao sujeito ativo da obrigação
tributária o direito de cobrança ú. ini-
posto devido por motivo da remessa em
relação à mercadoria que fôr reíntrodu-
zida no mercado interno do País. ,

Parágrafo 4.» — Não se exigirá oestorno do crédito fiscal corrtspondente
as matérias-primas e outros bens uti-lizados na fabricação e embalagem dos
produtos de que trata êste artigo.

_ Parágrafo 5.° — O disposto no pa-rágrafo- anterior não se aplica às mate-rias-primas de origem animal ou vege-tal que representem, individualmente
mais de 50% (cinqüenta por cento) dovalor do produto resultante de sua in-dustrialização.

Art. 8.» — Poderão ser cobrados noexercício de 1967 os tributos municipaiscujas ^eis tenham sido publicadas até14 de março do corrente ano, desde queguardem conformidade com o dispostona Lei 5 172, de 25 de outubro de 1966,e no Decreto-Lei n.° 28, de 14 de no-vembro de 1966, assim como neste AtoComplementar e nos de n.°s 27, 31 e 34.Art. 9.° — As dúvidas surgidas emdecorrência da classificação ou reclas-sificaçao de produtos pelo Ministério daAgricultura, na forma do Parágrafo 3»do Artigo 2." da Lei n.° 4 784, dc 28 desetembro de 1965, para efeito de deter-minar a competência na cobrança doImposto de Vendas e Consignações e noscasos de transferência de mercadorias
de um Estado para outro, não darãolugar a processos fiscais, desde que ocontribuinte haja pago o Imposto combase na referida classificação ou reclas-
sificaçao. Também não haverá processofiscal se, inexistindo classificação ou re-
classificação, o contribuinte houver re-
colhido uma vez o Imposto a um dosEstados da Federação.

Parágrafo único — Os processos JáInstaurados na esfera administrativa ou
judiciária serão arquivados a requeri-
mento do contribuinte, qualquer que se-
ja a instância ou a fase de tramitação.

Art. 10 — O presente Ato Comple-
mentar entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogados o Pará-
grafo 2.° do Art. 4.°, do Ato Complemen-
tar n.° 27, os Artigos 7.° e 11 do Ato
Complementar n.° 34, o parágrafo único
do Art. 95 da Lei n.° 5 172, de 25 de
outubro de 1966 e as demais disposições
em contrário.

municípios
Aumento dos aluguéis será
muito inferior a 65,8% e
correção só começa em maio

Ao contrário do que anunciou o Conselho Nacional deEconomia, o aumento do salário mínimo que vigora desdeontem não trará majoração de 65,8% nos preços dos alu-
gueis, pois a Lei do Inquilinato diz que os valores dos alu-
guéis serão corrigidos 60 dias após a entrada em vigor na
proporção do aumento do salário mínimo. ' 

'
Como o aumento do salário mínimo foi de aproxima-damente 25% sôbre os valores de fevereiro de 1967 as ma-

joraçoes não poderão ultrapassar 25% sôbre o preço doaluguel pago em janeiro aos proprietários, e, na maioriados casos, nao chegará a 11%.
COMO AUMENTA

A partir da vigência da Lei
do Inquilinato, que acabou com
o congelamento de aluguéis, os
valores pagos aas proprietários
sofrem majorações tôda vez
que o salário mínimo da região
íôr modificado. Para dar aos
inquilinos um prazo de adapta-
ção dos seus orçamentos ao
nôvo aluguel, a lei dispôs queos aumentos só serão devidos
60 dias depois do pagamento
do nôvo salário mínimo.

Esse preceito, entretanto, só
se aplica aos inquilinos que já
ocupavam os imóveis antes da
vigência da Lei do Inquilinato.
Os que fizeram contratos de-
pois da lei, isto é, depois de no-
vembro de 1964, íicam sujeitos
às cláusulas contratuais, embo-
ra devam pagar as majorações
decorrentes do salário mínimo.

Os inquilinos que estão nos
imóveis antes de novembro de
1964, para saberem qual a per-
centagem de aumento dos alu-
guéis que terão de pagar, de-
vem esperar os índices de ma-
joração que serão fornecidos
pelo Conselho Nacional de
Economia, os quais, porém, se-
gundo a opinião dos técnicos,
não podem ultrapassar 11% sô-
bre o aluguel que vem sendo
pago, pois os Índices não po-
derão ser maiores do que a

percentagem de aumento do
salário mínimo.

CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto a Lei do Inquilinato
criou o sistema de correção
monetária para evitar a des-
valorização- dos aluguéis e a
conseqüente fuga dos investi-
mentos na construção civil,
procurou uma fórmula capaa
de manter os preços dos alu-
guéis mais ou menos estáveis.
O legislador quis impedir que a
Inflação e o aumento do custo
de vida tornasse irrisórios os
preços pagos pelos inquilinos.

Como o salário minimo ge-ralmente é . aumentado paraajustar os vencimentos dos tra-
balhadores' aos aumentos do
custo de vida, o legislador ado-
tou a fórmula da correção mo-
netária dos aluguéis tôda vea
que o salário mínimo subir. O
critério demonstrou até agora
que é eficaz.

Se o salário mínimo subiu
apenas 25%, os aluguéis não
poderão ser majorados em
65,8%, como tem sido anuncia-
do. O erro nas informações é
explicado pelo fato de os in-
íormantes desconhecerem queo aumento do salário minimo
é apenas um dos itens que con-
itribuem para o aumento do
custo de vida.

IS» Telefone para 22-10IO
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASILLJ

Agora V. já podecomprar o ESPLANADA.
Não será um modo agradável de começar o ano?
O ESPLANADA já está nos-revendedores Simca. "
Vá conhecê-lo, admirá-lo, testá-lo...:
V. verá que não é por acaso que êle e chamado
de"o mais surpreendente carro do ano".
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FATO DO DIA

Moiin reaproxima-se
do Oriente Árabe

Luís Edgar de Andrade
Editor ínteriiacioiinl

O Governo da Jordânia reatou, esta semana, as re-
laçoes diplomáticas, com a República Federal da Ale-
manha, que haviam sido rompidas em maio de 1965,
quando Bonn reconheceu o Estado de Israel. Por isso,
os jornais do Cairo pedem com veemência que a Jordânia
seja expulsa da Liga Árabe. ,

Depois que os democratas-cristãos e os socialistas
realizaram a. grande coalizão, ^ Alemanha Federal já atou
relações com a Romênia comunista, pondo em surdina a
Doutrina Hallstein, que proíbe os laços de Bonn com
qualquer pais que reconheça a Alemanha Oriental. Agora,
o Primeiro-Ministro Kiesinger prepara-se para recon-
quistar a amizade do.mundo árabe.

A inesperada decisão do Rei Hussein é o primeiro
passo dà desescalada germano-árabe. Em dezembro de
1964, o Presidente Nasser convidou o Primeiro-Ministro
Ulbricht a visitar o Cairo. Era a oportunidade que o
Chefe do Governo de Pankow esperava para sair do seu
Isolamento diplomático. Todos viram no convite da RAU
um contrapeso à notícia de que Bonn ia substituir Wash-
ington no fornecimento de armas a Israel. A crise nas-
ceu daí.

Bonn cedeu à pressão de Nasser. Um porta-voz da
Chancelaria Federal anunciou que seria cancelada a
venda de armamento às "zonas de tensão internacional".
Na gangorra do Oriente Médio, foi a vez de Israel pro-
testar: "Se Bonn se intimida porque o Cairo ameaça
reconhecer Pankow, deve saber que nós também podemos
atar relações com a Alemanha Oriental". A política de
reconciliação entre alemães e judeus, inaugurada pelo
Chanceler Adenauer, ameaçou ir de águas abaixo. Ao
mesmo tempo, o Presidente Luebke escrevia uma carta
ao Rei da Jordânia, pedindo a sua mediação pessoal
junto a Nasser, para que a visita de Ulbricht fosse des- ¦
marcada. - . . , . ,

No dia 24 de fevereiro de 1965, os-egípcios receberam
o Primeiro-Ministro de Pankow festivamente, mas ne-
nhuma vez nas conversações do Cairo se tocou em algo
mais do que a intensificação das relações comerciais.
No dia. 13 de maio seguinte, Bonn reconhecia Israel"A normalização de nossas relações não é dirigida contra
ninguém", disseram os alemães. O Cairo reagiu imedia-
tamente, rompendo com Bonn, e a Liga Árabe reco-
mensou a seus outros 12 membros que fizessem o mesmo.
Todos obedeceram à decisão, menos três: Tunísia, Mar-
roços e Líbano.

— Se eu romper com Bonn — disse em Túnis, o Pre-
sidente Bourguiba —, terei de romper com tôdas as na-
ções da face da Terra que têm relações com Israel.

Nessa tomada de posição, os árabes procuraram ser
comedidos. Romperam com Bonn, mas nenhum deles,
nem mesmo a RAU, pensou em atar com Pankow. Um
ano depois, eles reconheciam que o rompimento não
causou prejuízo à Alemanha Federal, nem a Israel, mas
só ao mundo árabe, que perdeu a ajuda econômica de
Bonn. Em março de 1966, a Liga Árabe fêz esta ameaça
quase oferta: os dez paises que romperam com Bonn não
reconhecerão Pankow se a Alemanha "continuar a for-
necer armas a Israel numa quantidade não superior à
razoável".

Sem consultar as nações irmãs, a Jordânia agora
realiza sua paz em separado com a Alemanha. A ati-
tude está clara no contexto das divergências internas do
mundo árabe. A Jordânia faz parte do grupo monar-
quista em choque com a RAU, a Síria e o Iraque. Pos-
sivelmente, a Arábia seguirá seu exemplo, pois no Orien-
te Médio, como em toda parte, os negócios estão acima da
política.

Um norte-americano épreso
como implicado em "complot
contra Presidente Kennedy

Nova Orléans (UPI — 3B\ — O Promotor Jim Garrl-
son prendeu ontem um homem de Nova Orléans, e acusou-
o de ter participado numa conspiração para assassinar o
Presidente John Kennedy.

No escritório do promotor, o homem foi identificado
como Clay Shaw, de 54 anos de idade, ex-gerente-diretor
do Mercado Comercial Internacional de Nova Orléans.

5*

PROMESSAS

fi esta a primeira detenção
que faz o Promotor do Distrito
de Nova Orléans, desde que
iniciou sozinho uma nova in-
véstigação sóbre a morte de
Kennedy, ocorrida em 1963.

Há menos de uma semana
Garrison anunciou ter desven-
dado o mistério do crime de
Dalas e concluído que havia
várias conspirações para matar
o Presidente. Prometeu tam-
bém que faria várias prisões.

Desde que Garrison começou
a revolver publicamente o caso
Kennedy tinha havido antes
apenas um fato concreto: a
morte de David Ferrie, piloto
mencionado no Relatório War-
ren, ocorrida em condições es-
tranhas e aparentemente pro-
vocada pela ruptura de um va-
so sangüíneo da base do crâ-
nio.

Shaw fól ao escritório de
Garrison depois de ter recebi-
do a intimação. Até agora é a
segunda pessoa intimada a
comparecer. A primeira foi Ja-
mes R. Lewallen, de 38. anos.

Lewallen deixou o escritório
depois de longa sessão. Um
porta-voz do Promotor disse
que êste chegou ao escritório
às 16 horas (hora local) e que

o interrogatório de Lewallen
e Shaw foi realizado por assis-
tentes. O anúncio da prisão íoi
feito às 18h4Òm.

PUBLICIDADE

O último número do semana-
rio norte-americano Time de-
dica um artigo às investigações
de Nova Orléans, no qual.insl-
nua que não passam de um
grande golpe publicitário do
Promotor.

Assinala a revista que tudo
. indica que o Promotcf quer
culpar os. cubanos, pró ou anti-
Fidel, pela morte de Kennedy.

Em recente edição o jornal
El Ticmpo, de Nova Iorque,
publica um artigo de seu dire-
to Stanley Ross com uma lon-
ga história a respeito de um

¦ agente de Fidel, Ruedolfo
Gongorra* preso três dias an-
tes do crime de Dalas, nos Es-
tados Unidos, que teria con-
íessado-que assassinaria Ken- i
nedy, a mando de Fidel.

As autoridades norte-ameri-
canas limitaram-se a mantê-lo
no cárcere, porém com a mor-
te do Presidente temeram uma
reação do povo, caso a confis-
são do cubano íôsse tornada
pública, e enviaram-no de vol-
ta a Havana, via Espanha.

Vietname
ia livro

de Kennedy
Nova Iorque (UPI-JB) — O

Senador Robert Kennedy soli-
citou o adiamento indefinido
da publicação de seu livro New
Problems, Neto Proposals, à
editora Harper and Row, por-
que deseja acrescentar alguns
pronunciamentos recentes sô-"bre a guerra do Vietname.

Fontes ligadas à editora e ao
senador assinalam que a deci-
são foi provocada pela tensão
criada com as objeções impôs-
tas pela familia Kennedy à pu-
blicação pela Harper and Row
de A Morte de um Presidente,
de William Manchester.

CIA usa até
professores,
diz o "Pravda*5

Moscou (UPI-JB) — A CIA
Central Intelligence Agcncy
está utilizando estudantes e

professores n o r t e-amerleanos
que ss encontram na União
Soviética como espiões, para ob-
ter informações secretas, de-
nunciou ontem o Pravda, jor-
nal do Partido Comunista.

Depois de citar vários cida-
dãos norte-americanos, entre
eles conhecidos professores uni-
versitários, que trabalham em
programas de intercâmbio cul-
tural, o Pravda informa que
conssguiram convencer três so-
viéticos a serem espiões e ten-
tarem fazer com que os estu-
dantes africanos abandonassem
o pais.

O jornal ressalta que, segun-
do a própria imprensa norte-
americana, várias organizações
que aparentemente nada têm a
ver com o Governo são susten-
tadas pela CIA.

Monarquistas
matam 33
no Iémen

Beirute (UPI-JB) — Tropas
leais ao ex-Rei do Iêmen, Iman
Mohammed Al Badr, mataram,
na semana passada, 33 egípcios
e feriram mais de 40, durante o
primeiro combate ocorrido êste
ano na guerra oivil entre repu-
blicainos e monarquistas, revê-
lou oiitem a Rádio de Meca.

Membros de tribos favoráveis
ao rei deposto atacaram um
posto militar e emboscaram um
comboio nas proximidades da
Sana, Capital dos republicanos.
A RÃU mantém 60 mil homens
no Iêmen para apoiar o Presi-
dente Abdullah Sallal, que der-
rubou a monarquia em sètem-
bró de 1962.

Malinovsky
doente pode
perder cargo

Moscou (UPI-JB) — O Mi-
nistro dà Defesa e Chefe d&s
Forças Armadas soviéticas, Ro-
dion Malinovisky, está muito
doente, internado num hospital
de Moscou desde meados de
novembro, e talvez não reas-suma a pasta, segundo fontes
bem informadas.

Dirige o Ministério, em ca-
ráter interino, o Marechal An-
dre Grechko, Prlmeiro-Vice-
Ministro da Defesa e Coman-
dante das Forças do Pacto de
Varsóvia, que provavelmente
substituirá Malinovisky, assim
que seja confirmado seu afãs-
tamento definitivo do cargo.

Tchecos só
aceitam Bonn
sob condição

Varsduia (UPI-JB) — O
Presidente da Tcheco-Eslová-
quia, Antonin Novotny, deda-
rou ontem que seu Governo se
colocou ao lado da Polônia,

; negando-se a reconhecer a
.Alemanha'Ocidental, a menos
>iue Bonn aceite uma série de
exigências.

Depois de firmar üm nôvo.. tratado de amizade entre a
Polônia e a Tcheco-Eslováquia,
Novotny afirmou: "Repelimos
a d e c 1 a r ação do Chancelar
Kurt-Georg Kiesinger de que
somente o Governo federal

; (Alemanha Ocidental) tem o
direito de representar toda a
nação alemã. Jamais aceltare-
mos isso:enquanto existir o se-
gundo Estado alemão, ao qual
reconhecemos plenamente".

RESISTÊNCIA NÔ CAMPO

COUNTRY CLUB DE CAÇA E PESCA
Comunica aos srs. associados, que já se acham, abertas as inscrições para a aqui-

sição dos "CHALETS" 
que serão construídos nos terrenos do Clube, na Barra da Tijuca e

de acordo com os termos das circulares que foram enviadas a todos os srs. sócios pro-
prietários e fundadores.

As inscrições encerrar-se-ão às 18,00 horas do dia 20 de março, vindouro.
Caso a procura seja maior que o número de "chalets" - 140 -, proceder-se-á uma

Assembléia dos sócios inscritos, quando será efetuado o sorteio ;das unidades habitado-
nais. Para efeito, no entretanto, da escolha da localização dos *'chalets", 

prevalecerá o
critério do número de ordem de inscrição dos associados sorteados.

As inscrições poderão ser feitas na sede administrativa do Clube, à Av. Rio Branco,
156, salas 2 414, 2 415 e 2 416, durante o expediente comercial.

(as.) Ilegível
Pela diretoria do Counfry Club de Caça e Pesca

Tias zonas rurais estaria a grande força a ser mobilizada em juvor da volta do Sukarno ao poder (UPIJ

Forças de Sukarno em Java se
•' .:'' J .''

mobilizam contra militares
Jacarla. (UPI — JB) — Um

jornal indonésio disse ontem
que os partidários do Presiden-
t. Sukarno, inclusive alguns
membros das Forças Armadas,
foram mobilizados em Java
Central para um possível con-
íronto com o homem forte Ge-
neral Suharto.

O jornal estudantil Kami
Daily disse que membros do
Partido Nacionalista Indonésio,
a principal base de apoio de
Sukarno, e "terroristas arma-
dos" estavam estabelecendo
uma rede de bases de defesa
que vai de Semarang, Capital
de Java Central, na Costa Nor-
te, até Jogjacarta, perto da
costa Sul.

ADVERTÊNCIA

Na terça-feira, Suharto ad-
vertiu que empedernidos "re-
manescentes" do Partido Co-
munista, agora na ilegalidade,
podem estar conspirando outra
tentativa para a tomada do

poder. Sukarno entregou todos
os seus podêres a Suharto na
semana, passada.

O jornal estudantil diz que
as noticias quo chegam à Ca-
pitai Indonésia, confirmadas
pelo Serviço de Inteligência do
Exército, dão detalhes a res-
peito dos planos das forças
ipró-sukarnistas.

Kami Daily é o jornal oficial
da frente estudantil de ação
contra Sukarno e contra o co-
munismo. A publicação diz que
um de seus correspondentes
descreveu a situação política em
Jogjacarta como explosiva.

TROPAS

De acordo com o correspon-
dente, 160 fuzileiros navais, um
grupo de forças aeroterrestres
e um grande número de tropa3
de brigada da policia móvel fo-
ram colocada? em Jogjacarta
no fim da semana. As tropas
íoram identificadas como per-

tencentes a unidades pró-Su-
karno. :

A agência oficial de noticias
Antara, nesse Ínterim, noticiou
que 54 comunistas foram mor-
tos e 40 outros foram presos
pelas tropas de segurança no
Leste e no Oeste de Boméu
durante os últimos meses.

A despeito das noticias de
dificuldades em fermentação
para o regime militar indoné-
sio, a maior parte das autori-
dades do Governo e do Exér-
cito dão desconto à possibili-
dade de guerra civil ou mes-
mo de perturbações sérias a
respeito' do destino de Su-
karno.

O Congresso indonésio, a
mais alta autoridade no país,
reúne-se de 7 a 11 de março
p.ira começar a debater o des-
tino de Sukarno, oú seja, de-
cidir se êle deve exonerar-se
ou ser processado por traição.

Os líderes políticos e estu-
dantis têm acusado Sukarno
da ter levado as populosas

Onze chefes da Ku-Klux-Klan
vão a júri por assassínio
de um anti-segregacionista

Hattiesburü (UPI-JB) — O chefe de um dos grupos
mais agressivos da Ku-Klux-Klan, Sam Holloway Bowers
Jr., foi ontem oficialmente acusado por um tribunal federal
norte-americano, juntamente com 11 outros, do assassínio
do líder integracionista negro Vernon Dahrher, que morreu
queimado por bombas lançadas pela janela de sua casa,
em 1966.

Bowers está incluído em outro processo, desta vez com
o xerife do Condado de Neshoba, Lawrence Rainey, e seu
substituto Cecil Pric., além de 16 outros racistas, sob a
acusação de terem assassinado três rapazes da campanha
em prol dos direitos civis para os negros, Michael Schwer-
ner, Andraw Goodman e James Chaney, negro.

Empresário ajuda negro
¦ a enfrentar desemprego

Los Angeles (UPI-JB) — Durante o conflito racial de
agosto do ano passado èm Watts, que custou 34 vidas e
USS 50 milhões de prejuízos, dois fatos chamaram a atenção
do industrial H. McClellan:

mais dé 400 mil negros viviam na região conflagrada
ao sul de Los Angeles e entre eles havia mais de 25 mil adul-
tos desempregados, o dobro do índice de todo o Condado de
Los Angeles;

apesar dessas cifras, as indústrias da região, através
de amp'.a publicidade em- todo o pais, pediam trabalhadores
especializados e semi-especializados, oferecendo-lhes oportu-
nidades de treinamento e adaptação.

¦ McClellan, anteemanao-se à ação das comissões de invés-
tlgação sobre o racismo, uniu sete grandes empresários e com
eles formou uma comissão, sob os auspícios da Câmara da
Ccmércio de Los Angeles. .'"*

Não podíamos atacar tôdas. as causas' do descontenta-
mento em Watts — explicou — mas uma pelo.menos podia-
mos procurar solucionar:-.a íalta de emprego. Não se pode re-
solver os problemas de um homem enquanto sua família
passa fome.

Constituída a comissão, McClellan tdefonou para os dl-
retores de cem das maiores empresas de Los Angeles e pro--'
curou convencê-los de' que metade daquela gente que estava
desempregada tinha qualificações para trabalhar.

Os industriais — disse McClellan — são homens obje- ,
tivos quando se fala com eles em termos simples e economia •'
cos. Evidentemente não fazia sentido não se empregar gente
qualificada quando a industria precisava de mão-de-obra,
quando havia desemprego e quando o Governo, através-da Lel
de Bem-Estar Social, investia anualmente naquela área 100
milhões de dólares.

As empresas concordaram, então, em contratar os negros
da região que serviu (Je palco às violências, levando em conta
as qualificações que possuíam. O Estado abriu um centro de
agenciamento de trabalhadores em Watts e 70 firmas envia-
ram pessoal para entrevistar os candidatos. Em/pouco tempo,
mais de 2 mil trabalhadores foram contratadqs, sendo 95%
de negros.

Nesse meio tempo, McClellan reuniu SO empresários da
comunidade negra e lhes disse:

Precisamos fazer-alguma coisa e poderemos fazê-lo sa
houver cooperação e um diálogo entre nós.

Apôs êsse encontro, os empresários negros constituíram
um comitê e aprovaram uma resolução que condenava a vio-
lència e propunha uma aproximação construtiva entre pretos
e brancos. Várias organizações se prontificaram a cooperar:
restaurantes, garagens, ao todo 2 600 firmas.' Embora ainda haja desemprego maciço em muitas regiões
de Los Angeles, milhares de negros íoram incorporados aos
programas de treinamento profissional e hoje McClellan diri-
ge um comitê estadual constituído pelo Governador Ronald
Reagan para ampliar a ação da empresa privada no comba-
te ao desemprego.

Não somos benfeitores — explicou McClellan —. Nosso
objetivo é oferecer a quem vive na miséria oportunidade do
sair dela e não fazê-los sentir um pouco mais de conforto
nessa miséria.

Mas McClellan se recusa sempre a interferir junto a qual-
quer empresa para fazê-la contratar um trabalhador que não
tenha realmente um minimo de qualificações. E explica por-
que:

Se contratássemos trabalhadores ineptos, contribuiria-
mos para reforçar a tese estereotipada de que o negro é in-
ferior. O nosso objetivo é elevar o padrão profissional do ne-
gro, através do treinamento. Essa é a maneira de tratar a
iguais com igualdade.

ilhas à beira do desastre eco-
nômico e de ter desempenha-
do um papel na malograda
tentativa do golpe comunista
de outubro de 1965.

CHOQUES

Um porta-voz militar que
recentemente voltou de uma
viagem a Java Central admi-
tiu que têm havido choques es-
porádicos entre turbas pró e
anti-Sukarno em -Jogjacarta e
outras áreas. Mas descreveu
como "não sendo séria" a si-
tuação em geral.

Disse que as tensões na pro-,
vinda eram causadas princi-
palmente por fatores sociais
mas que elas eram freqüente-
niente exploradas para fins
políticos por líderes irrespon-
sáveis.

O Kami Daily disse que a
delegação de Jogjacarta dis-
cutiu a situação com Suharto
e que êste concordou em dar
a ela toda a sua atenção.

ra resiste a pressão
em seu próprio partido
para afastá-la do governo

Nova Deli (UPI-JB) — Apesar das perdas eleitorais
sofridas pelo Partido do Congresso, o Primeiro-Ministro
da Índia, Sr.a Indira Gandhi, continua resistindo à pres-
são exercida pelos dirigentes daquela organização política
e insiste em sua reeleição pela Câmara Baixa, no próximo
dia 12.

Embora conte com apoio considerável no Partido do
Congresso, a Sr.a Indira Gandhi terá que enfrentar a can-
didatura do ex-Ministro da Fazenda, Morarji Desai, que re-
jeitou tôdas as gestões para que renuncie às suas aspirações.
POSIÇÃO DIFÍCIL

A posição da Sr.» Indira
Gandhi poderá ser enfraqueci-
da pelos maus resultados elei-
torais obtidos pelo Partido do
Congresso, que significaram a
derrota. nas urnas de cinco
membros do Gabinete e a per-
da de controle político em oi-
to dos 16 Estados da Índia,
que foram conquistados pelas
forças oposicionistas da es-
esquerda e da direita.

O Parlamento que sal deve-
ria reunir-se a 13 de março,
mas vários dirigentes assina-
láram que a composição nas
Câmaras foi tão radicalmente
modificada pelas eleições que
seria injusto resolver assuntos
importantes como o orçamen-
to com um corpo legislativo
que não reflete a opinião na-
cional. O Governo concordou
com esta exigência e determi-
nou .que o nôvo Parlamento,
no' qual sua maioria anterior
de 238 votos estará reduzida a
apenas 50, inicie seus traba-
lhos em meados de março.

Alguns dirigentes do Parti-
do do Congresso, entre os
quais o Ministro de Estado
para Assuntos Estrangeiros;
Dlnesh Singh, e o tesoureiro,
Atulya Ghosh, entrevistaram-
se com Desai a fim de evitar
uma disputa direta com a se-
nhora Gandhi pela chefia do

. Governo. Transpirou a infor-
mação de que às consultas sõ-
bre se aceitaria, o cargo de VI-
ce-Primeiro-Ministrò nuni Ga-
binete presidido pela Sr.» In-
dirá Gandhi, Desai respondeu:

"Gostaria de ser Prlmelro-Mi-
nistro".

Outros dirigentes, conside-
rando a fraca posição do Par-
tido e o papel que na atual si-
tuação é atribuída a diefe do
Govêmo sugeriram a ela que
abandone suas pretensões. Mas
esta proposta, segundo se in-
formou em fontes autorizadas,
íoi rejeitada terminantemente
pela senhora Gandhi.

Em Jammu, o chefe do Par-
tido direitista Jan Sangh,
Premnath Dogra, exigiu novas
eleições na Cachemira e afir-
mou que o pleito da semana
passada foi uma farsa. Dogra
disse ainda que pedirá ao Pre-
sidente Sarvepalli Radhakrish-
nan a intervenção no Estado
e investigações sobre as sus-
peitas de irregularidades elei-
torais que, no seu entender,
deram vantagem ao Partido do
Congresso. Dogra declarou que
seu Partido se unirá aos outros
da oposição para combater o
fictício Parlamento do Estado.

Em Genebra, a Comissão In-
ternacional de Juristas pediu
ontem à índia que ponha fim
ao estado de emergência de-
clarado em 1962 diante da
ameaça chinesa contra suas
fronteiras. Em seu último bo-
letim, a Comissão diz que, sob
o estado de emergência, o Go-
vêrno indiano pode ordenar a
prisão de pessoas sem lhes
conceder qualquer meio de pro-
teção. "O Governo continua
fazendo uso desses podêres em
campos que não têm relação
alguma com a perigosa situa-
ção vigente", afirma a Co-
missão.

Esquerdas francesas contam
receber 40 por cento dos
votos nas eleições domingo

Paris (UPI-JB) — As próximas eleições parlamenta-
res na França, a 5 e 12, mostrarão se a esquerda — que
representa mais de 40% do voto popular — pode tornar-se
o poder dominante no país, roubando aos degaullistas a
maioria na Assembléia.

Começam as esquerdas a superar sua fraqueza básica,
a desunião, e inquéritos da opinião pública, feitos recen-
temente, prevêem ganhos, embora superficiais, para as duas
principais facções esquerdistas:-a Federação das Esquerdas
Democráticas e Socialistas (de Mitterand) e o Partido
Comunista.

nista
nos EUA
perde função

Nova Iorque (UPI-JB) — A
partir de domingo e nós pró-ximos quatro meses, 80 com-
panhias internacionais, comsede em Nova Iorque, poderãose comunicar diretamente, pelotelefone, com Londres e Pa-ris, sem auxílio das telefonis-
tas.

A American Telephone and
Telegraph Co. informou que o
processo será testado até ju-lho e, se os resultados forem
satisfatórios, ampliado grada-tivamente. Explicou que a
amostra de 80 foi escolhida en-
tre os companhias que têm
maior número de chamadas
para a Grã-Bretanha e França.

Para obter a comunicação
direta o interessado deverá
em primeiro lugar, discar 011se chama uma central, ou 010se a chamada é para pessoacerta; em seguida 441 paraLoridres ou 331 para Paris; fi-
nalmente ligará os sete nume-
ros correspondentes ao apare-
lho com o qual deseja falar
numa das duas Cidades.

UNIÃO

A Federação, que inclui os
socialistas, uma grande parte
do Partido Radical e os clubes

, políticos, pode conseguir 21%
da votação, enquanto os comu-
nistas franceses — que consti-
tuem o segundo Partido em
importância no mundo ociden-
tal, depois do italiano — têm' certos 22% do eldtorado.

_ Permite o sistema francês

que vários grupos políticos
unam forças em uma eleição
de duas votações, para comba-
ter seus oponentes. É o que a
esquerda tem em mira nestas
próximas eeliçóes, pois, segundo
o acordo concluído a 20 de de-
zembro, a Federação e o FC se
comprometeram a um apoio
mútuo, uma vez eleito o can-
didato esquerdista na primei-
ra votação (necessita uma
maioria de mais de 50%)..

e nca
.em diamante,
.dizem EUA

Washington (UPI-JB1 — Os
primeiros astronautas a visita-
rem a Lua podem voltar com
um carregamento de diaman-
tes.

Esta possibilidade foi suge-
rida por um relatório publica-
do no número em circulação de
Science, o'semanário da Asso-
ciação Americana para o Pro-
gresso da Ciência.

Se os seus autores estão cer-
tos, pode muito bem haver dia-
mantes na superfície da Lua.
Parece improvável serem os
diamantes lunares gemas com-
paráveis aos belos diamantes
das minas da Africa do Sul. A
De Beers Consolidated Mines
provavelmente tem poucas ra-
zões para temer a competição
das minas da Lua.

Ainda assim, considere-se que
muitos meteoritos analisados
na Terra continham, segundo se
apurou, diamantes em quanti-
dades e tamanho diminutos.

Os diamantes . são uma íor-
ma cristalizada de carbono. Co-
mo nasceram os diamantes en-
contrados em meteoritos? Isto
tem sido matéria para contro-
vérsias.

Uma escola de pensamento
cientifico diz que os diaman-
tes provavelmente formaram-
se de outras espécies de carbo-
no sob elevadas pressões gra-
vltacionais dentro de corpos
celestes tão grandes ou maio-
res do que a Lua e que, de-
pois, se despedaçaram.

Outra escola de pensameqto
argumenta que eles nasceram
de grafita — uma íorma macia
de carbono — em corpos me-
nores que íoram submetidos a
um severo choque, em tempos
recuados, por impacto com a
Terra, ou por meteoritos ou por
colisões no espaço.

Os pesquisadores relatam em
Science que encontraram fortes
provas em apoio da teoria do
cboque. Em dois meteoritos eles
encontraram diamantes hexa-
genais, assim .chamados por
causa de sua estrutura crista-
lina, diferentes de quaisquer
diamantes formados natural-
mente na Terra mas semelhan-
tes a alguns que têm sido fa-
bricados por métodos de cho-
que em laboratório.

Em todos os casos os cris-
tais eram extremamente pe-
quenos e exigiram o uso de um
microscópio eletrônico para o
seu estudo. Não eram gemas
preciosas.

Bidault diz
que voltará
para França

Paris (UPI-JB) — O ex-Pri-
meiro-Ministro Georges Bi-
dault, que vive atualmente em
Campinas, Estado de São Pau-
lo, como exilado político,
anunciou em carta dirigida e
amigos e publicada ontem pe-
la imprensa, que pretende vol-
tar à França.

Na carta, Bidault não diz a
data nem informa em que
condições voltará à França,
onde foi processado por cons-
pirar para impedir a indepen-
dencia da Argélia, mas escla-
rece que só virá depois das
eleições parlamentares deste
mês.

O nome de Bidault íoi ins-
crito como candidato ao Par-
lamento por um grupo de ami-
gos, como fórmula de possibl-
litar sua volta sem o perigo
de ser preso, uma vez que elei-
to teria imuni.atí-s, mas a
candidatura não foi registra-

j da, por falta de autorização
sua por escrito.

Em sua carta, dirigida a
amigos de Lvon, o ex-Primei-
ro-Ministro francês — proces-
sado como chefe da organi-
zação terrorista de direita
OES (Organização do Exér-
cito Secreto), que lutava con-
tra a independência da Ar-
gélia — Bidault diz que as
portas da Europa e dos EUA
estão fechadas para éle por-
que seus Governos receiam
provocar a ira de De Gaulle.
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Onganía iz que General Gestido as
Jornal do Brasil, tiulnfa-feíra, 2-3-67, l.o Cad.
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venceu a greve
geral de um dia

no Uímguai iJl£>a
em cose

Buenos Aires (UPI-JB) — A
greve geral da Confederação
Geral do Trabalho (CGT), rea-
lizada ontem como protesto
contra a politica econômica e
social, do Presidente Juan Car-
los Onganía, resultou em ira-
casso, segundo comunicado do
Ministério do Interior, embora
os sindicatos a tenham decla-
rado um êxito.

Iniciada à meia-noite, com a
explosão de bombas em seis lo-
Jas centrais da Capital, en-
quanto na Província de Bue-
nos Aires se informava de dez
atentados terroristas contra
meios de transporte, será se-
guida de outras duas, mais ex-
tensas (48 horns), a 21 e 22,
em cumprimento ao plano de
luta da CGT contra o Governo.

A greve fèz sentir seus efei-
tos sobretudo no setor fabril,
totalmente paralisado, mas o
movimento de transportes foi
quase normal, inclusive nas
ferrovias, e o fornecimento de
energia elétrica pouco se viu
afetado.

A paralisação se manifestou
com maior intensidade na Ci-
dade de Tucumar, íio norte do
país, foco de graves problemas
trabalhistas, há meses- A maio-
ria dos serviços públicos fun-
cioiiou sem obstáculos, em todo

o país, talvez pela advertên-
cia do Governo de que os fun-
cionários que não compareces-
sem ontem seriam afastados
dos cargos.

Opinam os observadores que
o evidente fracasso da greve
pode assinalar o Inicio do fim
da influência peronista no mo-
vimento sindical. Dizem que foi
menos uma manifestação de
protesto do que uma luta in-
terna da CGT, entre os que
apoiam o ex-ditador Perón
(exilado) e os que já não o
fazem.

A central sindical, no entan-
to, afirmou que "os' trabalha-'dores de tôda a Nação acata-
ram com unidade as diretrizes
baixadas pela CGT e cumpri-
ram a greve, convocada pelo
Comitê Central, em protesto
contra a política econômica e
social do Governo". t .

Vinte padres operários emi-
tiram uma declaração de apoio
à greve, na véspera, na qual
afirmaram: "Dlrigimo-nos a
todos quantos sofrem, aos quo
têm fome e sede de justiça, pa-
ra dizer-lhes que- sua luta é
justa, na medida em que tenda
a criar um mundo livre de tô-
da classe de interesses e prlvi-
légios pessoais ou de grupo".

Juraci assegura que voltou
de Buenos Aires certo de
que cumpriu com seu dever

O Chanceler Juraci Magalhães disse ontem quevoltou de Buenos Aires, "com a feliz sensação do
dever cumprido", pois os objetivos do Brasil "foram
todos atingidos", graças ao bom trabalho das equi-
pes do Itamarati, o que possibilitou uma ação. "sem
improvisações nem motivações particularistas".Acentuou o Ministro do Exterior que, embora
as negociações às vezes acaloradas, os resultados das
conferências de Buenos Aires "revelaram a aprecia-
vel unidade que prevalece no Continente" e mostra-
ram a sinceridade com que o Brasil trabalha pelo
progresso do sistema continental e pelo ideal da
integração latino-americana'
REFORMA DA CARTA

Referindo-se à III CIE, o
Sr. 'Juraci 

Magalhães frisou
que "a atualização da Carta
da OEA vinha sendo reclama-

i- da para a dinamização do sis-
tema interamericano e que o
Brasil foi um pioneiro dêsse
anseio renovador", ao promo-ver a II CIE, no Rio de Ja-
neiro. Assim, o "Protocolo de
Buenos Aires" é "um do-
cumento altamente construti-
vo, que corresponde à necessi-
dade de consenso hemisférico
sustentada pelo Brasil e repre-
senta uma obra comum de tô-
das as repúblicas do Conti-
nente".

O Chanceler disse que "na
delicada questão da faculdade
do Conselho Permanente em
matéria de solução passível de
controvérsia, o Brasil conse-
gulu fossem respeitados os li-
mites que sempre requer, daarbitragem internacional: o
prévio consentimento de tôdas
as partes". Acentuou que aaprovação do caráter multila-
teral das reuniões e conferên-
cias da OEA, defendida peloBrasil, representava um passoimportante para o funciona-
mento do sistema.

Sôbre a parte econômico-
social afirmou o Ministro quea nova Carta "endossa a idéia
de solidariedade que já existia
no espírito de vários homens
públicos do Continente, e quetudo o que consta das disposi-
ções econômicas e sociais "sig-
nifica conquistas árduas e va-
liosas no caminho da compre-
ensão continental e propicianovas esperanças para os po-vos latino-americanos".

COMISSÃO DE DEFESA

Quanto ao projeto argentino
de institucionalização da JID,
afirmou o Chanceler que êle íoi'
o único ponto realmente con-
trovertido da Conferência. Dis-
se o Ministro: "Por isso mesmo,
porque antevíamos essa contro-
vérsia, tudo fizemos para evitar
sua apresentação, dentro domesmo espírito que nos havia
levado a desistir de projeto sl-milar de que havíamos cogita-
do. Apresentado o projeto, não
podíamos deixar de dar-lha í¦nosso apoio, por tratar-se da
Idéia acertada, que se destina-
va, não, como se chegou a dl-
zer, à eventual criação duma
íôrça interamericana de paz,mas, sim, ã correção duma con-
tradição infeliz na estrutura da
OEA. Assim, votamos a favor
do projeto por uma coerência a
que nâo podíamos faltar, embo-
ra soubéssemos que a votação
seria contra o nosso ponto-dt-vista".

REUNIÃO DE
PRESIDENTES

Sôbre a XI Reunião de Con<.
eultas, para examinar a reunião
das Presidentes, o Sr. Juract
Magalhães declarou "íoi com-
Pleto o êxito" da mesma, poisescolheu-se, por unanimidade,
Punta dei Este como sede do
encontro, fixeu-se os dias 12, 13
e 14 de abril como data e açor-
<Iou-se o temário e todo o pro-cessamento necessário para o
encontro.

; Disse o Ministro: "Vimos com
satisfação a aceitação de nossa
posição favorável a acordos se-: toriais. a projetos multinaeio-
nais de infra-estrutura e à mo-
bilização de recursos externos
adicionais vinculados a tais pro-
Jetos. Conseguimos também um
impulso para a idéia de que ós
créditos externos possam ser
utilizados em compras em qual-
quer parte do Continente e não
apenas no país emprestador."

Acentuou também o Sr. Ju-
raci Magalhães que também
saiu vitoriosa a reivindicação
brasileira de que o Fundo de
Divulgação do Café seja íor-
çado financeiramente e pôstoem execução, assim como tri-
imfou o ponto-de-vista brasi-
leiro de que qualquer modiíl-'
cação do Convênio Interna-
cional do Café deve ser nego-
ciada no foro próprio, a Or-
ganização Mundial de Café.

No tema referente aos ar-
mamentos, acentuou o Chan-
celer que a iniciativa do Bra-
sil "correspondeu à tradicional
posição brasileira, a qual,acentuando o anseio continen-
tal de dar o máximo impulso
aos esforços de desenvolvi-
mento, não põe em risco o
cumprimento de nossos deve-
res militares, dentro dos têr-
mos de nossa Constituição e
de nossas obrigações interna-
cionais".

BACIA DO PRATA

Sôbre a Conferência dos
Chanceleres dos países da Ba-
cia do Prata, o Sr. Juraci Ma-
galhães afirmou que, ela "pa-
rece ter lançado, em bases se-
guras, um movimento pelo de-
senvolvimento de uma região
onde o Brasil tem poderosos
interesses econômicos e poli-
ticos e que é, historicamente, o
cenário de uma grande atua-
ção de nosso País".

Frisou que os dois temas de
interesse do Brasil foram: a)
a construção de uma usina si-
derúrgica em Corumbá, que
conta com o apoio do Para-
Suai e receptividade dos ou-
tros países da área; b) estudo
do mercado da erva-mate,
cujas importações ora se
acham submetidas s. restrições
na Argentina, em conseqilên-
cia da superprodução daquele
país.

Concluindo declarou o Sr.
Juraci Magalhães que a pres-
tação de contas das tarefas
cumpridas tem sido uma nor-
ma que tem seguido ao longo
de sua vida pública. "Dentro
desse espírito — frisou — esta-
rei à disposição da imprensa e
de todos os meus amigos e
opositores, para qualquer co-
mentário ou debate que dese-
jem, até o dia 15 deste mês.
Depois dêsse dia, quando se
encerrará minha vida pública,
me dedicarei inteiramente a
minha vida privada e me jui-
garei dispensado de qualquer
pronunciamento politico".

Montevidéu (UPI-JB) — o
General Oscar Gestido, do
Partido Colorado, assumiu on-
tem a Presidência do Uruguai,

I durante uma cerimônia relâm-
pago que pôs íim formalmen-

I te ao sistema de Govêmo porum colegiado
Ao entregar o Poder, o Pre-

sidente do Conselho, Albert
Herbel, íêz votos que Gestido
tivesse mais sorte do que êle
no Governo -do Uruguai, íri-
sando que seu Partido Nacio-
nal Blanco "não soube nem
pôde dirigir o Dais diante das
grandes dificuldades dos últi-
mos anos.

SALVAÇÃO .

Em seu discurso de posse, o
General Gestido declarou que,como antigo membro do pró-
prio Conselho de Governo do
qual recebia o Poder, havia"concordado e discordado" dos
conselheiros, porém em todos
os momentos havia respeitado
seu espírito patriótico.

O Presidente e o Vice, Pa-
checo Areco, prestaram jura-mento perante a . Assembléia .
Geral Legislativa, prometendo
desempenhar lealmente os car-
gos que lhes forem confiados
por tim periodo de cinco anos
e defender a Constituição daRepublica;

O General disse que o Uru-
guai contaria com um "grupo
honesto, dedicado e capaz"
para governá-lo, mas qus isso
de nada adiantaria se o povonão colaborasse.

— Se o povo uruguaio quersalvar-se, está em suas mãos
e nas de ninguém mais fázê-
lo — afirmou, — Estou "segu-
ro que o povo uruguaio quer c
vai salvar-se. Com isso salva-
a-á ns futuras gerações.

Subversão domina os sindicatos

Montevidéu (UPI-JB) - o Governodo Presidente Oscar Gestido, que a-=sii-miu ontem o poder no Uruguai, enfren-ta como primeiro problema a permanenteatitude subversiva do sindicalismo quereabriu suas baterias nas últimas sema-nas com um propósito que muitos consi-'deram meramente politico.
.Esta semana os trabalhadores daSaúde Publica ocuparam a Fraca Liber-dade, no centro da cidade, interrom-

penao o tráfego com ambulâncias e car-ros oficiais. Outros sindicatos realizaram
greves e protestos de rua nos últimosdias, seguindo uma tática nitidamente
comunista e fazendo questão de desço-nhecer a mudança constitucional ocor-rida no país em novembro do ano
passado.
POSIÇÃO

A Convenção Nacional dos Trabalha-dores, que agrupa meio milhão dos 800mil operários que formam a força sin-dical uruguaia, desconheceu de imediatoo apelo feito pelo Presidente Gestido de
que o pais necessita de muito esforço eunião para solucionar seus graves pro-blemas, alguns imediatos.

Atrás desta crise, não se pode des-conhecer a realidade do problema eco-nômico, que surgiu nos meses de setem-bro e outubro de 1964, quando a quedada moeda uruguaia íoi vertical, pasmandoem poucos meses o dólar oficial de 16 80 a -
um valor livre de 78 pesos. Desde então amaquina inflacionária que funciona atra-ves dos Conselhos de Salários que regu-lam os pagamentos do seis em seis me-ses, foi encarecendo o custo de vida a
passos de gigante, a medida que exercia
pressão para a desvalorização da. moedausada polo Governo para sald.u- seuscomnromtssos internacionais.

O Ministro da Fazenda, Dardo Or-tiz, conseguiu impor certa ordem na 6Í*

tuação monetária e o dólar, conseqüen-
temente, baixou para 62 pesos para su-bir mais tarda, progressivamente, uté os83 pesos em que é cotado hoje.

Na última tentativa para controlara inflação, o Ministro Ortiz decidiu sus-
pender os subsídios aos produtores defarinha, leite e outros produtos, a par-tir de 1 de fevereiro, acarretando ime-alatamente nôvo aumento nó custo devida.

Em Janeiro, a vida no Uruguai su-biu 6,6 por cento sôbre os preços de cia-zembro, desconhecentio-s. ainda o efei-to que a nova política terá a partir deagora.

POLÍTICA . r,

O Presidente Gestido anunciou queseu Governo tentará estabelecer tun
princípio de "austeridade" em todos ossetores da economia nacional. Deixouclaro, entre outras coisas, que não apro-vara aumentos de salários sôbre os to-tols já fixados no orçamento nacional
que ascende ao total de 25 milhões de
pesos.

A atitude dos sindicatos desde logofoi a de resistir a. todo transe ao nôvoGoverno, Ignorando os apelos para umesforço comum. Assim, o primeiro oro-blema da nova adciiinistraçâo não seráeconômico mas político, já que a gran-de questão a determinar é se a orien-tação econômica será fixada pelas au-toridades ou se continuará sua caminha-
da sob a pressão das greves e dos "mo-
vimentos de íôrça" e "planos de lute"dos sindicato...

Oéstiãò dispõe hoje de um podersuperior ao de qualquer outro governan-te uruguaio neste século, e ainda podedissolver o Congresso em caso de neces-

Martin Leguizamon
Especial parn o JU

sidade, mas o problema político uruguaioescapou totalmente ao Parlamento, quonos últimos anos acatou tôdas as exigên-cias dos trabalhadores, habituados acercar o Palácio do Legislativo para 
"la-

zer aprovar as leis que desejam.
TRABALHO

A ação do Ministério do Trabalho,
entregue ia Enrique Vèscobi, resultará
assim tão importante ou mais que a tioMinistério da Fazenda, que estará en-tregue ao engenheiro Carlos Végh Gnr-zon, já que os observadores consideram
qua sem a colaboração sindical ou aomenos sem certa paz trabalhista os pro-blemas econômicos e financeiros não se-rão solucionados.

Fora a deterioração que a inflação
descontrolada causou ao mercado inter-no uruguaio, dominado inteiramente pc!?especulação, o Governo de Gestido terá
que enfrentar o pagamento de dividasem- moeda estrangeira durante seu pri-me-u-o ano cie Governo.

O Uruguai deve cerca de 500 milhõesde dólares em sua grande maioria comvencimentos a curto prazo, dos quaisaproximadamente 100 milhões deverãoser pagos ou negociados até o íim do ano.Nos círculos financeiros se afirma
que o Governo poderá renegociar estadivida em conseqüência da boa vontade
que os investidores estrangeiros vêm de-monstrando ante cs problemas uruguaios.O prestigio do nôvo governante, s. capa-cidade dos colaboradores que escolheu
para os postos-choves dá economia na-cional e a esperança de que estabelecerá
uma mudança fundamental na politicauruguaia com a volta do regime presi-ctencial se manifestam em uma grandeconfiança por parte dos empresários e«s chamadas forças vivas da nação.

re
Salvador (ÜM-JB) -Aqua-

tro dias das eleições par» aPresidência da República, aJustiça Elelleral de Salva-der não decidiu ainda se o can-didato do-Partido de Ação Re-novadora, Fábio Castillo, po-dera participar do pleito, porter sido acusado pelo Governode seguir o r i e n t a ç ão comu-nista-
Em comunicado divulgado

ontem, o Conselho Central deEleições informou que 1 274 039
pessoas estão habilitadas a vo-tar nas 2 600 urnas fixas e47 móveis que funcionarão emtodo o país. A campanha elei-toral chegou ao íim anteontem
lim d. permitir uma tréguamaior para os candidatos.

ASSUNTO

A notícia principal das elei-
Ções, no entanto, è sl demora
no parecer sob a acusação de
que o PAR é dirigido por co-
munistas. A denúncia partiu,
Inicialmente tíe alguns elemen-
tos da ala direitista do Parti-
do, tendo sido secundada pelo
Procurador-Geral, Arturo Sa-
mayoa. quo solicitou formal-
mente o canoelamento do PAR"por ser comunista e subver-
sivo".

Loiro após a decisão da Pro-
curadoria, o Bispo da cidade
de São Vicente, Monsenhor Pc-
dro Amoldo Aparício, amea-
çou com excomunhão os ca-
tólicos quo participassem dos
comícios do PAR ou votassem
com o candidato que os comu-
nistas apontarem.

í: ...

lrxh:--:x

."3_

'.:'yX:f.:y.'xi'J:-Í:y'-::y;-.''::'!x.:xp ¦¦¦: "¦" -'--¦-"-¦- ¦¦_: -.---., rí*^-^-«^»>ií7^_yflri^^

xyxxypyxpp':':::. , ¦¦•y'yxp:: '* <yy.'':y.xy.:.x.:. xyX;y'pXy: :y;P^'x~x.y^j::.:y"X:r'-'x: ;¦: ¦/-\;;..'7." y ::y.y- 'x-y-pi

WÊxÊi^y'^:;''^'-x;.pO':'p y 
'pc 

p\ ,x; ". ;;/ 
'. 

. -. !Í.5My:jT:;w::^
yy.yy.yyy- - . ¦ ¦-.¦¦-.¦ ¦• .-¦¦¦' .-.•..-¦• .-.-. -•¦•¦¦Kyy ¦¦•¦'-•';¦ ¦¦-¦-.¦:»¦:.•:,- -.-.-<'¦.'.--.-•.-¦.¦ • ¦ ••¦¦¦'•. yy-yy/ c... .¦.¦¦¦:¦.¦'.¦¦-¦•..¦• .....¦¦¦¦¦. -.,-.•¦ .... ¦¦¦.-.-.;.,.. ¦••;¦-.¦. ..¦•¦¦'¦¦-. :}

Wi% ¦'¦ ' - ' ¦ 43. ."'"'.."*'...,."- ',.¦¦-;'•'••'•.-'....¦.- •'.""? ' ----- '¦''¦¦-":.'. :'•'. - - '".:- W'%^HU ..---0. ' ">¦¦' . fi -:v'^'¦v'.././-.' /<¦'-''' ' '¦'-'¦ '.' ' ;- ' . .'•>¦¦'¦'. ¦ ". ¦ ' *

sÍ1mj1||M^^^^B^^^^M^^^B^^^BHb^pSqs^^ _-____^."^S!i!!S<^^^R1'.^__^ ,'- ^''•-'^JaBSriJnBHHIB *'

•:: 
''V^ '¦.'¦'¦ ¦•-'¦'¦¦'< t

 *•:. . v... .r'íV"' ^~ ., < ...Ã , .V... 1 ... . ,' 
:.,:-:ti'-:iJ.fÍ:.:-';?:

¦ ¦ . 
¦ ¦

..'v x-.'.'..:y':::i:'>:,¦'¦'¦ ~i ¦

';:'. ¦¦:'.
: 

'"-"'y.Vv

Conseguimos
Uta!

fazer mais alguns aperfeiçoamentos
noVW'67.

vuUfeWAfcfcNBO BRASU.SA.

Um dia alguém inventa um automóvel.Desenho diferente, suspensãodiferente, motor diferente,
centenas de detalhes
diferentes.

Todo mundo gosta dele.
V. também.
Então começam a melhorá-lo aqui e aliFazem testes e mais testes.
O carro anda, anda, anda...
Esquecem até de fabricar novos modelos,como todo mundo faz.

Quando v. ve, passaram-se anos e anos.O que pode ter sobrado paraaperfeiçoar?
Talvez aumentar um pouco o vidrotraseiro, para aumentar a visão.
E quem sabe aumentar também a visão nafrente, colocando limpadores de pára-brisaque param do lado esquerdo?
Quem sabe dá para instalar, na mesmaalavanca do pisca-pisca, uma tecla

para luz alta e baixa?
Sempre dá para fazer outras coísinhas.

Quem sabe, aperfeiçoar a maçaneta datampa do motor.
Provavelmente, a caixa de fusíveis poderiaser mais prática se ficasse dentro do carro.Pois bem: nós conseguimos

fazer tudo isso, e ainda colocamosmais 10 HP no motor do Volkswagen.Eleagora tem46 HP.
Mas é impressionante como

|fica difícil aperfeiçoar
[o que já nasceu aperfeiçoado.
Ufa!

:._*•-
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-ínfi TESTE DA CURIOSIDADE

Cortina de fumaça

Chega ao ridículo, essa tentativa em
que se empenham as autoridades esta-
dttais no sentido ãe atribuir também à
familia Coimbra Bueno, vitimada na
tragédia das Laranjeiras, uma parte da
culpa no.desastre que lhe arrasou a casa
sem habite-se.

Tentam os técnicos oficiais eximir-
se ãe culpa alegando que a casa, sem
habite-se, estava onesmo sujeita à catas-
trofe.

Ora, êste argumento é mera cortina
ãe fumaça, utilizado na vã tentativa ãe
encobrir uma falta qtie não é ãe nin-
guém, mas só e exclusivamente do Es-
tado.

Talvez importe pouco, diante ãa fa-
milia enlutada, saber âe quem é a culpa.
A identificação dos culpados não res-
suscitará ninguém. Mas, talvez por isto
mesmo, e em atenção ao respeito que sc
deve aos mortos, a Engenharia áo Es-
tado deveria poupar-se o trabalho de vir
a público tentar dividir a sua respon-
tabilidade.

£ público e notório que o habite-se
nada mais é que um papel sem valor.
Ninguém é efetivamente compelido a
respeitar a exigência, e a prova disto
é que pode-se morar nesta Ciãaâe sem
habite-se, ter água e luz sem habite-se,
pagar impostos sem habite-se. Pode-se
dizer sem susto que há neste momento
dezenas, centenas, quem sabe, até milha-
res de casas habitadas sem habite-se.

Ao Estado é que cumpre impedir que
sejam habitadas as casas que não poâem
ser habitadas. E como explicar, apesar
disto, que elas o sejam? É evidente que
o Estado não está cumprindo a sua fun-
ção precípua, que é exatamente a de
selar pela estrita observância da lei.'

Chumbo grosso
O Ministro Interino do Trabalho, Sr.

Eduardo Noionha, rscebeu ontem as
conclusões da sindicância que mandou
íazer, por denúncia desta coluna, sôbre
irregularidades nas últimas nomeações .
no quadro de Procuradores do IÀPC.

Vem chumbo grosso por aí.

IBC

O Sr. Sálvio de Almeida Prado apa-
rece nas últimas horas como o mais
cotado para a Presidência do Instituto
Brasileiro do Caíé.

Homem vinculado à cafeicultura e
antigo conhecedor dos seus problemas,
o Sr. Almeida. Prado contaria, ao que
se informa nos melhores círculos, com
o apoio de algumas figuras da linha
dura.

O nome do Sr. Horácio Coimbra, en-
tretanto, continua a aparecer na lista
dos especuladores, do mesmo modo queo do Sr. Luís Gonzaga Murat. Outro
nome, em que se tem falado menos mas
que nem por isso tem menores chances,
é o do Coronel Francisco de Paula Soa-
res Neto, atual Presidente da Junta Ad-
ministratlva do IBC, e dono de uma am-
pia experiência dos problemas do café
no Pais e no exterior, além de trânsito
fácil em todas as áreas.

O Coronel Paula Soares, por sinal,
é pai do Secretário de Obras* da Gua-
nabara, o engenheiro Raimundo de
Paula Soares.

Conselheiro

O ex-Ministro Flávio Suplici de La-
cerda será nomeado para o Conselho
Federal de Educação, na vaga do Sr.
Pedro Parigot.

«¦ * *

Não será muito cômoda a situação
do ex-Ministro da Educação no CFE,
sobretudo quando se leva em conta que
o futuro Ministro Tarso Dutra tem o
propósito de rever a famigerada Lei
Suplici.

Reação

A notícia de que haveria mesmo
sérias possibilidades de ser nomeado pa-
ra dirigir a SUDENE o General Euler
Bentes conseguiu desagradar a gregos e
troianos no Nordeste.

Motivo: membro do Conselho Deli-
berativo da SUDENE, como representan-
te das Forças Armadas, em dois anos o
General Euler Bentes não teve tempo
para comparecer a uma reunião sequer.

Disparada

Os que moram de aluguel terão, logo
no início do Governo Costa e Silva, uma
esperança de melhores dias.

É fatal a revisão da Lei do Inquili-
nato, porque o Marechal Costa e Silva
está convencido de que, com a correção
monetária, "os aluguéis dispararam".

E a partir dessa convicção o Maré-
chal quer pôr um paradeiro nos aumen-
tos de aluguel. Todo o problema con-
siste agora em saber como se fará a
revisão dá lei, de modo a conciliar a
locação barata com a necessidade de
estimular a indústria da construção
civil.

Mas já estão trabalhando na questão.

Oportunidade

Nova oportunidade para os descon-
tentes: a Reforma Administrativa criou
u_.._.-_u u Ministério das Comunicações.

Os candidatos civis, entretanto, têm
poucas esperanças. O Ministério parecereservado a um militar, por ser consi-
derado do interesse da segurança na-
cional.

Imposto de Renda

Da Operação-Impacto deverá cons-
tar a ampliação da faixa de isenção
do Impô3to de Renda.

O imposto só incidiria sôbre os que
ganhassem mais de .400 cruzeiros novos
por mês.

Luta

Depois de uma árdua luta de basti-
dores, Bloch Editores conseguiram ad-
quirir os direitos da publicação em li-
vro, no Brasil, de A Morte de um Presi-• dente, de William Manchester, contan-
do os detalhes que sucederam à tragé-
dia de Dalas.

Serão dois volumes, e a tiragem se
anuncia como das maiores de 1967.

IÁA

Corre o rumor de que se estarda ten-
tando levar à Presidência do Instituto
do Açúcar e do Álcool um industrial de
açúcar de Alagoas que tem vultosa di-
vida na autarquia.

Ainda há poucos dias, êsse candi-'
dato ao IAA fêz lá um saque de 250 mi-
Ihões de cruzeiros antigos.

* * »
Só por isto o candidato perdeu achance. Informação segura, colhida

junto a assessores do Marechal Costa
e Silva, dá conta de que o Presidenteeleito, se nomear para o IAA uma pes-soa envolvida em negócios de açúcar,
certamente não se exporá ao risco denomear alguém com divida a saldar naautarquia.

Lance-livre
Pontes do Ministério da Justiça infor-

mum que só na próxima semana deverá ser
posta em vigor a nova Lei de Segurança Na-
cional.

Deixando passar a oportunidade de le-
gislar por decreto, o Presidente Castelo
Branco terá que recorrer a um ato comple-
mentar.

Sílbitamente o Hotel Glória ganhou, nos
últimos dias, uma nova íaixa de freqüenta-
dores. São pessoas que vão ao velho hotel à
espera de que uma coincidência os faça cru-
nar caminho com o Sr. Delfim Neto, quenunca íoi tão popular como nos últimos dias.

A Faculdade de Filosofia da Universi-
dade do Estado da Guanabara matriculou
todos os seus excedentes.

O Senador Josafá Marinho, convidado
durante um jantar com o Sr. Carlos Lacer-
da para a presidência do Partido da frente
ampla, deve dar hoje a sua resposta ao Sr.
Renato Archer. O Sr. Josafá Marinho con-
ta com a aprovação dos Srs. Juscelino
Kubitschek e João Goulart, ao que se in-
Xorma. .

O Acadêmico Peregrino Júnior está sen-
do apontado como futuro Diretor do Museu
Histórico Nacional. Mas também poderá ser
o Diretor do Museu da República.
» No Bife de Ouro, a confusão é geral:
não se sabe mais quem é candidato ou quemé pistolão.

O Banco do Planalto, já com oito casas
em Belo Horizonte e mais vinte e cinco nos
Estados de Goiás, Minas e Guanabara, de-
verá atingir êste ano expressivo índice de
desenvolvimento, sob a presidência do Sr.
Edéslo Carneiro.

A Verba, empresa financeira pertencen-
te ao Grupo Gonçalves, liderado pelo Banco
Predial, acaba de criar a Carteira de Cré-
dito Imobiliário e Já está estudando os prl-
meiros projetos de construção civil que vai
financiar no Rio.

O engenheiro Enaldo Cravo Peixoto foi
convidado para dirigir o Departamento Na-
cional de Obras e Saneamento.'• Será lançada amanhã, em Vitória, no
_alão de festas do Hotel Canaã, a revista
Capixaba, de Álvaro Pacheco e Odilio Cos-
ta, íilho.

O Sr. Bernard C. Westall, Presidente da
Thomas De La Rue, oferece hoje um coque-
tel it, sociedade carioca, no Copacabana Pa-
lace.
O Desde a última enchente está sem te-
lefone a residência do Conselheiro da Em-
baixada da Polônia no Rio. Daqui a pouco
pode vir outra enchente — e al nfio haverá
esperança.

O lançamento de um movimento de vo-
luntários para socorro à Cidade, inclusive
para varrer as ruas, irritou uma leitora la-
cerdista, que telefonou para sugerir a mobi-
lização dos eleitores do Sr. Negrão de Lima,
Já que os que não lhe deram seus votos es-
tão desobrigados de limpar a cidade. Quem
a sujou que trate agora de íimpá-la.

Rumores de que o Coronel Gustavo Bor-
ges deixou a Nôvo Rio. Teve uma pequenadiferença com o Sr. Antônio Carlos de Al-
meida Braga e agora vai trabalhar em São
Paulo. Em São Paulo, talvez o Sr. Abreu So-
dré aceite a sugestão feita por Rubem BriS
ga, num artigo em Manchete, e convide o
Sr. Gustavo Borges para Secretário de Se-
guranca.

Os coronéis continuam se reunindo.
Chegou do Rio Grande do Sul, e Jámanteve contatos com os principais mem-

bros da equipe do Marechal Costa e Silva.'
o Jornalista Rubens Vidal de Araújo, què
presidiu o IAPB e implantou lá o sistema
do cheque-previdência. O Sr. Rubens Vidal
é autor do plano de fusão da Previdência
Social, baseado nos critérios empregados na
Iniciativa privada.

O Governador Paulo Pimentel esteve
ontem no Rio para um encontro com o Ma-
rechal Costa e Silva. Foi discutida a parti-
cipação do Paraná no futuro Governo.

O Governador seguiu para Curitiba on-
temi - noite mesmo, e embora nada tenha
revelado há informações de que tratou com
o Presidente eleito da futura direção do IBC.

O Sr. José Antônio de Mendonça Filho
será o Chefe do Gabinete do Sr. Nestor Jost
na Presidência do Banco do Brasil. A esco-
lha teve excelente repercussão no BB, de
onde o Sr. Mendonça Filho é antigo servi-
dor, dos mais capazes e categorizados.
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Muita gente foi ao Aeroporto Santos Dumont ver como funciona o YS-11 fabricado pela NAMC-Nihon

PoncVs lança
produtos com
mini-biquíni

< Quatro garotas de mini-
biquínis, tendo à frente um
conjunto dixieland, com tó-
das as características da
belle-cpoque, deverão mar-
car o domingo (12 de mar-
ço), nas praias cariocas, pa-
ra anunciar o lançamento
de um nôvo produto de be-
leza.

Dois calhambeques do co-
mêço do século tomarão
parte no desfile, encabeçado
por um carro último tipo,
que sairá da Praça Ril-
bem Dario, no Leblon, às
9 horas da manhã. A Pond's
esclarece que, na Argentina,
no dia do lançamento, fo-
ram vendidos mais de um
milhão do nôvo produto.

Angu lançará
no Arena
GrupoLevante

Um Angu Preto Velho, de mll
talheres, será oferecido segun-
da-feira próxima, no Teatro de
Arena da Guanabara, para
lançar o Grupo Levante, que
dentro de alguns dias estreará
Eu Chego Lá, com João do Va-
le, Marlnês, Sílvio Aleixo e
Maria Luisa Noronha.

Durante o Angu Preto Velho
— ao qual comparecerão re-
presentantes da classe teatral,
intelectuais, escritores, estu-
dantes, lideres sindicais, artis-
tas plásticos, diretores de esco-
las de samba etc. —, uma re-
zadeira benzerá o -teatro, s

Lea Mazzari
reconhecida
em Salvador

Salvador (Correspondente) —
A atriz italiana Lea Mazzari foi
reconhecida ontem quando pas-
seava no Centro desta Cidade,
em companhia de seu marido
Cario Bianchini, piloto da AU-
taiia, depois de passar alguns
dias incógnita em visita à Ba-
hia.

Falando português fluente-
mente, Lea Mazzari explicou
que considera o Brasil como
sua segunda pátria e que sua
casa em Roma era usada qua-se como um consulado'brasilei-
ro, onde se.reúnem figuras do
cinema e . da música popular
que viajam à Itália.

Gina
agradece
a Laet

O Secretário de Turismo,
Sr. Carlos de Laet, recebeu
ontem uma carta da atriz
Gina Lpllobriglda, em que
ela agradece "mais mna
vez" a hospitalidade que
teve por parte do Secretário,
e assegura que nunca es-
quecerá a "maravilhosa es-
tada que teve no Rio" du-
rante o carnaval.

Censura para teatro atinge
estandartes carnavalescos

Brasília (Sucursal) — O Chefe do Ser-
viço de Censura e Diversões Piiblicas do
DFSP, Sr. Romero Lago, assinou ontem
portaria estabelecendo normas regulamen-
tadoras para a censura no setor dos tea-
tros, em todo o território nacional, esten-
dendo-a às apresentações de préstitos, gru-
pos, cordões, ranchos e estandartes cama-
.valescos.

Frisa o Diretor do SCDP que a censura
federal deve aparelhar-se para assumir
plenamente atribuições de âmbito nacio-
nal, dentro das especificações da Consti-
tuição a vigorar a partir do próximo dia
14, estabelecendo, ainda, diversos motivos
para "suspensão das exibições".

íntegra

15 a seguinte a integra da portaria:SCDP exercerá em todo o Território Na-
cional a censura prévia dos seguintes espeta-
culos:

— Representações de peças teatrais;
II — Representações de variedades;
III — Ejíscuçõcs de bailados, patomimase peças declamatórias;
IV — Exibições públicas de espécies terá-

tológicas;
— Apresentações de préstitos, grupos,cordões, ranchos e estandartes carnavalescos;;

VX — Propagandas e anúncios de qualquernatureza, quando em carro alegórico ou de fei-
ção carnavalesca;

yn — Publicações de anúncios na impren-sa e a exibição de cartazes em lugares públi-cos, quando tais anúncios e cartazes se referi-rem aos assuntos consignados nos números an-teriores deste item.
2 — Será negada a autorização sempre

que a representação ou exibição:
a) Contiver cenas de ferocidade ou fôr ca-

paz de sugerir a prática de crimes; b) conti-
ver qualquer ofensa ao decoro público; c) Di-
vulgar ou Induzir aos maus costumes; d) Tiver
como objetivo provocar incitamento contra o
regime vigente, ã ordem pública, as autoridades
constituídas e seus agentes; e) Fôr grosseira-mente ofensiva a países con. os quais o Bra-sil mantenha relações diplomáticas; f) Fôrofensiva às coletividades, ou t\s religiões, oucontiver preconceito de raça ou classe; g) Fe-rir, por qualquer forma, a dignidade ou o in-terêsse nacional; h) Induzir ao desprestígio
das Forças Armadas e I) Contiver propagandade qualquer natureza, inclusive eleitoral, a me-nos que a mesma esteja -em toda sua divul-
gação, caracterizada como tel.

3 — Considera-se local de representação,
execução e exibição e de outras formas de es-
petáculos, reuniões e diversões públicas, inclu-
sive competições desportivas, os teatros, circos,
arenas, parques, salões ou dependências ade-
quadas, assim como quaisquer estabelecimen-
tos onde se reserve espaço para alguns daquê-
les fins e que'sejam de qualquer maneira fre-
qiientados coletivamente, mesmo as que te-
nham denominação de- sociedades recreativas e
desportivas.

4 — Os censores federais indicarão dia e
hora do ensaio geral, exibição ou execução a ser
censurada, e, mediante parecer fundamentado,
concederão ou negarão sua aprovação, total ou
parcial.

Parágrafo 1.° — A aprovação deverá indicar
se o espetáculo foi considerado proibido para
menores até dez anos, até 14 anos ou até 18
anos, bem ccimo se "educativo", ou "recomen-
dado para a juventude".

ParágTafo 2.° — Em casos excepcionais, o
espetáculo poderá ser proibido até 21 anos.

Parágrafo 3.° — As restrições impostas peloSCDP, que constarão dos certificados de cen-
sura do espetáculo, deverão figurar em avisos
legíveis rias bilheterias (dimensões mínimas de
20x10 cm), nos cartazes e nos anúncios de dis-
tribuição interna ou externa, inclusive cs pu-
blica dos na imprensa, ou através das emissoras
de rádio e televisão.

i— 5 — A censura prévia, nes casos previstos
nos números I, II e III do item 1.°, deverá ser
requerida com a antecedência mínima de dez
dias antes da primeira representação, e nos de-
mais casos, ccm cinco dias de antecedência mi-
rima.

6 — Para a representação cie qualquer
peça teatral, ou números de variedades, o em-

presário, ao requerer a censura prévia, apre-
sentará dois exemplares impressos, datilografa-
dos ou mimeografados, sem emendas, rasuras ou
borrões.

Parágrafo único — Os requerimentos de
censura, prévia deverão indicar o título do espe-
táculo, nome do autor, tradutor ou ada-ptador,
nome do produtor ou empresário, do diretor do
cena e dos atores, bem como o dia, hora e local
em que será apresentado ao público.

7 — A aprovação concedida pelos cen-
eores'federais será submetida ao chefe do SCDP,
que, se a mantiver, mandará expedir certificado
de censura.

Parágrafo 1.° — O certificado de censura
das representações teatrais ou similares será
válido pelo prazo de um ano.

Parágrafo 2.° — Nos demais casos, sobre-
tudo motivo grave que torne a representação,
exibição ou execução contrária ao interesse pú-blico, poderá o Chefe do SCDP anular cu res-
tringir a aprovação anteriormente concedida.

8 — Durante os ensaios gerais, os atores,
músicos, produtores, diretores e demais partici-
pantes são obrigados a cumprir rigorosamente
todas as determinações do SCDP, especialmente
em relação ao texto da peça em ensaio, à indu-
mentária, aos gestos, às marcações, às atitudes
e ao procedimento no palco.

Parágrafo 1.° — Ao iniciar-se o ensaio ge-ral, devem estar presentes todos cs atores, auxi-
liares e demais participantes do espetáculo.

Parágrafo 2.° — Durante o ensaio-geral, queé privativo da Censura, cumpre ao responsável
pelo espetáculo não permitir a presença dc pes-_oas estranhas no lcoal, sem o consentimento
expresso do censor federal.

Parágrafo 3.° — O ensaio geral será feito
dentro des prazos especificados no item
5, em local adequado, em dia e hora determi-
nados pelo censor federal.

— As peças que já tenham sido retiradas
do cartaz e quo a êle voltarem depois de um
intervalo de 20 dias, contados da data da úl-
tima reprçsentação, para serem novamente re-
presenitadas, poderão ser. submetidas a uma
revisão de censura, se o SCDP ju,lgar conve-
mente, realizando-se Dora tanto novo ensaio
geral.

10 — O requerimento solicitando a cen-
sura ú-e préstlto, grupos, estandartes, carros
aleuôncos e de propagando, quando esta fôr
de natureza carnavalesca, assim como dos tra-
Jes característicos ou íora do comum dos pro-
Ipagundi-stas, deverá ser acompanhado dos de-
buchos e figurinos respectivos.

Parágrafo Ünico — Alem ao que dispôo
êste item, a censura reierei.te aos préstitos e
carros carnavalescos poderá também ser feita
no local onde os mesmos se organizarem.

11 — Não serão absolutamente permitidas
representações, exibições e execuções públicassob forma de improviso.

12 — Os títulos do_ espetáculos já apre-
sentados ao público só poderão ser mudados
por solicitações do autor ou tradutor, com a
condição, porém, de figurarem sempre nos pro-
gramas, cartazes e anúncios, em seguida às
inovas denominações, como subtítulos ou títLi-
los primitivos.

13-A ação do SCDP quanto ao limite
de idades e para efeito de interdição da en-
trada de menores nos estabelecimentos onde
ee .realizam espetáculos iconsiderados impró-
prio» para menores, será exercida de confôr-
inidade com os dispositivos a>revistos no Có-
digo de Menores. ...

14 — Não será concedida autorização pa-
ia exibições públicas de espécimes teratolô-
gicas ou patológicas, quando a anomalia re-
cair em menor, ou irresponsável.

15 — Para a censura dos cartazes e anun-
cios serão eles apresentados ao SCDP quando
solicitados, dentro do prazo previsto no item
5, em duplicata, sendo uma prova arquivada
e a outra restituída à porte interessada.

16 — As infrações ao disposto na presente
portaria serão punidas com as seguintes pe-nalidades: advertência oral e por escrito e
multa c suspensão no âmbito federal. Das
penalidades caberá recurso ao Chefe do SCDP,
ao Diretor-Geral do DFSP e ao Ministro da
Justiça.

Parágrafo Único — São passivos das pe-malidades a que se refere este parágrafo pro-
prietários ou responsável de casa de diver-
soes, o empresário, artistas, auxiiiares e j de-
mais participantes ida função ou espetáculo
público.
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Japoneses
mostram
seu avião

Um vôo de prova de 30 mi-nutos sóbre a baia da Guana-nutos sôbre a Eala da Guana-trou às autoridades da Aero-náutica e aos empresários daaviação comercial, na manha
de ontom, a versatilidade doYS-11, avião fabricado pelaNAMC-Nihon Aeroplane Ma-nufacturing Company Ltd. e
que é o substituto aprimorado
do DC-3.

A experiência no Rio é par-te de um programa da NAMC
visando a venda de seus aviões
para a América Latina, sendo
que até agora somente aLANSA, companhia afrea doPeru, comprou três aparelhos.
um dos quais é o que está no"Brasil fazendo as demonstra-
ções.
INTERESSE

A curiosidade no AeroportoSantos Dumont era grandepela presença do YS-11, quemuitos acharam parecido como Convair. Vários comandan-
tes de companhias nacionais
subiram até sua cabina para,orientados pelos engenheiros
da NAMC, conhecer os instru-
mentos de vôo.

Movido por duas turbinas-hélices, o YS-11 não necessita
de muita pista para as opera-
Ções de pouso e decolagem e,segundo os testes que fêz nasFilipinas, porta-se muito bemem pistas de terra.

Uma pista de 1 200 metros fisuficiente para deslocar as 23,5toneladas permitidas para adecolagem do YS-11 e 22,5 to-neladas para ?, aterrissagem.
Confortàvelmenie instalados,

ainda que a vibração do aviãoseja acentuada, 60 passageiros
podem ser transportados noYS-11. A NAMC compara-o,
na sua aerodinâmica, com oSuper-Convair 640, porém com
cabina mais espaçosa e maior
facilidade de operações.

Os construtores do YS-11
incluem entre as vantagens doavião o fato'de ter sido estu-
dado para desenvolver o ren-
dimento máximo sob a tem-
peratura de 38.° centígrados,
daí a certeza de uma aceita-
ção muito grande das comna-
nhias da América Latina.

O YS-11 pode voar sem in-
terrupção durante 13 horas e
o seu motor tem autonomia
para 50 mil horas de vóo.
ORGULHO

A primeira companhia aé-
rea fora do Japão a empregar
o YS-11 foi a HavrT.tian Air-
lines Inc., que em agosto do
ano passado firmou um con-
trato com a NAMC para ar-
rendar três aparelhos, com op-
ção de adquiri-los num prazode nove meses. A entrada doYS-11 no mercado dos Esta-
dos Unidos é motivo de orgu-
lho para a NAMC, principal-mente através da Hawaiian
Airlines, que é considerada re-
cordista de segurança de vôo
na América dò Norte.

Na América Latina, além doPeru, o YS-11 percorreu oChile, Argentina, Uruguai, Pa-
ragual e Venezuela. No Brasi],
o YS-11, que ficará na Gua-
nabara até o dia 12, irá aPorto Alegre e possivelmentea Belém.

Durante êsse período os pl-lotos brasileiros farão vôos
técnicos com o avião. A Cru-
zeiro do Sul está estudando a
possibilidade de adquirir porarrendamento um aparelho
para uso em suas linhas.

Voando a 500 quilômetroshorários, o YS-11 pode ir do
Rio a São Paulo em 55 minu-
tos. .

Núncio ganha
microtela
de El Ginaro

O Pintor E. Morais e Silva
presenteou ontem o Núncio
Apostólico, Dom Sebastião
ü-aggio, com uma mierotela de
8__8mm — a Lacrima di Cristo.
O pintor, conhecido como El
Ginaro, executou há tempos A
Menor Bíblia do Mundo, rece-
bendo pelo trabalho a medalha
Rerum Novarum do Papa Pau-
lo VI, sendo o primeiro brasi-
leiro a possui-la.

El Ginaro partirá para Ro-
ma entre 15 e 20 de abril, Jun-
tamente com o Núncio, para se
dedicar à arte sacra no Vati-
cano, como irmão leigo da Or-
dem dos Franciscanos ou mes-
mo funcionário da Santa Sé. O
artista doou todos os seus tro-
balhos à Igreja e pretende
dedicar o que ganhar no futu-
ro a ajudar a infância de todo
o mundo.

Folclore do
Brasil ganha
a Alemanha

Canções e lendas do folclo-
re brasileiro foram recebidas
com entusiasmo em oito cida-
des da Alemanha Ocidental e
cinco da Áustria, segundo dis-
se ontem a professora Hilde
Sinnek, responsável pelo pro-
grama Aprenda Alemão Can-
tando, da Rádio Ministério da
Educação, do Rio.

A professora Hilde Sinnek,
que levou as peças folclóricas,
regressou ontem de Francfor-
te. A sua viagem foi patroel-
nada pela Divisão Cultural do
Itamarati, com a finalidade do
fazer conferências, participar
de reuniões e promover recl-
tais em universidades e cen-
tros culturais.
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Escolas do Estado fecham-se a crianças no 1- dia de aula
AID informa em Washington
que Brasil quer ajuda para
^ seu problema -demográfico

Washington (UPI-JB) — O Brasil pediu ajuda
aos Estados Unidos para resolver seu problema de-
mográfico — informou ontem nesta Cidade a Agên-
cia do Desenvolvimento Internacional (AID), querecebeu o pedido brasileiro nesse sentido.

Segundo a AID, a ajuda pedida pelo Brasil con-
siste no auxílio para a fundação de um Centro De-
mográfico numa Universidade, para instruir um gru-
po de especialistas em demografia e médicos paraestudar o assunto no local.
OUTROS PEDINDO

Além do Brasil — informa a
AID — fizeram pedidos seme-
lhantes o Chile, a Colômbia, a
Costa Rica, Hçwuluras, Peru e
República Dominicana.

Todos êsses países, menos o
Brasil, estão recebendo ajuda .

durante o presente ano orça-
mentário para seus planos do
controle da natalidade. O Bra-
sil deverá passar a receber essa
ajuda no próximo orçamento,
agora que também requisitou
auxílio para cuidar de seus pro-
blemas, demográficos.

USAID uo Rio afirma
que não sabe de nada

O Sr. Alvin Lackey, do De-
partamento de Recursos Hu-
manos da USAID, disse ontem
ao JB desconhecer inteiramen-
te a noticia de que o Govêmo
brasileiro __a,via pedido ajuda
aos Estados Unidos para resol-
ver o seu problema demográfi-
co, conforme notícia divulgada
ontem pela United Press,
¦tfníormou o Sr. Lackey que

qualquer pedido feito por um
órgão do Governo tem que pas-
sar necessariamente pelo es-
critório da USAID no Rio e
que no atual' período a única
requisição feita' foi a de um
computador eletrônico para a

Faculdade de Engenharia de
São Paulo.

PEDIDO

— Além disso — continuou
— pelo que sei o Brasil não
possui curso superior que íor-
me especialistas em demogra-
fia, como diz ainda- a notícia
da UPI referindo-se a um pe-
dido que o Brasil teria feito .
para a "fundação de uni cen-
tro demográfico em uma uni-
versidade a fim de instruir um
grupo de especialistas em de-
mografia e médicos para estu-
dar o assunto no local".

A história do controle
e os seus desmentidos

Departamento de Pesquisa
No dia 4 de agosto de 1966, a UPI divulgava esta notícia:"O Secretário de Estado Dean Rusk comunicou à Câmara dos

Representantes dos Estados Unidos que o Govêmo brasileiro
pediu ajuda ao Governo norte-americano para estudos detoo-
gráficos .'.que poderão conduzir a um programa de controle de
natalidade." ?

No dia seguinte, o Assessor para Assimtos Internacionais
do Ministério do Planejamento, Sr. José Maria Vilar de Quei-
rós, desmentia a informação dizendo simplesmente: "Deve ter
havido alguma confusão na noticia transmitida...

As duas notícias, divulgadas pelo JORNAL DO BRASIL,
envolviam a responsabilidade da Subcomissão da Câmara dos
Representantes, da Administração do Desenvolvimento Inter-
nacional e do próprio Departamento de Estado norte-america-
no. O desmentido brasileiro teria necessariamente que atri-
buir a alguém ou a algum órgão o gesto "imperdoável de le-
viandade", dos Estados Unidos ou do Brasil. Mas o assunto foi
esquecido dias depois, e a responsabilidade não íoi atribuída
a ninguém.

PLANO AMERICANO

Segundo Dean Rusk, o Brasil não foi o único nem o pri-
meiro país a pedir ajuda neste sentido. O programa norte-
americano de Ajuda Econômica ao Exterior inclui a quantia
de USS 5 SOO mil anualmente ao controle de- natalidade, em
nove países.

No Brasil, a aplicação do plano seria feita em três etapas:
— Os Estados Unidos enviariam técnicos que auxiliariam na

criação de um Centro de Estudos Demográficos. O Centro
realizaria investigações, daria- instruções e prestaria outros ser-
viços; 2 — a segunda fase do programa seria a formação de
técnicos em demografia e médicos especializados no assunto;
3 — a etapa final viria com a elaboração de estudos de de-
senvolvimento nacional demogràficamente orientados, tanto por
parte das instituições públicas como privadas.

Mas o próprio Governo americano teme a aplicação dêste
plano: o Presidente da Subcomissão da Câmara dos Represen-
tantes, Otto Passman, disse: "O assunto pode ser tão expio-
sivo como a bomba atômica, caso a ajuda encontre oposição
das autoridades religiosas".

REAÇÃO ANTECIPADA

Na verdade, a simples notícia do pedido de ajuda desenca-
deou uma onda de protestos, não apenas do clero, mas também
nos meios políticos. Assim, no dia 5 de agosto as Comissões
de Relações Exteriores, Saúde e Educação da Câmara Federal
exigiram do Governo brasileiro uma explicação clara. O Bispo
Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom José Castro Pinto, protestoudizendo que ó controle da natalidade enfraqueceria o Pais sob
todos os aspectos, partindo do militar, isto é, a defesa nacional.
Prei Pedro Secondi, padre dominicano, protestou: "É uma in-
terferência americana numa questão delicada e estritamente
pessoal que pede uma solução de acordo com a índole e cren-
?as do povo brasileiro. O Brasil possui recursos para resolverseus problemas".

O Deputado Tufi Nassif — ARENA — disse que "o con-trôie pode ser útil aos Estados Unidos e não ao Brasil, quetem apenas 80 milhões de habitantes para uma extensão de8 500 míl km2, o que dá a densidade demográfica de menos denove habitantes por km2, enquanto que a nação americana,
menor em extensão territorial, tem mais de 200 milhões dehabitantes".

O Ministério do Planejamento reagiu às criticas com a se-
guinte declaração: "Podemos afirmar que não fizemos nenhu-
ma solicitação aos Estados Unidos ou agências internacionais
para estudos ou programas de controle da natalidade. Comodemografia lembra taxa de aumento de população, é possívelque os recursos a que referiu Dean Rusk digam j*espeito aos
planos que temos no Centro de Demografia".

BNH entrega
casas novas
em Petrolina

As 100 primeiras casas de
um programa de 400, na Ci-
dade de Petrolina, em Per-
nambuco, e um conjunto de
100 unidades no bairro da
Pavuna, na Guanabara, se-
rão entregues sábado próxi-mo, pelo Banco Nacional da
Habitação, aos seus proprie-tários.

A solenidade de entrega
das chaves em Petrolina
contará com a presença do
Marechal Castelo Branco,
do Governador Nilo Coelho'
e do Presidente do BNH, Sr.
Mário Trindade. A Coope-
rativa Habitacional da Gua-
nabara deverá fazer a en-
trega de mais 516 casas em
abril.

Argentina
de olho na
guerrilha

Buenos Aires (UPI-— JB) —
Porta-vozes militares admiti-
ram ontem que o Presidenta
Juan Carlos Ongania ordenou
o estado de alerta para as uni-
dades localizadas nas proximl-dades da fronteira com o Bra-
sil, em conseqüência das noti-
cias de que guerrilheiros estão
agindo na região.

Segundo as mesmas fontes o
alerta não significa mobiliza-
ção de tropas, nem as autori-
dades argentinas sabem exata-
mente, o que está acontecendo.
Acredita-se que as notícias sô-
bre guerrilheiroa chegaram a
Buenos Aires através de relato-
rios enviados por alguns co-
mandantes de unidades de
fronteiria.

Milhares descrianças que
acreditaram rio início das au-
ias marcadas para ontem pela
Secretaria de Educação, en-
contraram as escolas primárias
do Estado funcionando em re-
gime precário ou apenas algu-
mas professoras para informa-
las de que "só no dia 13 será
possível começar o ano letivo",
pois quem trabalhou no Censo
Escolar teve as férias pforro-
gadas.

Em algumas escolas, como a
Cícero Pena e Estáclo de Sá,
apesar da falta de professoras,
houve aula para algumas tur-
mas, mas na maioria dos esta-
belecimentos a deficiência de
pessoal provocou a formação
de filas em frente aos gabine-
tes das diretoras, para obter-
se a informação sobre quando
se iniciarão as aulas de cada
turma.

PORTA FECHADA

Mesmo as crianças que resi-
dem longe das escolas onde
estão matriculadas não mere-
ceram um pouco dei considera-
ção dp Governo estadual: en-
contraram fechados os portões
de seus estabelecimentos, sen-
do obrigadas a voltar para
casa.

Na Escola Luís Delfino, na
Rua Marquês de São Vicente,
D. Graziela Costa, diretora,
trabalhando sozinha, informa-
va em voz alta, numa sala
cheia de pais e alunos, que,"das oito professoras que en-
sinavam ali, cinco trabalharam
no Censo Escolar e por isso as
turmas só podem iniciar as au-
las depois do dia 13", mas avi-
sava também que os níveis 2
e 3, do 2.° turno, poderiam co-
meçar no dia 4, depois de
amanhã.

MA VONTADE

Ná Escola Artur Ramos, tam-
bém na Rua Marques de São
Vicente, a diretora, Dona Dir-
ce, recusou-se eu falai* sobre o
início das aulas, limitando-se
a informar que "algumas tur-
mas já iniciaram esta manhã",
mas não chegando a dizer
quantas.

Dona Dlrce, como razão de sua
negativa de informações, ale-
gou não ter ordem da respon-
sável pela 6,a Região Escolar,
D. Alice, e quando o íotógra-
fo pediu para tirar uma foto
de uma turma em aula, disse
que só poderia) permitir que
fossem tiradas fotos "do pré-
dio onde funciona a escola e
assim mesmo da rua".

UMA NORMAL

Na Escola Cícero Pena, con-
tràriamente ao que aconteceu

em todas as outras, a Diretora,
Dona).Maria Conceição Nabuco
Ramos fêz questão de mostrar
as salas de aula, as 17 turmas
que estavam funcionando e
chegou a apresentar alguns dos
alunos que pela primeira vez
freqüentavam uma escola pú-
blica.

Explicou que sua escola tem
42 turmas em regime de três
turnos, mas ontem só se iní-
ciou o ano letivo para 17 por
falta das professoras que tra-
balharam no Censo Escolar e
só voltarão no dia 13.

Muitos alunos também deixa-
ram de comparecer às aulas
por causa do atraso do exame
de saúde, que, segundo Dona
Maria da Conceição, só começa
mesmo a ser feito no mês de
março,

OUTRA VAZIA

Na Escola Henrique Dods-
w.i*.h, a Diretora NHcéia, ape-
sar da má vontade de prestar
qualquer, tipo de inform ações,
disse que tinha entrado em
contato com as turmas e que
hoje o a_ível 5 começaria as au-
las. Mil e trezentos alunos es-
tudam ali-, mas não foi possível
saber-se a disponibilidade de
professoras.

Na Escola Manuel Cícero, em
írente ao Jóquei Clube, as au-
las serão iniciadas amanhã, en-
quanto na Júlio Castilho, Dona
Neusa Souto Neto-afirmou qua
as aulas só começarão dia 13.

DECEPÇÃO

A precariedade do funciona-
mento das escolas foi uma de-
cepção para muitas crianças,
notadamente as pobres: •

Um aluno da Júlio Castilho
sintetizando a preocupação de
quase todos os seus colegas de
seis.e sete anos de idade, per-
guntava à mãe, à saída da cs-
cola: "Vamos voltar para ca-
sa?" Ante à afirmativa indaga-
va: "E a merenda?"

Enquanto os menores volta-
ram para casa, crianças, do ní-
vel 3 e 4, aproveitavam a não
realização da aula para íicar
brincando na praça ao lado.

JARDINS DE
INFÂNCIA

Poucos jardins de infância
funcionaram ontem, pois na
maioria houve reuniões de pais
e alunos nas quais as diretoras
tentavam explicar "a mudança
que a criança vai ter em sua vi-
da" e orientava às mães que
tinham problemas com os filhos
que não queriam ir para o co-
légio.

Na Escola Estacio de Sá, na
Urca, onde funcionam primário

e jardim de infância, a Dire-
tora Angela Maria Vieira in-
formou que "todas as turitYas"
estavam em aula, mas 6 Jar-
dim de Infância só iria come-
çá-las no dia 6 porque só ontem
tinham sido fornecidos os fel-
tios de uniformes e outras in-
formações gerais.

CENSO DE POUCO SENSO

A desorganização ocorrida
em todas as escolas, quanto ao
início das aulas, foi motivada
pelo nôvo sistema adotado pela
Diretora do Departamento de
Educação Primária, D- Maria
Siqueira, concedendo mais 15
dias de férias às 4 mil prcfes-
soros que trabalharam no Cen-
so Escolar.

Desprezando o sistema ado-
tado nos anos anteriores, que
concedia pontos às professoras,
e que favorecia a transferên-
cia de escolas, D. Maria Si-
queira adotou um sistema, que
nâo chegou a atrair professo-
ras em número suficiente parao trabalho.

Além de ter causado transtôr-
no pana os pais, alunos, e para
as próprias escolas, obrigadas
a repetir as informações sobre
o início das aulas deaenas de
vezes, o Censo, começado em
dezembro do ano passado, não
dará um resultado coreto, já
que muitas residências, e mes-
mo ruas inteiras deixaram de
ser visitadas por recenssado-
res.

NO CEARA

Fortaleza (Correspondente)
— Cento e cinqüenta mil es^u-
dantes entre primários, secun-
dários e universitários, voltam
às aulas esta semana nesta
Capital, e a maioria dos cole-
gios iniciou ontem as suas ati-
vidades, enquanto alguns sò-
mente o farão no dia 6.

As casas especializadas em
livros didáticos desta Capital
vivem atualmente seus dias de
maior movimento, porque gran-
de quantidade de estudantes
procuram adquirir livros e ca-
dernos novos. Uma barraca foi
instalada na Praça do Ferreira
para vender material escolar do
Ministério da Educação, a pre-
ços bem inferiores.

DECISÃO

Segundo a decisão do Reitor
Fernando Leite, a Faculdade
de Direito será a primeira es-
cola superior a funcionar em
três turnos — manhã, tarde e
noite —, com três turmas em
cada série. A chuva que caiu
ontem na Cidade provocou o
congestionamento do tráfego,
principalmente de transportes
coletivos, o que diminuiu a
afluência de alunos às escolas.

m
Vestibular corta todos na Bahia

Universidades falam da Reforma
A Reforma Universitária foi

o tema escolhido pelos confe-
renclstas indicados pela Uni-
versidade Federal do Rio de
Janeiro e pela Universidade
Católica para ministrarem a
aula que marcou ontem a aber-
tura solene de seus cursos.

O Diretor do Museu Nacio-
nal, Professor Luís Castro Fa-
ria, falando na Cidade Univer-
sitárla da Ilha do Fundão a 98
Integrantes da UFRJ, pediu ao
Govêmo a verdadeira autono-
mia unversitária, enquanto na
PUC o* Reitor Laércio Dias de
Moura anunciava que naquele
estabelecimento tudo já esta-
va pronto para a reestrutura-
ção.

SISTEMA OBSOLETO

Discorrendo sobre a Refor-
ma Universitária, o Professor
Luís Castro Faria afirmou que
há cerca de 15 anos a antiga
Universidade do Brasil, hoje
Universidade Federal do Rio
de Janeiro, vem se preocupan-
do com a reformulação de sua
estrutura, "sensível às trans-
formações econômicas e sociais
que tornaram obsoleto o siste-
ma universitário brasileiro".

A autonomia plena, ao invés
de autonomia* consentida epar-
colada, íoi apontada como o
primeiro requisito necessário à
Reforma Universitária, "por-
que a autonomia é como a li-
herdade, que não se pode con-
ceder por partes, encoberta pe-
lo paternalismo estatal".

— É preciso que o Govêmo
confie em sua Universidade —
prosseguiu o Professor Castro
Faria — livrando-a da buro-
cracia de leis e decretos que
só lhe servem de estorvo. Ou-
tra reivindicação a se fazer é
a criação de uma Justiça Uni-
versitária com o seu tribunal
próprio.

O Reitor Clementino Fraga
Filho, ao encerrar a solenidade,
agradeceu ao Embaixador de
Portugal, Sr. Manuel Fragoso,
a doação do-Pavilhão de Por-
tugal, na Avenida Chile, à
UFRJ, que lá instalará a Es-
cola de Letras resultante da
reforma da Faculdade de Fl-
losofia (ex-FNFi).

NA PUC

Ao abrir o ano letivo de 1967,
o Reitor da Pontifícia Univer-
sidade Católica, padre Laércio
Dias de Moura, anunciou que
para a Reforma Universitária
da PUC falta apenas a apro-
vação do Conselho Universitá-
rio, e íêz um levantamento das
atividades do ano passado.

.O programa de solenidades
teve início às 9 horas, no Gl-
nâsio'da PUC, com a missa co-
munitârla oficiada pelo pacircLaércio Dias de Moura, seguln-
do-se a aula inaugural, na qual
o Embaixador Otávio Dias
Carneiro falou sobre A Unsua-
gem Matemática na Economia
Política.

BALANÇO

Falando sobre a 'sua gestão
no ano passado, o padre Laér-
cio de Moura salientou o ritmo
de dinamismo que vem experl-
mentando a PUC, destacando
a inauguração da Biblioteca
Central, com salas de leitura
para 400 pessoas e depósitos
com capacidade para 400 mil
volumes. Lembrou ainda o
avanço na construção do prédio
do Instituto de Química e das
instalações do acelerador ele-
trostático Van de Graaíf, e a
criação do Instituto do Mar, em
convênio com a Marinha, do
Centro Nacional de Pesquisas
Habitacionais, em convênio
com o BNH, e o próximo inicio
dos cursos de pós-graduação do

-Instituto de Administração e
Gerência, com o apoio do
BNDE

Sobre a Reforma Universi-
tá-ria o padre La-ércio de Meu-
ra disse que desde a promul-
gação da Lei de Diretrizes e
Bases "se fixaram novas ori-
entações saídas de uma expe-
riência de 20 anos, consagran-
tío a pesquisa como um dos
objetivos fundamentais da Uni-
versidade, alargando setores de
ensino e regulamentando as
atividades de pós-graduação e
extensão".

— Mas para a atualização de
métodos e processos, foram
feitas modificações em duas
áreas: elaboração de um pro-
jeto de novos estatutos, a ser
submetido ao Conselho Univer-
sitário, e a busca de melhor
solução para os problemas ii-,
gados aos setores infra-estru-
turais e operacionais da Uni-
versidade, para racionalizar e
tomar mais, renda veis' os seus
processos.

JUSTH-TCATIVA

O Reitor padre Laércio de
Mqurá justifica a Reforma di-
zendo que. a PUO nasceu

"condicionada às circunstán-
cias históricas da vida univer-
sitária brasileira vigentes em
1940, das quais só so eximiu
a Universidade de Brasília".

Nessas circunstâncias, a
Universidade era constituída
por escolas de formação pro-
fissional, voltadas para as car-
reiras regulamentadas em lei.
Daí surgiram numerosos defel-
tos na formação, crescimento
e na atividade das universida-
des brasileiras, resultando a
sua divisão em compartlmen-
tos estanques, a multiplicação
de organismos com idênticas
finalidades, o que impõe maior
dispêndio de recursos.

Os esforços feitos para es-
capar a esta orientação —
prosseguiu — resultaram na
criação de institutos, que du-
plicavam investimentos, agra-
vando os orçamentos. As uni-
versidades se reduziram a ins-
trumento de obtenção de di-
plomas qué habilitassem ao
exercício profissional, fazendo
com que as autoridades extra-
universitárias regulamentassem
os currículos mínimos, pouco
restando como iniciativa à.
universidades, disse c* Reitor.

O espírito da reforma da
PUC parte da importância das
matérias, ligando as discipli-
nas afins em departamentos
que constituirão as unidades
básicas da Universidade. O de-
partamento, tendo a seu cargo
o ensino e a pesquisa, atende-
rá a todos os alunos da Uni-
versidade que, para a comple-
mentação de seus respectivos
cursos, necessitarem de uma
ou mais disciplinas neles com-
préendidas.

Os departamentos serão
reunidos em quatro grandes
centros, com função de coor-
denação de suas atividades in-
ternas e externas. Para,a com-
plementação da reforma estão
previstos o planejamento de
campus, a unificação e racio-
nallzação dos currículos, a cria-
ção de um serviço unificado de
registro da vida .acadêmica, e
administração gerencial e a
criação de um serviço especia-
lizado para a promoção e de-
senvolvimento da Universida-
de — concluiu o padre Laércio
de Moura.

Automóvel Clube do Brasil
A MAIOR TRADIÇÃO NO AUTOMOBILISMO

DKW -196,00
mensais, já equipados. Inscreva-se hoje mesmo na nossa
Carteira — R. do Passeio, 90 - 8,30 às 20 horas. (P

Cursos falsos funcionam ho Sul
Porto Alegre (Sucursal) —

A Inspetoria Seccional de
Ensino nomeou uma comis-
são especial para apurar de-
núncias sobre o funciona-
mento irregular de diversos
cursos ginasiais e colegiais
nesta Capital, que se dizem
registrados no Ministério de

Educação e Cultura ou na
Secretaria de Educação do
Estado, sem o serem.

O Inspetor-Assistente da
Seccional, Sr. José Lisboa,
informou que é tão grande
o número de cursos frios
funcionando em Porto Ale-

gre, que muitas vezes a fis-
calização não consegue atin-
gir a todos, tendo que re-
correr aos alunos para que
denunciem à. Seccional as Ir-
regularidades que consta-
tarem, para que sejam toma-
das as providências.

Salvador (Corresponden-
te) — a Faculdade de Ar-
quitetura da Universidade
Federal da Bahia estabele-
ceu no vestibular dêste ano
um recorde nacional de re-
provações, tendo aproveita-
do apenas oito dos 223 can-
didatos inscritos.

O índice de * reprovação
nos diversos estabelecimen-
tos do ensino superior na
Bahia está sendo considera-
do^ alarmante, fato que os
professores atribuem à de-

ficiência dos cursos* pré-
vestibulares.

FLUMINENSES

Niterói (Sucursal) — Os
excedentes de Direito do
vestibular unificado da Uni-
versidade Federal Fluminen-
se vão reunir-se hoje, às
20h, no Salão Nobre da' As-
soclação Comercial de Ni-
terói para debater a possi-
bilidade de serem aprovei-
tados em uma nova Facul-
dade que está por ser aber-

ta no prédio do Instituto
Abel, nesta Capital.

Os estudantes anuncia-
ram a presença, à reunião,

¦ do Deputado íederal Dail
cie Almeida e do Professor
Lyad de Almeida, que deve-
rá dirigir a nova Faculda-
de de Direito. A Reitoria da
UFF, embora se declare fa-
vorável à abertura do maior
número possível dc estabe-
lecimentos de ensino supe-
rior no Estado, já admitiu
a possibilidade do aprovei-
tamento daqueles exceden-
tes na própria Universidade.

Vendas de livros serão pequenas
As casas especializadas em

livros didáticos, embora não
tenham ainda entrado na
fase de grande movimento
de vendas, já crêem que o
faturamento êste ano não
será grande, pois a maio-
ria dos colégios não modifi-
cou as listas de obras ado-
tadas, o que resultará no
aproveitamento, pelos alu-
nos, de livros usados por co-
legas no. ano passado.

Os livros didáticos sofre-
ram até agora um aumento
de 20% no preço de capa,
mas a situação do livro téc-
nico é ainda pior, pois, sen-
do eles na maioria estran-
geiros sofreram reflexos da
alta do dólar: os livros exi-
gidos pelas Universidades

agora custam de NCr$ 20,00
(vinte mil cruzeiros anti-
gos) a NCr$ 100,00 (cem
mil cruzeiros antigos).

PROCURA.

— Embora existam bas-
tantes livros técnicos escri-
tos por autores nacionais —
disse o Sr. João Ferreira Sa-
raiva, gerente da Editora
Civilização Brasileira — a
procura clc autores estran-
geiros é bem superior e em
alguns casos indispensáveis
aos cursos superiores.

A necessidade da aquisi-
ção, principalmente dos li-
vros importados em peque-na escala, aumenta ¦ consi-
deràvelmente o preço que

varia entre NCrS 20,00 e
100,00 (20 a 100 mil cruzei-
ros antigos) mas há livros,
como o caso do Chemical
and Petroleum Enginering-,
de origem russa, e traduzi-
do para o inglês, que custa
NCrS 475,00 (475 mil cru-
zeiros).

O gerente da Livraria En-
trelivros, no Edificio Aveui-
da Central, declarou que jã
começou a venda de livros
didáticos, embora em escala
menor porque as aulas só
agora estão iniciando.

Mais Ensino
no Caderno B
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Em face do extraordinário êxito do
recebimento de depósitos para o
Fundo de Garantia de Tempo /de Serviço
lamentamos e nos desculpamos

por não termos podido manter,
no dia 28 de fevereiro,

o pagamento em 50 segundos
dos cheques de nossos Clientes.
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Jeremias lançará letras do
Estado para equilibrar as

Comércio apoia formação âe
CPI para apurar venda de

e prejuízo com
Niterói (Sucursal) — O Governador Jeremias Fontes

disse ao JORNAL DO BRASIL que está estudando o lan-
camento de Letras úo Tesouro do Estado, com autoriza-
ção das autoridades encarregadas da economia nacional,
a fim de equilibrar as finanças fluminenses, em situação
precária, por força das inundações que assolaram o inte-
rior e do racionamento de energia elétrica.

Em feverteiro, o Estado arrecadou apenas para pagar
o funcionalismo, recolhendo de um duodécimo de NCr$
22 000 000,00 (vinte e dois bilhões de cruzeiros velhos) menos
NCr$ 5 000 000,00 do que o previsto. As folhas com pessoal
estão estimadas em quase NCr$ 15 000 000,00 (quinze bi-
lhões de cruzeiros antigos), sendo o restante de NCr$
2 000 000,00 arrecadados empregados na manutenção de
presídios e hospitais.
AS LETRAS

O Governador explicou que se
íôr obrigado í_ lançar as letras,
através de uma empresa de fi-
hanciamento, que poderia ser
a Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico do Estado
do Rio ds-?Janeiro (CODERJ),
fará uma série de apelos à po-
pulação fluminense para que,"num grande esforço comuni-
tário, ajude o Estado a equi-
librar as suas finanças".

A grande preocupação do Go-
vernador são os débitos com
empreiteiros de obras públicas
e alguns fornecedores, que so-
bem, no momento, a mais do
NCr$ 10 000 000,00 (dez bilhões
de cruzeiros velhos). Sem equi- .
librar as finanças, o Sr. Jere-
mias Pontes diz que não pode
sequer iniciar os planos de re-
íorma administrativa elabora-
tíos por uma firma especializa-
da de São Paulo, qüe contratou
tão logo foi eleito Chefe do
Executivo fluminense.

A constituição de uma Comissão Parlamentar de In-
quèrito, que deverá ser pedida hoje na Câmara pelo lider
do MDB, Deputado Mário Covas, para apurar a recente
venda maciça de dólares e a existência real de prejuízos
para o País com as Obrigações Reajustáveis do Tesouro,
causou satisfação entre os empresários do comércio, que
foram os primeiros a solicitar a medida.

O Deputado Mário Covas deverá incluir entro os de-
poentes que comparecerão à CPI os membros da Associa-
cão Comercial do Rio de Janeiro que denunciaram a perda
de vários bilhões de cruzeiros com as ORT e funcionários
do Ministério da Fazenda e do Banco Central para apurar
se houve quebra de sigilo nos dias que precederam à"alte-
ração da taxa do dólar e que teria proporcionado grandes
lucros aos especuladores.
APURAÇÃO

Para os empresários do se-
tor do comércio a decisão do
lider do MDB, que devera ia-
zer hoje na Câmara dos Depu-
tados um discurso pedindo a
formação de uma CPI, é a me-
dida mais acertada para que
se venha a apurar definitiva-
mente quais os especuladores
que se beneficiaram com a
elevação da taxa cambial.'

A convocação dos Srs. Leo-
poldino de Miranda Freire e
Luís Cabral de Menezes, da
Associação Comercial, era da-
da como certa por terem si-
do das primeiras pessoas a de-
nunciarem, respectivamente, a
grande venda de dólares nos
dias que precederam à alta do
dólar, e o prejuízo de quase
um trilhão de cruzeiros anti-
gos que o Brasil iria sofrer
com o resgate das Obrigações
Reajustáveis ao câmbio atual.

Alacid dará isenção fiscal
a inaustiiais mineiros que
montarem fábrica no Pará

Belo Horizonte (Sucursal) — O Governador do Pará,
Sr. Alacid Nunes, que está estabelecendo contato com in-
dustriais mineiros para investimentos em seu Estado, dis-
se ontem que serão concedidas isenções fiscais especiais
ãs Indústrias interessadas em investir no Pará, como o de
localização, pois quanto mais afastada a fábrica mais
benefícios terá.

Afirmou o Governador que não há motivos para pre-
ocupações com grupos estrangeiros investidores na Ama-
zônia, "pois todos eles trabalham de acordo com as exi-
gências governamentais e, além de aumentarem a arreca-
dação do Estado, melhoram sensivelmente o nível de vida
nas regiões em que se fixaram, elevando o salário médio".
BELÉM—BRASÍLIA

Disse o Governador que a
Rodovia Belém—Brasília está
sendo percorrida- em apenas 26
horas, sem parar, e dentro da
alguns meses este tempo deve-
rá ser diminuído, pois os enten-
dimehtqs para o asfaltamento
da estrada já estão sendo man-
tidos com os auxiliares do fu-
tui-o Presidentt da República.

Segundo o Sr. Alacid Nunes,
também a energia no Pará se-
rá motivo de atenção especial
do Presidente Costa e Silva,

que prometeu verbas especiais
para aplicação no setor. Diver-
sos estudos estão sendo feitos
por técnicos de seu Estado paraserem apresentados ao futuro
Presidente.

Também o contrabando, quoestá sendo combatido no Para,-
será exterminado com o auxi-
lio policial, pretendido peloGovernador paraense, que quer
acabar com o comércio ilegal
em seu Estado, já tendo feito
com seu Secretário de Segu-
rança todo o plano de perse-
guição a contrabandistas.

Retração do crédito será
tema de debate programado
por empresários mineiros

Belo Horizonte (Sucursal) -i- A retração do crédito
bancário vai levar os empresários mineiros a se reunirem
hoje, às 20 horas, na sede da Associação Comercial de
Minas, para um encontro com os Presidentes dos bancos,
a fim de resolverem a atual situação que, segundo o Sr.
Nirlando Beirão, "está insustentável e pode levar inúme-
ras firmas à falência".

A reunião foi proposta pelo Sr. Nirlando Beirão, Pre-
sidente do Clube de Diretores Lojistas, que critica as me-
didas econômicas do atual Governo — afirmando que "se
o crédito não fôr aberto logo e se o futuro Governo não
modificar a política econômica do Brasil, assistiremos a
um crack igual ao que ocorreu nos Estados Unidos em 1929".

Segundo os diretores da AC
de Minas são várias as causas
da presente crise de crédito,
sendo mais aparente a retra-
ção geral dos negócios diante
da expectativa que os empresa-
irios mantêm ante a política,econòmico-financeira que ado-
tara o futuro Govêmo.

O Sr. Euler Marques de An-
drade afirmou que "o comércio
da Capital aguarda que as au-
toridades locais, tanto no ftm-
bito estadual como no federal,
tenham bastante sensibilidade
para as extremas dificuldades
que estamos atravessando, ofe-
recendo o amparo financsiro
que o comércio precisa com ur-
gência".

AS CAUSAS /..;'¦

O Vice-Presidente da Asso-
ciação Comercial, Sr. Euler
Marques de Andrade, acompa-
nhado de vários outros direto-
res, esteve reunido durante vá-
rias horas com o Governador
Israel Pinheiro, que lhes pro-meteu tôda ajuda possível e os
encaminhou ao Sr. Maurício
Chagas 'Bicalho, diante da
gravidade da crise por que
passam o comércio e a indús-
tria de Belo Horizonte — so-
licitou um prazo de dez dias,
para apresentar-lhe um plano
do desafogo.

sa
norma para
compensação

A Caixa de Registro e Liqui-
dação da Bolsa do Rio de Ja-
neiro, a partir, de ontem, nâo
mais., aceitará para compensa-
ção certificados com prazos de
validade vencidos, devendo os
corretores enviar à Caixa os
certificados para verificar se
já podem ser trotados por oau-
telas, ou então revalidá-los
antes da entrega na compen-
snção.

ncentivos
*mes

no Nordeste
As bases de um protocolo

prevendo uma legislação única
para a aplicação dos incenti-
vos fiscais em todo o Nordeste
serão definidas durante reu-
nião programa para Fortaleza,
para jnde viajaram ontem osSecretários da Fazenda e In-
dústria e Comércio, da Bahia,
Srs. Bóris Tabaco, e Guilher-
mino Jatobá.

Os dois Secretários disseram
que o pr. pósito da Bahia é ode defender a isenção de 60%
para as novas indústrias, as
quais ficariam subordinadas aum depósito de igual montan-
te num dos Bancos do E.ta-
do. Êsse depósito seria libera-
do depois da aprovação de pia-no de aplicação, nas própriasindústrias, para ampliação de
instalações ou capital de giro,contanto que resulte em au-
mento de produção.

vJ0°/o na pessoa física
5% na pessoa jurídica

Aproveite os descontos permitidos pelo Decreto-Lei.R0 157, aumentando
o seu patrimônio através da aplicação desses recursos em empresas de
sólida tradição. Utilize êsse meio prático de contribuir para o desenvol-
vimento do Brasil sem qualquer desembolso de capital.

Procure-nos antes de apresentar a sua Declaração de Renda.
Nossa equipe de técnicos em investimentos está à sua disposição parafornecer-lhe todas as instruções e esclarecimentos que desejar.

CIA. AYMORÉ DE CRÉDITO, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS
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DÔLSAS E MERCADOS

MOEDAS
DÓLAR
Compra ..
Venda 

LIBRA

. 2,70
.. 2,715

Compra  7,47
Venda  7,59
LIVRE

Abriu ontem, o mercado de
câmbio livre, calmo e lnaltera-
do. O Banco do Brasil c os ban-
cos particulares compravam o
dólar a Nür$ 2,70 e a libra a

NCrS 7,53273 è vendiam a NCr.»
2,715 e a NCr$ 7,58136 reipeoti-
vãmente. Fechou Inalterado.

MANUAL

O dólar-papel foi cotado na
abertura do mercado de cám-

.bio manual a NCrS 2,70 para
compra e a NCrS 2,715 para veu-
da; a libra a NCrS 7,47 e a NO_'í
7,5D. Fechou inalterado.

O Banco do Brasil e os ban-
cos particulares operaram às se-
guintes taxas:

Moedas Compra Venda
Dólar 2,70 2,715
Dólar Oan .. 2,49426 2,51083
Libra 7,53354 7,58218
Franco Belga 0,054264 0.054701
Florim 0,74752 0,75303

Marco Alem. 0,67026
Lira 0,004318
Franco Suíço 0,62243
Coroa Dln. .. 0,38988
Coroa Norueg. 0,37746
Franco Franc. 0,54545
Coroa Sueco 0,52226
Xelim Aust. 0,104469
Escudo Port. .0,093960
Peseta 0,045090
Peso Argent. 0,008640
Peso Urug. 0,029970
USS Convênio 2,70
£ RPC 7,53354
Ouro Fino

OR  3 038 2436 3

TAXAS DO MANUAL

Moedas Compra
Dólar 2,70
Libra 7,47

0,63439
0,004355
0,62724
0,39346
0,38091
0,54984
0,52651
0,106428
0,095839
0,046698
0,009502
0,038281
2,715
7,58218

055 1182

Venda
2,715
7,59

Franco Franc. 0,535
Escudo Port. 0.094
Peseta Esp. 0,0445
Lira ítal, .. 0,0045
Franc. Suíço 0,62
Peso Argent. 0,62
Peso Urug. 0,0087
Franco Belga 0,050
Bolívar 0,58
Marco 0,67
Dólar Can. 2,40
Coroa Sueca o,5l
Coroa Dln. 0,38
Coroa Norueg. 0,30
Escudo chil. 0,35
Florim 0,730
Cfuaranls .... 0,018
Peso Boliv. 0,16
Peso Colomb. 0,10
Poso Mexic. 0,21
Xelim austr. 0,09
Sol peruano 0,09

0.546
0,0455
0,0457
0,004
0,63
0,63
0,0092
0,055
0,60 ¦
0,69
2,52
0,53
0,40
0,32
0,41
0,75 "
0,02
0,22
0,16
0,22
0,107
0,10

BOLSA DE YALÕRES

_nIen/nerZ.f_fl 
°'_t,.m,,n-n0,.Pf" 

?xesía da Tat<,e' 312 $ no va" d* NCr» 3 3S1.71. As Letras dc BV a 96,4 registrou
fo"valor Vuvr,-_ 11-Ílr ,*_*>_" 

lor„ dc,N?$ 561 ]?W- n° »<*" Cambio vendidas cm Bolsa r_n- de 2,3. ™SISK™no valo. de NCiS 511 341,13. No caâo de frações 2 484, ino valor deram NCrs 259 150,00. O indico

tuna ait»

MÉDIA S/N DOS TÍTULOS PARTICULARES DA BOLSA DO RIO DE JANEIRO
1-3-67
3782

23-2-67
3600 .

22-2-67
3952

15-2-67
4142

Fevereiro de 1966
3562

(Elaborada pela Organização S. N. Ltda.)
VENDAS REALIZADAS ONTEM N. . BALSA DE .VALORES

Ações Quant. Cot.

FREGAO DA MANHA

B. DO BRASIL .. 100
IDEM  4 459
IDEM  2 200
IDEM  900

AÇÚt_S DE CIAS.
DIVERSAS

A. VILARES. Pref. 700
idem ;. 1 000

A. VILAF.ES>, Ord. 400
IDEM SOO
IDEM 400

ARNO 500
IDEM 5 500
IDEM 21 400
IDEM 200

B. DE ROUPAS .. 6 900
IDEM 600

C B. U. 800
IDEM 1 400

BRAHMA, Pref. .. 2 100
IDEM 600
IDEM 3 000
IDEM 13 900
IDEM J 000
IDEM 1 100

BRAHMA, Ord. ... 1 500
IDEM 6 000
IDEM 2 700

D. DE SANTOS .. 12 000
IDEM 42 000
IDEM 45 500
IDEM 3 70O

DONA ISABEL ... 1 700
IDEM 200
IDEM 3 500

F. BRASILEIRO .. 4 50O
IDEM 3 000

AMÉR. FABRIL .. 5 000
IDEM 18 000
IDEM 1 100

SOUSA CRUZ .... 500

4,55
4,60
4,65
4,70

1,75
1,76
1,68
1,70
1,72
0,70
0.71
0,72
0,73
0,49
0,50
0.47
0,48
1,07
1,98
1,99
2.00
2,01
2,02
1,92
1,93
1,94
0,61
0.62
0,63
0.64
0,65
0,66
0,67
0.78
0,79
0,38
0,39
0.40
2,25

Aç 6 e S

IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

N. AMÉR., Nom. ..
B. MINEIRA 

IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

SID. NAC, Port. .
IDEM 
IDEM 
IDEM 

SID. NAC, Nom. .
IDEM 

HIME 
IDEM 

KIBON 
IDEM 

L. AMERICANAS .
IDEM 
IDEM 

L, AMERICANAS -
ex-Dlr
IDEM 
IDEM 

. IDEM 
B. ESTRELA, Pref.

IDEM 
IDEM
IDEM 

MESBLA, Pref. ...
IDEM 
IDEM 
IDEM 

MESBLA, Pref. ...
IDEM 

Mi SANTISTA ...
IDEM 
IDEM 

PETROBRÁS 

Quant, Cot.

500 2,26
000 2,27

1 100 0,28
000 2,29
500 2,30
100 2,31
800 2,35
000 0,89
000 0,70
500 0,71
300 0,72

20 200 0,73
39 400 0,74

1 000 1,36
500 1,37
300 1,38
000 1,39

1 200 1,39
500 1,40
500 0,56
000 0,57
100 2,30

1 600 2,32
1 000 2,15

900 2,16
300 2,17

300 1,80
400 1,81
300 1,82
200 1,85
400 1,35

, 100 1,40
100 1,41
100 1,42

300 0,78
100 0,79
500 0,80

1 300 0,81
7 000 0,80
4 000 0,81

200 1,52
100 1,53

1 100 .1,54
500 3,06

A çfleg Quant. Cot.

IDEM 1 500
IDEM 11 569
IDEM 2 000
IDEM 6 032

SAMITRI 1 000
IDEM 1 000
IDEM 200

S. P. ALPARGATAS 6 300
IDEM 10 300
IDEM 100

V. R. DOCE, Port. 600
IDEM 1 500
IDEM 1600
IDEM 2 000

V. R. DOCE, Nom. 444
IDEM 1500

W. MARTINS .... 2 600
IDEM 800

WILLYS, Ord 1 100
IDEM 300

LETRAS
HIPOTECÁRIAS

B. E. 2 000
IDEM 130

TÍTULOS
DA UNIÃO

OBRIG. REAJUST.

PORTADOR, 1 ano 100
IDEM ........... 760

PORTADOR; 2 aiios 39
PORTADOR, 5 anos 650
BECUP. FINANC. 1 829

TÍTULOS
DOS ESTADOS

LEI 303 
IDEM

LEI 820, Plano A

705
000
032

3,07
3,08
3,09
3,10
0,86
0,87
0,88
0,88
0,89
0,90
3,05
3,08
3,10
3,12
3,00
3,05
3,00
3,05
0,65
0,67

0,00
0,65

26,00
26,10
23,00
21,50
0,62

0,69
0,70
0,69

Aç õc« «.uant. Cot.

PREGÃO DA TARDE

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

B. E. G., c/ Dlr. . 350 0,35
BCO. NAC, IND.

COMERCIO - C/
Dlr., Bon. ...

DEOD. INDUST,
IDEM 

BRAS. EN. EL. ...
IDEM 

PAUL. DE F. E LUZ
IDEM 

F. E LUZ DE MI-
NAS GERAIS ...
IDEM 

110 000
3 000
3 000

21 000
36 000
42 000
29 000

15 000
14 000

4,53
0,37
0,38
0,17
0.13
0,23
0,21

0,18
0,19

0,29
0,21

F. E LUZ DO PA-
RANA 1 000
IDEM 16 000

S. B. SABBA, Pref.
Nom 100 1,10

CASA JOSÉ SILVA
Ord., Port. ... 300 1,3S

IDEM 500 1,39
PETROMINAS .... 1386 0,90

IDEM 1 000 1,00
PLAZA COPACA-

BANA HOTEL _
Nom.

REF. PET. UNIÃO
préí.-';:_.;.'...

M. FLUMINENSE .
IDEM 
IDEM 
IDEM 

C. INDUST., Pref. .
IDEM

ANT. PAULISTA ..
IDEM ;.

CIMENTO ARATU

1 040 1,00

OOO

.1 000
3 500

000
6 000
1 500

400
400

I 400
600

1.20.
0,92
0,93
0,94
0,95
0,45
0,46
1,44
1,45
1,80

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

COM CORREÇÃO MONETÁRIA:

CIA. ATLÂNTICA
(CATLANDI)

30% + 6% ...

CEDRO S/A

30% +6% .. 360

4 950,00

100 000,00

CIFRA S/A

30f„ + t%
COFIBRAS S/A
27%+ 3% 

CREDIBRAS

12% +3% 

180

401

180

3 900,00

400,00

100 000,00

CRESA S/A
28% + 6% a.a. ,
28% + 6% a a.
28% + 6% a.a. .
28% + 6% a.a. .
28% + 6% a a. .
NOVO RIO S/A
13,500% 4. 3% ...

180
210
240
246
233

100,00
100,00

1 000,00
28 000,00

700,00

20 000,00

BOLSA DE NOVA IORQUE

Nova Iorque (UPI-JB) — Média dc Dow-Jones na Bolsa de , Nova Iorque:

AçõesAções VariaçSo

30 INDUSTRIAIS  +4,12 20 FERROVIAS

Variação

+ 1,99

MERCADORIAS
Café-Rio

O marcado de café disponível regulou, ontem, estável e com
os preços Inalterados, O tipo 7, 6aíra 1966/67, foi mantido na base
anterior de NOrS 4,00 por 10 quilos. Nía houve vendate e o mercado
lechou Inalterado. Embarques 41 666 Eacas. Entradas, existência
e caíé despachados para embarques, o IBC nfio forneceu.

Açíicar-Rlo
Firme e inalterado íoi eomo funcionou o __._i-e_.-k_ de açúcar.

Entradas. 24 070 sacos do Eat/ado do Rio. Saídas 10 000. Existência
45 480 sacos.
Algodão-Rlo

Func-cnou o mercado de algodão e_n rama, calmo e lnalte-
rado. Entradas 122 fardos do São Paulo e 96 de Minas no total
de 218 íardos. Saldas 200. Existência 2 123 í<ardo_.

São êsçes os preços do mercado atacadista, nas praças do Rio, Sáo Paulo e Belo Horizonte, segundo dados fornecidos pelo SIMA
— MINISTÉRIO DA AGRICULTURA — DEPARTAMENTO ECONÔMICO — SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA
(Conv.nlos M. A. — CONTAP—USAID/BRASIL).

COTAÇÕES DO DU 1-3-67

PRODUTOS

ARROZ (Sc. 60 quilos) 
Amarelão . 
Agulha
Bluc-Rose 
FEIJÃO (Sc. 60 quilos) 
Jalo 
Preto 
Mulatinho 
OVOS (Cx. 30 dz.) 
Grande
Médio 
AVES (p/quilo) 
Vivas 
FARINHA' DE MANDIOCA (Sc. 50 quilos)
Fina 
Grossa 
MILHO (Sc. 60 quilos) 
Amarelo mesclado . ..,
Amarelo híbrido 
BATATA INGLESA (Sc. 60 quilos) 
Comum-Prlmetra 
Comum-Especial 
TOMATE (Cx. 25 quilos) 
Extra 
Especial 
LIMÃO (Cx.)
Galego 
CEBOLA (Sc. 45 quilos) 
Péra 
BANANA (pregado de 30 quilos) 
Prata 
MANTEIGA (p/qullo) 
Mineira 
Dolanla 
CHARQUE (P/qullo) 
Bovlno-traselro 
Dianteiro 

GUANABARA

NCrS
mercado estável

40,00 a 50,00
38,00 a 40,00
35,50 a 36,50

mercado estável
24,00 a 25,00
27,00 a 28,00
21,00 a 23,00

mercado estável
23,00 a 24,00
22,00 a 23,00

mercado
1,65 a

mercado
13.00 a
11,50 a

mercado
13,50 a
14,50 a

mercado
6.00 a

10,00 a
mercado

10,00 a
8.00 a

mercado
3.00 a

mercado
ausente
mercado

7,00 a
mercado

2.50 a
2.20 a

mercado
3,20 a
3,00 a

estável
1,85 \

estável '
16,00
14,00
estável
14,00
15,00
estável
8,00

12,00
fraco
12,00*
10,00 .
estável
4.00
estável

do mercado
estável
8,00

estável
a2.55
2,25

estável
3,30
3,10

SAO PAULO

NCr»
mercado estável

34,80 a 43,80
30,80 a 34,00
31,50 a 32.50

mercado estável
18,00 a 19.80
21,50 a 23,00
16,00 a 17,00

mercado estável
24,00
22,00 .

mercado estável
1,00 a 1,15

mercado estável
11,00 a 12,00
11,00 a 12,00

mercado estável
10,80 a 1-1,20
10,60 a 11,00

mercado estável
4,00 a 7,00
6.00 a 10,00 '

mercado estável
10,90 a 13,70
8^0 a 11,70

mercado estável
2,00 a 5,00

mercado estável
8.45 a 9,00

mercado estável
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

BELO HORIZONTE

NCr»
mercado estável
sem negociaç&o
sem negociação

37,00
mercado estável

22,00 a 23,00
26,00 a 27,00

sem negociação
mercado estável

26,00
25.00

mercado estável
1,30 a 1,40

mercado estável
12,00 a 13,50
12,00 a 13,50

mercado estável
12,00

XXX
mercado estável

9,00 a 10,00
11,00 a 13,00

mercado estável
7,00 a
6.01

mercado
5.00

mercado estávrt
«12,60 a 13,50
mercado estável

7.50 a 9,00
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

8,00

estável

tí_àt__\ 3'^f^p?1»*5p«»!^ j^gÇ*ií«*-«*«« ¦ ,.W-
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[lasses produtoras pedem a
Márcio não elevação do ICM

As classes empresariais da
Guanabara " comparecerão à
reunião de Curitiba dos Se-
cretários de Fazenda dos Esta-
dos da região Centro-Sul pa-
ra defender a tese de que é
prematura a elevação da' ali-
quota do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias, ad-
mitlndo que se faça uma re-
visão no referido tributo sò-
niente em julho do corrente
ano.

Esta dedsão foi comunicada
ontem ao Secretário de Fi-
mancas da Guanabara, Sr.
Márdo Alves, pelos presiden-
tes da Federação das Indús-
irias do Estado da Guanabara,
Sr. Mário Leão Ludolf, da As-
socinção Comercial do Rio de
Janeiro, Sr. Antônio Carlos do
Amaral Osório, e do Clube dos
r>iretores Lojistas, Sr. Jorge
Geyer.
LUTA CONTRA ALTA

Após o encontro mantido on-
tem com o Sr. Márcio Alves,
o Presidente da Associação Co-
mercial do Rio de Janeiro dis-
se que foi reafirmado o pen-samento nacional dos dirigen-
tes empresariais, de lutarem
contra a elevação da alíquota
¦do ICM, por considerarem qual-
quer julgamento a respeito das
arrecadações estaduais, "pre-
imaturo e não satisfatório".

Afirmou o Sr. Amaral Osó-
rio que, na maioria dos Esta-
dos, o mecanismo de implan-
tação do ICM não está com o
seu funcionamento em pleno f!vigor, razão porque a arreca-
dação não poderia mostrar sua
real situação. Ê evidente —
acentuou — que a argumenta-
ção usada por alguns Secreta-
rios de Fazenda de que as rc.-
pectivas arrecadações nos dois
primeiros meses do ano íoi bai-
xa, o que não deve ser levado
em consideração, porque o re-
cesso dos negócios neste pe-ríodo não pôde servir de ter-
niômçtro para uma arrecada-
ção imedia anual. '
NA GUANABARA

Declarou o Presidente da As-
sociação Comercial que deve

ser lembrada a situação par-
ticular da Guanabara, "que é
deveras promissora, pois con-
seguiu arrecadar 40% a mais
em comparação a igual perlo-
do de janeiro e fevereiro do
ano anterior, atingindo cifras
que passaram de NCrS 20 para
28 milhões (vinte e oito bilhões
de cruzeiros antigos), resultan-
tes da diferença de arrecada-
ção do Imposto de Vendas e
Consignações para o ICM.

Explicou que, para fazer va-
ler a posição privilegiada da
Guanabara perante os demais
Estados "ficou resolvido de co-
mum acordo com o Secretário
Márcio Alves que êle defenda
a tese em Curitiba de que é
prematura a elevação imedia-
ta da alíquota do ICM." A r.-
visão — acentuou — é admi-
tida eni julho e deverá ser fun-
damentada em dados mais po-sitlvos por parte dos Estados
menos favorecidos, devendo,
por outro lado, ser estudada
pelas classes empresariais.

Finalizou o Presidente da
Associação Comercial que "não
está em jogo, nessa luta contra
a elevação da alíquota do Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias, os interesses imedia-
tos dos comerciantes, mas tãosomente o dos consumidores.
LOJISTAS APOIAM
LUTA

Os lojistas do Rio de Janei-
ro estão empenhados na luta
contra a majoração da allquo-
ta do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias, e já. con-
tam também com os esfor-
ços desenvolvidos no mesmo
sentido pela Associação Co-
mercial e Federação das In-
dústrias da Guanabara.

Na reunião de ontem do Clu-
be de Diretores Lojistas do
Rio de Janeiro, o Sr. Jorge
Geyer deu conta dos entendi-
mentos mantidos com o Secre-
tário de Finanças da Guana-
toara, que prometeu propor, na

MINÉRIO MAIS RÁPIDO
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O Sr. Oscar Oliveira fala sóbre a exportação de minérios, tendo àsua esquerda, sentado, o Ministro Mauro Tibau

Vale do Rio Doce contrata
firmas para construção de
estrada de ferro em Minas
™rt?-Lrimu iro-,p?sso para um substancial aumento das ex-
§__&?_ wr^g de mlnérl° f°i dado ontem à tarde.
sSkfi 

C°mPanhia Val* do Rio Doce, através de seú
gÉ 

Sr- °scar Oliveira, assinou oito contratos com
ííffiM» Í™a! emPreitei™ Para a construção de 107 qui-$ê$§&$%^$$ mcosta Lacerda-^a-
««„^Urante a ^roônia de assinatura dos contratos oue
S?mJTrL^eSe^ do Ministro das Minas eEnéX.
Docf salientou n'„o 

FKslde^ & Companhia Vale do Biô
encurtamentn V «n* Tstru5a° do ramal permitirá um
m„S 15° <Juil°metros entre o parque siderúrgi-

Paul. e 
°S °entr0S consumidores do Rio e de São

próxima reunião de Curitiba, oadiamento dos estudos sobre. oassunto para Julho.
CEDO AINDA

Ainda na reunião do CDL, o
Sr. Ivo Vidal, Presidente da
Comissão de Coordenação, afir-
mou ser muito cedo ainda parase avaliar, com exatidão, as
verdadeiras repercussões da
atual alíquota de 15% sobre a
receita dos Estados, não sendo
possível tomar-se por base ape-
nas o mês de janeiro, pois tudo'
indica que á arrecadação do
ICM se normalizará nos próxt-mos meses. Lembrou que, na
Guanabara, a previsão foi ul-
trapassada para melhor.

A situação precária dos ser-
viços públicos no Estado foram
igualmente objeto de debates,
manifestando os lojistas suas
preocupações diante das dlíi-
culdades que o comércio carioca
enfrenta — as maiores dos úl-
timos anos —, sobretudo peloracionamento de luz e energia,
cujos critérios, esperam os lo-
jlstas, sejam revistos pelo Al-
mirante Miguel Magaldi, parasuavizar a situação.
PIMENTEL
CONVIDA ISRAEL

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Governador Israel Pinheiro
recebeu ontem um telex do Gò-
vernador do Estado do Paraná,
Sr. Paulo Pimentel, convidan-
do-o para participar de uma
reunião de Governadores dos
Estados da região Centro-Sul
do Pais, com a finalidade de
debater a elevação da alíquota
do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias, a realizar-se no
dia 10 deste mês, em Curitiba.

No dia 9 de março, segundo
ainda o telex do Sr. Paulo Pi-
mentel, será realizado um en-
contro preliminar, do qual par-
ticiparão todos os Secretários
da Fazenda dos Governos da
região Centro-Sul para estabe-
lecer o esquema do pedido de

Biolchini é
Flores vêem
duplicatas

O Vice-Presidente da Federa-
ção Nacional dos Bancos e o
Presidente do Sindicato dos
Bancos do Estado da Guanaba-
ra, respectivamente, Srs. Luís
Biolchini e Jorge Oscar de Me-
Io Flores, estiveram ontem com
os Ministros da Fazenda e Pia-
nejamento, para solicitar a re-
tirada do artigo número 6 do
anteprojeto de lel que regula-
menta às duplicatas, alegando
que êle exime o emitente da
responsabilidade do titulo de-
pois de.aceitar a duplicata.

Alegaram os dois banqueiros
que se fôr mantido o artigo,
serão criadas inúmeras dlíi-
culdades nas relações entre os
bancos e as empresas comer-
ciais e industriais, aumentando
ainda mais os obstáculos à ex-
pansão do crédito. Afirmaram,
ainda, que os bancos atualmen-
te negociam com as duplicatas
de acordo com o crédito dos
emitentes, fazendo essa opera-
ção com os Estados e, por isso,
consideram muito difícil um
cadastramento completo de to-
dos os emitentes. Os banquei-
ros vão pedir apoio à sua pre-
tensão em todas as entidades
representativas do comércio e
da indústria.

IMPORTÂNCIA

_ Os 11 túneis e. sete viadutos
que serão construídos no Ra-mal Costa Lacerda—Fábrica
propiciarão um aumento no,. fluxo de minério ao Porto deTubarão, considerado o-maior

. terminal oceânico do mundotrazendo novos divisas ao País!A Construtora Vale do Pira-cicaba (CONVAP), através doSr. Homero Schettino, terá oencargo de construir três tú-nels e ainda um viaduto — ês-te em consórcio com duas ou-trás firmas — num prazo de20 meses. A CONVAP, no mo-mento, constrói um túnel navariante do Caetetu, sendo que
j dois já estão prontos. Os trêstotalizam 2 300 metros.

O total dos contratos assina-dos pela Companhia Vale do
Rio Doce atingem a 

, NCrS 30 000000,00 (trinta bi-Ihões de cruzeiros antigos). Os11 túneis têm em conjunto5 300 metros — o maior com1300 — e os viadutos 2 730 me-Iros, sendo o maior de 500 me-tros.
O Presidente da ComuanhiaVale do Rio Doce, ao ressaltara importância da obra, disse

que "enquanto países como oCanadá e a Suécia lutam por

/

extrair grande parte de seusminério em galeria-mina e osubmetem depois a penoso pro-cesso de concentração, paraexportá-lo para países próxl-mos, o Brasil extrai o seu, de
alto teor, a céu aberto, restan-
do apenas promover o embar-
que direto".

Mais adiante disse que o
grande problema de transportar
o produto a baixo custo seráresolvido com a obra a ser rea-lizada pelos empreiteiros-
CONTRATOS.

Os contratos firmados pelaCompanhia Vale do Rio Docesão os seguintes: Construtora
Vale dò Piracicaba
(CONVAP), três túneis; Cons-trutora Andrade Gutierrez, ser-viço de terraplenagem; Com-
panhia Serviços e Engenharia
(SERVIENGE), quatro viadu-tos; Companhia Alambra deEngenharia, cinco túneis; J.Dantas Engenharia e Comércio,três túneis; Empresa de Pavi-mentação e Engenharia, doisviadutos; e um consórcio entre

a Construtora do Vale do Pira-cicaba (CONVAP), AldndoVieira S/A, e Mascarenhas Bar-bosa Roscoe, para a construção
de um viaduto em 20 meses.

elevação da alíquota do ICM,
para 19,4%.
Só O ICM

O Governador Israel Pinhel-
ro aceitou o convite e no dia 9
viajará para o Paraná, acorn-
panhado do seu Secretário da
Fazenda, Sr. Jofre Gonçalves.
Deverão tomar parte na reu-
nião do dia 10 os Governado-
res do Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina, Paraná, São Pau-
lo, Minas Gerais, Guanabara,
Estado do Rio, Mato Grosso e
Goiás.

Fontes do Palácio da Liber-
dade revelaram que o Gover-
nador de Minas determinou á
Secretaria da Fazenda que rea-
lize, nos próximos dias, todos
os estudos a respeito da eleva-
ção da alíquota do ICM paraserem apresentados durante a
reunião em Curitiba.
ICM SOBE GASOLINA

São Paulo (Sucursal) — O
Presidente do Sindicato do Co-
mércio Varejista de Combustt-
veis Minerais, Sr. Moacir Ma-
chado, afirmou ontem que o re-
colhimento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias sô-
bre a gasolina automotiva, o
óleo diesel e óleos lubrificantes
provocará mn aumento no pre-
ço desses produtos, "com con-
seqüências no nivel geral de
preços".

Salientou que o Decreto-Lel
m.° 208, assinado anteontem pe-lo Marechal Castelo Branco, íoi
íelto em decorrência do dispôs-
to no Art. 24, § 4.° da noVa
Constituição, e que sua influen-
cia nos preços dos derivados,
do petróleo e outros produtos
depende da fixação das alíquo-
tas pelo Conselho Nacional do
Petróleo.

O Sr. Moacir Machado In-'
formou, ainda, que atualmen-
te os derivados do petróleo es-
tão isentos do ICM e a sua in-
cidêncla, a partir de 1 de abril,"influirá mais ou menos nos
preços dos produtos e nos nl-
veis gerais de preços de acordo
com o que determinar o CNP".

Alterado o
nome do
B. Central

O Presidente Castelo Branco
baixou o Decreto-Lel 278, de 28
de fevereiro de 1967, alterando
a denominação do Banco Cen-
tral da República do Brasil, pa-ra Banco Central do Brasil.

O.Sr. Rui Leme, futuro Pre-
sidente do Banco Central, es-
teve ontem em visita de corte-
sia ao Sr. Dênio Nogueira,
atual Presidente desse estabe-
lecimento de crédito 'oficial,
ocasião em que trocaram im-
pressões sobre a situação atual
do Banco.

Projeto vai
estabelecer
compulsório

Brasília (Sucursal) — Proje-
to fixando em 15%, no máxl-
mo, a taxa de depósito com-
pulsório que os bancos são obri-
gados a fazer ino Banco do Bra-
sil, por ordem do Banco Cen-
toai, será apresentado na Ci$mara pelo Deputado Erasmo
Martins Pedro (MDB-Guana-
bara). _

A proposição dá competência
ao Conselho Monetário Nacio-nal de fixar a taxa anualmente,
a fim de evitar modificações
através de resoluções do BancoCentral.

INSTITUTO NACIONAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

AOS SEGURADOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

E AO PÚBLICO CARIOCA
A respeito da transferência do Serviço de Pronto Socorro anexo

ao Hospital Presidente Vargas, do extinto SAMDU, na Rua Aristi-des lobo, 115, para novas instalações, no Hospital Central dos Ma.rítimos do ex-IAPM, na Rua leopoldo, 280, Andarai, nesta cidade,
o Presidente do Instituto Nacionalde Previdência Social esclarece
o seguinte:

¦ Abolido o SAMDU qué, Juntamente com os Departamentos deAssistência Médica dos ex-IAP, passou a integrar a Secretaria Exe-cutiva de Assistência Médica do INPS, cabia-nos resolver, entre ou-tros, o problema das péssimas instalações do eitado Serviço dePronto Socorro.

Após acurado exame pelos técnicos daquela Secretaria Exc-cutiva, foram escolhidas as instalações do aludido Hospital Centraldos Marítimos, no endereço supra, por serem as que melhor aten-dem as reais exigências desse tipo de serviço médico, bem comoas que apresentam as melhores condições de aproveitamento desua capacidade ociosa.

Graças is medidas adotadas, sem aumentar despesas nem criar
qualquer dificuldade aos demais atendimentos do citado Hospital,
pudemos elevar para 100 o número de leitos do Serviço de ProntoSocorro do antigo SAMDU, ora ipcorporado ao. INPS.

. v j'"1' 
n5° ,êm ° menor fundamento as notícias alarmistasveiculadas na Imprensa por lideres classistas, certamente mal infor-mados a respeito do que na verdade ocorria naquele nosocômio,e em que, por extrapolação, tecem comentários desalrosos sobre asmedidas adotadas no INPS para • unificação física dos órgãos pra-Videnciarios na Guanabara.

O INPS põe a disposição de seus segurados e respectivos de-
pendentes, no seu nôvo Serviço de Pronto Socorro, na Rua Leopol-do, 280, Andarai, atendimentos de clinica médica de urgência;clinica cirúrgica de pequeno e grande porte; clínica cardiológica deurgência; clínica traumatológica, etc.

Os previdenciários cariocas têm agora mais um Serviço doPronto Socorro i altura de suas necessidades e dos foros de civl-lização do Estado da Guanabara.
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Empresários fazem críticas
à CONEP em estilo fabular
e dizem como sâo devorados

O Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro, eracarta de protesto intitulada História de Monstros, em es- 
r>

tilo fabular, faz severas críticas ao Decreto-Lei n.° 38 e seuRegulamento que dispõem sobre a Comissão Nacional de •
Estímulos à Estabilização de Preços — CONEP — e tratam •
do processo de contenção e formação de preços."Era uma vez... _ inicia o documento — um pais decastelos brancos, de campos verdejantes e de nogueiras ~
sombrias. Um dia, ninguém sabe de onde veio, apareceuali um ser monstruoso. Tinha o corpo de leão e cabeçade mulher. Todos já compreenderam que o monstro era "'
uma esfinge. Mas êste monstro tinha uma particularidade: 

"
so devorava empresários." iv\
A ESFINGE

Depois de explicar que "o
monstro postava-se no cami-
nho de sua vítima e, infalível-
mente, fazia-lhe uma pergun-ta sobre determinado disposi-
tivo de determinado instru-
mento legal, referente à vidaeconômica da Nação", salien-
tava que, "como esses imtru-
mentos legais, naquele país, sesucediam com tamanha rapi-
dez que não davam tempo aserem compreendidos peloscontribuintes, a esfinge tinha
sua tarefa grandemente facili-
tada. Não havia empresário
que conseguisse dar resposta
satisfatória ao monstro, que,aplicando o clássico "ou me
decifras, ou te devoro", acaba-
va devorando o infeliz que se
atravessava no seu caminho".Uma infinidade de em-
presários já havia sucumbido
às garras do monstro, quandosurgiu mais um Decreto-Lei, o
de n.° 156, que regulamentou
outro Decreto-Lei, o de n.° 38.
Se êste já era monstruoso,
mais monstruoso ainda foi
aquele. O monstro, portanto,estava no seu elemento.

O Artigo 1.° — continuava —
dos dois Decretos-Leis deter-
minava que "as empresas in-
dustriais e comerciais, contri-
buintes do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados ou do
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias, ficam obrigados
a manter um demonstrativo
dos preços de venda de seus
produtos ou mercadorias, no
mercado interno, a partir de1 de outubro de 1966".
O MONSTRO DEVORA

O monstro escolheu — prós-segue a carta — um empresa-
rio bem gordo (compreende-se:
cabeça de mulher, ainda queem corpo de animal, haveria
de gostar de homens bem re-
chéados), dono de um grandemagazine que vendia 58 793
mercadorias diversas e, assim,
tinha que manter milhares de
demonstrativos de preços, (a
regulamentação concediaàs
empresas que operam com
grande número de variedades
de mercadorias algumas facili-
dades, mas, assim mesmo, de
atendimento difícil e dlspendio-
so) e perguntou:Pode me dizer o preço de
venda de um pacotmho de pa-iltos, vigente no dia 1 de ou-
tubro de 1966?

— Naquele tempo, não estava-
mos ainda obrigados ai manter
demonstrativos de preços, e a '
lei não pode retroagir — bal-
buciou o infeliz.

Não me interessa — bradou t
o monstro. O que me interessa
é saber se você sabe o preço.O coitado não sabia. Acabou
sendo devorado. '"¦'«-,
SE CORRER, O BICHO PEGA

Outro dispositivo da regula-.'';
mentação estipulava — conta
o documento — que, quando se
tratar de produto nôvo, a em-
presa deverá assinalar essa ¦<
condição no quadro demonstra-
tivo de que trata o Artigo l.°„
anexando ao mesmo a estru-
tura pormenorizada de custos
ou da formação de preço fi-
nal — inclusive preços de ven-.
da ao público, bem assim das
condições de venda — prazo,
quantidade, desconto . juro.Desta vez o monstro no ca-.*,
minho de um casal de em-
presários; êle dono de uma .
Joalherla, ela dona de uma ca- .
sa de tecidos.

Vocês obedecem estritípiente— perguntou o monstro — ao
quo ordena o dispositivo, exi-
gindo a apresentação da estru-
tura pormenorizada de custos
ou da formação de preço final?

Bem sabeis que isso é impôs- .
sível — respondeu o Joalherlo -
por si e pela companheira. Mi- "
nha casa trabalha com 5 864
artigos. E todos são produtosnovos. Não há um anel igual
a outro. Não há uma pulseiraigual si outra. E na mesma..;
situação se encontra minha
companheira.
PINAÍ. feliz'

Uma história que se prezanão pode acabar sem um hap-
py end_— diz o documento —
mas, não é fácil encontrar um
desfecho feliz para tanta tra-
gédia. Contudo, como a espe-
rança é a última a morrer, os
empresários daquele pais, ao.
findar a nossa história, aguar-
davam esperançosos que, den- -.
tro em breve, Hélics, o deus"
do Sol, assumisse o seu lugar •
ao nôvo Olimpo. Ele que tudo
vê e tudo sabe, poderá decifrar
a esfinge. Êle, com seus raios,
poderá fulminar o monstro,
salvando o que resta do em-.
presariado daquele pais de cas-
telos brancos, de. campos ver-
dejantes e de nogueiras som--;'
brias. ,

1959 1960 1961 1962 1963 1964 I96S 1966 1967 1968

O desequilíbrio entre a receita e a despesa do
orçamento administrativo da União em 1968 deverá
ser de NCr$ 220 000 000,00 (duzentog e vinte bilhões
de cruzeiros antigos), segundo previsão feita pelostécnicos do Ministério do Planejamento, onde são
analisados os deficits desde 1959 e estabelecida a
projeção para 1967 e 1968.

O trabalho, apresentado em gráficos que atuali-
zam os valores a preços de 1966, mostra uma progres-siva redução de déficit a partir de 1963 — ocasião
em que atingiu o máximo no período — revelando um
crescente desequilíbrio nos anos anteriores.

O pioneiro dat agências metropolitanas

BANCO BOIlVISTJiSSllíí
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.Uma c ompleta organização' bancaria

Agência
BOM RETIRO

Rua Barão do Bom Retiro, 1053
Fona: 58-0531

SEDE PRÓPRIA

Só opera no Rio de Janeiro

DEPÚS1TQS Jf PRAZO
FIXO SEM UMiTE COM
CORREÇÃO MONETÁRIA

Depósitos populares •
limitados até
NCR$ 5.000

Expediente: 9,00 âs 18 hs.
QESS

BANCO DO COMMERCIO E INDUSTRIA DE SÃO PAULO S/A.
Fundado em 1889

Cad. Geral dos Contr. — Inscr. n.° 61.364.022

SEDE: São Paulo — Estado de São Paulo

194 Departamentos distribuídos em todo o País

Resumo cio Balancete em 3 de fevereiro de 1967

ATIVO

Em Caixa t em Depósito no Banco do Brasil S/A. Cr$ 19.800.297.717

Depósito em Dinheiro no BANCENTRAL Cr$ 28.938.823.911

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, à Or-

deni do BANCENTRAL Cr$ 6.702.989.040

Títulos do Tesouro Nacional Cr$ 61.123.463

Depósito no Banco do Nordeste do Brasil S/A., .

Ordem d» SUDENE Cr$ , 1.112.989.765

Titulo» Descontados e Empréstimos em C/Corrente» Cr$ 113.281.017.798

Títulos e Valores Mobiliários........'........... Cr$. 9.817.656.483

Imóveis e Instalações Cr$ .26.584.377.611

Agências e Correspondentes ..,-.; Cr$ 76.248,733.750

Resultados Pendentes Cr$ 2.380.004.674

Contas de Compensação ,...;.... Cr$ 141.610.773.373.

Cr$ 426.538.787.585

PASSIVO

Capital  Cr$ 15.000.000.000

Aumento de Capital  Cr$ —.—
.. ..I

Reserva  Cr$ 19.039.596.101

Lucros «m Suspenso  Cr$ 81.146.209 Cr$ 34.120.742.310'

Depósitos:

avista Cr$ 156.973.808.991;

a praio - Cr$ 4.484.304.861.

Agências e Correspondentes Cr$ 83.960.924.812

Resultados Pendentes Cr$ 5.388.233.238

Contas de Compensação ....'. Cr$ .141.610.773.373

Cr$ 426.538.787.585

S. E. ou O.

São Paulo, 15 de fevereiro de 1967
DIRETORIA *

Diretor Presidente Theodoro Quartim Barbosa
Diretor Superintendente Roberto Ferreira do Amaral
Diretor Justo Pinheiro da Fonseca
Diretor Caio de Paranaguá Moniz
Diretor Caio Ramos Jr.
Diretor Thomaz Gregori
Di'etor Luiz Carios Villares Barbosa

José Álvares Rubião Filho

João de Carvalho

Gerente Geral

Contador CRC
Sp. n.» 7 607
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Conselho que condenou a
19 anos Gregório e Julião

i julga hoje Miguel Arrais

JB EM CAMPO GRANDE

Recife (Sucursal) — O ex-Governador Miguel Arrais
vai ser julgado hoje pelo mesmo Conselho da Auditoria
da 7.a Região Militar que condenou a 10 anos, ha pouco
mais de uma semana, o líder comunista Gregório Bezer-
ra, o ex-Deputado Francisco Julião e mais 31 indiciados
por crime de subversão em Pernambuco.

O Sr. Miguel Arrais era o principal acusado no pro-
cesso que indiciou 37 pessoas por subversão em Pemam-
bueo, mas foi dele excluído juntamente com quatro dos
seus ex-Secretários, sendo o seu processo remetido em se-
parado à Justiça Civil e mais tarde à Justiça Militar, após
a publicação do Ato Institucional n.° 2.

ACUSAÇÃO E DEFESA

O Presidente do Conselho que
vai julgar hoje o ex-Governa-

odor — acusado de ter dado ço-
abertura .aos lideres comunistas
«do Estado — é o Coronel Jo&o
:;Batlsta, da Base Aérea do Re-

Hgitjj: A Promotoria.naqual íun-
jcíonará o Sr. Francisco de Paai-

la Acioli Filho, tentará sus-
tentar que as agitações havi-
das de 1962 a 64 na zona ur-
bana do Recife e no interior
do Estado tinham o apoio do
Sa*. Miguel Arrais.
- A defesa do Sr. Miguel Ar-
rais estará a cargo do advo
gado Brito Alves. .

et-
«.-¦¦

5." RM apura notícia
sobre guerrilheiros

i- Curitiba (Correspondente) —
;JÍÔ Comando da 6;a Região Mi-
Eitar está -realizando sindicân-
relas na redação de Ò"Diário do
jWaràna; coni a finalidade de
^Ünstaürár um IPM parai apu-"Var a origem de notícias pu-—blicadas pelo jornal sobre a

; supostao Invasão do território
do Estado por guerrilheiros m-
gentinos.

A notícia, vinda, segundo o
jornal, do Sudoeste do Paraná,
teria) sido originada por um
erro de interpretação: tropas
do Exército se encontram no

j mom»nto naquela área, perto
! da Cidade de Barracão, em ma-

nobras de adestramento. A 5.a

Região Militar se apressou em
desmentir o mal-entendido,
considerado alarmista.

JULGAMENTO

Porto Alegre (Sucursal) — O
primeiro julgamento de ele-
mentos acusados de subversão
perante a Justiça Militar do
Rio Grande do Sul está mar-
cado para o dia 28, quando
comparecerão perante ei Audi-
itoria de Guerra o ex-delegado
da CNTI, Sr. Alvoro Aiala e
o ex-Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores em Energia
Elétrica, Sr. Jorge Alberto
Campesano.

]B-Kodák para
dá I.° prêmio

à foto "Os Bons Amigos"
A foto Os Bons Amigos, de Virgílio Cunha Filho, íoi

escolhida ontem como a melhor entre as selecionadas no
Concurso JB-Kodak e publicadas no JORNAL DO BRASIL
durante o mês de fevereiro. Integraram o júri que apon-
tou os vencedores o Editor-Chefe e o Chefe do Departa-
mento Fotográfico do JB, Srs. Alberto Dines e Alberto
Ferreira.

O segundo prêmio coube a Henrique da Silva Cruz,
pela foto E Agora?, e o terceiro a Rogério Dias, autor da
fotografia Chuva. Os vencedores receberão máquinas Ins-
tamatic, da Kodak, e medalhas de ouro,, prata e bronze
montadas sobre jacarandá. O júri decidiu conceder men-
ção honrosa à foto Antropoãos-I, de W. Pena, por sua
inventiva.
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Advogados cle estudantes
denunciam a remoção dos
presos para

O JORNAL DO BRASIL abriu ontem mais uma agência de anúncios, dessa vez em Campo Grande, na Rua Cesário de Melo, 1 570, entregan.
do-a à sua população, depois de abençoada pelo padre Rafael Azaitzu, através do Chefe da Seção de Classificados, Sr. Hélio Sarmento, que
aparece na foto entre o Presidente da Associação Comercial do bairro, Sr. Antônio Peixoto Filho (à direita), e o Sr. Roberto José Osório,
diretor da Auto Modelo S/A. c da Guandu Automóveis Lula., em cujo edificio foi instalada. A nova agência funcionará diariamente no

horário de 8 horas às KilúQm e, aos sábados até as 11 horas

Os advogados Evaristo de Morais Filho e George
Tavares denunciaram ontem que os estudantes pre-
sos no último sábado foram encaminhados à Vila
Militar e só as mulheres — em número de dez e já
liberadas — estiveram detidas no DFSP, cuja sede
é na Rua da Assembléia.

As ordens de prisão, segundo o advogado Geor-
ge Tavares, partiram do delegado Osvaldo Pereira
Gomes, o qual recomendou o uso de energia e que
seus homens evitassem a conversa dos detidos com
outras pessoas, proibindo-os, ainda, de informar pa-
ra onde eram levados.

advogado Evaristo de Morais
Filho adiantou que o acadêmi-
co da Faculdade de Direito,
Antônio Serra, suspenso da-
quela Escola sob acusação de
ter dirigido o movimento con-
tra o pagamento das anuída-des, no ano passado, é um deseus clientes.

— Só posso dizer que tenhoinformações seguras de que csestudantes estão na Vila Mili-
tar, incomunicáveis e que, dês-tes, cinco me constituíram seuadvogado. Quatro ainda estão
presos e um já foi liberado,
mas a Policia já me informou
que deverá soltá-los, pelo me-
ncs até a próxima sexta-feira.

Quanto às condições dos pri-sioneiros, o Sr. Evaristo de
Morais Filho diz serem boas.
A demora na libertação damaioria, segundo informações
que teria obtido no DFSP, é
provocada pelo grande núme-
ro de interrogatórios, exija du-ração depende do conceito dosdetidos nos círculos policiais.

Rio Light prevê energia
mais regular na próxima
semana com a nova tabela

A Rio Light informou ontem que a partir da pró-
xima semana, quando passará a vigorar a nova tabela de
racionamento, o fornecimento de energia elétrica à Ci-
dade melhorará bastante, e por isso não será necessária
a importação de geradores.

Os cortes de energia continuaram irregulares ontem,
ficando alguns bairros — especialmente Copacabana, Ti-

jucá, Jacaré e Campo Grande, que foram os mais preju-
dicados — mais de cinco horas sem luz e sem saber quan-
do o fornecimento seria restabelecido.

EXPOSIÇÃO

No dia 15, na Fátima Arqui-
f«tura e Interiores, será inau-
gurada uma exposição que mos-
trará as melhores fotos do con-
curso, além das premiadas. Na
ocasião, durante um coquetel,
os fotógrafos amadores vence-
dores receberão seus prêmios.

O concurso, o primeiro reali-
zado pelo JORNAL DO BRA-

SIL, juntamente com a Kodak,
teve grande repercussão: che-
saram à sede do JB e a suas
agências mais de mil fotos,
procedentes de todos os pontos
do Rio, e até mesmo de outros
Estados, embora a promoção
estivesse aberta apenas para a
Guanabara, As fotos premiadas
serão publicadas, amanhã, no
Caderno B do JORNAL DO
BRASIL.

CEDAG promete água para
hoje a Zona Sul que teve
ontem mais um dia seca

A falta de água prosseguiu durante o dia de ontem em
algumas áreas da Zona Sul, por ter-se queimado o iso-
lador de um poste em uma das linhas de, transmissão de
energia elétrica à elevatória do Lameirão, mas a CEDAG
informa que o defeito já. foi corrigido e o abastecimento
deverá ser normalizado às primeiras horas de hoje.

Técnicos da CEDAG explicaram ontem que a reparti-
ção terá de proceder a uma revisão urgente das duas adu-
toras de Lajes, no trecho entre o chamado túnel quatro
e a Usina de Fontes, da Rio Light, medida que deverá
ser complementada com a recuperação das cinco linhas'
que compõem o sistema de Acari.
PROBLEMA SÉRIO

Segundo ainda os técnicos,•à CEDAG está enfrentando um
problema dificil na elevatória
dí Acari, levando-se em conta
que ela, apesar dos seus 30
anos de existência, fornece ao
Rio 250 milhões de litros de

água por dia. Há algum tempo
a elevatória está sofrendo um
grande desgaste no seu equipa-
mento elétrico e mecânico, o
que obriga a sua paralisação
multas vezes por mês, não só
por causa da falta de energia
como pelos seus defeitos téc-
nicos.

DESENCONTRO

As informações da Lio-Llght
sóbre os cortes de energia elé-
trica são muito desencontradas.
Os técnicos dizem que está fal-
tando íôrça por causa dograp-
de • número- de* aparelhos M nr
refrigerado ligados em toda a
Cidade, desrespeitando as de-
terminações da Coordenação de
Racionamento. O Serviço de
Relações Públicas, por suá vez,
tenta explicar os cortes pela
queda um cabo alimentado pe-
las subestações.

Enquanto isso muitas pessoas
ficam presas horas . e horas
dentro de elevadores porque os
cortes não obedecem & tabela.
Até alguns dias atrás os hora-
rios eram cumpridos rigorosa-
mente, mas a partir de segun-
da-feira nada mais foi respei-
tado e em algumas áreas da
Cidade o pisca-pisca já é uma
constante.

Esse pisca-pisca é o maior
responsável pelo mau íuncio-
namento dos elevadores, pois,
quando se pensa que a ener-
gia voltou pelo. menos por
algumas horas, ela é cortada,
bruscamente, sur preendendo
quem está nos elevadores. No
Centro há dessas surpresas vá-
rias vezes por dia.

CIDADE AS ESCURAS

Um defeito no cabo interno
de 6 quilowatts da estação de
Marechal Floriano atingiu on-
tem. à noite vários trechos do

Centro da cidade, que íienram
completamente às escuras, pro-
vocando, inclusive, o tongestio-
namento do trânsito, devido ao
desligamento do vários sinais
luminosos.

Os locais mais atingidos pe-
la interrupção foram as Ruas
Primeiro de Março, Conceição,
Visconde de Inhaúma, Acro,
Andradas, lado par da Avenl-
da Presidente Vargas, lado pnr•da Avenida Rio Branco e Pia-
ça Mauá. Várias turmas da
Rio-Light foram à estação cor-
i-igir o defeito.
REQUERIMENTO

Brasília. (Sucursal) — Os
Deputados Gonzaga da Gama
e Rubem Medina, do MDB ca-
rioca, encaminharam à Mesa
da Câmara requerimento do
informações ao Ministério das
Minas e Energia, sobre as pro-
vidências tomadas para a regu-
larização total do fornecimento
de energia elétrica ao Rio e
qual o prazo previsto para exe-
cução das obras.

Desejam saber também quais
os danos causados às usinas
que abastecem a Guanabara
pela tromba-d'água da Serra
das Araras e as providências
tomadas; "quando se restabele-
cera integralmente o forneci-
mento de energia elétrica no
Estado e qual o motivo do não
cumprimento, pela companhia
concessionária, do horário de
corte de energia por ela mes-
ma estabelecido.

Obras da CTB em Copacabana
afetarão só 1/4 do tráfego
e ficam prontas em 10 dias

Com a abertura de túneis subterrâneos nas confluên-
cias de ruas, para que a interrupção do tráfego se res-
trinj a a 1/4 do espaço de circulação de veículos, dentro
de dez dias estarão concluídas as obras de instalação de
800 metros de dutos nas Ruas Santa Clara e Toneleros.
em Copacabana, que a CTB fará,' em cumprimento ao seu
programa de expansão. /

A obra abrange o trecho da Rua Santa Clara entre
as Ruas Toneleros e Domingos Ferreiras e o trecho da Rua
Toneleros entre as Ruas Siqueira Campos e Santa Clara.
Na Avenida Presidente Vargas, a CTB espera concluir em
15 dias a colocação de 1602 metros.de dutos, já que a
CEDAG consertou um vazamento de água nas proximida-
des da Jraça Onze.
ANDAMENTO

Dentro do plano de expan-
são da CTB, outras duas obras
estão sendo executadas: na
Rua 24 de Maio, no Méier, on-
de os ¦ operários. instalam oa
últimos 54 metros de uma li-
nha de dutos subterrâneos de
¦4G4 metros, e na Rua Barão
de Mesquita, na Tijuca, onde
no dia 20 íoram iniciados os
trabalhos de construção de
uma linha de dutos de 550 me-

tros. Na íase inicial do pro-
jeto de expansão, a CTB dará
ao Rio mais 150 mil novos ter-
minais.

Após concluir as obras da
Rua Alan Kardeck, no Enge-
nho Novo (238, metros de du-
tos), a CTB atualmente pro-
cura equacionar os problemas
ligados às obras de dutos sub-
terrftneos no Largo da Carioca
e Ruas Amaro Cavalcanti,
Visconde do Rio Branco, Al-
varo Seixas e São Gabriel.

DOPS de São Paulo prende
ex-nazista que há 4 anos
trabalhava na Volkswagen

São Paulo (Sucursal) — Franz Paul Stangl, ex-nazista,
que há quatro anos trabalhava na Volkswagen, onde era

^conhecido apenas por Paul Stangl, foi preso ontem por~ agentes do DOPS, qúe garantem tê-lo entregue às autori-
dades federais, embora a informação não seja confirmada
pela Delegacia Regional do DFSP.

A prisão do ex-nazista — confundido inicialmente com
Joseph Mengele — foi anunciada pelo próprio Governador
Abreu Sodré, que saiu do seu gabinete para cumprimen-
tar o Secretário de Segurança, Coronel Sebastião Chaves,
"pelo grande feito". Franz Paul Stangl não esboçou ne-
nhuma reação ao ser preso.

O PRESO DE SEMPRE

Só o aluno da Faculdade de
Filosofia da UFRJ de nome
Lincoln, com diversas passa-
gens pela Policia, continua
preso no DFSP, de todos os
constituintes do Sr. G-eorge
Tavares, o qual conseguiu li-
berar o ex-tesoureiro da
AMES, Sr. Fernando Sarmen-
to, e as estudantes Rose Gol-
dsmlth e Vânia Regina. Todos
foram fichados.

A ordem inicial do DFSP
— disse o advogado — era de
que os detidos fossem enca-
minhados ao quartel da 1.»
Cia. da 1.» DI, na Vila Mili-
tar. As moças, entretanto de-
veriam ser encaminhadas h,
Delegacia Regional do DFSP,
na Rua da Assembléia, onde
até hoje está o estudante Lin-
coln. ainda sob interrogatório.
A estudante Vânia Regina,
que respondeu a interrogatório
na Rua da Assembléia, íicou
durante dois dias sem poder
dormir, pois aquela delegacia
não dispõe da mínima condi-
ção de higiene para uma
moça.

ATRAÇÃO POLICIAL

Na opinião do Sr. George
Tavares "a Policia vem tendo
uma atração surpreendehta
peles autores russos. Por isso,
muitos estudantes tiveram
apreendidas verdadeiras cole-
ções de Tolstoi e Dostoievski,
e até o livro Em Cima da Hora,
essencialmente anticomunista,
mas cuja capa apresenta uma
foice e um martelo.

Salientou ainda o advogado
George Tavares que uma "das
principais missões policiais,
desde sábado, era a busca do-
miciliar — realizada em mais
de 80 residências — e a apre-
ensão de qualquer escrito sóbre
a AMES, UNE, UBES, DCEs,
AP, DAs, Movimento Contra a
Ditadura, Politica Operária' e
Movimento de Educação de
Base, entidades consideradas
como ilegais.

Aliás, essas apropriações
indébitas de livros vêm sendo
íeitas desde abril de 1964. Co-
leções caríssimas e de teor pu-
ramente romântico íoram
apreendidas pela Polícia, sem
que a maioria pudesse ser re-
cuperada, dai resultando um
prejuízo moral "e financeiro
para os que são vitimas dessas
invasões. Basta ser de autor
russo para que os livros e seu
dono sejam levados pela ?o-
Hcia.

OS PRESOS RESTANTES

Embora evitando revelar os
nomes dos estudantes que es-
tão sOb sua responsabilidade, o

RAZOES DA POLICIA
Ao advogado Evaristo deMorais Fiiho, a Polícia infor-

mou que os estudantes íoram
presos porque estariam "arti-
culando um plano de subver-
sâo de caráter grave.''.— O que eu acho nisso tudo
é que o termo subversão é,atualmente, usado em larga
escala e não define nada, dis- •
se o advogado. "Em todo caso,
se eles não soltarem os meus
clientes, conforme me afiança-
ram, até a próxima sexta-feira,
impetrarei imediatamente um
habeas-corpus. Um regime for-
te não deveria temer ns cha-
madas "subversões estudantis".
Essas coisas só devem aconte-
cer nos regimes fracos.

Embora extra-oficialmente o
advogado Sobral Pinto tivesse
sido procurado pelos familia-
res de diversos estudantes, a
informação obtida no escrito-
rio do jurista é a de que sò-
mente os pais do estudante
Sérgio Marques dos Reis, pré-
so no último sábado, tentarão
impetrar um babeas-corpus
para libertar o filho.

LIBERTAÇÃO

Enquanto isso, o Departa-
mento Federal de Segurança
Pública revelava à imprensa
que três dos 11 estudantes que
lá se encontravam detidos, fo-í
ram ontem liberados. Os no-
mes desses estudantes não ío-'
ram revelados.

O Coronel Leitão, enl um rá-
pido contato com os jornalis-
tas, disse que a partir de ama-
nhã. todo o material, que cias-
siíicou de subversivo, será exi- •
bido à imprensa e ao público.-

Polícia abre fogo sobre
os calouros na Paraíba
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BNH
¦ANCO NACIONAL SA HABITAÇÃO

Banco Nacional da Habitação - BNH

FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO-FGTS:

EDITAL m 5
O PRESIDENTE DO BANCO NACIONAL

DA HABITAÇÃO (BNH), no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Art. 81 do Regula-
mento baixado pelo Decreto n.0-59.820, de
20-12-66, faz saber às empresas e aos Bancos
Depositários que:

1.°) O prazo para recolhimento dos depó-
sitos devidos ao FGTS e relativos ao
mês de janeiro, encerrou-se em 28
de fevereiro de 1967.

2.°) Os recolhimentos dos depósitos alu-
didos no (tem anterior que forem fei-
tos após aquela data deverão incluir
a multa de 5% sobre o valor dos de-
pósítos.

Rio de Janeiro, 1 de março de 1967
as.) Mário Trindade

Presidente
(p

Líderes católicos preparam
campanha contra prisão do
teólogo francês pelo DFSP

Líderes católicos e intelectuais deverão iniciar ainda
esta semana uma campanha de protesto contra a prisão
pelo DF£JP do teólogo belga Conrad Detré, considerado
autoridade em Teilhard de Chardin e que realizava no
Brasil conferências.sobre o padre francês e suas teorias.

O teólogo belga foi preso em sua residência na manhã
de sábado, quando se restabelecia de recente intervenção
cirúrgica, e, segundo os médicos da Policlínica Geral, onde
íoi operado, ainda se encontra em estado pós-operatório,
necessitando de constantes cuidados médicos.
SKM JUSTIFICAÇÃO

Amigos do Sr. Conrad De-
tré informaram, ontem, ao
JORNAL DO BRASIL, que êla
íoi preso sem justificação e 'e
interrogado constantemente, na
Vila Militar, pelo DFSP. Afir-
maram estranhar a prisão,. "porque.não há qualquer vin-
culação entre o teólogo católl-
co e os motivos alegados para
as recentes prisões".

Na ficha da Policlínica Ge-
ral, o teólogo belga disse ter
29 anos e exercer, no Brasil,
a profissão de professor. Aqui
reside, ha quatro anos, na Rua
do Catete, 66, ap. 903.

, FASE DE CURATIVOS

Segundq as enfermeiras que
o atenderam, o Sr. Conrad
Detré íoi operado no último
dia 20, ali ficando internado
durante dois dias. No sábado,
às 10 h, compareceu a Policli-
nica acompanhado de dois
agentes do DOPS que solícita-
ram ao médico de serviço um
atestado "para ser apresenta-
do ao nosso chefe".

— Até agora — disse a en-
fcrmelra-chefe Benlta — não
sabemos do paradeiro dele e
todos estamos preocupados
porque êle ainda está na íase
dos curativos. Se estes não fo-
rem realizados diariamente po-
deráo provocar uma grave in-
íecçáo.

PROVIDÊNCIAS

A Embaixada da Bélgica já
tomou conhecimento do caso,
mas até ontem, ninguém sa-
bia Informar que tipo de pro-vidências seriam adotadas.
Também não íoi revelado quetipo de campanha os líderes
católicos e intelectuais preten-
dem realizar em sinal de pro-
testo. Fala-se em manifesto,
em comparecimento coletivo ao
DPSP, mas até agora nada de
positivo íoi formado.

Há informações de que os
líderes estariam aguardando no
Rio a presença do Professor
Alceu Amoroso Lima, que so
encontra em Campinas e que
já teria tomado conhecimento
do caso através de telefonemas.

"'SU3PENSE-BO

GOVERNADOR.

A primeira informação eôbre a
pi-lsáo do ex-nazlsta iol forneci-
<ln, velatlamentc, pelo próprio Go-
vernador Abreu Sodré, que. ao
dolxar o PaliVclo dos Bandelran-
tes, no inicio da nolte>ds. ontem,
mandou chanw os Jornalistas.
Quando la entrando no carro ofl-
ciai, disse:

Dlrljam-se para a Secretaria
de Segurança, pois terão l&»uin
furo Internacional.

O Governador nao deu mais ex-
pllcações, deixando os jornalistas
surpresos. Um dos funcionaria)
do Palácio, entüo, informou quo
se tratava da prisão de Joseph
Mengele. A noticia espaUiou-so
rapidamente, só sendo esclarecia»
bem mais tarde.

Do Palácio, o Governador diri-
glu-se diretamente para a Secre-
taria de Segurança, a íim de. cum-
prlmcntar o Secretário, Coronel
Sebastião Cnaves, e os delegados
Ítalo Perrlgno e Audárlo Tinoco,
do DOPS, pelo trabalho efetuado
pela1 Policia paulista.

TOda proteção é pouca para
um homem acusado de exterml-
nar milhares d» pessoas. Nós en-
tregamos Paul ao Departamento
Federal de Segurança Pública, res-
pondeu o Coronel Sebastião Cha-
ves.' Secretário da. Segurança Pú-
-lica, quando perguntado onde &
Policia prendera o ex-nazlsta.

Depois de receber a visita e o
elogio do Governador Abreu So-
dré, o Coronel Sebastlto Chavea
parecia um homem feliz e bem
humurado.

Recebeu todos òs jornalistas qua
desejavam informações e, por isso,
ficou em seu gabinete até cerca
das 23 horas. Dizia tudo, menos
onde estava Paul Stangl. Ao JB o
Secretário da Segurança disse que"o mais diíicU a'Polícia de Silo
Paulo Já havia feito".

01:esto é problema do Govêr-
no federal, do Ministério do Re-
lações Exteriores. Stangl é pro-
curado oficialmente por dois pai-
ses: Áustria e Holanda.

A lníormaçfio do que o prisio-
neiro havia sido entregue ao
DPSP náo íoi, porém, confirmada:
o Delegado Regional, General EU-
slário Távora, viajou para Bra-
silia.

Após confirmai- a prisio do ex-
nazista, a Secretaria de Seguran-
ça divulgou iun "breve relato" do
que ouviu dele:"Era policia civil da Áustria no
pe_'io<io anterior à ocupação. Mais
tarde exerceu um cargo na Krl-
po, sendo transferido, posterior-

mente, para a policia politica,
mas com a íunçKo de policial cri-
minai. Convidado pelo Serviço
Secreto, ainda com o cargo de
policial criminal, passou a per-
tencer ao mesmo, com a tarefa de
iníiltrar-se nos diversos organls-
mos do Partido Nazista para ln-
dicar os elementos descontentes
com a ocupaçáo e o regime po-
litico.

Ainda nesse cargo, foi nomea-
do Encarregado-Geral dos relato-
rios de óbitos dos falecimentos
nos hospitais do Estado. Quando
nesta funçáo, sabia que os óbi-
tos não eram de pessoas faleci-
das normalmente e sim elimina-
dns, por sersm doentes, débeis
mentais, loucos etc. Continuou
sua carreira, sendo nomeado
membro do Schtlftung e encar-
regado de setor administrativo,
da construçfio de campos de con-
centraçáo, meios de cllmlnaçáo,
conhecimento de material, bem
como encarregado do envio de
objetos de valor — ouro e pedras
preciosas — obtidos em saques
entre as vitimas enviadas para o
campo. Nesta função foi enviado
para Lubllng, onde orientou e ad-
ministrou, nas proximidades da
cidade, um campo de concentra-
çfio. Posteriormente, 6eguhi para
o campo do concentração de So-
blber, que já havia sido construi-
do, tendo orientado lá a melho-
ria dos seus diversos aspectos.
Dal foi enviado para Trellinku,
outro campo de concentração fa-
moso na eliminação de Judeus,
onde exerceu também a sua íun-
ção a contento de seus chefes.

Em seguida foi transferido para
o front como encarregado da ad-
mlnlstrayfio e construção de deíe-
sas antltanques, pois naquela
época era Iminente a Invasão por
tanques. Nessa fase, quase no íl-
nal da guerra, com a desorganl-
zação da administração alemã,
voltou a Berlim tentando apre-
sentar-se a seus chefes e não en-
contrando qualquer um deles fl-
cou vagando até a ocupação,
quando foi cntfio preso e remo-
vido para um campo, onda per-
maneceu por 3 anos.

Retornou á Áustria, pais de
origem, quando então 60ube que
estava entre os que seriam Jul-
gados por um tribunal austríaco
e em virtude de saber que outros
elementos em Idênticas condições
haviam sido condenados, fugiu
para a Síria, tendo antes passa-
do pela Itália. De lá velo para
o Brasil, onde trabalhou em al-
guinas firmas atô chegar à Volks-
uagen, onde exerce o cargo da
manutenção preventiva.

João Pessoa (Correspon-
dente) — A Policia disper-
sou à bala a passeata de
trote de todos os calouros
das faculdades da Universi-
dade da Paraíba.

O incidente verificou-se
ontem em frente ao Palácio
do Governo, de onde parti-
ram as ordens para a re-
pressão, tendo ficado ferido
um policial, atingido no ros-
to por uma pedra.

A PASSEATA

._3s estudantes, depois de
percorrerem as ruas cen-
trais da Capital paraibana,
concentraram-se em frente
ao Palácio da Redenção,
onde atearam fogo a todos
os cartazes que conduziam.

Os calouros desfilaram
carregando um enorme cai-
xão, com os seguintes dize-
res: "Êste brasileiro morreu
de sífilis, tuberculose, tifo e
fome; quem o matou íoi o
Governo".

A REPRESSÃO
Ateado o fogo aos carta-

zes i— que continham duras
críticas aos Governos fe-
deral e estadual — as laba-
redas chegaram a atingir a
altura do segundo andar do
Palácio. O Secretário de Se-'
gurança comunicou-jse ime-
diatamente com o Governa-
dor João Agripino, que man-
dou dissolver a concentra-
ção.

A guarda palaciana, que a
esta altura já estava refor-
cada, passou a disparar suas
armas, que, segundo a Casa
Militar, estavam carregadas
com munição de festim. Es-
tabeleceu-se uma grande
correria, saindo então feri-
do um policial.

EM PERNAMBUCO

Recife (Sucursal) — A Po-
licia enquadrou na Lei de
Segurança Nacional os es-
tudantes Célia Leite Láclo,

Túlio Paulo Guimarães e
Geraldo de Aguiar, surpre-
endidos na madrugada de
terça-feira distribuindo à
população panfletos consi-
d.rados subversivos.

O DOPS, ao anunciar ter
enviado o processo à Audi-
toria da 7.a RM, adiantou
que os estudantes, detidos no
quartel da Polícia, revela-
ram ter sido recrutados por
diretores da extinta UNE
para participar de um pia-
no de distribuição de pan-
fletos dc propaganda contra
o Governo Costa e Silva.

PROTESTO

O Diretório Central, dos
Estudantes e 12 outras enti-
dades estudantis da UFP dí-
vulgaram ontem uma nota
conjunta protestando con-
tra a ação dò DOPS carioca,"que em uma atitude terro-
rista tentou impedir a par-
ticipação, de estudantes de
Pernambuco e outros Esta-
dos no simpósio promovido
pela UNE".

A nota denuncia "a ação
arbitrária do DOPS sob o
pretexto de eliminar um
pretenso e ridículo planoterrorista de caráter nacio-
nal que visaria a eliminar
até- Ministros de Estado"..

EM MINAS '

Belo Horizcttite (Sucursal)
— A União dos Estudantes"
de Minas Gerais divulgou
ontem a programação da
Semana do Calouro, que ço-
meçará no dia 12 conv uma
apresentação teatral do Tu-
ca e terminará no dia 18
com uma passeata.

Além do teatro e da pas-seata, a UEE programou
para o dia 15 uma palestra
do escritor e jornalista oto
Maria Carpeaux sobre O Es-
tudante Brasileiro e o En-
sino Comprometido deixan-
do as outras datas para ca-
da diretório realizar suas
próprias conferências.

Telefone para 22-1818
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Policiais Jazem carioca perder NCr$ 1000 000,00 por mês
A omiss&o de chefes das dl-

versas seções de furtos contra
o patrimônio, naa 37 Delegacias
Distritais da Guanabara, na
apuração de casos de arromba-
mentos, estelionatos, assaltos e
roubos de domésticas, íaz 03
cariocas perderem mensalmen-
te, para os ladrões, cerca de
NCr$ 1 000 000,00 (um bilhão
de cruzeiros antigos).

Êste foi o quadro apresentado
ontem por uma alta autoridade
policial, ao comentar o abando-
ino em que se encontra a Dele-
gaoia de Roubos e Furtos, espe-
cializada no assunto e, total»
mente desaparelhada, se limita
a descobrir carros roubados e A
prender ladrões de automóveis.
ÜíOHEBANCIA'

O mistério que envolve o 11-
vro conhecido como Nícrotráto,
existente em todas as Delega»
cias Distritais, e onde são ano-
tados todos os casos considera-
dos como insolliveis ou ouja so-
lução, depois de um acerto na
Delegacia, íol engavetada, de-
verá ser levantado agora, por-
que houve ordens do General
Dario Coelho para uma slndl-

; cância a respeito na Inspetona
Geral de Policia.

- A medida se Impunha há mui-
to tempo, porque o Índice de
furtos, na Guanabara, é consi-
derado o maior do País e lml»
meros fatos nunca foram divul-
gados — ou somente o são ago»
ra, depois do assalto & residén-
cia do General Ernesto Geisel,
na Gávea. A Delegacia Distrl-
tal daquela zona íoi obrigada aagir, e, sem nada conseguir, te-ve de pedir socorro à Delegacia
de Boutao3 e Furtos, que, entre-tanto, até o momento nada re-
sol veu.

Assim, providências urgen-tes foram tomadas em todosos escalões policiais, a íim de
que íôsse apurado o caso. Ve-rificou-se então que, na 15.»Delegacias Distrital, responsa-vel pela área onde resideGeisel, centenas de casos se-melhantes haviam sido regis-trados, sem que qualquer so-lução fosse encontrada.

A .mesma constatação seráíeita, segundo se afirma,
quando íôr levantado o totalde registros de furtos da 13.»12.» e 10.» delegadas distri-tais, sem falar nas delegaciasdo Centro, do Rio Comprido,da Tijuca e Grajaú, bairrosonde os ladrões agem livre-mente.

A SITUAÇÃO

Por ser a Delegacia, de Rou-bos e Furtos o orgSo policialencarregado do problema, aela cumpriria indicar, para asseções de furtos contra o pa-trimônio, todos os chefes que,sob sua orientação, dariam to-dos os informes sôbre os regis-tros e apurações desenvolvi-das. Km caso de prisões, de-veria fazer íichários e formaros.processoSi
Entretanto, porque os dele-

gados distritais nomeiam sem-
pre os chefes das subseções de
roubos — geralmente apadri-
nhados ou apanhadores de su-
bornos de seus superiores — a
Delegacia de Roubos e Furtos
perdeu o controle sôbre suas
atividades nesse campo.

A íôrça das delegacias dis-
tritais se afirma de tal nia-
neira que, para cerca de 30
mil furtos por. ano, nem 200
cópias de registros — o mini-
mo que as delegacias distrl-
tais poderiam fazer — sáo
enviadas & delegacia especia-
lizada, que deveria tratar doassunto em todas as suas fren-
tes.

Tudo Isso ocorre por íôrça
da omissão dos diretores doDepartamento de Policia Es-
pecializada, do Diretor do De-
partamento de Policia Distri-
tal e do Superintendente daPolicia Judiciária, que deve-
riam — e para tanto existe
uma portaria — obrigar os de-
legados distritais a enviarem
para a Delegacia de. Roubos eFurtos as comunicações de tô-das as ocorrências.

Donos de ônibus sofrem
chantagem dós guardas Policiai quem dá mais

Os proprietários das emprê-
sas de ônibus estão sendo obri-
gados a fornecer um salário
mensal a um grupo de poli-
ciais ligados ao Departamen-
to de Trânsito, pois, segundo
informou um dos atingidos,"quem n&o dá dinheiro está
automaticamente selando a
morte de sua empresa, em fa-
ce do grande núirçero de mui-
tas injustas".

Sé um policial vai, no fim
do mês, à sede da empresa,
para cobrar seu salário, e o
proprietário o nega, o guarda

.forja uma infinidade de in- :
frações para prejudicá-lo. Oa
ônibus da companhia passam
a ser constantemente perse-
guidos nas ruas, e ficam su-
jeitos a reboque para o dcpó-
sito pública

CHANTAGEM

Esta é íorma de chantagem
praticada atualmente por um
certo número de policiais, se-
gundo informação do proprie-
tário de uma empresa, obriga-
da a liberar cerca de NCr$
600,00 (seiscentos mil cruzeiros
antigos) por mês para o paga-
mento dos guardas.

. Informou o proprietário —
oujo nome -implorou ficasse em
sigilo — que, se nfio atender
às exigências dos guardas, te-
rá um prejuízo mensal supe-
rior a NCr$ 2 .000,00 (dois mi-
lhões de cruzeiros antigos),
proveniente dè multas fictí-
cias.

Outros processos de chanta-
gem são aplicadoà tambéni poralguns guardas de transito.
Um deles é amedrqntar o mo-
torista infrator ameaçando-o
«om a "rigidez" do novo Códl-
go Nacional de Trânsito. De-•pois, ad sentir que o motorista
está suficientemente intimida-
do, íaz a conhecida sugestão:— Eu posso dar um jeitinho,sem o senhor sé preocupar.A cabrita- — nome que se dá
à gratificação com que se com-
pra o silêncio do guarda —
varia em função da infração:
pai-a um avanço de sinal os
policiais não aceitam menos de
NCr$ 20,00 (20 mll cruzeiros
antigos).

Para estacionar em. locaV
proibido, a cumplicidade do
guarda custa já NCr$ 10,00
(dez mil cruzeiros antigos),
Quando descobertos em fia-
grante, os policiais costumam
dizer que "a cabrita gritou".

UPI-JB

Exploração de grileiros
tem cobertura policial

Uma comissão de morado-
res da Favela do Vintém, em
Realengo, afirmou ontem ao
JB que grileiros com docu-
mentos forjados querem desa-
lojar as famílias ali residentes
com o apoio do Chefe do Pôs-
to da Guarda de Vigilância,
Sr. Edemar de Oliveira Gou-
lart, que vem praticando atos
de violência, contra os favela-
dos, segundo dizem.

Sustentam também os mo»
radores que o Sr. Edemar de
Oliveira Goulart mantém rela-
ções intimas com maconheiros,
entre os quais, incluia-se Wil-
son Polícia, morto há alguns
meses, e que chefiava um gru-
po na Favela do Vintém.

UM FERIDO

Os moradores da Favela do
Vintém apelam ao Governa-'
dor Negrão de Lima para queinstalec, em Padre Miguel um
posto da Policia Militar, a fim
de protegê-los "contra as ar-
bitrariedades e restabelecer a
ordem, que está sendo viola-
da pelo Chefe do Posto da
Guarda de Vigilância".

Os favelados sentem-se inti-
midados ante os crimes prati-cados pelo Posto Policial, sob
a Chefia do Sr. Edemar de
Oliveira Goulart, acusado de
ter seqüestrado e metralhado
Hernandes Gomes,- encontrado
morto na Avenida das Ban-
deiras.

A Associação da Vila do Vin-
tém com a colaboração do Exér-
cito, da 33.» Delegacia Distri-
tal e da Assistente social da
17a Região Administrativa, Sra.
Leni Martins, atenderam a 40
famílias desabrigadas com as
recentes chuvas, que destruí- .
ram grande quantidade de
barracos e casas.

A comissão de moradores
cònstitui-se das seguintes pes-soas: Artur Amaro da Silva,
Gil Aires da Silva, Nilvenete
Gonçalves Coelho, Valentim
Alves Pinheiro, José Francisco

da Silva, Júlio Sarate, Maria-
no José Cardoso e ledo Aires
da Silva.
JOGO

O conhecido contraventoi
Francisco Amoroso, que expio,
rava um cassino na Rua Al.
varo Alvim-è agora arrendou
todo o jogo carteado na seda
do Automóvel Clube do Brasil,
entregou, aos quatro cartórios
de protestos de títulos, pro-missórias no valor de NCr$
16 000,00 (16 milhões de cruzei,
ros antigos) > emitidas por Luís
Soares de Moura, que se nega
a pagá-las, alegando ser a dí-vida "fruto de jogo ilícito eroubada".

Embora o íato já tenha sido
publicado no Diário Oficial,
Parte III, do Estado da Giia-
nabara, até agora os funciona-
rios dos cartórios onde foram
protestados os títulos não re-
ceberam ordens para expedir
cópias autênticas de todas as
alegações e denúncias do de-
vedor, como era de praxe em
outras administrações esta-
duais.

Os funcionários dos quatrocartórios onde foi registrada adenúncia de jogo clandestino
na sede do Automóvel Clube
dò Brasil informaram que alei prevê a instauração de pro-cesso-criine parri apurar a res-
ponsabilidade do emitente e do
portador de títulos de crédito
quando o devedor não pagaalegando ser a dívida prove-niente de jogo ilícito.

Revelaram os funcionários
que o dispositivo tem a flnali-
dade de evitar que qualquer
pessoa aponte como "dívida de
jogo" um título legal que não
quer pagar. Dizem, entretan-
to, que, como no caso é.liqui-
do que um processo contra o
contraventor Francisco Amo-
roso comprovaria as acusações
do devedor, "apareceu alguém
poderoso para impedir o cum-
primento da lei".

Seis ex-governadores do
E. do Rio serão julgados

Enquanto a má remuneração do policial brasileiro o tòniafacilmente corruptível, as inúmeras .vantagens e, em alguns ca-sos, os excelentes salários pagos pelas corporações policiais detodo o mundo protegem seus' funcionários è, quase sempre, as-seguram um trabalho eficiente e correto.
Ein Tóquio, há bônus de primavera, bônus de verão, bônusde fim de ano; cada um deles correspondente a dois salários. NaFrança, um policial coni cinco filhos receberá como salário-fa-

mília cerca de NÇr$ 320,00 (320 mll cruzeiros antigos). E, noinundo inteiro, as legislações estão de acordo: policial náo pagaóijibus.
NOVA IORQUE

O salário inicial de nm patrnlheiro de Nova Iorque é deNCr$ 18 800,00 (18,9 milhões de cruzeiros antigos) por ano. De-
pois de três anos, vem um aumento para NCrS 23 700,00 (23,7milhões de cruzeiros antigos). .

Os sargentos começam com um salário de NCr$ 25 000,00
(25 milhões de cruzeiros antigos) anuais; e sobem para NCr$26 700,00 (26,7 milhões de cruzeiros antigos) depois de três anos.

O salário dos detectives oscila entre NCrÇ 19 700,00. (19,7milhões de cruzeiros atnlgos), para nm detective de terceira ca-tegorla, e NCrÇ 28 000,00 (28 milhões de cruzeiros antigos), paraos detectives de primeira classe. A classe intermediária recebe
anualmente NCrS 26 800,00 (26,8 milhões de cruzeiros antigos).

A Cidade de Nova Iorque n&o' oferece! à sua força policial
garantias 'de qualquer tipo. Existe, entretanto, a Associação Be-
neficente dos Patrulhelros — quase nm sindicato — que lhes dá
proteção. )¦'

O policial de Nova Iorque pode aposentar-se depois de 20
anos com a metade do salário. O fundo de pensão representa
de 6 a 1% do salário do patrulheiro. Toda a íôrça policial tra-
balha em nm regime de 40 horas por semana. <
paris .; yy..:yyyy,y.yyy.y ,

Se os policiais parisienses recebessem salários corresponden-
tes aos riscos que correm, seriam homens ricos. Não é êste o
caso, entretanto.

Os policiais principiantes arriscam soas vidas por nm sala-
rio mensal Inicial de NCr$ 432,00 (432 mil cruzeiros antigos),
que se eleva a NCrS 1 200,00 (1,2 milhão de cruzeiros antigos)
depois de ultrapassados todos os níveis de promoção. Um oficial
graduado pode chegar a receber mensalmente NCr$ 1900,00 (1,9milhão de cruzeiros antigos).

Segundo as estatísticas, os 25 mil policiais da Cidade "sal-
vam" uma média de 50 .mil vidas anualmente, e andam cerca de
dois milhões de quilômetros para salvar' pessoas ém perigo.Além do salário, os policiais recebem um adicional de NCrS
27,00 (27 mil cruzeiros antigos) mensalmente, por "risco de vi-
da", Recebem adicional idêntico para moradia e um terceiro
para a compra de seus uniformes. Além disso, têm passagem
grátis nos ônibus e metrôs da Cidade.

Semelhante a outros servidores públicos franceses, os poli-ciais recebem salárlo-família de acordo com o número de fi-
lhos que tiverem. Um policial com cinco filhos, por exemplo, re-
ceberá um extra de NCr$ 324,00 (324 mil cruzeiros antigos).

A aposentadoria chega aos 50 anos, com uma pensão equi-
valente a 65% do ordenado.
TÓQUIO

O policial japonês recebe, no inicio de sua carreira, um sa-
lário médio mensal de NCr$ 170,00 (170 mil cruzeiros antigos),
que se transforma, depois de alguns anoa, em NCr? 350,00 (350mil cruzeiros antigos). Ele recebe, entretanto, uma serie bastan-
te grande de gratificações: há o bônus da primavera, o bônus
do verão, o bônus de fim de ano, cada um deles equivalente a
cerca de deis salários. O bônus por filho corresponde a
NCr$ 5,00 (cinco mll cruzeiros antigos), e o regime de trabalho
é de 44 horas semanais. Não há Idade certa para a aposentado-
ria, que vem geralmente aos 55 on 56 anos.
LONDRES

O policial londrino, o bobby, é considerado nm dos melhores
do mundo. Altamente treinado, cesiuma usar apenas um casse-
tete para a sua proteção, e raramente anda armado.

O ordenado inicial é de NCr$ 160,00 (160 mll cruzeiros anti-
gos) por semana, elevando-se a NCr$ 240,00 (240 mil cruzeiros
antigos) quando o policial atinge 25 anos de serviço.

Um bobby pode aposentar-se depois de 25 anos de serviço,
com dois terços do seu salário, ou esperar pelos 35 anos, quandose aposentará com salário. Integral. ......

Os policiais britânicos não tém facilidades quanto a escolasou tratamento médico, porque isso já lhes é proporcionado peloEstado, como aos demais cidadãos britânicos.
SANTIAGO DO CHILE

Na Capital chilena, o corpo de Polícia esti dividido, quantoà remuneração, em "tropa e oficialidade". O pessoal da tropaingressa no serviço com um soldo mensal de NCrÇ 160,00 (160mil cruzeiros antigos), enquanto os oficiais recebem um saláriomensal inicial de NCr$ 275,00 (275 mil cruzeiros antigos). Che-
gando ao tôpo da carreira, o oficial poderá estar recebendo men-salmcnte NCr$ 1350,00 (1350 000 cruzeiros antigos). Um -mmembro da tropa pode chegar a suboficial, recebendo então VPlfk l*P#»í*hí»l'cerca de NCrÇ 450,00 (450 mil cruzeiros antigos) por mês. TUU i ^l/C/JJ-CJ.

Além disso, o policial chileno dispõe de assistência médica *-* •
gratuita e de uma cooperativa onde pode adquirir alimentos com f| f l*lir#All*rkdesconto. Com 30 anos de serviço, o oficial pode aposentar-se; V ^*i UJUWjãí qj
o pessoal da tropa pode aposentar-se com 25 anos.
MÉXICO

Jornaleiros
elegem novos
dirigentes

Reoife, (Sucursal) — Os pro-prietários. de bancas de jornaise revistas, em àssembléia-ge-
ral realizada ontem, elegeram
a nova Diretoria da Associa-
ção dos Revendedores do Es-tado de Pernambuco, assimconstituída: Presidente, Josédo Patrocínio Oliveira; Secre-tário, José Honorato Parlslo- eTesoureiro, Severino Pereira
Gomes.

Aumento <fô
jornalista
será de 21%

Foi de 21 por cento, a vigo-rar a partir de ontem, a taxafixada pelo Departamento Na-cional de Salário para os rea-
justamentos dos salários dos
jornalistas profissionais daGuanabara, de acordo com o
parecer divulgado ontem peloDiretor daquele órgão, Sr.Francisco de Paula Castro Li-ma.

Trem para
Estados sobe
de preço

Um aumento de 30% nas
passagens e de 25% no trans-
porte de animais e. mercado-
rias entrpu em vigor ontemnos trens interestaduais daRede Ferroviária Federal,, queo apresentou como "uma cor-
reção normal, visando a man-
ter uma política tarifária rea-
lística, de acordo com os custos
operacionais e o comporta-
mento do mercado geral".

As passagens comuns nostrens Rio—São Paulo passa-ram para NCr$ 7,03 (sete mil e
trinta cruzeiros antigos), luxo
NCr$ 10,00 (dez mil cruzeiros
antigos). Rio—Belo Horizon-
te custa agora NCr$ 8,54 (oitomil quinhentos e quarentacruzeiros antigos) e luxo
NCr$ 12,45 (doze mil quatro-centos e cinqüenta cruzeiros
antigos).

NOVOS PREÇOS

Os leitos Individuais dos
trens de luxo da Central do
Brasil subiram para. NGr$ 17,00
(dezessete mil cruzeiros anti-
gos); coletivos inferiores
NCr$ 14,00 (quatorze mil cru-
zeiros antigos), coletivos supe-
riores, NCr$ 11,00 (onze mil
cruzeiros antigos).

OVOS DE PÁSCOA
• CASA FALCHI S/A, desmentindo boatos

de s/ concorrentes, participa que ainda tem
para venda e pronta entrega, OVOS DE'PÁS-
COA de s/ tradicional e conceituada fabricação.

FILIAL - Rio - Rua do Rezende, 50 -
Loja - Tel.: 42-7327. (p

HUUB

1 fechaduras
cadeados

À VENDA NAS BOAS' LQJÀS^DE.FERRAGENS,

Representante: :: '¦:,'¦';$"?' ''¦' '¦':"¦¦'¦ '¦•¦>',•/" •'.'¦' . \ ¦

.H. Imperatriz Leopoldina, 8 -.Grupo 703 '-, ZG 5R¦Fone: 42-6428 - GUANABARA, •'-.'' • . ' "

Norueguês

DECADÊNCIA-

Niterói (Sucursal) — Os ex-
Governadores Amaral Peixoto,
Miguel Couto Filho, Togo deBarros, Celso Peçanha, José deCarvalho Janoti e Badger Sil-
veira serão julgados pela Justi-
ça Miljtar no processo sôbre o
jogo do bicho, segundo decisãounânime adotada ontem peloTribunal de Justiça fluminense.

O processo, instaurado logoapós á Revolução de março de1964 pelo Promotor Elis Hermí-
dio Figueira, apontou como res-
pgnsáveis pela existência de_

Por esse motivo, a Delega-
cla.de Roubos e Furtos está
praticamente abandonada. Em
gestões anteriores, chegou ater perto de 200 homens — no
tempo do DFSP. Seu índice
de lotação caiu hoje para 46

. funcionários, apenas três dos
quais no Setor de Furtos e ou-
tros. três no Setor de Roubos.
Os demais são deslocados pa-ra lunções burocráticas.

Por outro .lado, a Delegacia,
encarregada de apurar delitos
diversos relacionados com o
patrimônio, sobretudo o iunto
de autoihóveis, está atualmen-

. te reduzida a apenas uma via-
tura, funcionando em caráter
precário. Tem apenas dois mo-

. toristas, que se revezam, dia • "
noite, para dar conta do tra-
balho.

O Delegado Aluisio César
Fernandes, atual titular daDRB, não esconde as difleul-' dades que tem encontrado, e
que sfio aliás do conhecimen-
to de toda a cúpula da Secre-
tarla de Segurança. Apesar
disso, juntamente com seusauxiliares, e porque o Setor deRoubos ficou, por razões ex-
plicadas, praticamente sem
condições de funcionamento,
tem-se empenhado na partede furtos de automóveis, poruma ação decisiva.
6USPENBOES

Serão em número de 32 essuspensões de direitos políticosde policiais, recomendadas peloServiço Secreto do Exército econfirmadas ontem por fonteoficial da Pc-lícia Civil e porcírculos militares.
Vários nomes, segundo se in-forma, Já estão incluídos nestalista, entre os quais os dos po-lidais Agnaldo Amado, Mira-beau Uchoa, Galba Bueno. No-ronha Filho e Ivá dos SantosLima.

uma caixinha do jogo do bichode que se beneficiavam
Inúmeros policiais e políticosdiversos ex-secretários deEstado e ex-diretores da Lote-rla Estadual, além dos governa-dores.

y-*-fi fififi

DEPOIMENTO

O processo foi aberto com as
declarações do ex-Diretor daLoteria do Estado do Rio deJaneiro, Sr. Plinio Carvalhldo,
perante a Comissão de Investi-
gações Sumárias. Seu depoi-
mento indicou a existência derecursos arrecadados do jogodo bicho nara obras de assu-têneia social.

Foram indiciados como res-
ponsáveis pelo funcionamento
oficioso do jogo do bicho noEstado do Rio todos os gover-nadores fluminenses, a partirde 1951, com ps respectivos se-cretários de Segurança Pública,Delegados de Costumes e al-
guns diretores da Loteria doEstado.

O Sr. Plínio Carvalhldo re-
velou, em suafc primeiras decla-
rações, possuir em seu escrito-
rio cerca de NCr$ 14 000,00 (14
milhões de cruzeiros antigos)
arrecadados dos contravento-
res. O dinheiro foi apreendido
pelo Presidente da Comissão de
Investigações Sumárias e ane-
xado como prova no processo.
QUEM FALOU

Com exceção dos Deputados
Ernâni do Amaral Peixoto,-Euésicrdareruz Nunes e do Se-
nador Miguel Couto Filho, quese negawm a prestar declara-
ções no processo, todos os ex-
Governadores foram ouvidos enegaram qualquer participaçãona formação de uma caixinha.

O processo foi enviado aoJuízo da 1.» Vara Criminal deNiterói, e dai ao Tribunal deJustiça, por ter o Juiz Jovino
Jordão alegado incompetência,
de vez que se encontravam en-
tre os Indiciados ex-Governa-
dores e ex-Secretários de Es-tado, beneficiários do foro es-
pecial, hoje atribuído à Justiça
Militar.

Além dos ex-Goverhadores —
um cassado, dois demitidos doserviço público pela Revolução— estão indiciados o ex-Secre-
tário de Segurança- CoronelAgenor Barcelos Feio, homemIntimamente íigado ao Sr.
Amaral Peixoto; o Deputado
estadual Ordener Veioso; os lr-mãos José e Nicanor Campa-nário, êste último Deputado es-tadual; e o Deputado federal
Edésio da Cruz Nunes.

Na Capital mexicana, o ordenado mensal médio da sua íôrça
policial de nove mll homens é de NCrÇ 300,00 (300 mll cruzeirosantigos), podendo chegar a NCr$ 1 600,00 (1 600 000 cruzeirosantigos), nos escalões mais elevados.

Como membro do Instituto de Serviços e Seguro dos Tra-balhadores do Estado, o policial mexicano tem direito a assis-têneia médica gratuita e à aposentadoria aos 28 anos de serviço,com 70% do ordenado. Existem ainda cooperativas, nas quaisele pode comprar, a preços de custo, artigos que vão desde os sa-patos aos refrigeradores.

O Presidente-Executivo do
Grupo Lorentzen, norueguês
Per Lorentzen, chegou ontem
ao Rio a íim de receber a co-
menda da Ordem do Cruzeiro
dó Sul. O grupo congrega 18
empresas industriais no Brasil,
entre elas a Companhia Brasi-
leira de Gás, A cerimônia de
entrega da comenda será reali-
zada no Itamarati na sexta-
feira.

DO AÇÚCAR
EDO ÁLCOOL

AVISO
Edital de concorrência pública para"execução de projeto, fornecimentos,
construções, montagens e operação
experimental de uma estação termi-
nal de armazenagem e embarque de
açúcar demerara no Porto de Recife,
Estado de Pernambuco.

RETIFICAÇÃO

O Diretor da Divisão Administrativa, ten-
do em vista o despacho do Senhor PresidenteN
dêste Instituto, no expediente GDM-71/67,
avisa que o edital publicado no Diário Oficial'
da União (Seção' I - Parte II), de 14 de novem-
bro de 1966, são feitas as seguintes retifica-
ções:

a) — alteração da condição décima — que
as instalações devem ser para em-
barque de açúcar a granel e melaço;

b) — dilatação do prazo de encerramento
da concorrência em caráter definiti-
vo e improrrogável, para o dia 9
(nove) de maio de 1967, conside-
rando-se as demais condições.e dis-
posições do citado edital.

Rio de Janeiro, 1 de março de 1967
as.) Joaquim Ribeiro de Souza

Diretor da Divisão Administrativa
(p

AGÊNCIA DO

JORNAL DO BRASIL em

AV. SUBURBANA/10136
Largo de Cascadura

r

Carvalho quer controlar
as despesas fluminenses

Niterói (Sucursal) — O Se-cretário de Segurança do Esta-do, Coronel Francisco Homemde Carvalho, determinou quenenhuma despesa efetuada pe-las delegacias seja paga sem
prévio exame do Serviço deControle Financeiro, assinalan-do que será responsabilizado oservidor que, sem ordem daque-le órgão, autorize, verbalmen-te ou por escrito, qualquer com-
promisso de ordem financeira.

Os delegados de Polícia de-
verão ainda encaminhar es
delegacias regionais, até o dia
5 de cada mês, uma relação
de despesas das respectivas re-
partições, que 6erá remetida
ao Serviço dc Controle .Finan-
ceiro para, após comprovação.

serem pagos cs fornecedores e
, credores.

INVENTARIO

Em outro ato, o Secretário
de Segurança determinou aos
delegados a elaboração, no pra-zo de 20 dias, de um inven-•tário de móveis, utensílios eviaturas sob sua responsabili-
dade, medida extensivai ao seu
próprio Gabinete.

Baixou também portaria re-
comendando "o mais absoluto
respeito ao principio de hierar-
quia funcional no encaminha-
mento de requerimentos, con-
sultas e sugestões". Determina
que "o funcionário se dirija
sempre ao seu superior imedia-
to para os respectivos expe-
dientes".

medidores
elétricos

MONOFÁSICOS £ TRIFÂSIC0S
rPe?!£?„2,?.? Volts-Do O/ao e 10/4O AmpèresDe 1E0/2SO - 220/127 e 3B0/220 VollsDo B/15 ató OO/IOO Ampères. OO/eo çlçlos!"

.-Pü,,,'01!!?0?,11 marca "GANZ". Entrega Imediata
o?.1? "SBdo dp INSTITUTO DE ELETRÔNICA DE SAO™ULO comprovando o alio padrão destes medidores.

ELêTRO NACIONAL S.A.

Sindicato dos Hotéis e Similares do
Estado da Guanabara

Rua do Carmo, 9 — 10.° andar

coNvoaçÃo
O SINDICATO DOS HOTÉIS E SIMILARES

DO ESTADO DA GUANABARA, com sede à
Rua do Carmo, 9 — 10.° andar, convida a to-
dos os varejistas de cigarros, associados ou
não, para uma reunião que se realizará no dia

2 de março próximo, quinta-feira, às 15 ho-
ras, na sede social, para tomarem conhecimen-
to das gestões realizadas com as empresas pro.
dutoras, relativamente à margem de lucro e
estabelecer medidas que resguardem o jnte-
rêsse dos varejistas.

(a) MILTON DE CARVALHO
Presidente. (p j-

Geimec visita a Facit
Especialmente para conhecer ai nova» • moderntsíimas Instalaçõe» do Parque Industrial da FACIT, esteve recente-
mente em Juiz de Fora um orupo de dirigente» do GEIMEC (Grupo Executivo da Indústria Mecênica). Em conv
panhia do» jr». Gunnar Goransson, Rolf C. Roseli e José Panza, respectivamente Diretor Gerente, Diretor Financeiro
e Diretor de Importação da FACIT, os engenheiro» Cario» Alexandre Sá e Luiz Garauta de Souza, do Ministério do
Planejamento^» o coronel Luiz Wilson Marques de Souza, representante da Petrobrás, percorreram demoradamen-
te as InstalaçSe» da Fábrica, que i orna da» matarei e mais bem aparelhadas, em seu ramo, em tâda a AméricaLatina. Na foto, um flagrante da visita.

S.A. MOINHO SANTISTÀ - INDUSTRIAS GERAIS
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

AVISO AOS ACIONISTAS
Avisamos aos srs. acionistas que a partir do dia 2 de março, passare-mos a atender em nosso escritório, na Rua Teófilo Otôni, 15-5.° andar, dià-

riamente, exceto aos sábados, das 1 3,30 às 16,00 horas, a bonificação em
ações, aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária de 28 de outubro de
1966, na proporção de 1 (uma) açã o nova, para cada 2 (duas) antigas.

Os srs. acionistas deverão vir munidos com os títulos nominativos, e
para as ações ao portador, será necessária a apresentação do cupão n.° 22,
previamente colado no impresso próprio a disposição no endereço acima.

Rio de Janeiro, 1 de março dei967
A DIRETORIA
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16 — 1.° Cad., Jornal do Brasil, quinta-feira, 2-3-67

Código de Minas é o principal dos 10 novos decretos-leis
AVISOS RELIGIOSOS

I Alda
fes/, ;• _-.'

de Lima Marinho de Araújo
c

(FALECIMENTO)

Pedro Marinho,dè Araúio' e filhos, Aldo de Lirrja e senhora,
Ifaoel 'da Rocha Mirárida, Sara da Rocha Miranda, Frederico G.

. Fever.mann,'senhora, è .fllhos.j Luiz Musso' Franca, senhora'e fi-
lhos. cumprem o doloroso dpver.de'comunicar o falecimento de
sua querida'esposa, mãe, filha, sobrinha,'cunhada, irmã,e tia

;AtL>Á 
DE LIMA MARINHO DE ARAÚJO, e convidam òs demais parentes e

Jàmigos para o seu sepultamento hoje, dia 2, às 10 horas, saindo o féretro
i. oa Capela Real Grandeza para o Cemitério de São João Batista.. (P

M
ES DÂ COSTA BELO

(MISSA DE 7.° DIA)
' _B A família de ALBERTO SIMÕES DA COSTA BELO,

convida seus parentes e amigos, para assistirem a
missa de 7° dia, que será celebrada em intenção
a sua alma, amanhã, dia 3 às 10 horas na Igreja

.-iNòssa Senhora da Boa Morte. Na oportunidade os amigos-'¦ de "BELLO", convidam a todos para a missa que farão ceie-
íbrar, dià 4, sábado, no altar-mor da Catedral Metropolitana,*às 11 horas. Família e Amigos de "BELLO", agradecem a•todos que comparecerem. (p

ADALGISA ALVES

i'í.

BANDEIRA DE NELLO
(MISSA DE: 30.° DIA)

A família de ADALGISA ALVES BAN-
DEIRA DE MELLO, sensibilizada agrade-
ce as manifestações 'de 

pesar recebidas
por ocasião de seu falecimento e convida de-

ornais parentes e amigos para a missa de 30.°
dia que em sufrágio de sua boníssima alma
manda celebrar amanha, sexta-feira, dia 3, às"10 

horas no altar-mor da Igreja N. S. do Rosa-
rio e S. Benedito, à Rua Uruguaiana. Antecipa-
damente agradece a todos que comparecerem
a êsse ato de fé cristã.

BARÃO SYLVIO JOSÉ VILARD0
(Missa de 30.» dia)

Regina Vilardo, Raphael Vilardo, Mário Vilardo,
Maria' Cherubina Vilardo Duarte, Julinda Vilardo.Fer-
reira, Congentina Vilardo, Yolanda Vilardo, Glória V".
lardo, Yolanda Paiva Vilardo, Rubem Duarte e Walter
Ferreira, agradecem as manifestações de pesar recebi-

das por ocasião do falecimento e missa de 7." dia de seu querido
esposo, pai, irmão e sogro — BARÃO SYLVIO JOSÉ VILARDO — e
convidam os demais parentes e amigos para assistirem a missa de
30.° dia que mandam celebrar em intenção de sua alma, amanhã,
sexta-feira, dia 3, às 10 horas, no Altar-Mór da Igreja de São Fran-
cisco de Paula (Largo de São Francisco). (P.

ENGENHEIRO

(MISSA DE 7.° DIA)
A Companhia Siderúrgica Nacio-
nal, através de seus Diretores e fun-
cionários, cumpre oNdoloroso dever

de comunicar o falecimento, ocorrido em
São Paulo, de seu dedicado servidor EN-
GENHEIRO-JAYME BULCÃO, Chefe do Es-
critório Regional de São Paulo, e convida
para a missa que em intenção de sua al-
ma- manda celebrar, hoje, 2 de março, às
11 horas, no altar-mor da Catedral Metro-
politana. (p

FERNANDES BARRETO
(FALECIMENTO)

José Paulo Barreto, senhora e filhos, Thais Flórinda e família
comunicam o falecimento de seu querido pai, sogro, avô e tio
JOSÉ FERNANDES BARRETO e convidam os demais parentes e
amigos para o seu sepultamento a realizar-se hoje, quinta-feira,
dia 2, às 17 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza

para o Cemitério de São João Batista. «,

_____
____<-._ _i___3

CARLOS ANTUNES MUNIZ
Irmãos, filhas, genro, netos e sobrinhos do
Professor Doutor CARLOS ANTUNES MU-
NIZ convidam parentes e amigos para seu.sepultamento, que se realizará às 17 horas de hoje,'/no Cemitério São João Batista. (P

Flôrei que aju
a em

PRO MATRE

uma
'ao

A melhor homenagem que se pode prestar aos entes queridosaue partem e sé deixam saudades é amparar a vida daqueles quechegam e só encontram lágrimas. Converta uma parcela do dinheirodestinado a flores para os mortos em ajuda aos que vão nascerem extrema pobreza Seu gesto nobre « espiritual será comunicado- família. O BANCO BOAVISTA S.A. - MATRIZ E AGÊNCIASrecebe seu donativo "in memoriam" e comunica sua generosa atitude,em mensagem especial à família do parente ou amigo extinto. (P

Previdência Social ajudará
trabalhadores fornecendo
ou financiando ps remédios

¦ O- Ministério do Trabalho divulgou ontem o texto dodecreto-lei récém-assinado pelo Presidente da República
què autoriza a Previdência Social a "prestar assistência

.farmacêutica a seus beneficiários, através de fornecimento

.de medicamentos, financiamento parcial ou total para a• sua, aquisição e doação em consignação a empresas me-diante convênio".
De acordo coni o decreto-lei, os beneficiários, sempre

que possível, participarão do custeio dessa assistência far-macêutica, na medida dos seus ganhos. Para que a Previ-dência seja reembolsada foi autorizado o desconto pelasempresas nos salários dos empregados e pela própria Pre-vidência Social, nas prestações de benefícios.
ASSISTÊNCIA

Ê o seguinte o texto de de-
creto-lei autorizando o Institu-
to Nacional de Previdência So-
ciai a prestar, além da assis-
tência médico-hospitalar, a as-
sistência farmacêutica aos seus
segurados:"O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe
confere o Parágrafo 2.° do An.
9.° do Ato Institucional n.° 4,
de 7 de dezembro de 1966, re-
solve expedir o seguinte decre-
to-lei: : '

• Art. 1.° -r Pica a Prevldên-
cia'Social autorizada a prestar
assistência farmacêutica a seus
beneficiários na forma do que
dispuser o regulamento. • _

Art. 2.° — A assistência íar-
macêutica poderá assumir as
modalidades seguintes:

, a) — fornecimento de medi-
camentos;

b) — financiamento, parcial
ou total, da aquisição de me-
dica men tos;

,c)'.— doação em consignação
de medicamentos a empresas,
mediante convênios.

Art. .3.° — Os beneficiários
da assistência farmacêutica,
sempre que possível, participa-
rão do seu custeio, na medida
dos seus ganhos efetivos.

Art. 4.° — Os órgãos públi-
cos f e d e r a is colaborarão na
prestação da assistência far-
macêutica, inclusive íornecen-
do medicamentos de sua fa-
bricação, mediante convênios
com o Instituto Nacional de
Previdência Social.

Art. 5.° — Para que a Pre-
vidência Social seja reembol-
sada da parcela de custeio a
cargo do beneficiário é auto-
rizado o desconto pelas em-
presas nos salários dos empre-
gados e pela própria Previdên-
cia Social nas prestações dêv
benefícios.

§ 1." — A divida do empre-
gado e o seu resgate serão as-
sentados na carteira profissio-

nal para que seus empregado-
res possam proceder ao des-
conto, no caso de Sucessivos

^contratos de trabalho.
§ 2.° — Os empregadores fa-

rão o recolhimento das impor-
tâncias descontadas dos em-
pregados,, mensalmente, em
guias próprias.

Art, 6.° — Para assessorar o
Conselho Diretor do Departa-
mento Nacional de Prevldên-
cia Social na prestação da as-
sistência farmacêutica criada
por este decreto-lei, fica cria-
do o Conselho Nacional de As-
sistência Farmacêutica da
Previdência Social, constituído
dos seguintes membros:

a) Presidente do Conselho
Diretor do Departamento Na-
cional da Previdência Social,
que será o seu Presidente;

b) representante do Minis-
térlo da Saúde;

sn leur-esentante da supe-
rlntendência N a ci o n al do
Abastecimento;

d) representante da. indús-
tria farmacêutica, indicado
pela Confederação Nacional
da Indústria;
- c) representante do Conse-
lho Federal de Farmácia;

í) Presidente do Instituto
Na-ional de Previdência So-

. ciai;
§ 1.. — O Conselho Nacional

da Assistência Farmacêutica
da Previdência Social terá
uma secretaria administrativa
com atribuições definidas em
regulamento.

5 2." — Os membros do Con-
selho Nacional de Assistèn: .
Farmacêutica da Previdência
Social perceberão uma gratl-ficaçáo pela participação em
órgão de deliberação coletiva, .
observados os termos do Art. 36
e seus parágrafos do Decreto-
Lei 81, de 21 de dezembro de
1966.

Art. 7." — O presente decre-
to-lel entrará em vigor na da-
ta de sua publicação, revoga-
das as disposições em contra-
rio".

Â São Judas
Tadeu

Agradeço a graça alcançada
HORÁCIO

Ao Menino
Jesus de Praga
Agradeço a graça obtida.

HORÁCIO

A Sto. Antônio
S. Judas Tadeu

Santa Teresinha, Frei Fabiano de
Cristo e Menino Jesus de Praga,
agradeço es graças alcançadas.

. DARCY

Menino
Jesus de'Prsga

Agradeço a gr.ça alcançada.
A. C.

Menino
Jesus de Fraga

Agradece graça — LÉA.

Novena
so Menino Jesus

de Praga
Ohl Jesus que dissestes: Peça e

receberás, procura e acharás, bata
e a' porta se abrirá Por intermédio
de Maria, Vossa Sagrada Mãe, Eu
bato, procuro e Vos rogo que mi-
nha prece seja atendida: (mencio-
na-se c pedido).

Ohl Jesus que dissestes: Tudo
que pedires ao Pai em Meu Nome,
-le atenderá; Por intermédio de Ma-
ria. Vossa Sagrada Mãe, eu humil-
demente rogo ao Vosso Pai cm
Vosso nome que minha oração seja¦ ouvidas (menciona-se o pedido).

Ohl Jesus que dissestes: O Céu
e a Terra passarão, mas ji_ Minha
palavra não passará: Por íntermé-
dio de Maria, Vossa Sagrada Mãe,
eu confio que minha oração seja
ouvida: (menciona-se o pedido). Re-
zar 3 Ave-Marias e I Salve Rainha.

BERNADETTE

eteorologia
terá milhões
para acertar

Um acordo assinado ontem
entre o Fundo de Financia-
mento de Estudos e Projetos
(FINEP) e o Serviço de Mc-
teorologia do Ministério da
Agricultura prevê um repasse
de recursos da USAID, no va-
lor de USS 2 220 500, para re-
equipamento, reabilitação e ex-
pansão da rede de estações me-
teorológicas daquele Ministério.

O acordo prevê, também, a
expansão do sistema de tele-
comunicações do Serviço de
Meteorologia e o aperfeiçoa-
mento de seus recursos huma-
nos, com o treinamento de téc-
nicos, inclusive nos Estados
Unidos.

DEFICIÊNCIAS

O Coordenador do FINEP
Sr. Artur Chagas Diniz, afir-
mou que o acordo permitirá o
reaparelhamento e a ampliação
da rede' meteorológica do Pais
que, embora possua 40% da ré-
de meteorológica da América
Latina, não apresenta "consis-
tência nem uniformidade em
suas informações, proporcionais
ao equipamento que possui",
tendo acentuado a importância
de uma rede meteorológica na ¦
vida do País, inclusive na pre-
visão das safras.

A assinatura do acordo esti-
veram presentes o Ministro do
Planejamento, Gr. Roberto
Campas, o da Agricultura, Sr.
Severo Gomes, o Embaixador
norte-americano, Sr. John Tu-
thlll, e os Ministros Van Dy-
ke e Francisco de Assis Grieco,
respectivamente da U3AID e
da Aliança para o Progresso,
além do Diretor do Serviço de
Meteorologia. Sr. Jesus Mar-
den dos Santos. I

IMPORTÂNCIA

E0
de Almeida
(Missa de 7.° Dia)
A família Pereira de Al-
meida, agradece as ma-
nifestações de pesar

recebidas por ocasião do seu
falecimento, e convidam pa-
rentes e amigos para a missa
de 7° dia que mandam ceie-
brar na Igreja São Francisco
de Paula (no Largo de São
Francisco) às 9h30m, do dia
3 do corrente.

Falando ma oportunidade, o
Ministro Roberto Campos
disse:

E de particular satisfação
a abertura das operações do
empréstimo de USS 11 milhões,
entre a USAID e o FINEP,
com a assinatura dêste acordo
com o Serviço de Meteorologia
do Ministério da Agricultura.
Nunca é demais revelar a im-
portància e o alto interesse na-
cional de que se reveste iun
empreendimento dêste vulto e
que há muito .e fazia desejar.

A medição sistemática doselementos climatológices, taiscomo temperatura, pressão at-mosférica, unidade, ventos, ln-solação, temperatura do solo,
precipitação pluviomé trica eevaporação, o estudo destes vá-
rios elemento, para interpre-
tação de suas influências sô-
bre as colheitas e atividades
agrícolas, enfim, observações
sinópticas e fidedignas no Bra-
sil permitindo melhorar aa
previsões meteorológicas com
grande impacto nas várias ati-
vidades econômicas nacionais,
é o que ora nos propomos.

Brasília (Sucursal) — O nó-
vo Código de Minas e as me-
didas de proteção. e. estimulo
a pesca-foram os dois princi-
pais decretos-leis de uma nova
série de 10 atos encaminhados
ontem pela Presidência da Re-
pública — totalizando 32, com
os de ontem — para publicação
no suplemento do Diário Ofi-
ciai do dia 28 de fevereiro, cuja
circulação continuava retida.

Nessa nova massa de decre-
tos-leis, o Presidente Castelo
Branco regulamentou a admi-
nistração do Instituto da Pre-
vidência Social, criou novos
serviços no Ministério do Tra-
balho e abriu créditos diversos,
inclusive o de NCrS 700 mil
(700 milhões de cruzeiros anti-

gos), que será gasto com os
festejos da posse do Marechal
Costa e Silva.

CÓDIGO DE MINAS

Pelo Decreto-Lei 227, que
também será publicado em su-
plcmento do Diário Oficial com
data de 28 de fevereiro, o Pre-
sidente Castelo Branco insti-
uiu o nôvo Código de Minas,
disciplinando os direitos sobre
jazidas minerais, os regimes de
seu aproveitamento e a flscali-
zação do Governo federal sô-
bre a pesquisa, a lavra e a in-
dustrialização de minérios.

O nôvo Código de Minas tem
uin total de 98 Artigos e as
principais inovações que intro-
duz em relação ao antigo Có-
digo se referem às exigências
para a concessão de licenças de
pesquisas e lavras, a caracteri-
zação de empresas de minera-
ção e a possibilidade de íorma-
ção legal de consórcios de mi-
neração.

Nos seus primeiros artigos,
o decreto-lei especifica quais os
regimes de aproveitamento das
jazidas minerais: 1 — Regime
de concessão (decreto do Exe-
cutivo), de autorização ou li-
cenciamento (alvará do Minis-
tro das Minas e Energia), de
matricula e de monopolização
(execução direta do Govêmo
federal).

Diz o Artigo 3.° que em todo
o território nacional a compe-
tência para a execução do Có-
digo de Minas é do Departa-
mento Nacional de Produção
Mineral.

PESQUISA

Segundo o Artigo 15 do Ato,
a pesquisa de minérios no ter-
ritório nacional só pode ser
outorgada a brasileiros (pes-
soas naturais ou jurídicas) cu
a empresas de mineração, me-
diante autorização expressa do
Ministro das Minas e Ener-
gia. Ao longo do Capítulo II
do Código são descritas ns exi-
gências para obtenção de 11-
omças para pesquisas e fixado
o prazo de 60 dias para que o
titular do alvará de pesqui-
sa inicie o seu trabalho, sob
pena de sanção. Como novida-
de é estabelecida à obrigação
do pesquisador de apresentar
ao Ministério das Minas e
Energia um relatório sobre seu
tiabalho, seja qual fôr o re-
sultado alcançado. É limitada
ein cinco o número de pesqui-
sas que podem ser realizadas
por uma só pessoa.

LAVRA

Diz o Decreto-Lei, no seu Ar-
tigo 37, que só as empresas de
mineração poderão se habilitar
ao direito de lavra, não ha-
vendo limites quanto ao nume-
to de concessões outorgadas a
uma mesma empresa. A exem-
pio do que faz em relação à
pesquisa, o código enumera a
documentação e x 1 g ida pelo
Ministério tías"~MÍnas . Ener-
gia para a concessão de licen-
ça para a lavra, incluindo os
projetos e subprojetos da ex-
ploração pretendida. Nesse ca-
pitulo são tratadas também a
imissão de posse da jazida e as
diversas obrigações impostas ao
titular da concessão, desde os
prazos para o início de seus
trabalhos até a" apresentação
final de relatório ao DNPM.

SERVIDÃO

O Capitulo IV do Código
trata detalhadamente Ua sub-
missão de solo e subsolo a ser-
vidões para fins de pesquisas,
mediante indenização prévia
do valor do terreno ocupado.

Os trabalhos de pesquisa ou
lavra não podem ser iniciados
antes do pagamento da inde-
nização e da fixação da renda
pela ocupação do terreno.

MULTAS

A inobservância das normas
estabelecidas pelo Código se-
rão punidas com simples ad-
vertência, multa ou declara-
ção de caducidade da conces-
são. A multa inicial vn.ria de
três a 50 vezes o salário mini-
mo e a reincidência na infra-
ção importa na sua cobrança
em dobro.

O abandono da jazida, não
cumprimento dos prazos parainicio e reinicio do trabalho
ou ainda a- lavra ambiciosa
(depredatlva) são punidos com.
a declaração de caducidade da
concessâio.

GARIMPAGEM

Pelo Artigo 74 do Decreto,
também a garimpagem, a
faiscação e a cata de substân-
ciai minerais (pedras precio-
sas, metais etc.) dependem de
permissão do Governo federal.
Ao garimpeiro, no entanto, não
será cobrada senão a menor
taxa fixada pelas coletorias íe-
derais para êsse tipo de tra-
balho, quando da matricula
pessoal do interessado.

Diz o Decreto-Lei que a con-
tribuiçáo do garimpeiro ao
proprietário do solo pela rea-
lização da garimpagem não
pode exceder à décima partedo valor do imposto único quefôr arrecadado pela Coletoria
Federal sobre a substância ex-
piorada.

EMPRESAS

O Decreto-Lei define empresa
de mineração como sendo "a

firma ou sociedade constituída
e domiciliada no Pais, com
objetivo de aproveitar jazidas
minerais do território nacional.
Seus componentes podem ser
pessoas nacionais ou estan-
geiras, porém nominalmente
representadas no documento
do constituição. A firma indi-
vidual, por outro lado, só podoser constituída por brasileiro.
Nas suas disposições finais, de-
clara o Código que jazida é
bem imóvel distinto do solo on-
de se encontra., não compre-
çndendo a propriedade do .solo
a propriedade do minério que
o constitui.

, — São enumeradas as exi-
gências para a constituição de
consórcios de mineração entre
titulares de concessões de mi-
nas próximas umas das outras.

DINHEIRO PARA POSSE

Decreto-Lei h.° 217: Abre o
crédito especial de NCrS 700
mil (700 milhões de cruzeiros
antigos) para as despesas com
a pesse do Marechal Costa o
Silva ma Presidência da Repú-
blica.

REPRESSÃO AO
CONTRABANDO

Decreto-Lei n.° 218: Autoriza
a abertura do crédito especial
de NCrS 5 milhões (cinco bl-
Ihõea ds cruzeiros antigos) em
favor do Ministério da Fazen-
da, sendo NCrS 2 milhões destl-
nados à implantação de novos
sistemas de , telecomunicações
do Sei'viço de Repressão ao
Contrabando e os NCr$ 3 mi-
lhôes restantes destinados â
construção da sede da Delega-
cia do Tesouro em São Paulo.

PROGRAMA AGRO-
PECUÁRIO

Decreto-Lei n.° 219: Abre crê-
dito especial de NCrS 4 898 fiOO
(quatro bilhões, oltocentos e
noventa e oito milhões e seis-
centos mil cruzeiros antigos)
em favor do Ministério da Agri-
cultura para o desenvolvimento
dos programas prioritários do
setor agropecuário.

PROMISSÓRIA RURAL

Decreto-Lei n.° 220: Autoriza
o Banco Nacional de Crédito
Cooperativo a aceitar para des-
conto ou 

"outras 
operações de

crédito, diretamente dos coope-
rados, a nota promissória rural,
instituída pelo Decreto-Lei n.°
167.

ESTÍMULOS A PESCA

Decreto-Lei n.° 221: Estabele-
ce medidas de proteção e esti-
mulos à pessa. É composto de
99 artigos, distribuídos nos se-
guintes capítulos: Pesca Co-
mercial, Das Empresas Pes-
queiras, Da Organização do
Trabalho a Bordo das Embar-
cações de Pesca, D:s Pescado
res Profissionais, Das Licenças
para Amadores de Pesca e pa-
ra Cientistas, Das Permissões,
Proibições e Concessões, Dos
Aparelhes de Pesca e sua Utili- '
zação, Da Pesca e Industrial!-
zação de Cetáceos, Dos Inverte-
brados Aquáticos e Algas, Da
Agricultura e seu Comércio. Da
Fiscalização, das Multas, das
Disposições Transitórias e Esti-
mulativas.

IBGE

Decreto-Lei n.° 222: Revigora
o crédito especial aberto pela
Lei n.° 4 242, de 1963, para re-

. gularizar pagamentos feitos
pelo Ministério da Fazenda ao
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística.

EXTINÇÃO DO SAPS

Decreto-Lei n.° 224: Deter-
mina a extinção do Serviço de
Alimentação da Previdência
Social (SAPS), transferindo
suas atribuições à Companhia
Brasileira de Alimentos (CO-
BAL), aos órgãos especializados
do Ministério da Educação e
do Ministério da Agricultura.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Decreto-Lei n.° 225: Dispõe
que a administração do Ins-
tituto Nacional da Previdência
Social (INPS) cabe ao seu Pre-
sidente com a assistência de
uma Comissão de Coordenação
Geral, integrada pelo próprio
Presidente, pelo Diretor-Geral,
pelos Diretores, pelos Secreta-
rios-Exerutivos e pelo Procura-
dor-Geral.

Fixa aj organização básica do
INPS nos seguintes níveis:

1 — Direção Superior (Pre-
sidente, Diretor-Geral, Direto-
res, Secretários-Executivos e
Procurador-Geral); 2 — órgãos
de assessorámento e apoio da
Direção Superior (órgãos Cen-
trais e Serviços Administrati-
vos); 3 — Superintendências
R e g 1 o n ais (Superintendente
Regional, coordenadores es-
pecializados e procurador re-
gional); 4 — Responsáveis Lo-
cais (Chefes de Unidades Ope-
racionais).

Diz o decreto-lei que o re-
gime jurídico do pessoal do
INPS será o da legislação tra-
balhista.

EMPREGO E SALÁRIO '

Decreto-Lei n.° 226: Cria
Junto ao Departamento de Ad-
ministração do Ministério do
Trabalho o Serviço de Conta
"Emprego e Salário", órgão en-
carregado de movimentar as
contas de fundos diversos, in-
clusive de auxilio a desempre-
gados.

Nôvo currículo oficial do
Estado favorece os ricos
e impede formação técnica

A imposição, pela Secretaria de Educação e Cultura doEstado da Guanabara, de um currículo unificado a todas
as escolas oficiais de nivel médio, além de contrariar oespirito da Lei dc Diretrizes e Bases, oue é o de descentra-
lizar o ensino, estabelece, com o retorno ao currículo aca-
dêmico, uma defasag.m com a era tecnológica atual.

A nova organização do ensino estadual, que favorece
uma clientela de nível social e econômico mais elevado,
provou, na prática, a sur. inadequação quando, r.o último
ano, ao aplicar provas idênticas em todo o Estado, obteve
um número excessivo de excedentes na Zona Sul e um
número insuficiente de aprovações nos subúrbios da Zona
Norte.
FORA DA LEI

O choque entre o que dispõe
o Estado e o espírito da Lel
de Diretrizes e Bases — queé o de descentralizar o ensino,
a fim de atender às necessida-
des de cada região — é fia-
grante, conforme se depreende
dos seguintes Artigos:

Art. 20 — "Na organização
do ensino primário e médio,
a lei federal ou estadual aten-
dera à variedade de métodos
de ensino é formas de ativi-
dade escolar, tendo-se em vis-
ta as peculiaridades da região
e de grupos sociais".

Art. 40 ".;._) permitir aos
estabelecimentos de ensino es-
colher livremente até duas <iis-
ciplinas optativas para inte-
grarem o currículo de cada
curso."

Art. 43 — "Cada estabeleci-
mento.de ensino médio disporá
de um regimento ou estatutos
sobre a sua organização, a
constituição de seus cursos e o
seu regime administrativo, dis-
ciplinar e didático".

Art. 44 — "O ensino secun-
dário admite variedade de cur-
rículc., segundo as matérias
optativas que forem preferidas
pelos estabelecimentos".

O nôvo currículo estadual,
entre as grandes falhas apre-
sentadas, possui alguns mé-
ritos, entre os quais a elevação
do número de aulas semanais
consagradas à cadeira de Por-
tuguês nos dois ciclos, e a in-
clusão da Geografia em tôdás
as séries do curso ginasial,
permitindo uma análise mais
profunda dos problemas de
produção, indústria e comer-
cio.

No entanto, no primeh-o ci-cio, se verifica uma diminuição
da carga horária de Materna-
tica na quarta série, ao íim da
qual muitos alunos de colégios
estaduais enfrentam exames de
seleção, quando se sabe que
poucos dCles dispõem de re-
cursos para freqüentar cursos
preparatórios particulares.

A ausência de Ciências
numa fase de seleção vocacio-
nal, pois o nôvo currículo in-
terrompe o estudo dos íenõ--
menos físicos e químicos at_a segunda série do segundo cl-cio, com um programa nítida-
mente voltado para as cadei-
ras de cultura geral, poderáobstar uma definição profis-sional em campos tecnológicos
e científicos.

FAVORECIMENTO
Considerando que apenas os

colégios particulares da Gua-
nabara mantêm autonomia
para a escolha de seus pró-
prios currículos, autonomia
que lhes é facultada pela Lel
de Diretrizes e Bases, conclui-
se que só os estabelecimentos
privados — inclusive os "cursl-
nhos" de vestibulares — pode-rão oferecer aos estudantes
cariocas condições de atendi-
mento às necessidades de in-
formação exigidas pelos exa-
mes de habilitação.

Dêste fato resultará, natu-
ralmente, maior procura de
estabelecimentos de ensino
particular, beneficiados pelo
nôvo currículo oficial, em de-
trimento dos estabelecimentos
gratuitos e das camadas so-
ciais que não dispõem de re-
cursos financeiros suficientes
para freqüentar colégios par-
ticulares.

Leia Editorial "Retrocesso'

Nôvo Secretário ãe Negrão
passa já na posse problema
das favelas à área federal

O nôvo Secretário de Serviços Sociais, Sr. Vitor de
Oliveira Pinheiro, afirmou ontem, depois de ter sido em-
possado no cargo pelo Governador Negrão de Lima, queo problema das favelas do Rio de Janeiro é muito mais
da competência do Governo federal e das entidades parti-culares do que do Governo do Estado.

O Sr. Vitor de Oliveira Pinheiro disse que a oríentaçãi
que dará à Secretaria de Serviços Sociais será conhecidt
hoje, com o discurso que fará na solenidade de transmi
são do cargo, às 15h30m, e, após adiantar que o Govêt.
já tem um plano para resolver o problema dos desabr
gados, recusou-se. a divulgá-lo, por não o considerar d
sua competência.
AS FAVELAS

O antieo Diretor do Depar-
tamento de Recuperação' do
Favelas disse ainda que con-
vocará, no seu discurso de ho-
je, o Governo federal e as en-
tidades particulares pára a
obra social de recuperação e
transformação das favelas ca-
riocas, que afirma pretendei
empreender.

O plano básico da Secreta-
ria de Serviços Sociais — ex-
plicou — é aglutinar em um
grande oentro habitacional ""
moradores rf<?s favelas cunsi-
Geradas ^definitivamente irre-
cuperáveis, citando entre elas

as de Macedo Sobrinho, Sai.-
¦to Amaro, Urubus e Escondi-
dinho, e urbanizar e melhorar
as condições de habitação da-
quelas consideradas recupera-
veis, como as de Jacarèzinho
e Rocinha.

Informou o Sr. Vitor de OH-
veira Pinheiro que o centro
de aglutinação será construi-
do de preferência em areai
próxima ao Centro e ac_ lo-
cais de trabalho dos favela-
dos, porque o Govêmo consi-
dera injusto transferi-los para
locais distantes de onde mo-
lavará e trabalhavam ante-
riormente.

Povo paga mais pela carne,
vê hoje aumento do leite e t_
espera majoração no açúcar

Aumentos atf de NCr$ 0,80 (oitocentos cruzeiros an-
tigos) em quilo de carne já estão sendo cobrados pelos
açougues'' em decorrência da liberação do preço do pro-
duto pela SUNAB, que hoje deverá aprovar a majoração
de NCr$ 0,05 (cinqüenta cruzeiros antigos) no preço do
litro de leite, enquanto as usinas decidem sobre o açúcar.

O aumento do preço do leite decorre da incidência .<?•
Imposto sobre Circulação de Mercadorias, mas no caso t
carne o problema é mais falta de fiscalização, já que a
lista da CADEP foi desprezada pelos açougueiros. _" i.

VCARNE

Os preços da CADEP fixa-
dos para a carne de segunda
com osso, de NCr$ 1,05 (1,050
cruzeiros antigos) e de NCr$
2,34 (2,340 cruzeiros antigos)
para a carne de segunda sem
osso desde ontem deixaram de
ser cumpridos pela maioria
dos retalhlstas, que agora co-
bram mais por todas as cate-
gorias.

O chá, patinho e lagarto, fl-
xados em NCrS 2,34, estão sen-
do vendidos na faixa de NCrS
2,60 e NCrS 2.80 (2 600 e 2.00
cruzeiros antigos); o acém,
capa de filé e peito, fixados
pela CADEP a NCr$ 1,05, estão
na faixa de NCrS 1,20. NCr$
1,60 em média.
LEITE E AÇÜCAR

Findo o prazo dado pelos
pecuaristas para absorverem o

correspondente à nova taxação— o que foi possível durante
os últimos dois meses em de-
corrência da safra abundante
das bacias leiteiras — a
SUNAB voltou a ser pressio-nada no sentido de rever os
preços do produto. Ê ponto
pacifico que, a partir de ama-
nhã, o carioca esteja pagan-
do mais caro pelo.leite, no ml-
nimo 20% a mtfcj* 1ue °
produto custa a. uai me nia
NCrS 0,27 (275 cruzélrc. anti-
gos).

Um nôvo reajustamento no
preço' do açúcar no varejo es-
tá na dependência dos reajus-
tes de preço do produto pelas
usinas, cujos índices ainda não
íoram fixados, mas enquanto
isso alguns bares e cafés con-
tinuam trabalhando com açú-
car cristal, prova de que o
fornecimento do refinado náo
voltou à sua normalidade.
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O voIta

PLACÊ CERTO

Continuando a falar em Na-
gib com o sorriso natural e
constante que o Identifica,
Baflca comentou que apesar
das boas corridas, Nagib é in-
ferior ao que muita gente
pensa:'— Nagib só é igual aos me-
lhores na turma em que se en-
contra. Se, em caso de sorte,
ganhasse seguidamente e su-
bisse de turma, iria ficar em \
uma fila enorme. Mas como a
sua forma é perfeita, conto
oom este placê.

EXPLICAÇÃO

Visando explicar a sua situa-
ção no que se refere às monta-
rias, que no momento parecem
andar escassas, Bafica esclare-

jóqueis contratados para
corridas do fim de semana
nos 17 páreos programados

SÁBADO
'!• PAREO — As 13,20m — 1 OOO
metros — NCr$ 2 000,00 (Betliiig)

Ks

6.» PAREO — As 16 horas — I 400
metros — (Prova Especial) —
(Grama) — NCr$ 1 800,00.

Estêves,1—1 Falr Klno, F.
2 Suez, J. Silva

2—3 Mlleto, O. Cardoso ..
. 4 Ulpiano, J. Negrello

J—5 Nlcolé, J. Machado ..
6 Cupidon, S. Silva ..

4—{! Camurs*, J. Santana
8 Special, A. Hodecker

55
55
55
55
55
55

Kg
5 52

•7 55

Z« PAREO — As 13h50m — 1 500
inetros — NCr? 1 100,00.

1—1 Quazln, A. Ricardo ..
2—2 Sisal, J. B. Paullelo .

3 Q. Brown, J. Tinoco .
3—4 Urutau, C. R. 

5 Chaleco, P. Fernandes
4—6 EI Glorious, J. Heis ." Galloper Flre, J. B. ..

3." PAREO — As 14h20m -
Uittros — NCr.Ç 1 300,00.

Kg
57
58
58
57
56
57
55

. 1600

1—1 Charnot, J. Santana
2—2 Floco, F. Estêves .... x

3 Assuan, J. Borja x
3—4 Vestal Boy, S. M. Cruz x

5 Drive-In, J. Brizola x
4—6 Disto, J. Reis 1" Monteolimpo, J. p. .. x

Kg
X 56

56
52
52
56
56

i—1 Freeness, J. Machado
2 Estllhelra, J. Tinoco . 52

2—3 Prima Donna, J. B. P. 54
4 Lutlne, J. Portilho ... 52

3—5 Elora, A. Santos  52
6 Fariséa, S. Silva;.  52" Olalá, J. Reis  52

4^—7 La Française, O. C. .. 54
H. Moon. L. Santos .. 52
Baltica, F. Estêves ... 52

7.» PAREO — As 16h35m — 4011
metros — NCr$ 1 600,00. (Betting)
(Grama).

Kg
56
56
56
56
58
56

10 56
50

1^—1 aêiieso, L. Santos ...
Tulinha, P. Alves ....
Guirlanda, M. 

2—4 Séstrla, J. B. 
Alânla, F. Estêves ...
Cara Mia, J. Negrelo .

3—7 Acádia, S. M. Crua ..
Mnharanl, J. Reis ...
La Sonata, J. Brizolai

4-10 Quelidônla, J. Tinoco
11 Souvenlr, O. Cardoso .
12 Fain, R. Penido 

52

4.« PAREO — As 14h50m — 1 000
metros — NCr? 1 100,00.

S.» PAREO — As 17hl0m — 1200
metros — NCrS 1 100,00. (Bettlng)— (Grama).

1—1 Aruagot, A. Machado .
2 Tripoli, J. Martins ...

J—3 Bomare, R. Carmo ..
4 Saturday, M. Andrade

i-5 Pleno, L. Santos 
6 Nimbo, A. Ramos ..'.

4i»-7Évano, J. Santos ....
.'8 Mister Charles, J. D. ."> Bahrandisso, n. correrá

Kg
3 58

1—1 Descarte, A. Santos ..
2. Coníúclo, J. Machado .

2—3 Este, A. Ramos 
4 Seu Becáo, A. 

3—5 Trovão, J. Reis 
Lorraln, J. Pinto ...'.
Araranguá, J. Negrelo

4—8 Good Hound, J. S. ...
9 TJIster, J. Portilho ...

Kg
57
54
54
55
57
54
53
58
53

'.'.PAREO — As 15H25m — 1 000
tros — NCr$ 1 100,00.

9.» PAREO — As 17h45m — 1 200
metros — NCr? 1 300,00 (Bet-
ting).

1 it Esllnga, J. Pinto ....'•¦ 
Noyclle, R, Carmo ...

í Elipse, A. Santo3 ....•à Espátula, J. Ramos ...
3—5 Bela Lulza, J. Santos .

6 Jolnha, M. Alves ....
4—7 Emmet, A. Ricardo ..

8 Maria Cambalhota, O.
Silva 

Kg
4 54

10 Sinôco, R. Carmo ....
1—1 L. Manon, A. Ramos .

2 Quaréa, L. Carvalho .
2—3 Lolrlta, J. B. Paullelo

4 Tentatlon, J. Queirós
3—5 Trucha, A. Machado .

6 Pralinete, R. A. Pinto
4—7 Buena, J. Reis 

Falaise, J. Machado .
Gailantry, s. M. Cruz

Kg
56
57
57
57
59
57
57
57
57
57

DOMINGO
1.» PAREO — As 13h45m — 1 200
inetros — NCrS 1 300,00.

-1 Afcron, A. Ricardo .'] 
Baliza, J. Machado

1—1 Retrospeot, J. Portilho" Pertinaz, J. Machado
2—2 Lord Byxon, J. Pinto

3 Aymoré, A. M. Ca-
nha 

3 -4 Foxbrldge, M, -Au-
drade 

» Taiamá, J. B. Pau-
Uelo 

4—6 Light-Jã, A. Ramos .
/ 7 Hippo, J. Santana ..

2.c PÁREO — As 141U5m
metros — NCrS 2 000,00

Kg 2—2 Haé, A. Santos ..... 2" Elmlra, J. Borja .... 4
3—3 Karajaná, F. Pereira

Filho x
4 Ésula, J. Tinoco ..'.' '7

4—5 Amoreira, J. Reis. ... 5
Urdanela, M. Andrade 6
Maus, L. Santos .... 1

57
57
57

2 57

X 57

55
55
55
55

55
55
55
55
55

6.° PAREO — As 16h30m — 1 400
metros — NCrS 1 600,00 (Betting)

oje no dorso de Beaurevers
Baffica acha NagiK placê
certo mas diz ser difícil
superar Majesté e Crispim!

O freio Jéferson Baffica afirmou que apesar de correr-
seguidamente, Nagib tem possibilidades de uma grande
atuação, na noite de hoje, pois está em companhia mais
fraca que na ocasião anterior, embora ainda tenha de en-
írentar adversários perigosos como Crispin e Majesté, apa-
rentemente as forças da disputa.

Mesmo explicando que Nagib é cavalo que trabalha
bem, mas que pouco baixa a sua marca em corrida, está
numa companhia com a qual regula e esclarece que seu
conduzido, na penúltima ocasião chegou afastado de Ma-
jesté, porque o adversário largou caminhando e modifi-
cou o panorama da corrida.

Olalá está mais aguerrida
e pode prevalecer no páreo
especial de sábado em 1400

Olalá, bem mais aguerrida, pode se impor na melhor
prova da corrida de sábado na Gávea, no percurso de1400 metros, pela facilidade com que completou o exer-cicio de 1 600 metros em 105" 4/5, na direção do freio JúlioReis, mesmo diante da presença de Freeness, Prima Dona
e Lutine, animais realmente categorizados.

_ Descarte, inscrito na grama dos 1200 metros do 8 o
pareô, trabalhou 1 200 metros em 81", de galope largo,mesmo em pista adversa, e pode se impor pela sua conhe-cida velocidade, mas no caso da competição ser desdo-
brada na raia de areia, terá a sua caoacidade sensível-
mente diminuída.

ce que já passou da idade de
íazer da procura de montarias
uma caçada, embora sem se
negar a montar qualquer pare-
lheiro, vai por enquanto con-
duzindo aqueles animais per-
tencentes aos amigos mais in-
timos.

MUITA CHANCE

A respeito de Minha Gati-
nha afirmou que a sua condu-
zida foi prejudicada na últi-
ma, e acha mesmo que atuan-
do sem problema, no final vai
ser difícil conter a atropelada
da sua conduzida, embora ad-
mita qüe Luana, Groelândia e
Hiawatha sejam adversárias
sérias e diante disso acredita
ser melhor não falar em liar-
bada.

CAMURY

Fair Kino (F. Estêves) ao
lado de Brazamora (J. Reis) e
Ourosol (J. Barros) assinalou,
para o quilômetro o tempo de
62", na grama, sendo que os
dois últimos vinham bem me-
lhor muito embora viessem a
mais do centro da pista. Suez
(J. Silva) o quilômetro em 68"
demonstrando alguns progres-sos. Nicole (F. Pereira F.) do-
minou com rara facilidade a
um companheiro em 66" o qui-lômetro. Camury (J. Santana)
na grama melhorou a marca
para 61" 2/5, muito contrariado,
pois, a principio vinha apadri-
nhando um companheiro paradepois livrar ainda alguns cor-
pos e sempre contido. Specil
(A. Hodecker) levou a pior pa-ra Seccion (I. Sousa) em
69" 2/5 para o quilômetro.
Cupidon (S. Silva) numa pista
que se encontrava em péssimoestado, trouxe para a distância
o tempo de 68", deixando ex-
celente impressão e também a
pouco mais do centro da can-
cha.

Camury numa pista normal
c querendo correr o que sabe,
poderá ser o vencedor ficando
Fair Kiuo, Nicole e Cupidon
aguardando oportunidade paraameaçá-lo.

SISAL

Sisal (J. B. Paulielo) não
encontrou muita dificuldade em
dominar Bacharel (J. Baffica)
em 93"', os 1400 e Quick Brown
(P. Coelho) os 1500 em
103" 1/5, agradando alguma
coisa.

Sisal é a melhor indicação,
não sendo contudo um pontocerto, pela presença de Qua-zin, Urutáu c El Glorious.

.CHARNOT

Charnot (J. Santana) a mi-
lha em 108"2|5, com grande ia-
cilidade e a mais do centro da
raia. Drive In (J. Brizola) au-
mentou para 109"3(õ, sendo queos primeiros oitocentos foram
cobertos-em 57" e os últimos
em 52"2]5, e somente ajustado
nos metros finais. Disto (J.
Reis) desta feita limitou-se emdar um passeio na pista de
94"2|5 os últimos 1 400.
; Charnot se confirmar o seu
último triunfo, não deverá ser
alcançado ficando Vestal Boy,
Monteolimpo e Floco na luta
por.melhor colocação.

ARNAGOT

Arnagot (A. Machado) os
1 200 em 83"2;5, a meio correr.
Bomare (R. Carmo) na reta
oposta, assinalou 50" para os
oitocentos, deixando desta íeita
melhor Impressão e Évano (J.
Santos) o quilômetro em 69",
com algumas reservas.

Arnagot, Bomore, Évano e
rieno são os mais indicados à
vitória nessa prova, devendo a
sorte Influir no resultado .
JOINHA

Espátula (L. Carlos) os 1300
em 94", de carreirão e Jolnha
(M. Alves) os 1 200 em 82"2|5,'
muito à vontade, sem qualquer
preocupação de melhorar e
também deslocando peso plu-ma.

Esllnga na pista seca, não te-

rá competidoras, porém em ca-
so contrário, Elipse, Noyellc,
Emmct e Maria Cambalhota,,
podem prevalecer.
OLALA

Prima Dona (J. B. Paulielo)
os 1400 em 93", agradando
muito e sempre afastado da,
cerca. Elora (L. Carlos) os
1500 em 100", com sobras. Fa-
riséa (J.-Reis) não se empre-
gou neste floreio de 95" os
1400 e Olalá (J. Reis) e milha
em 105 "4/5, com grande facili-
dadfe e Baiúca (F. Estêves) os
1500 em 102", colada __ grade
externa.

Olalá, mais aguerrida, pode
se reabilitar nesta apresenta-
ção, ameaçada por Freeness,
1'rima Dona, Baiúca e La
Française.

QUELIDÔNIA
Tulinha (P. Alves) vindo de

mais distância completou os
1200 em 80"l/5, agradando
muito. Guirlanda (M. Andra-
de) dominou a um companhei-
ro com autoridade em 88" os
1300. Séstria (J. B. Paulielo)
os 1400 em 97", com algumas
reservas e demostrando neste
floreio algumas melhoras. Alà-
nia (F. Estêves) os 1200 em
80", muito contrariada e sem-
pre junto à cêrca, externa.
La Sonata (J. Brizola) melho-
rou para 96 "2/5, com sobrafc.
Queiidõnia (J. Tinoco) os 1400
em 95", com grande facilidade
e sempre pelo miolo da mia.

Quclidônia, Gênese, Séstria,
Tulinha, Alânla e Acádia são
as melhores indicações, numa
carreira até certo ponto equi-
librada.

GOOD HOUND

Descarte (J. Ramos) os 1200
em 81". de galope largo e
numa pista adversa. Confúcio
(S. Guedes) aumentou para
85", em péssimas condições.
Este (A. Ramos) melhorou pa-
ra 78"2/5, deixando excelente
impressão. Trovão (J. Reis) a
meio^eorrer, finalizou p quilo-
metro em 69", fazendo o per-
curso sempre a mais do cen-
tro da cancha. Araranguá (J.
Negrello) os 1200 em 81", com
melhor tição final desta feita
e Good Hound (J. Santana) oa
1 300 em 84"3/5, com grande
facilidade e quase junto à cêr-
ca externa.

Descarte é a melhor indica-
ção, na grama, não devendo se
descuidar dc Este, Trovão,
Good Hound c Ulster que reú-
nem condições para surpreen-
dê-lo.

TRUCHA

José Portilho reapare-
ce nas corridas oficiais
do Hipódromo da Gávea,
hoje à noite, montando o
cavalo Beaurevers no ter-
ceiro páreo, Prêmio Co-
mando da Organização
de Apoio do Corpo de Fu-
zileiros Navais, em
1200 metros, como a
maior atração do progra-ma, pela liderança que
já ocupou entre ós pro-fissionais e >pelas indis-
cutíveis qualidades téc-
nicas.

Beaurevers deve ven-
cer pela melhor forma
técnica que atravessa no
momento, porque vem de
um bom terceiro lugar
diante de Hippo e Ho-
Nan, e a dupla deverá ser
formada entre Ho-Nan e
Peblo, sendo que Peblo
também adiantou bas-
tante, demonstrando, no
apronto de 700 metros
em 45", reunir condições
para ameaçar o provávelfavorito.

Na distância
Pato Selvagem correu bem

quando tirou quarto oara Si-noco, e agora, na distância de1 200 metros, deve largar' emandai- desde logo na compe-
tição. Floraninha, que apron-
tou a reta em 37" 2/5, sobran-
do, deve ter uma boa partici-
pação aqui, juntamente com
Old Bali que, saindo bem, tem
obrigação de figurar neste pá-reo.

\ -
Pelo trabalho

Guarapema, caso resolva
confirmai- o seu trabalho de87" para os 1 300 metros de-
ve ganhar facilmente esta se-
gunda carreira da noite de
hoje. A luta pela duola será
entre Lycus que aprontou bem— 37" 2/5 os 600 metros — e
Gold Express que vem de fra-
casso, mas, que agora deve
correr mais, ficando como
bom azar Excursor que, em
pista seca, deve ter uma boa
participação na competição.

Pela ultima
Muguinha peia última exi-

bicão, quando tirou segundo -
pnra Miss Seival ficou como
franco retrospecto, e em car-
reira normal dificilmente po- -
dera ser derrotada. A estrean-
te Volige que traz duas vitó-
rias do Sul, surge faladissima -
lios bastidores, .e.como a car-
reira não está forte, pode lar-
gar e acabar. Copacabana
Girl, que já foi muito aposta-
da em páreo mais forte, podeser uma boa surpresa.

PASSO MAIS FIRME

I; 1 íj^^ M^.íMÊêê^^uê
José Portilho retoma às pistas apôs üm afastamento de oito meses, quando resolvera trocar a profissão_, de redeador pela vida simples dc fazendeiro, em Minas ' 

Profissão

&ontarias
últimas

einadores e
"perfor. *a

Animais Jóqueis

je
CI. Kg. | Tratadores I Olt. Performance | Dist. Pista Temp

1.» PAREO-AS 21 HORAS-1 200 METROS - RECORDE: 72" 4*5 _ CABINE - ¦ PRÊMIO: NCR? 800,01)

1—1 Pato Selvagem, O. F. Silva ••¦ 53
2—2 Mosqueteiro; J. Santana .. 52

3 Floraninha, J. Tino"eo .... 52
3—4 Lisca, R. Carmo 49

5 It, S. Silva 56
4—6 Old Bali, J. Borja 51

7 Icote, N. correrá 53

S. Monües
J. J. Tavares
J. Tinoco
S. DVAmoro
E. Coutlnho
F. P. Lavôr
M. Oliveira

Quaréa (L. Carvalhol vinda
de mais distância finalizou o
quilômetro em 68 "2/5, agarra-
da com uma companheira. Loi-
rita (J. Paullelo) os 1200 em
81 "2/5, agradando alguma coi-
sa. Tentatlon (J. -Queiroz) o
quilômetro em 66 "2/5, muito Mais quilosleve e com boa ação final e
Trucha (A. Machado) chegou
correndo muito e sempre pelocaminho mais longo em 79" os
1 200.

Pelo cânter
Dialon se estiver íirme na

hora do cânter, não deve deixar
o segundo lugar aparecer na
fotografia, pois ó realmente
bastante superior aos adversa-
rios que irá enfrentar. Mudou
de cocheira e nos galopes foi
dada como apto para correr.
Armadilha por ser veloz e estar
bem nos 1 200 metros é uma
competidora de respeito, poden-do ainda ser lembrado Maran
que, em páreo mais forte, já
ganhou em tempo bom para a
distância de 1 000 metros.

2.» PAREO — AS 21H 30M
NCR$ 1 100,00

I

4.» Sinôco
S.» Araclnd
1." Hand
S.° fíiíiòco
7.» Corumlm
a.» Anyzlta
7." Sinôco

1 20O NO1 77" 313
1 6'J0 NP 100" 115
1 300 . NU 86"3 5
1 2C0 NU 77" 3'3

1 OOO AP 63" . 
'

.'. 600 AP 105" 115
1 200 NL 73" 2)5

1 300 METROS — RECORDE: 78" I•-AIIINEIJ.I - PRÊMIO-

.'—1 Guarapema, A. Machado
2 Prescinda, N. Lima 

2—3 Labéu, J. Reis
4 Dana, A. Fernandes ....

3—5 Excursor, p. Alves 
6 Lycus. P. Lima ...;

4—7 Gold Express, A. Ricardo .
Old Dallla, N. correrá. ...
Ipirá, C. Morgado 

58
5G
58
50
58-
58
58
56
56

0. Coutlnho
S'. Campra
S Morales
H. Cesta
1. Pinheiro
E. Coutlnho
M. Oliveira
T. B. Gemes
Y. Penha

8.» Beto» 1 300 AP 87" 8157,« Helna j 300 Ap 87„ fl g3.o Boran 1 coo NU 108" 3 5
_¦" 

HeUia 1 300 AP 87" 3 54.o E. Srone 1 000 NP C6" % 5Est-seontü atacante
<.° Casta Diva t 000 NP 68" 15a.° Casta Diva [ 1 000 np 67" |ísO.» Halna 1 300 AP 87" $5

3.» PAREO — AS 22 HORAS — 1 200 METROS — RECORDE: 72" 4]5 - CABINE - PRÊMIO: NCR? 1 300,1)»

Trucha se confirmar a for-
ma atual deverá prevalecer
seguida de Lady Manon, Loiri-
ta, Buena e Falaise.

Kg

1 000

1—1 Obstacle, J. Portilho
2 Estissac, F. Maia ...

í—3 Hanói, A. Machado
4 Urbaneja, S SUva .

3—5 Secolon, I Sousa ..
, 8 Mooklln, t Santos
.4—7 Hipos, A. Santos ..

8 El Perugino, J.
|V Paulielo 

• 9 Irerê, Nfio correrft

B.

Kg

55
55
55
55
55
55
55

55
55

-.».» PAREO — As 14h45m — 1 «00,'..metros — NCrJ 1 600,00"Í 
^~ Kg.

síySrl Allcondom, J. B. Pau-
Uelo 

2 Copag, A. Ramos ...'.
i J—3 Gambito, A. Santos

,'.§*; "Garbo, J .Borja " Nointot, P. Pereira F.o' 
3—4 Apcritlvo, J. Machado

5 Prometeu, O. Cardoso
.- 6 Nastro, A. Machado .

. 4—7 Adelmo, J. Portilho .
El Ciclon, J. Reis ....
Laramie, J. Silva 

4.» PAREO — As 151i20m
metros — NCrJ 1 300,00

1—1 DJelabah, F. Pereira
Filho 

Mela Lua, J. Borja ..
Ilopa, M. Henrique ..

2—4 Hiawatha, J. Silva...
Bocha Negra, J. Bri-

zola 
Bonnle Bl, J. Pinto !

3—7 Groenlândia, M. An-
drade 

Luana, C. Morgado 
".

Gal apa, J. Queiras ..
4-10 M1 n h a Gatinha, J.

Baíílca 
11 Atilada, F. Estêves".
12 Sabir, O. F. Silva ..

56
56
56
56

59
53

50
56
56

Dirigentes do J.C Ipiranga
acusam delegado de Magé de
arbitrário! em nota oficial

O Jóquei Clube Ipiranga distribuiu nota oficial e__-plicando as ocorrências que impediram a realização'nor-mal das corridas do dia 10 do corrente, acusando de ar-bitrana a atuação do delegado do Município de Magé quesuspendeu a reunião previamente marcada.O clube de Magé, por intermédio de seus dirigentesagradece de público às manifestações de solidariedade'pelo ocorrido, acentuando sua firme disposição de conti-nuar lutando pela sobrevivência da entidade, marcada peloidealismo do seu fundador, Gladston Santos.
NOTA OFICIAL

1." PAREO — As 17h05m — 1 400metros — NCrS 1 600,uo (Betting)

56
52
52
52
56
56
52
52
58
52
52

1 200

1—1 Bertle, s Silva ...." Esqulla, Nfirf correril .
2 Klriméa, B. Carmo ..

2-3 Ferônia, A. Santos ...
Hetalra, J. Heis 
Guia. J. aPulielo ....

3—6 Fração, A. Rlca.-do ..
Dolce Farnientc, L. Al-

varenga 
Happy Star, L. Santos

4—9 Vanga, A. Hodecker .
10 Vlaçfio, J. aSntos ....
11 AlkiS, C. R, Carvalho .

Kg

57
57
53
57
57
57
57

1—1 Abismado, P. Alves ,.
Luluca, J. Borja ....
Armorial, J. Pinto

2—4 Dunhlll, J. Negrello ;
Mambrum, J. Brizola
Hanorer. J. Machado

3—7 El Capltan, O. Cardoso
First Cigal, J. Terres
Xlrol, B. Carmo 

4-10 White Hunter, J. B.
Paulielo  x

11 Eremlta, D. Neto  x
12 VIshnu, A. Santos ... 6
13 Bodegon, A. Hodecker 1

Kg

53
58
50
50
56
50

8.° PAREO - As 17h35m — 1 200
metros — NCr$ 1 600,00 (Betting)
(Areia) "'

57
57

S-.' PAREO — As Í5h55in — 1 |)(I0
meiros (GRANDE PRÊMIO MINIS-
TíiRIO DA AGRICULTURA) —
(Clássico) — NCr? 5 000,00

1—1 Granílna, F. EstÉves
2 Candy-Queen. o. F

Silva  6
2—3 Querenac, J. Terres . 5

Duiromante, J. Bri-
( zola  10
Gorja. J. Borja  2

3—6 Arbele. P. Alves N«
Que-Tal, L Carvalho 9
Rama Caída. S. silva 3

4—9 Grfi, J. Machado  1" Glaucle, A. Santos .. 11" Oara, A. Ricardo .... 7

Kg
8 56

Dai- a mais ampla satis-
íação ao público turfista, emíace das lamentáveis ocorrên-cias verificudas por ocasião dascorridas programadas para anoite de sexta-feira, dia 10 docorrente, quando o Dr. Delega-
do do Município" de Magé man-dou suspender, arbitrariamente,
aquela reunião, que se desen-rolava regularmente;

esclarecer que o Jóquei
58^ Clube Ipiranga está funcionan-
56 do, devidamente legalizado, me-

diante documento expedido pe-lo Ministério da Agricultura;esclarecer, ainda, que amedida tomada pelo Delegado
do Municipio de Magé violen-
tou os mais elementares direi-tos do Jóquei Clube Ipiranga,
e foi além de suas atribuições,
no caso, de vez que não ocor-reu o menor incidente e a reu-nião transcorria na mais ab-
soluta ordem;

esclarecer, mais que o mo-tivo alegado para & prática da
arbitrariedade — íalta do ca-rimbo da Censura no programa— não erc de sua alçada e,
quando muilo, caberia ao chefe
dêsse serviço a aplicação deuma multa ou mesmo de uma
advertência, por ser primária,

. mas, nunca, a cessação das
corridas;

afirmar, assim, que lamen-
ta e deplora profundamente o
sucedido — fruto de um ato
impensado de umai autoridade
prepotente — mas quer procla-mar ao público que compareceu
àquele Hipódromo que endere-
ça os seus melhores agradeci-
mentos pela sua presença e
pela maneira correta e serena
com que recebeu a ordem arbi-
traria, reafirmando, porém, oseu propósito de continuar lu-
tando pela sobrevivência do ¦
Hipódromo Peixoto de Castro,
com o apoio do público e aboa vontade das maiores auto-
ri dades do Governo íiumi-
nense;

agradecer aos proprietá-rios, profissionais e ao públicoem geral e, sobretudo, à im-
prensa', escrita e falada, quetanto tem colaborado com o
Jóquei Clube Ipiranga, de quemespera continuar a recebei- oincentivos e apoio necessários
para que este possa alcançar oíim a que se destina: servir oturfe brasileiro;

mandai- pagar a taxa ha-
bitual a todos os tratadores,
jóqi)cis e cavalariços, que tenta-
ram abrilhantar a reunião pa-ralisada pela autoridade local.

Majesté ganhou facilmente
na última de Nagib e Galarão,
mas desta feita vai deslocando
mais quatro quilos, que poderealmente pesar no final. fi.
ainda um adversário perigoso e
logicamente deverá ser o favo-
rito da competição. Dragon
Bleu foi a sensação para este
páreo na terça-feira ao passar700 metros em 44"1[5 com J.
Brizola fazendo posição no seu
dorso, caso tenha um percursofavorável, deve brigar pela vi-
tória nesta milha. Dos outros,
apenas Crispin e San Remo
podem ameaçar os favoritos no
final.

ex- Parelha forte
A parelha Galgo Branco-Ru-

dah é a íôrça destacada do úl-
timo páreo da noite e somente
como. grande azar poderá dei-
xar a pista com a derrota.
Dunois que vai de M. Silva
deve gostar dos 1 000 metros,
o mesmo acontecendo com Va-
reio e Can-Can — este com 66"
nos 1 000 metros, tempo bom
para a turma — que mim fi-
nal brigado podem aparéjer no
íinal. O melhor azar é Drlít
que é veloz e nada sentindo
deve ter uma participação ativa
no quilômetro do páreo.--

1—1 Beaurevers, J. Portilho ..
2 Mr. Foca, J. Santana

2—3 Ho-Han, S. Silva 
4 Peblo, J. Brizola 

3—5 Sansovllle, p. Alves 
6 El Kilarney, J. Pedro Filho

4—7 El Siroco, O. Cardoso 
8 Fricandó, J. Paulielo ....

57
57' 57
57
57
57
57
57

Morgado
M. Fernandes
Cassas
Trlpodl
Süva
V. Neves
Ramos

1

| J. Carrapito

3.» Hippo
14.° Falr Boy

2.» Hippo
9." Hal-So
2.» K. Madison
7.» EL Maestro
5.° El Maestro

10." Hippo

1 300
1 000
1 300
1 300
1 300
1 300
1 400
1 300

NU
AP
NU
AP

.AM
AP
AL
NU

64"
a5"
35"
85"
85"
92"
85"

115
3i5
115
2|5
?.5
.15

a{5

4.» PAREO _ AS 2211 30M — 1 200 METROS — RECORDE: 72" 4)5 - CABINE - PRÊMIO: NCRJ 1 300)0»

1—1 MuguinhãTB". Carmo " Getecè, A. Ricardo 
2—2 Klriaki,. O. Cardoso 

3 Jareta, C. Morgado 
3—4 Pamelah, L. Carlos " Boa Luz, O. F. Silva 

5 Charolesa, A. M. Caminha
4—6 Volige, P. Alves 

Dullnha, J. Brizola 
Copac. Girl, F. Meneses

W..T. Sousa
Idem
Z. £>.'Gued;s
B. Morgado
A. Araújo
Idem
B. P. Carvalho
B. Silva
C. Bosa
S. D'Amore

.7.

Miss Seival
M1S3 Seival
Miss Seival
Falaise
Diana

6.» Miss Seival
7.» Salvatore
Estreante
8.« Miss Seival
0.» Diana

1 300 NU
.'. 300 NU
.' 300 -NU
1 CCS --Sl
1 200 NL
; 300 nu
1 000 NP
Estreante
.'. 300 NU
1 200 NL

86"
86"
86"
60"
76"
86"

109"

81"
76"

4,5
4|5

I
Ci*
*;5

5.o PAREO — AS 23 HORAS
— (BETTING)

1 200 METRÔS _ RECORDE: 72" 4[5 - CABINE - PRÉM10:

1—1 Payaso, B. A. Pinto 3
Helna, S. M. Cruz »
Eagle Stone, J. Pedro Filho 6
Facínora, F. Meneses .... 4

2—5 Maran, L. Santos 7" Dona Ilka, 'j Brizola .... •
Apis, S. Cruz »
Motivo. N. Lima 5

3—8 Armadilha, O. F. Silva .. 1" Mistral, L. Carlos •
9 Hino, L. Carvalho 2

10 Dampier, N. correrá «
4-11 Redoxan, J. Neg;-;:ó •

12 DlaJcn, A. Machado ..'.'.'.'. •
13 Maccn, N. correrá 8
14 Poceiia, L. Correia .'.' •

57
54
58
55
54
55
54
58
53
55
57
53
58
58
57
54

L. A. Gemes
M. Sales
F. P. Lavôr
O. b . Lopes
M. Oliveira
Idem
E. P. Filho
J. Plotto
T. Garcia
Idem
A. Morales
C. Sousa
G. Feljó
A. Rosa
V. P. Meireles
W. Pedersen

NCR? 800,0»

¦415

35

l.° Paquera 1 000 AP 64"
1." G. Express 1 300 AP 87"
7.» Aripuana 1 300 NP 37"
2 <¦ Payaso 1 009 AP 64"
2." Aripuana 1300 NP 87"'
d " Aripuana 1 300 NP 87"
IS." Aripuana _ ?oo NP f-V
8." Ccnde ,1 200 

NL 76"

4.» Aripuana 1 300 NP 87"
9.« Aripuana 1 300 NP 87".
4.» Payaso 1 000 AP 64"

14.« Aripuana 1 300 NP 87"
3.» Homel 1 600 NL 105"
2.-> Blue Sea 1 30O NL 83"
5.» Aripuana 1 330 NP 87"
8.» Dampier 1 200 NP 79"

2,5

4(5

1|5
4J5

Nossos .."."
palpites
para hoje

1. Pato Selvagem -
Floraninha - Old Bali

2. Guarapema - Lycus
Gold Express

3. Beaurevers - Peblo
Ho-Nan

4. Muguinha - Volige
Copacabana Girl

5. Dialon - Maran
Armadilha

6. Majesfé - Dragon
Pachola

7. Rudah - Dunois
Drift

6-\NCR^00A^BE31^,l600aiETROS - KEC0RDE: «'^l5 - ^RINELU _ PRÊMIO,

1—1 Majesté, J. Borja 55
2 Crispin, I. Oliveira ...'..'.' 55

2—3 Ocegrande, P. Alves 57
Nagib, J. Bafíica 53
Lumlnador, N. Niclevisck 56

3—6 Pachola, R. Carmo 53
Hepatan, J. Martins 50
Dragon Bleu, J. Brizola .. 57

4—9 Lcndon Towep, J. p. Filho 58
10 San Remo, l. Roberto 57
M Happy Kid, J. Reis 53

F. P. Lavôr
M. Almeida
I. Pinheiro
C. RlBéiro
R. Costa
J. Attianesi
A C. Pimentel
F. Pereira
A. V. Neves
S. Morales
A. Morales

1.» Nagib
1." Gipso
2." Zareto
6 ° Araciiid
2.° Funcionária
4.» Majesté
4.» Lord Sabiá
4.° Crispin
7.» Majesté
7.• Platter
5.» Paranai

300
100

1 300.
1 6D0
1 300

300
OGO

2 100
1 300
1 600
1 600

NU
AP
NP
NP
NP
NU
GL
AP
NU
NL
NU

7.0 PAREO — AS 2311 55M — 1 000 METROS —
NCR? 1 100,00 — (BETTING)

84">5
145" 3 5
85" 3 5

106" 1 5
85" 3!ã
84".35

126" í[5
145" 3 5
84"-3l5

104" #,5
108" 

|5
£_»

RECORDE: 60" 3;5 — BLANCESS — PRÊMIO:

1—1 Galgo Branco, F. Meneses" Rudah, A. Ramos
2—2 Drilt, J. Br!z:la ....;...

Dunois. M. Silva 
Mlrolincoln, C. Morgado

3—5 Mais Teu, J. Fmi-o Filho
Vareio, R. Carmo
Can-Can, C R Carvalho

4—S Atabor, S. França 
0 Bandit, J. Santana 

10 Libérllo, B. Alves 

57 S. D'Amore
56. lásrn
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Altura ajudou Lew Alcindor ESCOLHA ACERTADA
mas técnica é
maior do basq

que o íêz- o
mete nos EUA

•|

Los Angeles (UPI-JB) —
Ferdinanã Lewis Alcindor
Jr., o mais famoso jogador
de basquete dos Estados
unidos, nos últimos anos,
está aprendendo a viver com
a fama e o seu tamanho,
mas isso não tem sido fácil
para um jovem de 19 anos,
astro da Uníversidaãe VCLâ,
em Los Angeles.

Só o tamanho de Alcin-
dor — dois metros e 14 cen-
timetros — faria dele obje-
to de curiosidade geral. Mas,
com a estatura, Leio Alcin-
dor combina talvez o maior
talento jovem do basquete-
hoi atual.

BOM ESTUDANTE

Onde quer que Alcindor
apareça, as pessoas querem
certificar-se de que êle exis-
te, como é realmente, como
fala. O sensível jovem vê-se
obrigado a se conservar fo-
ra ão alcance ãos olhares
curiosos, por causa âa aten-
ção que invariàvelmente
desperta.

As pessoas que o conhe-
cem — os companheiros da
basquetebol, amigos e trei-
nadores — dizem que êle ê
um jovem agradável, bom
estudante e, sob todos os as-
pectos, um universitário
normal nas suas atitudes em
relação à viáa, ao esporte e
aos problemas áo mundo.

— Durante quase todo o
tempo, fico em companhia
de pessoas desconhecidas,
observa êle. Isso me deixa
um pouco intranqililo. Estou
aprendendo a viver nessas
circunstâncias, m a s sinto- ,
me muito melhor quando fi-
co junto de pessoas ami-
gas.

Os que se aproximam dê-
le acham-no inteligente,
alerta e com bom sense of
humor, principalmente por
compreender que foram o
tamanho e seus talentos que
lhe deram a oportuniãaàe
âe um lugar de destaque no
mundo.

PROFISSIONALISMO

Lew Alcindor espera jogar
basquete profissional, m a s
ao mesmo tempo não esque-
ce ãe que a sua habiliãaâe
710 esporte deu-lhe a chan-
ce de adquirir boa educação
e, por enquanto, quer apro-
veitar isso. Essa a razão por
que desmentiu com firmeza
os boatos de que iria aban-
donar a universidade, para

juntar-se aos Harlem Gio-
betrotters.

No momento estou in-
teressaão em minha educa-
ção — explicou êle. — É pos-
sível que aconteça alguma
coisa no futuro.

Com Lew Alcindor jogan-
âo pelo centro, a UCLA já
atingiu 20 vitórias e domi-
na o basquetebol univer sita-
rio nesta temporada. Mas
Lew não parece muito satis-
feito com os seus desempe-
nhos até agora. Acha que
pode jogar melhor.

O treinador John Wooãen
passa bastante tempo tra-
baíhando Alcindor nos seto-
res em qtie algum melhora-
mento se faz necessário. A
semelhança da maioria dos
jogadores que eram bons
quando ainda estudavam no
curso médio, êle antígamen-
te concentrava mais o seu
jogo na parte da ofensiva.

Isso não significa qtie Lew
Alcindor procurava a glória
pessoal. Os companheiros c
treinadores descrevem-no
como um áos atletas mais
des prendidos no basquefe.
Mas êle valia muito maii
para o time do Ginásio
Power Memorial, em Nova
Iorque, como cestinha do
que como jogador ãefensivo.

Sei que tenho que trei-
nar muito. Minha altura sò-
mente não basta — costuma
afirmar.

PENSOU EM JORNALISMO

Leio Alcindor mora num
apartamento perto áos jar-
dins âa Universidade. Nas
horas de folga gosta de ler,
escutar o gravador e, vez por
outra, receber amigos. Em-
bora a princípio quisesse es-
tudar jornalismo, mudou
para o curso de História, ob-
tendo boa classificação no
primeiro ano.

A diferença do modo de
vida a que estava habituado
em Nova Iorque, para os há-
bitos na. Universidade, no
Oeste, já foi um problema
para êle. Em Nova Iorque
iinlta um círculo áe amigos,
entre os companheiros de
curso secundário e era co-
nhecião na vizinhança, on-
âe se criou.

Com o tempo, porém, Leio
começou a ajustar-se ao nô-
vo ambiente. Seu amor por
Nova Iorque não diminuiu,
mas êle já acha a residência
escolar de agora bastante
confortável.

Notari revê handicaps dos
golfistas para a disputa
da Taça JB em Petrópolis

O Capitão de Golfe Gustavo Notari e o profissionalIrineu Cruz, do Petrópolis Country Clube, de Nogueira,farão uma rigorosa atualização nos handicaps dos gol-íistas do clube, principalmente rios dos jogadores quepossuem handicap 24, para que a Taça JORNAL DOBRASIL — marcada para domingo — fique com aquele querealmente estiver em melhor forma.
A Taça JB será disputada na modalidade técnicameâal-play, 18 buracos — simultaneamente à Taça Pre-sidente Montenegro — e em duas categorias de handicaps:a de zero a 23 e a exclusiva para os golfistas de handl-cap 24. Os dois primeiros colocados receberão seus prê-mios em oportunidade ainda a ser marcada, mas, prova-velmente, no field-day. ''.*""*

Seleção
Tão grande é o número de

Jogadores de handicap 24 em
Petrópolis e tão forte a vontade
de vencer de todos eles que o
clube foi obrigado a proceder
uma revisão em seus últimos
escores, com. o intuito de deixar
exclusivamente competir ós que
realmente ainda pertencem à
categoria. Como ã Taça JOR-
NAL DO BRASIL.está prevista
para domingo, no sábado todes
tomarão conhecimento das de-
cisões do Capitão de Gôlíe, o
que facilitará a confecção daa
listas de Inscrições.

Com relação a competição en-
tre os jogadores que pertencem
à categoria de zero a 23, não há
muitos problemas. Caberá à
Mário González Pilho defender
o titulo de campeão da I Taça
JB, disputada em Petrópolis,
na temporada de vérãó de 1965.
A posse dos troféus oferecidos
pelo JORNAL DO BRASIL é
definitiva e sua entrega ainda
depende de- combinação com os
dirigentes do Petrópolis, po-dendo, entretanto, ser íieta no
-ield-day.,
¦•f Nos EUA

Miami, Estadas Unidos (UPI-
JB) — Còm a participação de
quase todos os mais famosos
profissionais que disputam os
torneios do circuito norté-a_ne-
ricaiio de golfe, começa hoje
pela manhã, nos links do Do-
ral,Country Club, o Dora! Open
Tournament, que tem uma do-
tação de 100 mil dólares em
prêmios — cerca de NCr$
270 000,00 (duzentos e setenta
milhões de cruzeiros velhos) —
para os jogadores melhores co-
locados.

Caberá ao n orte-americano
Phil Rodgers — o sexto coloca-
do no ranking de prêmios da
PGA em 1966 — defender o ti-
tulo conquistado na última tem-
porada, oo Doral Country Club.
Arnold Palmer, entretanto, está
sendo cotado como o favorito
para ganhar os 20 mil dólares
de prêmio, por causa das suas
atuações na atual temporada,
em que aparece como o líder
em prêmios e Já com duas vi-
tórias, no Los Angeles Open •
Tucson Open.

CAMiPO DIFÍCIL
O Doral Open 4 o sétimo tor-

neio de golfe da temporada pro-
fissionai dos Estados Unidos,
em 1967. Bob Goalby venceu o
San Diego Open, que abriu a
temporada, cabendo a Jack
Nic-daiis ganhar o Crosby Na-
tional Pro-Amateur, uma se-
mana depoia. Arnold Palmer
obteve a primeira colocação do
Los Angeles Open, Tom Niepor-

, tet ornou-se o novo campeão' do Tom Hope Desert Classic «
Julius Baros levou oprêmio
principal do Phoerüx Qpen. Pi-
nalmente, Palmer ganhou o
Tucson Open, o último torneio
da PGA disputado nos Estados
Unidos.

O campo do Doral Country
Club é considerado como um
dos mais difíceis do circuito
profissional americano, poisalém de multo extenso — tem
7 mil jardas — possui vários
obstáculos de água, chegando a
ter o apelido de bine _r.oii.vtcr
course. Bert Yancey, cujo ir-
mão é dirigente do Doral Coun-
try Club, é um dos que mais
conhecem o percurso e, por Isso
mesmo, aparece entre os que
mais chances têm
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Hermanny ui-eitou o convite tia Fcdurução, e scgtmtUi-feini começa u treinar os jitixas-prctus

Suíça pune
quem jogar
nos EVA

Zurique, Suíça (UPI-JB) —
A Federação Suiça de Futebol
informou, ontem, q\je todo jo-
gador, treinador oii empresa-
rio que assine contrato com
qualquer quadro do, liga norte-
americana (NPSL) será sus-
penso, ainda que sua transfe-
rência seja paga aos times
.suíços.

O Secretário da Federação
Suiça, Fritz Leuch, disse que
tal decisão íoi tomada porque
a NPSL aincia não foi reco-
nbecida pela FIFA e admitiu
que, caso a liga norte-ameri-
cana se torne legal, ela pode-
rá ser revogada.

Leuch informou que até
agora não apareceu qualquer
caso passível de punição e
qualquer jogador que tenha ido
à Justiça denunciar a restri-
ção de suas atividades. A Sui-
ça perdeu apenas um jogador
para a NPSL: trata-se do in-
ternacional Szymaniak, que
assinou contrato com' Spurs
de Chicago.

VM QVEJOGA

Heniiaimy aceita convite
do judô para dirigir os
faixas-pretas cariocas

O professor Rudolf Hermanny, ex-preparador físico do
selecionado de futebol, aceitou o convite da direção técni-
ca da Federação Guanabarina de Judô para dirigir os fai-
xas-pretas cariocas que se classificaram para disputar a
eliminatória nacional com relação aos Jogos Pan-America-
nos, no Canadá, e V Campeonato Mundial, nos Estados
Unidos.

O professor Osvaldo Duncan, Diretor-Técnico da FGJ,
enviou ofício, às academias às quais pertencem os judoís-tas classificados no torneio seletivo regional de domingo
último, convocando-os para os treinos, que serão realiza-
dos as segundas-feiras a partir das 20 horas, na Academia
Rudolf Hermanny, na Praça Nossa Senhora da Paz, em
Ipanema.
CONFIANÇA

Duncan informou ainda que
Hfrnianny c da inteira con-
fiança de todos os responsa-
veis pelo judô carioca, princi-
palmente da própria diretoria
da Federação, pelo grande tra-
balho que sempre realizou por
êste esporte. Por isto mesmo
— segundo ainda Duncan — o
técnico recebeu inteira liber-
dade para realizar os treina-
mentos da maneira que achar
melhor.

Deverão se apresentar já na
próxima segunda-feira na Aca-

demia Hermanny, Rua Viscon-
de de Pirajá, 351, 4.° andar —
os campeões.e os vices de ca-
da uma das categorias de pê-
so do torneio eliminatório de
domingo último, jio Clube
Municipal.

São os seguintes os convoca-
dos: penas — Jorge França e
Antônio Kroeff; leves — San-
tos Marzullo e José Ronaldo;
médios — Cid Queiroz e Glau-
co de Lorenzi; meio-pesados
— George Mehdi e Artur José
Duarte; pesados —- Arnaldo
Artilheiro e Eurico Versari.
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Pesado luta
para ganhar
maior bolsa

Londres (UPI-JB) — O
campeão de pesos-pesados'
da Europa, o boxeador ale-
mão Karl Mlldenberger, as-
sinou ontem o contrato ofi-
ciai para a luta que poderá
representar sua maior ren-
da num único combate,
quando defender seu titulo
-contra o inglês Billy Wal-
Icer, no próximo dia 21, no
ringue de Wembley.

Mlldenberger e seu empre-
.sário, Wolfgang Mueller, fl-
zeram uma rápida visita de
seis horas a Londres para
completar as formalidades
relativas à luta e manter
contato com os cronistas es-
portivos britânicos durante
o almoço.
BOLSA FIXA

O promotor da luta, Har-
ry Levene, revelou aos cro-
nistas que Mildenberger lu-
tara com uma bolsa fixa que
atinge a 30 por cento do to-
tal arrecadado pelas bilhe-
terias. Billy Walker receberá
23,5 por cento da arrecada-
ção. Assim, a percentagem
de cada um não dependerá
do resultado da luta.

Os ingressos para o rin-
gue de Wembley, que tem
capacidade para acolher
10 200 pessoas, variarão de
ura equivalente a 23,40 dó-
lares a 3,50 dólares (de
NCr$ 62,10 — sessenta e dois
mil e cem cruzeiros velhos
a oito mil e cem cruzeiros
velhos).

A luta será transmitida
em circuito fechado de tele-
visão em 10 teatros na Grã-
Bretanha e, logo que ficar
confirmado que a lotação foi
esgotada, terão início as ne-
gociações para que ela seja
transmitida para Londres.

Mildenberger, que venceu
51 das suas 56 lutas.disse que
estava contente por defen-
der seu título em Londres,
pela oportunidade que terá
de receber sua maior bolsa
como lutador profissional.
A propósito, Mildenberger
disse à crônica esportiva:"Se tudo correr bem, os re-
sultados financeiros serão
melhores do que os da luta
com Cassius Clay em Franc-
forte". É!e agüentou 12
rounds com Clay, em setem-
bro último.

Leipsig viu
sorteio
para a Taça

Berlim (UPI — JB) — Os re-
sultados do sorteio para os jo-
gos das quartas de final da Ta-
ça Cidade dns Feiras, realizado
ontem, em Leipzig, Alemanha
Oriental, foram: vencedor de
Benfica x Leipzig contra Kil-
marnock; vencedor de Juven-
tus x Dundee United contra
vencedor de Dinamo de Bel-
grado x Dinamo PitestI; Lecds
United contra vencedor de Bo-
logna x West Bromwcht contra
Buniley.

CAMPO DE JOGO

Ingleses voltam a combater,
o que consideram a mentira
viva do falso tênis amador

Londres (UPI-JB) —- Os tenistas amadores foram no-
vãmente criticados, por receberem dinheiro nos torneios de
que participam, desta vez pelo Sr. Herman David, Presi-
dente do clube que organiza os campeonatos de Wimbledon,
que disse simplesmente "que o tênis amador de alto nível
não passa de Lima mentira viva".

O Sr. Herman David, um dos homens mais influentes
do tênis inglês, fêz esta observação numa entrevista que
deu à revista British Lawn Teúnis, na qual ataca os jo-
gadores amadores, dizendo que "todo mundo sabe que eles
ganham a vida jogando e isto, para dizer francamente, é
uma desonestidade, o que me leva a dizer que as únicas
pessoas honestas que ainda restam no Lawn Tennis são os
profissionais, que ganham seu dinheiro de forma correta e
abertamente".
VELHO PROBLEMA

• O Sr. Herman David afirmou
que se dependesse dele "Wim-
bledon teria um campeonato
aberto de lawn tciinis ama-
nhã", mas isso é muito difícil
de acoutecer, "pois há 10 anos
que tentamos abrir Wimbledon
aos profissionais e infelizmen-
te não parece que estamos
certo de consegui-lo."

Se todas as associações de
lau-n tennis do mundo fossem
organizações democráticas, re-
presentando seus clubes e
países exatamente como faz a
nossa associação (britânica),
estou certo que a solução do
problema viria mais cedo do
que pensamos.

Mas, infelizmente — con-
tinuou — não se pode deixar
de duvidar que as associações
de lawn tennis de outros pai-
ses representem seus próprios
sentimentos nacionais. Muitas
vezes eu me pergunto qual
seria o resultado se houvesse
voto livre entre os clubes, di-.
gamos, na América e na Aus-
trália?

Embora fizesse questão de
afirmar que não tem autoriza-
ção para falar em nome da
Associação Britânica de Lawn.
Tennis, o Sr. Herman D&vid
acha que. a entidade poderia,
romper com a Federação In-
ternacional se tivesse apoio
de um dos países com o má-
ximo de 12 votos, como a
Austrália, Estados Unidos ou
França, file acha que a Fe-
deração Internacional, embora
deva continuar com uma série
de suas atribuições, não pode-
ria ter tanto poder de decisão.

O princípio de autocleter-
minação deveria ser introduzi-
do no lawn tennis -r- disse o
Sr. David. Quero dizer com
isso que a Federação Interna-
cional deve redigir as regras e
arbitrar entre as nações e dei-
xar que as associações nacio-
nais. dirijam as atividades em
seus países da maneira que
acharem melhor.

Se isso acontecer um dia
— concluiu — estou certo que
a nossa Associação chamará
todo mundo simplesmente de
jogador e permitirá a realiza-
ção de campeonatos abertos.

O Sr. Herman David, res-
pondendo a uma pergunta —
porque Wimbledon não promo-
veu ainda ,um campeonato por
conta própria —, disse que "fa-
zer isso seria revoltarmo-nos
contra nossa organização dire-
tora, o que provocaria o caos
imediato no lênis do pais e, de-
vido o prestigio e reputação de
Wimbledon, o, caos se espalha-
ria pelo tênis internacional. E é
por isso que não sou a favor de
ação unilateral no momento".

Apesar de bastante duro, o

ataque do Sr. David ao tênis
amador não causou qualquersurpresa. Muitos acham queno dia em que Wimbledon con-
seguir apoio de uma grande as-
spclaçãb os camporiatos serão
abertos, pois o clube tem orgu-
lho de seu torneio ter o título
não oficial de Campeonato
Mundial e quer por isso que
também os profissionais parti-
cipem do torneio, pois a-ssim.
os "melhores estarão competin-
do cm suas quadras."

CAMPEONATO A. CUNHA

Prossegue hoje, com a reali-
zação da segunda rodada, o
Campeonato Álvaro Cunha, or-
ganizado pela Federação Cario-
ca de Tênis, com a seguinte
programação:

No Fluminense — às 7h —
Idalina Campos-Glória Cunha
x Laís Silva-Luci Assis.

No Tijuca — às 17 h — Kla-
ra Stenfeldt-Sôrila Borges x I.,
Reilly-J. Campos; às 19 h —
Cláudio Firínèberg-G. Nasci-
mento x D. Perrier-Duarta
Rodrigues e J. MarquBs-H;
Solon x J. Òllveira-Oziris
Bonfim; ãs üO h — H. Leal-
Angela Alonso x H. Linhares-
Dulci Krasny e Ricardo Pei-
xoto x José Roberto Tavares;
às 21 h — Elita Penha-Li Pa-
checo x Nair Mesquita-Jose-
fina Braille e R. Mendonça x
C. Tavares ou Rogério Cor-
reia; às 222h — J. C. Fer
nandes-Femando A. Fernan-
des x J. R. Tavares-José M.
Sousa, R. Mendonça-J. C. Al-
meida x J. L. Carvalho-Val-
den Leiroz e Antônio Vilhena-
A. Faria x C. Tavares-Sérgio
Neves.

Na AABB: às 20h — Fran--
cisco Sellgshori-Marcos Santos
x Ricardo Oliveira-Paulo Fer-
raz.

Os resultados finais do
Campeonato Jorge Frias de
Paula foram estes: simples
feminina — 1.': Idalina Cam-
pos e 2.B: Helena Duarte.
Simples masculina: 1.°: Jua-
rez de Oliveira e 2.°: Teimo
Fernandes. Dupla feminina:
l.r>: Helena Duarte-Luci Assis
e 2.": Sônia Borges-Inara
Freitas. Dupla masculina: l.B,
Sérgio Bonn-Ricardo Paseual
e 2.R: H. RiedelirRoberto Men-
donça. Dupla mista: 1.": He-
lena Leal-Ricardo Paseual e
2.*: Idalina Campos-Sérgio
Bonn. Dupla de veteranos:
1.»: Francisco Selingshon-
Marcus Dias e 2.": Zurab Bo-
ghossian-José M. Sousa.
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O Estádio de Johanneshov será a sede do Mundial de Tênis de Mesa e sua capacidade é de 10 SOO pessoas

Eduardo Carvalha é presença certa na Taça ]B, na categoria de zero a 23 de handicaps

Paulista sem
ônibus não
vê futebol

São Paulo (Sucursal) — Se a
CMTC não atender ao pedido
do Sr. Mendonça Falcão, no
sentido de colocar ônibus da
empresa para levar ao Paca-
einbu os torcedores vindos da
Zona Leste da Cidade, o íu-
tebol paulista está ameaçado
dc sofrer um decréscbno em
Buas rendas, pois a maior par-
te do público que vai aos está-
dios é composta de moradores
dos bairros distantes do centro.

Mesmo o Corintians — dono
da maior torcida e dos maiores
rendas — será prejudicado, ca-
so a medida sugerida não fôr
adotada, já que possui grande
número de torcedores nos bair-
ros operários da Zona Leste.

Mundial de Tênis de Mesa
começa dia 11 de abril
e Brasil já se inscreveu

Estocolmo (Especial para o JB) — O Brasil já se ins-
creveu para o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa,
que começará dia 11 de abril nesta Capital, reunindo 03
melhores tenistas de mesa do mundo. Os chineses, japo-
nêses, suecos e iuguslavos são os principais concorren-
tes ao título.

O campeonato será realizado no Estádio coberto de
Johanneshov, com capacidade para 10 500 espectadores,
que em geral é utilizado para jogos de hóquei sôbre patins— e se estenderá até o dia 21 de abril.
PREPARATIVOS

Com apenas nove meses de
prazo, já que só em jullio de
1066 é que foi definitivamente
resolvido que a sede do cam-
peonato seria a Suécia, os or-
ganizadores conseguiram neste
pouco espaço de tempo prepa-
rar e esquematizar todos 03
preparativos para o torneio,
que dará uma despesa de NCrS
54 000,00 (cinqüenta e quatro
milhões de cruzeiros antigos!
com os mil participantes e de-

legadas, que disputarão o cam-
peonato mundial.

Os suecos Hans Alsér e Kjell
Johansson, atuais campeões da
Europa, já estão treinando há
quase um ano, acompanhados
de um preparador físico, um
psicólogo e um nutricionista: O
técnico da eqiüpe sueca, que
compreende ainda os atletas
Bernhardt, Crister Johanssou
e Bo Persson. é o próprio jo-
gador Alscr, que confia no tra-
balho de sua equipe para que-
brar a hegemonia dos f.siáii-
cos no tênis de mesa mundial.
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CBB convoca
16 para
o Mundial
V Dezesseis jogadoras serão
convocadas oficialmente ho-
je pelo setor técnico daConfederação de Basquete-"boi, 

para os treinos da se-
leção qua comparecerá ao
Campeonato Mundial, em
abril, na Tcheco-Eslováquia.
A convocação terá por base
o elenco que participou há
pouco de uma temporada
amistosa em quadras do
México e Colômbia, embora
saiba-se da indicação de al-
guns nomes que causarão
surpresa.

A convocação representa a
primeira fase' do esquema da
trabalho elaborado pela Co-
missão Técnica para o sele-
cionado brasileiro, seguindo-
se ps exames médicos, entrai
os dias 6 e 9, e a apresenta-
ção e o início da concentra-
ção, dia ia, estando a etapa
inicial de preparativos de-
terminada . para a Cidadã
paulista de São Caetano do
Sul.

A Comissão Técnica re-
solveu convocar apenas 4 jo-
gadoras, além das 12 queviajarão para a Europa, a
fim de facilitar a atividade
do técnico Ari Vidal, respon-
sável pela equipe. Termina-
da a excursão pelo México
e Colômbia, onde as brasi-
lelras venceram todos os 11
jogos disputados, chegou-se
a supor que, para os treinos
visando o Campeonato Mun-
dial, seriam reconvocadas as
mesmas jogadoras que esti-
veram naqueles 2 países,bem como as 4 dispensadas— Neusa Maria, Elzinha,
Luci e Rosália.

Entretanto, após a reu-
nião mantida por Ari Vidal
com os demais membros da
Comissão Técnica — Vice-'• Presidente José Simões Hen-
rlques, Supervisor Fábio de
Barros Gomes e médico Mil-
ton Pauleto —, ficou decidi-
do que a convocação para o
Mundial não ficaria restri-
ta aos nomes da recente
temporada amistosa, se bem
que esta serviu para desfa- •
zer muitas díividas e defi-
nir vagas, figurando no caso
a novata Jaci e a veterana
Ritinha, que deverão cons-
tar da relação a ser divul-
gada hoje. Dentre as dis-
pensadas antes da viagem
ao México, parece que sò-
mente Neusa Maria e Rosa-
lia terão nova oportunida-
de, r e s e r vando-se Elzinha
para os Jogos Pan-America-

. nos, por se tratar de ele-
mento muito jovem (17
anos) e com amplo futuro.
As deduções acima Io r a ra....
tiradas de palestras infor-
mais, pom pessoas ligadas

. aos componentes da Comis-
são Técnica e de declarações
prestadas à imprensa de São
Paulo pelo Supervisor Fábio
de Barros Goníes.

NOMES CERTOS

Para os jogos no México
e Colômbia foram convoca-
das oito jogadoras da Gua-
nabara e oito de São Paulo.
O critério de equivalência,
ao que tudo indica, não se-
rá observado desta feita, fi-
cando a maioria com as
paulistas, das 16 chamadas.
Dentre estas, podem ser ci-
tadas como certas Nilza,
Maria Helena, Heleninha,
Ritinha, Jaci, Marlene, Del-
ci, Nprminha e Angelina. '
Norminha chegou a preo-cupar a direção técnica, em
conseqüência da c o n tusão
que sofreu no tornozelo es-
querdo, obrigando-a a ges-sar o local. Houve até sus-
peita de fratura dos liga-
mentos, hipótese desfeita
depois, quando se constatou
apenas a existência de fôr-
te entorse.-A relação oficial
das convocadas será conhe-
cida às 17 horas de hoje,
fornecida pelo Vice-Presi-
dente Simões Henriques.

Pára amanhã está deter-
minada a apresentação das
jogadoras cariocas convo-
cadas ao Superintendente
da CBB, Édio José Alves, aiim de ;tomar as providên-cias Iniciais relativas a
passaportes e uniformes. As
mesmaig' jogadoras se sub-
meterão., a completo exame
médico, . segunda-feira, noHospital Central" da Aero-
náutica, por uma equipe di-
rigida pelo Dr. Milton Pau-
leto. Dias 9 e 10, caberá às
paulistas se submeterem aexames completos, no Hos-
pitai da Policlínica, orien-

i tados pelo Dr. Pauleto, com
a assistência do Dr. Jacó
Uris. Ainda no dia 10, às 16horas, todas as convocadas
se apresentarão na sede
da Federação Paulista, di-
rigindo-se, em. seguida, pa-ra a Cidade de São Caeta-
no do Sul, local determina-
do para a primeira fase deconcentração e treinamen-
to. Dia 23, a concentração
será transferida para a Ci-dade de Jacareí, lá perma-necendo as jogadoras até odia 1 de abril, quando virão
para o Rio, ultimar deta-lhes relativos ao embarque
para a Tcheco-Eslováquia,
entre os dias 6 e 8. Como oCampeonato Mundial só co-nieçará a 14 de abril, asbrasileiras deverão realizar
alguns anüstosos antes, pos-clvelmente na Dinamarca <jAlemanha Ocidental.

MEIO DE CAMINHO

wÊÊÈL

m

:^^:w^v!sí________|_|_____________________/ wHjSjj^^B ^Py^^^^K-'-'i^B'$-i^^Eiiü^^B ________P^-^slife?3c{-J^.Bi^i^KBB ___________________________________________________ ^He.^Bm * _______¦¦' _w_i______'M____\ --'¦¦¦''•

«::iíí¦:?:_________________¦ 

¦¦ _____tJ'_^___\ _____T- ____ ''¦ -¦ ¦ ''¦ ¦'____l-'-'- t^^^^^K^y-'::^^F*&j9l^l ¦•'¦--:__W*!^______f'
- ^_______________r ^_\\\\\\\\\\\\\\\f M^^^k ^^^^^^^1 ^^^By>£^Bí£rA*Í^'l^K^^^^^Kl? ^^^1 i^i^H^i^H^i^i^F _W ^_____W ''*__$—

y^____7____-t^$itl-i£i$.^^ ^_\W \__\__^^_\\_\\\\_iJ___w_____\_u \\wK'W^^^_\\' ^-pQmSt^ _-_i

.Tornai do Brasil, quinta-feira, 2-3-67, l.o Cad. — 19

Na grande área
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Cruzeiro passou pelo Rio
após derrota que Tostão
atribui aos gols perdidos

Tostão — integrando a equipe do Cruzeiro que passouontem pelo Rio - disse que os gols perdidos, mais do quea ma atuação do juiz peruano Arturo Yamazaki, foram
a causa da derrota de 1 a 0 para o Universitário de Lima,no amistoso realizado na noite de anteontem.

— Não sei explicar por que perdemos tantos gols, masestou certo de que poderemos vencer o Universitário emcondições normais, isto é, com o Cruzeiro jogando o seufutebol — disse Tostão, ao lado de companheiros que selimitavam a responsabilizar Arturo Yamazaki.
MUITOS PROTESTOS

Fro»ópio era um dos maisinconformados com o resultadosobretudo por ter sido o causa-dor do pênalti que deu a vitó-a-ia aos peruanos. Embora afir-masse ter sido o juiz "muito
parcial", ao contar como ocor-reu o lance confessou ter en-trado no adversário por tras,na área. .— Eu tinha deixado o ata-cante peruano receber a bolaatrás da linha de beques, certode que o juiz ou o bandeirinha
marcaria o impedimento. Quan-do vi qiie nenhum dos dois semanifestava, corri para oadversário e tentei tirar-lhe abola por trás, o que consegui,inandando-o ao chão. O ho-unem, porém, fêz um pouco decinema, e o juiz caiu.
.Procòpio, ao chegar ao Aero-

Cruzeiro deixou os
peruanos decepcionados

' lima (UPI-jb) _ o Uni-versitário de Desportes, cam-
peão peruano, venceu o Cru-zeiro por 1 a 0, tendo o timebrasileiro decepcionado os 40mil espectadores, principal-mente Tostão, que não esteveem dia inspirado.

O jogo íoi aguardado com
grande interesse, uma vez queos dois times mostrariam suas
possibilidades para o. próximoencontro pela Taça Libertado-res da América, e, também,
porque os jornais peruanosanunciaram Tostão como "um

; nôvo Pele".

VELOCIDADE

Os dois times formaram as-sim: Universitário — Agurto,La Fuente, Fernandez, Fuen-tes e- Cruzado; Chumpitaz eUribe; Calatayud, Challe, Ca-saretto e Lobaton. Cruzeiro —

Raul, Pedro Paulo, Vavá, Pro-copio e Neco; Wilson Piazza eDirceu Lopes; Natal, Evaldo.-Tostão e Hilton.
O primeiro tempo foi dispu-tado em grande velocidade, fa-zendo com que os dois golei-ros aparecessem bastante, prin-cipalmente Raul — Aos 21 ta,o Universitário atacou em mas-sa e Procòpio fêz falta sobreUribe. Chumpitaz bateu e mar-cou o ünico gol do jogo.
No segundo tempo o jogocaiu de ritmo, mas o Cruzei-ro cresceu e. apertou multo adefesa peruana, sem, contudo,conseguir marcar. No cômputogeral, o Cruzeiro mostrou ve-locidade e jogo de conjunto,mas seus atacantes errarammuitos chutes a gol.
No Universitário as melhores

figuras foram Casaretto,
Chumpitaz, Fuentes e Agurto.

Brasileiro de basquetebol
começa hoje no Paraná comi
a instalação do congresso

Curitiba (do Corresrjondente) — o xxvn Can,™nato Brasileiro de Basquetebol Masculino começará C-*
cúeZnflln-d° f 

éQUÍpeS rWentativas de. Sã™ Paulo S.que lutara pelo pentacampeonato — Guanabara ParLTPernambuco, Rio Grande do Sul, Rio S doNoite'Estado do Rio, Santa Catarina, Brasília e Mato Grosío 
'

Ta*st&s 
«inscrições, entretanto, só se cZfTrmarlo du-rante a sessão solene de instalação do Congresso aLir>Caso realmente compareçam todos 03 iStos haverá

TURNO ÜNICO

Este será disputado no Giná-sio Tarumã, coutando aindacom a participação de SâoPaulo (atual campeão) e Para-ná (patrocinador), que ficarãooye. Na hipótese de menos de10 concorrentes, haverá turnoúnico, realizando-se os jogos,paralelamente, nas cidades dePonta Grossa e Curitiba.Belo Horizonte (Sucursal) —
Já foi divulgado o restante da

tabela dirigida para o I Cam-peonato de Basquetebol de Pe-tizes, ora em disputa aqui. Osjogos programados para hoje o«manhã são os seguintes: ho-ie: Estado do Rio x Goiás,Guanabara x Brasilia e SãoPaulo x Minas Gerais;- ama-nhã: Minas Gerais x Goiás,
Brasília x Estado do Rio a
Guanabara x São Paulo. A
delegação carioca retomará sá-
bado ao Rio.

Seleção de amadores
segue para Assunção

porto Santos Dumont, onde aequipe do Crtizeu-o tomou oaviãd que a levou .para Belo
Horizonte, mostrava-se indig-nado com o preço da corridacobrado pelos motoristas detáxi, do Galeão ao Centro, va-riando de NCrS 6,00 a 8,00 (seisa oito mil cruzeiros antigos).
Quando um dos táxis se afãs-tou, o jogador gritou:Ladrão!

Para compensar o mau fimde viagem, o Cruzeiro chegoucom a satisfação de ter cada
jogador recebido 30 dólares peloamistoso de Lima, apesar daderrota. O técnico Aírton Mo-reira disse que, agora, vai pen-sar no Torneio Roberto GomesPedrosa, no qual o Cruzeiroestréia rio próximo domingo,enfrentando o Atlético.

Em Lima, o pior 
'mesmo

íoi o juiz — disse o técnico.

A seleção brasileira de
amadores segue esta manhã
para Assunção, onde dispu-
tara o IV Campeonato da
Juventude da América, após•ter sido derrotada ontem à
tarde por 2 a 0 pelo São
Cristóvão, em Figueira de
Melo, levando como equipe-
base o selecionado paulista
que venceu os cariocas na
final do campeonato de ju-
venis.

O técnico Mário Travagli-
ni disse ontem, depois do
treino com o São Cristóvão,
que não esperava um resul-
tado melhor "já que este
foi-, o primeiro treino desta
seleção, além do estado do
campo não ter ajudado",
mas afirmou que fará uma
alteração para a estréia,
pois como China sentiu
cansaço, será lançado Ânge-
lo como ponta-de-lança ao
lado de Dionísio.

BOM AMBIENTE

Os 17 jogadores da sele-
ção brasileira, sendo 10 pau-
listas e 7 cariocas, já dei-
xaram os dirigentes e o téc-
nico Mário Travaglini mui-
to satisfeitos, devido ao bom
ambiente que formaram em
apenas um dia de concen-
tração. Ontem mesmo, os
jogador.es. cariocas fizeram
questão de só almoçar jun-
tos com os paulistas, que ti-
nham ido tratar de seus
passaportes na Polícia Ma-
rítima é chegaram ao res-
taurante quase às 14 horas.

Os paulistas chegaram ao
Rio às 11 horas e dirigiram-
se direto para o Hotel Plaza,
em Copacabana, mas não
tiveram tempo nem de tirar
as roupas das malas, porque

os funcionários da CBD já
os esperavam para levá-los
para tratar dé seus papéis.

Quando voltaram da Poli-
cia Marítima, os jogadores
paulistas não subiram para
os seus quartos, localizados
no décimo-segundo andar,
pois o elevador não estava.
funcionando, devido ao ra-
cionamento, tendo por isso
todos seguido para o restau-
rante do hotel, onde eram
esperados pelos cariocas.

Depois do almoço, os pau-
listas subiram para os seus
quartos pelas escadas e sò-
mente puderam descansar
uma hora. As 16h 30m todos
os jogadores dá seleção bra-
sileira já estavam no cam-
po da Rua Figueira de Melo.

L
VACINADOS

Antes do treino, os joga-
dores foram vacinados no
próprio vestiário por um
funcionário da Polícia Ma-
rítima e também rápida-
níente examinados pelo mé-
dico José Rizzo. O técnico
Travaglini dirigiu um rápi-
do aquecimento para os jo-
gadores, dentro do campo, e
logo após deu autorização
ao juiz José Mário Vinhas
para dar inicio ao treina-
mento.

;. Os .times iniciaram o trei-
no assim: Seleção —Raul,
Cláudio, Valtinho, Luís Car-

i. los e Botinha;-Ademir e Mo-
. • r e n o ; Serginho, Dionísio,
\ China e Toninho. São Cris-
; tóvão — Manga, Iiauro, So-

;. limar, Aírton e Dias; Jedir

e Domingos; Alfredo, Casti-
lhos, Arinos e Nei.

OS GOLS

Os gols do São Cristóvão
foram marcados por Alfre-
do, aos 20 minutos, e Arino,
aos 33, sendo que o treino
só teve a duração de 45 mi-
nutos. Durante o treinamen-

- to, Mário Travaglini colocou
em ação todos os reservas —
Carlos Henrique, Sapatão,
Wylhieson, Ângelo, Mimi e
Tião.

Os jogadores que melhor
desempenho tiveram foram
o lateral-esquerdo Botinha,
o ponta-esquerda Toninho e
o ponta-de-lança Ângelo,
este mesmo entrando quase
ao final do treino.

A DELEGAÇÃO

A delegação que viaja hoje
às 8 horas pela VARIG será
chefiada pelo Sr. Abrahim.
Tebet, e ainda levará o mé-
dico José Rizzo, o prepara-
dor-físico João Brás, o as-
sistente João Atala, o mas-
sagista Nocaute Jack e os
jogadores Raul (Palmeiras),
Cláudio (São Paulo), Valti-
nho (Fluminense), Botinha
(Botafogo), Ademir (Bota-
fogo), Moreno (Palmeiras),
Serginho (Ponte Preta),
Dionísio (Flamengo), China _
(Palmeiras), Toninho (São
Paulo), Carlos Rodrigues
(Botafogo), Sapatão. (Fia-
mengo), Wylhieson (S. Pau- •
lo), A n g e 1 q (Coríntians), .<;.
Mimi (Botafogo) e Tlão_j|
.(Corintians).

Armando Nogueira

. ,?s cart9las acham que a neutralização
do Maracanã pode estragar a vida dos clubes
por isso, mandam contra a idéia de acabarcom o princípio do campo neutro; e, contra-
atacando, acusam a ADEG de expedir, cada
jogo, milhares de convites graciosos, deixan-
do mal o Govêmo do Estado, representado
pelo próprio Maracanã-^Que diabo, os clubes
íazendo uma força enorme para não morrerasfixiados e a ADEG a contemplar um mun-
do de amigos com arquibancadas e até cadei-ras de honra? No jogo Bangu-Flamengo, final
do campeonato passado, gritam os c 1 u b e sforam distribuídos nada menos de 12 mil con-vites.

Realmente, um absurdo. Mas-, com ordemde quem e a quem a ADEG destinou essasentradas senão da própria Federação, do con-venio que os clubes assinaram com o Mara-cana?
Só em convites, no tal jogo Bangu, 3 xFlamengo, 0, foram-se 10 mil, 121 lugares

que, dado o preço médio de dois mil cruzei-ros, representam cerca de 20 milhões de cru-zeiros. A base de dois mil cruzeiros para êssecalculo não é demais, considerando que me-tade fica na tribuna especial.
Quem emitiu as caronas foi a ADEG

mas para cumprir convênio firmado pela Fe-
deração, em nome dos clubes.

* * *

Quantas carteirinhas rolando vor ai
gente. Vejam qüe cifra respeitável: 536 dele-
gados áa CBD assistiram ao jogo Bangu-Fla-
mengo. De graça, é lógico. Tudo âe carona.
Se 536 foram ao Maracanã, é porque deve
haver, áe barato, 400 carteiras ãe delegado daCBD so no Rio. E os representantes ãa Fe-deração? Sabem vocês quantas carteiras, sónaquele jogo?: quinhentas e oito.

E a SUNAB do âoutor Borghoff, gente
que, no âito jogo, tinha lá vinte fiscais, tuáode carteirinha, atento ao preco dos filés comosso cortados às canelas alheias por Almir eAri Clemente, ãois ilustres magarefes âenossa praça. Ou então, deve ser para fiscali-zar assuntos ãe leite, eis que o Manga diz noradio véspera áe um jogo, invariavelmente,
que amanha, eu vou lá no Maracanã buscar
o leite das crianças". Tanto fiscal da SUNAB'
ha de ser por isso.

* * *
Mas, vamos e venhamos, a coisa não estácerta pelo nosso lado também, não. Estouvendo na relação oficial da ADEG que, entre

jornal, rádio e televisão, chegou-se a 613 per-manentes. Acho que, nessa base, nossa auto-ridade para criticar os caronas do Maracanãfica bem comprometida. Vejamos uma coisa-foram 613 permanentes. Vamos dar 200 per-manentes a vinte jornais da cidade (10 porjornal); mais 200 a vinte estações de rádio
(não temos 20 jornais, nem 20 estações derádio) e 50 a cinco estações de televisão.Nesse cálculo evidentemente generoso, só te-ríamos, credenciados no Estádio, 450 mem-bros da imprensa. É hora de fiscalizar a faci-lidade em todos os setores. Muito justo, nadamais justo, que assegurar à imprensa o maioracesso ao futebol, mas, por tudo, não chegue-mos ao exagero de bater o recorde da CBDou da Federação.

Continuemos no balanço de caronas do
jogo Bangu-Flamengo, que" é uma coisa dedoido: cento e dezoito cadeiras para depu-tados estaduais; lá, na Assembléia Legislati-va, são, se não me engano, 50 cadeiras, das
quais 20 estão sempre vazias porque os titu-lares lá não aparecem. Ah, ia me escapandouma rubrica interessante, aqui, no relatórioda ADEG: "Carteiras da CBD (Podères e Di-retoria)" — 29; isso nada tem a ver com ados 536 delegados. Total: 565 caronas da CBDnum só jogo, no ano de 66, ano em que pelomenos 500. deles mereciam ter ficado iá emLiverpool, de castigo, comendo costeleta decarneiro, com molho de menta — até mil, no-
Vecentos e setenta.

'* # *
Convites de arquibancada, âa Federação

e ãa ADEG — 1 507; convites áe caãeiras âaFederação e áa ADEG — 905; convites áatribuna especial áa Feáeração — 180; convi-tes de tribuna especial, áa Assessoria — 50;e convites âa tribuna especial, ADEG — 191.Agora, vejam que números singelos: alu-nos do Instituto áe Surâos e Mudos: 35 in-
gressos ãe arquibancaãa; carteiras ãe cam-
peão do munão:4; comoNüton~Santos e Cas-tilho são funcionários áa ADEG, com ingressolivre e como os demais campeões estão em.São Pautoou.no exterior, é-bem possível queessas carteirinhas pertençam às mosquinhasão bar Zepelin que, como observava em lãgri-mas Lúcio Rangel, também foram campeãs"do mundo, em 58.
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O técnico Mário Travaglini disse que a derrota da seleção de amadores diante do São Cristóvão foi normal, t mostrou que existem erros .uni
lãstr



Marcial resolve continuar
no Vasco porque João lhe
explicou o caso de Adilson1

Numa reunião que terminou esta madrugada o Sr.Armando Marcial, Vice-Presidente de Futebol, resolveu

Atlético de Madri empresta
paraguaio Reyes ao Fia que
já lhe enviou a passagem

HOMEM DE LVTA
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continuar no Vasco porque o Presidente João Silva expli" ^a.sele5ã° à°^^S?SSSãlte%ãSSfê
cou-lhe que concordou em pagar a Adilson NCr5 35 mil '&§__ Tclá^* °S. ^P^atos Roberto Gomes
(35 milhões de cruzeiros antigos) de luvas para prender W^^M^MS^M contratS^i nâ°

o seu passe, pois o jogador era livre, por ser apenas re- ^ngeiros. 
QUe pr°lbe ^"t^taçoes. de es-

glstrado como amador. ._. A vinda de Reyes foi acertada pelo Sr Vitorino VieiraO Sr. João Silva ainda .informou ao Sr. Armando Mar- 0_\_^S^^fLT fP •CÒmo emiSsário «ciai que sô não o chamou para participar das negocia- ^Íè^Sèg^^g^^|^§^^
çoes no caso de Adilson, porque acreditava que êle ainda ficou satisfeito, pois considera o meio-^amoo XCestava em Araruama, no Estado do Rio, conforme lhe g° 

° S6U maí°r Problema- *
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havia dito o Sr. Abílio Dória, Diretor de Futebol,
COMO FOI

O responsável pela conti-
nua^ão do Sr. Armando Mar-
ciai no Vasco, foi o Sr. Ro-
berto Osório — filho do Be-
nemárito José do Amaral Osó-
rio — que sendo amigo do
Presidente e do Vice, resol-
veu apanhar o Sr. Armando
Marcial em sua casa e leva-
lo à cosa, d°.Sr. João Silva
ontem à noite. Durante a con-
versa,, o Presidente explicou
que sua intenção era apenas
resolver o caso o mais rápido
possível para não criar pro-

blema para o técnico na' ar-
mação do time.

— Você sabe Marcial, quan-to o considero — disse o Sr.
João Silva — e nunca pode-ria desprestigiá-lo. O que hou-
ve foi apenas interesse em
não prejudicar o Vasco, Não
podíamos perder o Adilson. O
garoto era livre. Por isso re-
solvi. pagar pelo seu passe os
NCr$ 35 mil. Acho que fize-
mos um bora negócio, pois jo-
gador como êle garanto que se
fôssemos comprar de outro
clube, p passe seria bem mais
caro.

Flu compra Jairo Augusto/
se jogar bem na partida de
domingo com o Palmeiras

O Vice-Presidente do Fluminense, Sr. Dilson Guedes,
disse ontem que a compra do passe do zagueiro Jairo'
Augusto, de Caratinga, só depende de sua atuação no jogo
de domingo, contra o Palmeiras, pois já notou qualidades
no jogador, além de estar bastante satisfeito com suas
atuações nos treinos de conjunto..

Jairo Augusto foi autorizado pelo Caratinga a fazer
testes no Fluminense até o dia 13, e, embora tenha dito
que o seu passe está estipulado- em NCr$ 30 000 (trinta
milhões de cruzeiros antigos),.o Sr. Dilson Guedes tem
esperança em conseguir uma redução para NCr$ 20 000
(vinte milhões de cruzeírrs antigos).
técnico gostou

OTO LEMBROU

A lembrança do empréstimo
de Rey es. foi feita por Oto Gló-
ria,, técnico do Atlético de Ma-
drl, que considerao médio
apoiador um excelente Jcgadore não gosta de vê-lo de fora da
equipe com boa forma física, e
técnica. Depois da recomenda-
ção de Oto Glória, o Sr. Vito-
rlno Vieira conversou com os
dirigentes do Atlético, que não
fizeram nenhuma oposição.

Sobre Orlandinho e Krigger,
Renganeschi disse que não os'
conhece, mas o Sr. Gunnar Go-
ransson teve boas referências
sobre eles e, por isso, não custa
nada que façam uma experl-
ência. Renganeschi afirmou
ainda que vai pedir mais uma
vez que o Flamengo envie a
passagem para o goleiro Rena-
to, de Sergipe, para uma expe-
nência na Gávea.

TESTE PARA
P. HENRIQUE

O Dr. Pinkwas Fizsman ex-
plicou ontem que Paulo Henri-
que tem ficado de fora dos trei-
nos por causa de uma contusão
no joelho direito. Hoje, segun-
do o médico, Paulo Henrique
fará um teste e, se sentir qual-
quer coisa de anormal, será lo-
go dispensado da delegação queviajará sábado â tarde paraSão Paulo.

Renganeschi' testou ontem
Altair na lateral esquerda e vai
mantê-lo na posição caso Paulo
Henrique não fique bom.

tair; Carlinhos e Américo; Pau-lo Choco, Zèzinho,, Ademar aRodrigues. Reservas — Váldo-miro (Ubirajara),. Merrinho
(Murilo), Gilson, Itamar.e Vál-to; Jarbas (Derci) . e ;Juarea(Pedrinho); D é n 1 s (Clair).João Daniel (Marques), Jair(Carlinhos II) e Osvaldo.

CONTRATO ASSINADO

A respeito da excursão :do
quadro misto do Flamengo, quesegundo algumas notícias, es-tava ameaçada de não se rea-azar, o Supervisor Flávio Cos-ta disse que tem contrato as-sinado com o Inter Soccer Club.representado pelo Sr. EnzoMagnozzi, e que garante aoFlamengo cota de 4 500 dóla-
Í^E°LJôèo' ~~ cêrca de NCr$12 000,00 - 23 pasagens aéreas

% eJolta e h<wpedagem.
„„?„¦flamengo mandou fazerontem os umformes de algunsjogadores, e membros da che-
ÍÍS*. . estao escalados Ivã.
£rbn™Jar£ «Mfrnnho, Mário
n£5?" >?0nâ' v«ter, Juarez.Derci Marques, Carlinhos H,João Daniel, Nico, Clair, Cor-

. ? ? sueco Axels°n. O Fun-cionário Bebeto será o secre-tarjo. Luiz Borracha o massa-
gista e o médico o Dr.Mauro. Nei

O jogador chegou ao clube
d':s ar.Vss da excursão a Mi-
nzs e Erpirllo Santo, e como
tinha pouco pvazo para perma-nsj:r no Rio, o técnico Tim de-
cidiu colccá-lo na delegarão eaproveitá-lo em alguns j*ogos,ficando satisfeito com sua
atuação. No Fluminense, Jairo
Augusto vem participando nor-
malmente de todos os treina-
mentos e já há três coletivos
vem atuando entre os titulares,
substituindo Caxias.

O técnico Tim acha necessá-
rio um jogador como Jairo Au-
gusto na defesa do time, a fim
de torná-la mais consistente,
ficando satisfeito com o físico
do jogador, que é forte e tem
l,86m de altura.

O Vice-Presidente Dilson
Guedes disse que embora este-
ja gostando das atuações do la-teral-esquerdo Severo, treinan-
do entre os reservas, acha caro
o preço de NCr$ 60 OOO (ses-senta milhões de cruzeiros anti-
gos), estipulado para o seu pas-se. Se não conseguir uma re-dução, o dirigente considera di-íicil a sua compra.

TREINO FRACO

No conjunto de ontem à tar-de, no campo da Portuguesa,
na Ilha do Governador, os ti-tulares treinaram durante 45minutos contra os juvenis, e 35¦ minutos contra os reservas. No
primeiro tempo venceram por2 a 0, gols de Samarone e Amo-roso, mas no segundo foram
vencidos de 1 a 0, gol de Ornar,
ponta-de-lança em experiên-cia no clube. Ornar jogou peloIndependente de Mimoso doSul, onde já foi artilheiro.

Os titulares não chegaram aagradar no conjunto de onteme o próprio técnico Tim qua-l ficou-o de "apenas regular".Con.ra-os juvenis, o t!me C01í.svuiu a!»nma coisa, uvna vez
F£%venyolyla com grande faci-UC.vde is sua defesa. Mas mes-

reservas, e a bola então roda-
va de pé em pé, sem encon-
trar brecha para penetração.

As equipes atuaram assim:
Titulares — Jorge Vitorio, Oli-
veira, Jairo Augusto, Altair eBauer; Denilson e Roberto
Pinto; Mário, Samarone, Amo-
roso e Lula. Reservas — Már-
cio, Jorge, Moacir, Caxias eSevero; Alves e Jardel; Sidnei
Valmir, Ornar e Gilson Nunes.

BOAS QUALIDADES

' O zagueiro Moacir, já com-
pletamente recuperado da con-
tusão no pé, fêz ontem seu pri-meiro treino de . conjunto no
Fluminense e saiu-se muito
bem, mostrando firmeza e bom
sentido de colocação. Moacir
já tem muitos amigos entre os
jogadores, mas ainda é bem
incerta sua permanência no
clube, uma vez que sente mui-
ta saudade da familia e não
deseja, sair dé perto dela.

Cláudio fêz alguns minutos
de individual à parte e disse
que nada mais sente no torno-
zelo, estando, entretanto, sem
qualquer contato com bola. O
Dr. Valdir Luz acha mesmo
que poderá liberá-lo para o
apronto de amanhã, quandoentão, conforme o resultado, sa
poderá saber se joga ou não
no domingo.

O ponta-dè-lança Tiguta, dos
cerebral no treino de ontem,
quando, ao tentar uma bicicle-
ta, bateu com a cabeça no chão.

O jogador recebeu os primei-ros socorros de seus próprioscompanheiros, pois até aquela
altura atada não havia médico
do clube no campo da Portu-
guêsa. Os colegas de Tiguta jáchoravam, por não entenderem
o estado do jogador, quando o
Presidente Luis Murgel chegou,
dando-lhe os primeiros socorros
médicos. Meia hora depois, en-tretanto,-o jogador já se encon-
trava .melhor e conversando
com os companheiros

AMÉRICO ARTILHEIRO

Os titulares tiveram uma boa
atuação no treino de conjunto
de ontem à tarde, quando Amé-
tricô, embora como méia-arma-
dor, demonstrou boa agressl-
viôade e foi, inclusive, o ar-tilheiro com dois gola Ade-• mar continua fora do seu pê-so normal, treinando por isso
ccm camisas de lã.

Paulo Choco é agora o subs-
tituto de Osvaldo dentro dosistema tático 4-3-3 do time.
Paulo Choco tem, aliás, muita
noção da posição, nois já foino Flamengo pontã-direita 6meia-armador. Agora, êle de-sempenha o papel duplo, en-tretanto, com a camisa número
7. O treino durou 60 minutos,
com o primeiro tempo de 45e o segundo de 35 minutos.
Américo (2) e Ademar marca-
ram para os titulares e Dèiiise Osvaldo fizeram os gols dosreservas no placar de 3 a 2.

As equipes formaram assim:Titulares — Marco Aurélio,
(Ivã), Leon, Jaime, Ditão e Al-

DOPING SACODE

A propósito de uma reporta-
gem publicada, na qual Fefeudizia ter tomado doping noFlamengo, os comentários on-tem na Gávea foram os maisindignados.

O Dr. Pinkwas Fizsman —
que fez questão de lembrar quonao tinha sido acusado de nada~" aHrmou que tomou as
providências na época oportu-na, tendo até mesmo colocadoseu cargo à disposição para ga-rantir o exame dos jogadores'no Campeonato Carioca do ano
passado.

Por sua vez, Murilo, que é
personagem da reportagem,
desmentiu que tivesse recebidouma pancada na cabeça porencontrar-se dopado demais. Aúnica contusão que sofreu nacabeça, segundo o lateral di-reito, foi num amistoso naBahia, assim mesmo sem gra-vidade.

Havia, porém, uma opiniãounanime: ninguém acreditava
que Fefeu tivesse feito a acu-sação ao Flamengo.

Hoje, haverá treino indivi-dual, ficando para amanhã,também à tarde, o apronto. Natarde de sábado, o Flamengoviajará pela Vasp para SáoPaulo, onde jogará contra aPortuguesa, domingo, na suaestreia no Torneio Roberto
Gomes Pedrosa.
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Santos voltou ao Brasil Comissão aprova extinção
dos ingressos gratuitos
para jogos no' Maracanã '¦

„nf,.A 
Coi"ifão ?ue está elaborando o projeto do convênioentre a Federação e a ADEG aprovou Dor unanimidadeontem de manha, reunida no Fluminenie, a ex limão detodos os ingressos gratuitos, inclusive para ôs deputados estaduais, que reeeberão apenas o seu próprio convite

A maior parte da reunião — durou cerca áormat-vnhoras -foi dedicada à discussão sobre a Teul-aídad|tiMaracanã, ficando decidido que o projeto proporá o paga-mento do preço de uma arquibancada para os associadosdo clube que tiver o mando de campo associados

apos ter perdido título
no Chile por gol 

"average" '.''".'

JNAi, uo BRASIL) — Mesmo não conseguindo o Drimftínlugar no torneio hexagonal que aqui' se realizou noi,perdeu para o Vasas por 2,333 a 2,166 no gol àveraVe 
P 

n
Sto áol«eWU"Se, 

C°nl Uma ^P^3sivaÊv°tórialbi7o

eTuíofde^canipo!' 
ante0ntem' d6P°iS de ter Peié ? ^o

™ ÍM 
SaÍJ? -n\conse(lüência de um incidente com Cruzno qual os dois trocaram socos e pontapés enuuanto 7\.<.ío afastado por ter protestado contra ^anSo de umgol de Toninho, quando o Colo-Colo já venda wv 1 a 0Apesar de tudo isso, o Santos reagiu, lançou-se aoftiãée obteve os dois gols que lhe garantam f vltóri11 ffgaçao voltou ao Brasil, ontem, depois de uma™

•till 1 Ll lCiiS.

JQGO QUENTE

Inter eliminou o Real da
Taça da Europa jogando na
defesa e vencendo de 2 a 0

, .._ -.__, -_ „ fadri 
(^1-^) - O Internazionale eliminou o Real

juvenis, sofreu uma convulsão Madri da Taça da Europa, derrotando-o por 2 a 0 ontPmcerebral no treinn h» n^am ò nnito _.->.- ™~hj. , „ ,. -'*."r * a u' ontema noite, em partida na qual Helênio Herrera cumpriu for-malmente sua promessa de colocar os italianos na defesa
para vencer nos contra-ataques.

Os gols do Inter íoram marcados por Cappellini, aos22 minutos do primeiro tempo, e Luisito Suarez, aos 11 mi-nutos do segundo. A partida foi assistida por 120 mil pes-soas e transmitida pela televisão para França, Portu-alBélgica, Suíça, Iugoslávia, Noruega e Marrocos, enquanto
que o video-tape íoi passado ainda ontem para Itália, Aus-tria, Dinamarca e Suécia.
PROMESSA Cumprida

Os dois times formaram as-

tempo, quando Corso bateu umcorner, Domenghi desviou sua-vemente de cabeça e Cappelli-" arrematou com violênciani«o-*» o meio-campo fic^u ^JS%S4X^-P_^^^S^ ^^1^^^»
SSmd0nãCo0maP^seaXUe5o^ ÍSÍ^^«ÍÍfeS C^llU^^ "Z& 
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das inteligentes. Apenas Lulae Samarone conseguiram levaralgum perigo ao gol dos juve-ms, em lances individuais.

No segundo tempo, contra osreservas, o time ' caiu aindaanais de produção, plantando-se na defesa e com muitocusto indo à frente para ten-tar o gol. Quando isso acon-tecia ficava sempre sem joga-das, ao esbarrar na defesa dos

EOMEM-GOL

profièsionais, enquanto o Dr.Rizzo, que serve aos Juvenis,cuidava de sua viagem paraAssunção, uma vez que foi con-vocado para ..servir à I seleçãobrasileira de amadores.
Os jogadores farão um indi-vidual hoje pela manhã nasLaranjeiras e amanhã haverá oapronto, no campo da Portu-

Domenghi; „,„.„,Cappellini, Suarez e Corso.Real — Araquistain, Calpe,Sanches, Pirri ç Zunguhegul;
Zoco e Amando; Falix Ruiz,Grosso, Velasquez e Gento.

Levando a vantagem de tervencido o primeiro jogo emPoma, o Inter desde cedo mos-trou que tinha ido a campo
para se defender, como prome-

gufea, iniciando-se fogo Vepoí \lZ__? 
****** HelelUo

dbXgeon.traSâ° PWa ° JÔB0 d9 
. 

° ^ » ^ocou em van-tagem aos 22m do primeiro

nos, que sustentaram um sis-tema defensivo, baseado na ve-. looidade de seus dois' pontas-.de-lança.
O Real, apesar de ter doml-nado o meio de campo, nãoconseguiu jamais superar a só-lida defesa italiana. Logo aoslim do segundo tempo, LuisitoSuarez conseguiu marcar dedentro da pequena área, e daiem diante o jogo se resumiuno desespero do Real e na de-íensiva do Inter.

As equipes atuaram assim
formadas:

Santos.— Gilmar, Carlos Al-berto, Mauro (Josl), Orlando
(Eougleux) e Rildo; Zito e Li-mn; Amauri, Toninho, Pele eEdu.

Colo-Colo — Santander, Va-
lentinl, Cruz; Glaria e Gonza-
lez; Aravena e Valdez; Bravo,
Beirute, Zelada (Ramirezj eAstudillo.

O juiz chileno Jaime Amor
teve participação direta no re-sultado da partida, prejudican-do sensivelmente os brasileiros.
Aos 16 minutos, com a parti-da . ainda equilibrada, Beirute
abriu o escore, aproveitando-se
de um centro de, Bravo e douma falha de Orlando. Mas,depois desse gol, o Santos lan-
çou-se todd à frente, passou aforçar o meio da área do Colo-
Colo e esteve por duas vezes emcondições de empatar.

Aos 20 minutos, porém, Pele
fêz falta em Cruz, o zagueiro
chileno reagiu violentamente,
os dois trocaram socos e pon-tapes (sendo então expulsos pe-lo juiz. No entanto, o inciden-
te não se limitou a Pele e Cruz,
pois outros jogadores intervle-
ram, inclusive Carlos Alberto,
que acabou atingindo Cruz na
cabeça. Aos 21 minutos do se-
gundo tempo, diante da inex-
plicável anulação do gol de To-
ninho, Zito reclamou e tam-
bém foi expulso, ficando o San-
tos reduzido a nove jogadores.
REAÇÃO SANTISTA

Embora inferiorizado nume-
ricamente, o Santos continuou
no ataque, sempre a procurado empate, uma vez que aderrota o deixava quase semchance de poder decidir o ti-tulo com o Vasas, no gol ave-

¦excursão pelas

rage, a não ser que a equipehúngara também perdesse pa-ra a Universidade Católica.
Assim, aos 25 minutos, Eduempatou em jogada pessoal,caoendo a Bougleux, que en-trará no lugar de Orlando,

marcar o gol da vitória, aos30 minutos. Sem saber qualseria o resultado da segunda
partida da noite, o Santos
deu-se por satisfeito com os2 a 1, de modo que procuroumanter a vantagem, o queconseguiria sem maiores es-forços.

Em seguida, o Vasas — atêentão com gol average inferior
ao do Santos — venceu com
categoria ao Universidade Cato-
llca por 3 a 0, com dois golsde Farkas e um de Pai, con-
qulstando assim o título do
torneio. Tantos os húngaros
como os brasileiros termina-
ram invictos as suas campa-
nhas, tando empatado entre sl
pelo escore de 2 a 2, na se-
gunda redada.

COMO TERMINOU

Por pontos ganhos, a clossi-
íicação final foi a seguinte:

Vasas e Santos, oito — Uni-'
versidade do Chile, seis — Co-
lo-Colo, quatro — Universidade
Católica e Pefiarol, dois.

O Vasas marcou 21 gols e so-freu 9, obtendo assim o golaverage de 2,333. O Santos, porsua vez, totalizou 13 gols pró

TAXA REDUZIDA

A Comissão decidiu também
que, com base legal, a taxa pa-ga à ADEG pela utilização doMaracanã será.reduzida de 20
para-10 por cento. Quanto àscadeiras perpétuas, como osclubes não podem decidir sóbre
o assunto, íicou resolvido quedos 10 por cento da ADEG se-rã deduzido o preço de uma
arquibancada para cada cadei-
ra psrpétua.

A Comissão, formada pelosSrs. Radamés Latari, José
Carlos Vilela, Agatirno Gomjs,
Abraim Tebet, Samuel Sabat,
Ícaro França e Leibnitz de Ml-
randa, deverá reunir-se nova-
mente na próxima terça-feira
a fim de terminar o projetode convênio a ser submetido àAssembléia-Geral dos clubes e,se aprovado, apresentado àADEG.

PREÇOS FIXADOS
Na Federação, ontem _. noite,

os clubes cariocas dlsputantes
do Campeonato Roberto Go-mes Pedrosa decidiram fixar os
preços dos ingresses que são osseguintes: camarotes laterais —
NCrS 25,00 (vinte e cinco milcruzelrcs antigos); camarotes
ae curva — NCrS 15,00 -(quin-
ze mil cruzeiros antigos); ca-deiras especiais — NCrS 10,00
(dez mil cruzeiros antigos);
cadeiras numeradas — NCr$
5,00 (cinco mil cruzeiros anti-

gos); cadeiras sem número —
NCrS 3,00 (três mil cruzeiros
antigos); arquibancadas —'
NCrS 2,00 (dois mil cruzeiros
antigos); geral — NCrS 0,50(quinhentos cruzsiros antigos)-
militares — NCrS 0,25 (duzen-tos e cinqüenta cruzeiros antl-tigos).

Não foi aprovada a disputa
de um torneio entre os clubes
não participantes do Campeo-
nato Roberto Gomes Pedrosa
nos jogos preliminares, quareunirão mesmo os aspirantes
dos clubes que jogaram a par-tida principal em disputa doTorneio Renato Estelita. A ta-, -
bela ficou assim Organizada:
dia 5 — Fluminense jç Vas<--o;
dia 12 — - Bangu x Botafogo;
19 — Flamengo x Vasco; 26 —
Vasco x Botafogo; 2|4 — Ban- .
gu x Fluminense; 9 — Fia-
mengo x Botafogo; 16 — Ban-
gu x Flamengo; 23 — Botafogo
x Vasco; 30 — Fluminense xBotafogo; 7j5 — Fluminense x
Flamengo. Com a classificação
dos três primeiros, estes dispu-
tarão üm torneio entre si: dia
14 de maio — 2." x 3.» coloca- .
do; 21 — l.o x 3." colocado; 28— l.a x 2." colocado.

Nos jogos noturnos não ha-
verá preliminares, em face do
racionamento de energia elé-
trica, fixando-se o inicio do jô-
go principal para 21h30m. Nos
jogos diurnos, os aspirantes Jo- 

'
garão às 14 o os times princi-
pais às 16 horas.

ico preparou-se para

treino que parecia jogo

....x.^py.x^  •';..-.¦ 77. .;..:

e6f6 contra com aver^ "Z enfrentar o Cruzeiro com
Terminada a rodada dupla

de anteontem — que rendeu
cerca de 80 mil dólares no Es-
tádio Nacional do Chile —, aequipe húngara saudou o pú- Be*o Horizonte (Sucursal) — No primeiro treino aueblico, acenando lenços bran- fizeram para o jogo de domingo contra o Cruzeiro na aber-
^'„„erfJ«l /«mor a damente tura do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, os jogkdores do
SMft A imprensa chilé- Atlético se esforçaram como se estivessem disnutando umana considerou o Vasas o mé- partida oficial, com o técnico GérsonÜ Sos gritandomuito e çom o incentivo da torcida que lotou o EstádioIndependência. •

. O Presidente Eduardo Magalhães Pinto, que- está dalicença para fazer tratamento, de saúde, volta k.direção doclube hoje, com a única finalidade dé comandar,o time nodomingo, pois segunda-feira volta a tirar licença, entre-
gando o posto ao Vice-Presidente Vôlhei Fernandes

v.í

Ihor participante do torneio.

O. ataque titular, não andou, Dem pias Amoroso. mesmo, mando regularmente, conseguiu, fazer, um ç&mm jo^áa

O BOM TREINO

A maior preocupação do téc-
nico Gérson dos Santos, esta
semana, é preparar seus joga-
dores psicologicamente para a
partida de domingo, quando o
Atlético tentará vingar-se do
tôdas as derrotas que tem so-
frido do Cruzeiro nos últimos
anos. Mas ontem, no treino,
êle próprio estava nervoso,
gritando muito e cantando o
jogo.' I

O mais apavorado é o meia
de ligação Lacir, nôvo ídolo da
torcida, que pela primeira vez
vai enfrentar .0 Cruzeiro. La-
cir está sentindo dores no pé,mas mesmo assim deve jogar.No final do treino de ontem
os titulares venceram por qua-tro a zero, com dois gols de
Buião, um de Edgar Maia e
outro de Santana.

Gérson dos Santos vai colo-
cnr em campo o mesmo time
que vem jogando íiltimamen-
te: Hélio Canindé, Vander,
Grapete e Variei; Vanderlei e
Lacir; Buiao, Santana, Edgar
e Tião (Ronaldo).

O - Presidente interino do" Atlético, Sr. Volnèi Fernandes,
aoreditaVque a renda de"do-'
mingo passe de NCr$ 200 mU
(200 milhões antigos) dizendo
que com essa arrecadação a sl-
tuação financeira do clube vai
melhorar mais ainda pois vai
receber NCrS 100 mil (cem mi-
1 h õ é s; antigos) aproximada- '
mente. ; Espera renda seme-
lliante para o jogo de quarta-feira próxima contra o Santos,¦ principalmente se seu time
vencer ¦ doriiingo.

Além da juventude de seus
jogadores, o time do Atlético,
que está causando medo à tor-
cida do Cruzeiro pela velocida-
de com que tem atuado ülti- \
mamente, o Sr. Volnel Fernan-
des espera que mais uma vez
o torcida atleticana seja o 12.°
jcgador do clube. Uma escola
de samba completa vai para o
estádio incentivar o time, o
várias faixas e bandeiras estão
sendo' distribuídas entre os
torcedores.

íl
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Coí/íi um /oi como pôde: de
chinelo,, meia ou sapato na mão

Menino e menina: uni
começo ludo a ludo

PRIMEIRA LIÇÃO E ESPERAÜ

DISQUE 27-9797
INSETiSAN
ATENDEMOS EM TODO O
ESTADO DA GUANABARA
GARANTIA DE 10 ANOS

— Vou âizer em casa que minha esco-
la tem bebedouro, dizia alegre Carlos Eugê-
nio Ferreira Ribeiro, ãe seis anos ãe iãaáe,
aos^seus coleguinhas ão nível 1, ãa Escola
Cícero Pena, em Copacabana, que forma-
vam um grupo à parte enquanto a profes-
sôra mantinha contato com os outros no-
vos alunos.

Como Carlos Eugênio, poucas crianças
puãeram se áivertir no seu primeiro ãia áe
aula, pois a maioria áas escolas primárias
ão Estaâo, que áeveriam iniciar as aulas
âe 1967 ontem, funcionaram apenas para
informar sobre a classificação áas turmas,
horário âos turnos e marcaram o começo
áas aulas para os ãias 7,8, 9 e até 13.

QUEM VOLTOU

Na Escola Luís Delfino — Rua Mar-
quês âe São Vicente, 238 — c Diretora,
Prof.a Graziela Costa, peâia a toâos que
voltassem ãias 3 e 4 para saber "o ãia eni,
que vão começar as aulas", informando ain-

ãa que âas oito professoras que ensinam ali
cinco trabalharam no Censo Escolar e só
voltarão ãia 13 para o trabalho.

Três irmãos — Sueli, Jacira e Jaci (gê-
meos) — que moram na Rocinha, apesar ãe
saberem que não teriam aulas ontem con-
tinuaram na porta âa escola até as 10h30m,
"esperando pela vierenãa". Jacira e Jaci,
que vão à escola pela primeira vez, estavam
assustaãos e cansados também, o que os
fêz tirar logo o sapato, "que era nôvo e aper-
tava". .

Jorge Felisberto, de seis anos e que vai
estudar va Escola Júlio de Castilho, esta-
va preocupado com a merenda e pergun-
tava a toda hora para a sua mãe, que es-
perava em fila a vez para informações sô-
bre o horário, "não vão dar mingau?".

QUEM FICOU

Na Escola Estacio de Sá, crianças ãe
seis a 12 anos, iniciaram suas aulas oyitem
e algumas deram trabalho às professoras
pois "estavam querendo falar com mamãe"

e nem as brincadeiras com as outras cole-
guinhas as faziam esquecer o choro.

Lídia Matos, de seis a7ios, só deixou de
chorar para pedir outra merenda — min-
gau com calda âe caramelo — enquanto
Ana Elisa, muito alegre, contava às cole-
guinhas do ano passado que seu irmão
não queria ir à escola e dizia para a pro-
fessôra: "Não adianta nem mamãe brigar
com êle"..

VIDA NOVA

Funcionando em três turnos, as esco-
las primárias ãa Guanabara vão funcionar
das 7h30m às 10h30m; das 10h30m às
13h30m e das 13h45m às 16h45m.

João Elísio Silva, aluno âa Escola Jú-
lio ãe Castilho, achando "esquisito" não
poder entrar nas salas ãe aula, reclamava
para o seu irmão, Jorge, que faz o terceiro
ano, dizendo: "Se não tiver aula hoje eu não
venho amanhã."

Teresa Cristina e Luís Alberto, ãe sete
anos, contaram que acordaram sozinhos e

não deram trabalho, mas ficaram tristes
por terem que voltar para casa e só come-
çarem as aulas tia próxima segunda-feira.,

BOAS-VINDAS

A não ser por cartazes indicando "iní-
cio das aulas no dia 1 de março" não havia
em escola alguma qualquer letreiro dese-
jando boas-vindas aos alunos novos e an-
tigos.

Granãe parte das escolas, apesar ãe
limpas, estava semiãeserta: apenas ãuas
ou três professoras davam as informações
e algumas serventes ajudavam na forma-
ção de filas para saber detalhes de úni-
formes.

— Vamos voltar para casa? era a per-
gunta mais freqüente ouvida ontem nas
portas das escolas, feitas por crianças que
não entendiam por que "tinham, acordado
cedo e não teriam aulas", muitas ãecepcio-
nadas e algumas alegres por saberem que
as férias seriam prolongadas compulsória-
mente por mais 10 dias.

 ' *-. .r /

Há pouco o que escrevei6e muito que olhar
A água é um hom cartão át>{ visitas
para meninos que quase não a vêem

¦ As lentes são companheiras no mundo*** nebuloso que apurecc pela primt&* veí
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RELIGIÃO
MARTINS ALONSO INICIATIVAS LITÜRGICAS ARBITRARIAS

m

Teve larga repercussão no mundo católico areportagem ilustrada de uma revista francesa
que no seu número de Natal reproduziu difèren-tes aspectos da nova liturgia aplicada pelo cleroda Holanda. E uma de nossas publicações trans-creveu parte dessa reportagem, na qual o pontoalto é a simplificação, à qual melhor se devechamar vulgaridade, dos atos relativos à ceie-br-ação da missa, à distribuição e reserva daSanta Eucaristia. Nos flagrantes fotográficos
que ilustram a narrativa sôbre o aggiornamento
litúrglco na Holanda, observa-se uma preo-cupação sem dúvida subversiva das regras tra-dicionais da liturgia, como, por exemplo, rece-
ber nas mãos a hóstia consagrada, concelebra-
rem os sacerdotes em trajes seculares e em tornode uma mesa em casa particular, reunirem-se
pessoas numa espécie de refeição, comungando
frações de pão consagrado e distribuído de mãoem mão numa cestinha.

Tudo isso provocou, como seria de esperar,
reação imediata nos meios católicos da Europa.
O Consilium deu à publicidade uma nota oficial
reprovando tais experiências, e acentuando quea Constituição sôbre a Sagrada Liturgia fala de

MUSICA
BENZO MASSARANI

adaptações, estudos e experiências, mas repetee insiste para que tudo se faça em ordem, sob ocontrole da hierarquia e com autorização ex-
plicita da Santa Sé, textualmente: "áe consensuApostolicoe Seáis", "ab Apostólica Seáe facultastribuatur"0 Cardeal Lefebvre reprova em artigona Vie Catolique a citada reportagem, e assimtambém Mons. Menager, Bispo de Meaux eMons. Bolllon, Bispo de Verdun. Mas, a pala-vra decisiva é pronunciada pela Sagrada Con-
gregação dos Ritos e o Consilium áe Liturgia
que publicaram a seguinte declaração:

Há certo tempo, alguns diários e jornaisilustrados oferecem a seus leitores noticias e re-
produções fotográficas sôbre cerimônias litúrgl-cas, sobretudo celebrações eucarlstlcas estranhasao culto católico, e quase inverossímeis, taiscomo "cenas eucarlstlcas familiares", celebradas
em residências privadas, seguidas de refeição,
missas com ritos, vestes e formulários insólitos •
e arbitrários, e, por vezes, acompanhadas de mú-sica com característicos inteiramente profano emundano, não digno de uma ação sagrada.!Todas essas manifestações cultuais, devidas a'iniciativas privadas, tendem fatalmente a des-

sacralizar a liturgia que é a expressão mais purado culto prestado a Deus pela Igreja.
É absolutamente fora de propósito alegar omotivo do aggiornamento pastoral, o qual, con-vém repetir, se efetua na ordem e não no arbi-trio. Tudo isso não está conforme nem à letranem ao espírito da Constituição Litúrglca vo-tada no Concilio Vaticano II; é contrário aosentido eclesial da liturgia e nocivo à unidade eà dignidade do povo de Deus. "A variedade daslínguas, disse o Papa Paulo VI a 13 de outubro

último, a inovação dos ritos que o movimento
renovador introduziu na liturgia não devem
admitir nada que não seja devidamente reco-
nhecido pela autoridade responsável dos bispos
e da Sé apostólica, nada que não seja digno doculto divino, nada que seja manifestamente pro-fano e inapto a exprimir a interioridade e o ca-ráter sagrado da oração, nada que seja tão sin-
guiar e insólito que, em vez de favorecer a.de-
vqção da comunidade em oração, lhe cause cho-
que e perturbação impedindo a expressão do seu
razoável e legítimo espirito religioso tradicional.

Ao mesmo tempo que deploramos os fatosacima referidos e a publicidade que deles fa-

zem, dirigimos um solícito convite aos Ordiná-rios, tanto aos residenciais quanto aos religio-sos: que tenham zelo em vigiar a justa aplica-çao da Constituição litúrglca, de chamar à or-dem com bondade e firmeza os promotores mes-mo bem intencionados, de tais manifestações ecaso consumado, reprimir os abusos, impedirtoda a iniciativa que não seja autorizada e orientacla pela hierarquia, de promover com desveloa verdadeira renovação litúrgica querida peloConcilio, a fim de que a obra grandiosa dessarenovação possa realizar-se sem desvio, e trazeros frutos de vida cristã que a Igreja espera.
Ademais, lembramos que não é permitidocelebrar a nussa em residências privadas, salvonos casos previstos e bem definidos pela legis-laçao litúrglca. ,

r„,íR;;íl'29 de dezembro de 1966. Giacomo,Cvãeai Lercaro, Arcebispo de Bolonha, Presi-dente do Consilium para aplicação da Constitui-
na w&; JV- ircaãi0 M- Careal iorroo-
Ü?Í^ 

S7°7 
,dos Ritos- ^rãinando An-tonelh, Aicetaspo titular de Idicra, Secretário da

Panorama

das letras

ÓPERAS NOVAS
Duas novas óperas — para

os pessimistas do teatro lí-
rico — chegam da pátria de
um autêntico grande operls-
ta do século passado, Sme-
tana. óper.as novas, pàfanós, mesmo se uma fòi es-
treada em 1904 e é popula-
ríssima na Europa Oriental
e Central: Ienufa (Jen Pas-
terkyna) de Léos Janácek.
Êste (1854-1928) é ainda ho-
je o compositor mais ousado
e genial da Tcheco-Eslová-
quia (moderna); sua arte
evoluiu constantemente ópe-
ra após ópera, o que expli-
ca por que Katia Kabano-
va, A Rcípôsa Maliciosa, O
Caso Makropulos e Da Man-
são de Mortos só agora es-
tão vencendo. Ienufa conti-
nua o estilo da Noiva Ven-
dida áe Smetana (que os ca-
riocas conhecem) . usando
abundantemente ura folclore
perfeitamente assimilado e
reexpresso; a terra natal en-
trou no sangue de um músi-
oo, como aconteceu com o
nosso Vila-Lõbos, e não é
apenas um cômodo e estúpi-•do remédio substituindo a
falta de fantasia. A música
de Janácek (conforme uma
linda definição de Mila) "des-
trui todo limite entre o ho-
mem e a paisagem em que•está submerso".

Mas se o Smetana da Noi-
va cria com graciosa leveza
cômica, o Janácek de Ienufa

. éí-marcado por. uma drama-• tlcidade dolorosamente vio-
lenta, _e até verlsta. Sua poé-tica não conhece pausas nem¦descansos, nem desenvolvi-

. mentos tradicionais, mas cor-
re lógica, impressionante,
com as vozes cantando (nosentido mais melodramático);
sôbre. uma orquestra vigoro-
sa e colorida; a ópera é belís-
sima da primeira à última
nota. O drama de Ienufa eLaça, Stewa e Kostelnica me

íaz lembrar qué a atual Di-
retora Artística do Munici-
pai, Cláudia Morena, procura
novidades; esta obra-prima
de fácil compreensão por par-
te do público poderia entrar
nas nossas possibilidades téc-
nicas atuais, se a Diretora• conseguir encontrar, ou im- '
portar, um soprano dramáti-

„ co daaltura de Stefánka Je-
linková, a intérprete da ad-
mirável gravação Supraphon,
desta Ienufa.

A outra ópera, Ressurrel- '
ção (Vzkriesenio) de Ján
Cikker é mesmo novíssima
(1964) e parece constituir o
maior êxito lírico tcheco ,des-
tas últimas décadas. Nenhum
contato estético, nem com
Vovô Smetana nem com pa-
pai Janácek, e várias refor-
mas formais defendidas com
mão firme e sabida. Os céle-
bres personagens da novela
de Tolstoi revivem aqui, nu-
ma série de quadros sintéti-
cos, vez ou outra (como na
cena do processo) apenas es-
bocados e um pouco superfi-
ciais. E o recitar cantando
de Cikker não.tem o calor
mi-üódico de Janácek; mas
o compositor entra em pro-fundidade, no drama e nosseus tristes heróis, inserindo
entre cena e cena três
intermédios em que Katucha,
Dmitri e os prisioneiros emviagem para a Sibéria pa-ram o desenvolvimento da'ação mas tomam vida, so-irem, vibram também musi-calmente. Aliás, a ópera pro-gride num crescendo de in-tensidade, de forma que oterceiro ato alcança um nívelde arte que explica e justificao êxito alcançado por estaopera na sua estréia de Pra-
ga e, logo após, nas recitas
de Bratislava e de Kosico.Também Ressurreição foimagistralmente gravada pe-la Supraphon.

DISCOS POPULARES
JUVENAL PORTELLA

RITMO POUCO ARDENTE
Embora não se possa con-siderá-lo um músico estupen-

do, Joe Harnell não pode sersituado na categoria dosmaus, muito pelo contrário.E um Instrumentista e chefede orquestra que tem o narizno lugar e se comete pecadoseles o são por falta de um
poder maior de criação de-ficiencia, aliás, que encon-tramos em grande parte dosmúsicos brasileiros. A imagi-nação em música, segundo osmaiores mestres, é um fatormuito importante, pois atra-ves dela se chega a efeitosmuitos especiais que dão umaoutra dimensão à peça exe-cutada.

Sinto em Harnell um mú-sico mais ou menos acadêmi-co, assim como a orquestra
que comanda. Algumas pá-ginas, como a brasileira Ga-rota de Ipanema ou A TasteOf Honey recebem o trata-mento simples e exato con-lorme os dizeres da pautasem qualquer acréscimo.
1 Vai daí. que acho o elepê deJoe — Em Ritmo Ardente —Mocambo 40325— sem maio-res compromissos, podendoagradar aos que simplesmen-

te procuram ouvir música,sem outra implicação. Vistodo angulo artistico, poucoslpifica. No âmbito popularna<? deve ser desprezado
Lado 1 — ni wind, Koehler-

Arlen; The Girl From Ipane-ma Gimbel-Jobim-Vinícius:
Main Theme From ExodusBeone-Gold; Bluesette, Gim-bel-Thielemans; That LockYour Wear, Jobim, e LitleLest Love, Joe Harnell. Lado2 — A Taste of Honey, Mar-low-Scott; st. Thomas, Son-ny-Rolllns; When Sunny GetsBlue, Segal-Fisher; ThemeFrom Black Orpheus, Bonfá-Maria, Sweet September, Mc-Guífie-Phillps-stanley, e TheOrinoco, Joe Harnell.

AW°la d° Zé, RCA CAM-DEN CALB 5115, com Zé doRancho, é um disco sem mui-ta importância, embora dè
para ser ouvido pelos quegostam da moda de viola. Nãotem virtudes nem pecados ea interpretação não merecemuita censura. Há, até, bonsmomentos no elepê, por cau-

sa de certos números. Pouco
se pode ou se deve falar deum longa duração sem liga-
çoes com certas exigências
que se faz na música popular.Lado 1—0 Canto âo Rou-
xinol, Zé do Rancho-Nenete-
Lamentos da Viola, Nenete-
Zé do Rancho; La Paloma,
Yradier: Isto É Viola, Zé doRancho-Nenete; Rio Abaixo
J. da Silva-Zé do Rancho, e'Caprichos âo Destino, Pedro
Caetano-Claudionor Cruz. --
Lado 2 — Disparaãa, Teo-Vandré; Minha Viola, Nene-
te-Zé do Rancho; Não MeAbanâones, Zé do Rancho-
Zacarias Mourão; Zíngara,
Jouber de Carvalho-Olegário
Marlano; Despertar âa Mon-tanha, Eduardo Souto- Ma-lanârinha, Freire Jr., e A Vio.la e o Violão, Nenete-Zé doRancho.

CORRESPONDÊNCIA

Celina Moreno, Guanabara— Nao posso fazer a aprecia-
. Çao solicitada de, Halliday

porque não recebi ainda oseu disco.
Alalr Porto, Niterói — oamigo afirma na sua carta

que se o Wilson Simonal can-tasse a sério seria o melhor
cantor do Brasil. Eu concor-
do quando diz que se o rapazdeixasse de bobagens seriaum bom cantor. O melhor,nao. Aliás, há muito temponao temos um grande cantor.Dos que andam por aí, aindafico com a velha guarda: Sil-vio Caldas, principalmente.

• *»
Helena Marques Silva, El*2a Marins e ílávia A. Olivei-ra, Guanabara — Vocês nãome estão dizendo novidades.Eu ando por aí, no meio ondese faz música mesmo, há

quase 10 anos. Os lindos sam-bas que vocês ouviram nãosao gravados por culpa demuita gente: do cantor, queaceita qualquer repertório
sem fazer força; do produtor
que não busca tais músicas
onde eis são feitas etc. etc.etc.

________________________________________________________________________________________________
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MEDICINA

ASCANIO MONTEIBO

Há cerca de quatro anos, dois
microbiologistas alemães observa-
ram ao microscópio um fenômeno
nunca visto: uma guerra entre
bactérias. Uma espécie de bactérias,
até então desconhecida, lançou-se
sdbre outro grupo de bactérias,

• matando-as e devorando-as em se-
guida.

Os microbiologistas, Dr. Heinz
Stolp e Dr. Richard Petzold,. do
Instituto Federal de' Pesquisas
Agrícolas de Berlim Ocidental, de-
ram a essas bactérias o nome de
Bâellovibrio bacterlovorus e lan-
çaram a idéia de utilizá-las como
uma nova arma no combate às in-
fecções.

Recentemente, os Drs. Stolp e
Petzold descobriram as armas que
êsses micro-organismos agressivos
usam para liquidar as bactérias
mais pacíficas. Propulsionadas por
um flagelo (filamento vlbrátil) no
seu extremo posterior, as diminu-
tas feras atacam suas vítimas co-
mo se fossem um aríete e, depois
de penetrarem em seu interior,
expelem um tóxico mortal.-

O fato de estas autênticas fe-
ras não terem sido descobertas an-
tes explica-se provavelmente pelo
fato de os microbiologistas costu-
marem estudar as bactérias utill-
zando culturas de uma só espécie.

Já se observaram várias vezes,
anteriormente, pontos roídos em
culturas de bactérias. Explicava-
se o fenômeno admitindo que fôs-
se provocado por ataques de
bacterlófagos — sua natureza não
está ainda bem conhecida: para
alguns, trata-se de um fermento;
outros os consideram um vírus.

Foram essas roeduras que le-
varam Stolp e Petzold a descobrir
o Báellovibrio bacterlovorus. Nu-
ma cultura de bactérias observa-
ram alterações diferentes das pro-
vocadas pelos bacterlófagos. Invés-
tigando o fenômeno -mais a fun-
do, descobriram a nova espécie.

Os trabalhos dos dois cientistas
alemães receberam uma contribui-
ção importante do seu colega is-

GUERRA DE BACTÉRIAS
raelense, Sr. Moshe Shilo, Cate-
drático de Microbiologia da Uni-
versidade de Jerusalém, que des-
cobriu uma espécie de Bâellovibrio
que, não encontrando presa viva,
também -ataca alimentos artifi-
ciais.

DO ESTÔMAGO SE
TIRA O ESÕFAGO

O médico romeno, Dr. Dan Gra-
viliu, desenvolveu um novo método
cirúrgico que o tornou conhecido
em todo o mundo. Trata-se da
substituição do esôfago enfermo
por uma porção do" estômago, o
novo método mostrou ao longo dos
anos que é capaz de obter êxito em
95% dos casos.

O método antigo de confecção
de um nõvc "sôfago a partir de
uma porção do intp-Hno delgado
ou do intestino grossc perrv-it.a,
ainda com as mãos mais hábeis,
uma percentagem de êxito em 65%
dos casos, no máximo.

Graviliu fêz a primeira opera-
ção pela nova técnica num paci-
ente de 16 anos, que padecia de
estenose (estreitamento) do esôfa-
go. Quinze anos se passaram desde
então e recentemente o cirurgião
teve a alegria de voltar a ver o
"primeiro da série" são e contente.

Durante esse longo período,
Graviliu operou grande número de
cânceres do esôfago. Esta enfer-
midade, em cujo aparecimento o
cigarro tem sua parte de respon-
sabilidade, chegou a ter, graças à
operação Graviliu, multas probabi-
lidades de cura. '

O PERIGO
DA COLHER

Uma colherzinha das de café
ou uma colher das de sopa de re-
médio tantas vezes ao dia são me-
didas que deviam ser proibidas na
prática da Medicina moderna, diz
o Dr. Nennart Richard na Revista
da Associação Médica da Suécia.

Em artigo publicado no últi-
mo número da revista, o Dr. Ri-
chard, da Clinica Infantil do Hos-

pitai de Vaxjo, afirma que a ln-
certeza dessas doses produz às vê-
zes sérias conseqüências, especial-
mente se o paciente fõr uma crian-
ça de pouca idade.

Propõe o médico sueco que as
doses sejam claramente expressas
em mililitros, pois em 85% dos
casos os remédios são tomados em
quantidades muito menores do que
a prescrita.

CAIXINHA DE
MEDIR SAÚDE

Um pequeno aparelho eletrô-
nico, não maior do que uma caixa
de fósforos, está ajudando os cien-
tistas do Conselho de Pesquisas
Médicas da Grã-Bretanha a revo-
lucionar as técnicas de medicina
preventiva.

O aparelho — conhecido pela
sigla SAMI — funciona preso ao
corpo por dois eletrodos, é abso-
lutamente silencioso e seu tama-
nho reduzido permite que seja usa-
do sem chamar a atenção.

Um porta-voz do Conselho co-
mentou que, embora haja muitas
maneiras de acumular-se informa-
ções médicas sóbre os astronautas
e os doentes em geral, pouco tinha
sido- feito até agora neste campo
no que respeita à massa das pes-
soas sadias.

I

Graças ao novo aparelho, po-
rém, é agora possível descobrir
mais coisas sôbre a fisiologia do
trabalhador ativo, da dona-de-casa
e do executivo sedentário do que
mediante qualquer outro método
conhecido — frisou o Informante.

O SAMI permite o registro das
pulsações cardíacas e da tempera-
tura, por períodos de algumas ho-
ras a três dias, enquanto a pessoa
continua suas atividades normais.

Permite ainda descobrir uma
série de fatores que contribuem
para manter normal a atividade
fisiológica do organismo.

O SAMI pode também ser usa-
do para auxiliar os médicos na
avaliação do progresso dos doentes
depois do tratamento.

MEMÓRIA APAGADA _O acervo dos bens culturaisdo Brasil está ameaçado detotal desaparecimento Essae a .denúncia que Franklinde Oliveira fêz na imprensa
carioca na série de reportagens A Morte da Memó-ria Nacional, que a Editora
Civilização Brasileira agora \reuniu em livro, acrescido
de novos capítulos, além deuma nota sôbre A Música
Mineira do Século XVIII euma bibliografia de mais de400 títulos sôbre a civiliza-
ção do ouro e dos dlaman-
tes e o barroco brasileiro.

PERSONALIDADE — Deautoria âe um. dos maiores
antropólogos da atualidade— Ralph Lihton — Cultura
e Personalidade, traduzido
por Oscar Mendes, acaba deser lançado pela Editora
Mestre Jou, como obra âeleitura imprescindível a to.dos os que se dedicam aoestudo da antropologia cui-tural, da psicologia e das '
ciências sociais, e ainda
àqueles que pretendem am-
pliar seus conhecimentos no Kramo. Professor da Univer-
sidade ãe Columbia, o au-tor, que estuda as inter-re-
laçoes entre o indivíduo, acultura e a sociedade, âivl-
ãiu a sua obra nos seguintes
capítulos: 1) Indivíduo, Cui-
tura. e Sociedade; 2) Con-
ceito áe Cultura; 31 Estru-
tura. Social e Participação
Cultural; 4) a Personaliâa-
ãe; e 5) O Papel da Cultu-
ra na Personalidade.

FRENESI — Novo livro
de Erskine Caldwell acaba
de ser lançado pela IBRASA,
em sua coleção Literatura
Moderna. Trata-se de Fre-
nesiâe Verão, uma coleta-
nea dos melhores contos do
autor de Tobacco Road. Mui-
tos dos contos que aparecem
no volume foram publica-dos inicialmente em revis-
tas norte-americanas, e de-
pois- reunidos em livros, sô-
bre o qual assim se pronun-ciou o crítico Henry Seidel
Canby: "Nestas histórias,
que vão do Maine ao extre-
mo Sul, retrata Caldwell vi-
yidamente as experiências
íntimas de gente apaixona-
da, vivendo os momentos
agudos de uma crise. Cald-
well, em seus melhores con-
tos, situou-se na seleciona-
da lista dos melhores escri-
tores norte-americanos do
gênero." Frenesi áe Verão
foi traduzido por Maslowa
Venturi.

'.'A NORMALISTA" — Com
introdução e nota biográfi-
ca áe M. Cavalcanti Proen.
ça e âesenlios âe Cleoo, as
Edições de Ouro lançam o
romance A Nonnalista, de
Adolfo Caminha, no ano ãas
comemorações âo centenário
âe nascimento âêsse autor.
Romancista que em seu
tempo teve âe lutar valen-
temente contra a estreita
moral âe uma socieãaãe pro-vinciana, sua vida e obra se
nos afiguram hoje à altura
ãe seu grande talento, coi-
sa que a perspectiva crítica
não permite omitir. A his-
tória âo trepiãante amor âe
João âa Mata e Maria áo
Carmo serve áe pretexto a
boa áose de aventura, sobre-
tudo a um belo painel tíe
costumes da época, na pe-
quena Cidade âe Fortaleza.

"TIRADENTES" — Num
apaixonado le v a ntamento
de dados que põem a salvo
a figura de Joaquim José da
Silva Xavier de certos ata-
quês de historiadores patri-
cios, José Feliciano de Oli-
veira (membro fundador da
Academia Paulista de Le-
trás) escreveu uma biogra-
fia do alferes com o titulo
de Tiraâentes — O Herói âa
Inãepenâência Brasi leira,
um dos últimos lançamen-
tos da Livraria Martins.
Comparando-o a Joana
D'Arc em sua aventura li-
bertária, o autor eleva o
mártir mineiro à categoria
de santo, dando-lhe uma di-
mensão moral de alta be-
leza. v

"VAGABUNDO ORIGI-
N, A L" — Comentando fatos
âo cotiâiano áa vida rus-
sa pré-revolucionária, mas
transfiguranâo o âepoimen-
to em termos âa mais âra-
mática ficção, Máximo Gor-
ki estruturou a obra Vaga-
bundo Original, um ãos mais
recentes volumes da série
Clássicos âe Bolso (Eâições
de Ouro). Torrieri Guima-
rães, que também traáuziu.
o livro, âiz na apresentação
áo mesmo: "Os leitores en-
contrarão nestas páginas
um retrato multicoloriâo e
multiforme em seus aspec-
tos, ampliados pelo gênio de
um escritor, cuja sensibili-
áaâe era um radar, recebeu-
do e anotando as mais su-
tis manifestações da alma
áe seu povo". Ilustrações áe
Poty.
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Panorama

do teatro

TUCA-RIO VAI ESTREAR
— O TUCA-Rio — Teatro
Universitário Carioca — ao
completar um ano de ativi-
dades, anuncia a próxima
estréia da sua primeira mon-
tagem teatral: a peça de
Joaquim Cardoso O Coronel
de Macambira, baseada no
bumba-meu-boi nordestino.
Esta mesma peça íoi, aliás,
recentemente encenada, com
sucesso, pelo Teatro Univer-
sltário de Juiz de Fora. O
espetáculo do TUCA-Rio
terá direção de Amir Had-
dad, música de Sérgio Ri-
cardo (que já entregou ao
grupo 27 músicas especial-
mente compostas para o es-
petáculo), coreografia de
Iolanda Amadei, cenografia
e figurinos de Sara Feres e
preparação vocal de Carlos
de Moura (os dois últimos
são profissionais paulistas
que atualmente lecionam na
Escola de Teatro da Univer-
sidade Federal do Pará).
Além dos ensaios própria-
mente ditos, o grupo está
também realizando, para a
preparação de Coronel de
Macambira, uma série de
pesquisas, dividida em qua-
tro partes: sociologia do
Nordeste, orientada por Col-
mar Mangueira; critica li-
terárla, orientada por Luís
Costa Lima; música, orien-
tada por Sérgio Ricardo; e
folclore, com orientação de
Maria Helena Silveira. De-
vemos mencionar, ainda, o
seminário de cultura dirigi^
do por Luís Costa Lima, as
aulas de dicção e de expres-
são corporal dadas ao elen-
co por Carlos de Moura e
por Iolanda Amadei, respec-
tivamente, e as aulas de in-
terpretação ministradas por
Amir Haddad. Dentro em
breve, o TUCA-Rio pretende
abrir inscrições públicas
para um nôvo curso de in-
terpretação, direção, ilumi-

i nação e cenografia, e tam-
bém para um curso de dra-
maturgia.

JÜRI DO CONCURSO DO
SNT — jú está formado o
Júri para o próximo con-
curso dc -peças do SNT
(Prêmio Serviço Nacional de
Teatro), agora na sua quar-
ta edição, integrarão a Co-
missão Julgadora: Alberto
Daversa, diretor, crítico e
professor"de teatro, ãe São
Paulo; Ademar Guerra, di-
retor paulista, o encenador
de Oh, Que Delicia de Guer.
ra; Benedito .Nunes, Coor-
clenador do Serviço de Tea-
tro da Universidade Federal
do Pará; Cláudio Correia e
Castro, ator e diretor cario:
ca, atualmente dirigindo o
Teatro de Comédia do Pa-
raná; e o critico teatral do
JB, Yan Michalski.

CURSOS PRÁTICOS NO
CONSERVATÓRIO — Estão
abertas na secretaria .do
Conservatório Nacional de
Teatro as inscrições para os
cursos práticos de Cenotéc-
nica e Contra-regra, a serem
ministrados paralelamente
aos demais cursos do edu-
candário. Esses cursos, con-
siderados de nivel médio,
estão abertos gratuitamente
a todos os interessados, com
aulas nos dias úteis, a par-
tir das 17h30m. Informa-
ções na secretaria do Con-
servatório, Praia do Fia-
mengo, 132, das 17h às 20
horas.

CONVITES A "RASTO
ATRAS" — A peça de Jorge
Andrade ora em cartas no
Teatro Nacional ãe Comédia
está fazendo uma boa car-
reira, com enorme prcãomí-
nio do público estudantil tia
platéia. Por outro lado, a
direção do SNT já recebeu
convites — que estão sendo
estudados — para levar a
produção ãe Rasto Atrás ao
Teatro Leopoldina de Porto
Alegre (abrindo a têmpora-
ãa déste ano na capital gaú-cha), ao Teatro Nacional de
Brasília (durante os festejosde posse do Presidente Cos--
ta e Silva), e também a um
dos teatros ãe São Paulo.
Evidentemente, a transfe-
rência da complexa monta-
gem e do enorme elenco pa-ra fora do Rio apresenta
uma grande série de proble-mas e ãe dificuldades.

ÚLTIMAS DE "PEQUE-
NOS BURGUESES" — De-
pois de quase 800 represen-
tações, sairá de cartaz no
próximo domingo — tudo
leva a crer que a título de-
^initivo — a esplêndida
montagem de Pequenos Bur-
gueses, de Gorki, pelo Tea-
tro Oficina. A peça foi lan-
cada pela primeira vez em
São Paulo em 1963. Até do-
mingo, o Oficina continua
oferecendo o seu espetáculo
a preços populares: 2,50 cru-
zeiros novos por entrada.
Para 10 de março, o Oficina
anuncia o lançamento de
uma comédia soviética, Qua-tro Num Quarto, de Kataiev.

"ZUMBI" ESPECIAL —
Hoje haverá sessão especial
da apresentação de Zumbi
pelo Grupo de Ação. Os con-
viãaâos são os embaixadores
dos países africanos no
Brasil.

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA BALZAG E O CAFE
Jornal do Brasil, quinta-feira, 2-3-67, Cad. B — 3

Para os que amam o non-sens,

esta apressada tradução de um poe-
ma áo humorista Chaval:

"Balzac bebia café
O café foi bebido por Balzac
Eu bebi café na Rüa Balzac
Balzac terminou o café
Balzac toma outro café
Como bebe café êsse tal de

[Balzac
Balzac bebe café demais
O café é necessário a Balzac

Balzac não tem mais café
A xícara de café de Balzac
Balzac, me dá um café
Honoré, quer tomar um chá?
Olhem! Balzac deixou o café
Que fêz Balzac esta manhã?
Esqueci meu Balzac no Café
Um Balzac manchado ãe café
Balzac não quis tomar o café
Que é que Balzac faria sem

[café?
Balzac trabalhava no Café
Balzac no Brasil
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DALIDA: A FORÇA DA DEPRESSÃO

Daliãa, uma môça atraente, cantora
com razoáveis méritos, bastante popular
na Europa, que agora se encontra entre
a vida e a morte num hospital, depois de
— segundo a clássica forma ãe anunciar
o acontecido — ingerir uma dose excessiva
de pílulas. Daliãa, que esteve no Rio em
1963, gravava principalmente músicas tris-
tes, depressivas, com letras pessimistas.
Seu gênero de cantar lembra, qualquer coi-
sa da voz de Maísa. E sua maneira de se
apresentar em palco era sempre marcada
dramaticamente: cabelos longos, escorri-
dos, vestidos negros, expressão do rosto an-
gustiada. No último Festival de San Remo,
por exemplo, Daliãa chegou a cantar a
música com que concorria, em pranto.

Os últimos dias no Ministério

Hoje, acompanhado de seu Chefe de Gabi-
nete, Edmar de Sousa, o Ministro Roberto Cam-
pos viaja para São Paulo, onde terminará as
conversações com o grupo que provavelmente
o levará a mudar-se para a Capital paulista,
onde passará a trabalhar. O Ministro Campos
deverá ser o presidente de um banco de invés-
timentos (capitais nacionais e estrangeiros), cn-
quanto Edmar de Sousa será um dos diretores.
No dia 16, Campos iniciará um período de des-
canso, numa fazenda em Mato Gresso, para
no dia 2 de abril já ocupar o seu posto em São
Paulo.

Cs primeiros dias no Ministério

Enquanto isto o próximo Ministro do Pia-
nejamento Hélio Beltrão tem estado todas as
manhãs circulando pelas salas do Ministério,

_ observando c entrando cm contato com o pes-
soai de cúpula. O Sr. Beltrão lã tem estado
sozinho, pois ainda não escolheu o seu chefe
tíe gabinete.

Também o futuro Ministro Delfim Neto não
tem ainda apontado o seu segundo. O certo é
que não será nenhum elemento dos quadros do
Ministério da Fazenda. Seu primeiro auxiliar
virá de fora, provavelmente do São Paulo. O
que aliás será uma interrupção numa tradição
que há bastante tempo vinham cumprindo os
Ministros da Pasta da Fazenda.

Segundo tempo de crise

Circulam Insistentes rumores na Aeronáu-
tica e na Marinha a respeito da possibilidade
de reabertura da crise aeronaval, quanto à avia-
ção embarcada no Minas Gerais. Tudo indica
que os titulares das duas Pastas, no Governo
Costa e Silva, terão novas dificuldades em torno
dêsse problema, que aparentemente se encontra-
va adormecido.

Passagem para a reserva

O Coronel Nilton Leitão, Diretor do De-
parlamento Federal de Segurança Pública, de-
verá pedir a sua passagem para a reserva de-
pois do dia 15. Em seguida, assumirá a Supe-
rintendência das empresas ligadas ao grupo das
Folhas de São Paulo.

Para a inauguração da turbina

\

Balzac no leite
Balzac sem açúcar
Balzac preto
Balsac bem forte
Balzac com a asa à esquerda
Balzac sem asa
A cafeteira ãe Balzac
Balzac em grãos
Eu bem que tornaria outro café,
se Balzac tivesse deixado üm

[pouco
Vamos deixar Monsieur ãe Bai-

[zac beber seu café
Balzac vomitou o café

O café de Balzac está fervendo
Talvez Balzac venha beber café
O café de moca no vale
Café coin lírio
Baile alsaciano no Café
Balzac em pó
Nesbalzac
Madame ãe Morsauf, o vosso

[Balzac está esfriando
Balzac era garçom de Café
Estou com uma vontade danada

¦ de botar chicória no café ãe

[Balzac."
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LÉA MARIA

Chega ao Rio amanhã o Sr. Vítor da Silva,
Diretor d'0 BID. Ele vem participar da inau-
guração da 7.» turbina de Paulo Afonso, à qual
o Presidente Castelo estará presente.

Carnaby Street no Flamengo

O Flamengo vai adotar — talvez ainda no
próximo Torneio Roberto Gomes Pedrosa — ca-
misas de seda com gola. Alguns entendidos, en-
tretanto, acham que as camisas dc seda não vão
dar certo, 110 nosso clima, na hora do suor. Mas

se a seda não der certo, o Presidente Veiga,
Brito preteniáe arranjar um tecido de catego-
ria, que dê à nova linha de camisas rubro-ne-
gr.-ws um aspecto Carnaby Street.

O muro das celebridades

Uma novidade (promocional) do Lc Bateau,
imitando os principais clubes prives dc Paris.
Londres e Roma, sem entretanto cair no mau
gosto da Fiorentinn: numa parede, de modo
que ninguém possa escrever sem autorização, os
nomes das celebridades que freqüentaram o Le
Bateau e o Black Horse. Nos dez anos de Hu-
bert de Castejá no Rio, já foram seus fregueses,
entre outros, Brigitte Bardot, Jean-Paul Bel-
mondo, Porfírio Rubirosa, Catherine Deneuve,
Françoise Dorleac, Bettina, Johnny Halliday,
Silvye Vartan, Gina Iallobrigida, Roberto Car-
los, Norma Bengell, Regine, o Barão Krupp.

Coitado de Estácio de Sá

Ontem, na solenidade comemorativa do
aniversário da Cidade, no Forte São João, cn-
quanto a Banda tocava Cidade Maravilhosa,
um dos membros, da Comissão Estadual de
Cultura perguntou, fazendo blaguc: "Se Es-
tácio de Sá soubesse que ia ficar nisso, será
que teria mesmo insistido cm fundar a Ci-
d^de?"

Festa de janistas

O navio em que desembarcará o ex-Pre-
sidente Jânio Quadros deverá atingir o Porto

.de Santos no próximo dia 4. Para a ocasião,
está sendo preparada uma recepção na resi-
dência do Deputado Gasto e Righi. Os ja-
nistas não desistem, insistem.

Três meses de descanso

Márcia Kubitsehek Barbará viaja domin-
go para os Estados Unidos, onde vai ser sub-
metida a uma operação na coluna. Operada,
terá dc ficar em gêsso durante pelo menos
três meses.

Avião de olho amendoado

O avião japonês YS-11 A, que ontem fez
evoluções no Galeão, tem como características
o pouso e decolagem em pistas pequenas, o
motor a turboéíice e a capacidade para 60
passageiros. O que causou maior impressão
foi a íorma das janelas, compridas e baixas
que os'presentes logo identificaram com o olho
do japonês. São janelas amendoadas.

Produto de exportação

O Conjunto Sambalé, dirigido por Clotil-
de Ferreira Gomes e Alcides Gcrardl, estava
excursionando pela Europa quando se viu sú-
bi tamente desfalcado de uma cantora. Foi
feito então um pedido urgente para o Brasil
de uma mulata bem Brasileira e para tanto
foi colocado um anúncio nos classificados do
JOKNAL DO BRASIL. Encontrou-se então a
mulata Penha Maria, que trabalhava no
Fred's com Garlos. .Machado e que embarca
hoje rumo a Berlim, onde se vai apresentar
para uma temporada no Berlin Hilton Hotel.
Seu empresário será o mesmo de Frank Sinatra
e Sammy Davies Júnior, Patterson.

O mundo da propaganda

Londres — Setenta representantes de
países latino-americanos — 39 <ja Argen-

¦ tina, 25 do México, quatro do Brasil, um da
Venezuela e um do Uruguai —, aceitaram o
convite para participar da XIX Conferência
Mundial sôbre Propaganda, a se realizar nes-
ta Capital, no Royal Festival Hall, entre 27 e
29 de junho próximo.

Organizada pela Associação de Propagan-
da da Grã-Bretanha em cooperação com a As-
sociação Internacional de Propaganda, a XIX
Conferência promoverá um debate de três ho-
ras através da televisão em três direções, en-
tre Nova Iorque, Tóquio e Londres, e um de-
legado oficial da URSS discorrerá sôbre o de-
senvolvimento da propaganda em seu país.
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Maria Chez Cardin
Maria — manequim brasileiro da cabina âe Pierre

Cardin — pela segunda vez participou de seu desfile de
abertura ãe estação, usando os mais bonitos vestidos cria-
dos por Cardin para o verão europeu. Êste vestido de Ma-
riá (Maria José Garrido) foi criado por Cardin especial-
mente para nele utilizar, as jóias de outra brasileira que
atualmente encanta o costureiro — Clementina Duarte.
As âuas pulseiras-punhos e o colar-gola são de prata e fo-
ram harmonizados ao tecido branco (crepe) do vestido
bem curto, como continua senão a linha Cardin.

[.

Ministrado pela equipo de médicos e psicólogos do
INSTITUTO MÉDICO.SICOLÓGICO, o curso está dividida em seta
aulas e será realizado nos dias 14, 15, 16, 17, e 21, 22, 23 do
corrente mês de março, a partir das 1 Eh30m.

PROGRAMA

1," aula — Os - Desajustamentos Conjugais e sua Influência na
14/3 Formação da Personalidade dos Filhos.

_." aula — Anatomia e Fisiclogia dos Órgãos Sexuais da Criança
15/3 e do Adolescente.

3." aula — Desenvolvimento Psicológico da Criança • do Adoles-
16/3 cente.

4." aula — Perturbações Psico-Sexuaís e Psico-Sociais do Compor-
17/3- tamonlo Infantil e Juvenil.

5." aula — Formas Adequadas de Abordagem e Esclarecimento dos
21/3 Problemas Sexuais da Criança e do Adolescente.

6.° aula — Correção dos Distúrbios do Comportamento da Criança
22/3 e do Adolescente.

7.a aula — Debates sôbre casos concretos.
23/3

CONFERENCISTAS 
'- 

MÉDICOS E PSICÓLOGOS

Olávio de Freitas Júnior — Josias Ludolf Reis — Maurício Schueller
Reis — Célio Assis do Carmo — José Teitelroit.

INSCRIÇÕES: — No Consultório Central do INSTITUTO MÉDICO.
PSICOLÓGICO, Av. Pr.s. Vergas, 590, sala 2 005 - Telefones:

53-5777 e 23-5164.

NÔVO HORÁRIO: - Poderá ser combinado de acordo com oi
interessados.
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A foto dá arte: Imperatriz
Teodora, mosaico de Ravena

GIANFI5ANCO E

FERNANDA: A ARTE

EM FAMÍLIA

Trazer a arte de Miguel Ângelo, Fra
Angélico, Giotto até nóp é uma coisa, re-

. criá-la é outra. Fotografar é uma coisa,
¦ pintar pacientemente painéis inteiros é
I outra. Gianfranco conseguiu fazer tudo

isso e criar uma arte nova: a reprodução-
fotográfica de quadros, sua pintura e en-
velhecimento.

Nascido em Florença, na Itália, Gian-
franco foi criado entre lentes e objetivas
— sua família tôda trabalhava em fotogra-
fia. Tirou o curso de Belas-Artes em Fio-
renças mas foi trabalhar em Cinecità, como
fotógrafo de cena. Em 56 veio para o Bra-
sil para trabalhai em cinema, mas, vendo
que êste praticamente não existia aqui,
voltou para a Itália, onde tomou outra ini-
ciativa: casou-se com Fernanda, sua ex-
aluna no estúdio de fotografia. ,

De volta ao Brasil, traziam na baga-' 
gem inúmeros livros de arte e painés fo-
tográficos, que começaram a pintar.

— Mas os decoradores não queriam
aceitar porque aqui no Brasil ninguém co-
nhecia êste tipo de trabalho. Foi preciso
que a artista Katina Ranieri comprasse
vários quadros para que começassem a
aparecer decoradores interessados, entre
eles Sérgio Rodrigues e Marcos de Vascon-
celos, — diz Fernanda. Interessante é
que hoje,'quando já abriram uma galeria,
muita gente descobre afinal o autor da-
quele quadro que o decorador não dava o
endereço.

Hoje, com um grande atelier e uma
galeria, Gianfranco e Fernanda têm seu
trabalho reconhecido, mas ainda uma as-
piração: fazer uma exposição de arte pelo
Brasil, mostrando em seus quadros tôda a
História da Arte, desde os primitivos até
os modernos pintores.
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ALEGRE SEUS AZULEJOS: \
O BRANCO PINTADO DE AZUL

Muitas vezes á cozinha e o banheiro de uma casa
perdem muito em graça e harmonia, com aqueles supe-
radíssimos azulejos brancos, a cobrir todas as paredes.São claros e frios, sem qualquer toque original oü dife-
rente. Entretanto, isto já nâo é mais problema, pois a
solução está ao alcance de cada uma de nós, exigindo,
apenas, um minimo de tempo e bom gosto.

Num azulejo de louça ou plastificado, de 11 cm x 11 cm,
você pode pintar motivos diversos, dependendo, é claro, da
futura colocação num banheiro, na cozinha ou mesmo
numa área de serviço. Um gato de carinha travessa, uma
galinha em tom azul que lembra os clássicos ladrilhòs por-tuguêses, dois peixinhos ou uma flor moderna. São en-
graçadinhos e fáceis de execução

O MATERIAL

um tubo de verniz azul colonial, um vidrinho de
verniz dissolvente, ambos próprios para trabalhar em ce-
râmica; v

alguma quantidade de gasolina, ou qualquer outro
preparado para limpar os pincéis;um pincel de pêlos macios e longos.

Apenas isto, empregado com uma técnica quase pri-mária que possibilita ótimos resultados, mesmo àquelas
que não possuem talento nenhum para a pintura.
COMO FAZER?

— Decalque sobre um papel transparente nossos
desenhos. TTt:lize, para isto, um lápis especial. O melhor

jjpfó preto tíe número 1.
—- __>cü_éça, com o mesmo lápis, o contorno do de-

senho no lad. oposto da folha.
— Coloque o papel bem firme sobre o azulejo bran-

co e repasse outra vez a figura, observando bem os traços
e contorno.. É bom tomar cuidado para não forçar de-
mais o lápis, pois a tinta azul é bastante suave e depois
de pronto nada deve aparecer.do traço em negro. O papelcarbono, não deve ser empregado pela mesma razão. Cos-
tuma deixar .sombras e manchas.

— Agito bem o verniz e passe-o com o pincel fino,
s_bre a superFicie riscada. Se o azul estiver muito grossoo;}.,escuro, ü$e o verniz dissolvente em pequenas propor-,
çóes, até a i Jn.çir o tom desejado.

.. 5 —- Enquanto pinta, vá de vez em quando agitando
a vidro de verniz. E quando acabar, limpe bem o pincel
_om gasolina ou qualquer outro líquido próprio. Essência
de terebentina também serve para este fim

1§B RESULTADO ).
iV..

.Este tipo de trabalho e esta técnica parecem bas-
tinte simples, mas na verdade oferecem ótimos resultados.
<j asailejo .icn brilhante e suporta muitas e seguidas la-
vagens. Apesar disto, é bom não facilitar e limpá-los sem-
_ire com uma esponja de borracha leve. Evite produtos
fortes e aue tenham substâncias cáusticas.

O. desenhos que sugerimos aceitam dezeiías de va-
rtaiõès. Ápeufts quanto ao colorido, é bom insistir no azul
qtlõ se ad&çtá maravilhosamente a muitos ambientes e a
iffláíquer tipo de decoração. .'. TJma idüa extravagante é deixar que uma criança
habilidosa desenhe diretamente sobre o ladrilho branco.
Os motivos permanecem, mas ela conhecerá detalhes bem
r_M$ .-originais. _%__UL_______Jk %S3fl#^
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Mais discreta e chique n coleção de Miirie-Christiane, onda
o jcltro vermelho joi vedeta com a lira de veludo verde
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Jovem, bem jovem, o chapéu que Jean llartlict fêz
ein palha branca, ajeitado em gorgorão marinho
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Musselina violeta com desenhos cm azul joimostrada na coleção de chapéus de Jean Patim
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Exotismo e alegria no chapéu de pulha cm que
Jean falou incrustou losangos de picxiglus. amarelo
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SOBRE AS

CABEÇAS
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De repente, não mais
que de repente, os cha-
péus voltam à moda. São
recriados e relançados
graças ao espírito jovem
e renovador que invadiu
a alta costura francesa e
se apaixonou por tudo
que enfeite a cabeça.

Todas as grandes cole-
ções, encorajadas pelo
entusiasmo rejuvenesce-
dor da" estação, mostram
chapéus alegres, gracio-
sos e bem leves, como se
a primavera e o verão ti-
vessem subido às cabe-
ças.

¦ Pequenos, para não
despentear os curtíssimos
cabelos, são muito varia-
dos em formas e côres.
Gorros de marinheiro,
toucas de banho, sinos
com grandes abas, flores
caídas sobre a testa, o es-
tilo Greta Garbo ou as
Imensas abas à 1925, tu-
do serve de' motivo de
Inspiração para os mo-
delos, pois não há limite
para os imaginosos cha-
péus de 1967.

O material usado é su-
perleve. Organzas, voi-
les, tules, redes, peles —
contanto que não pesem.

As côres alegres, lumi-
nosas e vibrantes como o
verde, vermelho, branco
e azul, além de estampa-
dos em flores brilhantes.

CONCURSO INTERNA-
CIONAL DE VIOLÃO — Nas
p r o v a s eliminatórias do
Concurso Internacional de
Violão, promovido pela Rá-
dio Televisão francesa, cias-
sificou-se entre q.í cinco íi-
nalistas o brasileiro Sérgio
Rebelo Abreu, com 18 anos de
idade, único representante
da América Latina; os de-
mais classificados são dr.
Alemanha, Áustria, Estados
Unidos e França. O progra-
ma eliminatório constou cie
obras de Gaspar Sanz, Bach,
Grau e Vila-Lôbos; como
peça livre, Sérgio apresen-
tou dois trechos de Ponce.
A sessão final do concurso
realizar-se-á em Paris, a 23
e 30 de maio próximo.

SEMINÁRIOS PRô-ARTE
— Desde ontem estão
abertas nos Seminú-
rios (Rua Sebastião Lacerda,
70) as inscrições para os
cursos de instrumentos, bem
como os teóricos. O corpo
docente compreende Home-
ro Magalhães, Heitor AH-
monda. Daisy ãe Luca, Sa-
lomé Gandehnan, Lais Vas-
cancelos, Flávio Silva, Elza
Schaechter (piano), Alber-
to Jajfé (violino), Renato
Sbragia (contrabaixo), Le-
7ür Siqueira (flauta traver-
sa), Élâer Parente e Laís Fi-
gueiro (flauta doce), Semi-
ta Valença e Eliane Sampaio
(canto), Ester Scllar (análi-
se musical) e Guerra Peixe
(harmonia e composição).
Serão também realizados
cursos de musicalização pa-ra adultos.

NÓS E O IICMS — Com o
propósito de melhor fazer
conhecidas na Europa a
música e a vida musical'la-
tino-americanas, o Instituto
Internacional de Documen-
tação e Estudos Comparati-
vos da Música se propõe: a);
reunir informações sóbre
com positores, musicólogos,
executantes e organizadores
musicais; b) estabelecer um
catálogo e obter partituras
de músicas do passado e do
presente, a fim de executa-
las; c) reunir documentos
de estudo e gravações da
música folclórica, pré-co-
lombiana e de dança. Para
qualquer informação, diri-
gir-se ao Centro de Infor-
mação e Difusão do Insti-
tuto Internacional de Do-
cumentação e Estudos Com-
parativos da Música, I Ber-
üm 33, Winklerstrasse 20,
Rep. Federal Alemã.

OSB — A Orquestra Sin-
fônica Brasileira está distri-
buindo, para os interessados,
um folheto com as condi-
ções e os repertórios para
seus Concursos de Regentes

¦e de. Solistas da Série Ju-
ventude da temporada do
ano em curso. Pedir à secre-
taria, Av. Rio Branco 135,
sala 91S.

NOVA ÓPERA POLONESA
— O Teatro de Gdansk (Po-

. lônia) estreou As Chamas,
de Boleslaw Poradowski; sua
linguagem musical é bastan-
te moderna, usando moti-
vos folclóricos mas também
outros dodecafônicos. É esta
a segunda novidade lírica
polonesa em poucos meses;
a primeira foi Manhã, de
Tadeusz Baird, apresentada
no Grande Teatro de Varsó-
via.

INICIAÇÃO MUSICAL —
Seguindo os ideais de Liããy
Mignone, o centro de estu-
dos de Iniciação Musical do
Conservatório Brasileiro de
Música organizou o concur-
so para vagas infantis no
curso de Iniciação Musical.
Para este concurso não há
necessidade de nenhum co-
nhecimento de música, por
parte da criança, visando
apenas possibilitar a musi--
calização a um maior nume-
ro de crianças através áa
gratuidade. Ô curso está sob
a orientação das professo-
ras: Cecília Conde, Heloísa
Bitencourt, Marina Hespa- .
nha, Rute Parames e Sílvia
Aderne.

JUVENTUDE 67 — 0 pro-
grama Concertos para a Ju-
ventude, da Rádio MEC, rea-
lizado no auditório da TV
Globo, aos domingos, às lOh,
iniciará a temporada de 67
no próximo dia 5, apresen-
tando o pianista Fritz Jank
e a Orquestra Sinfônica Na-
cional da Rádio MEC, sob a
regência de Alceo Bocehi-
no. As peças apresentadas
serão: Abertura Egmont, de
Beethoven; Partita para
Grande Orquestra, de Rie-
thmüler, na primeira parte
do programa e, na segunda,
Danças do Tricórnio, de De
Falia e Concerto em Si Be-
mol para Piano e Orquestra,
de Tchaikowsky, na'inter-
pretação de Fritz Jank.
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Panorama

das artes
plásticas

"PRÍI-BIÉNAL — A propó-
sito' de um artigo intitula-
tío São-Paulo Versus Bahia
que publicamos na seção de
artes, recebemos de Luís
Fernando Rodrigues Alves,
Diretor-Secretário da Fun-
dação Bienal de São Paulo,
a seguinte carta:

"Nossos sinceros agrade-
cimentos pela divulgação de
nosso press release sôbre a
Pré-Bienal, que estamos es-
tudando e que deverá cons-
tituir-se no instrumento de
seleção dos artistas que re-
presentarão o Brasil na Bie-
nal Internacional. •

Desejamos, porém, desta-
car que a Fundação Bienal
de São Paulo não esteve au-
sente da I Bienal da Bahia.
Comparecemos oficialmente
à mesma, tendo sido nos-
so representante o Sr. Dur-
vai Muyaert, membro da
nossa Diretoria Executiva.

Gostaríamos inclusive de
esclarecer que nossa Pré-
Bienal não objetiva reduzir
o prestígio de qualquer ou-
tra, de caráter nacional,
existente no País, como é
o caso da Bienal da Bahia,
que prestigiamos e seguire-
mos prestigiando.

A Pré-Bienal irá alcan-
çar, naturalmente, contor-
nos nacionais, mas isso se
verificará em decorrência
da natureza de sua missão
que será selecionar, nas vá-
rias técnicas, os artistas
brasileiros que irão defen-
der o prestigio de nosso
País na Bienal Internado-
nal." '¦ '

O trecho de nosso comen-
tário que motivou a carta
acima foi o seguinte:
"...quando em Salvador;
bastante estranhamos a au-
isdncla de qualquer repre-
sentante da Bienal paulista.
O assunto chega a tomar
um aspecto antipático quan-
do pensamos na importàn-
cia de São Paulo como cen-
tro artístico, o que acarre-
tara forçosamente um es-
vaziamento da Bienal da
Bahia".

PALÁCIO DOS ARCOS —
Na véspera da posse do Pre-
sidente Costa e Silva, o Ita-
marati ãe Brasília será vi-
sitado pelas missões diplo-
máticas estrangeiras. O pro-
jeto de Niemeyer, em sua
parte já executada, contém
obras de arte ãe 7iossos prin-
cipais artistas, bem como
móveis ãesetihaãos por Sêr-
gio Rodrigues, Joaquim Ten-
reiro, Bernardo Figueiredo e
Jorge Hue.

•PARA HOJE — A Galeria
Gc;tldi inaugura hoje sua
temporada de 1967 com uma
individual de esculturas de
Nikitas Biniaris, artista gre-
go radicado no Brasil. Quem
estiver interessado em ad-
quirir ingressos para o es-
petáculo teatral a-ser reali-
zado na próxima segunda-
íeira em homenagem ao
pintor Válter Wendhausen,'
que se encontra enfermo,
pode procurá-los com Regi-
na Nogueira na própria ga-
leria.

PARIS — Cinqüenta e se-
te pinturas, aquarelas, pas-
téis e desenhos de André
Lhote, ao lado das nove te-
las que éle já possuiu, estão
sendo expostas no Museu de
Bordéus, por ocasião de uma
homenagem ao pintor.

Anáré Lhote deve muito
a Bordéus. Lá êle nasceu,
e seguiu os cursos da Esco-
la de Belas-Artes; graças a
um negro, vendedor áe ob-
jetos áe arte ãa Praça Me-
riadeck, êle encontra, em
1906, Alain Fournier e Jac-
ques Rivière, fundador áa
Nouvelle Revue Françalse.
Na casa áêsse colecionaâor,
âescobre a tela de Gauguin
Que Sommes-nous, d*oü Ve-
nons-nous, oü Allons-nous?.
A influência de Gauguin
prolongou-se até que êle te-
ve a revelação áe Cézanne,
em 1910. Começou, então,
suas pesquisas de estrutura
que o conduziram ao cubis-
mo.

O cubismo inspira-lhe
. uma nova linguagem, que

êle aplicava em descrever
•tudo o que via: objetos, per-
sonagens, cenas familiares
e rotineiras.

Com êle o cubismo im-
pregnou-se de sensibilidade,
áe humanidaãe e âe viáa.
Tuáo é orãenaáo.: platios,
linhas, volumes, para a
construção rigorosa âo qua-
áro; mas Anãré Lhote não
hesita em introduzir na sua
tela um elemento, animal
ou personagem, que os pu-
ristas do cubis7no não tar-.
darão a criticar. Êle evo-
luiu erji seguida para uma' 
racionalização âo barroco,
com pesquisas âe ritmos o
âe cores. Sua pintura tor-
nou-se uma oscilação entre
o classicismo e o romantis-
mo, porém sua inteligência,
a clareza de suas teorias
conduziram-no a uma sin-
tese, a uma estilizacão que
marcam tôda a sua obra.

André Lhote fêz escola;
teve muitos alutws, e imi-
tadores também, o qite pro-
va o seu sucesso.

._ '..

DE AJUDA A
LOUCO, PAÍS

SÓ TEM
UM POUCO!

GLÓRIA NOGUEIRA

Francisco S., 35 anos, brasileiro, casa-
do. Internado num pavilhão psiquiátrico
de um grande hospital, há quatro anos sua
vida não é mais que uma sucessão de altas
e internamentos. Francisco é esquizofrêni-
co e tem poucas possibilidades de cura, mas
sua família ainda não conseguiu colocá-lo
em uma colônia psiquiátrica, por falta de
vaga.

Um déficit de 35 mil leitos hospitala-
res, apenas seis hospitais especializados em
todo o País em condições consideradas sa-
tisfatórias, colônias superpovoadas e ambu-
latórios em número dez vezes menor que o
necessário, tal é a situação a ser enfrenta-
da no Brasil. . . .

Tentativa de solucioná-la é a atual
Campanha Nacional de Saúde Mental, que,
além dos resultados materiais que procura
conseguir — ampliação do número de hos-
pitais, criação de clínicas de orientação psi-
cológica, esclarecimento à população sôbre
os males dos tóxicos etc. p- contribuirá pa-
ra que se perca o preconceito comum em
relação ao doente mental, uma das possi-
veis causas para o atraso em que se encon-
tra o seu atendimento.

Um levantamento feito em .1966 pelo
Serviço Nacional de Doenças Mentais mos-
tra que de 55 mil doentes mentais hospita-
lizados no Brasil, cerca de 20 mil pertencem
à.categoria de esquizofrênicos. Esta situa-
ção pode ser considerada universal, pois
em outros países como a Grã-Bretanha,
uma investigação feita pelo médico Alfred
Byrne, mostrava que um décimo de todos
os leitos hospitalares eram ocupados por es-
quizof rênicos.

Ainda assim, a esquizofrenia ainda é
um dos mais desconhecidos e menos invés-
tigados dos males que afetam o indivíduo,
o que, segundo o Dr. Byrne, é uma triste
ironia, uma vez que o problema da esqui-
zofrenia tem solução talvez muito mais pró-
xima do que o próprio câncer.
O MEDO OU O PODER

O estudo da esquizofrenia ainda é rc-

lativamente recente. Há setenta anos atrás,
o psiquiatra alemão Emil Kraepelin deu
início a uma série de discussões ao agrupar,
sob uma única definição, várias manifes-
tações psicomorbígenas até então conside-
radas em sepa*rado. Como tôdas elas em
geral começavam na juventude, Kraepelin
as denominou demência precoce. Em 1911
o suiço Eugen Bleuler deu a estas manifes-
tações o nome geral de esquizofrenia, que-
rendo significar desintegração da mente.

O nome geral permaneceu, embora mé-
todos modernos de diagnósticos tenham
criado subdivisões para a doença, que no
entanto têm em comum uma série de ca-
racterísticas, como alteração do juízo (ci-
entificamente definido como a operação
pela qual se afirma ou se nega a relação
entre duas idéias e se aplicam conceitos de
falso ou verdadeiro), alteração dos valores
emocionais (ambivalência, sentimentos
antagônicos em relação às mesmas pessoas
ou objetos), presença de idéias delirantes
ou alucinações.

¦ A relevância de algumas característi-
cas sôbre as demais permite classificar os
esquizofrênicos em quatro tipos: o simples,
marcadamente indiferente pela realidade e
pelas relações humanas, chegando por vê-
zes ao autismo, que são periódicos desliga-
mentos da realidade; os catatônicos, que se
manifestam negativamente. em relação a
tudo, recusando-se, por exemplo, a falar, a
comer e a mudar de posição; os hebefrêni-
cos, sujeitos a bruscas mudanças de humor,
capazes de enfrentar com risadas as situa-
ções tristes e chorar em momentos de ale-
gria, e os paranóicos, sujeitos a alucina-
ções, a ouvir vozes, a se sentirem perseguiç
dos por forças misteriosas e a se acredita-
rem personagens importantes.

As singularidades deste último tipo
têm servido de inspiração literária, levando
à criação de personagens como o" de Gogol

na peça Diário tle um Louco, que se acre-
ditava o herdeiro de um trono, impedido
de voltar a êle por causa de cruéis conspi-
ra dores, ou o Pierre do conto O Quarto, de
Sar tre, que temia, mais que tudo nó mun-
do, as estátuas voadoras que periòdicamen-
te invadiam seu quarto..
AS MANCHAS RÓSEAS

Embora muito já se tenha conseguido
nos últimos trinta anos para a cura da es-
quizofrenia e das demais psicoses, graças
ao desenvolvimento de técnicos puramente
psicológicos, ou às investigações bioquími-
cas, estas de grande importância para os
seguidores da Escola Organicista, pouco
ainda pode ser dito sôbre as verdadeiras
causas da formação de predisposições psi-
cóticas.

A escola Organicista que, em contra-
posição à Psicogeneticista, adota um trata-
mento de maior atuação nos fatores orgâ-
nicos 'das doenças mentais — enquanto os
psicanalistas e os psicoterapeutas concen-
tram-se nos aspectos psíquicos — teve re-
centemente um grande avanço graças a no-
vas investigações bioquímicas.

Estas investigações trouxeram à baila
outra vez a antiga teoria de que, pelo me-
nos alguns tipos de esquizofrenia seriam
causados por fatores químicos específicos.
O Dr. Cyril Clarke, que realizou há pouco
mais de um ano uma extensa investigação
na Universidade de Liverpool, conseguiu
estabelecer o elo mais positivo até hoje en-
tre variações não paranóicas de esquizofre-
nia e a presença no organismo do doente de
uma substância derivada da mescalina, co-
nhècida como DMFE (dimethoxyphenyle-
thylamine); A presença desta substância é
denunciada por determinadas manchas ró-
seas produzidas pela urina do paciente em
contato com um papel poroso e de capaci-
dade cromatográfica. Cerca de 60% dos tes-
tes dos esquizofrênicos examinados apre-

sentaram as njanchas, enquanto entre 3G0
não esquizofrênicos apenas um teste as rc-
velou.

Embora estatisticamente impressio-
nantes os resultados, não podem ser tira-
das conclusões definitivas sôbre o elo, pois
a matéria vem sendo examinada há vários
anos. Muitos outros fatores químicos, du-
rante algum tempo considerados responsa-
veis pela esquizofrenia, foram mais tarde
verificados como' provenientes da medica-
ção ou da dieta destes doentes. Apesar de
tudo a teoria do DMPE.é uma das poucas
que têm resistido a investigações.mais pro-
fundas e, iniciada há cerca de 14 anos, os
pesquisadores sempre a retomam.

Também a Escola Psicogeneticista, na
qual estão incluídos psicanalistas e os psi-
coterapeutas, tem trazido importantes con-
tribuições à cura das psicoses, como a Psi-
coterapia de Grupo e o Psicodrama.
OS MALES DA LUTA MENOR

Enquanto ainda falta muito o que con-
cluir e investigar sôbre a cura e a origem
das doenças mentais, alguma coisa já pode
ser dita a respeito dos fatores desencadea-
dores destas doenças.

As psicoses se devem a fatores predis-
ponentes e desencadeantes, numa relação
bastante variável. São considerados fatores
desencadeantes tanto as provocações de or-
dem interna — caso das infecções que por
vezes atingem os centros nervosos — como
os fatores externos ou ambientais.

Fatores externos podem levar às psi-
, coses, caso seja muito grande a predisposi-
çâo, ou a reações psicóticas sem maiores
conseqüências. Quando têm um peso maior
que a predisposição, a psicoce por eles pro-
vocada é em geral de fácil tratamento e
cura.

A guerra é um dos fatores externos de
maior poder psicomorbígeno, pois traz em
si uma coleção de agentes traumatizantes,
que vão desde o combate propriamente dito
até as vigílias, a solidão, a promiscuidade
etc. Acrescentando-se a êstes o fato de se-
rem os soldados em geral bem jovens e qua-
se sempre a salvo, até então, de situações
grandemente conflitivas, não é de admirar
a freqüência do aparecimento das chama-
das neuroses de guerra, embora seu agrava-
mento fique na dependência de um maior
ou menor grau de predisposição. Mas, se-
gundo o professor Osvaldo Morais de An-
drade, são muitas vezes as pequeninas irri-
tações as responsáveis pelo aparecimento
de doqnças emocionais. O chuveiro seco po-
de trazer mais malefícios que a preocupa-
ção com o fim último do homem. Indaga-
ções existenciais 'podem ser consideradas
irrelevantes na formação de psicoses mui-
tas vezes,' se comparadas à irritação de uma
longa espera numa fila ou um enguiço no
meio de uma estrada.

— Estas mil e uma situações irritantes
vão agindo por acumulação como desgas-
tadoras de resistências e podem ser agrava-
das o suficiente para chegarem à neurose
ou à psicose, desde que haja colaboração de-
cisiva de predisposições internas, que exis-
tem em maior número do que muitas vê-
zes se imagina.

A natureza da psicoce desencadeada
será determinada pela personalidade psi-
quica do indivíduo. Pessoas de tempera-
mento alternadamente triste ou alegre,
quase sem meio termo, são àquelas que, se
adoecerem, terão reações maníaco-depressi-
vas e estarão sujeitas a crises periódicas de
grande euforia ou depressão. Já entre os
esquizofrênicos serão encontrados aqueles
indivíduos de temperamento neutro, fecha-
do e cismador. Ainda que as conquistas ci-
entíficas nos levem a esperar um controle
maior, no futuro, das doenças nervosas, é
certo que as transformações do "mundo mo-
demo ameaçam o equilíbrio psico-efetivo do
homem. Por isso é de se prever que pertur-
baçõss como a pressão das estruturas eco-
nômicas e Sociais e a artificialização crês-
cents do ambiente em que seremos obriga-
dos a viver, sejam estudadas mais detida-
mente, a fim de tornar mais suportável o
acréscimo de anos de permanência na Teri
ra, que os avanços em outros campos da
Medicina tornaram possível.
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DECO
CURSO BE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forracão: aulas ern pequenos grupos.

LA ESPECIAL - TAPETLCN
Rua Tcnelercs, 356 — Tel.: 37-5917 — Guanabara g
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GAM
(GALERIA DE ARTE MODERNA)

REVI5TÀ
MENSAL
DE ARTES
PLÁSTICAS

NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS
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NÃO É BICHO PAPÃOl

ELOSSA LACÍ

"DÊ UM ASPECTO AGRA- a
DÂVEL AO SEU LAR, g
APROVEITANDO O QUE §

JÃ TEM" «
D
EE

Consulta de Dcccr.jão (cm sua casa NCr$ 25,00
Curso de Decoração, completo (lambem à ncite): NC.$ 5C.C0

INSCRIÇÕES AEERTAS - Tcl.: 47-2945

STUDIO DE DECORAÇÃO DE INTrRI07.ES
R. Sousa Lima, 363 - c/03 - Tel. 47-2945
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Cad. B, Jornal do Brasil, quinta-feira, 2-3-67
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COLE E SILVA FILHO
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apresentam no

TEATRO CARLOS GOMES
a revista-show quo ê uma brasa

BRECO
.•¦$•000:,:

estud;
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CARNAVAL EM STRIP-TEASE
com 4 audaciosos é simultâneos strip-teascs

Sessões continuas a partir das 17h30m, 20h e 22h,
inclusive nas 2as.-feiras

Amanhã, estréia de DE COSTA A COISA VAI, às 20 e 22 heras -a
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Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS
o GRUPO DE AÇÃO apresenta

BI
B

El

de .Augusto Boal e Guamieri
com: Jorge Coutinho, Ester Mellinger, Procópio Mariano e outros:

B! Música: Edu Lobo — Direção: Milton Gonçalves

Hoje, às 16 e 21h30m.'— Reservas: 25-6609

ÍÍ TEATRO 

CARIOCA - R, Sencdor Vergueiro, 238
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| VAN JAFA (C. Manhã) - "Um dos espetáculos mais üeu
11

expressivos da temporada'
BMÂS CRIADAS
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|J com: Erico Freitas, Carlos Vereza e Labanca,
B Direção de AWtim Gonçalves

Cenário o figurinos de Roberto Franco

| 
no TEATRO DE BOLSO - Hoje, às 16h30m e 21h30m |

II Praça General Osório — Ipanema j)
Reservas pelo telefone: 27-3122 Ú
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CAFE-TEATR0 CASA GKÂMDE
EAR-RESTAURANTE

apresenta

Hoje: JAMELÃO
Amanhã, sáb. e dom.: MPB - 4

Às têrcas-feiras: JAIR RODRIGUES
tí Avenida Afrânio tio Melo Franco, 300 — Estacionamento próprio
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3as., <las. o 5as.
— Estudantes —

CrS 1.500

HOJE, AS 22 HORAS - RES.: 57-6651

11

Figueiredo Magalhães, jj}
286 — Sobreloja Cins

Condor-Copa

DE BRECHT A
STANISLAW. PONTE PRETAit

"FESTIVAL DA EESTEIRA"

jH 
com Aldo de Moio, Camila Amado, Jaimo Barcelos o Milton Carneiro jg

Dir.: Antônio Pedro — Música: Roberto Nascimento S
13 11
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H Um elenco delicioso

| Carlos Eduardo Dolabolla, Cocil Thiré, Célia Biar, Emilio Di Blasi, $j
B Eva Wiima, Helena lgr.es, ítalo Rossi, Juiu, Lafayotte Galvão, leina U

|j 
Krespi, Mauro Mendcnço, Napoleão Moniz Freire, Olhoniol Serra, H!- — Paulo César Pereio, Rosita Tomás Lopes e Sérgio Mamberti. >J
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Hoje, às 17 e 21hl5m no TEATRO GINÁSTICO
Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado •
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TEATRO MACIONAL DE.COMÉDIA
Avenida Rio Branco, 179 — Tol.: 22-0367

Diariamente às 2Ih — Domingos às 18 e 21h
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De Jorgo Andrade
Prêmio Serviço Nacional do Teatro

Direção e cenários: Gianni Ratto
Figurinos: Beila Paes Leme, com um grendo elenco

Sn o TEATRO SANTA ROSAs
R. Visc. Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641 - (Gerador Próprio) |

ULTIMAS SEMANAS
/#

B

h '0 HOMEM DO PRINCIPIO AO FIM"
de Millôr Fernandes.—1. nimui iciiranuei

m «om: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO
FERNANDO TORRES

HOJE, ÀS 16 E 21H30M
A seguir: "A ÚLCERA DE OURO' ,,,
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Reservas: 37-3537 — IUZ DE GERADOR
HOJE, ÀS 17 E 21H30M - AMANHÃ, ÀS 21H30
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| VOLTA AO CARTAZ DO TEATRO JOVEM
<¦.-'''

SOMENTE 10 DIAS, te .
antes da "tourné" 

pelo Brasil

a
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Estréia amanhã, às 21h30m
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MARIA FERNANDA apresenta "

ERSÁT1L

ROSA OE OURO

R . S L O Ã N E
BREVE

TEATRO GlAUCIO GILL (ex-Teatro da Praça)
Com ADRIANO REIS, PAULO PADILHA, DELORGES

CAMINHA e MARIA FERNANDA

\.\ VEJA AGORA OU NUNCA MAIS ffi

I"PEQUENOS BURGUESES"!
íu —.—. ra

©fflCtNA PREÇO: a

h
4 ÚLTIMOS DIAS |

g TEATRO MAISON DE FRANCE - Reservas: 52-3456 |
|| Hoje, às 16 e 21hl5m — Ar refrigerado a
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Agora em TEMPORADA POPULAR

ZERO -QUILÔMETRO"

da Edgard G. Alves
Dir. Floriano Faissai

Sete meses em eona eni 65/6S
eom: ANDRÉ VILLON, DÁIS.Y LUCIDI

o grando elenco

PSEÇO ÚNICO:

NCRÍ 3,00.
ESTRÉIA AMANHA ÀS 21 HORAS

no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721
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Esden Powell
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DE 3.° A DOMINGO
Dir. Music. — Guerra Peix»

Rua Barata Ribeiro, 90 — Tel.: 36-3483
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UT BAR BOSSA
apresenta do tâiça a domingb

'JI

um show Miòle & Bôscoll tom o conjunto de Menescal
Rua Rodolfo Dantas, 91-Ii — Copacabana

Reservas: 25-0877 (até às 22 horas)
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|MW| CHURRASCARIA

n
13ra

BIG-SHOT

A
PISTA DE DANÇAS jgSALÃO DE FESTAS §
RESTAURANTE'
AMERICAN BAR
BOITETRÊS SAIÕES DIFERENTES!

A-ara erm ar erndicirnade!
Ccmpo ce São Crislóvüo, 44!

... O MELHOR CHURRASCO DO RIOI ,,
K Ccm cinco mll crutòjrct - V.S. cemo o bebo om imbiente roquintado, tre- £1
B» mcndamenle rcmSntico, familiar o de muilo bem gosto, dá çiciola B* o ainda leva trôccl Venha cenhecor - ho;o mesmo - a CHURRASCARIA 13
Kl BIG-SKOT, verdadeira o imprcssicnanlo atração turística, rocroativa W

gastronômica o traga a sua namorada, neiva cu ospôsa, para [unlcs tfl_. viverem momantes poéticos de raro encantamento e amai, Cezinha Ín- Wra lornaeional, música suavo, três salõos diferentes, sendo um só para Õ
g dançar o drinlíarí Estacícnamonto ccm guardador. Filiado ao DINERS, Õ
g INTERLAR o REALTUR. Diariamente, almoces, drinques a jantares, das 1

11 da manhã às 4 da madrurada! CHURRASCARIA BIG-SHOT üa
CAMPO DE 5AO CRISTÓVÃO N.o •/!* (P 
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tia semana para a
seis Imsm Cias

O Jornal do Brasil mantém íí agências, espalhadas por
todo o Rio, para facilitar ésse^ seu trabalho. E'não vai fi-
car nisso, porque continua abrindo uma nova, cada 4 meses.

Mas não esqueça: seu pequeno anúncio merece a ante-
cipação de sua entrega de pelo menos dois dias. Evite o
sábado, evite o atropelo do fim da semana. Você será
mais bem atendido. E vai lucrar.

seu melhor * moii
econômico ren Jedor '
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E HORA DE GÁLIA

Nas margens ão Sena, enquanto
uma jovem atira uma moeda e fazum pedido, outra bem próxima ten-
ta o suicídio. Gália, a moça da moe-
ãa, convence a outra a tentar uma
solução, levando-a para sua casa, on-
de ela encontra um príncive sórdido
e de péssimo caráter como 

'marido 
de

sua nova amiga. Gáüa é Mireille
Darc e também o título do filme, a
amiga, Françoise Prevost e o princi-
pe, Venantine Ventantini. A direção
desta comedia está a cargo de George
Lauiner e a estréia prevista para,
breve no circuito ART Palácio.

O QUE HÁ PELO MUNDO
Kosyguin e o
telefone de bolso

Um sistema de comunica-
ção pessoal pelo rádio foi
presenteado pelo Primeiro-
Ministro Harold Wilson ao
sou colega Alexei Kosyguin,
durante a recente visita do
Premier russo a Londres.

Conhecido como Pye Po-
cketfone, o aparelho, de fre-
qüència ultra-aíta, cabe fà-
cilmente no bolso do paletó.
O sistema é hoje utilizado
pelo Primeiro-Ministro. bri-
tânico para manter contato
com o sistema telefônico co-
mum quando passa suas fé-
rias em uma ilha próxima
ao litoral da Inglaterra.

O Sr. Wilson fêz uma de-
monstração pessoal para o
Sr. Kosyguin do radiotelefo-
ne em sua residência oficial.

Fabricado por uma firma
inglesa (Cambridge) o Po-
cltetfone tem um alcance
até 10 quilômetros. O alcan-
ce, no entanto,'pode ser am-
pliado pôr meio de'ligação
com a rede telefônica co-
mum ou com transmissores
mais potentes.

Lançado há. menos de
um ano, o aparelho, já está
desempenhando importante
papel no melhoramento de
comunicações entre serviços
públicos britânicos. Dez mil
estão sendo atualmente usa-
dos pela Polícia.

Entre os quatro mil usuá-
rios comerciais do telefone
de bolso, contam-se médicos,
motoristas de ambulância e
caminhões de reboque, jor-
nalistas, tratoristas e par-
teiras.

Gravidez — Previsão
Médicos tcheco-eslovacos

na Clinica Ginecológiea de
Hradec Králové, em colabo-
ração com especialistas do
Laboratório de Bioquímica e.
Microbiologia, conseguiram
descobrir uma matéria me-
diante a qual é possível
constatar o estado de gravi-
dez na fase compreendida
entre a primeira e a segun-
da semanas de existência.

A matéria foi registrada a
fim de ser patenteada.
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FINALMENTE LIBERADO PARA
MENORES DE 14 AN08 .'
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A agência tcheco-eslovaca
de viagens Cedok já pio-
gramou várias excursões ao
exterior, para o corrente
ano, podendo os cidadãos da
Tcheco-Eslováquia visitar
quase quarenta países da
Europa, Ásia, África e Amé-
rica.

A Cedok .aparelhada para
atender solicitações de 400
mil turistas, promoverá, en-
tre outras, diías excursões à
Exposição Mundial tíe Mon-
treal:' uma a Montreal, Que-
bec, Toronto e Cataratas do
Niágara e outra, compreen-
dendo, também, uma visita
a-Nova Iorque.

Intercâmbio cultural
A Sra. Jitlca Pusová, Che-

fc do Departamento Inter-
nacional do Ministério da
Educação e Cultura da
Tchcco-Eslováqüia, que já
visitou p Brasil, declarou
que, nq ano passado, entre
os diversos acontecimentos
que contribuíram para o dc-
senvolvimento das relações
culturais tcheco-eslovacò-la-
tino-americanas, merecem
destaque ò Festival da Cul-
tura Tchcco-Eslovaca no Mé-
xico, a Exposição de Cristal
dos artistas tchecos Li-
bensky e Brychtová, em São
Paulo, o convênio cultural
com a Universidade do Chi-
le, os concertos do diretor
de orquestra Václav Sme-
tácek, em Buenos Aires, o
primeiro prêmio do Festival
dc Cinema de Mar dei Pia-
ta, atribuído à película tche-
co-eslovaca Viva a .Repúbli-
ca, e a exposição itinerante
sôbre Franz Kafka no Bra-
sil e em Montevidéu;  v

No corrente ano, entre os
atos mais importantes, que
concorrerão para estreitar
ésses vínculos culturais, fi-
guram a Semana da Cultu-
ra Mexicana na Tcheco-Es-
lováquia, a apresentação de
obras artísticas tcheco-eslo-
\'acas na Bienal de São Pau-
lo e o desenvolvimento da
colaboração com as univer- .
sidades do Chile e do Mé-
xico.

Mini-gesador
no Brasil

Ura gerador portátil des-
crito pelos seus fabricantes-
como "revolucionário", 

pe-
sando apenas 4,5 quilos, e
apenas ligeiramente maior
do que um telefone, será
vendido brevemente em tô-
tía a América Latina, inclu-
sive rio Brasil.

Conhecido como. Amp
Champ,. o gerador pode ser
conduzido facilmente : por
um homem. De grande ver-
satilidade, pode ser usado
para fornecer iluminação
permanente ou de emergên-
cia, acionar ferramentas
elétricas, serras, lixadeiras,
carregar baterias e fornecer
energia a transmissores e
receptores de rádio.

O gerador ¦ possui um al-
ternador aperfeiçoado que
dispensa computadores- e es-
covas. O. rotor é montado
sôbre rolamentos pré-lubri-
ficados, ligado* por acopla-
mento flexível a um motor
esfriado a ar de 2 ciclos e
3/4 de H. P. O motor fun-
ciona em posição vertical
ou oblíqua durante cinco
horas com o consumo de
nm único galão de-gasolina.

Dispõe de uma alça para
transporte e de uma base
apropriada. O motor e o al-
ternador são usinados em
um bloco de aluminio mol-
dado.sob pressão.

Caça piratas
Um Hovercraft SRN-5,

versão, militar, íoi recente-

mente adaptado para de-
sèmitcnhar um novo papei:
evitar pesqueiros piratas nas
águas cesteiras inglesas.

O Esquadrão dc Proteção
Pesqueira da Marinha Real
Britânica testou o veículo no
Mar do Norte, ao largo dos
condados de Lincolnshire e¦yorkshire.

Lei recente que estendeu
o limite das águas pesquei-
ras da Grã-Bretanha para
12 milhas veio aumentar
amplamente a áreí, a ser
fiscalizada por este Esqua-
drão. Por outro lado, medi-
das estão sendo tomadas pa-
ra aperfeiçoar anula mais a
eficiência fiscalizadora dcs-
te importante esquadrão da
Marinha Real britânica.

A alta velocidade e gran-
de facilidade de manobra tio
Hovercraft tornam o apare-
lho ideal para a intercepta-
ção de intrüsos.

As experiências realizadas
com o veículo no Mar do
Norte visaram estabelecer
sua capacidade dc operar
com a Marinha Real por pe-
ríodos prolongados, não ape-
nas com a finalidade de iri-
terceptar e abardar pescado-
res furtivos senão também
com a dc ser empregado co-
mo apoio móvel na proteção
de barcas [pesqueiros con-
vencionais.

O papel dos cigarros

Mais do que todos os avi- (
sos e campanhas efetuadas
contra o fumo, a atual cri-
se de cigarros que assola o
Rio serve para evitar que os
fumantes cultivem o seu
vício. Enquanto isto, no en-
tanto, os cientistas de todos
os países — ignorando que
por aqui o problema já está
quase resolvido — conti-

. nuam seus trabalhes. Algu-
mas dás ultimas descober-
tas dos cientistas iugoslavos,
transformados em conse-
lhos:

' 1 — Preferir os cigarros
com filtros, os tradicionais
são considerados mais peri-
goses; 2 — deixar pontas
bem grandes, ouseja, fumar
menos cada cigarro, pois
quanto maior íôr a guimba
menor é a quantidade tíe
fermentos residuais resul-
tantes da combustão absor-
vidos' pelo organismo.

Ainda dos cientistas iugos-
lavos: o papel do cigarro é
um elemento de grande im-
portància. As pesquisas já
mostraram, até o momento,
que a qualidade do papel,
sua espessura e o processo
dc sua preparação (usual-••
mente é submetido à ação
de diversos agentes cataliti-
cos que influem na combus-
tão) podem aumentar ou di-
minuir o índice de malefí-
cio para a saúde. Os traba-
lhos continuam no sentido
de descobrir qual o tipo de
papel mais inofensivo pos-
sível.

AAenòs casamentos

Em 1966, novamente se
produziu na Iugoslávia um
fenômeno que se vem repc-
tindo há algum tempo já:
houve, relativamente, mais
divórcios do que casamen-
tos; a julgar pelas estatísti-
cas, a vida conjugai não es-
tá atraindo muito os cida-
dãos iugoslavos. *

O índice de mortalidade
tem diminuído constante-
mente, e a população cresce
também de maneira conti-
nua: segundo cs dados mais
recentes, a população em
1966, era de 19 741000 hahi-
tantes, enquanto que em
1985, o país tinha 19 508 000
habitantes, e èm 1964, ....
19 279 000. Por outro lado,
em 19S1, o número de casa-
mentos foi de 167 030, para
21400 divórcios; e;n 1963,
houve 174 300 uniões c .., .•
21650 separações lejais; e
no ano passado as cifras ío-
ram, respectivamente, .....

167 380 c 22 GG0. Houve, pois,
4% a menos de casamentos
e 4,7% a mais de divórcios
dò que em 1935, no ano de
1S3G.

Gavetas espartanos

Os cavalos espartanos,
criados principalmente nas
regiões montanhosas da lu-
goslávia, sã.o uma raça que
representa a sexta geração
resultante do cruzamento,
há mais de cem anos (18261
do puro-sangue árabe com
os mundialmente famosos
lipizanos, è-r i a d o s desde
15S0 na Aldeia de Lipice, na .

¦ República iugoslava da Es-
lovênia.

A raça espartana oferece
grandes vantagens sôbre as
demais, bem merecendo o
nome a ela atribuído, por
sua extraordinária resistõn-
cia aos rigores de um duro
clima, como o é o da região
de Lika, onde estão as maio-
res zonas de criação.

Os animais não são mui-
to altos, embora tenham
corpo bastante longo; sua
pelagem é branca ou acin-
zentada, o pescoço é forte,
comprido, coberto de fina
çriria. As pernas são curtas,
cascos firmes. O espartano,
embo/a sendo um típico ca-
valo mbntánhês, é um ani-
mal versátil, adaptando-se
facilmente às regiões pia-
rias, e sendo criado também

•'nas planícies da região de
Vojvodina.

Conter dinheiro

A Casa da Moeda do Bra-
sil comprou nove máquinas
ceníadoras britânicas, no
valer tcú.Tl Cie cerca de 50
mil dólares.

Cafla máquina funciona
com um só operador, e a fir-
na fabricante, a De La Rue
Instruments Limited, de
Londres, assegura que se
trata do iinico tipo existen-
tc no mundo que conta um
milhão de cédulas num dia
tíe trabalho dc oito horas.;

Uma singular ação de
contagem — por meio ,' de
um disco giratório a vácuo
— também permite que a
máquina conte folhas de pa-
pel," independentemente do
seu tamanho, à razão de
4 200 por minuto.

Aviões e motores
inclinados

A Westland Aírcraft Limi-
ted, de Yeovil, Somerset, In-
glaten-a, está criando um
avião experimental de deco-
lagem e aterragem verticais
com motores inclinados.-

A firma estuda as possi-
bilidades de utilizar rotores
inclinados para funciona-
rem tanto como rotores de
elevação como de propulsão.

Está construindo um mo-
dêlo em tamanho natural,
de madeira, de um avião bi-
motor com capacidade para
seis passageiros e para de-
senvolver cerca de 320 qui-
lômetrcs nor hora.

ACtNCIA D.O
JORNAL DO BRASIL be

81
Vitrarurj

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS -

RUA S. IU1I GONZAGA, IS4
— Sobudo

DAS S.-O AS 17.30 HORAS
SALAOOS: CAS S ÁS 11.HORAS
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Panorama

do cinema

O "ECLIPSE" NO MIS —
Hoje, às 22__15__i, o Museu
da Imagem e do Som vai
apresentar o filme dtf Mi-
chelangelo Antonioni, O
Eclipse, com Monica Vitti.

CINEMA SUECO ATACA
O cinema sueco resol-

veti atacar os principais,
mercados compradores para
dar maior expansão às suas
produções. Os resultados
têm sido bons, especialmen-
te no Japão e no Canadá,
onde foram organizadas Se-
manas âo Cinema Sueco
com a apresentação de 26
filmes. No Japão, o segun-
do mercado mais importan-
te para a Suécia, os filmes
de Mai Zetterling foram os
mais apreciados, levando-se
em consideração que os ja-
ponêses recebem quase to-
dos os filmes estrangeiros
através de empresas ame-
ricanas, daí os esforços sue-
cos para uma negociação
direta. No Canadá, os re-
sultados foram muito bons,
especialmente em Montreal.

CINEMA NO MAM DE NI
O diretor da seção de

cinema do Museu de Arte
Moderna de Nova Iorque e
o diretor da revista espe-
cializada Film Comment se-
lecionaram, na Iugoslávia,
20 documentários e um de-
senho animado que cons-
tltuirão, durante 'duas se-
manas, o programa do
MAM, de NI, e depois per-
correrão outras c i d a des
americanas.

Pode-se mesmo dizer que
1966 íoi o ano do sucesso
para o cinema iugoslavo.
O êxito comercial ultrapas-
sou a marca do milhão tíe
dólares, um recorde abso-
luto, sem que houvesse que-
da do nível artístico, acen-
tuando-se a preocupação
dos produtores em partici-
par de festivais internacio-
nais. Para isso a Comissão
Federal para Festivais In-
ternaclonals estuda o as-
sunto. Entre os diretores da
nova geração destaca-se
Aleksandar Petrovic, com
seu filme Três, que obteve -
cm 1965 o mais importante
prêmio do país, a Arena de
Ouro no Festival Nacional
do Cinema Iugoslavo;, que
se realiza anualmente em
Pula. Logo depois veio o
Grande Prêmio em Karlovy
Vary, concedido por unani-
midade. Outro filme iugos-
lavo também foi premiado
em 66, O Inimigo, de Zika
Pavlovic, que recebeu o prê-
mio da crítica no Festival
Internacional de Cartago,
Tunísia.

Os desenhos animados iu-
goslavos, Já famosos, cons-
tltuíram a melhor seleção
do Festival do Filme de
Animação em Mamala, Ro-
mênia, que reunia 20 pai-
ses. No momento o setor de
cinema de animação passa
por uma grande modifica-
ção, uma fase de transição
em que os mestres da velha'
guarda responsáveis pelo
.êxito internacional da cha-
mada escola de Zagreb co-
meçam a ceder lugar aos
novos realizadores. Outros
prêmios conquistados fo-
ram em Veneza, Bérgamo,
Leipzig, Cracóvla e Canes.

Na última reunião de pro-
dutores e diretores da Ju-
goslavia Film._- empresa - dis-...
tribuidoía dos filmes iugos-
lavos para o exterior, era
grande o otimismo com re-
lação a 1967. Foram esta-
belecidos contatos com jor-
nalistas, críticos e cineas-
tas de diversos paises, bem
como organizadores de di-
versos festivais, que foram
convidados á visitar a lu-
goslavia, para assistir em
pré-estréia às principais
produções bem como acom-
panhar as filmagens ds ou-
trás, participando de deba-
tes, apresentando críticas,
discutindo simpósios com
gente de cinema e público
em geral.

Para o Festival do Curta-
Metragem Iugoslavo, que
será realizado em março,
em Belgrado, já está asse-
gurada a presença de diver-
sos países considerados lm-"portantes na cinematogra-
fia mundial. Com essa ini-
ciativa,_ os iugoslavos con-
tam não só aprimorar a
qualidade da produção,
como obter boa divulgação
de seus filmes no exterior,
propiciando um clima de
intercâmbio, troca de Idéias,
pesquisas de novas soluções
e formas de expressão para
o seu cinema de vanguarda.

repórter
JB íi ONZB
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0 que há para ver
CINEMA
ESTRÉIAS

RADIO
mática e informação
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TADAS AS MU-HIHS DO MUN.
DO, de Domingos de Oliveira,
A prfmeire comódie do cinema
brasileiro com personagens au-
ténticoc revelado de um Jovem
diretor, estreia (cinematográfica)
de uma atriz, Leila Diniz, de gran-
des possibilidades. Tambim um
filme de bom clima carioca •
numerosos charmes femininos (Jo-
ena Fomm, Isabel Ribeiro, Vare
Viana, Irmã Alvarez e multas ou-
trai)', ópera, Ria, festival « Si»
tente. (21 «nos).
VIAOIM fÃRÃ A MORTE (Th*
Roward), de Serge Bourgulgnon.
Western americano. Còm o grande
ator sueco Max von Sidow, Yvet-
te Mimleux, Efrem Zimballst Jr.,
Gilbirt Roland. CÔres. Leepeldl-
na a Icarai (Niterói): lSh - 17K

19h - 21h. Bota.o_a: 4a. i 4a.:
l.h a 21h. Sábado: 15h - 17h -
l.h - 21h. (1 . anoa).
O PERIOO I MINHA MISSÃO (I
Daal In Danfar), de Walter Grau.
man. O canastrão Robert Goulet
é enpÍão infiltrado na Geslapo,
nesse filme ambientado ni Se-
gunde Guerra Mundlj^-Com
Christine Carrara, Hflfat Frank.
Cârei. .alicia a Raxys Uh -
lóh - 18h - 20h - 22h. Ti|«ce:
15h - 17h - 21h. Patria.lt». (18
anos).
A DESFORRA, de Gino Pelmlse-
no. Melodrama brasileiro. Melo-
drama de juventude transvlade, a
um passo da pornografia decla*
rada. Com Jacqueline Myrne, Ue-
bei Crli-ina (Guy Lupa), Mara dl
Cario, Rildo Gonçalves * Tarei.
sio Meira. Odeon, Ceeacakana,
Miramar, Catleca: 1 .h — 15h.0m

17h20m - 19h - 20h.0m -
22h20m. Sanla Allse: 14h50m -
16h30m - IShlOm - l.hMm -
2'lh30m. (lí anoa). 
ADI-ÍTgRINO6VA_k_ 6rln_w),
de George Flnley, Wettera au.
ropeu. Com Glulleno Gemma,
Evelyn Stewart, Peter Cross. C6-
res. Bruni-Flamenga. (18 anoa).
CHIDRAH, O MONSTRO TRICI-
FALO (Japonía), da Hinoahlro
Honda. Flc.io-clentl.lca. Cêres.
Com Yoeuke Nataukl. Yuriko
Hoshl, Takashl Shlmura. Haia,
Olinda, Maacete, Santa Reta (Ca-
xlas), tanta Reta (N. Iguaçu),
Campa Oranda. (14 anos).

REAPRESENTAÇÒÜT
O REI DO UÇO (Pardnara), da
Norman Teurog. Comédia da du-
pia (pouco depois extinta) Mar-
tin & lewis. Embora atrapalhado
por Dean Martin, Jerry Lawla
consegue momentos dlvertldíssi-

. mot dentro da fórmula. Cdrea.
Ricamar. (Livre).
O PAOADOR DE PROMESSAS, da
Anselmo Duarte. Comunlcetlva
adaptação da peca da Dias Go-
mes, valorizada pala convicção da
Leonardo Vilar na protagonista.
Com Glória Meneses, Dionisio
Azevedo, Norma Bengell, Geral-
do d'EI Rey. Paissandu: 18h —
20h - 22h (de segunda a quinta-
feira); 14h - lóh - 18h - 20h

22h (sibado a domingo).

M OLHOS VINCADOS (Bllnd-
fold), de Philip Dunhe. Suipimi
fraco, algum bom humor. Com
Roek Hudson, Claudia Cardinaie,
Jack Warden. CSres. Riviera: 14h
- 16h - 18h - 20h - 22h.
(10 enos). ' .
O REI DOS MAOICOS (fi»
Galada (ay), de Frenk Taahlln.'
Jerry Lawla' mela perdido no ja-
pio: o riso i limitado. Com
Maria McDonald, Suzanne Pies-
hastte. . Círes. Ironi-lpanama. —
(Livre). :
MA ONDA DO II.IMI, brasileiro,
de Aurélio Teixeira. Com Renata
Aragão, Dedi Santana,. Silvio Cé-
>ar, Vanderlei Cardoso, Rosoma-
ry. O» Vips, Brastlienses Beatles,
Renato e seus Blue Capes, Éd Lin-
coln a sèu coniunto. Msslmo mu-
sical. Arl-Palátl. Ceaa.ebana, Ari
Pálida Tiince, Arl-Palitia Mila*.
(Livre). . :.
SETE HOMENS DE.OURO, de Mar-
co Vlearlo. Primeira aventura da
quadrilha, comandada.'por Phillppa
Lia Roy. Com Rossãna Podesti, Ga-
brlelle Tinte. Eastmancolor. Can*
éar Copacabana:' l.h - Uh -
18h - 2Óh - _tah. (14 enos).
O BANDIDO OIUIIANO (Salvam-
ra Gluliano), de Francas» Rosl.
O melhor filma da Roal: levanta-
mento das clrcunatincias aoclais
• políticas do fenímeno Giülle-
no. . Com alenco quesa inteira*
manta nia profissional. Si hoje,
no Cine Ateada: 14h -' 14h -
18h- 20h - Ü2h - meia-noite.
RIACHO DE SANOU!, da Fer.
nando de Barros, História da pai-
xão a violência, em torna da fl-
sure messiânica de Baeto Dlvt-
no (Turlbio Rulx), no caniria
(colorido) da Nordeste. Super-
produ.ío de Aurora Duarte, còm
Alberto Ruachal, Maurício d»
Vel», Gilda Medeiros, Jaquelin.
Myrna - Metre Cepeaediana, Me-
fr. lljeca, AitMB, Peretedee •
Maui: 14h - lóh - 18h - 20h
22h. O .etM desde 12h. (14
«nos). .

CONTINUAÇÕES"
COMO ROUBAR UM MILHÃO M
DÓLARES (H.w te Stael a Mllllea),
de William Wyler. Comedia sa-
flsllcede, muita bem realizada;
Audrey Hepburn, filha de um ga-
nial falsificador de obras de er-
le, planeje roubar ela um museu

n parisiense umi da tuas obras-
primas antas- que os perltaa des-
cubram a fraude. Na elenco: Pa-
ler 0'Toole (detetive a cúmpllca
d» Audrey), Hugh Grlffllh (•
falsificador), Charlae Boyer, EU
Wellach, rernand Gravey, Baila.
Panavlalon it Deluxe Color. Ca-
pllólle, Rlan, Miramar a Aaeirl.
aai I4h - 16h30m - l.h -
-lh30m. (Livra).
•07 CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thanderkall), da Ta-
rance Young, O quarto filma da
siria James Bond, reabilltando-o
do passa melo em falsa qua foi
N7 Centra Oeldfinfer. Um bom
espetáculo na gênero. Na lu-
ta contra o arqulcrlmlnoso Adclf.
Celi, ÒC7 (Sean Connery) tem ho-
ras de recreia com Claudlna Au-

TEATRO E "SHOW"
UM AMOR SUSPICAZ - Comidia
de Bill Manhoff. Uma mâja da
vida f_cil invada a apartamento
de um rapaz metido a intelectual.
Dir. de Maurice Vaneau. Com
lòní Magalhães e Carlos Alberto.
- Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1818, R. Teatro). Slh30m
aib. 20h e 22hlSm; vesp.: quinta
feira, lóh a domingo, 17h.

PEQUENOS BURGUESES - Drama
da Máximo Gorki, A decadência
da pequena burguesia, russa no
Início do século, um tema de sur-
preendente atualidade, gratas i
inteligentíssima montagem do
Teatro Oficina, recordista de pr».
mios no Rio e em Sio Paulo. —
Dir. de Josi Celso Mertinex Cor-
reia. Com Eugênio Kusnet, ítala
Nandl, Renato fiorghl e outros. —
Matsan et. France. Av. Pres. An-
tônio Carlos, 58 (52-34SÓ). Oü-
riámente is 21 h, aib. is )9h
45m a 22_30m. Vesp. dom.
às 17h e quinta, is lóh. Ati dc-
mingo. Preços populares — NCrS
2,50.

OH, QUE DELICIA Dl GUERRA -
Musical de Charles Chllton a
Joan Llttlewood: Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.'Espetáculo original de rara ala--
gria e vitalidade...Dir. de Ade-
mar Guerra (melhor diretor-da
1964 em Sio Paulo com êste ee-
petáculo). Com NepoleSo Moniz
Freire, Eve Vilma, Célia liar, Ro-
sita Tomás Lopes, Helenn Inês,
Mauro Mendonça, (talo Rossl •
outros. - Oinistlca. Av. Graça
Aranha, 187 (42-4521), 21M5mj

iib„ 20h • 23h30mj vesp., 5a,,
17h a dom., 1»h.
AS CRIADAS - De Jean Canet.
Dua; criadas qua tentam, dentro
de um clima triglco-peitlco, li-
bertar-se do domínio da patroa.
Dlr. de Martim Gonçalves. Com
Carlos Vereza, Érlce da Freitaa
a lebanca. Btlse, Rua Jangadel-
ros, 28-A (27-3122): 22h; sib.,
a0h30m a 22h30m. Vesp. 5.», 17h
• dom., 18h.

«AITO ATIAS - Peca de Jorga
Andrade premieda no recente con-
curso do SNT. Um hemam mer-
sulha ns passado para compreen-
der melhor' a presente • saber
preparar.se para o futuro. Uma
das mais sírias tentativas da novl
dramaturgia brasileira, numa mon-
tagem de granda force « Imagi-
nacio. - Dlrefio da Gianni
Ratto. Com Leonardo Vilar, Ra-
nato Machado, Iracema de Alan-
car, Isabel Teresa, Isabel Ribeira
a grande alenco. TNC; Av. Ria
Branco, 179. (22-03Ó7). - llh
Vesp. dom. 18h.

FAMÍLIA ATI CERTO PONTO -
Comédia (anteriormente apraien-
1eda sob o titulo Família Pane»
Família), da Gerald Sevory, edap-
tação de Marc-Gllbert Sauvalon.
Dlr. de Anlfinlò de Cebo Com
Renata Fronzl, Rubens de' Falca
a outros. Serrader. Rua Sen.
Dantes,. 1J (3_-S591); 21h30m;
aib., 20h a 22h30m> Vesp. 5a„-
Jóh a dom;, 17h.

ARENA CONTA TUMBI ._, Comi-
dia hiatórlco-muslcel de G. Guar-
nierl e A. Boal, música da Edu
L6bo. Apresentação da Grupa de

ARTES PLÁSTICAS E MUSEUS
COLETIVA - Obraa do acerve -
Galerie Bonlna - Rua Barata RI-
beiro, 578. Diiriamente daa 10 is
12 e das 16 ia 22 horas - Fe-
chada aos domingos.

ACERVO - Aldemir Martins, Da
Cosia, Kra|cberg, Guignard a au-
tros - Galeria Mtdula . Ru,
Bolívar n.° 21-A.
COLETIVA - Pintores primitivo!
brasileiros. - Vernon - Avenida
AtISntice n.« 2 364-A.
ACERVO - Oelerla Deian - Ave:
nida Copacabana, 1 133, loia 12 —
Diiriamente daa 18h it 24h. .
GRAVURAS I DESENHOS - D.
Portinari, Inge Roester, Frank
Schaafer, Warter Marques a ou-
tros. — Galaria Olra - Francis.
co Si, 35, _/, 1201.

ÕTsTnhOS INFANTIS - Dese-
nhos a pinturas dos alunas des
escolas primirlaa da Guanabara

Musa» Nacional da leles-Artes
Avenide Rio Branco.

ACERVO - Djanira, MÍitõn-Dâ
Costa, Pancelti, Di Cevelclnti,
Anita Malfalti, Portinari, Platrina
Checcacd, Antônio Mala, A. BI-
chels, Holmes Neves a outras —
Varando - Rua Xavier da Sil.
veira, 59. - Hor.t das I is 22 h,
aábado ati is 13h. Fachada aos
domingos.
ACERVO - Anna Bela Galgar,
Anne Letycia, Antônio Mala, Do-
menico lezzarlnl a oulros — Mo.
rede — Av. Ateulfo de Peive,
23-B.

MÚSICA E RÁDIO
O.S.B. - | Concerto Slnfônl.
co de Assinatura - Municipal,
dia 25 is 16_30m.

ORQUESTRA Dl. CÂMARA DO
CHILE — Concerto apresentando
Alblnonl, Telemann, Vivaldi, Bach,
Mozart - AIC Pra-Arta - M.nk
cipal, dia 27, is 21 h.

DISCOTECA PÚBLICA DO ISTA-
DO DA GUANAIARA - Música
erudita. Aberta das 9 is 19 ho-'
ras. Avenida Alm. Rarroso n.»
81 - 7.» andar. Filmes: sextas-
feiras, is 17 horas.

COLETIVA . - Antenor Flnattl,
Alaor Ribeiro, Deolinda Freira,
Gilda Lisboa a outros. , Salio
Anual dn Arta da Oatarla Cerra,
alar — Churrascaria Gaúcha. Rua
daa Laranjeirea, 114.
ACERVO - Artistas brasileiros —
Plnturss, gravuras,, desenhos -•
tapeçaria. Oelerle Oamlnl - Av.
Copacebana, 335-A (57-0188).. -
Abaria diiriamente das 15 is 22
horas, exceto aos domingos.
«OLAND CAIOT - Gravuras a
objetos - Oelerla M - Rue Dias
da Rocha, n.« 52, Cepacrbana
(374388). Da segunde a sexte,
de 14h is 21h30m.'
ROBERTO MACAU. AIS- Carta.
zes - Masea ét Arta Medem -
Av. Beira-Mar (31-18711.
ÍTÍTÃ"VI!IRA FERRIIRA - Aque."
relas - (¦lia da Mlnlstiria da
Iduceção.
PINTORES ATUAIS - Cybele Va-'
ra Kanlca, Vare Meneses, Vera
Roltman, Zilia Weber, Georgeta
e outros. Case Oreaaev Arquiteto-
ra a Dacaraiéa - Rue Gen. Poli-
doro, 53, Botafogo - (24-4008).

. IAURINDA RIBEIRO - Pintura a
óleo. Cenadar - Churrascaria
Gaúcha, Rua das Leranjeires, 114
(45.2665). Aberto dliriemente.

MUSEUS
CASA Dl RUI BARBOSA - X
casa a es relíquias ligedes i vida
do grande homem público, a aua
biblioteca da circa d. 40 mil vo-
lumes compõem o museu - Rua

RÁDIO
RADIO JB
JB Informe - 7h30m — Uh30m -
18h30m e 21h30m.

ger, luclane Paluzzl, Marllna
Beswlck, Molly Pelara. CÔres.
Véneaei I4h - 16h30nT- 19h -
21h30m.J18_anos).
CbNFÍ.ÍNCIÃ_~Di HOILYV.ÒÕ-.
(Tha Oacer),. de Russell Rouse. O
Btar*system o a luta pelos prê-
mios da Academia, -segundo um
romance do. rotelrlsta Richard
Sale.' Com Stephtn Boyd, Elke
Sommer, Milton B e r I e, Eleenor
Parker, Joseph Cotten, Jlll St.
Jóhn, Tony Benhe.t, Edle AdanWp
Ernest Borgnlne' e varias ceFebrt-
dad.es eoavldedas. CÔres. Mella.
(IS anos).

ARAIESQUI (Areb-squ.), d. Stan-
ley Donen. Suspensa de amblçío
sofisticada, falhando em bisar o
êxito de Charada, de mesmo pro-
dutor-diretor. — Colorido. — Com
Gregory Pede e Sophle Loren.
Colisão. (14 anos)!
O AGINfTTECRETO MAn HELM
(The. Stléasera), de Phil .Kerlson.
Mais um : competidor de James
Bond em luta contra intriga in-
ternacional. Com Dean Martin,
Stella Slevena, Dallah Levi, Cyd
Chsr'l;:e, Vlclor 

' 
Buono, ArthUr

CConnell, Beverly Adems. CÔres.
Odeen: 13h - 18h - 20h - 22h
(16 anos).

SITUAÇÃO CRITICA POREM Jll-
TOSA (Sltualien Hepalass - But
Net' Soriees), de. Gettfrled Rein-
hsrdt. ComÃdlat uma Idéia origi-
nfll desenvolvida sam convicção-
Alec Guinnecs no papel de
urt alamio -«.Oe se efelcoa a
soldados americanos pretiossob
aua. custódia a os mantêm du-
rante sete anos. de pez ne ilusia
de que a guerra prossegue. Com
Mlcheel Cónnors, Robert Redford,
Anlte Hoefer. Alveiada: SessSss
às lóh a 20h. (14 anos).

PAIXA VERMELHA 7»_» (Re4
Um 7 lap), de Howard Hawks.
Filme sôbre corridas da autòmé-
veis, reallxado em grande parto
nil' grandes pistas americanas.
Mel . recebido pela critica.
Cóm. James Caan, Laura Devon.
Gall Hlre, Charlene Holt, Marlan.
tia .'Hill. John Robert Crawford.
Círes. Irltinia. (li anos).

DOUTOR JIVASO (Derter Jlvag.),
de David Lesn. Superprodução be-
seada no. romance de Boris Pas-
ternak. Com Ornar Sherif, Jullo
Chrlstle, Geraldino Chaplin. Cô-
res. Vitória: 14h - 17h30m -
21 h. (ló anos).

TRIS NUM SOPA (Tdrea «a á
Cencd), da - Jerry Lewis'. A pri-
meira comedia de Jerry Lewis em
sus nova fase, associado o Co-
tumbia. Com Lewis, Janet leigh,
Mary Ann Mobley, Gila Golan,
Leslie Parrlsh. CÔres. Si. leis:
13h20m - 15h30m - 17h40m -
19h50m - 22h. (Livre).
O GRANDE OOLPE BOS SETI
HOMENS DE OURO (II Grand.
Calpa dal 7 Uemlnl d'Ora), da
Merco Vicario. Segunda aventuro
de quadrilha comandada por Phi-
lippe Leroy. Corri Rossana Po-
desti, Gastona Moschln, Gabriel-
lc Tinti. Cores. Exclusivamente no
Conder-lerg. da Mechade: Uh
-16h - Uh - 20h - 22h. (1.4
anoiJ.tT

Ação. Dlr. de Milton Gonçalves.
Com. Jorge Coutinho, Ester Mel-.
Ilnger, Procópio Marlano, Marie
Aparecida, Haroldo de Oliveira a
Carlos Negreiros. Carioca. Ruo
£en. Vergueiro' n. 238, (25-0609).
21h30m. Sibado: 20h. e 22hi
Vesp. 5a. 17h e dom. llh.

•I IRECHT A STANISLAW PON-
TB PRETA — Espetáculo com poé-
mas de Bracht, trechos de Sirgio
Porto a a ps.a A Exceféa a á
¦agre, de Irecht. Dir. de Antô-
nio Pedro. Com Jaime Barcelos,
Milton Carneiro, Camila Amado
o Aldo de Maio. InauguraçSo do
MUI-Toatrot Rua Figueiredo Ma-
gslhiet, 286 (57-6651). 21h30m.
sib., 20h e 22h;. vesp. 5.a, I7h
a dom., 18h.

ROSA DE OURO - Remontagem
do bem sucedido espetáculo do
música papular, .cem Clamentine
de Jesus '— Jovem — Praia do
Botafogo, 522 (26-9220). 21h30mt
sib-, 20h e 22h; vesp.' 5a.. 17h
a dom. llh.

REVISTAS
IIIA'S A OUTRAS BOSSAS -
reviste com texto e direção da
David Conde e Gilberto Bree.
Com Nilla Paula a outros. Ml-
sua) lemee, Rua Miguel lemos,
51 (47-7453); 21h30m.

MUSICAIS-

l-pirter Jl - Ih30m, 9h30m,
10h30m, llh30m, 14h30m, 151»
30m, lóh30m, 17h30m, 20h30m,
23h30m, 0h30m.

Informativa Aarlcela — éhWm.
diariamente.

Música Também i Natlala - da.
lOh is lóh da hera am hera. ,

A PINA FLOR DO SAMBA -
Shaw da música popular, organi-
xado por Sirgio Cabral a Tare-
ss Aregão. Com elementos dsa

São Clemente n.» 134 (telefonea
46-5293 e 24-2548) - Hor.t da
12 ia lóh 30m, exceto is u-
guhdas — Entrada franca. ' 

.
MUSIU BE ARTI MODERNA -
Curtos a confarincias, exposlcia
permanente. Avenida Infante D.
Henrique, (tal. 31-1871). - Hor.
da 12 is 19 horas, segunda a ai-
bado. De 14 is ló horas, aos
domingos a feriados.
MUSIU DO BANCO DO IRAIIl
— Recolhe a expie documentos
a obietos de vslor histórico II-
gados ae estabelecimento — Ave-
nida Rio Branco n.° 65, ló.*
pnder (telefone: 43-5372) - Hor.
da 12 ia 1.5 h, de seg. a sax.
ta. — Fechado aot sib. a dom.
Entrada franca.
MUSEU DI CACA - Reúne ani".
mais típicos da fauna brasileira.
Quinte de Boa Vista - Ledo di-
reito da entrada principal da Jar-
dlm Zoológico. (Tel.t 31-2645).
Hor. da tirce. a sexta-feira, des
12 is 17 h. Aot sibades a da-
mingos, 9 is 12 horaa. - En-
trada france.
MUSIU DÉ GEO0RAPIA - Ex.
põe at paisagens flsicaa. a hu-
manas das grandes regl5*s- geo-
gráficas do Brasil - Avenida Ca-
legeras n.« *-B (t.l.. 52-4935) -
Hor.i de 10 »s 12h 30m, exce. 

'
to eos sábados a domingas..—
Entrada franca.
Suiiu tnfoíoorã.ia i mine:
RALOatA — Compreende aatiee
d. Mlnerelogla, Geologia a Pa-
leontologie. Avenida Pasteur n."

Mena d. Sacas. - 12h25m,
18h25m, 21h35m, dliriemente.
Veai ó «»em Seda -^~9h, 17h,
21h, diiriamente, de 2a. e óe.

Pergunte n J.i. - de IlhOSm
it.12h - dllrlsmenle, de 2a. a
éa. -feira.

Uls. de Veltree - 18h45m -
diariamente.

PROORAJ_2rPRI_ÍIÍÍA''CÍÀSSÍ~
RADIO JB - Ho|e: la 13h05mi
lm ma Merced. Pene de Ketel-
bey • Marche Rústica Nervaiet-

177 - MISSÃO BLOODY MART
(977 - Mlesl... Blaady Mary),
de Laurence Hathaway. Aventure
em • cdres. Com Helge Llne o
Phillppa Hersent. Alfe, Bnini-B»
tafega, Rasirl.. (lt* a.nos).
A SOMBRA DC~~iÍM~~RlvaLV_R
(AlCamdre di ane C.h), d. Glan-
nl Grlmaldl. Western Italiano.
Com Stephen Forsyth, Anne Sher*
man. Coras. C.ral: 14h -lóh -
18h - 20h.- 22h. legende (Cat-
cadura), Sia Padre (Panha Cir-
cular). (14 enos), ¦¦¦ ,
MARK DONEN AGENTI Z-7 (Merfc
Donen Agent Z-7. Titulo dé ver-
ai. em_.ls.na), de Glancarlo Re-
mltelll. Aventura. Com Lang Jef-
frios, Laura Víilenxuela, Cario
Hlnterman. Cores. Kelly, Marra»
cos, RI. Branca, Cia. Legee Brlva
In: . as 20h30it. a 22h30m. (14
enos).'
VIAOS_rÃO~MUNDÒ-DOS~.RÃ-
ZIRIS (Csníenl nal Manda), da
Vittorio Sala. Fllme-show. Com
Dean Martin, Gllbert Biceutl, Pep-
pino dl Capri, Juliette Greco, Ge-
orges Ulmer, Merpessa Dawn. Cô-
res. Scelai 14h - lóh - 18h -
20h - 32h. Crus. Cacaecedana,
Rhroli. (21 anos). .. ..
MARY POPPINS (americano), pra-
ducão de Walt Disney. Um doa
maiores êxitos de bilheteria doa
últimos, anos; Comódie musical,
çom mistura de .desenhos , ani-
madoa com atores (em algumas
seqüências) — longe de repre-
senter a melhor tradição div
neyens. Com Julie Andrews a
Dick Van Dick — CÔres. Paralae.
(Livre).
IOIINO IOIJNO (Baelng Beel»f),
de John . Rich. Teatro em. lata,
produildo is pressas para apro-
veitar um tempinho livre que Jer-
ry Lewis fiz mal ém vender, fun-
cionando como Imediata de Tony
Curtis. A comédia è fraca ati em
aeromoças (Dany Saval, Chrlttla-
ne Schmtdtmen), com Suzanne lei-
gh pecando apenas por desloca-
manha. CÔres. Paris' Palace a, Me-
Hid.. (Livre).
•RANÇA DB NEVI I OS SETI
ANÕES (White Snow and.tfce Se.
van Dwarft), cie VVelr Disney. O
primeiro 'desenho animado em
longa ¦ metragem produzido por
Disney e, sem dúvida, um dos
mal» expressivos. CÔres. Iruni-
Seofii Fone. (Livre).
NOVIÇA RlítLDS (Tb. Uni tt
Musk), de Robert Wite. Amável
musical eômico-sentimental, esln-
do um pouco para o piegas no
último terço. Em primeiro pis-
no, a vitalidade e e voz de Julie
Andrews. Com Chrlsfopher Plum*
mer, Eleanor Perker. Cores. Flu.
snlnense: 4> i 6.» is 17h a 20h.
Sibado a dominga: 14h — 17h
a 20h. (livre).
VIAOEM FANTÁSTICA (Fantastlc
Voyago), de Richard Fleischer.
Uma equipe de médicos mlnletu-
risades viaja pelo corpo de um
cientista, com objetivo cirúrgico,
Com Stephen Boyd, Raquel Welch,
Edmond 0'Brien, Donald Pleatan-
ce, William Redfleld, Arthur
Kennedy. CÔres. Odeen (Niterói).
(10 enos).

Escolas de Samba Mangueira, lm-
perio Serrano, j Portelo o Salguei-
ro — .Oplnláe — Siqueira Car»
pos n.__14J (36-3497) —.Somente
is senundss-feiras, 21 horas.

MUQMIPICO SIMONAL - Sdew
dé Miele e Béscoli apresenten-
da. o cantor Wilson Simonal —
Teetra Prlncaee leedel. Avenida
Princeta Issbel,' 186 (37-3537) -
21h30m; sib.. 20hl5m a llh
30mt vesp.i quinta, 17h a de-
miiigo, llh.

PROXIAAAS ESTRÉIAS
A SAIDA» ONDE PICA A SA1DAT

Peca documentirle de Ferreira
Gullar, Armando Costa a Amônia
Carlos Fontoura, sôbre a perigade uma nova guerre mundlel. Dir.
Joio das Neves. Com Cilio Heie-
na, Oduvaldo Viena Filho, lula
Linhares, Echio Reis a outras. —
Oplnlie. Estriie em merco.

O VERSÁTIL MR. ILOANI -
Comidia de Joa Orlon. Dlr.

de Cerlos Kroeber. Com Maria¦ Fernanda, Paulo Padllhe, Adrls-
no Reis e outros. Praia •láucla
•III. Estriis em merco. , '

A PINA IA III - Três comi-
diss em um eto, de. Arisno Suas-
sune. Direção 'de 

luis Mendonçs.
Cóm Benedito Corsi, Uva Nino,
Josi Wllker e oulros. Figurinos'
de Echio Reis.

MULHIR I KM - de Edgard G.
Alvas. Com >ndri Villon,. Dayse
Lucldl, Agnec Fonloure, Ayrton
Veladio e Lula Cerlos de Morais

Rival - Estrila sexta-feira.

404. (Tel.i 36-0309). Hor.t de
12 is 17h SOm, exceto eos ti-
bades a domingos. — Entrada
franca.
MUSEU DOS TEATROS PO RIO
DE .JANEIRO - El.m.ntoa a do-
cumentação referentes i vida ar.
tlttica teatral da Cidade. Aveni.
da Rio Branco '(Salão 

Assírio) -
(Tel.i 22-2385). Hor.: des 13 is
17 .horas, exceto eos aibadot a

. domingos.
MUSEU HISTÓRICO - Obietos a'
documentos ligados- i nossa His-
tória nos períodos do Braill-Co-
lônia a Irasll-lmpório. Reras co-
lecóes da Arta Sacra a Numlt-
milica — Praça Maráchel Anco-
ra - (Tal. 42-5367). - Hor.i
da 12 ia 17h 15m, de têrca a
aexta-felra. De I4h 30m às 17h
45m, aos sábados o domingos.
Fechado it segundas feiras. En-
trada franca. V
MUSEU VILA-LOIOS - DivulgT
Cio da obra da Vile-lôbos. Pa-
lácio ds Cultura. Rua de lm-
prense, 2;». endar. Hor.i daa 11
it 17 horas, exceto eos aibados
e domingos.
MUSEU DO INDIO - ütcnsllloi
de cace e pesca, cerlmlce mara-
loara, ornamanlot, mascaras, ri-
tuals a documentos . fotográficos
.daa virlaa tribos da índios. -
Rua- Meta Machado n.o 127 (le-
lefone 28-5806). - Hor. de 11
it 17 horas, de seg. a sexta-
— Fechado aaa aibedot a do-
mingos. .
MUSIU DA CIDADI - Relíquias

ee — da suite Uri.. - opus 54
— de Grieg * Denfee Húngeres
Ns. 1 a 1 ds Brehms • Mentel
a Orate! - adertvre de Humpar-
dlnck . Cavelerla iigelre de Sup-
po * Io ao vivo «mo voe de
Streuss-Tausig * Rondo — 4.-
m.vlment. de Saraaete K. OS
de Mozart * Jeevs Alegria dos
Homens — n.* 10 ém tenteta r.*
147 de Bach.

RÁDIO MEC
MÚSICA POPUIAR BRASILEIRA -
14h30m, .udi.lo dedicada a Sil-

A SERPENTE (The Reptite), de
John Gllling. — Mulher-terpenta
comete crimes que desnorteiam m
Policia. — Produção inglesa, com
Noel Wllman, Rey Barrett, J.n-
nifer Daniel. Medrld: 4.* a 6.*
feira is 19h]5m a 20h55m. (II
anos).
CARNAVAL IARRA LIMPA
(Bras.) da J. B. Tenko. Chan-
chada carnavalesca. Com Geor-
Sia Quanta!. Car loa Dolabele,
Costlnha, Rossana Ghessa. Peli-
cle-HIglenópelh: 14h - lóh -
18h - 20h - 22h. (10 enos).
DÊÜNQÚÍNfl DELICADO (TÍiê
Delicet. D.llnquenl), de Don Mc
Gulre. Comidia Interessante cem
Jerry Lewis, Darran McGavin,
Manha Hyer, Iruni-Capecadina,
Brunl.Pleclede, Imperator. (Livre).
AMOR NA SILVA (Nacional) -
Produjío alemicom participação
de técnicos e atores brasileiros.
Com Jacqueline Myrna e Pedro
Paulo Hetheyer. Centrei: 14h -
15h40m -^ 17h20m - 19h - 20h
40m e 22h20m¦ (livre).

especiais""
SESSÕES PASSATEMPO - Alu..
lidadas, dasenhos, filmes cullu-
Irais, cemidias, documentir'™;
Sessões continuas desde as ifl
da manhi. Cine Here (Edifício
Avenide Central, subsolo). Aoa
domingoa è feriados, exclusive-
snerit» programas 'infantis.

SANOU! MINEIRO, de Humber"
fo Mauro, o último filme do cl-
cio de Cetaguates. Apresentação
do Cine Clube Kenel, no euditó-
rio do Coligio Andri . Maurals,
Av. Visconde de Albuquerque,
1325, Leblon, ho|e is 21 h con-
tlnuando o Panorama Clísslco do
Cinema Brasileiro.
O ECLIPSE, de Mlchelangeto Ap-
lonlonl. Uma obra-prima da ci-
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Afônica Vitti em Eclip.a

nsasle de A Nelie. Com Monica
Vitti, Alain Delon. Museu de Ima-
gem a do Som: sessões conti-
nuss.

O HOMEM DO PREOO (The Pewn-
-reter), de Sldney Lumet. Um dot
melhores filmes da temporeda-óó.
Cem Rod Sleigar. Ho|e is 21 h
30m, no Cine Baronete, Inaugu-
rando ea alivldadat da cinema de
erta da SACI.

"SHOW"
OI 3 Dl PORTUGAL - a Maria
Josi Vilar - lisboe i Noi-
le - Rue Cinco de Julho n>
305. Tel.: 36-4453 - Shew com
Maria Josó Vilar a Florincia Ro-
driguea — Dlr. de Joequlm Se-
raiva, ia 21h30m a 22h30m
- Couvert - Cr» 1 550 - Fecha-
db ia quartat-falras.

ANTÔNIO MESTRE E MARIA TI.
RISA. No Fada - Show - Rua
Barão da Ipanema n.* 296. Te-
lefone 36-2062 - Couvert - Crt
2 500.

MARIA DA ORAÇA - Adaga da
l.are - Shew - Com Maria da
Grace a Sebastião Robaiinb» —
Ceuvert - NCr» 1,80 - Fechado
is segundas-feiras. — Rua Santa
Clara n.o 292 - Tel. 37-4210.

II CORDOIIS - Shew de a
eje-ge de meia em mele hora. —
Rua Miguel lemos, antigo San
Scbssllin Bar — Consumacio
NCr» 6,40.

PANTERAS A OO^O - Shew de
mela om mela hora a parlir daa
23 horss - Rue Boevx Arts —
Rue Rodolfo Dantas - Sem sea-
vert e consumacio: NCr» 5.

AS PUSSY, PUSSY, PUSST...
CATS — Texto de Sirgio Porto.
Com grende elenco, i lh - Cou-
vert: NCrS 12. Consumacio: NCr»
3. - PreeTs - Av. Atlintlca.
JAMELÃO - Shaw no Cesa
Orende, Av. Aftinlo da Melo
Franco, 300.

históricas a curiosidades referén-
tes i fundado da Cidade do Ria
de Jenelro - Parque da Cidadã

(telefone.47-0359). - Hor. da
llh 30m is 17 hores, exceto is
segundas -. Enlrada franca.
MUSEU DI IELAS-ARTES - Plr.
tura, escultura, desenho a artes
griflcss, mobiliário a obietos da
arte am geral. Geleriaa perma-
nantes:. estrangeiras o breallei.es.
Gelerta da exposições tempori-
rias. -Av. Rio Branco n.° 199.
Her.: da têrca a sexte daa 12
is 21 horas; aibadoa a domin-
gos, daa 15 is 18 horas. Fa-
chado la aagundas.

MUSIU DA IMA0IM I DO SOM
Mais de 100 mll fotografias,

discos a gravacôea raras — Ar-
qulvo completo do Almlrente. —
Praça Merechel Ancore, eo leda
da Igreja Nossa Senhore de Bois-
sucesso - Horário: des 12 is
19 horas, exceto es segundas.
MUSEU DA REPÚILICA - Antigo
Palício do Governo, ató a mu-
dance de Capital para Brasília.
Recordações de mala de 70 anoa
de vide republicana. Rue do Ca-
tele t.n.o (_,|. 25-1302). Holi-
rio: de 13 is 19 horas, de terça
a sexta-feira; de 15 ia 19 ho-
ras, aibados a domingos. Fecha-
do is segundas-feiras.
MUSEU NACIONAL - Seções dá
B.tlnlca, Etnografla, Anlropolo.
gla, Geologie e Mineralogia —
Quinta de Boa Vista - (telefona
26-7010). - Horirlo das 12 is
lóh 30m, exceto ia aegundas.

vio Caldas, apresentando as mú-
sicas: De Cir ala Pecada, Sorria
de Mlnde Dar, Promessa, Velsa
ale Mea Subúrbio, Serenata, Pró
que Mentir, Velde Reeleja e Al-

Jornal do Brasil, quinta-feira, 2-3-67, Cad. B — 7

PERGUNTE AO JOÃO

A M0SICA CONTA A HISTORIA
— 22h05m, passagens da história
da Rússia durante os séculos 11
o 12, sende a figura principal
nesle programa, a de Alexandre
Nevsky.
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PRÊMIO

RUTE CARVALHO — Petrópolis. — "O desempe-
nho de Elizabeth Taylor no filme Quem Tem Medo de
Virgínia Wolí? poderá valer-lhe algum prêmio espe-
ciai?"

Elizabeth Taylor foi eleita pela Associação dos
Criticos Cinematográficos de Nova Iorque a melhor
atriz de 1966 por sua interpretação em QuemTem Medo áe Virgínia Wolf? — os mesmos
críticos premiaram como o melhor filme estrangeiro
do ano A Pequena Loja da Rua Principal, do cinema
tcheco.

MARX

FRANCISCO TOLEDO
Bairro de Fátima. —"Num cemitério de Lon-

dres a sepultura de Karl
Man é muito visitada?"

Karl Marx faleceu na
capital britânica em 1883
às 3 horas da tarde de 14
de março, tendo sido se-
pultado no principal cerni.-
tério público de Londres,
onde seu túmulo é ire-
qüentemente visitado, se-
gundo nos informou o jor-nallsta Fernando Gabeira,
colega do JB, que hâ pou-co esteve na Inglaterra.

ESTRELAS

JUDITE NUNBENSK —
Laranjeiras. — "Quantas
estréias podemos ver fácil-
mente no céu à noite?"

A olho nu, existem visi-
veis no íirmamento entre
6000 a 7 000 estrelas, sen-
do tal número variável,
pois depende da acuidade
visual de cada um. Entre-
tanto, num dado lugar —
e em dado instante — só
sio visíveis cerca de 2 500
estrelas, íicando as res-
tantes abaixo do horizonte.

ESCURECENDO

OTÁVIO ALMEIDA —
Laranjeiras. — "...alegou
ser da equipe do Pergunte
ao João."

• Tal pessoa, que nem se
Identificou, é estranha ao
programa. — Apenas tra-
baiham no Pergunte ao
João (redação e pesquisa):
João Evangelista Alves de
Sousa, redator-pesqulsa-
dor; Fernando Antônio de
França Oliveira, pesquisa-
dor e Guilherme Ângelo
Ferreira, pesquisador.

$. O. S.

CLÉBER MOURA —
Botafogo. — "O sinal ra-
diotelegráflco de socorro,
S.O.S., que origem teve?"

Embora uma versão as-
socie a origem do sinal
S.O.S. ao naufrágio do Ti-
t_.nic em 1912 dando S.O.S.
como abreviação da frase
Save Our Souls. (Salvai
Nossas Almas!) a verdade
é que o S.O.S. Já era usa-
do desde muito antes, ado-
tadas estas letras porque
no,Código Morse o S é es-
crito com três pontos e o
O com três traços, sendo
letras mais fáceis de es-
crever e as mais difíceis
de confundir no momento
de um pedido de socorro.

LÍNGUA

ALCEBÍADES FREIRE iBelo Horizonte. — I"Nossa língua para sentir-
mos o gasto dos alimentos
tem comunicação com o
cérebro?"

Tem —, explicando isso
o trecho seguinte do Dr. J.
D. Ratcliíí no excelente li-
vro O Corpo Hu_nano, de
Seleções do Reader's Di-
«est: "...A língua possui3000 corpúsculos gustati-vos, cada qual com sua li-
gação nervosa com o cé-
rebro. Ninguém sabe exa-
tamente como funcionam
esses corpúsculos receptet
res do gosto, mas é pensa-mento garal de que as par-ticulas de alimentos se
ajustam a eles como a
lâmpada ao bocal, fechan-
do circuitos e enviando im-
pulsos elétricos ao cérebro,
que os Interpreta e depois
faz um juízo: as batatas
estão ins6ssas, a laranja
está azeda, a costeleta de
carneiro está deliciosa." A
mencionada obra — o
Corpo Humano (538 págl-nas) — Editora Ipiranga
(Seleções do Reader*s Di-
gest), Rio, 1964, é por nós
recomendada a todos os
pais, aos estudantes e aos
estudiosos em geral. E
congratulamo-nos, ainda a
tempo, com Tito Leite e
sua equipe de Seleções pe-
lo 25.° aniversário da óti-

ma publicação que recebe-
mos todos os meses.

ELEVADORES

ESTÊVÃO RABELO —
Catete. — "Foi no Per-
gunte ao João (há tem-
pos) que um oficial-engc-
nheiro do Corpo de Bom-
beiros explicou a maneira
de proceder com serenida-
de quando um elevador
parte o cabo de sustenta-
ção havendo pessoas na
cabina?"

Realmtnte há algum
tempo foi o Diretor de En-
genharia dos Bombeiros,
Major Osvaldo Paulo da
Silva, que forneceu a este
programa informação ob-
jetiva para tais acidentes
de elevadores, frisando en-
tão o seguinte: ...Os pas-
sageiros antes de tudo de-
vem manter-se calmos,
lembrados de que todos os
elevadores possuem freios
de emergência que atuam
automaticamente, fixando
a cabina de passageiros às
respectivas guias, sempre
que a mesma adquira ve-
locidade acima da normal,
subindo ou descendo — is-
so afastando a mais remo-
ta possibilidade de queda
da cabina e permitindo aos
passageiros aguardar se-
renamente a chegada de
socorro dos Bombeiros já
então solicitada.

ESTABILIDADE

ANILDE PORTO —
Grajaú. — "Na Constitui-
ç_Ui brasileira recém-pro-
mitigada, em que artigo é
assegurada estabilida-
de aos funcionárias públi-
ces que tenham 5 anos de
serviço?"

No Artigo 177, parágra-
fo 2.°. A nova Constituição
brasileira, já promulgada
e que entrará em vigor a
li de março, dispõe, a res-
peito do assunto, o seguln-
te, no seu Título V, Das
Disposições Gerais e Tran-
sitórias, artigo 177, para-
grafo 2.°: "São estáveis os
atuais servidores da União,
dos Estados e dos Muni-
ctpios, da administração
centralizada ou autárquica
que, à data da promulga-
ção desta Constituição,
cor.tem, pelo menos, 5 anos
de serviço público".

1

FUMO

ODILON NASCIMENTO
Glória. — "Na França,

uma importante exposição
Intitulada O Fumo na Ar-
te, na História e na Vida
foi patrocinada pela ONU
há alguns amos?"

Não. Foi em 1962 que se
Inaugurou em Paris essa
exposição — O Fumo na
Arte, na História e na Vi-
da, organizada pelo Govêr-
no através do Serviço
cTExploitation Industrielle
des Tabacs et. Allumettes,
com a sigla SEITA, desti-
nada essa exposição oficial
a comemorar os 150 anos
da criação do monopólio
estatal do fumo e dos fós-
foros pelo Governo fran-
cês, sob Napdleão I.

ATENÇÃO
Somente fazer pergunta

quem puder ouvir a res-
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, de
2.» a 6.0-feira, de llh 05n_
às 12h. — Aqui são publi-
cadas apenas algumas das
22 questões irradiadas por
dia. — Com muitas cartas
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem informa p/ telefone.

Fazer uma só pergunta,
sôbre assunto de interessa
geral c que possa ter res-
posta em poucas palavras.

Cartas para: Pergunta
ao João, RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio
Branco, 110, 5.° andar, Rio,
ZC-21.
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AS ROSAS
QUE

VOLTAM

A Rosa de Ouro, deClementina e Araci Côr-tes. Uma Rosa para To-dos, de Cláudia. Ambascariocas. A Rosa de Ourovolta, a partir de ama-nha, para o Teatro Jo-vem, onde ficará dez-atas. O mesmo elenco ori-
ginal: além de Clementi-na e Araci, Élton Medei-ros (Uniãos de Lucas),Jair do Cavaquinho (Por-tela), Nelson Sargento
(Mangueira), Nescarzi-nho (Salgueiro) e Pau-linho da Viola (Portela).E um repertório inteira-mente nôvo, mas com omesmo humor, simplici-dade e beleza do espeta-culo inesquecível de hádois anos. Uma Rosa

para Todos, de ClaudiaCardinale, da história deGlaucio Gil, depois ãaestreia em Milão e Romaesta a caminho do Rio:a data ainda não foi ofi-cialmente marcada, masocorrerá ainda no semes-tre. Nosso informante, deRoma, diz: "A idéia eraapresentar o filme comtodo o elenco, num gran-ae espetáculo popular.Pensou-se, até, no Mara-canãzinho. Pensou-se noMunicipal. No momento,
o que se sabe é que seCláudia não tiver outrocompromisso, ela irá aoRio, para a noite de
gala."
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carioca
quase

sempre

O ALEGRE ROTEIRO DO CHOPE
É fácil no inverno, e principal-mente no verão, identificar um ca-

rioca bebendo chope: ãepois que o
copo {com ou sem pé), copão, co-
pinho, caneca ou qualquer outro
recipiente capaz ãe conter líquiãos
(inclusive balãe) é levado à boca,

o gogó áo bebeãor começa, automá-
ticamente, a subir e a descer.

Beber bem um chope fazendoo gogó subir e descer ritmadamen-
te, entretanto, é a operação finalde uma arte vinda, ãe acôrão comautores antigos, ãa região ãa AltaBaviera, na Alemanha. Tal arte foidifundida pelo mando e, entre nós,encontrou seus mais fiéis adeptos,
que formaram uma escola própria,
quase desligada âa escola alemã
que lhe ãeu origem.

No Rio poãe haver bar ou res-taurante que não tenha cafezinho
(contrariando um ãispositivo le-
gal), mas é mais ão que certo quehaja chope e impossível que nãohaja cerveja.

Beber chope com tim amigo ouamiga é uma operação independeu-' te, que se basta por si só. A únicacoisa que poãe acompanhar umchope é tima batatinha frita ousalsicha cortaãa em fatias. Há en-tretanto certos, lugares (como aFiorentina, por exemplo) onãe você
para beber um chope, tem que sesujeitar ao horrível trabalho ãe
mastigar, pois só se serve chope
com comiãa.

Eis um roteiro, sem pretensão,do chope carioca:
Real Astória, no fim do Leblon,

é o chope contramão. Só deve ser
procurado em último caso, ou seja,
se nos demais bares da região não
houver mais lugar. ....

Lagoa, com cadeiras'ao ar livre
e, em determinados dias de vento,
ccm cheiro sui generis. Tem chope

grande e pequeno, mas não temschnitz (chope pequeno em copo¦grande). Já teve a sua época, an-tes do aparecimento do Casteli-
nho, mas ainda é muito freqüen-
tado por casais de namorados eboêmios de Ipanema.

Jangadeiros, na Praça General
Osório, forma, juntamente com oZspelin e o Lagoa, os três grandesde Ipanema. No verão vale tudo,
do biquíni à bermuda sem camisa.
Ponto de reunião da esquerda fes-tiva ipanemense, sob o comando de
Jaguar.

Zepelin, o grande rival do Jan-
gadeiro, ponto de reunião da inte-
ligência de Ipanema. Comida ale-
mã.' Fecha cedo. É lugar obrigató-
rio para os turistas que estão que-rendo conhecer os cronistas minei-
ros do Rio.

Alcazar, Marrocos e Lucas, na
Avenida Atlântica, são freqüenta-
dos por uma turma especial, que
jamais vai a Ipanema. O Lucas
tem um excelente feijão com arroz
e lagosta das melhores do Rio. Ar-
gentinos e baianos em férias gos-tam muito dos três locais. ,

Katacombe, na Galeria Alasca,
a única boate que vende chope.-
Muito freqüentado por velhinhos e
velhinhas apreciadores da nobre
arte de entornar.

Lamas, o imortal, já teve a sua
época. Os estudantes da Faculda-
de de Direito do Catete e jogadoresde futebol ainda vão lá. Tinha si-
nuca.

Alpino, o nôvo, fica no Jardim
de Alá, na fronteira de Ipanema
ccm o Leblon. Muito freqüentado,
perde, porém, para o Alpino, o ve-
lho, aquele que.ficava no Leme.

Brasil, mais conhecido como oAlemão, na Rua do Lavradio com
Mem de Sá, é um dos preferidos

da imprensa. Comida alemã, evi-den temente, e o melhor schnitz doRio. Tem pôquer de dados, parase saber quem paga.Rio Branco, antigo Colombo,na Sete de Setembro. Aberto diae noite, foi, durante algum tempoo preferido da imprensa boêmiados matutina. Chope em copo de
pé. Freguesia tradicional.

Westphalia, na Assembléia, écomo o Bar Luís, na Rua da Cario-ca, outro restaurante de comidaalemã. Têm chope preto. O West-
phalia é, ainda, um bar dos bonsbebedores de uísque.

Yankee, na Rodrigo Silva. Nãoe exatamente um lugar de se to-mar chope. Mas acontece que oseu é um dos melhores do Rio. Exi-
ge paletó e gravata, como a Minho-ta, na Rua São José, outro restau-rante de comida e chope excelen-tes, também.

Na Tijuca havia o Éden, o me-lhor chope da Zona Norte. O Éden,entretanto, acabou e o chope da'Tijuca, agora, está dividido por di-versas churrascarias.
Amarelinho, um dos mais tra-dicionais, desde o tempo em que aCinelândia era a Cinelândia. Foio grande rival do chope da GaleriaCruzeiro, ponto dos sambistas dadécada de 30.
Castelinho, tomou o lugar doMau Cheiro, no Arpoador, mas sea decoração melhorou e a casa i.zépoca, o chope não chegou aos pésdo pranteado Morte Lenta (o ou-tro apelido do Mau Cheiro).
Drugstore, do outro lado da La-

goa, é o chope sofisticado, o pontode encontro que substituiu o Cas-telinho. Para acompanhar o cho-
pe de lá o aconselhável é a mini-
pizza, especialidade da casa. Mashá batatinha frita, também.
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CERVEJAR, COMO CONVÉM

CARLOS LEO NAM

Uma das manias cariocas —
mais que a do cafezinho — é o há-
bito de beber cerveja, esteja ela
numa garrafa, ou num barril. Não
só para matar o calor, a cerveja
serve para tudo, desde o papo boê-
mio e sem compromisso até como
desculpa (esfarrapada) do mari-'
do que chegou tarde em casa:

— Fui tomar um chope com o
pessoal...

Diz o Pequeno Dicionário Bra-
sileiro ãa Língua Portuguesa:

Cerveja, s. f. — Eebida fer-
mentada, "feita 

de cevada e lúpulo.
Chope, s. m. — Cerveja fres-

ca de barril.
Para o carioca cerveja é aque-

la que vem em garrafa. A de bar-
ril êle chama de chope. Do mes-
mo modo que o inglês chama a de
garrafa de beer e a de serpentina
de làger.

Entre a cerveja/chope carioca
e a beer/lager dos ilhéus há, po-
rém, uma outra diferença: o ca-
rioca a bebe, sempre, gelada; a do
pub é servida na temperatura am-
biente, ou seja, para os nossos há-
bitos, quente, o que faz com queos brasileiros — metidos a enten-
der do assunto — digam que os in-

glêses não sabem beber cerveja. O
que é um erro, pois, mais antiga
que o uísque, a cerveja foi a pri-
meira bebida produzida na Ilha,
mais precisamente num mosteiro
da Escócia.

Enquanto os ingleses tomam a
sua lager em horários determina-

..dos pela lei de Sua Majestade,
para o carioca qualquer hora é
hora de uma boa cerveja. Ou
chope.

Sobre a arte de se tomar cer-
veja de garrafa, quem sempre di-
tou as regras foi o jornalista Luís
Lobo (hoje especialista, também,
na Arte ão Rabo-áe-Galo, manual
prático sobre outras beberagens
que êle escreveu de parceria com
Leopoldo Adour da Câmara). Há
anos, o Lobo vem pontificando
que beber cerveja de garrafa é
assim:

1. Quem bebe cerveja çstúpiâa-
mente gelaâa pode considerar-se
um estúpido. Gelada em excesso, a
cerveja perde mais de três quartas
partes das suas qualidades de sa-
bor. A temperatura ideal está por
volta dos oito graus centígrados.

2. As garrafas de cerveja de-
yem ser guardadas em lugar fres-

co, de preferência escuro, sempre
longe da ação direta do sol. É por
isso, aliás, que as garrafas de cas-
co escuro devem ser preferidas às
de casco verde.

3. O ideal é que seu estoque
não vá morar na geladeira. A cer-
veja gelada num dia deve ser con-
sumida nesse mesmo dia. Bons be-
bedores dão-se ao luxo de só gelar
a sua cerveja na hora de bebê-la,
como se faz com os grandes vinhos.

4. Não sirva sem fazer espuma.
Ela tem uma função protetora -de
sabor quando se está bebendo cal-
mamente. E sempre se deve beber
calmamente, porque a cerveja é
ótima para os rins, mas não deve
sobrecarregá-lo. Por isso, sempre
que estiver bebendo e sentir neces-
sidade, não faça cerimônia e vá lá
dentro.

5. Não lave copos ou canecas
dé cerveja com água e sabão. Use
água com sal. E não enxugue com
pano. Deixe-os escorrer para secar.

6. Não beba viranâo o copo. E
não beba até enxergar o fundo do
copo, que isso, psicologicamente, é
desaconselhável...

7. Cerveja não engorda, se não
fôr tomada às refeições.
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AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENTRO

Rodòviiria — Estação Rodoviária Nôvo Rio, 2.°, loia 205
Sio Borja — Av. Rio Branco, 27/ — loia E Edif. 5. Borja

ZONA SUL

lotafog» — Praia de Botafogo, 400 — SEARS
Copacabana — Av. N. S.a de Copacabana, 610 — Galeria

Ritz. - ..
Flamengo — Rua Marquês de Abrantes, 26 — loja E
Posto 5 — Av. N. S.a de Copacabana, 1 100 — loja c

ZONA NORTE

Cascadura — Av. Suburbana, 10136 — Largo Cascadura
Madurei™ — Estrada do Portela, 29 — loja E
Móier — Rua Dias da Cruz, 74 — loja B
Penhe — Run Plínio de Oliveira, 44 — loja M
São Cristóvão — Rua São Luís Gonzaga, 156 — 1.° and,
Tijuca — Rua General Roca, 801 — loja F

ESTADO DO RIO

Duque de Caxias — Rua José de Alvarenga, 379
Niterói - Av, Amaral Peixoto, 195 — grupo 204
Nova Iguaçu — Av, Governador Amaral Peixoto, 34 —

loia 12

MAPA DO TEMPO - JB
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ANALISE SINÓTICA DO MAPA - Frenle fria do Sul apro-
xima-se rapidamente do Estado da Guanabara, estendendo-
se no interior do País, através do Estado de São Paulo até
o sul de Minas Gerais e Paraná. No seu percurso o tempo
se manterá instável com chuvas e declínio acentuado da
temperatura. No resto do País não há maiores modificações
a relatar. (Analisa Sinótica do Mapa do Serviço de Meteo.
rologia Interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

O SOL

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Noit», Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe
— Tempo: Instável com chu-
vas esparsas no litoral e bom
com nebulosidade no período.
Temp.: Estável.
Bahia — Tempo: Instável com
chuvas esparsas no litoral, e
bom com nebulosidade, va-
riáveis no interior. Temp.:
Estável.
Minai Girais, Goiis, Maio
Grosso —. Tempo: Instável
com chuvas e trovoadas à tn,
de. Temp.: Estável entrando
em declínio, no sul do Es-
tado.
Espirito Santo — Tempo: Bom
com nebulosidade à tarde,
pancadas e trovoadas. Temp.:
Estivei.
Rio de Janeiro, Guanabara,
São Paulo — Tempo: Instável
com chuvas. Temp.: Em de*
clf nio.
Paraná — Tempo: Instável com
chuvas. Temp.: Em declínio.
Sanl» Catarina — Tempo: Ins-
tável, passando a bom com
nebulosidade. Temp.: Estável,
Ria Grand* d» Sul — Tempo:
Bom com nebulosidade. Tem-
peratura: Estável.

,_J
NASC. - 5h49m
OCASO - 18h22m

A LUA

CHEIA

Q
OS VENTOS

NO RIO

* ^ m

INSTÁVEL

MÁXIMA
MINIMA

35.2• 23.0

*
SUL

FRACO

AS MARÉS

ZONA CENTRO

CENTRO
AGENCIA FEDERAL DE IMOVEIS
vende amplo conjugado na Rua
André Cavalcanti, 7, prédio nâ-
vo, 52-4211. CRECI 781.
APARTAMENTO - Vende-se,
Rua General Caldwell n. 27B,
ap. 1002 — Ver no local. —
Tcl. 36-7595 - Centro.
APARTAMENTO de frente - Praça
Paris, ./ sola e quarto separado,
bsnh., coz. e quarto empreg. 19
milhões. Ver ap. 201 da Av. Au.
gusto Severo, 202. Infs. 52-3922.
ACEITO paro vender. Tenho cli-
entes. Não cobro comissão. Cor-
retor há 50 anos. Método infa-
livel. Tel. 22-5893. Vieira - CRE.
Cl 1012.
APARTAMENTO maravilhoso. Rua
Riachuelo, 126, ap. 1 104, vazio,
de qt., sl., coz., banh., lindo
panorama. Preço: 11 milh. à vis-
Ia. Também facilito. Veia no lo-
cal cj Sr. José, das 9 às 12 ho-
ras. Tel. 58-3233 e 34-0694 -
CRECI 986. '

CENTRO - Ap. sl., qt., var. Ac.
Cx. sin. 4 000. 45-3983 - CRECI
190.
CENTRO — Vende-se apartamen
to Rua Conde Laie, 22, ap. n
1011, com 2 quartos, sala, coz.,
banheiro, armários embutidos. —
Preço: 16 milhões. Grande faci-
lidade de pag. Aceito Caixa Ec,
Ver no local. Tratar Av. Rio
Branco, 156, s| 9081909. Telefo-
nes 22-5814 < 32-5735 - CRECI
480. ,
CENTRO - Rua Santana 77-1904

V. amplo, ap. sala, 2 qts. gde.
varanda, etc. vista deslumbrante
da cidade, vazio, aceita-se Caixa
com sinal ou a combinar. Ver c|
porteiro o tratar 42-1522 22-3692
CRECI 672.
ÊSfACIO - R. Tomás Rabolo, 12.
Vdo. ap. fte.. qt., sala, deps., cl
qt. pl empreg. CrS 12 mil. Al. 3
contr. Tel. 22-7226.

FLAMENGO - R. Sena-
dor Vergueiro - PRON-
TOS — Últimos aps. de
sala, 2 qts., deps. e ga-
ragem. Preços e condi-
ççes excepcionais. Ver
na R. Senador Verguei-
ro, 218, das 8 às 19,ho-
ras. Vendas PAN-IMÓ-
VEIS. R. México, 119 ¦
Gr. 801 — i Telefone:
52-5256 e 22-3032. -
CREC! 704.

APARTAMENTO espetacular, fren-
te, 5.° andar, Cruz Vermelha,
ampla sala, saleta, varanda, quar
to, banheiro, coz., sinteco, re
cém-pintado. Preço: NCr$ 18 000
c| NCrS 8 000,00-de entr. e NCrS
300,000 p| môs. Apanhe chaves

. c| Bueno Machado. R. Barão de
Mesquita, 398-A. .Tels. 34-0694
58-3233. CRECI 9B6. Temos con-
dução.
AVENIDA 13 DE MAIO - Vendo
tp. coni., kit. e banh. comp.
30 m2, vazio, frente and. alto, res.
ou escrit. Ver e tratar pelo tele-
fone 32-1106 - Creci 166.
APARTAMENTO Cr$ 6 000 000 à
vista em finai de construção no
Centro. Vendo. Tratar tel. 23-1515
- Sr. Mello.

GRANDE terreno no centro. Ven
de-se, esquina de Marquês de
Pombal c| Irineu Marinho, 68m
de frente - Tratar 22-4933 ou
49-7505.

FLAMENGO - Vendo ap. 101 R.
Barão de Icarai;, 14, 2,sls„ quarto,
dep., garagem. Visitem, facilito.
25 milhões. H. Silva. R. Gonç.
Dias, 89, s| 405. Tels. 52-3886 e
52-3840 - CRECI 648.

AVENIDA RUI BARBOSA
N. 666 — Obra já inicia-
da. Vende-se ap. c| 260
m2 c| salão/ sala de jan-
tar, sala íntima, 4 dor-
mitórios c| armários, 2
banheiros sociais, 1 au-
xiliar copa-cozinha, 2
vagas para carros. Aca-
bamento dé [uxo. Tratar
diretamente com o pro-
prietario. — Avenida Rio
Branco, 131 — 15.° an-
dar. Fone: 32-1039

APARTAMENTO luxo - 300m2 1 APARTAMENTO - Rua Santa Cia
por andar, salão, 3 ou 4 qts,, s|
1 duplo c| armar, «mb., blbllote
ca r\ arm, em Iacarandá, 2 ba
nheiros completos, e 1 toilete em
mármore e azul oté o teio em
côr, copa-cozinha azul até o teto
c] vários arms. em fórmica, des-
pensa, garagem etc. — Visitas
de segunda a sexta-feira, das 9
às 12 horas. Rua Assis Brasil,
86 (iunto P.'. Cardeal Arfòverde).
Chaves na portaria c| Sr.' Nei -
Tratar 36-4507. Creci 600.
APARTAMENTOS de todos os ta
manhos. Aceito Iroca. Ruas Santa
Clara, Duvivier, N. S. Copaca
bana. R. Elizabeth. B. Ribeiro <
outras. 34-5255.

t., coz., e banh. fren-,
nl. 32-1106 - Cre-I

ra — Con]. Grande 50 m2, Sale-
ta, sala e
te, vazio.
el.,166:-.,
Ã VENDA 1 ap,

i2. Prç. 
" 2 qts., sl. 70

.vista: 25 milhões.
Só holel Av. Princesa Isabel, 300,
ap. 807. Vazio. Tel. 52-4755.

COPACABANA — Compro entre
Bolivar e Santa Ctara, ap. com
sala, qt;> banh., coz., Solução rá-
pida. Corretor Milton Magalhães,
CRECI 80. Tel. 22-6128, de 13

18 horas.

ATENÇAOI - Vendemos ót. aps.
tedos de frente 2 por and.
Ed. moderno, sala, 2 qls. |ard.
inv. orm. emb. banh. em côr,
copa-coz. azul até o teto, dep.
compl. criada — lnf. Gral R. B.
Ribeiro, 428-A - Tcl. 36-6303.
José Hilário Operações Imob. —
CRECI 900.  

COPACABANA - Vendo 20 me-
tros da praia, ap. de q. b.
kitch — Alugado contrato venci
do — Cr$ 12 milhões com Cr$
6 de sinal. Mílton Magalhães.
CRECI 80. Tel. 22-6128 - De
12 às 18 horas.

CENTRO - (Praça Cruz Vermelha)
— Vende-se ap. de frente, sala e
quarto separados, 2 entradas, kit,
banheiro completo em côr com
vulcapiso — magnífico estado de
conservação — pintura plástica,
sancas, varanda envidraçada, per-
sirmas americanas, armário embu-
tido, todo atapetado. Ver no lo-
cal. Chaves c/ o porteiro. Av.
Mem de Sá n. 215, ap. 402. Tratar
c/ o proprietário, tel. 32-9756
dias úleis e 58-3955, sábados_ c
domingos, Sr. Pontes. Condição:
Preço à vista: NCrí 15 000,0.0. Es-
tuda-se financiamento.
CENTRO — Garagem automática.
Pronta. Vende-se è R. Benedi
tinos, 25. Tratar cl luis Oliveira
Imóveis. R. 7 de Setembro, 88
gr. 407^Tel.;S2,O7jl9.: C^EC);.198,
CENTRO — R. Joaquim Silva,
Vendo vazio, ap. coniugado
grande, banheír.o completo, pe-
quena cozinha. Preço: 11500 000,
Sinal: 6 500 000. Saldo em 25
prestações de 227 033. Informa-
ções: 23-5395.
CENTRO — Vende-se apartamen-
to de frente com 2 quartos, sala
e dependências na Rua Sacadura
Cabral. Tel. 23-0991.

PRAÇA CRUZ VERME-
LHA — Apartamentos re-
sidenciais numa rua
tranqüila próxima da
CIDADE, de ampla sala,
2 quartos, sendo 1 rever-
sivel, banheiro e cozinha
completos, dep. de em-
pregada e serviço, área
com tanque e WC, play-
ground e GARAGEM. -
Todas as peças amplas,
claras e de frente. PRE-
ÇO Cr$ 11 888 000, en-
trada única de Cr$ 400
mil na escritura, e men-
salidades SEM JUROS
de Cr$ 144 mil. RUA
CARLOS DE CARVALHO
52 - Inc. IRMÃOS TO-
RÓS LTDA. - Informa-
ções no local, diária-
mente entre 8 e 20 ho
ras. RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52, ou no
Dep. Vendas — Av. Gra
ça Aranha, 174, grupo
516 - Tel. 32-5353
CRECI 442.

FLAMENGO - Aps. de
salão, 2 ou 3 qts. e deps.
Q. prontos. Prédio sobre
pilotis, apenas 4 aps. p|
andar. Preços a partir de
30 000 000. Pagamento
grande financiado. Ver
no local R. Correia Du-
tra, 145, das 8 às 19 ho
ras. Const. c| garaniia
SERVENCO. - Vendas
PAN-IMOVEIS - R.' Mé-
xico, 119, Gr. 801
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.

BOTAFOGO - Vend. ap. pronto,
com sl., qto., cor., banh. Entr.
4 700 000. Saldo i] iuros. Org.
Daniel Ferreira. Rua 7 de Selem-
bro, 88, 2.°. Tels.: 32-3*38 • ..
4241975. CRECI 236. •-

BOTAFOGO - Vendo em ed. 3
pavimentos, ap. de frente, com
varanda, sala, 3 qts., b., coz.,
copa, terraço e q. de emprega-
da. Alugado com contrato ven-
cido. Milton Magalhães — CRE-
Cl 80 - Tel. 22-6128 - Das 12

18 horas.

ADMITO vender al imóvel (mes-
mo aluado) em prazo curto sem
despesas- p| V. SA 23-2232 -
CRECI_743, 9 às 21[horas.
A 100 METROS da praia, na Rua
Ministro Viveiros de Castro, 15,
ap. 217. Apartamento três "B6s":
Boni, Bonito e Barato! Preço:
NCrS 18 000,00 cl NCrS 8 000,00
de entr. e NCrS 400,00 mensais.
Ve|a no local Tel. 34-0694 e
58-3233. CRECI 986.

BELO ap., nôvo, 2 qts., salão, 2
jardins inv, sint., copa-coz. banh.
compl., área serv., dep. empr.
Peças claras, amplas, c/ ou sem
gar. Apenas 15 mil entr. Vol.
Pátria, 270, and. alto. T, .
22-5893 - CRECI 1012.

FLAMENGO - Vendo c/ 2 qts.,
coz., banh., área serv., dop. emp,
vazio, arm. emb. sinteco azule-

em côr. Rua Correia Dutra,
137, ap. 103 - Tratar Av, Rio
Branco, 185, g/ 1 018 - Tel.
22-0489 - CRECI 696.
FLAMENGO - Vende-se op.

pronto para morar, sala, qt.
sep., banh., coz., área c| tnnque

banh. empreg. Cr$ 20 000 000
., 50% ehtr., restante 24 meses
pl T. Price. Rua 2 de Dezembro,
58-708, chaves com porteiro —
Tratar com proprietário, telefone:
25-8146.

CENTRO — Vende-se apartamen-
to 801. Vazia, na Rua André Ca-
valcSnti, 9. Ver no local e tra-
tar paio tel. 25-6965. Depois das
ló horas.

SANTO CRISTO - Torreno 11 r
48. Vdo. Rua Moreira Pinto, de
pois do 122 iunto a Pedro Alves
próximo a Usina Nacional. Base
16 milhões, paglo. a comb. tra
tar c/ CARLOS - L. S. Fco., 26
.1 515 - Tel. 43-1527.

CENTRO - Último ap. de fren-
1* com vestibulo, quarto • iala
separados, coz. • binh. Var com
o corretor diariamente, das 9 ài
12hs, na Rua Ubaldino do. Ama-
ral, 14. O ap. está ocupado sl
cont., mas a desocupação • feita
gratuitamente p| nossa firma
lnf. Rocha, Mendonça Imóveis
Av. Nilo Pocanha, 151 - 9.» and.
Tels. 42.0610, 224245 • 22-4474
- CRECI 285.
CENTRO - Vendo 12." pavimen-
to. Av. Presidente Vargas, 463,
entrego totalmente vazio. 500m
- Tratar 42-6817 - 11 is 12,30.
Oliveira.
COBERTURA — Rua Marquês dc
Pombal, 172, ap. C-01 -Sala t
quarlo sep., banh.,. e, grande ter-
raço. Entr. 50% saldo a comb.
Ver diar. port. e tratar na Rua
México, 148, gr. 303 - Telefo-
ne 32-1106 - Creci 166.

BOTAFOGO — Rua Marquês de
Abrantes. 2 pl andar; Vendo, 240
m2. 2 salões, saleta, A qts., 2
bnnhs., 2 qts., emp., copa, coz.,
dep. comp. e garagem. 100 ml
lhões com 50% - 42-7874.

BAIRRO PEIXOTO - Vendo por
motivo de transferência excelen-
te ap. c/ sala, living, 2 qts., c/
arm. embutidos, banh. em már-
more, copa-cozinha e dep. com-
pletas de empregada. Acabamento
de super luxo, incluindo cortinas,
tapetes, rfrmários. Tudo nôvo. —
Ver na Rua Maestro Fco. Braga,
223/402

ATENÇÃO - Leme - Vendo, na
Rua Anchieta, 16, ap. 203, de
frente, salão, 2 qts., dep. emp.
vazio. Entrada 18 mil facilitada,
tet. 22-4163 - Mirlo ou Celso -
Creci 610.

COPACABANA - R. M. V. Cas-
tro 127 - Passa-se sem lucro
ao. conjugado, construção muito
adiantada. Tratar 42-1522 22-3692
CRECI 672.

AVENIDA PRADO JÚNIOR, 308,
ap. 203 — Vendo salão, 2 qts., e
dep. emp. Aceito Caixa Econômi'
ca. Sinal 5 000 - Estí vaiio. -
Tel. 22-4163 — Mirio ou Celso -
Creci Ó10.

COPACABANA - Vendo excelen
te ap. conj., 1." locação c| peq.
entrada, saldo em 20 meses,
rata Ribeiro, 153|1 105.
COPACABANA - Compro ap. ae
qt. e sl. e dependências no Pós-
to 5. Tel. 54-2884. .

BOTAFOGO - Rua Marquês de
Abrantes. Sala, 2 qls., banh. e
dep. comp. 33 milhões c| 50%

42-7874.

APARTAMENTO - 2 quartes, sa-
la, dep. compl., Posto 2 - Av.
Princesa IsBbel — Visitas, telefo
S?_1L-3J67 - c'*tí 203.-
APARTAMENTO - Posto 6, um
p| -andar, novo, pilotis, vlsta p
mar, 2 salas, conj. 3 qtos., c]
arms., 2 banhs., coz., irea, qto,
e banh. emp. t garagem, 80 mi-
lhões a vista. 37-4641 • - CRE-
Cl 971. . ' 

COPACABANA - Ap. compro um
mesmo alugado. Tralar ttl.!
37-6939 trabalho • 37-5620, resi
dência.

BOTAFOGO — Vende-se aparta-
mento com sala, 3 quartos com
armário embutido, cozinha gran-
de e dependências, Rua Gen. Po-
lidoro, 189. ap. 201. Tratar com
o proprietário, *_
BOTAFOGO - Sr. Proprietário,
antes de vender o seu imóve!
faça-nos uma consulta, avaliamos
sl despesas. Vendemos no má-
ximo em 30 dias. CITIL LTDA. -
Tel. 57-0100. CRECI 21.

FLAMENGO - V. ap. fte., sl., sa-
leta, quarto sep., banh., coz., pi
lotis. Rua Silveira Martins, 157
— 20 milhões com sina! 8 000,
saldo em 2 anos. Ac. Caixa —
Telefone 36-0612.
FLAMENGO - Àp„ quarto e sala
separados, mais 1 quarto de em*
preg.. banheiro em cor e ótima
cozinha. 20 milhões com' 10 de
sinal. Vazio em 60 dias. Veja das
19 às 21 horas na Rua Paissan-
dú, 287 ap. 406 - Tel. 52-5239
o 32-6556.

BOTAFOGO — Vendo urgente ap,
702 S. Clemente 496, sl. qt., sep.,
coz., banh., var. Tel-:' 57-6051
Alvarenga ou no local 25 000 000
a comb.

URGENTE - Vende-se um ap
conjugado, mobiliado com caixa
de água, pintado de nôvo, cor*
tinado. Preço 10 000 - 3 000 de
ent. 24 prest. 250, na Rua do
Riachuelo n. 252, ap. 510, com o
prop., das 12 às 15 horas da
tarefe.
VENDE-SE - Vazio o ap. 604
coniugado, da Rua Irineu Mari-
nho, 30, NCrS 8 000,00 à vlsta,
ou NCr$ 4 000,00 de entrada t
30 prestações de NCrS 250,00,
Chaves no local com o porteiro,
VENDO na Av. Gomes Freire
474 ap. 52 cl sl., qt., coz.,
banh., varanda, Area ci tenq.

c| sinteco, todo reform. de nôvo,
de frente e vazio. Preço: 13 milh
c. a met. o rest. a comb. Chav
c| o porleiro. Trat. c| o próprio
ap. 242.

FLAMENGO - V.ndo na quadra
da praia, edifício sobre pilotis,
à Rua Ferreira Viana, 43, ap
201, com living, sala, 2 amplos
quartos, 2 banheirot sociais, co*
pa-coxinh.i, dep. empregados —
1 por andar. V»r no local. Tra
*>r_22-6466.
FLAMENGO - Rua Honório de
Barros, 23, ap. 701 - Ed. Bahia,
muito arejado, ventilado, em rua
de pouco tráfego. Ocupa todo o
andar. Tem- 5 qtos., 3 banhs., 3
atilas, escritório, 2 qtos. empre-
gada* garagem etc. Área const.
350 m2. Preço 110 milhões com
50% è vista, saldo atí 4 anos.
Aceito proposta prazo menor.
Chaves porteiro. Tratar prop. Dr.
Hugo. Av. Erasmo Braga, 227 -
Sala 305 - Tel. 22-2570.

CENTRO - Vende-se ap. 510 da
R. do Riachuelo, 70, c| sala, quar-
to sep., coz., banh. e varanda,
pintado de nôvo e c| sinteco.
Chaves c\ porteiro. Tratar: Predial
Palermo, R. Senador Dantas, 117,
a| 905. Tel. 52-4325.- CRECI 455.'e 32-8171, r. 261.

VENDE-SE apartamento de quar-
to, sala, banheiro e cozinha na
Rua Visconde Rio Branco, 53 ap,
307. Tratar à Rua Santo Amaro,
n. 80. Patrimônio. .

ALTO LUXO - P. 5 - 300 m2,
2 salões de 80 metros, varanda
em torno, 4 qtos., grandes, 2
banhs. sociais, copa, coz., dep.,
2 vagas, privat. na garagem. —
120 000 - 50% de entr. Trater
36-1954 - D. Marli.

APARTAMENTO
Nabuco, iala,
quarto, banh.,
decorado
971.

- Rua Joaquim
saieta, almoço;

coz., Mobiliado
37-4641 - CRECI

BOTAFOGO — Transfiro apart.
130m2, Edifício Casa Alta, com 3
quartos, 2 salas, 2 banheiros soe,
garagem e depend. entrega em
12 meses. 24 milhões a comb.
Construção acelerada." Detalhes —
Tel. 52-5239_e_32ó556. ¦__
BOTAFOGO -.Vdo.'"ap. deso-
cupado com sala, 2 quartos, ba-
nheiro, coz., dep. comp. emp.
area de serv. com tanque, area
90 m2 — CrS 38 milhões com 13
milhõbs de entrada e 25 milh.
financiados em prestações de .
Cr$ 300 000 mensais, na Rua
Viúva Lacerda n. 08, ap. 201
- Chaves no ap. 202 (por fa-
vor) ¦¦¦:— _4619368.
BOTAFOGO - Vazio,"ap. 734 -
Praia de Botafogo, 356, vd. qts.
sala conj., kitch. Chaves porteiro.
Ory.t Orlando Manfredo, Barão de
Iguatemi, 86. Tel. 48-0804. CRE
Cl 82.

AVENIDA ATLÂNTICA 3806, -
801 — Posto 6 vendo frente 45
m2. 15 milhões à vista e 15
em 2 anos. Chavei no 12.° an-
dar ap, 1205.

APARTAMENTO - Vende-se o de
n.o 202, de frente, Av. Copaca
bana 95 esq. Prado Júnior c|
grde. living, 3 qts. e deps. Pre-
ço: 55 milhões Quitanda 19 S|
710 J. C. FARIA. CRECI 63. Tel.:
31-3064 e 31-1023.

BOTAFOGO - V. 10 aps. sendo
1 cobertura. Ac. Cx. Tratar V,
da Pátria, 305. Porte ou brilhante,
H. de Gouveia, Ó6Í516. Telefones
57-4638 ou 57-5187 - CRECI 243.

LARGO DO MACHADO, 29 -
Centro comercial, qí., it., canto,
ótimo p( renda. Tenho outros.
Ac. Cx. vaz. 45-3983 - CRECI
190.

BOTAFOGO — Vendo vazio, pin-
tado/ ap. conj., posse imediata,
k vista: 7 500, ver Praia Bota-
fogo, 356, aps. 554 e 1133 -
CRECI 836.

LARGO DO MACHADO - Ap.
vende-se, quarto, sala separados
demais dependênefas completas
de frente, vazio por 16 000 000
com ou sem telefone financia'

i;  do a longo prazo. Ver e tratar
entrega Rua Bento Lisboa, n. ¦ 184, 12.°

740, ap._J_202_-J^as_14_às_18_hs,
Rua

Pedro Américo, 110, la. loca-
ção, ap. de sali, 1 ou 2 quar-
tos, banh., coxinha, dependên-
elas. Sinal d.sd. 5 000 • o sal

BOTAFOGO - Permuta-se ep. de
leta, salão, 2 quartos e mais

dependÈncias, com garagem, por
casa pequena no bairro até J. Bo-
tânico. Base: Cr$ 45 milhões.
Tel. 26-1636.

VENDE-SE vazio, pronta
b Avenida Gomes Freire r
8.0 andar, cl s„ qt., coz^ e banh. M_DÍ.S_ (SfÉ MIS par.
compl., à vista: sinal NCrS 5 000 -
o restante na escritura, A prazo:
sinal de NCrS 6 000, o restante

combinar. Tratar: tels. 28-8026

ZONA SUL

GLÓRIA - S. TERESA
A VENDA 4 ape. con|„ grandes,
ocups. Prç.: 8 500 mll. Aceito
Ci.xa, IPEG. Rua Taylor, 31, ap.
509. Glória. Tel. 52-4755^
A VENDA kitchnette, vazio. Pre-
ço à vista 8 milhões, fln. 10 em
10 meses. Rua Taylor .31,- ap. 509
- Gloria. Tel. 52-4755.
CÂNDIDO MENDES, 173 - Vendo
ap. coni. kitch. Preço CrS 10 000
a visto. Aceito CE. com sinal de
CrS 4 000. Tratar 28-9154 - San-
tos das 9 às 17h.

BUARQUE DE MACEDO, 43 -
Ap. 401 - Vendo, frenle, 2 qts.,
sl., coz., banh., área, dep. emp.
— EníV a combinar, saldo 400 mil
mensais. Pronto em 5 meses -
Ver' local. Tratar 52-2877 - Creci
961.

GLÓRIA —--Àps. final' const. J4
estamos entr. NCrS 6 500,00
10% entr. Saldo 8 anos. Rub
Santa Cristino, 78. Tratar Av. Rio
Branco, 120, sala 716. Telefone
529B32. .

CATETE — ótimo conjugado, na
Rua Pedro Américo, loô, cozinha
e banh. compl., bloco B de fren-
te, vazio, 12 milhões a combinar,
Aceito Caixa ou'IPEG, com sinal.
Tel. 26-9933 ou 22-2287.

GLORIA — V. ap. sala grande,
qt. sep., banh., coz., garagem.
Rua Cândido Mendes, 240 - 7.°
and. — 22 milhões c/ sinal ...
8 000 000. Saldo em 3 anos —
Ac. Caixa - Tel. 360612.

FLAMENGO — Ap. de luxo, ven-
de-se composto de saleta, 2 gran-
des salas, 4 quartos 'Coíir arma-
rios, 2 banheiros sociais, copa,
cozinha, 2 quartos emp., demais
dep. e garagem. Preço: CrS ..,.
100 000 000. Condições a com
binar. lnf. detalhadas com Enir
Ltda. Rua Ouvidor, Í6, 5.° andar.
Tels. 31-2332 « 36-3621. CRECI
273.

CASA — Botafogo — Álvaro Ra-
mos — V. urg. 2 boas vazias,
de la[e,' terraço, quintal, 2 qts..
sala, coz., banh. compl., área c|
tanq., dep. compl. empreg. 26
milh. cada uma ç| 50% entr.,
rest. a comb. Aceita Caixa c| 5
milh. 42-6755 - CRECI 590.

do facilitado . financiado ant 30
mesas. Propriedad. » construção
da Imobiliirla Itacal ltda, V.n-
dai Mirio Paiva, CRECI 145. T.ls.
31-2972 . 314)881. Correlor no
local ds 9 às 12 horas, Sabidos
. domingos d. V is 12 • das
14,30 ls 18h.
PRECISO de virlos aps. vazios
ou alugados para clientes. Resol
vo em 30 dias sem desp^ pl V.
S.a. Coni. SEPA. Pagamento faci-
litado. Nos bairros Flamengo, Bo-
tafogo, Catete, ' Laranjeiras. Det,
23-1214. CRECI 644 - Veloso.

CrS 57 000 OOO - Com 30 ml-
lhões de ent. Cop. R. Belfort
Roxo, esq. com Barata Ribeiro, 3
qts., de frente, pronta entrega
Rua Gonçalves Dias, 89, s| 802 -
Tel. 42-6688 - Sr. Gilberto -
Creci 950,

COPACABANA-Saleta,
sala, quarto, banh. e
kitch..Q. prontos. Ótimo
negócio. Preços a partir
de-19 000 000. Paga-
mentò grand. financiado
Ver local Av. N. S. Co-
pacabana, 1137, das 8
ãs 19 horas. Const. cf
garantia SERVENCO. -
Vendas Pan-lmóveis
R. México, 119, Gr. 801.
Tels. 52-5256 e 22-3032
-CRECI 704.
COPACABANA - Vendo na Rua
Pompeu Loureiro, ap. todo mo-
biliado, com 2 salas, 3 dormi
tórios c/ armários, banh. com'
pleto em cor, cozinha c/ armário
• «iuUjo atí o teto, dep. cem-
pletas da empr.. e garagem. Si-
nal 35 000 • o saldo a combinar
- Mirio Paiva. CRECI 145.
T.ls. 31-2972 . 31-0881.

COPACABANA - R. Paula Freitas
lado da praia. Vendo ap. 2

p| and. frente, salão (viita pl o
mar), 3 quartos, 2 banh. Coz.;
Dep. e garagem -na Escritura.
75 milhões > combinar. 22-078!
e 52-0665.
COPACABANA - Rua Barata Ri-
beiro, 9ó — Vendo ap. quarto «
sala separado, banh., coz., semi*
nôvo, indevassável. Apenas 13
milhões a vista. Está ocupado*]
22-0781 e 52-0665.
COPACABANA - Sr. Proprietá.
rio, antes ds vender o seu imó*
vel, faça-nos uma consulta, ava*
Íamos sl despesas. Vendemos no

máximo em 30 dias. CITIL LTDA.
Tel. 57-0100. CRECI 621.
CCA\PRO ap. Copacabana, re*
cém-construído cl 2 qts., sl.»
depends. lnf. tel. 58-6895 - D.
Alba.

CONJUGADO, grande, nôvo. Rua
Toneleros, quase esq. Siq. Cam.
jos, box» pl gelad. etc. NCrS 16
iq. 50% fln. lnf. 42-7750 -

Crcci 497. .

COPACABANA - Vendo ótimo
ap. frente, sala, quarto, banh.,
coz. 20 milhões à vista. Tratar
com propr. no local. Raul Pom
péia, 195, ap. 205,

COPACABANA - Rua
Sousa Lima n. 280. Ven-
de-se magnífico ap. com
salão, sala de jantar, 3
dormitórios c| armário,
3 banheiros sociais, co-
pa-cozinha, 2 quartos de
empregada e 2 vaga3
p| automóvel. Chaves c|
o porteiro das 8 às" 12
horas e 16 às 20 horas.
Tratar c| o proprietário
na Av. Rio Branco, 131
— 15.° and. — Telefone
32-1039.

COPACABANA - Vazio, p/ Cx
Econômica. Sala, qt. ap.t coz.
banh., j. inv., sinteco. Pcsse ime-
diata. Sinal 3 milhões. R. Minis-
tro V. de Castro n.- 32. Tratar
Sr. Paulo, 43-1527.

COPACABANA - Vendo ap. 3
quartos, living, tudo de frente.
Prédio nôvo, linda vista. Rus
mais elegante do bairro, Conra-
do Niemaier, 28|902, esqJIna
República do Peru. Informações
chaves porteiro.

APARTAMENTO - Vende-se na
Av. Atlântica, c| 24 m. de fren-
te, e fundos p| Aires Saldanha e
c/ 430 m2. Quitanda, 19, s/ 710
J. C. FARIA. CRECI 63. Tel.:
31-3064 e 3K1023.

AV. COPACABANA 827,
ap. 804 — Excelente ap.
c|* ampla .sala, 2 bo n s
qtos. com 1 armário em
butido, coz., deps. de
emp. e .área da serviço.
Para pronta entrega. Va-
zio. Ver no local com o
porteiro! BASE: 40 mi-
lhões. lnf. VEPLAN IMO-
BILIÁRIA. Tels. 52-2830
e 22-6102. DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS -
J. 107 - CRECI 66.

COPACABANA — Vendo ap.
qts., <|, dep. Bolivar Silveira,
CRECI 914. 32-0615, das 16 em
diante.
COPACABANA - Ad-
quira sua residência na
Rua Santa Clara n. 335

Não perca esta opor-
tunidade de comprar
seu apartamento de sa-
Ia, 1 e 2 quartos, todas
as peças amplas, quarto
de empregada, boa co-
zinha, grande área de
serviço, tanque e GARA-
GEM. Apenas 3 por an
dar. Sinal de Cr$ ....
1 100 000 e prestações
mensais de Cr$ 280 000

Construção-lncorpora-
ção da Imobiliária Ve-
nancio S.A. — Rua Teó-
filo Otôni, 58, s| 100112

Tel. 43-9205 - Infor-
mações no local das 9
à.s 22 horas op em nos-
sos escritórios — CRECI
450.

COBERTURAS - Prontas e em
construção. Vista para o mar.
Sala e quarto sep., com dep. —
27-7000.
COPACABANA - Sala e quarto
conjugados, banh. e pequena co-
zinha. Ver à Rua Domingos Fer-
reira, 125, ap. 608 - Chaves c/
o porteiro. Preço 16 milhões, lnf.
22-6526 - 52-4343 - Murilio de
Souza — Creci 81. 
COPACABANA - Praça Eugênio
Jardim, 55, ap. living, sala jan-
tar, sala almoço, toilete,- 3 quar-
tos c/ armários, 2 banhs., copa-
cozinha, 2 qts. e banh. emp., ga-
ragem. Preço 130 milhões. Cha-
ves c/ o porteiro Luiz — Inf.
22-6526, 52-4343 - Murilio di
Souza. Creci 81.

COPACABANA - Vendo ap. 1 032
da Rua Sá Ferreira, 228, conju-
gado, pequena cozinha c| teleto*

Tratar c| proprietário no lo-
das 9 ús 12. Tel. 47-8290 ou

40-9266.
COPACABANA - Vendo ap. de
quarto e «ala cl máximo confor-
to e acomodações, armário em-
butido, estilo colonial, livre e de-
sembaraçado. Condição: Í0% à
vista, restante a combinar. Ronald
de Carvalho, 2661203. Tratar Vian-
na, Av. N. S. Copacabana, 731»
sala 302.
COPACABANA - Posto 6. Ap.,
de frente, 150 m2. Ocupado
3 quartos, salão, copa, coz., deo.
de empregada, grande jardim d»
inverno e garagem. Preço de oca-
sião: 55 000 000 em dois anos. —
Copacabana n, 1 277. Tratar tel.
22-0977.

COPACABANA - Vende-se à Av.
Princesa Isabel, 300, Bloco B, op.
514, vazio, sala, jardim de in-
verno, quarto, cozinha, banheiro
social completo, quarto, e banhei-
ro pl empregada, área de servi-
ço c| tanque. Preço à vista NCr$
24 500,00 — Visitas diariamente.
Chaves' no ap. 509, c| Dona Ma-
ria Luíza. Tratar na Trav. do Ou-
vidor, 9, 1.° andar. Tel. 52-2219.
CRECl 599.

COPACABANA — Compro ap.
com s., 2 q. e mais dependên-
cias. Corretor Milton Magalhães.
CRECI 80. Tel. 22-6128. De 13
às 18 horas.
COPACABANA

sa v
Tijuca, R. Leopoldo
— Chave no 137.

Vende-se oui
por ap, ná
Miguez, 139

COPACABANA - R. Hilário Gou-
veia, 15 esq. Av. Atlântica. -
Vendo. confortável ap. 2.° andar
c| 340 m2, 2 salões, 4 qts., 2 ba-
nheiros, 1 toilete, 2 qts. emp.
copa,, cozinha, área interna, 2 va
gas na garagem, vazio. 180 mi
lhões. Chavei na portaria, lnf.
CRECI 285. ' 

COPACABANA - Vdo. ap. VA.
ZIO prédio c/ somente 3 por an-
dar, c/ sala e qt. separados, coz.»
banh., qt. e banh. de empreg.,
área c/ tanque c/ ent. de ser-
viço, peças amplas e bem areja-
das. Av. Copacabana n.° 905, ap.
603 - Tratar c/ CARLOS - l.
S. Fco., 26, s/ 515 - Telefone
43-1527.'__ __
COBERTURA - DUPLEX - luxuo.
sa residência para pessoas da tra-
to. Localização excepcionais nunt
dos melhores pontos da Rue MÍ«
guel Lemos — Detalhes com Sr.]
COSTA GUEDES. Tel. 36-0682.

COPACABANA - Pça. Eugênio
Jardim' — Vendo ap. alto luxo,
340 m2, entrega em 12 meses
(Estrutura e alvenaria prontos) —
Saião _ 4 quartos. 65 milhões,
apenas. 22-0781 e 52-0665. Cons
trução SISAL

COPACABANA - Rua Domingos
Ferreira, 125, ap. 511, vazio, fren»
te com jardi minverno, quarto, sa-
la, banheiro, cozinha, vestíbulo
e ainda telefone e vaga na ga»
ragem. Tratar: 43-2582 - Afon-
«o. .

COPACABANA - Vdo. ap. con-
iugado. NCr$ 15 000,00. Tralar
tel. 22-9361 c| Dilma.

COPACABANA — Sola . quarta
conjugados — Vende-se na R.
Siqueira Campos, 18, Junto dt
Av. Atlântica — Preço CrS ....
18 000 000 — 8 de entrada, ..
10 000 000 em 18 meies. Tralar
tel. 37-3583. .

HUMAITÁ - V. urg. lindo ap.
frente, vazio, pintado a oleo, lu-
gar pl carro, 3 gdes. qts,, «a-
lão, copa, coz. banh. comp. cor,
área cj tanq., dep. compl. empr.
40 milh. c| 50% «ntr., rest. ._
comb. Aceita Caixa c| ó. Telefo-
ne 42-6755 - CRECl 590.

PRAIA DO FLAMENGO - Vendo
ap. vazio,. fundos, sala, 2 quar
tos. Não têm qt. emp. 26 m. Sr,
Vitah_23-3616_- CRECM0O.
RÜA PEDRO AMÉRÍCO, 151, «p.
705 — Qt„ sala sep., coz., banh.,
pint. Fac. pag. Ac. Cx., ótimo
preco>.TeU;52-3391

LARGO DE GUIMARÃES, casa
sólida com salão, 4 quartos, lin-
do jardim, etc. 65 n.iin. e um
belo ap. de frente, salão, 2 qt.,
depend. empregad. 22 milh. i
comb. 23-5466 - Pires.

FLAMENGO - Vende-se ótimo
ap. à R. Sen. Vergueiro, fren-
te, 3 qts., salão, copa-cozinha, 2
banhs. sociais, etc. e garagem.
CrS 90 000 cl 50%.

CATETE - FLAMENGO
APARTAMENTO - De sola, iar-
dim de inverno, quarío separado,
banh. com boxe e banheira, gran-
de cozinha, área de serv. WC
c quarto de empregada ent. de
serviço Independente. Preço: CrS
26 000. Ver ha Rua Correia Du-
tra 166 ap. 307.

FLAMENGO - Vendo ótimo ap.
2 qts., sl., etc. etc. 28 milhões c|
18 de sinal. Ver M. de Abrantes,
12-1103. Tr. 22-0262^

FLAMENGO - V.nd. ap. Fr.nl.,
< sl., qlo. sep., íoi., banh.,
compl., áraa. Sinal 2 000 000, p|
na escritura. Salde 36 mesas -
Aceilo Caixa. R. t.nte Lisboa,
108, ap. 502. - V.r das 13
is 18 horas. Org. Dani.l Fer
r.lra — Rua 7 d. S.t.mbro, 88,
2.o. T.ls.: 32-3631 e 42-0975 -
CRECI 236.

VENDO, barato, amplo ap. com 3
quarlos, sala e dep. 50% finan-
ciado s| juros. Tel. 42-9223 -
Rubens.
VENDO 2 salas, 3 qtos., 2 banhei
ros completos, coitnha, área ser-
viço, 2 qtos. empreg. garagem.
70 milhões. Vá hoje na Trav.
Tamoios, 8, ap. 402. CRECI 272.

LARANJ. - C VELHO
LARANJEIRAS - Nesta Rua, ap,
de 135 m2 c| gar. vendo ou tro-
co por aps. menores. Tel-: .
43-7512, c| Nunes.

FLAMENGO - Aps. de

vWJma
PREAMAR:

6h05m/0,9m e 18h40m/l,0m
BAIXA-MAR:

2h10m/0,5m e 13h40m/0,5m

APARTAMENTO - Vazio - Ven-
do ólimo. i qt.„ i si„ banh., coz., 2 salas, 3 qts.. 2 banhs
área serv. Rua Santo Amaro, 36/ ' . '_ }.-.-._,
204 - Chave na portaria. Tra- CODa> COZinha, depS. e
tar 52-2877 - Creci 961 - - . ..
vista ou a prazo bom preço.
AVENIDA RUI BARBOSA - Vd
em Ed. de 2 aps. p/ andar, c/
250 m2, luxuosamente decorado,
magnífico ap. c/ 3 dorms. _/
arms. salão, sl. de jantar, dois
banhs. sociais e amplas deps. —
50% em 4 anos. Tel. 23-3368
CRECl 286.
ACEITO seu imóvel pi vender
(mesmo alugado) em prazo curto,
sem despesas porá V. S.a. 23-2232
- CRECI 743 - 9 òs 21 horas.

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas míximas de ontem e previsão do tempo para
hoie nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 21°8, sol; San-
liogo, 150, nublodo; "Montevidéu, 20°, nublado; Lima, 25°5,
claro; Bogotá, 10°, nublado; Caracas, 28°, nublado; México,
18°, nublado; San Juan, 38°, parcialmente nublado; Kings-
ton (Jamaica), 30°, claro; Port of^Spain (Trinidad), 30°, sol;
Nova Iorque, 3o ebaixo de 0°, sol; Miami, 24°, bom;
Chicago, 0°, nublado; Lo Angeles, 18°, bom; Londres, 8°,
Chuvas; Paris, 11°, chuvas; Berlim, B°, nublado; Moscou,
4» abaixa d. 0°, neve; Roma, 17°, nublado; Lisboa, 17°,
nublado.

APARTAMENTOS - Primeira lo-
cação còm 2 quartos, salão, ba-
nheiro em côr, copa-coz., dep.
empregada. Aceito financiamentos
pt instituições públicas, na Rua
Gago Coutinho, 60 — Tratar pelo
tel. 31-3367 - Creci 203.
APARTAMENTO - Salão, 3 qtos,
banh., coz., área, qto., e banh.
emp. pilotis, frente, ar refrige-
rado, arms. e garagem. 25 mi*
lhões ent. e 25 milhões fin. —
37-4641 - CRECI 971.

garagem. Prédio sobre
pilotis c| apenas 2 aps.
por andar de frente. —
Preços a partir de Cr$
57 000 000, pagamento
grandemente facilitado,
Obra já em alvenaria c
garantia SERVENCO. Ver
até 18 horas no local,
Rua São Salvador, esq.
com Ipiranga. Vendas
PAN-IMÓVEIS, R. Mexi-
co, 119, Gr. 801 -Tels
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.

LARANJEIRAS - Pronta
entrega. Rua Soares Ca
bral, 48. Sala, 3 qts., de-
mais dependências. Ba-
se: 45 milhões financ.
lnf. VEPLAN IMOBILIA-
RIA. Marcar visitas pelos
tels. 52-2830 e 22-6102
— Depto. de Vendas

PRAIA DE BOTAFOGO
— Ótima oportunidade
para renda, emprego de
capital ou moradia — A
mais confortável planta
de sala e quarto separa
dos. Vendem-se aparta
mentos cj sala de 19 m2,
quarto de 14 m2, ba
nheiro, cozinha c| 6 m2,
área de serviço c| tan-
que e dep. completas de
empregada. Entrada de
430 mil e prestações
mensais de 175 mil. Ve-
nha hoje mesmo ao lo-
cal, à Praia de Botafogo,
324, ao lado do Cine Co-
ral, ou na VEPLAN IMO-
BILIÁRIA LTDA. Rua Mé-
xico, 148, 3.°. Tels. >.
22-0435 e 22-4861 -
J-107-CRECI 66. .

LEME - COPACABANA

Avulsas,
66.

J. 107. CRECI

LARANJEIRAS - Vendo na R.
Ipiranga, 44 c| 21. Base NCrS
25 000,00. Entrada NCrí 10 000,00

Ver no local.
LARANJEIRAS - Vende-se na R.
Álvaro Chavas n. 28, ap. 210,
sala, qt. sep., demais dep. Va-
zio. Tratar na «Av. Rio Branco,
138, 7.0 ¦_

Fazemos
questão

que o
JB fique

sempre
perto de

você

ATENÇÃO — Copacabana e Zona
Sul, possui ap.? Precisa de dl-
nheiro? Faca uma hipoteca do
mesmo — Solução rápida, quan-
tias acima de 5 milhões. Tel.
22-4337, das 12 às 18 horas,
ALTO LUXO - 1 p| andar, 300
m2 — A quartos, 3 salas, 3 ba-
nheiros, 2 qts. de criadas, gara.
aem. - Indevassável - 37-4990

CRECI 971.
A TRINTA METROS DA PRAIA -
373 m2 - 4 salas, 3 qts., sen-
do um duplo, 2 banhs., 2 qts.
do criada e garagem. 37-4990 •
CRECI 97K

VENDE-SE ou permuta-se ap.
conj., espaçoso, c| cozinha, em
Laranieiras. Por outro imóvel
igual valor em Niterói. Tel.
23-6305 - Jairo — 8 às 10 hs.

ACEITO ap. de 2 qts., como
parte de papamento — Vendo
ap. quadra da praia de 2 sa-
Ias, 3 qts., 2 banhs. - Fren-
le - Base NCrS 70 mil - ,Tel.
37-4990 - CRECI 97):'

ATENÇÃO Srs. Proprietários de
imóveis na Guanabara. Aceito
para venda, dou assistência juri-
dica gratuita, serviço^ de despa-
chantes, regulamentação de do-
cumentos etc. Informações: Qui-
landa, 20 gr. 508. Tel.: 31.3367
- CRECI 203.

/

APARTAMENTO - Sala e quarto
conjugados, banh. e cozinha, 3
milh. entrada e 149 430 mensais
sem intermediárias. Entrega ime*
diata. Tel-; 31-3357 CRECI 203,
CASA GRANDE cl 3 andares. -
Vendo em ótimo ponto do- Cate-
te, ou aceito sócio p! montar pa-
daria. Base 210 000 ou 75 000. -
45-4038.

FLAMENGO - Alm. Tamandaré
V. urg. lindo ap. lateral visto-
so, vazio, garag., irea 120 m2,
pintado, ar relrig., sancas, fio-
rões cl 3 gdes. qts., salão, 2 |.
inv.. banh. luxo compl., coz.,
gde. área c| tanq., dep. compl.
empreg. 60 milh. cl 50% ent.,
rest. a comb. 42-6755 - CRECI
590.

BOTAFOGO - URCA
,ATENÇÃdfVenir<r~na Praia de
Botafogo aps. de hall, sala, quar-
to, banheiro, cozinha. Sinal de
200 mil cruis. na promessa 200
mil prestações de 100 mil o sal-
do financiado. Tratar tf!. 46-7603
ou 26-0281 - Anita Gelbert -
Preço 9.600 — Raro e único nego-
ciol Creci 763.-"AVENIDA 

OSVALDO CRUZ. 139
— Vendo 2 duplex, alto luxo. —
Chavos cí porteiro. Tratar telefo-
ne 54-2759 - CRECI 744— Joa

AVENIDA COPACABANA, 80, ap.
202. Sep, c| dep. frente. Vista
mar. Tralar local ou tels. 57-6B09
e 57-4638 - CRECI 243.
AVENIDA ATLÂNTICA, 2 «56 -
Palácio Champs Ellsáe. — Ap
grande, vazio, vendo, fte. praia
— 250 milhões «ntr. • 150 fac.
1 ano — Aceito proposta à vista
Chaves «om porteiro Martins.
AVENIDA PRADO JÚNIOR, 281
— Vende-s. ap. 901, frente. Sa-
Ia, quarto, varanda, banheiro etc.
NCrS 18 000. lnf. 43-8257^

Nós tínhamos necessi-
dade, e até urgência, em
atender ao nosso público
de Campo Grande, em
Campo Grande, Por isso
resolvemos abrir mais
uma-Agência de Classi-
ficados do JORNAL DO
BRASIL.

ATENÇÃO - Vendo a seu imo-
vel mais rápido possível, e tam-
bém tenho o que o sr(a) procura.
Trate cem o Pedro p/ tel. 46-3982
diariamente.  ;

FLAMENGO - Vendo urgente, óli-LI-V!?.- r^lSÃ/PlíInA ¦ PRINCESA ISABEL -
meapartamentp de frente, na Rua ADMITO vender, vossa proprieda- ^NIDA 

™'™"b'}i l**"1 dc¦•'¦¦¦• 'de (mesmo alugada) em prazo Ocas.ao. Vende-se lindo ap. d,
curto, sem despesas para V. SA * « »,a "P"_»<|os. banh ,
23-2232. CRECI 743, 9 às 21 hs. nha,_ garagem Em final de cons-

APARTAMENTO::^Piala.deXBog »«*>• - Tel- 277006- ~ C°'

fogo, 360, ap. 1 022 - 3.o bio-
co. Sala, 2 qts.', banh., coz., dep.
emp., área. Ver no local e tratar

Marquês de Abrantes, sala, dois
quartes e dependências. Tratar pr
lel. 2-8192 ou à noite 2-0497 -
Niterói.
FLAMENGO ou Botafogo, compro
ap. de 2 salas, 3 ou 4 quartos,
demais deps. e garagem, lnf. 
favor para Joáo Amaral, telefones na Rua México, 148, gr. .0. —
31J2332 e 36-3621 - CRECI 273,'Tel. 32-1106 - Creci 166

truça:
pacabana.
AVENIDA COPACABANA - Duas
salas. 3 qts-, deo. compl. e ga-
ragem. De frente, 2 p- andar. —
Mercar hora pi tel. 57-7309.

Você
já pode ir

hoje
à nova

Agência de Classificados
do JORNAL DO BRASIL

em Campo Grande

3

Agência JB de Classi-
ficados, .Avenida Cesário
de Melo, n.° 1 549. (Jun-
to com a Agência Volks-
wagen — Guandu Vef-
culos.) Funcionando de
8h30m às 16H todos os
dias e de 8 às 11 h aos
sábados.

I -K /!_
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£U APARTAMENTO
está quase

COMPRO aparlamento frente c/
170 a 200 m2, mesmo alugado,
Ipanema, Leblon. Entrada ató 30
milhões. Tel. 47-2839.
EM IPANEMA — A Om passo
da praial Prédio pilotis, nôvo,
frenle, decorado, salão cl 2 ani-
bientes em mármore, pinrm de
riga • lambris de iacaranda. 3
qtos., arms., papel importado
nas paredes, 2 banhs. (um pri-vatívo) c| az. até o teto, ótima
copa-cozinha c[ az., até o teto,
gare. no nfvel da rua e "play-
ground". NCr$ 90 000 à vista,
açoitamos propostas. 36-3551.
é POSSÍVEL vender vossa pro-
priedade (mesmo alugada) em
prazo curto, sem despesas para
V. SA 23-2232. CRECI 743. 9 às
21 horas.
GARCIA D"AVILA 25 - Ótimas
unidades è venda, o apartamen'
to 1 301 (396m2 e a cobertura

Prédio em centro de lerreno
c| 16 andares. Quadra da praia.
Vista belissima. Especificações) de
alto luxo « exclusivas. Constru-
çao e acabamento de Gomes de
Almeida, Fernandes. Av. Almi-
rante Barroso, 90, grs. 5171519.
Tels.s 42-5099 e 42-1238 - TAL

Taubaté Administradora. CRE-
Cl 84.

nas

LARANJEIRAS'EDIFÍCIO BAURU1
Rua Pinheiro Machado, 62

(próximo ao Palácio Guanabara e ao Fluminense.)
8 pavimentos - 2 apartamentos por

andar e de frente', com 199 e 231 m2
2 salas, 3 e 4 quartos c/armárlos

embutidos, 2 banheiros, copa-cozinha,
dep. de empregada, área e

garagem privativa.

vá visitar
SEU FUTURO APARTAMENTO,

QUE ESTÁ QUASE PRONTO E SERÁ
ENTREGUE ATÉ AGOSTO

PRÓXIMO, APROVEITANDO A
EXCEPCIONAL VANTAGEM DE

ADQUIRIR TODA A OBRA
JÁ EXECUTADA, A PREÇO FIXO.

IPANEMA - Aprov.it. «Ua ox-
celente oportunidade de adquirir
sau apartamento em IPANEMA,
no Edifício Brasil (INCORPORA-
ÇAO CIVIA' • Construção, \i Ini.
ciada, da CIA. Pederneiras), em
um dos melhores locais, na Rua
Bario da Torre, 521, quase «s-
quina d» Garcia D Ávila Edifício
de 4 pavimentos em terreno de

000 m2. Magníficos aps. com
186 a 246 m2, constando do 2
salas, 3 • 4 quartos c/ arm. emb.

banheiros, coiinha, '1 • 2 quar-
tos de empregada, area de ser-
vÍ$o • garagem privativa. Proço
a partir do CrS 58 424 000 (NCrJ
58 424,00) - CIVIA - Trav. Ou-
vidor, 17 — (Div. da V.ndas 2."
andar) - Tol. 52-8166, da 8,30
as 18,00 horas - (CRECI 131),

LEBLON — Residência de
alto luxo na RUA CODA-
JÁS, construção recertie,
estilo moderno, rica-
mente decorada e mobi-
liada. Amplos salões so-
ciais, salão de jantar, bi-
blioteca, sala de almô-
ço, copa, cozinha, salões
de festas e jogos, 4
quartos (sendo um du-
pio) 4 banheiros sociais
em mármore, armários
embutidos em todos os
cômodos, bar, _ churras-
queira, garagem, par-
queamento, PISCINA
ACQUAZUL, dependén-
cias para serviçais em
separado, telefones in-
ternos, refrigeração, jar-
dins-, hortas, viveiros,
etc. Marcar visitas pelo
tel. 32-5353. CRECI 442.

BARRA DA TUUCA - Oportuni- BARRA DA TIJUCA - Magnífica
dade terreno 15x47, próximo
Lagoa c BR- p| 15 000 c| fac.
lnf. com Rodrigues Neto 22-4151
CRECI 167.

IPANEMA — Para entrega vago
ap. do front», c| 1. sala, 2 qts.,
banh., coz., dep. empreg, Pre-
ço: CrS 37 000 000 - (NCrS....
37 000,00) c| CrS 20 000 000
(NCrS 20 000,00) facll. 20 mesas.
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17. (Div.
de Vendas 2.° andar) - Telefone
52-8166, de 8,30 as 18,00 ho.
ras - (CRECI 131).

í PRÓXIMO, APROVEITANDO I
EXCEPCIONAL VANTAGEM DE I

l ADQUIRIR TODA A OBRA 1
I JÁ EXECUTADA, A PREÇO FIXO. J

L Cr7Í.M724 A
Bk___[? 60-76^!L_flH

PROCURA-SE comprar ou alugar
casa ou cobertura pequena em
Ipanema, Tratar com o proprietá
rio. Tel.: 23-4847 ou 43-5564 -
José Fernando.

BARRA DA TIJUCA E RECREIO
— Em 40 dias construímos cm
seu terreno por NCrS 2 000,00.
Informações tel.: 23-4860, das 14
às 18 horas, diariamente.
BARRA DA TIJUCA - Vendo lote
14x37, c/ agua e luz. lnf.'Av.
R!o Branco, 81-1 105. (CRECI n.
628). 43-7445. GAVAZZI.

residência pnra pessoa de fino
gosto, próximo ao Itanhangá —
Plantas e demais detalhes com
Rodrigues Neto - 22-4151 CRE-
Cl 167.

TIJUCA — 180 m2 — 3 VENDE-SE ap. em construçio, 8.»
andar, de frente, corn intermedia-
rins pagas, sala, 2 qunrtos e de.
pendências de empregada. Base:

RECREIO DOS BANDEIRANTES -
Junto a Rio—Santos, terreno 600
ii)2 — 2 milhões a vista. Tel.:
27-0262.
RECREIO DOS BANDEIRANTES -
Vendo 2 ótimos letes 'de esqui-
na. Bom preço. Facilito — Tratar
52-2877 - Creci 961.

grandes quarlos, 1 sa-
lão, 2 banheiros sociais,
serviço e garagem. Pin-
tura a óleo e azulejo de
côr até o teto. Ver dià-
riamente na Rua Uruguai
n.° 506. CRECI 213.

ZONA NORTE

PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO
BENFICA - Av. Suburbano, 312
- Bloco 2 - Entrada 3, ap. 207,
2 qts., sl., 2 var., coz., banh. Tra-
tar tel. 42-2294. M. Pereira. Ac.
Caixa.
PRFdiO — Vendo Rua Figueira de
Meio próximo Rua de São Cris-
lovão, com 2 loias e 1 ap. gran-
de. Tratar com o proprietário pe-
Io telefone 43-3086.

CrS 25 000 000 - Aceito Caixa,
plano antigo Tijuca, ólimo. ap.
vazio de frente, 1 por andar, com
3 qts., sl., área 95 m2. Rua Pe.
reira Soares — T. R. Gonçalves
Dias, 89, s| 802 - Tel. 42-6688
Creci 950.

SAO, CRISTÓVÃO - Rua Sen
Bernardo Monteiro 197 — Ven-
do casa com sala, 2 qtos., ba-
nh. coz., quintal, garagem. Pre-
ço 24 milhões'. Sinal 4 milhões,
saldo, aceito Caixa. lnf. 42-5772
- CRECI 480. .

PRUDENTE DE MORAIS 985
Apartamento de 241m2. Obra em
revestimento, prédio em centro
de terreno com 12 andares. Es-
pecificações de luxo. Quadra da
praia, — Estacionamento privati*
vo além da vaga na garagem.
Construção e acabamento -de Go-
mes de Almeida Fernandes. Av.
Almirante Barroso n. 90, grs.
5171519. Telefones: 42-1238 e
42-5099. TAL - Taubaté Admi-
nistradora. CRECI 84.

SAO CRISTÓVÃO - V ,S. quer
vender seu imóvel — Faca-ncs
uma visita ou nos telefone, Nis
o venderemos em 30 dias, iam

lualquer despesa para V. S. —
.ratar com Mello Affonso Enge-
nharia Ltda., na Rua Constanca
Barbosa, 152. grupo 401 — Me*
ler, iuntinho da Rua Dias da Cruz
Tels,: 29-2092 e 49-3261.
SAO CRISTÓVÃO - Vendo casas
8|9. R. Gen. José Cristino, 41, 2
qts., tl. etc. Visitem. Faciíito. H,
Silva. R. Gonç. Dias, 89, s| 405,
Tels. 52-3886 e 52-3840. - CRECI
648. Ll

RUA BARÃO TORRE, 11 ap. 102
33 000 ap. 202 39 000, 3 qt„ 1
sl., dep. emp. visitas diárias, ex-
ceto domingo, Tel,; 26-3089.

IPANEMA - Início de
construção. Ap. em cen-
tro de terreno. Salão, "3

e 4 qtos., 2 banhs., airv
pia copa e coz,, deps.
compl. emp. Construção
a cargo da SISAL — Obra
já iniciada. Plantas, in-
formações e vendas na
VEPLAN IMOBILIÁRIA

Rua México, 148 —
S| 307 - Tels. 52-2830
e 22-6102- DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS -
J. 107 - CRECI 66.
IPANEMA — Vende-se, perto da
praia, 2 quartos, sala, etc. En-
trega imediata, com 15 milhões
de entrada e o resto em 2 anos.
Informações: - 27-4390.

S.A.

Incorporaçãocxvm
Travessa O_vidor,,17 (Divisão de Vendas

..:.<¦'¦ 2.° andar) - Tel.: 52-8166 - de 8,30
ãs 18 horas - CRECI 131

Informações no local das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas.
Estacionamento na Rua Moura Brasil, muito próximo ao edifício.

COPACABANA - Vendo 2 aps.
c/ 2 qts,, sl., dep, comp-, atape-
lado, arm. emb., área, garagem.
... Bulhões de Carvalho, 537, ap.
204 - 40 milh. e Trav. Guima-
rães Natal, 13, ap. 104, sobre pt-
lotis. Cr$ 30 milhões, facilito, es*
tudo oferta. Proprietária — Tel.
57-6477.

MIGUEL IEMOS, 8, ap. 102, coni.
frente pl mar. Tratar no local
ou tel. 57-4638 - CRECI 243,
POSTO 5~- Vendo ap. alto lu-
xo, c| 4 qts., 2 salões, deps. com*
pletas, nar. e quarto p| chaufeur.
180 milhõos fin. Tratar 54-2759 -
Joaquim - CRECI 744.

COPACABANA - Rua Barata Ri-
beiro, 52 — Apenas 2 belíssimos
«parta men tos per andar, do lado
cia sombra; entrega garantida em
contrato, tm 1969, ccm a garantia

tradições da Construtora Banjo,
que já tem inúmeras obras entro-
gues e o terreno totalmente pago.Restam poucas unidades; salão,
3 ótimos quartos cj armários em-
butidos, 2 banheiros sociais, copa,
cozinha, demais dependências e
garagem. Preço ainda de lança-
mento, 39 milhões. Entrada 1 880

300 mil por mês. Vá hoje mes-
mo ao local e diariamente das 9
às 22 h.ros, o adquira a sua res!
deneta portinho da praia, ou Av.
Pres. Vargas, 446, grupo 1 206.

Mlgusl Benjó. Tels. 23-0216 e
23-1330.

VENDO 2 aps., frente, 2 praias
Copa i Arpoador c| telefone,
2 salas, quarto, varanda e coz.
Preço NCr$30 mil. Vendo outro
conjugado, grande, NCr$ 15 mil.
Ambos pintados, sinteco, lindos.
Tralar 5 de Julho, 47, ap, 803,

IPANEMA - CONSTRU-
ÇAO GOMES DE ALMEI-
DA, FERNANDES - Ven
demos no melhor trecho
— Rua Barão da Torre,
645, entre Aníbal de
Mendonça e Henrique
Dumont, magnífico
apartamento de 2 salas,
3 qtos., 2 banheiros so
ciais, demais dependêji
cias completas e gara
gem. Edifício de 8 pavi-
mentos em CENTRO DE
TERRENO e. apenas 2
aps. p| andar — acaba-
mento de luxo. Presta-
ções mensais de 750
mil e restante muito fa-
cilitado em 30 meses.
Vá ainda hoje ao LOCAL
ou na VEPLAN IMOBI
LIARIA LTDA. - R. Mé
xico, 148, 3.° - Tels.:
22-0435 e 22-4861. (J
107- CRECI 66).

COPACABANA - Vendo p| moti.
vo viagem ap. sala, 2 quartos e
dep. empr. dou ccm sniteco e
pintado na côr de pref. do com-
prador. Ver na Rua Felipe de
Oliveira 7, com o porteiro Jusce-
lino - CARLA IMÓVEIS 22-4151
- CRECI 167.
FIGUEIREDO 'MAGALHÃES 442 -
Vendo ap. sala, quarto conj. coz.
banh. frente 8o and. Cr$ 18 000
a vista. Aceito CE. com sinal
de Cr$ 5 000. Tratar 28-9154 -
Santos — 9 às 17h.

RUA BOLÍVAR - 1.° lo-
cação. Excelente acaba-
mento. 170 m2. 1 p|
andar. 2 salas, 3 qtos.,
copa, coz., 3 banhs. so-
ciais de luxo e demais
deps. Muitos armários
embutidos. BASE 92 mi
Ihões. Pagto. a combi-
nar. lnf. VEPLAN IMO-
BILIÁRIA. Tels. 52-2830
e 22-6102- DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS -
J. 107 -CRECI 66. '
RUA FRANCISCO OTAVIANO, 112
aç. 201 — Entre o Arpíador e
Posto 6. Vendo apartamento su-
per luxo, 305 m2, 2 salas, 4
qts., dois banheiros, toillete, etc.
2 vagas na garagem. Obra em
pintura. Ver no local e tratar
com o proprietário Sr. Oscar
Tel. 57-3188.

VENDO ap. sala, quarto separa-
des, dependências completas de
emp., todo de frente, constru-
ção Canadá. Ver na Rua Santa
Clara, 157, ap, 603.
VENDE-SE - Motivo viagem
América ap. 205 Rua Cinco de
Julho 202, 2 ats., sala, cozinha,
área tanque, dep. comp. emp.,
pintura nova, sinteco, desocupado
35 milhões metade financiado.
Ver e tratar local 9 às 12 horas
ou lel.i 23-4374.

IPANEMA - LEBLON

LEME — Ocasião — R. Gustavo
Sampaio — Vendo ótimo ap. de
qto. e sala separados, banh., co-
2inh. - 18 000 à vista ou 22 000
finnnc. c| 11 do entr. Aceito
Caixa. Tratar 36-1954. •
LEME - Vista p/ o mar, 3 qts.,
«a!a, saleta, 2 Jard. inv., sala al-
moço, área serv., dep. emp., ba-
rheiro compl. Precisa reforma.
Apenas 20 mil entrada. 2 p/ an-
dar. Rua Gustavo Sampaio, 826,
ap. 40], Chaves port. Tel. .,
22-5893 - CRECI 1012.
LEME — Venao ap. com 3 qts.,
2 sls,, 2 banhs, ccz., dep. emp.
em final const. preço fixo 50 mi-
IhÕes facilitado*:. Vicente Coelho
42-4599 - CRECI 358.
LEME — Rua Gustavo Sampaio»
438 - Vdo. ap. 901, frte., 150 m2
luxo, 3 qts., cl arm., salão, 2
banhs. soe, depi., garagem. Fi-
nal constr. Ótimo preço. Telefo-
no 22-7226.
LINDO ap. frente, vendo na. Av.
Prado Júnior — 12.° andar. Qt.,
ia!a separados, ampla cozinha, j.
inverno. Antunes — CRECI 651.
Tel. 52-6565.
IEME — Ap. saia, 3 qts., ermi-
ries, demais dependências c| ar-
mírioi. Informações tel. 37-7168
cl o proprietário. NCrS 60 000.
OCASIÃO - Urgente - R. Re-
pública do Peru, ótimo ap. de
frente cj 3 qtos., salão, dep.,
garagem. 50 000 entrada, 25.000
resto a comb. Tratar 36-1954 —
D. Marli.

SAO CRISTÓVÃO - Vendo ler-
reno. Rua São Luiz Gonzaga —
40 milhões. 42-4599.

VENDE-SE apartamento
de, cobertura. — Melhor
ponto do Leblon. Rua
João Lira, 103 C-01. -
Área acima de 600 m2,
grande terraço, jardim,
5 quartos, 6 banheiros,
grandes salões. Cozinha
com frigorífico e gara
gem. Para pessoas de fi
no trato. Tratar com a
IGAB. Rua Teófilo Otôni,
72. - Tel. 23-1915 -
CRECI 183. (B
V. SOUTO - 380 ni2 de alto
luxo, Elegante portaria, fachada
em mármore, esq. alumínio, vi-
dros ray-ban, refrigeração c
aquecimento central, próprios,
salão, 3 salas, 5 quartos, com
armários, 4 banheiros em már-
more, copa e cozinha, deps.
completas p[ criados, 3 gares.
c{ boxes e mil m2 de "play-
ground". 36-3351. Aceitamos sj
imóvel como parte de paga-
mento.

SAO CRISTÓVÃO - Ent. vazia
casa, Gen. Padilha 232, 2 qts
sala, coz., banh. compl. laje e
tacos. Terr. 7x27. Org. Orlando
Manfredo, Barão Iguatemi 86 —
Tel. 48-0804 - CRECI 82.-

CASAS TIJUCA - Vendo casas
B. Mosquita, 518 . 520, sólidas,
ponto comercial, 2 salões, 3 quar-
tos, projeto aprovado 15 aps., 3
lojas, lorreno 370 in2. — Tel.
23-3576.
CASA — Vendo 2 pavts., sólida,
bonita e confortável, centro ter-
reno à Rua Delgado de Carvalho,
Entrada NCrS 60 mil, saldo a com-
binar. Aceita-se Caixa e BNDE.
lnf. F. CORREIA IMÓVEIS. Tel.
48-5477 - CRECI 531.-

NCrS 8.000,00. Rua Barno do Mes-
quita, 630. Tralar tel. 48.2175.
VENDE-SE íp. ò Rua Dr. Satami-
ni. Praça Afonso Penn, 3 quartos,
sala e mais depend. Tratar tele-
fene 48-9515.

CASA TIJUCA - Vendo, ólimo
estado, livre de enchentes/ re-
cuada da rua, não é vila,'com
jardim arborizado, varanda, sa-
íeta, salão, 2 quartos todos com
grades, banheiro em côr, copa,
cozinha, dependências de empre-
gada, quintal e área coberta. Pre-
ço: Cr$ 40 000 com 50% e o
restante a combinar. Rua 18 de
Outubro, 303 — Muda — Tel.
38-0942 — Sr. Guimarães.

TIJUCA — Vendo ótimo ap. vazio
com 2 qts., sl., dep. emp. Ver na
Rua dos Araújcs, 117, ap. 202,
cl port. Aceita fin. antigo, Caixa
c| sinal 2 500. Pode morar. Tra-
tar pelo tol. 32-2199 - C. 910. _
TIJUCA - Rua Almiran"-
te Cócrane n.° 72 —
Vendemos aps. c| 170
m2, composto de salão
c| 45 m2, 3 ótimos qts.

arm. embutidos, c|
SINTECO, 2 banhs. so-
ciais em côr, copa e co-
zinha, dep. para empre-
gada e garagem. Visitas
no local diariamente,
lnf. tel. 43-2070 - Cre-
ci 213.

ESQUINA TIJUCA - Vendo ter-
reno 336 m2, ótimo ponto. B.
Mesquita, esquina F. Pontes. Pro-
|»to aprovado 22 aps.. 4 lojas, —
Tel. 23-3576.

TIJUCA - Rua Desçjnb. Izidro,
p. 309; Gor,. Roca, ap. 406, Al-

mirante Cócrane ap. 302; Prof.
Gabizo ap. 101., Silva Teles ap.
104.,. Antônio Basilio ap. 402.,
Mariz e Barros ap.. 301 e 504;
Gonçalves Crespo ap. 101, de
1, 2 e 3 qts., dep. empr. e gara'
gem. Preço desde 18 a 60 milh
Aceito Caixa ou IPEG c/ sinal
TráVàr na Rua Conde Bonfim, n.°
377 s/608 - Tel. 34-6049 - CRE-
Cl 304. Temos também em outros
bairros e na Rua São Fco. Xa-
vior aps. 301 e 302 c/ garagem

Novos.

SÃO CRISTÓVÃO - .Gen. Padi
lha 232, vendo casas 1 e 2 qts,
sala/còz., banh. ò] ent. partir 

'..
2 700 prest. 66 420. Ver 14 às
17 dom. 10 às 12. Org. Orlan-
do Manfredo, Barão Iguatemi, 86
- Tel, 48-0804 - CRECI 82.

MARACANÃ — R.tiaèncias du-
plex com financiamento Integral
da construção em parcelas de Cr$
293 040, após as chaves ci três
quartos. 2 banheiros sociais, sa-
Iao, copa-cozinha, dependências
de criados, área • garagem. Ter-
rano financiado em 25 meses com
500 000 de entrada sem iuros,
condições am conformidade com
planos habitacionais • órgãos exe<
cutivos. Tratar na Av. Presidente
Vargas, 527, s| 2111. Telefone:
43-6520 * ver na Rua São Fran.
cisco Xavier, 649, CRECI 685.

TIJUCA-RIO COMPRIDO

V. SOUTO — Rarlssima oportu.
nidade! 2 quartos, 2 banns., sa-
lão, deps,, completas e gare.
Edif. novo, pilotis, frente. Tel
36-3551.
V. SOUTO - SOBERBO - Sa-
lão, s| de jantar, 4 qtos., c] ar-
ms., 3 banhs, em mármore, 2
qtos., p| criados e gare. Edif.
sobre pilotis, c| fachada em
mármore e luxuoso acabametno.
Somente 180 milhões financia*
dos, como esti. 36.3551.
VIEIRA SOUTO, ap. de ali. luxo,
salão, 3 quartos, c/ armários, 2
banheiros sociais, toilete, copa-
cozinha, 2 qts. e banh. emp., 2
vagas na garagem. Preço 250 mi-
Ihões.. lnf. 22-6526, 52-4343 -
Murillo de Souza — Creci 81.
VENDE-SE 1 casa de ÍZ^dUtrh»;
sala, varanda, cozinha e banhei-
ro. Construção de alvenaria. —
Tratar na Rua Saint Roman, 200,
êste número fica na entrada do
Morro Cantagalo, Tratar c] D.
Aparecida ou Sr. Simões.

GÁVEA - J. BOTÂNICO
GAVEÃ — Vendo ótimo ap, com
3 qts., sl., cop., coz., área ocup,
ent. vazio. Ver na Rua Maior Ru
bens Vaz, 193, ap. 301 - Sinal
10 000. Sdo. 3 anos. Tratar pelo
tel. 32-2199 - C. 910.

ATENÇÃOI Vendo de frente ap.
na Rua Paulo ae Hrontin, 285 ap.
302 edifício nôvo la. locação
alto luxo, fachada de pastilhas,
sob pastilhas, composto de: hall,
ampla sala, 3 ótimos quartos, ba-
nheiro, copa, cozinha, área, dep.
de empregada e garagem. Nas
chaves 20 milhões o saldo finan
ciado. Tratar - Tel. 26 .281 ol
46-7603 com Anita Gelbert. Raro
negócio — Creci 763. r
APARTAMENTO bolo e conforta
vel junto do Colégio Militar e
Instituto de Educação — 140 m2
- NCrS 40 mil - 37-4990. -
CRECI 971.
APENAS 10 000 entr. Vendo, Ti-
juca ap. frente, vazio, jardim, sa
Ia, 2 qts., dep. completa e ga
ragem, Coutinho, tel. 54-1990. -
CRECI 771.
ATENÇÃO — Tiiuca — Vendemos
lindo ap. de cobertura com 2
ótimos quartos, sala e dependén'
cias completas e mais um terraço
livre com 80 m2. Preço: 42 000
com 15 000 de entrada facilita-
da e o saldo através de finan-
ciamento da Caixa Econômica em
prestações de 320 000. Ver à Av,
Paulo de Frontin, 285, ap. C-01
das 9 às 13 horas diàriar.ente,
Tratar à Av. Rio Branco, 183 ¦
3° andar. Tels. 22-3737 e 32-2542
- CRECI 256.
A VENDA - RIO COMPRIDO -
1 ap. 202, Rua Cilizo n. 20, c/3
qts., ele. Éntr. vazio. Tratar Mon*
serrate Imóveis Ltda. — Rua A|.
varo Alvim n. 37, sl. 702. — Tel,
42-3498 - CRECI 895.
AVENIDA PAULO DE FRONTIN -
Vdo. próx. à Av., em terr. de
11x28, de 2 pavts., luxuosa resi
dencia c/ 4 dorms. c/ arms., 2
salas, 2 vs., 2 banhs. sociais, am-
pias deps. e garagem. — Tel.
23-3368 - CRECI 286.

PRAÇA LAMARTINE BABO ,-
Vendo ap. 3 qts., sala e cox., do
frente, 30 milhões financ. Tratar
54-2759 — Saens Pena, 55 gr.
302, Joaquim "— Creci 744.
PRAÇA'SAENS PENA~- Vénde-sé
ap. 5o. andar, frente, 1 a. loca-
ção. S., 3 q. Barão de Mesqui-
Ia, 218 - Prop. Sr. Israel -
Tel. 48-7101.
PRAÇA DEL VECCHIO, 23, 201,
— Vendo ótimo ap. 3 q., 1 s.,
banh; luxo, copa-coz,, dep. emp.
varanda, área, todo frente, ata-
pelado, garagem, vazio. Base 50
mil. Aceito ofertas, Sr. Areno,
25-6095.

VENDO ótimo op. 3 qts., sala,
topa-coz., dep. emp., garagem;
45 mil cruz. novos a comb. Tel.
23-9199. Olivor. CRECI 318.
VENDE-SE op. composto de 2
salas, 3 quartos e demais deps,
Ver com o porteiro à Rua Felis-
berto de Menezes, 31, op. 504
(esquina de Mariz e Barres). Pre-
ço: CrS 5 000 000. Condições o
combinar. Tratar com Enir Ltda.
Rua Ouvidor, 86, 5.° andar. Te-
lefone 31-2332. CRECI 273.

ANDARAI - GRAJA0 -
VILA ISABEL
ATENÇÃO - Graiaú - Vende-
mos lindo ap. de cobertura, com
terraço próprio de 150 m2, sala,
quarto, banheiro e cozinha e ga
ragem por 27 000 com apenas
7 000 de entrada facilitada e o
saldo em prestações de 254 000
através da Caixa Econômica Fa-
deral do Estado da Guanabara.
Ver à Rua Comendador Martinclli,
185, ap^ C-02, das 9 às 13 horas
diariamente. Tratar à Av. Rio
Bronco, 183, 3.° andar. Telefone:
22-3737 e 32-2542 - CRECI 256.

ATENÇÃO _ JACAREPAGUÁ - ',
Rua Cândido Bonício. Magníficares. cenlro ter. 22x75, cl 2 sa i
l«s, 3 qls., 2 banh., 2 var., co
pa-coz., 2 qls. emp, gar. c de-
pósito. 50 m, c| 50% financ. Det.
&,_?_ H8 gr- 3°3- Tolefont32-1106. _CR_ECI_166.
CAMPINHO - Vondr~tõ7r8xl8
planes, à Rua Comendador Pin.to, 420 lole. 5. Ver local -
Tratar , A, i Jau»' ¦-. ..Tel. 29-2044.
CAMPINHO"- Vondo ou trocoum terreno. Aceilo carro. Entr000,_ prest. 80. Aceito prono .ta. Cândido Benício 50 sl. 20.''
CAMPINHO - Mad. vondTTasi
vaz,a, 5 compart., iardim, gran.de quintal. Enlrada a comb..
Lcngo financiamento — Ver T.- -
Maria Jcsé,_28 — Urgenle.
CAMPINHO -""Est.¦ : Intendente'
Magalhães, 323, cl 47, vd. 2 qls.,sala, coz., banh. laje e tacos —
Ver local. Org. Orlando Manfre.
do. Barão de Iguatemi, 86. Tel.
4B.804. CRECI 82.
LARGO" PICHINCHA - Vendo" cã",
sa 2 qtos., et., ter. lOxao. Est.
Tindiba, 225. Entr. 4 000, pres.tações_200.
JACAREPAGUÁ' - Praça Seèã"^
Vendem-se 2 boas casas, de sl,.

qts., 2 banhs., copa-coz., e 2
var. e s| 2 qts., copa-coz. em
ter. 11x43. 45 m. c] 20 m. sal-
do 30 moses. Det. México, 148
gr. 303. Tel. 32-1106. CRECI 166.

ANDARAI - Vende-se na Rua
Paula Brito, 671, ap. 304-A, 2
qts., sl., dep. Preço NCrS 18
mil. Chaves c/ porteiro. Trat. -c/
prop, - 36-5321.

TIJUCA - V. r.sid. vaiia, 2 sa.
las conj., 3 qts., banh. soe, gr.coz., dep. emp. compl., pinturaóleo, sinteco, sancas, florões ,luztnd., grades ferro. Garagem, eis-
terna c| bomba. Jardim. Para ver
tratar prop. tel. 58-3666.

ACEITO Caixa — Vendo apto.
201. Rua Torres Homem (Vila
Isabel), frente, vazio, 2 qtos. sl.
dep. completas, área 90m2. Te-
lefone 32-3594. _í
APARTÁMENTO~X VOLKSWAGEN

Ap, 2 q., s., bh., cz., área,
70% construído, p| Volks 62 em
diante. Ótimo negócio — Telefo-
ne: 22-8182 - Simão.

TIJUCA — Sr. Proprietário, an-
tes de vender o seu imóvel, fa-
ça-nos uma consulta, avaliamos
s| despesas. Vendemos no má
ximo em 30 dias. CITIL LTDA. -
Tel. 57-0100. CRECI 621.

RUA 18 DE OUTUBRO, 25 - Ven-
de-se em final de construção
apartamento 404, sala e quarto
separados, quarto^ de empregada
e demais dependências. Tratar R.
Álvaro Alvim, 31, 8.o andar.
RIO COMPRIDO - Vendo ap. de
frente indevassavel, varanda, bí-
nheiro com boxe, dep. com...
15 000 000 de entrada, restante
a combinar. Preço 30 000 000.
Av. Paulo de Frontin, 516, ap.
n.» 604.
RUA DESEMBARGADOR ISIDRO
— Vdo. ap. final corístr., pilotis.
2 qts., sala, deps., garagem, pint.
óleo. Preço excepcional, motivo
viagem. Tel. 22-7226 ou 37-4794.

TIJUCA - OBRA NA 5a.
LAJE — Em edifício de
apenas 8 pavimentos,
apartamentos de ampla
sala, 2 ou 3 quartos, jar-
dim inverno,' copa-cozi
nha, dep. completas de
erripregada e serviços,
pilotis, garagem, etc
Preço Cr$ 15 900 mil c
entrada de Cr$ 1 milhão
e mensalidades de Cr$
225 mil SEM JUROS. Vi
sitas no local diàriamen
te, R. BARÃO DE MES
QUITA 98 (em frenle ao
Col. Militar) entre 8 e
20 horas, ou no Dep.
Vendas, Av. Graça Ara-
nha, 174 s| 516 -Tel.
32-5353. (CRECI 442).

ANDARAI - Rua Ferreira Pontes,
479/513. Vendo os últimos aps.
c/ 3 qts., sala, cozinha, banhei-
ro, deps. compl. de empregada
Entrada 8 000 000 e o saldo -em
50 meses. Aceito Caixa ou Insti-
tuto. Ver e tratar no local co
Sr. Walter ou pelo tel. 22-5358
com Sr. LACERDA.
ACEITO Caixa ouí IPEG ç|. sina),
casa de laje, sl., 2 qts. etc. tra-
vessa Tarei lia, 25 (começa R. Se-
nador Nabuco, 284, próx. Pça.
Sete, 23-2232 e 32-5855 - CRECI
743.

SAENS PENA - R. Saboia Lima.
— Vdo. c| excepcional vista, lu-
xo, 3 qts., 2 salas, copa, deps.,
pint. óleo, parquet, garagem, óti-
mo preço, e condições. Telefones:
22-7226 . 37-4794.
SR. PROPRIETÁRIO - Compro,
vendo • avalio sev imóvel, sem
despesas. Atendo a qualquer hora
- T.ls. 30-1548 e 30-3823.

ATENÇÃO - Av. Paulo Frontin
ap., 2 qts., sl., dep. emp., etc.
35 milhões, ent. 15 milhões, —
Prest. al comb. Rua Frederico
Méier, 15 s| 304 - 49-8633 -
Creci 1 074 — Dias e Buss.

IPANEMA - Vdo. ap. alto luxo,
3 qts., salão, copa, coz., 2 ba
nheiros, dep. emp., garagem, 90
milhões à vista. Tcl. 52-3457.
IPANEMA - Urgente - V. ot.
ap. vazio, R. Sadock Sá, 2 qts,,
si., dep. e gar. 30 000 à vista.
38-3340, 42-1337. CRECI 650 -
P. Lima.

JARDIM BOTÂNICO - Casa com
2 pavimentos, 2 salas, 3 quartos,
dep. compl. garagem copa-cozi-
nha, final de construção. A vista
20 000 mil. Urgcnte.Jel^ 46-0475.
JARDIM BOTÂNICO - Vende-se
vazio na Rua Visconde da Gra-
ça 169 ap. 102, completamente
ref. sinteco, arm. emb. 3 qts.,
sl-, e dep., garagem. Tratar pelotel.i 46-292]. Chaves c| porteiro.

APARTAMENTOS - Novos va-
zios, pronta entrega, sala, 3 ou
4 quartos, etc. Dep. emp., gara-
gem. Ver Rua Almirante Cocra-
ne, 56 — Francisco. _____

IPANEMA — Vendo melhor ofer-
ta ap. 403, Visconde Piraií, 479,
s„ 2 qtos., banh. e depend. em-
pregada. Ver 9 às 12 c 14 às 18
sábado e domingo — 47-4649.
lEBLON - V.ndo ap. sala, qt.,
coz., banh. Rrédio 3 and., inqui-
lino notif. Rua Aperana, 113 —
ap. 203, NCrS 9 000 em 180 dias
e NCrS 105 pl mes iá financ. Cx.-
Econ. Tels.: 22-3057, 2241679,

ATENÇÃO — Baratissima n_.
dencia de luxo vista para o mar
Ia. locação 5 qtos., 4 banheiros,
2 salões, elevador novo, 6 pes-
soas Atlas, aquecimento central,
lavanderia, 2 qtos emp., qto.
chofer, terraço cobertura ccm pe-
quena piscina etc. Base 270 tri-
Ihões. Aceito oferta visitas pelo
tel. dias úteis 32-1597 - Não
úteis 36-7431.

RUA BARATA RIBEIRO
— Sala, 3 qtos., coz.,
banh., deps. completa
de' criada e área de ser
viço. 130 m2. BASE: 60
milhões. Pronta entre-
ga. Pagto. a combinar,
lnf. VEPLAN IMOBILIÁ-
RIA. - Tels. 52-2830 e
22-6102 - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS -
J. 107 - CRECI 66.

ALTO LUXO - R. Prudente da
Morais, excepcional ap. ' para #n-
trega neste ano, com living, sala
de jantar, 4 qts., dep. completas
refrigeração interna, salio de fes*
tas. Tudo amplo. Demais inf
na Rua Fe.° Otaviano n. 67, Co-
pacabana. Posto 6, com Sr. Costa
Guedes, das 10 is 12' • 16 às
19 horas.

LEBLON - Com vista p|
o mar. Sala, 3 qtos., co-
zinha, banheiro, dep.
completas emp., área de
serviço. Base 68 milhões,
ou aceitamos ofertas p|
pagto. em curto prazo,
lnf. VEPLAN IMOBILIÁ-
RIA. , Marcar visitas pe-
los tels. 52-2830 e ...
22-6102 — Dias úteis. —
Depto. de Vendas Avul
sas. J. 107- CRECI 66.

ATENÇÃO — Procuro residência
até 200 milhões p| pagamento
em 12 meses, nos bairros da ta-
goa, J. Botânico, Ipanema, Le
blon. Informações para Antônio
Santos. Tel.: 31-3367. CRECI 203

RUA REPÚBLICA DO PERU -
Vdo. vazio, ótimo ap. de 2 qts.,
sl. e deps. completas de empre-
gada. 30 milhões. Tel. 23-3368.

CRECI 286.

AVENIDA VIEIRA SOUTO, 416 -
Superluxo — Últimos apartamen
tos de 377 m2, edificio de 9 an
dares na Praia de Ipanema. Obra
em revestimento. Construção e
acabamento de Gomes de Almei-
da, Fernandes, Avenida Almiran-
te Barroso, 90, gr. 5171519 - Te
lefones 42-1238 e 42-5099 - TAL

Taubaté Administradora — CRE-
Cl 84.

RUA STA. CLARA, 246,
ap. 202. 2 salas, 2 qtos.,
coz., banh., dep. compl.
emp., área de serviço. 2
p[ andar. Pronta entre-
ga. BASE: 38 milhões,
lnf.: VEPLAN IMOBILIÁ-
RIA. Tels. 52-2830 e ..
22-6102 - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS -
J. 107 - CRECI 66.

LEBLON — Rua Rita Ludolf. Aps
. sala dupla, quarto separado,

banh., coz., quarto emp., W.C,
área c| tanque, 10 milhões de
entrada e o rest. fac. financ. 34
meses. Vendas exclusivas Valde-
mar Donato. Tels, 43-8000 e
43-8700. CRECI 5.

ATENÇÃO - Frente, vazio,
la, 3 quartoa etc. Dep. empr.,
garagem sinteco. Rua Barão PI-
rassinunga, 48 ap. 401 — Chaves' 

porleiro - 28-2417.

JARDIM BOTÂNICO -
Vendemos excelentes
apartamentos de sala-li-
ving, 3 quartos, 2 ba-
nheiros sociais, copa-co-
zinha. Edifício de 11 pa-
vimentos, em CENTRO
DE TERRENO, c| 4 500
m2. Tôdas' as peças de
frente, piscina, play-
ground, jardins e gara-
gem. Construção de GO-
MES DE ALMEIDA, FER-
NANDES. Preço: 27 mi-
Ihões, c| 960 mil de en-
trada e 330 mil mensais.
Venha hoje mesmo ao
local, à Praça Santos Du-
mont, 138, de 9 às 22
horas, ou na VEPLAN
IMOBILIÁRIA LTDA. -
Rua México, 148, 3.°.
Telefones: 22-0435
22-4861 -J-107-CRE-
Cl 66.

ACEITO vosso imõvel para ven-
der (mesmo alugado) sem desDe*
sas para V. S.a. 23-2232. CRECI
743, 9 às 21 horas.
ATENÇÃO - Tiiuca — Vendo bom
ap. iunto à Praça, com salão, 2
quartos, dep. e garagem. Frente,
primeira locação. Ver na Rua Bom
Pastor, 43. Tratar na Av, Graça
Aranha, 226, s| 304 - Telefo-
ne 42-6656 - Creci 1 026.

TIJUCA — Vendo tna Rua Gen.
Roca, 575, próx. à Praça Saenz
Pena, ap, de frente todo ata-
petado c| 3 qts., 1 salão e de-
pendências comp. Ver somente
das 9 às' 13h. c| Sr. Nelson
(Port. do Ed.). Preço: 40 milhões
Financ. lnf. tel.: 36-3092.

ALDO MOURA LTDA. - Vende
casa 7. Rua Pontes Corrêa, 20.
Três qts., dep. 15 milhões. Infs.
seção de vendas. Av. Cop., 5B3,
s| 810. Tel.: 37-9471. CRECI 353
APARTAMENTO" de- luxo c| 130
m2. Armários embutidos em to-
das as peças.' Ver de 9 às 12
horas. Desembargador Izidro, 60
ap. 603, Tratar c| Sr. Santos
Quitanda, 20 gr. 508. Tel.t .
31-3367. CRECI 203.
APARTAMENTO la. locação: Saja-
quarto conjugado, banheiro e
kitch. 3 miihões entrada e 350
mil mensais. Barão de Itapagipe,
465 ap. 401. Tratar Quitanda, 20
gr. 508. Tel.: 31-3367. CRECI
203.
ACEITO para venda, apartamen.
tos, casas, terrenos etc. Seh des-
pesas para o proprietário. Infor-
mações Quitanda, 20 gr. 508, tel.t
31-3367. CRECI 203.
APARTAMENTO - Vendo, sala,
2 qts-, |. inv.,. dep. emp., área
cj tanque, garagem, pilotis, pint,
nova e sinteco. Na Rua Vde. Ita
marati, 32| 308, 30 milhões, 50%
entr. ou ac. Caixa Econ. Tel.:
48-5234 - 57-9973.

LEBLON - Vendo ótimo ap. nôvo
sala, 2 qts., copa-coz., dep. em-
preg. e garagem-a poucos me-
tros da V. Albuquerque. — lnf.
42-7750. CRECI 497.

ARPOADOR - Apartamento de
250 a 305m2. Obra em revesti-
mento. Especificações de total lu-
xo. Edifício Monet e Mune.. R.
Francisco Otaviano 112 — Peças
excepcionalmente bem divididas.
Construção e acabamento de Go-
mes de Almeida Fernandes. Av.
Almirante Barroso n. 90, grupos
517/519. Tels. 42-5099 e 42-1238
— TAL — Taubaté Administrado-
ra. CRECI 84.

POSTO 3 - Rua Gene-
ral Barbosa Lima, 95,
ap. 701. BASE: 75 mi-
Ihões. Salão, 3 qtos.,. 2
barihs., copa, coz., deps.
criada, área de serviço,
2 vagas na garagem. —
lnf.: VEPLAN IMOBILIÁ-
RIA. - Tels. 52-2830 e
22-6102. - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS. -
J. 107- CRECI 66.

¦fe.

PRECISO de vários aps. vazio ou
alugades para clientes. Resolvo
cm 30 dias sem desp. para V.
Sa. Nes bairros de Copacabana,
Ipanema, leblon. Leme. Ccnj. 1,
2, 3 o 4 qts., tenho várícs pe-
didoh Det. 23-1214 CRECI 644.

W*»*!

SAINT ROMAN 4B0 - Ap. 603
Vdo. sl. qt. fte. vario, sinal:

5 500 24x300 - Tral ir - Catete
310. sl. 313 - Benrra. CRECI
1054 - 45-7010 - 34-3475.
SA FÍRREIRA, 228, de frente. 2."
andar, quarto e sala, pequena co-
zinha, CrS 10 milhões de entra-
da e prestações de 100 mil pela
Caixa, total 15 milhões. Telefo-
ne 27-3665.

AVENIDA VISCONDE DE ALBU-
QUERQUE, 29 - Últimos aparta
mentos de 570m2, Unicamente
para família de altíssimo trata-
mento. Obra já em revestimento.
Edifício Vila-Lôbos. — Constru- .
ção e acabamento de Gomes de
Almeida, Fernandes. Av. Almi
rante Barroso, 90, grs. 517-519.
Telefones: 42-1238 e 42-5099 -
TAL — Taubaté Administradora —
CRECI 84.

VENDA seu ap. por in-
termédio do Depto. de
Vendas Avulsas da Ve-
plan Imobiliária.
VAZIO — Fte., 3 qls., vista para
o mar, prédio luxo, garagem. 220
m2. Financ. 2 anos. Av. P. Jú-
nlcr. Det. 23-1214 - CRECI 644.
VENDO ótimo ap. de frente, v_-
zio, 1 sala, iardím inv., 2 qts.,
dep. emp., pintado, sinteco. Ver
no local Rua Raimundo Correia,
70 tn. 304. Tratar Sr. lourival
Ttl. 36-2680.

LEBLON - Aps. de sala,
1 ou 2 qts., deps.. e ga-
ragem. Q. prontos. Aca-
bamento de luxo. Preços
a partir de 20 000 000.
Pagamento grandèmen-
te financiado. Ver no lo-
cal Rua Bartolomeu Mi-
tre, junto do 1079 das 8
às 19 h. Construção c[
garantia SERVENCO. -
Vendas Pan-lmóveis. —
Rua México, >19, Gr.
801 - Tels. 52-5256 e
22-3032. CREG| 704.

LAGOA — Apartamentos prontos,
Av. Epitácio Pessoa, 870 entre
o Corte do Cantagalo e a Rua
Montenegro, Os últimos aparta-
mentos do Edifício Matisse. To-
dos de frente - 201 (212m2) e
502 (196m2). Ar condicionado,
água quente e exaustor super-
luxo — Construção e acabamen-
to de Gomes de Almeida, Fer-
nandes — Av. Almirante Barroso,
90, gr. 517|519. Tels.:- 42-5099
e 42-1238 - TAL - Taubatí Ad-
mlnistradora. CRECI 84.

AV. ATAULFO DE PAI
VA, 50 — Bloco C. 1 ap
1101. BASE: 40 milhões
Pagto. a combinar. Sala,
3 qtos., coz., banh. e de-
mais deps. Ver direta-
mente ho local e tratar
na VEPLAN IMOBILIÁ-
RIA. - Tels. 52-2830 e
22-6102 - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS -
J. 107 - CRECI 66.
BARTOLOMEU MITRE, Iunto _ fça.
A. Quental, Ap. dá tt., 2 qts.,
banh., coz., dep. *r.ip., garagem
NCr$ 40 000,00. Metade em 30
meses. Hermann de Farias. CRECI
536. Tel. 52-4455..

LAGOA, GÁVEA - Vendo 2 pala.
cetes altamente luxuosos, todo
conforto. Só pessoalmente. H. Sil-
va. R. Gonç. Diar, 89, s| 405.
Tels. 52-3886 • 52-3840 - CRECI
648.
LAGOA — Fonte da Saudade
Vende-se 'ólima residência, longe
d# morro, granda oportunidade
para negado urgente. — Entrega
imediata. 22-6917 • 424743.
CRECI 643.

TIJUCA — Vendo-se ótimo apar-
tamonto de frenta, ccm 3 quar-
Jos, sala, "¦ cozinha, banheiro so
eíal em cor, dep. de empregada
e irea. Entrega vazio. Entrada:
CrS 12 500 000 . o saldo em
prestações de CrS 450 000. Ver
na Rua Araújo Penna, 43, ap,
401 - Tratar em MELLO AFFON.
SO ENGENHARIA LTDA, na Rua
Constanca Barbosa, 152, grupo
401 - Tel. 29-2092 e 49-3561.

JACAREPAGUÁ' - Anil, vendo
magnífico terreno localizado em
lugar de alto luxo. Preço e con*
dições 26-9992 - Sr. Pedro.
JACAREPAGUÁ - VdõT-2_"0Ò.
m2. Est. Pau Ferro, serve lotes
vila ou res. luxo. 130 milh. 50%
£ vista._Dct^ 52-3457.
JACAREPAGUÁ - Vende-se cont
iunto de 3 casas, na Rua Pinto
Teles. SÃo independentes sendo
uma grande de frente e duas pe-
quenas nos fundos com entradas
separadas. Preco lotai: NCrS ...
40 000 (quarenta milhões de cru-
zéiroí 'antiçjoM- Informações ccm
Sr. Marinho ou D. Serafina. Tels.
42-4020 na parte da tarde e
52-0012, à noite.
JACAREPAGUÁ - Estrada 3 

'Rios
Vendo luxuosa casa c| 2 quar-

tos, saía, coz, e mais um ap.
nos fundo., linda morodía e alar-
dinada c|- telefone e ar condi-
cionado. Tratar 22-2376 —
49-7505. ......

APARTAMENTO VAZIO - Sala,
2 qts., q. e., etc, garagem. Ver na
Rua Rosa e Silva, 19, ap. 108
Sinal 8 mil. Tol. 37-0338.
ANDARAI — Ocasião, R. Paula
Brito — Vendo ótimo ap. em
edif. de luxo, sob pilotis, c
salão, 2 qtos., qto. empreg
grande garagem, 20 000 à vista
ou 24 financ. c| 12 de entr
Aceito Caixa — Tratar 36-1954
- D. Marli.
APARTAMENTOS Maravilhosos na
Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, etc,
V. S. encontrará c! Bueno Ma.
chado. Rua Barão Mesquita, n.°
398-A. Tel. 34-0694 e 58-3233,
venha vê-los som compromisso -
Creci 986.
APARTAMENTOS c| 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, dep.
completas empreg. 5,5 milhões de
entrada e 309 357 mensais (Alu-
gados _| contrato) Raja Gaba-
glia, 90 - Tel.: 31-3367. CRECI
203.
DONA ROMANA - A"p. sl., 3
qts., coz., banh., área tanq., l.a
loc, pag. long. praio, 45-3983- CRECI 190.
ê POSSÍVEL vender s| imóvel
(mesmo alugado) em prazo cur-
to, sem despesas para V. SA
.Tel. 23-2232. CRECI 743. 9 às
21 horas.

PRAÇA SECA - Vendo conforta,
vel C-5-*c| 2 qts., sl., coz., banh.
o quintal. Base: 18 000,00 com
8.000. Tratar'na Rua Cândido De.
nício, 1 551 — Próprio.
PECHINCHA - Vendo casa 3 qts.,
etc. 10x40. Entr. 5 000 prest. 200.
Aceito proposta. Trat. Cândido
Benício 50 sl. 205.
PRAÇA SECA - Vendo ap. la.
moradia. Entr. 4 000. prest. 200.
Fac. a entrada. Aceito proposta,
Trat._Când|do Benício 50 si. 205.
TAQUARA - 2 luxuosas e belisst.
mas residências,, na Estrada Rodri-
gues Caldas, sendo: n. 705 — Sa-
la, 3 quartos, banheiro, cozinha,
varanda em toda extensão e mai*.
apartamento de empregada nos
fundos. Tcl. 92-1635 — Cetel —
n. 1 053 — 2 pavimentos ccm 2
salas, 5 quartos, banheiro, cczi-
nha, garagem, piscina. Telefo-
ne 92-1535 - Cetel. Tratar ccm o
proprietário, Largo da Taquara
n. 170 — Barraca Azul — Sr. Nilo,
TAQUARA- V. casa eni censt.
pont. de laie. Ent. 1 000, facili.
lo prest. 60,00. Ver na Est. San-
ta Efigênia, atrás do n. 337, c|
D. Rosa. Tratar na Rua Maria
Freitas n. 73, s| 301 - Mad. -
Cetel 90-2405 - Creci 36.

TIJUCA - Adalberto
Aranha, 47 — Estrutura
e alvenaria prontas. Cen-
tro de terreno sobre pi-
lotis com sala, 2 quar-
tos, cozinha, banheiro,
dependências completas,
todas peças de frente. —
Construção CHOZIL ENG.
S.A. Informações Av.
Rio Branco, 156, s| 803.
Tels. 52-7494 e 32-3813
- JULIO BOGORICIN -
(CRECI 95).

APARTAMENTO grande, Rio Com-
prido. R. Tte. Vieira Sampaio.
49-203, 2 qts., salão, dep. com-
pletas, área. lnf. 42-7750. CRECl
497. NCrí 25. p| Cx. c| 5. de
sinal.

LEBLON - Vdo. na Rua Hum-
berto de Campos, próx. a B. Mi-
Ire, em edif. de 2 aps. p/ andar,
ótimo ap. de qt. e sala separados
e deps. completas de emprega-
da. Está vazio. Marcar visita p,
tel. 23-3368. - CRECI 286.
LEBLON — Vendo magnífico ap.
de írente, garagem, com sala,
3 quartos, banheiro, cozinha,
área de serv. c| tanque e dep.
de empreg. Preço 40 milhões.
Sinal: 10 milhões. Saldo aceito
Caixa. lnf. c| proprietário. Tel.
52-1837 - CRECI 480.
LEBLON - Vendo ap. f. const.
Av. Ataulfo Paiva, 1 292 - 801— 1 s., 2 q.. dep. emp. Ver no
Iccal. Tratar tel. 37-9183, p| ma-
nhã.
LEBLON - Vendo an, J». loca-
ção, sala, 2 c;**., cozinha etc. per-
ío d. praia. Preço à vista. NCr$
35.000,00 - Tel. 26-5903.
PALACETES - Lcbion, Gávea -
Compra-se. Tels. 26-0840 e ....
47-5112.-Dr. Martins ou Dr. Al-
ves.

LAGOA - Vendo Av.
Epitácío Pessoa, 448,
aparta nento 301, com
2 quartos, sala e depen-
dências completas, de
frente, linda vista, pa-
vio. Tratar no local c'
porteiro. Tel. 36-4337.
RUA MAJOR RUBENS VAZ - Ca
ia 2 pavs. Terr. 13x20. 45-3983
- CRECI 190.
VAZIO - Fl.., 2 qts., sl., dep.
emp. compl. »! c| tanq. R. Ma-
ria Annóliea, 752 ap. 101. Part.

?lana. 
Ent. som.nt. 8 000. R.sl.

ínan. 30 meses ou pe!_ Caixa
Econ. Peq. sinal plano antigo
23-1214 CRECI 644.
VENDE-SE ap. na Rua Maria An-
gélíca c/ 2 qts., .ala e demais
deps. ccmp!etas c' móveis e tel.
Prç. 23 000 à vista. Trat. e mar-
car visita c/_Pedro._te'. 46-3982^

S. CONR. - B. TIJUCA
BARRA - Vendemos ter. 15x49
mts. iunto à praia. 17 milhões
c| 50% em 2 «nos. Tr. 220262.

APARTAMENTOS PRON-
TOS - TIJUCA - Em
edifício de apenas 4 pa-
vimentos, vendemos óti-
mos aps.: sala, 2 qts.,
banh., coz., área serv.,
dep. comp. empreg. Si
nal 5 500 mil, parte fa-
cilitada, saldo em quatro
anos, sem juros. — Óti
ma oportunidade. —
Rua Professor Gabizo,
343 (próx; Rua Morais
e Silva). — Corretores
na portaria, diariamente,
das 14 às 17 h. Contra-
tos terminados, sendo a
desocupação feita por
conta nossa firma, sem
qualquer despesa para
o comprador. Tratar na
SEI — Sociedade Empre-
endimentos Imobiliários

Av. Nilo Peçanha, 155
Grs. 612|14 - Tels.:

52-0221 e 32-7270 -
CRECI 604. (B
ATENÇÃO -Melhor trecho da Ti-
luca — Magnífico ap. com salão,
c| arm. emb., 2 banhs. em côr,
grd. ccpa-ccz., pin. óleo, qt. e w,
c. emp. e gar. Edif. pit. 60 m,
a comb. tnf. na Rua México 148,
gr. 303 - Tel. 32-1106 - Cre-
ci 166.
CASA — 10 milhões, sinal. Barão
Pirassinunqa, 30, sala, 2 qts.. Cor-
retor lücal. Tratar Pça, Bandeira,
1091206. Teli 34-4125.

TIJUCA - Em fase de
acabamento. Preço fixo
Rua Uruguai, 471. No
melhor trecho da rua
Quase esquina de An-
drade Neves. Sala Inti-
ma, 3 quartos, 2 ba-
nheiros sociais, copa-co-
zinha, dep. completas
de,emp., garagem. Aca
bamentp de l.°, com
elevadores OTIS já ins-
talados e funcionando.
Fachada em pastilhas.
Pilotis. Não perca esta
oportunidade de morar
bem pagando mensal-
mente menos que um
aluguel. NCr$ 390,00.
Construção de J. A.
COSTA. — Ver no local
hoje e diariamente das
9 às 20 horas. Vendas:
JULIO BOGORICIN
CRECI 95 - Av. Rio
Branco, 156, sj 801 —
Tel. 52-8774 e 22-2793

TIJÜCÀ - OBRA JÁ INI-
CIADA — Rua Carlos de
Vasconcelos, 123, a dois
passos da Praça Saens
Pena. - EDIFÍCIO SAN
MARTIN, amplos aps.,
com living, sala, 2, 3 e
4 quartos, dependências
e garagem. Sinal desde
Cr$ 619 280 e Cr$ 175
mil mensais, com garan
tia do INCORPORADOR
JAYME GORBERG e a
segurança na construção
de MÉSON ENGENHA-
RIA LTDA. - Ver no
STAND DA OBRA, ou na
Rua Sete de Setembro,
44, esquina de Quitai
da, na sobreloja de "A

Econômica". — Telefone
42-5136 (CRECI 903)

GRAJAU - Vendo ap. de sala,
2 quarlos, banh., coz., área de
serv. dep. de empr. garagem
Preço 24 milhões. Sinal 4 mi-
Ihões, saldo aceito Caixa. lnf.
42-5772 - CRECI 480.

TAQUARA - Passo 2 lotes 8x16,
juntos ou sep. p| preço ant. 0%
3 800 000, financ. em 4 anos.
Valor atual. Cr$ 6 400 OOO. Tra-
tar c| propr. R. Carolina AAachado
n.o 528, sp. 303 — Madureira. —
Tel. 90-1175.
VILA VALQUEIRE - Vendo 2 ca.
sas moderna, de laje, snla, 2 qts.,
ent. 2 e 4 milhões, entrego va-
zia. Ver na Rua das Rosas, 111,
casa 102, tel. 22-4163 - Mário
ou Celso — Creci 610.

TIJUCA - Vendo casa, 2 pavs.,
sala, 3 qts., 2 banhs. etc. Cr$
40 000. Tels.-. 52-2809 t 52-8251
IMC - CRECI 577.
TIJUCA — Ap. de sala, 2 amplos
qts., dep. compl., garagem, ter
raço -| 60 m2, novo. vazio, ven
do por 38 000 em 18 meses. Vèi
na Rua CI6v!s Beviláqua, 267 -
Tratar: tel. 31-0537.
TIJUCA — Vendo casa moderna de
avenida, na R. Itacuruçá, sala, 2
quartos etc. Tel. 22-4163 - Má-
rio ou Celso — Creci 610.

TIJUCA — Vendo bom ap. gran-
de, de frente, *vazio, com. gara-
gem. Ver na Rua D. Delfina n°
15, ap. 402. Das 13 às lóh. -
Preço: 36 milhões à vista ou 40
milhões financiados em curto pra

GRAJAU - Pronto. Ultimo ap,
venda c| grand» financ. com

sala, 1 qt. separ. • depend. com
apenas 3 900 n. escrit. facilita,
dos • o saldo em 50 prest. meli
sais de 239 mil (menos que o
aluguol s| parcelas inlermed.).
Ver com o corretor diariamente
das 14 às 18 horas na Rua Teo.
doro da Silva, 813. O ap. está
alugado s| cont. mas a desocupa-
ção i feita gratuitamente pj nos.
sa firma. lnf. Rocha, Mendonça
Imóveis. Av. Nilo Peçanha, 151,
9.° andar. Tais.: 42-0610, 22-0245
. 22-4474 - Cr»ci_285.
GRAJAÚ — Vendo ótima casa-c|
terreno 10x40, tendo 3 qts., 2 sa-
las, cop., coz., garagem, dep. cl
lavand. Ver na Rua Sá .Viana 32— Grande negócio — Tratar pela
tel. 32-2199 - Creci 910.

VILA VALQUEIRE - Negór
ríssimo. Vendo aps. la. Ic
2 cits., sl., banh., ' ocaban
de luxo. Somente à vista
12 milhões e meio. Rua das
vinas 202. Tratar com o proprie
tário no locai.
VENDEM-E;:2,. (dois)/.-partarneh.
los com I sala, 2 quartos e ou*
trás dependências indispensíveis i '
Rua Nova do Amorim, 141 aps.
101 o 201, Campinho. Trator à
Rua Santo Amaro, 80 — Patri»
mònio.
VENDO casa vazia, grande e con«
fortável/ c/ garagem. Ver na Rua
Óbidos, 94, V. Valqueire. Tralar
c/ dono na Est. Coronel Vieira,
340, Irajá.

CENTRAL

GRAJAÚ — Vende-so o magnífico
ap. 302, Av. Engenheiro Richard,
178, c |salão, saleta, 3 grandes
quartos cj armários, copa-cor.,
dep. empregada, todo pintado a
óleo, vítrificado, vaga na gara*
gem. Ver 14/17 heras • tratar .
38-2495 ou 52-9772.
GRAJAÚ — Vende-se apartamento
final construção, 46 m2, sala,
quarto, copa-cozinha, grande área
e armários. Preço NCr$ 5.500,00
à vista ou NCrS 7.500,00 a com-
binar. Tratar 22-1474.

TIJUCA — Vende-se apartamento
primeira locação, 1 salão, 3 am-
pios quartos, totalmente de fren-
te, dois banheiros sociais, copa,
cozinha, grande área de serviço
completo e garagem. Ver diária-
mente na Av. Heitor Beltrão, ó,
ap. 102 (esquina da Professor
Gabizo). Tel. 22-0977^

VILA ISABEL - V. S. quer ven.
der seu imóvel? Faça-nos uma vi-
sita ou nos telefone que nós o
venderemos em 30 dias sem qual-
quer despesa para V. 5. — Tra-
tar com Mello Affonso Engenha-
ria Ltda., na Rua Constanca Bar-
bosa, 152, grupo 401 — Méier.
Tolofones 29-2092 . 49-3261.

TIJUCA — ótima residência, es-
tado impecável, 3 salas, 3 quar-
tos, 2 banhs. soe, copa*, coz.,
dep. de emp. e garagem. Ver no
local. Rua Professor Gabizo, 217,
casa 8-A, rua particular. Preço 70
milh. com 50% em 30 meses. Tra-
tar Av. Rio Branco, 156, s/ 1 013

Tel. 52-1460. CRECI 872
TIJUCA — Saens Pena, vendo óti-
mo ap. 1.° andar sob. pilotis com
sala, 3 qts., dep. comp. e gara-
gem 110 m2, 36 milhões finan-
ciados. lnf. 23-2859 - (CRECI

025) - ADRIANO LOPES.
TIJUCA - Vde. ap. 72"m2, sala,

qts. el.. Rua Higino, 54-A, ca-
sa 1, ap. 202, sinal 2 milhões,
saldo aceito CAIXA — Tratar com
CARLOS - l. S. fco., 26, s/ 515

Tel. 43-1527
TUUCA — Pr. Afonso P.na, mas-
mo — Vdo. </ facilidade pagt.
ap. vazio, salto, 3 qts., banh.
completo em 13r, dep. cempl.
empr., ampla coz., irea tf tan-
que — Ver diariamente — Rtia
Dr. Satamini, 160,; ap. 702.

9 200 enl. e 45 prest. 300. Ver
e tratar c) o prop. Rua Porto
Aleare, 39. Entre D. Romana e
Araúio leitão, lnf. tels. 30-8667
e 30-5192.

TIJUCA — Vendo ap. em cons-
trução, 3 qts., salão, dep. toda
de frente etc. Urgente. Preço:
10 m. ent. 6 m., prest. 250 mil.
Tel. 46-3904 - CRECI 340.

TIJUCA - CASA - LUXO - V.n
dt-ie na Rua Visconde Fi gue ire-
do, magnífica, confortável, nova,
toda decorada, para familia a!to
tratamento. Tratar com o Sr. Ho-
rido. T.l. 23-0650.

TIJUCA - Rua Conde de
Bonfim, 171 — Vende-
mos para entrega ime-
diata, os últimos apar-
tamentos com salão, 3
quartos c| armários em-
butidos, 2 banheiros SO'
ciais em côr, copa, cozi-
nha azulejada até o te-
to, dependências e ga-
ragem. Informações até
as 20 horas. CRECI 213

TIJUCA — Vendo ou troco- por
um pronto, aparlamento j. em
alvenaria, de 141 m2, com gran.
de salão, 3 quartos, 2 banheiros,
área, cozinha, dependências de
empregada, 2 vagas de garagem,
Interfones, salão de festas e play-
ground, em edifício dc 3 andares
— Tratar c| Alfredo pelo telefo-
ne 45-3810 • 1 noite pelo tel.
28-8650.

TIJUCA - átimo ap. d. fr.nt.,
c| quarto t sala separados, coz.,
banh. • irea c tanque. Ver ccm
o corretor dilriamente das 9 às
12hs, na' Rua Rego Lopes, 76 —
lnf. Rccha, Mendonça Imóveis —
Av. Nüo Peçanha, 151 - 9° and.
T.ls. 42-061- - 22-0245 • 224474
- CRECI 2BS. •
TIJUCA — Vendo terreno plano,
60x120, de esquina, c/ 7 200 m2.
Rua Ernesto Sousa. lnf. Av. Rio
Branco. 81-1 105. CRECI 633.
43-7445 - GAVAZZI.

TIJUCA - Compro i vista ap. 2
quartos, sala, coz., de frente. -
Entr. R. Prof. Gabiio • P. Ban.
deira. 30-1548 - 30-3823. - Sr.
Fernandes.

TIJUCA - Rua José Higino, 340
— Vendo 2 api., 3 qts., em
construção adiantada por preço
fixo em óiimas condições. Tratar
22-4923 e 22-2376.
TIJUCA Saenz Pena - Des.
sidro, 29, ap. 604 — la. loca-

ção, sala, 2 quartos, copa, cozi
nha, banheiros social e de ser-
viço, todo a óleo e sinteco —
Entrada NCrS 20 000, financia.
mento longo.

VILA ISABEl - Vende-se apar
tamonto novo, em fase de aca
bamento para entrega ati setem-
bro, com 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro e área. Entrada CrS..
6 500 000 . o saldo em presta-
cões - CrS 200 000. Ver na Av.
28 de Setembro, 254 a 260, ap.
405 — Tralar em Mello Affonso
Engenharia Ltda., na Rua Constan<
ça Barbosa, 152, grupo 401. -
Telefones: 29-2092 o 49-3261.
VILA ISABEL - Vendo ap. sala,
qt., coz., banh. e área. NCrj
6 000,00 entr. e 36 x 250. lnf.
30-7737. CRECI 910.

UNS-BÔCA DO MATO

'S

ATENÇÃO - Piedade vendo loto
12x30. Fac, 3 anos s| iuros. R.
Cardoso Quintão, junto 235. Tel.
49-1413 cj proprietário.
AREA c| 56 000 m2, plana, jur.-
Io da É.tação cf« Paciência -•
GB — Podendo construir, 350 ca«

- 374990 - CRECI 971.
ATENÇÃO - Piedade - Venrt*.
mos ap. totalmente -financiado '¦

la Caixa Econômica, para que ,
tenha depósito anterior a 5 •
julhojóó, em prestações de *' *
178 000 mensais. Está ocupaco
sem contrato.. Ver à Rua João
Pinheiro, 339, ap. 202, das 10
às 13 horas diariamente. Tratar,
à Av. Rio Branco, 183 - 3.° an-
dar. Tels. 22-3737 o 32-2542 -
CRECI 256.
ATENÇÃO - Magalhães Bastos
Vendemos ótima casa com 2 qu. <
tos, sala e demai. depend.nc
inclusive quintal. Preço: ló ,
com apenas 2 000 de entrada
cilitada e o saldo financiado | .
la Caixa Econômica, para qu ir
tenha depósito antigo. Ver à 6t
trada Canrobert Pereira da Co:
ta, 1 050, chaves ao lado. Traja
à Av. Rio Branco, 183, 3.° andar
Tels. 22-3737 e 32-2542 - CRECl
256.

%

ABOLIÇÃO - Vazio, vd. 2 qts.,
2 saias, coz.. banh., quintal, fte.
de rua, Teixeira de Azevedo, 208,
c| 1. Org. Orlando Manfredo —
Barão de Iguatemi, 86. Telefones
48-0804. CRECI 82.
ATENÇÃO: MADUREIRA - Vdo.
casa c/ sala, 2 qts. etc, terrena
8x35. Rua LAMBARI n.° 336 sal-
lar Av. Edgar Romero, 702, sinal
1 000 000 na escrit. mais 2 mi.-
Ihões, saldo 100 mil mensais s/

„¦„.,-,_ , iuros. Tratar c/ CARLOS - L. S.
EDIFÍCIO de apenas 3 aps., 1 Fco 26, s/ 515 - Tel. 43-1527.
por andar, todos de frente, com '.:»,,;vjs r,—. tít—
2' qls., gde. sala, copa-coz., banh? è?0L CA0 - Vende-se magnífico
social em côr e dep. Apenas JP- c.l 2 nts., sala, coz., banh..

dep. comp. empregada, garagem.
Pequena entrada, saldo a combi*
nar. Ver Rua Bráulio Muniz, 111,
ap. 206. Tratar Av. Rto Branco,
108, s| 912. Tel. 22-8936.

LINS — Vonde-se ótimo aparta»
mento vazio, 1 .* locação acaba*
do de construir, com 2 quartos,
sala, cozinha, banhoiro em cor.
área • terraço d* 50 m2. Ver na
Rua César lama, 106, casa 9 ap.
201 — Chavos na casa 10 — En-
trada: CrS 9 000 000 ¦ o saldo
em orestacõos de CrS 300 000
sem juros. Tratar em Mello Af-
fanso Engenharia Ltda., na Rua
Constanca Barbosa, 152, grupo
401. T.ls. 29-2092 • 49-3261.

ATENÇÃO — Neg6cio de ocasião
— Casa de laje, c| salão, 2 quar*
tos, c| -armários embutidos e sin*
teco, coz. cj fogão de 4 b6cosp
banh., em câr c| chuv. elétrico,
e grades nas janelas. Vila a jar*
dinada. Ver diariamente no lo*
cal na Rua Padre Manso 91 casat
13 — Junto ao Tem Tudo. Precoi
Cr$ 16 000.

LINS — V. S. quer vender seu
imóvel? Faça-nos uma visita ou
nos telefone, que nós o vende*
remos em 30 dias sem qualquer
despesa oara V. S. — Tratar com
Mello Affonso Engenharia Ltda.,
na Rua Constanca Barbosa, 152,
grupo 401 — Meier. Telefones:
29-2092 • 49-3261.

ATENÇÃO — Guadalupe, 6tino
para renda. Vendo 4 casas. R-n-
de 400. Preco 20 m. a comb -
Rua 17, casas 36. Tel. 52-lVi^i..
Av. Rio Branco, 185 sl 602. W-i.
CRECI 670.

LINS — Vende-se apartamento va-
zio, com 2 quartos, sala, cozinha,
banheira em cor, dep. de empre-
gada. 3 varandas, área, ap. am
ótimo estado de conservação, cl
sinteco. Entrada CrS 7 500 000 •
o saldo em prestações de CrS..
300 000. V.r na Rua Caiapó, 71,
c| 2 ap. 201. Chav.s no n. 87.
Tratar em Mello Affonso Enge*
nharia Ltda., na Rua Constanca
Barbosa, 152, grupo 401 — Tels.
29.2092 • 49-3261.

ATENÇÃO - Piedade - Ven.c.
com 2 qts., sala, coz., banh., área
e quintal com peq. entr. Prest.
200 mil. Ver Rua Ana Quintão,
310 op. 103. Trat. Cirilo Santos
Imóveis - CRECI 717. Telefono
49-5217.
ABOLIÇÃO - Vendo 2 boas S
amplas residências. Ia. salão, 3
amplos qts., coz «| cop., banh.,
terraço, 2 varanda. 2a. com ialaf
2 qts., coz[cop. amplos. No mes*
mo local casas de 1 e 2 qts. com
peq. entr. saldo com aluguel*
Ver Rua Oliveira de Andrade, 300
e trat. a Rua Dias da Cruz, 155

410, Méier. J. Maurício Imó-
veis. CRECI 1017.

USINA (Tiiuca) - Vendo ampla
residência na Rua Cel. Aristarco
Pessoa, 65 milhões facilitados. VI-
CENTE COELHO, 42-4599 - CRE-
Cl n. 358.
VENDO prédios Vema de Maga-
Ihões, 29, 31 e 33, todos ou se-
parados. Alugados contrates. Fa-
ciiito 50%. S. Boselli. Praça Pio
X, n. 78, s| 807. CRECI C-86.
VENDE-SE apartamento grande.
Entrega imediata, à vista ou c/
50% financiados. Ver rn R. Da
rão Mesquita n, 20/101 . tratar
nn R. São Francisco Xavier n.°
278-202.

LINS — Rua Pedro de Carvalho —
Vdo. linda residência 2 pavimen*
tos. Aceito Caixa cj sinal. lnf.
Paulo, tel. 30-2159.
LINS DE VASCONCELOS - Rua
Joaquim Meier, 670. Vendo, óti
ma casa cí 4 quartos, 2 salas, 2
banhs, entr. p[ carro. Terreno
12x45. P. 36 milhões c. 15 dc
entr. Rest. 4 anos. lnf.
31-0957 - Novais. CRECI_596.

JACAREPAGUÁ
AREA com 804 m2 (esquina). -
Vende-se à Estrada do Tindiba n.
1 229, lote 1 e 2 da quadra B
ou Rua Gurgel do Amaral. -
Tratar ccm Mesquita, Rua Luis
Cruls, 7, ap.. 202 — Jacarepa-
Sué.

ABOLIÇÃO - Vendo 7 res. de la-
je, desmembradas, com 1 t 2
qts., sala, amplos, copa-coz. —
Banh. compl. gdes. áreas. Poria
entregar 3 vazias. Preço a par-
tir de 2 200 de entr. 4 pare. se.,
mostrais de 175 000 e 60 prest.
inferiores ao aluguel de 60 00O
slj. Ver diariamente Rua Gaspar,
63. C| Padilha. Vendas: N. Ao-
salão. CRECI 1085 - Av. Nova
Iorque, 71 Gr. 301. Tel. 30-5724.
ATENÇÃO ZONA DA CENTRAL -
Ccmpra e venda de casas, aps.,
vilas, etc. N. Absalão - CRECI
1035, Ex-Diretor da Imob. El-Dou.
rado, e sua equipe comunicam
que eslão operando em sua sedo
própria, a Av. Neva Iorque, 71,
Grupo 301. Bonsucesso, ao lado
da Praça das , Nasões. Telefono
30-5724.
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Vende-se amplo apartamento c/ cerca
de 200 m2, 2 salões, 3 quartos, 2 banhei-
ros sociais, grande cozinha, espaçoso jar-

¦m de inverno c/ pergola, depend. em-
ègada completas e garagem. Pronta en-

rega. Tratar pelos Tels.: 26-4999 e ..
22-1714. (P

XDOLIÇÃO — Vendo urgente me-
atar ciertn s vista terreno c| 3Ó0

..Pi2. /Teixeira Carvalho, à 50 mts.
,'iV. Suburbana, cem 2 casas aban-
«coadas. Tcl. 27-0443.
ÍT'.NÇÃO - J. Benévolo e D.T ír-iza casas vazia, 3 qts., al.,
:• 'Xi 

quintal 40 o 45 milhões —'i.f, 
20 milhões, prest. 700 mil.

tar 
' 

Frederico Meier, 15 a|304•49-8633 - Creci 1 074 - Dias
•i lulzo Bujj — Tom Rua Padre
-'-neiro Mor.

ATENÇÃO - Méier outros bairres
- Vendo seu imóvel em 30 dias
já tonhy comprador c| ent. 6, 7,
9, 10 milhões e prest. 500 mil
nns tel. que nossos correto;es fa-
rão uma visita p| garantir o ne-
gócio. Rua Fredec. Méier, 15's|
304 _ 49-8633 - Creci 1 074.
ADMITO vender vosso imóvel em
prazo curto (mesmo alugado), sem
despesas para V. S.a. 23-2232 -
CRECI 743, 9 ia 21 horas.
ADRIANO ê o neme da rua. Ve-
Tihfi vor linda casa no n. 122,
casa 9, está vazia, lem varanda,
3'iíla, 2 qts., copa, coz., banh.,
lavand., terraço, depend. empreg.
etc. Veja no locai cl José, das
14 às 18 heros. Tcls. 34-0694 o
58-3233 - CRECI 986.
ATENÇAO - Loles 10x26. Pron-
tos pj const. Rua calcada, água,
lui, etc. Sinal 500, paglo. 42
tneses. Ver Est. 

"Henrique 
Melo,

IJOí n. 740 — Osvaldo Cruz. -
Trater R. Maria Freitas, 73, s| 301
— Mad. - Creci 36.
ATSNÇAO - Méier - llns -
Vond. àp. pronto, de frente, c|
s? Mo, 2 qts,, copa-coz., banh.
C5mpl.\ W.C. em::.,, ontr. serv.,
irea. Preso 16 000 000. Entrada
S COO 030. Saldo sj juros. Rua
Mário Piragibo 17, ap. 401. —
Or^. Daniel Ferreira. Rua 7 do,
Sol ombro 83, _>.<•. Tols. 32-3638'
o 42-0975. CRECI 236.

ESTAÇÃO DE ANCHIETA - Ven-
de-se área de 3 700 m2. loteada
m 22 lotes. : Duas frentes. Rua
Alcobaça. Preço 20 milhões fe-
cilitades em 2 anes. Tratar Trav.
Ouvidor, 11 — óo. andar s|
601-2.
ENGENHO NOVO - Vendo óti-
ma casa _/ sala, 2 qls., o dep.
Bca rua arborizada, livre de en-
chentes. Enlrada: Cr$ 10 000 000
e 30 prest. do 420 000 s/i. Ver
Rua Manuel Miranda, 171 - Tra-
lar: Pça. Pio X, 98/604 - Oli-
veira - Creci 445 __23-3068.

ENCANTADO - Entr. vazia, caca
Clarimundo de Melo, 215, fds.
vd. 2 qts., sala, coz., banh., terr.
8 x 15. Orei. Orlando Manfredo
— Barão de Iguatemi. Só. Ts
46-0804._CRECI 82_."ENGENHO 

NOVO - Entr. vazio
ap. 302, frenle, Cons. Jcbim, 268,
2 qts., snla, coz., banh. campi
dep. de emp. gar., ver locnl.
Org. Orlando Manfredo, R. Ba*
rao de Iguatemi, 8ó. Tel
48-0804. - CRECI 82.

MARECHAL HERMES - Vende-se
ap. grande, vazio. Ent. Cr$ .
3 00ü 000 p| mês, 250 000, na
Hun Mário Barbcdo n. 111, ap.
202, em frente ao Campo dos
Aicnsos — Chaves com a zela-
dera - Tel. 42-5141 - Sr. Ro-
lando. 7"
MÉICR~- Vèndo.lote de Ííx47,
próximo Rua Amaro Cavalcante
— Preço 15 milhões, cl 50%. —
Tralor pelo tel. 31-3714 - Sr.
Rcnil.
OLINDA - Vendo, na Rua Sena
Pulchcrio, 842, ótima propriedade
5 minutes da estação, 4 casas, 2
vazias, aceito oferta. Terreno 33-x
25, peq. entrada, re3t. n combinar.
Vsr no_ local.

PADRfTMIGUEL - Vdorterr7c._.m
610 ni2. Ver R. Professor Cie-
mente, junto n. 20. 6 milhões fa-
cilitados. Tr. R. Plínio de Olivei-
ra, 103, 1.° and. Penha ou pelo
tol. 28-5037.

APARTAMENTO - la. locação,
cem 3 qts. etc. Entr. 6 milh., ou
menos. Mensal 230:- lnf. Ri
Uranos, 497, s|_101.
BONSUCESSO - Vcnd.-so 

"oíimo

leto medindo 8,00 x 16,00. En-
liada CrS 1 300 000 o o saldo
cm prestações do CrÇ 100 000 —
Vor na Av. Itaoca, 2 086, lote
100. Tratar em Mello Affonso En-
genharia Ltda., na Rua Consta»-
ça Barbosa, 152, grupo 401. To-
lefonos 29-2092 « 49-3261
BRÀS""DE PINA - Vdo. casa cum
3 qts., sl., coz., banh. e grande
terreno. Preço: 18 000. Ent. 6 000,
prest. ,200 sli. Ver Puriatá, 163.
Trator R. Içapó, 45, gr. 201. B.
Pina. Tel.: 30-0731. Sr. Amílcar.

PRECISAMOS paar clientes casas
r,u aps, c/^ 1, 2 e 3 qts., d
Etincnlto Novo a Madureira. •
Tratar tel. 30-5189.

PIEDADE - Excolenle lele da Rua
Lima Barreto, junto ao n. 96.
I £00 mil de entrada e 60 mil
mensais. Ver e tratar no local,
dc 14 às 18 horas.

PIEDADE — Ap. tipo casa, ven
do c| 2 áreas, .varanda, sala, 2
quartes, coz. e banh., super fa-
tintado. Ver na Rua Gonçalo
Couiiio, -.4. Tiíilrir tel. 32-6675
c| Sr. Joaquim: ¦
QÜÍN,INÕ — Vendo terreno na
Rua Garcia Pires, 28, medindo
11 x 54, preço: 15 milhões, fa-
cilitados, tel.: 57-9973 - 48-5234.

ENGENHO DE DENTRO - Ven-
dem-se 2 casas de vila, entrada
independente e. quintal, 2 <.!
sl., coz., banh., ent. a partir de
2 milhões. Tratar Av. João Ri
beiro, 50 sl 202 - Pilares.
GUADALUPE" - Vendo 2 casas
no mesmo terreno, de laje ent.
5 500, prest. a combinar. Ap.
de 3 quartos i vista 4 000. Tra-
ter Av. Brasil, 23 295, l.o and.
c| Orlandino - CRECI 957, per
Io Banco do Brasil.
IPEG — Vendo casas e aps,
funcionários do Estado. Todos os
bairros. Tratamos documentação.
Av. Graça Aranha, 333, sala 202,
Tel. 22-6217 - João C-rlos.

ATENÇÃO - Casas na Estação de
Cascadura, 1 500 dc entr., rest.
a prazo. C| 2 qls.; 1 sala, coz.,
banh., 10 m. a pe. Construções
novas, independentes, c| o pró-
prio. Av. Suburbana, 10 432, 2.°
andar — Cascadura.
BENTO RIBEIRO - Próximo Cam-
po Afonsos, Rua'Marina, casa ter-
reno 10x44, salão, sala, 3 qts.,
copa-cozinha, banh., dap. de emp.
varanda;, garagem coberta. 12 mi-
IfíSés e saldo 200 mil por mês pe-
Ia Caixa. Tels. 22-2330 e 52-0666.

CASCADURA - Vendem-so óTi-
mrs apartamentos cem 2 quartos,
satã) eexinha, banheiro o área —
Entrada CrS 3 SOO 000 e o sal-
da rm prestações do CrS 150 000
cu financiado por Caixa ou Ins*
título. Ver na Rua Padre Tolema-
<::>, S8 o tratar em Mollo Affon-
.o Ençtonharta Ltda., na R. Cons-
lauta Barbusa, 152, grupo 401 -
f/cicr - Telofcnos: 29-2092 ou
49.-261.

JACARÉ - Vendo terrono, 11,-IOx
58, na Rua Alvares de Azevedo,
preço 8 milhões c| 3 milhões ent
ou aceita proposta à vista. Tel.
57-9937.
JARDIM NOVO REALENGO -
Vendo lete de esq. Ver à Ru:
Frei Henrique ao lado n. 116 c
NCrS 1 500,00 saldo a NCrS
100,00 p| mês. Tratar pelo tol,
31-1431.

CASA — Piedade, com 2 qts., st.,
de laje, nn F.ua Amalia, 278, bom
lerreno. Ent. 5 000, resto a com-
bin-ir. Tranw. a Padre Nóbrega,
ônibus 279.
CASCADURA---"Casa""c| 3 qls.,
1 sala, cor., e banh. Construção
nova, independente, 10 m. a pé
da estação. Laje, quintal, jard'¦5 /*¦ :,í:es de entr., rest. a pra-¦&'¦*- i ?j próprio. Av. Suburbana

fi,. 
*u,-432, 

2° andar.
¦'. ¦ 5 .' 7DURA — Rua do Amparo,

-.''.' \p. 203 _/ 2 qls., sl., dep.
ínprf, banh. social. Pço. ló"fflüh.. 

Aceilo Caixa ou IPEG c/"pi/q.- 
sinal. Chaves no ap. 301

<• Iratar p/tal. 34-6049 - CRECI;m.-
CENTRAL - Vendo 3 cosas va-

. íias, terr. 10 x 50 - Entr. pi
caminhão, próximo aos Pilares.
R. Enn. do Mato, 55, esq. Av.
J.iõo Riboiro, 814 - Entr. 8 000,' 
orest. 300 OCO. Tratar no local.
CRECI 469.
CASCADURA - Cavalcanti
Cisas vazias — Vendo 2. Vá ver
ha Rua Ada, 304, c| 2 qts. etc.
Ver no local, das 9 às 17 horas.
Tratar na Av. Jcão Ribeiro, 396,
!_._¦_!__, 49-1Ç76, 8 e 11 milhões
üntiycs. Saldo cemo aluguel em
30 mer.es sj juros. Tenho outras
casas à venda. Bons negócios._
CASA — Vende-se, Rua Frei Pin
to, 86, 3 quartes, sala ou 2 quar*
tns, 2 salas, 2 banheiros, copa,
cozinha', varanda, quarto e ba
nhçiro emp. Toda reformada. -
T*..„i*r local proprietário 10 minu

•«•Centro - CRECI 35.

MEIER — Cachambi — Vendem-so
2 casas sendo uma do 3 quartos,
2 saias, cozinha, banheiro, va
randaX jardim, quintal e quarto
do empregada, outra do quarto,
sala, cozinha, banheiro o quinta
Entrada CrS 14 000 000 o o sal-
do em prestações de CrS
350 000 — Ver na Rua Henrique
Boiteux, 120. Tratar cm Mello
Affonso Engenharia Ltda,, na P.ua
Constança Barbosa, 152. na Rua
401-•*.',Tel. 2?'i__L.*-*___?_____:
MEIER — V. S. quer vonder sou
imóvel? Faça-nos uma visita ou
nos telefono quo nós o vendoro-
mos em 30 dias sem qua!quor
despesa para V. S. — Tratar com
Mello Affcnso Engenharia Lida.,
na Rua Constança Barbcsa, 15?.,
grupo 401 — Méior. Telefcne.:
29-2092 o 49-3261. r__
MADUREIRA - V. S~. quer* von-
dor seu imóvel? Faça-ncs uma
visita ou nos telefone que nós o
venderemos, em 30 dias. sem
qualquer despesa para V. S. Tra-
tar cj Mello Affcnso Engenharia
Ltda., na Rua Constança Barbosa,
152, grupo 401 - Tols. 29-2092
o 49-3261,
MEIER — Vnndem-se ótimos apar-
fomentos, l.a locação em odifí-
cio, sôbre piletis, cem 2 quar-
tos, sala, lendo cozinha o ha-
nheiro e a area em cor, depend.
de empregada o garagem — Tô-
das as poças são amplas. Para
entrega em 40 dias. Entrada Cj 3
3 000 000 - o saldo em presta-
rbo.. de CrS 229 430 financiado
pola Caixa Econômico cu Insli*
lutes — Tratamos do financia*
mento. Ver na Rua \ Paulo Silva
Araújo, 276 (esquino de Mário
Calderaro). Tratar com MELLO
AFFONSO ENGENHARIA ITDA,
na Rua Constança Barbosa, 152,
grupo 40) - Tolofcncs 29.2092 o
49-3261.
MADUREIRA - Terreno 22x96 -
Melhor ponto comercial; vdo. inf.
Jcsé Hilário. Aperaçíe. Imob. —
CRECI 900 - Tel. 32-4800.

¦«.'¦ -JHAMBI — Vendo casa 3 qts.,
2''J-.las, ..coz., banh. terr. 11 x
23:. Ver Barcelona, 21. Org. Or
Icir-do Mcnfredo, Barão de Iguate*
ml, Sá. Tel. 48-0604. CRECI 82.
ÉiiVÈrÍKÕ DE DENTRO - V. s"
cpjtf vender -seu imóvel? Faça-
ii .s uma visita cu nos telefono
*-._.£, nós o venderemos em 30

.->.-. sem qualquer despesa para
Y.v/S. Trntar cem Mollo Affcnso
Egmontiarta Ltda., Rua Constança
Í.^Tpsa, 152, grupo 401 - Móier

, . ..ílelofcncs 29-2092 e 49-3261.

jfíSjENHO NÕVÓ - Vendo Rua'jl_o Vista 193, casa 2, com três
.'.fartas sala, banheiro. Tratar con-

• MiJea |_rcprletaria,_27-9031.
••NgENHO NOVO -Rua Bela,Vis.
*,«,-'176. Vendo residência c| 3

'¦'«fi-í-ítes, 2 salas, cepa, cozinha bl"$oç., 
dep. completas cem entra-

da de carro. Ver local das 9 às
12* horas com proprietário.

VENDEM-SE dois aps. na Rua
Ana Néri, 836, 1.° 201. c| 4
quartos o dep. O 2." 202, cl sa-
la, quarto e dep. lnf. Telefone:
27-1737.

LEOPOLDINA
A. CARVALHO - Vende na Av.
Oliveira Belo, 5-10, esquina c| R.
Marco Pólo, Vila da Penha, luxuo-

os aps. de frente, c| 2 qts., s|
coz., banh. em côr o área. Ent.
4 000, prest. 280. Tratar no local

na Av. Brás de Pina, 914, s|
205 e R. Cardoso de Morais, 92,
sl 305 - CETEL 91-1219 - CRECI
590 — Acs domingos até às 17
heras. Restam poucas unidades.

MADUREIRA - Vcnde-so aparta-
mento vazio com 2 quartos, sàta,
cezinha, benheiro, área grande,
vaga para auto. Entrada CrS....
4 500 000 o o sa!do em presta-
çõos de CrS 200 000. Vor na R.
Américo Brssilienso, 241, fundes.
ap. 104 — Chaves com o cucar-
regado. Tralar cem Mello Affon-
so Engenharia Ltda., na Rua
Conslança Barbcsa, 152, grupo
401 .'Telefones: 29-2092 o_49."3261_.
MEIER - TODOS ÕS SANTOS -
Vonde-so a casa n. 107 ca Rua
Santos Titara, cem 3 quartes, sa*
la, 2 cezinha, 1 banhoiro sacia).
banheiro de empregar.a, ároa o
terraço. Enirada CrS 8 SOO 000 e
o saldo cm prestações do CrS
2S0 000. Tratar cm Mello Affon-
so Enncnharia Lida., Rua Cens-
tanca Barbcsa, 152 — grupo '.01.
Meier. To!._29-2092 ft o_49-3261.
MADUREIRA - A última casa de
10 bangalôs, frente de rua, pen
tc finat ônibus Praça XV, aca-
bamento a gosto do comprador,
banheiro em côr, 25 milhões —
7 500 de entr, cl o próprio —
Av. Suburbana, 10 432 — 2.°
dar — Cascadura.

A. CARVALHO - Vende junto ao
L. do Bicão, casa neva, vazia,
frente em pastilha, c{ 2 qts., sj
ccz., banh. em côr. Ent. 9 000,
prest. 200. Tralar Av. Brás de Pi-
na, 914, s| 205 e R. Cardoso de
Morais, 92, sl 305 - Bcnsucesso.
CETEL 91-1219 - CRECI 590 -
Atendemos a=s domingos.

ENGENHO NOVO - Vendom-so
ótimas apartamentos com 2 quar-
.'•,, saia, cozinha, banheiro .o

ároa a partir de CrS 3 700 000
de' entrada e o saldo em presta-
cen de CrS 150 000 000. Ver na
Hua Dcna Francisca 300 ap. 302 30.5,18, Z. CREC, 23j
e ..04 (vazio). Acoit.i-so financia*
mento pela Caixa cu Institutos.
7ratar em Mello Affonso Enge-
nh.uia Ltda., na Rua Constança
Barbcsa, 152, rtrupo 401. Tels.:
29-2092 • 49-3261.

MADUREIRA - Ap. novo o va
zio, vcnde-so no centro do Madu-
reíra, na Av. Ministro Edgard Ro<
moro, c/ 2 qts., sala, cc:., banli.
o -^n. compl. ompregada. Enlr.
0 500 mil, prest. 300 mil sl.. —
Tratar na Av. Brás do Pina, 96,
Ir ja (Larga da Penha). Tol.: .,.

ESTAÇÃO SAO FRANCISCO XA-
VIER — Aps. prontos. Vendemos
na Rua Ana Neri. 750, c| sala,
2 e 3 qts. e dep. emp., apenas
4 500 de entrada e o saldo fi*
nanciado cm 50 tneses. Os aps.
«ftão ocupados s[ centr. mas a
desocupação é feita gratuitamente
peia nl. firma. Ver cl o corre-
tor diàriomonte das 14 ès 17hs*
lnf. Rocha, Mondonr.. Imveis —
Av. Nilo Pe-anlia. 151 - 9." and.
Tols. 42-0610 - 22-0245 • 22-4474
- CRECI 205.
ESTAÇÃO DE COSMOS - Vendo,
casa ci 2 salas, 3 qts., coz., ban,
o quintal, tedo murado. Rua Ita-
pi<:i, 45 e ap. c| sala, 2 qts., coz.
ImMi. e área. Rua Arariba, 14
ap'? 101. Tralar México, 148 gr,

ít, \NTADO - Vd. casa vaiia,
c! 2 sis., 2 qts., copa-coz., ba*
r.ir*.iro, quintal. Enjr. 4 000 COO.
Ro^i Fanundos Varela 445. Org.
Daniel Forreira. Rra 7 de Se.em-
bro, 08, 2.». Tols.: 32-3638 i
<t:-0975. CRECI 5S6.
ENGENHO DE DENTRO - Casa
nova, vaiia, 2 qts., sala, crpa,
C?z., banh. côr; outra nos fun-
_ss, tor. 12x40, c/ 8 entr. Trat.

sAv. Amaro Cavalcante, 1871
T.o an.--ar.
ENGENHO DE DENTRO - Casa
enl. 6 000, prest. 200. Vazia.
¦Tf-itar R. Lucas Rodrigues, 6 sl
305 - P. Lucas. I
ENGENHO NOVO - Vende-se ao.
etn construção, obra acelerada,
entrega em 8 meses. Rua Barão de
_B-.-.m Retiro, 547, tel. 22-8936.
ENGENHO DE 

"DENTRO"- 
CHA-

VE DE OURO - Vendo prédio¦ cem 3 aps. de 2 quartos, sala,
varanda, coz., banh. e.c. um
por andar, 2 v-gos, 1 ocup. s|
contrato, na Rua Joaquim Serra
n. 25 - NCrS 9 030 facilitados
.¦ NCrS 300 per mès cada
Acjiío eferta pagto. à vista —
carro 0 km parte do pagamento.- Tol. 54-3653 - Chaves pl fa-
Ver no n. 35.

• 
ENGENHO" 0E~r_*ENlRO~-"Ven-
de-se ap., 3 qts., 1 sl., dep. de
empreg. Elevador. Vazio, com
113 m. Caixa cu Instituto. R.

.¦ -VV-nsenh-ir Jerônim*., 4C0, ap.-'301. - NCrS 30 000. Ver no lo-
caí. Tel. 22-3240 cern proprietá-

, rio.

MÉIER — Vende-se ap. 3 quartos,
2 salas, 2 banheiros, box, san
cas, flôros, garanem. NCr$
16 000 financiado. Rua Miguel
Fernandes, 675-304. Mera o dono
MADUREIRA - Vendo cnsa, 2 sa"
Ias, 2 quartes, coz., banh., quin-
tal. Preço 13 000 c| 3 500 en.
trada, ISO mil p| mês. Tratar na
Estrada do Portela, 29, sala 223
— Madureira.
MÉIER - Rua Rocha Pita, 149, cl
9. Vdo. ótima casa 2 pavimentes,
sala, 3 qts., vazia. Ver todes os
dias das 14 ás 18 hs. lnf. Pau-
10. Tel. 30-2159.
MEIER — Vendo casa. Rua Monte
Pascof.1, 42, _l 3 qts. %., dops.
Vazia. Ver local, lnf. Av. Rio
Branco, • 81-1 105. (CRECI 628).
GAVAZZI - 43-7445.
MúlER — Vende-se apartamento
308 (sala, 2 quartos, cozinha, ba-
nheiro, dep. empregada, gara-
gem) no fim de estrutura. Ver
no local cem o Sr. Jcão, Rua
Curupaiti, 347 (esquina de Rua
Magalhães Ccuto—- Méier — Tra-
tar com o Sr. Jcsé pelo telefone
48-7248.
MARECHAL HERMES - Valqueire,
Vendo casas vazia, 3 quartes, 2
salas, 2 banhs., parac-em. Est.
Int. Magalhães, 1187. Tratar Av.
Rio Branco, 185 s| 602. Tol.
52-1922. CRECI 670.
MARECHAL HERMES - Vendo ca-
sa vazia, cem 3 qts., salão, banh.
completo, grande torreno, gara-
gem, telefcne, etc. Ver com a
proprietária na R. Alexandre
Gasparcni, 126. Tratar Av. Rio
Branco, 185 s| 602. Tel. 52-1922
- CRECIJtfO^
MESQUITA 

'- 
18 

"casas 
T"3"'lo"-

jas, tudo 16 mil, renda um mi-
Ihão. Aceito VW. Dispenso cor-
reter e sem dinheiro. R. Minas
Gerais, 450. lnl. R. Duque do
Caxias, 44 ap. 302. V. Isabel.
faADUREÍRA ;- Vendem-se-casal
tipo ap. 2 qts., sl., etc, quintal
gde. Rua Nilo Romero, 72. Ver
dias úteis até 12 horas. Tratar c'
prep. 

"6-5321. NCrS 17 e 18 mil.
MEIER — ót.'mo terreno para re-
sidCncia. Vendo. T. 49-1710 e
29-Í097 - Dias útoij.

REALENGO - Aps. vazios.- Vd.
1 e 2 qts., sl., coz., banh., fle.
de rua, c[ ent. a partir de 3 600
rest. 5 anos. Ver Rua Oliveiia
Brasa, 257-A — Orq, Orlando
Manfredo. Barão' de Iguatemi, 86

Tcl, 48-0804. CRECI 32,

TERRENO - Vende-se, na Rua
Dicnísio Fernandes, próximo da
Chave de Ouro, cem projeto aprc«
vado de edificio de apartamentos,
podendo construir Imediatamente

Tratar: proprietário, na Av. Rio
Branco, 106, sl 1 109 - Telefo-
ne 32-7655.

CASA NA PENHA - 2 qts. 2 sl.
C, b., terreno 8x40, preço a vis-
ta 7 000, troca-se por carro ou
financia-se com -4 000. Tratar c|
o proprietário à Av. B. de Pina
335-A. Tel. 30-4383 - Diária,
mente.

TERRENOS — Cascadura, Rua par-
ticular, já urbanizada. Entrada .
partir de 800 NCRS, saldo a com-
binar em 5 anes, sem juros. Ver
Rua Padre Telcmaco, em frente
ao 169. Tel. 22-7828 ou 38-0397.
IODOS OS SANTOS - Rua Jun-
queira Freire, 153 — Vende-se
em leilão dia 2, casa 2 quar-
tos, sala, varanda, WC, cozinha,
teneno ótimo, avaliação 6 000,00
leilão às 16 heras no local.

VENÇO -urgente ap. primoroso —
2 qts. e sn!a amplos, cezinha, o
dep. empregada completa, 10 mi-
lhões do entrada o saldo a com-
binar. Rua S. Francisco Xavier
860-102. '.
VENDO 1 500 mil enti;;.. casai
constrúçÕos novas — 2 qts., 1 si.,
ccz., banh., jad. e quintal, c[
próprio. Av. Suburbana, 10 432

2.° andar — Cascadura.
VENDO'— Cascadura"" Casa 4

lhões de entr., rest. 40 prest.
de 200 mil. 2 qts., 1 sala, coz.,
banh., censtr. neva cl o próprio,
Av. Suburbana, 10 432, 2.° andar

CíiscadurjK

VENDO caia cem 2 qts., 2 sis.
cot., banh., terreno 11 x 43
murado - Vor das 10 às 12 hr.

Rua Vital n. 208, Quinti-
Tralar 20-6406 - Sr.

MAIA.
VENDE-SE ótima cãsã 2 qt., 1
sala, banh. completo, coz. c
bem quintal. Rua Francisco Eer-
nardino, 82 fundos — Estação
Riachuelo.

BRAS DE PINA - Vdo. caso cl
3 000 de ent. R. Puriatá, 163.
Tratar R. Içapó, 45, gr. 201. B.
Pina. Tcl. 30-0526. Sr. Amílcar.

BONSUCESSO - 3 qts., 
"outro 

2
qts., novo, vazio, todo decorado,
Condução à porta. Vendo, trcco,
facilito. Rua Cambucá n. 101,
aps. 302 o 303. Tel. 22-5893.
BONSUCESSO -- Vando casa de
qt., sala e demais dep. Preço
5 500, sendo 1 400 de entr. 4
pare. de 150 000 e 50 prest. de
70 000 s||. Ver na Rua Size-
nando Nabuco, 299-fundos, próxi
mo da Rua Leopoldo Bulhões. C|
Anísio. Vendas N. AbsalSo —
CRECI 1085 - Av. Nova Iorque,
71 gr. 301. Tel. 30.5724.

VISTA ALEGRE - Rara oport.
Vend. 3 ótimas casas, todas de
2 qts,, s., c, banh. etc. 45 mi-
lhões cem 50% ent. ou 15 mt-
lhões cem 50% cada, saldo a
comb. a vista comb. o preço.
Trat. Rua Uranos 1290 c| 5 -
Olaria — Vallor.
VENDE-SE uma casa na R. Urua-
rá n. 75 — Altos e baixos em
Brá3 de Pina cem 2 quartos, I
sala,, saleta, cozinha, / banheiro
completo e uma varanda grande
no alto 2 quartos, 1 saleta, ba-
nheiro complílo, uma varanda e
um terraço. Tratar na Rua Re.
gente Feijó n. 91, sala 202, c
o Sr. Miguel Darze.
VILA DA PENHA - Oportunida-
de — Vendo res. moderna, mui-
to cenforto, dep. emp. garagem
— Falta acabamento. Gastei nas
obras 13 000. Dou por 14 000.
A visla. Terr. 10x35 — Fica ce
graça. F/.iancio c| 8 000. Rua
Uaramã 255, Av. Meriti 1714.

VILA PENHA casa c| 3 qls., sl.,
cop?, coz., 2 banhs., lavanderia,
garagem, jard. e depend. de em-
preg., vendo, entr. 15 000, pres-
tação 350. Trat. Av. Brás de
Pina, 1459-A - Próx. L. Bicão.
V. Penha. Bebiano, hoje, ama-
nhã.

ILHA DO GOVERNADOR - Praia
Cocotá — Vendo motivo viagem,
urgente, ap. l.o and., sôbre pi-
letis, 2 qts., sala, coz., banh.
completo, dep. de emp., varan-
da, poço água natural, bem quin-
tal. 22 milhões à vista. Estudo
proposta. Jels. ^2-2330 e 52-0666.
ILHA: — Vendo terreno plano, na
Rua Mon|olo, 175. Preço: 12 000,
c| ent. 2 000, rest. 150 por mês.
Tratar pelo tel. 22-8330 e 22-5643.
TLHA DO GOVERNADOR - Von-
do aps. frente, vista p| mar, sala
e quarto separados, banh., coz.,
depend. completas de emp. VI-
CENTE COELHO - 42-4599 -
CRECI 358.
ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
do ap. 2 e 3 qts., s. c. coz. banh.
novos, vazios. Ent. 6 milhões,
sal. combinar. (Aceilo Caixa IPEG)
- Vor Iccal. Est. Galeão, 490 -
Sr. Emílio. - CRECI 469.
ILHA - J. Carioca, Rua Mal-
ta, 74, esq. Jaime Perdigão, ap.
novo com 2 qts., depend. e
garagem. Peq, entrada, saldo p'
Caixa. Vendas 30-6964 - CRECI
751.

CASAS — Corn 2 quartos etc. No
melher bairro de Nova Iguaçu,
tac|„ laje, água ene. (nunca fal-
tou), luz e ainda mais. ônibus
direto à Praça Mauá. Entrada
CrS 1 500, p| facilit. Prest. 100
mll. Chaves na Rua Otávio Tar-
quinio, 45, sala 208 - C| A. D.
rveitas.
CASAS — Nova Iguaçu — Vondo
ótimas casas, com água • luz,
bem situadas, entrada a partir
do NCrS 1.500 o prestações fo
NCrS 80, Tratar diretamento
com o proprietário, Bcrnardino
Av. Nilo Peçanha, 38, sala 5 —
Nova Iguaçu.  ^^

AUXILIAR E RIO DOURO
ALÔ Vic. Carvalho, próx. à esta*
cao. Vdo. ter. indus. 16x40, mu
rado, água ligada, Av. Automóvel
Clube. Trat. Av. B. de Pina n.c
914, s| 20B, 30-3196. CRECI 249.

CASA VAZIA, Núcleo da Penha,
c| quarto e sala de laje, ótimo
lerreno livre. Preço 12, c| peque-
na entrada a combinar. Aceito
carro nacional. Tratar c| o pró-
prio. Rua Vicente Salvador, 16,
tel. 30-2418. Praça do Carmo.
CORRETORA SUBURBANA LTDA
Compra — Vends — Administra
seus imóveis, qualquer problemo
resolva-o na hora. R. José Mau-
ricio 101, sl 212-13 - Penha
30-1336.
CASA P. CIRCULAR 2 qls., sl.,
coz., banh., quintal. Vendo,
entr. 7 000, prest. 200. Trat.
Av. Brás de Pina, 1459-A, próx.
L. Bicão — V. Penha. Bebiano,
hoje e amanhã.
CAIXA ECONÔMICA - Vendo
casa ab. 18[ll|óó, área exclusl-
va 5,80x7, pode fazer 2.° and.
Total 12 000, prest. 137. R. lou-
renço Ribeiro, 90 — Tel.: ....
30-5317.

VENDE-SE ap. à Rua Garcia Re-
dendo, 29-103, Cachambi, com
hall, sala, salela, 3 quartes, co-
pa, cezinha, banheiro social e rie
empregaria c^m vulcapiso, todes
pintados <". óle_-, 2 varandas com
cerâmica. NCrS 30 OCO com me-
tado à visla e restante em 15 me-

. Tel. 49-8979.

MAÇON. - Vde. vila c| 2 casas
vazias, 3 alugadas. Ent. 3 milh.

I. 300 mons. R. Grégório Ma-
los, 415 - V. Geral. Trat. Iel.
30-75B2 - Sr. Granado.

A IMOBILIÁRIA CREMILDA ven-
de ap.*.. na Pça. do Carmo, adja-
c_nci-.s de um e dois quartes,
ocupad. e vazí, Inquill por nessa

fita, cj 4 milh. e 150 pi mês.
Trai. Av. B. de Pina, 914, s\ 203.

0-3196 à noile, 06-91-1035. -
CRECI 249.
APARTAMENTO i— 3 qls., frente-
vazio, vendo. E, 1 800 p. 165.
Cjirn. Mond. 406. Entrar 262.
Estr. V. Carvalho. (Igreja). ..
46-4797. Veja. A linda tom.
ATENÇÃO CORDOVIL - Vondo
ap.:-2 qts., sala, vazio. Enlr. ..
3.030 mil, prest. 150. Rua Bal-
duiuo de Aguiar. Tratar R. Rc-
metros, 145, I.P. andar. Telafones"0-1540 

o^0-3C2í. _
ATENÇÃO 2 catas na' Av'. B^
Pina, V. Penha, uma cem 3
qts., sl., co:.., banh., var., gara-
_:cm; jard., outra 2 qts., sl., coz.,
banh. indep. Entr. 15 COO pr.
400, trat. Av. Brás de Pina,
1459, próx. L. Bicão - V. Pe
nlia. Bebiano.
ATENÇÃO V.~~XícgréT^pX- vã-
zios, 2 qts., fil., coz., banh., va-
randa, entr. p| carros exclusiva,
vondo, entr. 6 000, prest. 200,
trat. Av. Brás dc Pina, 1459,
próx. L. Bicão. V. Penha. Be-
biano, hoje eamanhã.  
ATENÇÃO V. 

"Penha, 
cas~a 2

qts., sl., coz., banh., varanda,
iard., ontr. 9 000, prest. 250.
Trat. Av. Brás de Pina, 1459,
próx. L. Bicão. V. Penha. Be-
bjano,_hoie_e amanhã.
APARTAMENTOS" NOVÓS~^~V".
Ponha c] 2 qts., salão, coz., co-
pa, banh. em cores, vdo. vazio,
enlr. 5 000, prest. 180 s| j. -
Trat. Av. Brás de Pina, 1459.
Próx. L. Bicão, V. Penha, Be-
biano, hoje e amanhã.
APENAS 3 750.' de cnt."~_"~65
prest. 130 s| i. res. de esq. em
Ramos c| 2 qts., sala, coz., banh.,
var., jard.,"etc. Ver e tralar no
Iccal. R. João Santana, 63, quase
esq. c| Est. Eng. da Pedra. lnf.
tols.: 30-8667 e 30-5192.
ATENÇÃO — Ramos, casa 2 qts.
sl. bca área, pede fazer gara-
C-em, vazia, vdo. 3 500 entr. Trat.
Rua Jcsé Maurício 101 sala 212
— Penha. -.

ATENÇÃO ZONA DA LÊOPÒL-
DINA — Ccmpra e venda de ca-
sas, aps. vilas etc. N. Absalão —
CRECI- 1085, Ex-Dirotor da Imob.
El-Dcurado Ltda. e sua equipe
comunicam que estão operando
em sua sedo própria, na Av. No-
va Iorque, 71, grupes 301. Ben-
sucesso, ao lado da Praça das
Nações. Tel. 30-5724.

CIRCULAR DA PENHA - Cosa,
vd. 2 qts., sl., coz. banh.,
terr. 7 x 20, c. ent. fac. e 1

x 15. •- Rua Irapuá, 187.
Ver Iccal. Org. Orlando Man-
fredo, Barão Iquatcmi, 86. —
Tcl. 48-0804. CRECI 82.
HIGIENÓPOLIS - E"n"t. vazia, casa,
Silva Rcsa, 62 2 qts., sala, cor.,
banh. cemp. Entr. p| carro, laje
e taces. Entr. fac. Org. Orlando
Manfredo, Barão de Iguatemi, 86

Tel. 48-0804:_CREC,_82. _
HIGIENÓPOLIS -" As .3" Ultimas
casas cl ent. partir de 2 800 vd.
1 e 2 quartos, sala, coz., banh.,
Ver Félix Ferreira 150 das .4 às
17 dom. 10 òs 12. Org. Orlan-
do Manfredo Barão Iguatemi, 86.
Tol. 48-080*? CRECI 82.
JARDIM AMERICA - Compram-si
Ictes e cisas, mesmo faltando
pagar na Cia. — Paça-sa ò vista

Tel.: 30-5489 ou 91-2335.

JARDIM VISTA ALEGRE - Vendo
terr. 10x30 ito. da Av. Brás de
Pino, ent. 3 500 p. 100 trat.
Trav. Brandura, 516 — L. do Bi-
cão — Vitalino.
JARDIM VISTA ALEGRE - Vdo.
uxucso ap. 3 qts., salão, copa,

coz., banh. em côr, varanda de
frente, l.u andar, preço à vista
16 000, trai. Trav. Brandura, 516
L. do Bicão — Vitalino.

ATENÇÃO chega do pagar aiu-
guel, muda já para sua casa.
Vendemos unidades novas e con-
fortáveis com sala, 2 qls., coz.,
banh., dep. emp., área com lan-
que e terraço. Sinal 2 000 após
60 dias, 3 500 e mens. de 245
mil. Estrada Vicente de Carva-
lho, 139. Junlo ac Largo Vaz
Lôbo, ponto inicial de condução.
Ver das 14 às 18 horas. Imob.
Britânica Ltda. da J. 223. Av.
13 de Maio, «23, sl 2231 - Tel.
32-0058 - 52-3445.
IRAJÁ vdo. ótima casa 3 qts.,
salão, copa, coz., banh., sancas
e flcrões c[ terr. ent. 8 000 p.
200 trat. Trav. Brandura, 516 l.
do Bicão — Vilalinc.
INHAÚMA - Vendo casas q. s. c.
b. dc laie, vazia. Ent. 2 200, prest.
125. Ver local. Rua Orienle 37,
Sr.-Paúllsta. CRECI 469;
PÍLARES" - Vondo ap. com dois
quartos, dependência de empre-
gada etc. Ver e tratar na Av. Su-
burbana, 6/25, cl 1, ap, 202.
PILARES" - Casas - Vendo 2,
Rua Jacinto Rebelo n.° 102. De
1 qlo., sala etc, c| quintal.
Preço 7 e 8 milhões antigos,
50%. Entr. saldo em 30 meses
s| juros. Ver das 9 às 17 horas.
Tratar na Av. Jcão Ribeiro, 396.
Sr. Soares. 49-19196. Tenho
outras casas à venda. Bons ne*
gócies.

ILHA — Ap. à vista ou financia
do cj 2 qts., sala, coz., banh., ga
ragem do frenle. Tel. 96-0315.
JARDIM GUANABARA - Ocã
sião — Rua Henrique Lacombe e
fundos para P. Auboin. 438 m2
— Muito próximo à praia
Tel. 27-4520.
SANTA ROSA - Vendo casa c|
3 qts., sl., copa. coz., banh.,
quintal e dep. comp. emp. —
Tratar Cclla. Tel. 22-9361 com
Dilma. ¦

TERRENO - Ilha Governador -
Bairro Bancários medindo 12x30
desembaraçado. Negócio urgenle,
bom preço. Fone:1, 54-3017
VENDEM-SE 2 apartamentos pe
quenos, vazios, financiados. Rua
Sobragi, 16.
VENDO uma excelente casa com
quintal, na Kua Manuel Pereira
da Costa, 187, Bairro Tauá, pró-
ximo Praia das Rcsas, contíguo
à casa há um lote de terreno qu^
pode ou não ser também vendi-
do. Ver próximo domingo, 5, das
10 às 17 horas, e durante a se-
mana informações pelo telefone
43-9760, com o Sr. Anacleto.. -
Sinal: 25 milhões, resto combi
nar.

PAQUETÁ

ROCHA MIRANDA - Vende-se
propriedade c| 4 casas, 2 va
zias, entr. 8 000, facilita-se prest.
inferior alug. Tratar local c/ pro-
prietário. Rua Tacaratu, 118, fun*
dos. Cetei 90-2405 - Creci 36.
ROCHA MIRANDA - Casa 2 me.
radiai, terr. 12xá0 cotn oarracos
tudo 7 mil cr-jzs. novos — Tra-
tar Av; Amaro Cavalcanti, 1 871
1.° and.
TURIAÇU - Lote de terreno, à
Rua Jatuarana, 533, medindo 11
sor 55 mts., será vendido em lei-
ão judicial pelo leiloeiro Álvaro

Chaves, amanhã, sexta-feira, 3 de
março de 1967, às ló horas, no
local. Mais inf. tol. 22-4382.

JARDIM AMdRICA - Vdo. 2 Io-
tes juntes cu separados, todo mu-
rado, bem localizado. Tratar na
Rua Lucas Rodrigues n.° 6 s;
305 — P. Lucas.
JARDIM AMÉRICA - Vcndo"ap.
dc 2 qts,, snla, coz., e áreas c
banheiro, preço ótimo, motivo
viagem. Tratar Rua Plinio Bar*
reio n.<" 152 - Sr. Ramos.

TERRENO - Irajá. Vendo 33x48,
próx. estação, lnf. Av. Rio Brari-
co, 81-1105. (CRECI 628). Tel.
43-74J45_-: GAVAZZU
TOMAS COELHO" - Vendo 3
casas vazias, R. Eng. do Mato..
55, em frente a Estação. Entt.
8 000, prest. 300 000. Tratar no
local. CRECI 469.

JARDIM AMÉRICA - Compro .»¦
sa ,ap. do 1, 2 e 3 qts., à vista
cu a urazo. 30-1548 o 30-3823

OLARIA - R. Major Rego, 220
Vendo linda casa ccnsl. de l.a,
garagem p| 2 carros. Terr. 10x20,
Sr. Vital. 23.36)6. CRECI 100.
OLARIA - Vdo.. 2 ótimos aps,
vazios, st., 1 e 2 qls., dep. Ver
Estrada Engenho da Pedra, 670,
Trat. Paulo, tel. 30-2159.
OLARIA — Rua Ncêmía Nunes,
451, op. 106 e Rua João Silva,
98, aus. 301, 302. Vdo. ótimos
ops. vazies cu ocupades. Ver e

irai-_ cl Paulo- Te'. 30-2159.
OLARlA 

"

ent
- 2 ultimes ent. 1 va
a partir de 4 900, vd.

2 qls., sl., c^z., banh., rest. s|
juros e uma casa em terr. 10 x
22. Ver 14 òs 17, dom. 10 às 12.
Rua Lecpoldina Rego, 488. Org,
Orlando Manfredo — Barão de
Iquatemi, 86. CRECI 82. Tel.
Í8-0S04.
PENHA — Aps. v. em final de
construção, sinal 7 000 000 ores*
lante a combinar com proprietá-
rio no iccal — Av. N. S. da Pe-
nha 325.
PENHA - Apartamentos c/ 2 qts,
ala, coz., banh., área c/tanque.

Vonde-so na Rua Belisário Pena
— Pieto 18 milhões, entrada do

. S00 mil, prost. 150 mll s/j. Tra
tar na Av. Bris do Pina n.° 96,
loja — largo da Penha. — T.I.:

0-5489 - CRECI 232.

PRECISAMOS para clientes, aps.
ou casas _/ 1, 2 e 3 qts. de
Bonsucesso - Vlla da Penha. Tra-
lar tel. 30-5489.

PRAÇA DO CARMO - Vende-se
ap. 2 quartos, sal., banh. com-
pleto em cores, com 3 e 2 milhões
entrada, restante Caixa Econômica
— Tratar das 16 às 20 horas. -
Machado. Av. Edgar Romero, 245

PENHA - A 500 mts. da Estação,
pela Rua Nicarágua. Vendo na
Rua Couto, 278 res. de frente
cf 3 qts., sala, jaru. demais dep,
Entr. vaiia em 30 dias. Preçu
12 350 com 5 000 de entr.
prest. de 135 000 s|i. Nos fun-
des vendo outra de ql. e sala,
demais dep. Está vazia. Preço
6 450 com 2 200 de ent. e prest.
de 75 000 s|i." Ver no local com
Bezerra. Venda N. Absalão
CRECI 1085 - Av. Nova Iorque,
71 - Grupo 301. Tel. 30-5724

PENHA — Praça do Carmo ap.
jto. condução, 2 qts., _{. etc.
vdo. 15 000 entr. 4 000 prest.
170, vazio. Trat. Rua José Mau
rício 101' sl. 212 - Penha.
PENHA - Otimo ap. 2 qts., sala
dep. empreg. . garagem, terraço
vdo. 25 000 com 10 entr. vazio,~rat. 

Rua José Maurício 101 sala
212 - Penha.
PENHA — Boa casa vazia em
grande terreno 2 qts. ele. vdo.
6 000 entr. Trat. Rua José Mau-
rício 101 sl. 212 - Penha.

ATENÇÃO - V. da Penha, vdo.
ap. de qt., sala, coz., banh. em
côr, varanda, ent. 3 000 p. 115]
trai. Trav. Brandura, 516 - l
do Bicão — Vitalino.

PENHA CIRCULAR - Vendo ter-
reno de esquina, 10x35, Rua Ma-
fra com Praça Pcrtuqal. — Infs.
30-1949, Nunes - CRECI 762.
PENHA — Vendo ap. vazio, com
70 rr>2. Entrada 6 milhões, prest.
200. Infs. 30-1949. Nunes. CRECI

762.

ATENÇÃO - V. dà Penha, vdo.
luxuosa casa 3 qts., salão, copa,
coz., banh., varanda, garagem,
ent. 12 000 p. 300 tra"t. trav.
Brandura 516 L. do Bicão — VI-
tatino.
ATENÇÃO JARDIM AMERICA -
Vendom*se 2 lctes comerciais,
juntei na Rua Jornalista Gora.do
Rccha, antiga 29. Enlrada 7 mi-
lhões e saído a eembincr. Ver e
tralar no Jardim America. Rua
JcrnaliMa Geraldo Rccha, 205 —
Tcls.: 91-2335 .30-5489 - CRECIn32.

MÉIER — Urgente. Vende-se casa
quarto, tala, cezinha, banheire,
quintal, cisterna. Entrada 3 mi-
lhões, prestações 130 030. Rua
Seusa Asular, 322, c:si 5. Chavei
cem o s_nh_r Lauro na ca;a 1 —
Esta ru? principia na Rua Dias
da Cruz, 596.

APARTAMENTOS novos o vazios
erm 1 e 2 quartos — Vendem-so
no Jardim América em frente à
Pnra o osccla. Entr. do 3 503
mil. prest. do 120 mll s/j. Vor
o tretar no Jardim América n.c
205 - Tcls.: 91-233S • 20 5489
CRECI 232.
ATENÇÃO VISTA ALES RE - Ven-•'cm-ío -ipl"**. nevos - vailos, com
2 nl!., s-t.a, ccz., banh. Entr. CrS"700 mi', r>ro:t. 170 nv> s/j. —
Tr.-tar r.- Áv. Críi de Pina, 96,
!-¦:• (*.-'-ío rM P.trhaV Tcl
.0-Í489 - CRECI 232.

PENHA - Vendo terreno de 12x
50, com 3 casas. R\.a Taperoá
395.
PENHA — Vendo casa vazia q
quintal. R. Ipoiuca, 344 • Enlr.
2 000, prest. 120 000 iunto è
R. Caji, 980. Tralar no Iccal.
CRECI 469.
PRAÇA DO CARMO - Vendo
casa de 2 qts. - Entr. 2 800,
prest. 100 000 — R. da Cora.
gem, 108. Saltar na Av. Brás
de Pina, 1200, onde começa.
Tratar no local - CRECI 469.
RAMOS — Vendo um bom terre-
no próximo à praia, Rua Maré-
chal Sousa Meneses, entre 31 e
45. Cr$ 1 000 entrada saldo a
combinar. Tratar tel. 32-9342.

TERRENOS cm Belfort Roxo. -
Vendo, água, luz, rua calçada
sem entrada, prestação de Cr$ .
36,750. Trotar na Rua Humberto
de Campos n. 827, loja I. Le
blon, das 12 às 14 c das 17
às 20 horas. Não tem t.
VICENTE DE CARVALHO - Ven-
do casa antiga dividida em 2, de
quarto e sala Av. Automóvel Clu-
bo, 13x40. Tel.; 29-2936.
VENDE-SE terreno com 500 m2
bom ponto, livre e desembara-
çado na Rua das Safíras, 24Ü
Honório Gurgel.
VICENTE CARVALHO - Vendo
casa duplex, com aps. nos fun*
dos. CrS 40 000 000 - Av. Me.
riti, 210._- V. Kosmos.
VICENTE DE' CARVALHO - Ven.
de-se terreno com galpão à Es-
Irada'V. de Carvalho n, 510 —
Trata-se em Nilópolis na Aveni-
da Getúlio Moura n. 1 699 com
Antônio •- Casa FloT^do__Norte.
VICENTE DE CARVALHO - Áv.
Meriti, 1 504. Vde. casas de 1 e
2 qts., sl., coz., banh., érea, laje
e taces, cl ent. a parlir de 3 300.
Org. Orlando Manfredo — Ba-
rão Iquatemi, 86 — Tel. 46-0804
- CRECI 82.
VENDE-SE em Iraiá uma vila
com 12 casinhas modestas, terro-
no 720 m2. -- Tem luz, água.
Preço 25 milhões. Facilito. Tratar
Rua Major Medeiros. 43, com o
proprietário.
VENDEM-SE 5 aps. à Rua Gia-
ziou, 133 — Pilares. Tratar W Rua
Darke de Matos, 5 Higienópolis,

ILHAS

GOVERNADOR
ATENÇÃO — Vendo casas e ter-
renos, no Jardim Guanabara, Av.
Erasmo Brarja, 227, sl. 514, tol.
22-2393. Hermes até 12 heras.
ATENÇÃO — Vendo no Jardim
Guanabara, belíssima residência
de luxo, a 100 rn. da praia com
garagem para 2 canos grandes.
Informações até 12 heras. Tele-
fone 22-2393. Hermes.
COCOTÁ - Vdo. ou perm. 2 ca-
sas, praia cend., terr., 3 qts.,
2 banhs., ele. x. ap. rref. Tíiu-
ca. Tel.: 32-4016.

ILHA DE PAQUETÁ - Vende-se
a 10 minutos a pé das barcas,
os ultimes e magníficos lotes de
lerreno, medindo 20x40, localiza-
ção privilegiada, juntos à Pedra
da Moreninha e defronte *. I lha
do Brocoi6, situades à Praia Dr.
Aristão e Rua Alambarl Luz. Pre-
ço: NCr$ 13 000,00, sendo NCrS
5 000,00 de entrada e o saldo
facilitado em 5 anes. Ver no Io-
cal às quintas-feiras, aábades e
domingos com o Sr. Ronaldo,
que estará à disposição des Srs,
interessados para dar qualquer in-
formação. Tratar à Rua da Qui-
tanda, 49, sala 116, com o cor-
retor Nílton Gonçalves Vieira -
CRECI 503. l.a Região.

NOVA IGUAÇU - Vende-se 1
casa c| 2 quartos, sl., coz., ba-
nh. var., terr,, água, luz, laje.
taq., or. Cr$ 11 000 000, c| orit.
de CrS 400 000, o rest. Cr$ ..
200 000 mensais, temos outras
c| entrada a partir de 600 00
Trat. imobiliária e constru. Mar-
tins, Rua 13 de Maio, 85, 3.°
and. flr._304_-._sl 2.
NILÓPOLÍS 

"- 
Vendo 2 casas cj

2 qts., lerr. 12,50x100. Rua Prin-
cipla, luz e força. P. 15 000 cl
5 000. Casa c| qt., taq. o laje.
P| Av. 3 000. Uma casa grande,
ant. e 3 casas tipo mela água.
Terr. 1 200 m2, murado. P. 25 COO
c| 5 000 prest. 400, T. Pça. P.
Frontin, 26 — Nilópolis.

CENTRO — Vendemos grupos de
salas na Av. Pres. Vargas, esq.
de Miguel Couto, cl 2 salas, 2
saletas, banh. c| 9 800 mil de
entrada e 340 p| mês p| pronta
entrega. Tratar e ver planlas em
Cunha Mello Imóveis. México, n.
14B, U.o and. _/ 1 104/5. Te!.
32-5555 e 42-3347 - CRECI 866.

NOVA IGUAÇU - Vdõ. urgente
1 casa, 2 qts., sl., var., coz. e
WC> água e luz, taqueada c la-
geada, c| base pl 3 and. 13 milh.
Entr. 4, prest. 200 s| iuros. Trat.

à Rua Bernardino de Melo, 1 919,
sl 8, cl o dono.
URGENTE - Motivo de viagem
— Tem 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, despensa, area, luz,
água encanada. Laje. 5000,00 à
vista. Rua Muriqui, 102.
VENDO terreno com galpão no
melhor pento Industrial c| força
liqada alta tensijo, perto a 16
fábricas. R. Manuel Teles, 1 500,
Duque de Caxias e na Rua Ma-
nuel Vitorino, no Encantado
Tratar Sr. Amln, 22-4933 e
49-7505.

LOJAS

CENTRO
LOJA E SOBRELOJÁ (Av. Rio
Branco), 268 m2, entre São Jo-
sé e Sete Setembro. Vendo. Tel.
43-0644, Sr. Ferreira.
LOJA — Sobrelojá — General
Caldwell, 187-A. Vondo NCrS
35 000,00. _lnformações_23^3J_l.

ZONA SUL

PAQUETA - Terr. 12,90 Ix 200m
— Pr. José Bonifácio. 30 mil. fi-
nane. 50% - Tel. 22-2413 das
14 às 18h.

ESTADO DO RIO

NITERÓI
IÇARAI — Vendem-se 3 prédios
com terreno 25x45. Infr. Eudes
Imóveis. Av. Alm. Barrcso, 72, s|
305. Telefone 32-1477 - CRECI
870.
PRAIA DE ICARAI - Para ontro-
ga vago, ap. de frento de cebor-
Iura (12.° andar) c] terraço, sa-
leta, sala, 2 quartos, banh., coz.,
dop. empreg., garagem — Preço:
CrS 36 000 000 (NCrS 36 000,00)
c| parto financ. 36 mesos. CIVIA
— Trav. Ouvidor, 17 (Div. da
Vendas 2.° andar). Tel. 52-8166,
d. 8,30 àl 18,00 horas - (CRE-
Cl 131).
VENDE-SE um lote. Jardim Cata
rina, NCrS 100,00 sinal e 10 pres
tações de NCr$ 50,00. Tratar na
Trav. Santo Antônio, 76, ap. 202
— São Lourenço — Niterói.
VENDE-SE casa c/ 3 qvs., sala,
copa, cozinha e varanda, terreno
12x30, cem 2 meias-águas — Ver
na R. Francisco Nunes, 39 — MU-
TUA - S. GONÇALO - 8 000
entr. rest. a combinar. Tratar c/
Sr. Nílton 48-3212 p/ favor.

PETRÓP. - CORREIAS
ITAIPAVA
CORREIAS - Area 15 000 m2.
frente de rua com asfalto, luz,
água e lelefone. Vista espeta-
cular. NCrí 10 000 c/ 50%, sal-
do 25 moses. Prop, Sr. Luciano,
na Av. Rio Branco, 103 — 8°
andar — Hor, comercia! — Tel.
43-0070.
ITAIPAVA — Casa de campo,
vendo em ótimo local — Tels.
26-6015 o 4643068.
PETRÓPOLIS - Araras, km. 543,
lado a lado. Vendo áreas desde
5 000 m2, com cachoeiras e nas-
contes, clima de 1.» a 1,80 m2.
Tel. 22-3344 e 42-6836. 
PETRÓPOLIS - Vendem-se trinta
mi! metros quadrados — Veraneio
ou indústria. Tel.: 22-5344.

BOTAFOGO - Voluntários da
Pátria, 37 loja 1. Vendo urgen-
te,'2 frentes, 35 m2. Preço 25 m,
ent. 10 m., prest. 5 x 300, 5 x
400, 23 x 500. Tcl. 46-3904
CRECI 340.

CENTRO - Av. R. Bran-
co, 156 — Vend. 2 conj.
c| área aprox. de 90 m2
e mais um, no- mesmo
andar c| área aprox. de
35 m2. Os referidos
conj. têm divisões inter-
nas de lambris e plásti-
co. 5 (cinco) telefones c|
14 extensões e 5 ramais
internos. Infs. pessoal-
mente em: ORLANDO
MACEDO - Av. R. Bran-
co n. 156 - Gr. 2318 -
Tels. 32-0510, 32-6128 e
32-7164 - CRECI 128.

- (B

SEPETIBA — Praia da Luiza -
Vendo ótima casa, neva, varan
da, sala, 2 qts., copa, cezinha,
b|c côr, etc. Rua Dr. Rafael Jam-
beiro 45. lnf. 52-4545. _
SEPETIBA -'""Vendo'"ótimas ca-
sas, ent. Cr$ 100 000 pl mês ou
1 000 000 ent. CrS 150 000 por
mês. Alugo a partir de CrJ ...
80 000, Rua Branca de Neve n. 3.
Trav. R. late. Tratar Luís. Telefo-
ne 31-3157.

DIVERSOS
AVALIO imóveis grátis sj com*
promisso. Aceito p| vender vilas,
casas, aps. mesmo alugados —
Também compro. Org. Orlando
Manfredo. Barão Iguatemi, 86 —
Telefone 48-0804 - CRECI 82.
ARARUAMA - Coqueiral - Vc7-
de-se ótimo lerreno no Coquei-
ral-Araruama, Jratar pelo telefcne
43-0870, contabilidade com Sr.
Nei Pacheco.

AREA MAGÉ 11250 m2 frente
asfalto. Vende-se entrada CrS
1 500 000, restante combinar pro.
prietário. Tel.: 45-2502 - Sales.

CENTRO — Escritório com deco-
ração moderna ar condicionado e
telefone. Passa-se na Av. Ria
Branco, 106 - Sala I 20o. Tra-
tar na Av. Erasmo Braga, 255,
tel. 42-1115 com Dr. Ernani Fi-
lho. Aceita-_se ofertas.
rua vTsconde inhauma7~5õ;
ap. 1 208, vazio, para escritório,
base 12 milhões, lnf. 42-6384 e
42-5884.
SALA — Av. Presidente Vargas,
Ed. Lisboa, 1 .a locação frenle

sj 1 719, vendo urgente, motivo
viagem. Chaves c| porteiro
Tratar 22-2376, 22-4933.
TRÊS SALAS VAZIAS - Ponto
bom, na Rua Santa Luzia, 799,
esq. R. Branco. Vendo ou alu-
go. Tol. 57-4019 - Sousa - Das
15 horas.

ZONA SUL
AVENIDA COPACABANA, 647

Vendo conjunto de 4 salas —
juntas ou separadas — Edificio
comercial - Tel. 34-2537 — Joa-
quim.

LOJA — Copac. compro uma
mesmo eluqada. Tratar tef.: ...
37-6939 trabalha • 37-5620, resi.
dência.
LOJAS NOVAS cl hablle-se, '.Ca-
lete. — Vdo. c| 36 m2 cada, óti-
mo preço e cond. excepcionais.
Tcl. 22-7226.
LOJA — Vendo contrato novo, 7
anes. Aluguel relativo, lem ex*
tensão, telef., superfície 100 m2.
ponto bom para qualquer ramo ou
aceito sócio com capital para
mentar ramo de negócio. Tratar
Rua Tonelerçs, 218-D, C, Avelino,
VENDE-SE uma loja, instalações
modernas cem máquinas para
sbrveteria ou outros negócios à
Rua Machado de Assis 31. Tc-
lefone 25-4355.
VENDE-SE loja e sobreloia na R.
Visccnde de Pirajá, com 33 m2 e
42m2. Tratar tel. 57-2282^

ZONA NORTE
BRAZ DE PINA - Vdo. na Rua
Enes Filho 266 loja, com duas
residências e garagem — Preço
40 000. Entrada e prestações a
combinar. Tratar Rua Içapó 45,
gr. 201. B. Pina - 30-0731 -
Sr. Amilcar.
INHAÚMA - Vdo. 4 loias no
vas, vazias, juntas ou separadas
ótimas p/ fco. de calçados, dc-
pósilos etc. Bom preço. Ver na
Travessa Vaz da Costa, 15.
Telefone 30-4047. Sr. Antero.

MADUREIRA — Passa-se centrato
de loja. lnf. 32-1106 - Crecl 166.

LOJA c| sobreloia, 120 m2, va-
zia, R. Mariz e Barres, próx, Pça.
da Bandeira, 35 mil NCrS entrada
- Visitas 23-2232 ou 32-5855 -
CRECI 743.
LOJA — Tijuca, vende-se com
80 m2 e iirau c/ 16 m2. A R. Al-

rante Cochrane, 39. Tratar com
Borges, 34-9647.
LOJA VAZIA com 90 m2 - Ven-
de-se na Rua Aristides Lôbo n.
75-B — Tratar com o proprietá-
rio — Telefone 26-1461.

LOJA confecções feminina servin-
do pf qualquer ramo, passo c/
15 milhões.- Rua Conde de Bon-
fim, 568-A.
LOJA — Na Rua S. Francisco
Xavier n. 378, com 320 m2. e

0 m2 de subsolo, e Rua dos
Araújos n. 95, com '45 m2., e
outra de 30 m2. Vendo. Tel.:
38-4726.

PETRÓPOLIS - Vende-se no Cen
tro urbano linda residência com
grande varanda, 5 quartos, 2 sa
las, 2 banheiros, copa, cozinha,
casa de hóspedes cem 3 quartos,
2 salas, banheiro, cozinho, depen*
dências de empregados; casa de
caseiro com água em abundân
cia, situada em terreno de 6 700
m2., com árveres í rufí feras e
muito arborizado. Tratar telefo-
ne Petrópolis, 2599, diretamente
com o proprietário.

é POSSÍVEL vender vosso imóvel
(mesmo lugado) em prazo curto,
sem despesas para V, S.a. TelL
23-2232. CRECI 743. 9 ès 21 hs.
ILHA DO GOVERNADOR -Von'
de-se ótimo leio com 15 x 25,
plano, vaxio. Entrada CrS
1 900 000 o o saldo em presta
ecos da CrS 266 666. Ver na R.
Haroldo Lobo, lete 26 (esta rua
ê transversal 1 Estrada do Ga-
leão), junto ao Campo da Por
tuguesa. Tratar cem Mello Affon'
so Engenharia Ltda., na Rua Cons.
tança Barbcsa, 152, grupo 401.
Tels. 29-2092 a 49-3261.
IlHA DO GOVERNADOR - Jar.
dim Guanabara — Vende-se óti'
mo torreno medindo 21 de fren-
le, 35 do fundos, fechando nos
fundes com 6 metros. Enlrada da
CrS 3 SOO 000 • a saldo am
prestações do CrS 200 000 sem
jures. Ver na Rua André Cusaco.
Q. 44 - l. 4 - Tratar em Mello
Affonso Engenharia Ltda., na R.
Constança Barbosa, 152, grupo
401. Tels. 29.2092 • 49-3261.

ILHA DO GOVERNADOR
JARDIM GUANABA

RA — Terrenos nas Ruas
Cambaúba, Haroldo Lô-
bo e Estrada do Galeão
em frente à A. A. Por-
tuguêsa, juntos à Praia
da Bica. — Pagamentos
em 40 meses sem juros
ou à vista com descon-
to compensador. Pro-
priedade da CIA. IMO
BILIÁRIA SANTA CRUZ

Informações na Estra-
da do Galeão junto à A.
A. Portuguesa, ou nos
escritórios da COMPA-
NHIA na Rua Araújo
Porto Alegre, 36 - 5.°
andar. Tel. 42-6957 -
Vendas JÚLIO BOGORI-
CIN IMÓVEIS - CRECI

SR. PROPRIETÁRIO - Ccmpro,
vendo e avalio .cu imóvu!, sem
despesas. Atendo a quaioner' hora
- To'». 30-1548 » 30-5323. .
VENDO barato, terreno com três|95.
predies anlioos — Ver na Rua Pr. '.Ttr. 

nr, rr.„tvK,_r,r,_ _r~_
Nunes 1 187 — 50% F Tel |*L"" pO GOVERNADOR — Prata
42-9223. Rubens. \d!l Bic-f _ 

,AP'- c' sala e 1U-"-
separados, banh., coz., dep. em-

VENDO — Terreno em Quitandl*
nha. Parque S. Vicente, 740 m2
- Tel. 273141.

TERESÓPOLIS-FRIBURGO
FRIBURGO - Vendo em excelen-
te localização na serra -umn con
fortável casa bem mobiliada In
clusive geladeira, composta de
varanda, sala social, sala dc ian
tar, 3 bons quartes, 2 banheiros
sociais, coz. etc. dep. comp de
empregada. Terreno gramado
arborizado. Marcar visitas para o
fim do semana 52-5920 ou .
36-2657, Sr. 

'Carvalho.

NOVA FRIBURGO - Vendo Io
tes multo bem localizados, nf
Pente .da Saudade, prontes para
construir, parte financiada. In
formações 32-4016.-
RIO-TERESÓPOLIS - Vdo. duas
áreas de 250 e 350 mil m2. _/
matas, nascentes, rio encachoei-
radn, a I hera do Rio. GRANDE
FINANCIAMENTO - Tel. 23-3368
- CRECI 286.
TERESÓPOLIS - Vendo linda re
sidência nova, com finos acaba1
mentos, bom negócio. Tel.: Rio
43-6308 Sr. Oreste.
TERESOPOLIS - Vende-se terre-
no no Golf Club. Tratar Imob.
G6es. Tel. 22-7812. CRECI 202.
TERESÓPOLIS - Terrenos finan-
ciados, em 50 meses. Lindo local.
lnf. p. tel. 52-2877.
TERESÓPOLIS - Vendo 2 casas
na Várzea com 2 qts., 1 sl. e
dep. na Rua Itapícuru n.° 259,
casas 6 e 8, com 8 m. de ent.
rçst. a combinar. Tratar telefone
28-6991.
TERESOPOLIS - J. Cascata
Conjugado. Vende-se c| ou s| mo-
bilia. Facilíta-se o pagamerjtal
NCrS 6 000 a combinar. Em Te-
res.: Av. Delfim Moreira, 117,

. sábs. e dems. e feriados
(CRECIERJ 64). Rio 52-7852 e
32-8613.
TERESÓPOLIS - Casa nova. sl.,
3 qts., etc. NCr$ 45 000,00 c|
parte a comb. Rio: 52-7B52 e
32-8613. Chavei em Teres. Av.
Delfim Moreira 177 lei.: 2257,
incl. sábs., doms., e feriados
(C. 64).
VENDO área c| 3766 m2, na su-
bida da Serra Rio—Teresopolis,
junto ao asfalto. Muita água.
Própria p/ casa de campo ou
granja. Tel. 22-2346.

LOJA E SOBRADO - Passo con-
trato de 7 anos, ótimo alug. Tudo
vazio, na Rua Joaquim Palhares
n. 31 - Tralar.pelo tel. 30-6697.

PA5SA-SE conlrato LOJA VAZIA.
Servindo para qualquer^ ramo de
negócio, com luz e força. Com
telefone 29-2246. Av. Jcão Ribei-
ro n.° 170, próximo ao Largo dos
Pilares. Tratar no local com o
Sr. Plácido.
REALENGO - Vd. 2 loias, um
armazém com estoque, balanças
máq. etc. e I açougue, c| máq.
frigerifica e gar. Ver Oliveira
Braga, 257-A - Org. Orlando
Manfredo Barão de Iguatemi, 86
- Tel. 48-0804. CRECI 82.

ESCRITÓRIOS prontos no moder
nissimo e exclusivamente comer-
ciai Ed. Pancreto. Conjuntos co-
merciais de -44 m2. Sala, vesti
bulo, closet e banheiro. Poden
ser usados também como cônsul-
tórios. Av. Princesa Isabel, 323,
esq. da Barata Ribeiro. Lojas de
45 m2, com salão, jirau, banhei-
ro e deposito. Tudo pl ocupa-
ção imediata. — Informações
também no local. Construção e
acabamento de Gomes de Almei-
da, Fernandes. — Av. Almirante
Barroso, 90, grupos 517|519. -
Tels.: 42-5099 e 42-3512 - TAL
— Tarbaté Administradora CRE-
Cl 84.

LARGO DO MACHADO - Vendo
sala mobiliada pj escritório, tudo
novo, sem uso, la. locação cj ba-
nheiro, coz., saleta, linda vista,
ótimo ponto. Edif. Centro Com
Tratar Coutinho, 43-3395 dias
úteis, ism intermediários.

CABO FRIO — Vendo urgente
por motivo de viagem uma ca*
sa cj 2 quartos, sala, banheiro,
cozinha, varanda 5 000,00, sal-
do de 1 570,00 em 15 meses,
lnf. Av. Pres, Vargas, 509 —
Gr. 1602.
CABO FRIO — Lotes e casas no
centro da cidade, financ. em 70
meses. Preço e prazo fixos. Av.
Pres. Vargas, 509 - Gr. 1602
- Tel. 43-8694 * 23-1071 - Sr
Roberto.

Fazenda
em Goiás

Vende-se a 156 km cie Bra*
sília, sendo 76 de asfalto e
80 de torra, transilável todo
o ano. A melhor da região —¦
Toda cercada e dividida, óti*'
mas instalações porteira fecha-
da, 450 cabeças de gado, 23
animais de'serviço, 70 suínos.
Preço NCr$ 250 000,00. Maio-
res detalhes tralar com Sr.
Brandi. Tels.: 22-2356, 22-1761
e 25-3106.

CAXAMBU - Vendo 6limo ap.
de frente com 2 qts., saleta, ba-
nheiro e coz., arm. emb. dec.
lambri. Ed. Anice. Tratar tel.
47-0700 Lopes à noite.
ESTADO DO RIO — Agostinho
Porto — Vende-se ou troca-se
por casa em S. Lourenço, Minas,
casa de 2 qts., 2 salas, coz. e
dep. grande quintal de 14,00x
30,00. Rua Cristo Redentor, 732

Trat._Sr;_ Brito. Tel. 43-6645.
MÃCÀE' — Vdo. terreno junto a
cidade a praia e a Rodovia. Tra-
tar c| Dilma. Tel. 22-9361.
MINAS — Vendo casa em Passa
Quatro. Tratar Rua Custódio Mo-
ta, 55 ou Rua Angelina, 153, En-
cantado. — Rio,
VENDO - Terreno na Baixada Flu-
minense com 2 700 m2 e casa mo-
desta. 8 milhões. Tel. 27-3141.

VENDO Praia Araruama casa mo-
biliada, luz, gás, geladeira. Tel.
29-4582.

Escritório
Vende-se com ótimas Insta-

lações, telefone, boas represen-
tações e registrado para im-

portação e exportação. Tele-
fonar para 25-0655.

SALA COMERCIAL - Vendo ur-
gente, final constr. Saleta, ba-
nheiro, kitchnette. R. Calete, esq
Alm. Tam. Apenas 1 500 entra
da, saldo cemb. Tel. 22-5893. -
CRECI 1012.
SALA — Centro Comercial Co-
pacabana. Vendo, contrato de 5
anos, por 6 milhões (Fábrica de
Calçados). Ver sala 721. Tratar

Frosini, na sala 344. CRECI
n._552.
VÉNDE-SE - Grupo sala oTH
frente, Figueiredo AAngalhães 219
esq. Ccpacabana cj saleta, sala,
banh., kitch. Preço: 22 milhões.
Ver no local, Quitanda 19 s
710 J. C. FARIA. CRECI 63. Tcl.:
31-3064 - 31-1023.
2 SALAS separadas, banh. kitch,

Sara 
escrit. ou resid. esq. B. Ri*

elro cem Paula Freitas, Vendo,
melhor oferta. Entrega 60 dias.
Tel.: 36-2154.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA NORTE
CAMPO GRANDE - Vendo pe-
queno sítio com 1 500 rn2. Ca-
minho da Razão — Estrada Ca-
chamorra. Preço è vista Cr$ ....
2 000 000 (dois milhões).' Tratar
Rua Aracaju, 116 — ap. 201.
JACAREPAGUA - Vdo. sitio cl
30 000 m2, boa casa resd. de laie,
3 qts., sl., coz., banh. sccial, tô-
da mobiliada com gerador, lôda
plantada, muitas frutas, porcos,
coelhos e uma vaca cj bezerro.
40 milh. c| 20 entr. Tr. 29-7585
ou a noite 29-4200. CRECI 189.
JACAREPAGUA - Freguesia -
Estrada do Bananal, 1 54ó. Ven-
do sitio, 30 000 m2 — 150 mi-
lhões. Tel. 22-5924.
SITIO — Frutas, galinheiros, óti
ma casa, água, luz, 40 minutes
Praça Mauá, local nunca atingido
por enchente. Base: NCr$ 16
mil a prazo. Tel. 58-7090.

ESTADO DO RIO

VENDE-SE ou aluga-se loja c| 200
m.s2, própria p| agencias de au
tomeveis cu qualquer ramo de
negócio, facilíta-se a entrada em
30 meses aluguol 500 000 mil
cruzeiros. Rua Clarimundo de
Melo, 770 - Piedade — Telefone
34-9435>
VILÃ ISABEL - Vendo loia, Av.
28 de Setembro, 181. 40 milhões
facilitados. VICENTE COELHO
42-4599 - CRECI 358.

ILHAS
ILHA DO GOVERNADOR - Ven'
do loia. Av. Paranapuan. Tratar
tel. 96-1482 - CETEL. 

LOJA - GUARABU - Excelente
ponto comercial, prédio novo, es-
quina três ruas, cj grande movi-
mento. Vende-se facilitado e c!
financiamento — Estrada do Ga-
leão, 1470-A (em frente ao C.
Bombeiros). Tretar c| Dr. Guima
rães. Av. Almte. Barroso, 6, sa
Ia 803 - Tel. 42-2990.

ESTADO DO RIO
CAXIAS.— Passa-se pequena lo-
ia no Centro de Caxias. Contrato
novo. Aluguel NCr$ 15,00. Preço
l.-ase NCrS 1 000/0O. Av. Nilo
Peçanha, 437. Chave» na loja
ao lado. K_

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO
AVENIDA RIO BRANCO - Pra-
ça Mauá — Vdo. gr. 180 m2. -
Pronta entrega, c/ saleta, .3 sa-
lões, 3 banheiros. Frenle. NCr$
80 000,00 facilitados. Tratar tel.
31-3759 ou 31-3772 - CRECI n.
347.
ANDAR - Vende-se c| 520 mts.
à Av. Rio Branco, dividido em
salas. Quitanda, 19 s| 710. J.
C. Faria. CRECI 63. Tel. 31-3064
e 31-1023.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS

ATENÇÃO - Negócio de ocasião
— Grupo de 3 salas, de frente,
com 2 telefones, atapetadas, iôgo
de poltronas, diversas mesas e
eado-iras, armários, cofre forte

etc. Preço CrS 26 000. Ver no lo-
cal diariamente Rua Imperatriz
Leopoldina 8, grupo 310 cm cima
da Ducal. Praça Tiradentes.

ATENÇÃO - Posto na
Rio-Per., Km 17. Vendo
$. 45 ou aceito sócio.CASA cj 2 qts., taq., laje, mu-

rada, água ene. (nunca faltcuj.
iunto a pento finai de ônibus Contrato novo, bar e mO'
p| Pç. Mauá e Escola Estadual.! _j.  ^U-:-
Entr. i 500 p! facii. saldo 150 radia. Para reabrir -

mil p| mês. Chaves e inf. Rua O7-_d 1 _1_- ,.„..:__ ac .1 -v-o .1 v/ r* i ** i _•
Vendo 12.° pavimen-

to Avenida Presidente Vargas.

VILA DA PENHA - Vendo luxuo-jpregada, área c:m ianque e s*- Otávio Tarquino, 45, s| 203, cj
ao ap. térreo com garagem c ter- raqem. Entrada 3 170 mil _ re-,t. A. D. Freilas, Nova Iguaçu -[CENTRO
reno, 3 qls., sela-, cepa, coz., fac. e financ. em 40 meses. Ver Centro. to Avor
banh. em cor, varanda. Ver nama Rua Uçí, 345. Vendas exc'u- NCVÀ' IGUAÇU--—Vdõ Terrõro «--. t-m -00 m. Er.tio._o letal
Eua ca Insp ração 236 e trat Trav.lsivas. Valdemar Donato - Tele- 52ím2 Água, luz rua calcada [monto vazio. Tntar 42.6817 sb

fones 43-8000 a 43-3700 - CRElc-nd. à porta 3 SCO milh. 50% à|nient. do II is 12,30 - Oli
Cl 5, visla. Tel. 52-3457. veira. :

FAZENDINHAS - Glebas á mar-
gem da Estrada RIo-Friburgo, des*
de 30 000 m2 com e sem lavou
ras, terras férteis, nascentes, ma-
ta, ótimo clima, a 80 minutos do
Rio. Vendas a prazo. Telefone
42-0081 - Virgilino.
FAZENDA DE CRIAÇÃO - Pro-
cura-se para arrendar, de prefe-
rência no Estado do Rio, com pas-
tagens formadas, bcas aguadas,
instalações, acesso per bca estra*
da, area superior a 200 algs.
geomet. Telefonar para 36-6973,
até 13 horas e depois de 19 ho-
ras, com Luis Alberto.
GRANJA AVIVOCA - 5.0 Dlst;
de Petróp., no asfalto, dando
lucro. 2 000 m2 de ótimos ga
linheiros, 3 casas empreg., óti
ma sede. NCr$ 105 000 financ.
cu permuto ap. 57-0068. — Sr.
Francisco, das 9h às 18h.
ITAIPAVA - Pedro do Rio - In-
confidencia, vende-se sítio c| 339
mil m2 c| sede de 500 m2, mo*
biliada, estábulo, máq. beneficiar
café, criações etc. Tratar telefone
429, Itaipava ou 42-0072, Hélio.
LANÇAMENTO dia 5 - Grani*,
nhas 1 500 m2 — Tôdis plantadas
de bananeiras, frente pira o as-
fatio, Rie— Teresopolis km 29 (Zé
das Cabras) prestações de NCrS
S0.00 • lotes d. 360 m2 NCrS
15,00 — Reserv* hcle mesmo o
seu lugar na Av. Rio-Petrópolis
n.» 1691 «/ 5 — Caxias, com
Wallac» Baptisia COPI n.» 1.
NOVA IGUAÇU - Vendo ou tro-
co sftlo, casa de luxo por ap.
em Niterói ou GB. Tratar fel.:
2-0010 Niterói, segunda a sexta
feira — Amorim.
SITIO pequeno, casa de laje —
água, luz grátis, próprio granja,
barato, dá para trabalhar na Ci*
dade. Proprietária Conceição. Es-
trada Rio—São Paulo, km 37, jun
to 2a. Adutora Guandu.
SERRA iíDE"TERE.OPOÍIS - Oli
ma oportunidade — Urgente. -
Vondo magnífico sítio com 40
alq. geométricos, fróprio para
Colônia do Férias, hotel ou clu-
bo campostre, sed* censt. recen-
te cj 6 qts., Iivin«, sala (antar,
copa-coz, 3 banhs. sociais. Ia
vandoría, despensa, jardim, po-
mar, 2 «asas p[ «mp. c[ 2 qts.,
sala, coz., banh., churrascaria, sa-
lão recreativo, nascentes e ca-
choeira próprias, bananal, flores-
tas • pastagens, luz próprli, 9
KW*. Tratar ne Av. Rio Branco,
156, s| 909. T.ls. 22-5.14 • ..
32-5735. CRECI ABO.

ZONA RURAL

C GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
AREA pl sitio cu grania, Campo
Grande (Mendanha). Av. Brasil,
44 000 m2, 7 000 eucallptcs
p'antados, grande e bela casa, 50
mil cruz. noves a combinar, lnf.
42-7750. CRECI 497.

Brandura, 516
Vitaiipo,

L. do Bicão

CAMPO GRANDE - Sta. Marga-
r.'da, terreno 12x30 cj água e Iut,
condução na porta, linha C-1I. R.
31 lete 35 p| 1 200 cu I 400 q•fOO.TratarS 

52.4858_-_Almir. __
CASA R. Professor Luis Scdré,
ICO próximo da Escola Am::--
naj. Vendo e facilit.-. ver qual-
quer dia - lnf. 42-5334.

Loja
oportunidade

Ar condicionado, rebaixa*
mento de teto, pintura plástica,
decoração dc ótimo gosto —.

Funcionando como barbearia
mas servindo -p| saião de se*
nhoras ou outro ramo de co-
mércio, ótimo contrato. Tra-
tar no local, inclusive aos do*
mingos, das 9 às 21 horas -*-

Posto ó — Galeria Alaska ou

p| tel. 27-0087, Sr. Paulo.

Loja
Ed. Av. Central
Av. Rio Bronco. Vende-se,

no andar térreo, com ou sem
estoque. Infs. Sr. Abreu. Tel.
36-0302.

Penha
URGENTE

Vendo ap, vazio hoie meta-
de do preço, 2 quartos, sinte*
co etc. Tratar com o proprietá-
rio hoie até 12 horas. — Rua
Sâo João Bernardo, 147 ap. 103.

Transpasa-se
Contrato de uma granja ns

Tijuca, próximo à Praça Sans
Pena. Rua Francisco Graça, 81,
fundos, a pessoa interessada é
favor de comunicar-se c| o"tel,
52-5558.

Agenda
PAGAMENTOS — A Caixa Econômica credita
hoje em contas-correntes, em suas cinco agências,
os pagamentos das seguintes categorias de servi-
dores públicos federais: Ativos  Ministério do
Trabalho — Previdência Social; Ministério da
Saúde — Lote 1; Lóide Brasileiro — Pessoal Ma-
rltimo. Aposentados  Administração do Porto
do Rio de Janeiro. Pensionistas Militares Mi-
nistério da Guerra.
TRENS — Hoje, no período das 11 às 16 horas,
os trens paradores trafegando para Deodoro, não
farão paradas nas estações de São Cristóvão e
Lauro Muller, devido a trabalhos na via permanen-
te. Ainda, neste mesmo horário, os trens destinados
a D. Pedro II, não pararão em Todos os Santos e
Méier. *** Estão sendo organizados novos hora-

p rios para todos' os trens da Central do Brasil, que»
deverão entrar em vigor dentro de breves dias.
EMPRÉSTIMOS — A Carteira de Consignação da
Caixa Econômica receberá, amanhã, dia 2, as pro-
postas de empréstimos de números até ___, 500, já
informadas pelas repartições a que pertencem os
servidores. O posto de recepção funciona diária-
mente no Edifício-Sede da Caixa, sobrelojá, en-
trada pela Rua Senador Dantas, no horário de 8
às 13 horas. A Caixa adverte que continua em
íuncionamento o posto de inscrição para obten-
ção do novos empréstimos, no horário de 8 às 11
horas, no mesmo local de recebimento das pro-
postas. Serão chamados, hoje, os portadores do
contratos de números até 8 000, para fins de aver-
bação em suas folhas de vencimentos nas respec-
tivas repartições onde trabalham. *** O IPEG-
paga hoje, das 11 às 16 horas, as propostas se-
guintes de empréstimos: Código 20, pedidos 2631,
26_3 a 2748, 2750. Código 25, pedidos 107 a 114.
2046 a 2190. *?.*¦ Agência n.° 1 — Campo Grande,
Código 20, pedidos 100709 a 100738. Código*30. pe-
didos 101043 a 101055. *** Agência n.° 3 — Bon-
sucesso, Código 20, pedidos 300682 a 300721. Ceei:-
go 30, pedidos 300581 a 300606. •*•* Agência n.° 5
— Bento Ribeiro, Código 20, pedidos 500336 a
500347. Código 30, pedidos 500351 a 500362. ***
Agência n.° 7, Código 20, pedidos 700681 a 700713.
Código 30, pedidos 700S05, 700807 a 700841.
NAVIOS — Chegam hoje ao Porto do Rio o Eu->
gênio C, italiano, de Buenos Aires, Montevidéu e
Santos, para Canes e Gênova.
LOTERIA — Saíram para Sáo Paulo os 250 mil
Cruzeiros Novos da dobradinha da Loteria Fe-
deral, cuja extração de ontem foi a seguinte: i.°
prêmio, NCr$ 125 000,00, bilhete 21 115, São Pau-
lo; 2." prêmio, NCr$ 24 000,00, bilhete 38 172, Mi-
nas Gerais; 3.° prêmio, NCr$ 5 000,00, bilheta
6 055, Santa Catarina; 4." prêmio, NCr$ 4 000,00,
bilhete 11 793. São Paulo; 5.° prêmio, NCr3 ....
3 000,00, bilhete 25 132, Minas Gerais. Foram pre-
miados com NCrS 500,00, correspondentes às nova
aproximações anteriores e nove aproximações pos-teriores ao primeiro prêmio, vendido nos Estados
de São Paulo/Estado do Rio e Mato Grosso. Fo-
ram premiados com NCr$ 500,00 correspondente ao
milhar final do primeiro prêmio: 01 115 — Gua-
nabara; 11 115 — Guanabara; 31 115 — Paraná.
Os cinco prêmios de NCr$ 500,000, tiveram as se-
guintes distribuição: 35 101 (Sâo Paulo), 19 675
(Paraná), 23 678 (Bahia), 03 752 (Sâo Paulo),

34 469 (Minas Gerais). Todos os bilhetes termi-
nados com a; centena 115, final do primeiro prê-
mio, estão premiados com NCrS 80,00. Todos 03
bilhetes terminados com as dezenas 12, 13, 14, 16,
17, 18, 72, 55, 93 e 32, estão premiados com NCr$
24,000. Todos os bilhetes terminados com o alga-
rismo 5, final do primeiro prêmio, estão premia-dos com NCr$ 24,00.
CHEGADA —¦ O Presidente Internacional da
[L-Oreal de Paris, Sr. François Dalle e o vice da
mesma empresa, Sr. Phillippe Lefebvre são espe-
rados no Rio, em abril, para lançarem nova fá-
brica na Via Presidente Dutra, na Guanabara, e
tomarem parte na cerimônia que será realizada
na Convenção Nacional de Vendas, no Hotel Gló*
ria.
CRIAÇÃO — A empresa financeira Verba, do
Grupo Gonçalves, criou a Carteira de Crédito Imo-
blliário e já estuda os primeiros projetos de cons-
trução civil que irá financiar no Estado do Rio.
CONCURSOS — A DSA do DASP comunica quea prova escrita específica do concurso para Téc-
nico de Administração da Caixa Econômica Fede-
ral do Rio de Janeiro, será realizada no dia 12,
às 8 horas, na Escola do Serviço Público, Ministé-
rio da Fazenda, 7.° andar (entrada pela Rua De-
bret), Estado da Guanabara. As provas escritas
de Português, Matemática e Estatística do concur-
so para Tesoureiro-Auxiliar da Caixa Econômica
Federal do Rio de Janeiro, realizadas no Estado
da Guanabara, serão identificadas, no dia 5, às 14
horas, no Liceu de Artes e Ofícios — Rua Frede-
rico Silva, 86 — Praça Onze, Estado da Guana-
bara. *** A prova de datilografia do concurso
para Conferente da Caixa Econômica Federal do
Rio de Janeiro, será no dia 11, na Escola Rem-
ington — Rua 7. de Setembro, 59 — Estado da
Guanabara, de acordo com a seguinte escala: Ins-
crições de numeres 1 a 250 às 14 horas; 251 a 500
às 14h30m e de 501 em diante às 15 h. ••- As pro-
vas escritas de Contabilidade Pública, Português
e Eôtntistica do concurso para Contador do Ser-
viço Público Federal, realizadas no Estado de São
Paulo, ferão identificadis no dia 9, às 12 horas,
na Escoli do Serviço Público, Ministério da Fa-
aenda, 7.° andar, Estado da Guanabara.
-P : '.
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Í-3>67 © IMÓVEIS - ALUGUEL

ZONA CENTRO
rPWTPO 

' I ALUGA-SE ótimo op. I 102, siloV.Elilirww |na R^a Alvará. Alvim, .24. de

ÁLU.A-SE -cm ,p. dc. mô-?o ^{'^S^zCo^.'.^.
Tratar Palmares Ac.'m. Imóv. Tels.
22,6048 - 52-5229 _ 32-6555.

a frícça com IccJcs cs d
, Tretar depois1 das- *4h —

Tol. 32-0256 c. D. Lucy - Rua
Orles Sampcio.

ÂtílGÁMSE quartos a duas cu
três mÔças ou reparo1:. R. Artdrè
C,iva':,1nli, 110, esquino da Ria-
chueic. '  

BAIRRO DE FÁTIMA Aluga*

ZONA SUL
GLORIA - S. TERESA ALUGO ap. c| 3 moças. Tratar

Iel. 45-3321 e 1 vaga pl rapaz,

^Afrt^^E^^ne.- 
Rua. Pedro Américo, -135.

APARTAMENTO mobiliado,- tom-
porada curta ou longa. Rcupa ca-
ma, utensílios cozinha, geladeira.
Tratar 23-5431.

ALUGAM-SE
quartos Hctel Bela Vista, 8 mi-
nutes' Largo da Carioca, residen-
ciai e familiar, diárias cj refei-
ções ao alcance.. Rua Mauá, 5 —
Ssnta Teresa h Dendês P. Matos.
Tel. 42-9346.

ALUGA-SE um quarlo em opor-l BOTAFOGO - Quarlo c/ tol. p/
lamento para uma pessoa. Rua 2 moças, mcb., atapetado, eom
cias Laranjeiras. Tel. 45-4602. | direito banh., duchas. Ref., ca-

rÃRÃNJÈTRÃS - Aluga-se" ap.;'0 *•¦*»• '"¦¦' ¦•'• 4M4M'

mobiliado e com telefone. RuaiBa50: '50-

Paissandu, 156, ap. -408. Chaves
na portaria. Informação Banco
Borges. Rua 1.° de Março, 4,
perto dn Praça 15! de Ncvembro.

LARANJEIRAS

Rua Correia Dutra n. 137
ALUGÃ-SÊ ap. tipo casa, sala, 2líP- ____ ~ Colete.

Aluga-se casa
mobiliada, centro de terreno, vis-j^f"'

ALUGA-SE quarlo mobiliado nnjIa morovilhc.-o, 3 quarlos, 2 ba-._LL_?.

BOTAFOGO
Farani n. 3
quarto e sala ccn.. Chaves
oorteiro e tratar na Av. Erar.mí
Braça ni. 299 - gr. 503 - Tel.
42-1686 ou 52-5038 - CREC

Aluga-se na Rua.  
ap. 506 - c! Inf. Iel. 37-3903.

ALUGAM-SE vagas para rapaxos.
Av. Copacabana, 1246 ap._202._
ALÜGÒ temperada ao. 2 sls., 3
qts., 1 banheiros, garagam, telo*
visão, telefono, utensílios.- Saio-
centos Cruxoirc* Novos p[ mês.

APARTAMENTO frente, 2 qls.,'COPACABANA - AtUfja-se 0;GUARTO c| banheiro _ Aluc-a-s»
sl., coz., banh., dep. emp., I ap. 408 da Rua Figueiredo de a quem traba.he fera — Tratar
mes, temporada ou 1 ano c/ de- Magalhães "• 219, composto dejc:m D. Refina — Figueiredo Ma-
pósito. Mobiliado c/ geladeira sala o qusrto ccniu-^í.-l^s, kitch-;-o.nãcs, 74JJÍ03, n ncite.
cu vazio. Ver'Rua Republica do netto e baniieiro - Chaves eom QÜÃTtÓ ind. ern ap de casal
Peru, 238, ap. 401 - Tratar lêl. o porleiro - Tratar em; ÇORDEI- \,\u__ C:m cu s| móveis o 1 oil
37-4428. KO GUERRA & CIA. LTDA. na2 m6ç„, por|0 praia, 57.e___U 

J

Av. Rio Branco n. 1/3 — 14.° -
ALUGO quarto grande mobiliado ;.
a 1 cu 2 pessoas com referências. Tc . 31-1893. QUARTO Grande, mobiliado p.li peesca cu 2 que trabalhe f.-,a

qts., dep. emp., prédio nôvo
CrS 250 000 - Ver e traiar Rüa
Paula- Matos, 211 — Santa To-
resá.

, se ap. 902 — Rua Tadeu .-Koscius-
ika, 19, de 'sala e' qt.- cenj., so-
.lutai banh. e kilch. -Chaves c/, _.-_¦,.„... .. .

I porteiro. Tratar LcWndés Sons _ ALUGAM-SE quarto em casa de
Pres Van-o< 290 - Tel 23-9525 

'amllia cem roupa de cama. Rua
ALUG.UEIS? - FIADOS? - Dcu,_ c_ÍC\ 204 '" "J Santo Amaro. n.-5, ap. .1 001, -
a V S. cs mciiu-res fladoresi- •,-„-„ -'-' i_r-;i :k •—- Glória.
do 

'Guanabara' - Irrecusáveis -I CENTRO -. R. Riachuelo, 32,'— ¦ ¦ ¦—  
ap. 513; et s., q. c| sinteco,
coz., c| lugar pl geladeira, banh

ALUGA-SE1 Rua- Cândido Mendes
n: 173 - ap. 601, fte. sola

cámpiíWcíi^b^WTeS^oloH?'^ ba"\- "T'-|reAJii,ch-
ni 123, s| 201 - 43-2750. CRECI £."'"'; Pcr'» Ira-L".!.GAB
797- 

",;i _(_tcni n. ii.'¦• ¦ -, _ 
- 183. -

23-1915
T.

CP.ECI

Redores c8*m multes ¦milhões eir
imóveis e cCruas referencias •—
,nf*c;ôncia e rapidez — Rua Mé*
xico n. 74 -sala I 103...

APAEÍÃMENTCTGnelDndio. 
"Alugo .

R. Sdor. Dentas, 19 para rcsiclín-;CENTRO — Aluga-so quarto mo- ALUGA-SE grande quarto a .3. ra*
c\t uu esceílórío r.u porá comer- biliado, cl banh. cltclêfonc. — pazes com ou. sem móveis. Pre-
d? ç*m saía c.rnntlc, quarto, barY.jTrátãr Banca Auxiliar da PrcdÜ-lçò barato — Rua Santa Cristim-,
c?nv.7.ct:> em cSr, coz., área comjSÃo JJ.A.^Trayewa do Quvidor,j46, op. 301.

ALUGA-SE vagaTnp op. 810, pa-
niôça. 30 mil

tin-quo. Ver c:m pcilciro DamiõoJ !2._Tcl. _52-2__!20,
Tcl. 36-6150. ._•._( CENTRO — Aiúgo cosa,. Roãf.ra senhora
Af-ÜGA*SE quarto o vaca a ra*'. C^roino Uruguai n. 113,, a 5 mi-Casa de fãmMja. Rua Taylor, 31.
p.-r. ji. Riad.uolc, 224.' jnut.:s.a pó da Central do -Brasil. ALUGA-SE NCr$~T35,00 ãp. 1105,

'ÃIUSÃÍSÊ ¦¦amplo quarto casaíj" ísn,° Cristo.. \. 
j p,._, Toylor, 31, conj'., baníi.,'k't!

Vem führs, R.' S. Frrderico, 39, CENTRO — Alugo qt. e sala! Depósito ru fiador, proprietário
Transversal . R. S, Carlos — Está* mob. e Confortável; tem1 telef.,; idõnro. Chaves portaria. Tratar
cio. [entrada Independente/ a 1 oü| 25-1509 cu da 15 às 17 h-ras.

ALUGAM-SE quarto cu varjas p/
moças, com direito a lavar, co-
zinhar e lelefone. Rua Deis de
Dezembro, 77,_jp. 203.
ÀLUGA-SE~na Rua 

"do 
Catele, 214

s/loia 211, .hall, ..bcnhclrp e. co*
zinha. . Chaves na CIPA S/A -
Rua México, 41; s/lpja. Telefones
22-8155 e 22-0441.

ALUGO quarto grande, frente,
lindos mivels, iimto.'., praia;', «• 

_ÃpVTon]io7a"eípanhó'la;^Tele'tonolCON5TANTE RAMOS 56601, ap. Rcfeíríríciaãr ÃvTV 
'iSn. 

9941vnlhoiw rcspcnsabiWad. on mo- 5/M.5]9_, _ Copacabone. Imobiliado erm te cí.ne, 2 
j.t.,lS2. Trclsr no local. '

AÍü^lS^irTàé^^- moblllado^emporada, 3^V 
^rfart^í^?'™"* ^{ráZ

nheires sociais living, «ala iantar: BOTAFOGO - Aluga-se Praia da^,0 „, Av n. s daíopaeafia ""íf 
ór^' Pc^cn0' C„0P?"ic.no|To;. S2-445S. .iri ' 

_r.-T":. T"0 •fa!>«'1" ( r'>-
escritório, garaoem para 2 car- Botafogo, 430, ap. 1107, com i*41, ' íú'-" ftantó hall 1 quarl , llr_.3.6:?^0 __£2!£2Í' ?°i?W0n:\- 

- 
EAN»—a,^,,- e-re'c_'-_^ l.C-.f' 

,rf=r na ^ ta:io
li, copa', cozinha, lavanderia, de-'Ia e qt. coni., banh. e coz-, 200 _.,'(„ ^/^f^Mc. êmbJ.id.s, b .'ALUGAMOS - Republica do Pe- 

\f°™S™£ 
Nj^,7,,Mg% 

banheiro 
^ hm"^' '- '"• «'•

pendÔnclaj. empregadas. - T*m;mil t laxas. 
^Vor __ccm_porte.ro _"|nhe|r_j( COjlnha. Chaves cem Sr.Jru, 216,_ ap. 302 - 2 so.as,!_,m 

-£íl 
„c:usiv. comercie!, mo-IQÜArifo, alu. „ u_.\_ r- 

';
le'eírne. Ver Rua Professor Mau-tralan Av. Rio Branco, 131
riti Santos, 151. Tratar pelo te- 1601 — Tel.i 52-5997.
Wtfmii_AS-Smi.  . ¦ 

.BOTAFOGO—- General Polidoro
LARANJEIRAS - Alurjg-se ap.
303, Rua Estives Júnior, 39, sa-
Ia, qt. separado, banh., coz.,
éréa c/ tanque e dep. emprega-
da. Chaves c/ porteiro. Tratar
Lpwndes Sons. Pres. Vargas, 290
- Tcl. 23-9J25 - CRECI 204.

ALUG.A-SE, na -Av, Rui Barbosa,
300, a.n. 502, S.Va, 3 qtos., hall,
banheiro, coz'nha, 2 jard. do in-
verno, área z.m tanque e ~\c~i.

empregada. Alug. CrS 500 CC0.
Chaves na portaria. Tratar na Rua
México, 41, s/lr.;a - CIPA S/A.
Tel. 22 0441 e 22-8155. ..-'¦.'• .'¦
APARTAMENTO de frente -cem j.
de inverno, sala, 2 quart.-.s e dep.
de emp. Aluguel CrS 230 000 -
Transfiro contrato a quem ficar
cem cs móveis o tclef:ne. Tudo __„ , „_ __ 110/-A
legal. Motivo urg. Inf. telefono: EOTAFOGO — URCA
25-7243 - .Calete.

LARANJEIRAS - Aluga-se- à R.
S. Salvador, 38, pj lesaçÕes cu
rep. oficiais e;trangeiros, dfimo
ap. de fto. c| 3 qts., sl., banh.
ccz., area c| tanque e dep. emp.
t^do pintado de novo, 

'mobiliado

c| telefone, ep. *406. Chaves no
Iccal e tratar na Adm.' Flumi-
nente S. A. à R. do Rosário, n.
129 - Tel. 52-8281.

n. 69 — 207 ¦•*- ap. pequono
simples vaga moca trabalho fora
pode lavar e co"zinhar. 26-9795
BOTAFOGO — Aluga-se uma va-
ga mcb. p| rapaz fino trato, não
forneço roupa de cama. 35 000.
Trator 26-6320.
BOTAFOGO"
quartos mobiliados a moças, ra
nazes trabalhem fora. Travessa
Visconde Morais n. 226 - Tal.
46-5345 - 80,00 e 103,00.

BUARQUE DE MACEDO, 
'68

2 senhoras.
AbllpA-SE quarto mebiliado ¦ pa.|tori, 75 - Tel. 42-3053.
ra c.:?3l cm casa dfi.famiiia na:^ '.....¦¦
Rra do S-rvatíc", 279. jCENTRO -. Aiuge-se 1. quarto c

•'ALUC-0

K Francisco iMüfa, 25,0969, Av. Rio Branco, 18, «Ij^plo -^m^J' 5 "^'

603.'
GLORIA — Aluga-se uma vara.
mcb. r| cama a rapaz que tra' 

_,„..' ãfet-l vago p| rápaíes, iem mévèla;\P'?- V "ma,| raPaz 
?"«,Ta-a. e coz. NCr5_i__fi.mj_Js._i ,'., woon ,l cr ba'he fora — 35 mi — Te efene

100,00; 'cf:, e eMÍ.iNGr$.i8p_|M;»i^;ffi^ CLS:;!32-7712.
ql=l p. í:v. ec-.z.NCr$ 55,00! '^_-?1="d"> cu 25-3027' c' Do"a

Tod-- indep. Sto. Cristo - Tel. -JL-a-'l:"—
4Ó0790 

CENiRO — Ed. Fatriarca, larco

7-lúyZÍ uma cá:a, na' Ruo' do lf» .F.cn0,- fP- 1°. 
'í"' '¦ <}&

p....... „o m r,., 3 prec- F-°- b:nl'- tcm. Admito-so um sr.

«âS»» cfei=\'vS;.folefo1e '«M»*3 & f-g» 
'VfâjjSm

KratS _-_ .AAanu,!. __;^ ^r^ ^*» . ?«g£

/'.U^O selo frep to c/ móveis, a)-- .— .;--.. _^ :_,. .
IcoVjI cu sr. traoollicm fora -j CENTRO - Alugo quarlo a casal
t -\ Ecr.évolo, 320, ap. 301 —'ou a 2'moçascom todos os d!-
S-., ¦ Si 

ireil.-s. Av. Mem de Sá, telef.
_..'. :_I,32-C2£6 - D.. Lucy,' depois das
AlUSAÍil-SE varas" psra" moças, 4 horas. .,
RuíCcrrela Vasques, 40, ap. 102 CENiRO' - Aluno. ^w^^ynm-~ L ,í,cic,i  ças cj pu sj refeições.; pode Ia*
A-U:.:A-SE um quarti para dois var, pas:nr, NCrS 30,00. . Ver
rr^ezos. Avenida Mem de* Sá, hoje a qualquer hera. Av. Pres.
215, apartamento 503. - " ¦¦ Varsas n. 2 007 — 506 — Não
.ÃLUGÀ-SE para ca:al sala, quartolfalfa arjua.
e c:::ínha; para raoazes um bcm
quarfo. Ladoira Jcão Homem, 21,
•p:.'!i da Praça Mauá1*

CENTRO, CRUZ VERMELHA - Alu-
go duas vaçias niôça- trabalhe fo-
ra, tem t'direitcs lav. e pas. Av.

ALUGA-SE apartamenlo de fren- Mem de Sá, 252, sob,
:,A.C:í'Í!;.?ad°L ^™,dAjiLC^ CENTRO - Rua" do Resende nT«e banheiro, na Rua Leandro Mar- 99. . Alü^amcs o-apartamento n.tin-;,'22> ap. ¦¦ 706. -Ver (no' local. ,n« , - , .
Trolar com Dr. Rodrigues, tels.j'03»;.d',1u"ff_^la 

'-'f-^SK\~,Í?

22-5945 o 47-4979 pendências. Aluguel: NCrS 190,

ALUGO quarto -frente Sr. do res-
po!t^, fino tretT com móveis. —
Pcdem-se referôncias, Av, N. S.. i>t iitf ,_,__..„„,,( 
ês Fálima, 67 ap. 702 - Centro.'__.__,[_,. Tolefone 

'43-0586

(cento o noventa cruzeiros novos}
o mais taxas'. Chaves na perta*
ria. Traiar na Rua £t;encs Airo-

247, sc brado, cem Sr. Adol-

ALUGA-SE, Rua 20 de Abril, 8,
ai. 705 — saleta, qt., banh., coz.

¦Chav. port. Tr,-I. IGAB - T. Oto.
ni, 72 - 23-1915 - CRECI 1B3.

APARTAMENTO - Ceniro - Alu-
ga-se, R,- André Cavalcanti,- 142,

-a-i.- 308. - Bl. B, sl., qt., dep.
Chav. port. (João). Trat. IGAB

T. Otoni, 72 - 23-1915 -
.CRECI 183.'

ALUGA-SE, Rua Saeadura Cabral,
117, ap. 1 108, sala-qt., banh.
çqmpl. e coz. Chav. port. Trat.
IGAB - T. Otoni, 72 - 23-1915

CRECI 1G3.

CENTRO — Aluga-se apartamen-
to 801,. de frente na Rua André
Cavalcanti n. 9. Ver no local
e tratar pclo tel. 25-6965, de-
pois das 16 horas, - -

CENTRO — Aluga-se na' Rua do
5onado n.. 192 - aps. 604 e
302 com quarlo e sala xenj.,
banheiro e coz. Chaves cl por-
teiro e tratar na Av. Erasmo
Br.iqa n. 299 —. qr. 503. Tel.
42-4686 - CRECI 814.

ALUG.A-SE apartamento de quar-
to, sala, dependências, mobilia-
do, cieladrira, edif. Beira-Mar —1_ ,m
Av. Beira-Mar 454, sp. 2 - Cha- ap- aul-

Ves na_portaria. Inf. 47-8082. _
ÃLUGAM-SE vagas cem refeições
— Para rapazes, Rua da Cerio*
ca n:- 43 - 2.°.

CENTRO — Aluga-se um quarto
Tel. 32-3740. ¦

CENTRO —¦ Quarto, aluga-se pa-
ra dois rapazes distintos . que
trabalhem fora. — Ambiente ses-
segado! Av. Beira Mar, 216,

A' UG A-SE um quarto a um cá-
sal cu a moça cem direitos1' na

.Rua ¦ Kachue'0 n. 247, ao. ; 906
ALÜGAM-SE 2 aps. 701-702 -
Av." Henrique ' Valadares n. 47.
Vn- cnm o porteiro. Tratar: Tel.
48-2772. .

CENTRO - . Aluga-se ap. 402,
Av. Mem de Sá, 189. Ver no lo-
cal. Tratar c| D.*» Renata. Av. Epi-
tácio Pessoa, 2 010. Tel. 26-0623.
CRECI 202.
CENTRO - Aluga-se -1 qlo. mo-
biliado, a dois senhores, .ou ra*
pazes do comércio. Tel., por fa-
ver, 52-1535, Dulce.

A'UGO em ap. de solteiro am*
p'~ se'a frente com tel
22-5774, a rapazes ou srs. com
referencias — R. Tectonio Rc-

.fladas n. 34 — ap. 401» -

ÃLÜhÃ^SE~Pça..:• JoYo, PÍstohV^'.
ào. 8Q6, fte-, sala, qtc,-depend.
Chav. port. Trat. IGAB. 

' 
T. Oto-

ni, 72, 23-1915 -.CRECI 183.

CENTRO — Aluga-se, vaga para ra*
paz solteiro, ap. de frente, na
Rua Senador. Dantas. 45' mil. Tra-
tar Travessa Ouvidor 26,. 1.°, sa-V.4. '

CENTRO — Alugo qto. mobiliado
ccrn direito a lavar, passar 

'e ba-
nhos quentes. Aluguel 70, mil j/
depósito, somente a moça ou se-
nhora. Largo da Glória, 8, ap.
703 - Edifício Lartgal.

ALUGA-SE apartamento de sala,
3 quartos, dependências de' em-
pregada — Rua Carmo .Neto n.
232 - 

___________________ 
- Findar idôneo.

ALUGAM-Í-E quartos para casais e
ícltoircs. R. André Cavalcanti, 110

perto do Riachuelo.

..'Ã'-'J.ÍÂ-SE ap._50l7~frenle, com
3 r;t.-.., sala sa.cta, área, dep.
,c-" nlctas empreg. Av. Gomes
F.-:' ¦.->, 559. Ver no locol. Traiar
2::s:a. :
AIU3USIS. — Arrajamos casas,
aps.', Irfas o- fornecemos os mo-
Ihrrcs fiadrros da Guanabara. —
¦Rjja do Roscnde, 39, sala 1 103.

/•LUGA-SE casa com 2 quartes.
¦2 salas e. demais dependências
•na Salvador de Sá n. 182 —
Casa XIII — Chavos na caia XII

Tratar na Rua Santo Amaro n.
flO, Patrimônio. .
•AGENCIA FEDERAL DE 'IMO-
VE'5 aluga o ãp.' 601 da Rua
André Cavalcanti n. 7, qto.
sa'a sep.,. banh., coz., area com
tanque - 52-4211 ... CRECI ji
¦781.

ALUGA-SE Rua des Inválidos n.
¦195, ap. 502, fie., qlo. c| i.
inv., baph. c coz. 'Chav. 

port,
Trat. IGAB, Ti Olnni, 72, tel
23-1915 - CRECI 163.
ALUGA-SE quarlo para rapazes
R. Invalides n. 39, sob.

ALUGA-SE na Rua do Riachuelo
n.o 217, ap. 706, qlo., sala, co
zinha. area c/ tanque. Alugue!
2C0 e taxas. 3 meses' em depo
silo ou fiador. Tratar no local
ou til., 52,0123, Sr. Ovidio.
AVENIDA MEM DE- SA, 7_2, alu-
go ao. 1 008, de quarto*sa!a

«etc. Chaves cl ¦ porteiro e tratar
pelo tel... 31-1351, de ¦: 9 às I2h
e do 14 às 16 horas.

ALUGA-SE Rua Frei Caneca, 148
ao. 1 107, qto., hall, banh. kit.
Chav. port. Trat. IGAB. T. Otoni
72. 23-1915 - CRECI- 183. •

CENTRO - Aluga-se ap. 704 na
Av. Mem de Sá, 253 e| hall, sl.,
qt., banh,, coz., área c| tanq. Ver
diretamente no ap. c/ Dona Dal
va das 9 às 12 horas quinta
e sexta-feira e tratar na Predial
Canadense Ltda. R. Álvaro' Al-
vim, 21, gr. 1 206/8 - Teleione
22-780B, das 9 òs 17 horas de
segunda a 'sexta-feira.

CENTRO —. Alugamos na Rua
Ubaldino do Amara!, 41, apart.
803, c/ hall, sala e qlo. conju-
gado, bnnh., ccz. Chaves portei-

— Tratar C1CIA — Trav. Ouvi-
dor, 17, 4.° andar. Tel. 52-8166.

ESTÁCIO — Alugámos na Rua
Machado Coelho, 119, ap, 802.
c/ sala e qto. conjugado — Ha
locação. Sinteco. Chaves porteiro
Tratar CIVIA — Trav. 

' 
Ouvidor,

7, 4° andar. Tel. 52__8166.__

ESTÁCIO — Quartos, alugam-se
ótimes, pjntadcs a óleo, a partir
de 50 m\\_ Ambiente familiar —
Rua São Diniz, 12, Tr. no local.
ESTÁCIO DE SA'" - Aluga-se í
quarlo' com cozinha e banheiro.

Rua Sampaio Ferraz n. 20.

GLÓRIA - Kaic aluga na Rua Câh-
dído'Mendes, 164,*o ap; 502, c|
saleta, sa?a, 2 .qts., coz., banh.,
dep. compl. emp., área -cl ianque.
Chaves c porteiro. — Tratar na
Rua dn Carmo, 27-A .Tal. 32-1774
- CRECI 283.
GLÓRIA— Kalc aluna mobilado e
c| te'cfone, o ap. 813 da ,Rua do
Russel, 496, c| vestíbulo, sa'a-
quartn conj., banh. e kitch. Cha*
ves cj porteiro'. Tratar na'Rua do
Carmo, 27-A. Tel. 32-1774. CRECI
283.
GLORIA — A.uga-sc mag. np.
frte., sl1. d qt. seps. gde. nrni.
coz, cp fof*ã^, pint; ' nôvri, sin*
teco. Tel. 23-9525, R. 18, pró-
ximo Cândido Mendes.

iais, coni. 203. Chaves porteiro
Tratar: CIVIA S. A. ¦

CATETE, casa fçmihá ,a!uga quar*
to a senhrr respeito cu rapazes,
tel. 23-0351.
CATETE — Passa-se apartamento
do sala e quarto separadas e 1
iardim de Inverno; Aluguel- NCrS
190,00. - Tel. 42-3964, a partir
rias 17 horas. | 
CATETE — Alupa-se- na P.ua Pe-
drn Américo 166 blcco ''D" o ap.
907 -c-njurado, linda vista p!
Boia do Gucnábera. Chaves c|
perteiro e tratar 22-8387 de 2a.
a 6a,-feira. 

.. ',.

CATETE — Vagas a moças edu-
cadas trabalhem 

"fora, 
direitos

café, lavar e passar. Tel
25-9235.
CATETE - Alugam-se 3 vagas p|
moça em casa familiar, mobilia-
do com tel. — televisão. Cate-
te n. 141 — ap

GLORIA - Ap. do 2 quartes c, EXCELENTE vaga no Flamengo
uma sala, morando 2 rapazes. pIira m6ças que..'trabalham fora
Aceita-se um sacio - 70-000 -Telefonar: 23-5931, Ramal'227.
Tel.: 26-4985.
GLORIA.- Alugo 1 qlo. mob.
independente e mais. 2 .vagas a
1 sr. ou rapazes, rpa. do cama
lav. Rua Sto. Amaro, 157.
GLQR1A — Alugamos ótimo apar*
tamento cem quarto e sala sepa-
rados, banheiro é cozinha, na Rua
Benjamim Constant 90, ap. 605.
Chaves com o perteiro. Aluguel
de NCr$ 200,00 mais taxas. Tra-
tar na Imobiliária Lemos Ltda:,
na Av., Nilo Pecanha 26, s| 702,
tel. 22-2483 ou 42-9506 com b
Sr. Paulino. ¦• 

¦

GLORIA — Aluga-se ou Vende-se
apart. de frente com. sala, dois
qtos., coz., banheiro c área c/
tanque. Rua-do Fialho,. 3, apar*
íamentq 404.
GLORIA — Alugo-ie na'Rua San-
ta Crlslina um quarto mobiliado
em apartamento com tedos direi-
tes a duas senhoras ou duas mô-
cas. Telefonar 28-8560 — Aldi-

GLORIA — Aluga-se üm 
" 
quarto

hiobiliado a 3 rapazes que 
'traba-

lhem fora com referencias. Conde
Laje, 68, ap. 505. 
QUARTO - Aluga-se. 'Pode lavar
e cozinhar. 50 000, com depósito.
Rua Almirante Alexandrino n.°
366 — Santa Teresa. .
SANTA"TERESA"-~AlugiTse" casa
grande com garagem, jardim. --
Rua Júlio Otoni, 254. Tratar nn
Run da Assembléia, 45, 5.° an-
dar. 450 000 - 45-7020.-

EM CONFORTÁVEL ap., -de ledo
respeito e dopoucas pessoas, alu*
ga-se quarto mobiliado, a uma
senhora cu moca quo. trabalhe
fora. CrS 120000. Tel. 25-3121.
Marquês de Abrantes, perto do
Disco. _
FLAMENGO — Aluoamos na Run
Alm. Tamnndaré. 41, apart. B17,
com sala e qto. cenjugado, benh.
e kitch. Chaves porteiro. Tratar
na CIVIA — Trav. dn Ouvidcr,
17,_4.° andar._Tel. 52-8166. _
FLAMENGO - Junto à praia -

quarto e sala sep., área.,' dep.
cemp. empr. —- Senador Verauci-
ro,_266, ap. I 105. Tcl. 32-1774.

FLAMENGO — Áluna-se ap. con-
jugado, na Rua Ferreira Viana,
56 - Alurjuol Cr$ 180 000, Cha-
ves na perfaria. Tratar com o
proprietário — lg. da Carioca,
5, sala 804-JTel.__42_6487.
FLAMENGO, pertinho da praia,
alugo vagas a mecas, -erm direi-
to lav., coz., .geladeira, Não tem
tel. Ambiente familiar. .Inf. tel.
22-7297. __c._. 
FLAMENGO- Alugo 6timo ao.

05, R. Sen. Verg., 174, cl sala.
2 qts., doos. emp. etc. 380 mil
e taxas, 38 mil. Ver 8/13 hs.,
d porteiro. Tel. 45-1006.

SANTA TERESA - Alugámos na
Rua do Oriente n. 280 - s. .
101, com sala, 3 qts. e demaht
deps.. Chaves no s/ 301 depois
das 13 horas c| Sr. Tavares —
Aluguel CrS 250 000 mais ta-
xas - Traiar pelos tels. 52-5008
ou 32-5437 -_CRECIi814.

SANTA~".TERESA .-'," Aluga-se. na
Jiua .Eliseu' .VIsconll...n. 202 -
ap. 301 - fte., sl.,.3 qts. dop.

Chav, ap. 202 - Trat. IGAB
T. Otoni nl 72 - 23-1915 -

CRECIJ83.
VAGA — Aluga-se a .1 moça que
trabalhe fora. 42-2911, Gloria.

CATETE - FLAMENGO
ALUGO 1 quarto mobiliado casal,
moças(os) — Marquês Paraná, 128
àp."403.' Flamengo.
ÃLUGAM-SE aps. tipo casa. Ver
e tratar na R. Correia Dutra n
149, Sr. José - Catete. 
ALUGO ótimo quarto c| ou s
refeições p! 3 rapazes ou mo
ças — Buarque Macedo n. 32
- ap. 102.
ALUGA-SE apartamento conforta-
vel, com telef ene e direito i
vaga na garagem, na Rua Sena-
dor Vergueiro n., 185, aparta-
mento 901. As chaves estão cl
o porteiro. Tratar na Rua 1.°
de Março, 6, 4v° andar,' salas
9, 10 e 11.

EVARISTO (DA VEIGA, 41, alugo
ap. 203, cie frente, saleta,. sala,
quarto independente, dep. compl.
Ver e tratar no- próprio ap, das
12 às 16h - Tel. 52-3759.
ESTÁCIO — Quarto com pia in-
dependente — Aluga-se a casal
p, lav., .coz., 90 mil, ambien-
te familiar — Rua Maia Lacerda
n. 221.

•ALUGO vaga para moças que tra-
balhem fora, c/ café, pode lavar
e nassar. Rua Santana, 178, ap.
609. V

ALUGA-SE grande sala para ra
pazes solteiros, preço CrS 50 OOO
na Rua General Caldwell, 177 —
6r. Mi-rio.

ALUGA-SE quarto mob. a 2 ra-.
p3ics, com. ref. únic-.s inquilinos.
Av. Mem de Sá, 215, ap. SOI,_
ALUGA-Sc qoartó em casa de . a-
milia, com entrada independente,
para eacal ou uma pessoa, Rua
Mente Alcçirc, 39.

ESTÁCIO - Alupr.-se, Rua São
Roberto, 79, ap. 201, fte., sl., 2
qts., coz.,: dep. Chav. ap. 102

Trat. IGAB - T. Oloni, 72 -
23,1915 -• CRECI 183. ___.
FIADOR — Casas. Aluouel.. Pro-
prietário. Ccmorcianto. Credencia-
des. Por Bancos • comércio, So*
lução no mermo. dia. Largo da
Carioca, 5'sj 614. Ed. Carioca.

FIADOR, —í Para casas, apartamen-
tos e lojas, irrecusáveis, temos
proprietário, è* comerciante. So-
lucão rápida em 24 h-ras. Av
13 de Maio. n.° 47 sola 1 603.
Tol.: 42.9957.

ALUSUEL FIADOR com 6 imó-veis — Irrecusável — Forneço -
Praca Tiradentes n.e 9, sali, 802
— Junto ao Cinema SSo José.

ALUGA-SE um ótimo apartamen
1o, em frente a Cineiandia nt
Rua Evaristo da Veiga 35, ap.
610, as chaves n. 611, até 14
horas. 

'_ * * ."
ÃLUGAM-SE" varas 

—com ~telêlcT-

ne, exclusivamente para moças.
Av. Mem do Sá, 253 - 404.

ALUGA-SE .- Sala mobiliada, a
sinhcra só cu duas moças que
trab^íhnm f-ra. 

'— 
Rua Riachue-

lo,J32 - 94, fundos. Telefone
32*33/6.
ALU^A-SE quarto trcbiÜado a 2
ra-nres cu moras comerciantes
Ei.i-rm-so referencias, na Ru
An:'ro Cavalcanti n. 80, ap. 302
—¦ Centro.

ALUGA-SE vaga a ra-;az de res-
p:'to em casa de famflta, Resen-
do 'n. 77 — Térreo.""-
ALUGA-SE ótimo ap. . n." 412,
fundos, sito' na Rua Marques de
Prmbaí, \72. ;C/. sala- e Çuar.o
ccn;. Aluguel. Cr$ ISO 000..mais
ta.--as. Ver ino' Iccat. Chaves c/
porteira — Tratar na Palmares
Adminiitradira de Imóveis Ltda-
Av. Graça Aranha, 226, %/ 1 110
1 111/12. Tels. 226048 - 57 

~

ou 32-6556.

FIANÇAS —¦ Fornecemos para ca-
sas*, - aps., escrits. Solução ráol-
da. Av. Rio Branco, 151, «1 403.
Tel.:' 31-0831.

HOTEL NOVO RIO - Aluga quar-
tes o apartamentos — Preços mo*
dlcos — Av. Mem do'Si, 262.
LAPA — Aluga-so o ap. 1001 do
Av. Augusto Severo, ,202, ti sa-
la e quarto separado, kit, e ba
nheiro. Chaves c/ porteiro e tra
tar na Av. Rio Branco, 156, sala
1 714 - Tel. 52-5917 - (12 às
ISh).

MUDANÇAS? A Lusita
na Guarda Móveis -
Embalagens '28-7532 —
34-1796 e 34-8230.'

ALUGA-SE quarto de frente com
móveis para casal, 3 rapazes cu
meçás que' trabalhem 'fera para
casal com direitos, 130 000 na
Rua. 5enador Vergueiro n. 250
ap. 302 — Flamengo.. ¦
APARTAMENTO de casal, alugo
1 qto. p| 2 meças ou vaga p'
3 moças trab. íora, casa famí
Ha — R. Bento Lisboa n. 96 -
ap. .1 - Tel. 25-6712.

FLAMENGO — Aluga-se na Rua
Bento .Lisboa, 52 np. _202,. sl., 2
qts. e demais dependências. Cha-
ves cem zelador. Tel, 22*39.84; _
FLAMENGO - Quarto de frente,
mobiliado, -rcupa de cama, alu*
go a raosz trabalhe fora, 120
mil. Telefone 45-5930;
FLAMENGO -' Aluga-se aparta-
mento com quarVo, sala, jardim
de inverno e tanque de. frente.
Avl Osvaldo. Cruz, 90, marcar vi-
sita. Tel. 56-0961.
FLAMENGO 7- Aluga-se' ap. 108
R."São Snlvador, 30;' c| sala, qt.
ep., coz'. Tratar Trav. Ouvidor,

32, 2.o. Tel. 52-5007. 230,00.
Chaves pert. , -

FLAMENGO ótima vaga em sepa-
rado a cav. 50 mil, muita água.
Rua 2 de_Dlzen_bro____7-1003_.
FLAMENGO -"Alugo 2 vagas
para moças ou senhoras de' alto
gabarito em quarto ¦ com tel., ar
condicionado e televisão. Preço:
NCRÍ 100.00, únicas inquilinas —

ATENDO jiesundji-fcira .— Referên.
te anúncio domingo. A bancário,
universitário etc. Alúg. s._ cu q
tíe frente, mob. c. roupa,' muita
água, bcm ambiente. Peço c deu
refi Preço 9J cruzs. nüvc-s, com o
Sr. Passes - 46-3945.
ÃLUGÕ gde. «p. Rua General
Polidoro, 55, ap. 204. Chavos por-
leiro. Tratar Dr. José Carlos, As-
sembléia, 34|1 204, das 16 às 18
— Dias úteis. - ______
ALUGA-SE quarto ds luxo con,
varanda frente com direito a coz^.,
Geladeira c tel.. p| senhor-cu ca*
sal sem filhos. Tel. 46-4721.

BOTAFOGO -t Alugam-so yagas
p/ rapazes, em casa de família.
Tratar na Rua Earão de Lucena,
16. cu 1:1. 46-5124. 

ALUGAMOS - . R. Vel. Pátria, 1
ap. 308, c| 3 qls., dependências
(armários embutidos). Tratar na
CIVIA - 52-B166.
ALUGAM-SE aps. na Rua Volun-
tirios ca Pátrio, 416 — Bctafo-
gc, om Ia. Iccaçar, estufando de
empla sala do jantar, 2 o 3 grán-
das quartes, cozinha, banheiro so»
ciai completo, 1 irea de servi-
ço ¦ dependuncias de emprega-
da. Tratar na Avenida Lobo Jú-
níor, 1 672 — Ponha Circular —

(Fábrica De Milus), no horário dos
8 às 16h30m ou pelos, telefones
30-7168, 20.1947, 30-6862 o
30-6S65, com o Dr. Eduardo ou
Srln. Mancolina.

ALUGA-SE lindo ap.. Praia de Bo-
tafogo, 2 quartes, 1 sala, saleta,
2 banheiros, grande área com
tanque, cezinha, tu,do pintado de
nôvo, tudo espaçoso. Rua Vo*
luntárlcs da Pátria, 25 ap. 803.
Chavei com porteiro. Tratar Tra-
vessa do Ouvidor n. 4, Sr, Pinto.
ALUGA-SE uma vaga para rapaz.
Rua Voluntários da Pátria, 136-A
cl _1. ____ __.^
ALUGA-SE casa de quarto, sala
cozinha, banheiro, arca tanque -
quarto, para so'teíro. Rua das
Palmeiras n. 20 —- Botafogo. ,

QUARTO bcm .indep. mob. alu,
go a 2 rapazes ou 2 moças de
respeito, casa de casal sj filhes

R. Visconde Silva n. 93, c|
1 - Tel. 26-9143.
QUARTO. Aluga-se mob. a casal

4 moças ou rapazei, Rua
Álvaro Ramos, 84,_BotafpÇO.

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA,
389, ap. 201. Aluga-se, de fren-
te, 3 qts., deps. empr., garagem.
NCrS 400,00. Ver c| zelador Bri-
lo. Tel. 45-1821, .____
RUA DA"" PASSAGEM"-- 

"Mòçã

em ap. c| geladeira e telefone,
aluga vaoa a 2 rnôcas, cj direi-
tos. Telefcnar 52-0889.__ _____
VAGAS em apartamento de casal
sem filhos — Aluç-am-se 3 só-
mentQ para rapazes que traba-
Ih.im fora. Praia de Botafogo,
360, ao. 616.

ALUGA-SE um quarfo e umia
vaga a cavalheiro distinto em
casa de*, pequena família. Tel.
46,5138
ALUGAM-SE vagas a cavalheiros
em casa familiar,- Rua 19 de Fe-
verciro, 41-A, tcl. 26-9657.
ALUGA-SE na Rua Marques, 17
- ap. 201, fie., sala, 2 qts.
dep. Chav. c. síndico. — Trat.
IGAB. T. Otoni ri. 72. 23-1915
-' CRECI 183.

ALUGO - Qto., I sr„ ou 2
pazes por 2 meses ou comb.
Voi. da Pátria, 31-605. 
ALUGA-SE confortável quarto de
frente a cavalheiro idôneo, —
Telefcne_26-301 _______ Botafogo.__
ALUGA-SE Rua Gen. Severiano,
180, ap. 103, fte., sala, qto.,
banh., kitch. var. Chav. port. —
Trat. IGAB. T. Otoni, 72, tel
23-1915 - CRECI 183. ¦
ALUGAM-SE vagas para moças,
com' telefone e direitos. Tratar
Rua da' Passagem, 78, ap. 704.
Botafogo.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
com direitos, a moça ou rapaz.
Pedem-se- referencias. Praia de
Botafogo, 416, ap. 205.
ALUGA-SE uma vaga' mobiliada
em casa do familia, um mês
adiantado. Preço NCrS 35,00. R.
Fernandes Guimarães, 33. Bota-
fogo. .Tratar na parte da tarde.
ALUGA-SE Edifício Barão Luco-
na, S, Clemente, 158, ap. 904,
3 quartos, salão etc, .pintado,

..-., .-- m-ibüiarlr, telefone, geladeira.
TÍTÍiV45-62n'; Pedem-se referên-' Inf. 46-6845 ou 26-3811. coirf o
cias. Tel.: de 8 às 12 e de 19 _______
às 21 horas. -. '_..„.

FLAMENGO — Aluga-se para mô-
ças uma vaga e um quarto pe-
queno na Rua Senador Vergueiro
n. 2. apartamento_ 605.

FLAMENGO Aluga*se vana p|
moça, ap. de luxo, com direi-
tos - CrS 80 000. Tratar .;..
/5390__K '
LARGO DO MACHADO - Alugo
pequeno quarto mob., com banh.
anexo, independente, a um senhor
fino trato. Rua Dois de Dezem-
bro, 77, ap. 402. 

'

MUDANÇA? GATO PRE-
TO armazena, transpor-
ta e embala'desde 1940
-Tel. 45-8128.

ALUGO vaga rapaz trabalhe fo
ra. Documentos. Referências. Rua
Voluntários da Pátria, 136-A
casa 3.
ALUGA-SE um quarto, para rapa-
zes ou moças, na Rua Álvaro
Ramos. 211 casa 4. Botafogo.

ALUGA-SE'em hotel familiar sa-
la de frente c| tel., e'evador,
água corrente, boa comida a
psssca .de trato — R. Machado
de Assis n. 26 — Fiamengo —
Tcl. 45-8177.

PRAIA DO FLAMENGO, 98 -
Aluga-se ap. 914, c/ 1_ «ala, 3
quartos, demais deoendênctas —
Inf. pelo tel. 32-8834, dos 14 às
18h. t

ALUGA-SE Largo do Machado,
29, ap. 827, sala, qto., dep. -
Chav. pprl. Trat. IGAB. T. Oto-' 

72, 23-1915 - CRECI 183^.
ALUGA-SE Alie/ Tamandaré. 41,
ap. -912, qto., banh., kitch. —
Trat. IGAB. T. Otonl, 72, 23-1915

CRECI 183. 
•• ________

ALUGA-SE . em casa de família
vaga para' moças, Rua Barão de
Guaratiba, 25, sobrado. Catete.

PROCURA-SE quarto mobiliado c/
banheiro privativo. Bairro resi-
dencial — Flamenao, Laranjeiras.
Traiar 

'no 
tel. 32-9200.

PRAIA DO FLAMENGO - Em ao.
de luxo, c| tel., aluga-se para três
estudantes ou dois senhores c\
ref., um amplo quarto mobiliado,
de frente, c| vista marítima. Tel,
25-2263 a noile.

ALUGO — Vaga moças cu rapa
zes'que trabalhem fora, cenveafé
ap. família Catete 60 000. Sr,
José. Tel.; 45-4498 cj referências
ALUGO ap. grande, 2 salões, 3
qts., gde. varanda envidraçada,
2 vaoas. R. Honório Barros, 4_,
op. 902 - Tel.i 45-3581.
ALÜGA-SE Praia da Flamengo,
98, op. 701, tte.. sala, 3 qls.
garagem e* dep. Chav. port. -
Trat. IGAB, T. Otoni, 72, tel.
23-1915_-_CRECÍ 183.
ALUGA-SE-. Rua- Santo Amaro n.
196, ao. 310,' sala, qto., coz.
dep. Chav. porl. Trat. IGAB. T.
Otoni, 72, 23-1915 - CRECI
183.
ALUGÃ-SE 1 qto.-mcb. para ca-
vaíheircs de todo respeito, com
referencias. Catete, 206, ap. 801
próximo ao Aztoca. .

QUARTO, p| rapaz ou-ienhor, ia-
miliar, na Rua Navarro, 5, ap. 301
— Esq. c| R. Itapiru — Telefo-
ne 22-4964 - Catumbi.
QUARTO - Alu-a-se grande
caiai que trabalhe fora NCrí

ALU.GA-SE quarto' grande a -casal
sem fMhr-s ou 2 moças que tia*
balhem fora. Rua Sta. Cristina,
57 

'- 
Colete.

ALUGO vaga. a uma mfiça tom
rs dirpítos. Rua Silveira Mar-
!:ns_J28!510.___Coh!te.__
ALUGA-SE l vaca p/ rapaz que
trab. tora. 1 vaca p/.mfiça dis-

120,00-ccrn toda erndução na tinta, cnsa de família. R. do Ca-
poria. Rua Frei Conecs n. 383jtcle, -355_-_Tel___2'-6_525.

r Seb-  _ ÀLUÇV-SE óíimõ quarto de fren-
QUARTO espaçoso —. Alugo, .R.Jte para 2 rapazes- — Rua Artur
Pedro Ernesto, 102, podendo la-,Bernardes, 3, scb. Calete;.. ,.
var, cozinhar, ci depósito ou ALUGA-SE quarto para duas m6-
desecnio em fo;ha. ._,_, _,__._, trabalhem fera. Rua Pe.

CUA«TO~-~Alug.' mob~frte.7a =!ro:. A__-trlea>^5_2^g=»rt«)ro.i^
cav., cisai,**trab; fera, cl refor.'ALUGA-SE apartamnnto de' sala
(s| cozinha), Av. Henrique 'Va!a*!<Hiarto, cozinha e banheiro cem
dares, 98, op. 33. 1101120 mll. pleto. Ver ,e tralor na Ruo Sc
RUA""2Ò DE ABRIL, 28. op. '305 

£¦**• 
v"flusir°< J07< «o. 102.

Aluga-se fte., Io. loc.', •qto.,|Ü,-".miü!:0.:.
I;itch. e-banh. d| boxe. - Tralor ALUGO quorto - a - casal, moca:
IGAB. T. Cloni, 72, 23-1915. - cu repoics. Ruo Marquês do Pa-
ÇRECM83. Ironí, 128, op. 403. Flamengo.

QUARTO — Absoluta indeoendên
cia,, ap. .2 pessoas, cenfertávat,
silancirsri, perto praia, deseian-
rio refeições, roupa lavada. Rua
2 de Doiembro, ?6, ip.' 702 -
Próximo Ino. Machado.

QUARTO grande, frente finamen-
le mobiliado inclusive'cont gela-
deira. Aluguel 150' mil. Tratar
4313932. . .

ALUGA-SE o ap. 514 da Praia
de Botafogo 360, 2 quartos, snla
dep. empregada etc. Ver das
10-12 e 14-17 horas. Aluguel:
320 000'. Inf.; 42-9444._
ALUGA-SE um quarto a. duas mô
ças- cu a casal que trabalhe fora.
Rua Anlbol Reis n.o 88, «p. 302.
Esta rua começa na Real Gran-
deza. .
APARTAMENTO na Praia de Bo-
tafogo, sala, quarto conjugados,
banheiro, kltchnette, pintado -
Tel.: 26-9181.

ALUGO na Praia Botafogo 340
ap. 214 — frente q., i. conj.

Chaves pert. Trotar na CIVIA
Trav. Ouvidcr n. 17. Tel.r

52-8166 ou 27-B957.
ALUGA-SE no Proia de Botafogo.
356, ap. 218, oport. conjugodo.
Trafar na Rua México, 41, s/loia.
Tels. 22-8441 e 22-8155,_*_'
ÃLÜGA-SE na Praia de Bolofogo,
406, ap. 608, sala . e. qt. con
[ugado, banheiro e kitenette. -
Alug. CrS 170 000. Trotar na
CIPA S/A. Rua México, 41, s/Io-
ja. Tels.' 22-8441 e .22-81.55. -
Chaves na portaria, com o Sr.
Lúcio. ,

BOTAFOGO - Aluga-se ap. 905,
Rua Gen. Góis Monteiro, 156 -
Sola, qt. conj., banh. e cor..-
Chaves c/ porteiro. Tratar Lown-
des Sons. Pres." Vargas, 290 -
Tel. 23-9525 - CRECI 20^

BOTAFOGO - Alugo-se ap. 104
Praia Botafogo, 154, ào- sala e
qt. coni., k'1"*'- banh. Chaves e
tratar Lowndes 'Sons. Pres. Var-
gas, 290 - CRECI 204 - Tel.
23-9525.
EOTAFGGO — Aluga-se apto. n.1
1 114 da Proia de Botafogo, 360
com 2 quartos, sala e dependen-
cias. Chavos c:m o perteiro'Sr.
lese Ferncndcs. Informações polo
tel. 43-3113. •_

Martins. Te!:.' 37-5E2I. Aluguel^ qts., 2 varondos c/ vista p/
Cr$ 300 000. móis taxas. Tratsr mar, depend. emp. comp., gara-
na Palmares Adminislrodora de flem.i Tratar Tcl.. 42.3330,. -'

móveis Lida.'- Av.. Graça Ara- ALUGAMOS - Borota Ribeiro,
nha, 226, >/ 1 110/1 111/12 -

Tols. 22-Í048, 32-6556 o 52-5239.

ALUGAM-SE vogas na gorogem
da Rua Almirante ^G-jnçalvos, _25.
ALUGA-SE, c/ í sala, 2 quarios c/

., _..-. armários emb., banheiro em côr,
Alugam^ dois|_co_,,nha 0 dep do __.nprcgoda

ccmp!o'tás', ná Rua Santa Clara,
3-!0, ap. 302. Chaves c:m portei;
ro. Trator cm João Fortes Eng.
S/A. Ruo Méíiico, 21, grupo 202
- Tels. 324929 e 22-2213. |_ro

663, ap. 300, sala, quarto, c?
zinha mob., geladeira, Tratar tol
42-3330.

quartos empregadas, gara^nm e(c. ,.J* -
Rua Conselheiro Lotayctto, 6J, an.jr^o'..

lher pnto Av. Crpc:;!iana, 613- pots: a quo trab, fera. trav 
'c-c"

C0.. Aiur-uel 2'0 e l-v.as - í.olnl Rcmcn, 5-V01. Final dó Pu»
Tcl.: 22.1820 - dos 15 às 18 ho-jSá Ferreira, Ccpec,
i"-_:.._  -IGUAKTO'- Àlú-o-srdcTu--- -
CCPACABANA - Aluoo ap. 601. Av. N, S. Ccpicabano frènio
Toneleros 3C6 oito íunc, salão, Tc!., únlc, inquilino, sér.h r cú
bar, 2 quartes; ermínos cm.:uti- rapo7 da trair. F :•_¦ .'.a \
des, sinteco, depciid. completas r.\.-f~-:.~. .-, --, ¦ __¦. -,','-'J '- .

'òlè 
càrariom. CrS r^JCCO o taxas'. RUA FEH.-I.i^o t.l,.f.., N.» 7,'"¦ 4,, esquino, Av. .'. 

'ALUGA-SE excepcional aporto-
monto, 4 quortos, 3 talas; 2| -fretar 

27-2164 e choves cim* por

Choves eom'o porteiro. iCOPACABANA -.KAIC. aluga do
- — — frento o cp. 402 da Fr^ç.i Eu

301
AVENIDA ÍATLANTICA > Aluga.l{J^ Jivd

Alusa-se I c,'., n, d'"roi.o 
_./ 1 -

,r,t;co;
rsnl-a à

r díftinto cu 2'-.:: i C.Ttib-ns-

a um toiíhsr de re:

prnsabilidade. Tr:c«:m-to refe
réncras. Trator pelos tela. ..,.
36-1420 ou 29-3849

. „ -»•• banio Jardim n.o 39, c| sl., 31--'":''"-'¦ "-'i. REiPCNSMllLiD'."'
e ctimo ap. sa.cta, sa.a, 2 dis.'t._:._ cs, 2 banhs-, varanda, dop. •e?,,a -uí'° om ir-usl contiVJo

rl-p., sinleco novo pôslo ,Qua. comp'|. empreg. íroa c| tanque. Para pldir dr-scesas cm c .cr.
22-0256 cu 42-59/0 chsiGS ci Joiloiro. Tratar no Ruo/-''--'-"' - Cspíui-ru - C: s" " 

Tel-, 32-17>4. -\.i" o n.o CD46 na pertsrlafurts Jr.rnol,

Infs'.
ALUGA-SE um quarlo c/ tolefone ALUGA.SE _,p, desocupado tale- do Carmo 27-A
em Crp.-.cabana, cm ep. de catai;,, q_._ir___ teporodos, kilciicn. CRECI 2E1.
s/ filhos, - -- ---'¦ ' ¦ -—

cu a 2 rapazes idem. Tel.
57-3131
ALUGO Vo. mcb., sala e qt. seo.

Menso! NCRJ *M> mais toxos.; COPACABANA - Apartamento,';Ef.iPO^AUA - Alusa-se ,
ySZii'}.' 

3 mc:«- T'aton ....itorrcno cu ca:a, aceito c:ino go- ¦•'cnle, solo, qt. sep., mr' .
37.8278'. Irontia de empréstimo de 5 a 'je.oc.cira clc. Fone; 27.118:
ALUGÃ-SE ólimo quarto mob, c|-100 milliões tie cruzolr.-.s velhes.:.._.,,„. .
te'. Av. Atlõnlica 00 lodo doHo-. Irot.-.r. com Santos. Tel.: ...., .'«..PORADA -COPACABANA;

31-3367 - Cvitonda, 20, ar. SCO- ."' 
"

- CRECI 203. i?'0-'1-

ALUGA-SE otimo quarto, bem _,  ,,.
oreiadn, a um senhor de respeito _e_ (.unor a 1 ou 2 pessoas -

57-8349.

FIADORES para cnsa « apartamen.
ío. Sclução rcplda. I. São Fran-
clsce, 26, •/ I 119 - 23-2532 -

Botafogo. ¦
MOÇA morando só em ,ap.
coni. aluoo pl 1 ou 2, 50 cada

Infs. 25-0457.

VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA. 270,
ap. 404, tolo, 2 quartos, dep.
completas, garagem, la. loca-
ção, sinteco. Chaves ap. 801. —
Cr$ 330 000 mais taxas. Tratar
Ruo Gonçalves Dios, 85, 2.° on-
dar, 13_às_19 horas. ___

LEME - COPACABANA
ALUGAM-SE ótimos aps. 1, 2 e 3
qts., para temporada, mobiliados,
qeladelra, rcupa de C3m& etc; -
Basimar — Barata Ribeiro, 90,
c^J_____20_____Tels.J6-282^J_________172.
APARTAMENTO no ' Lama - Alu-
ga-io, finamente mabi:indo, com
telef.-no • garagem. Muito cia*
ro, fresco e tranqüilo. Living, 3
quartas, dependências. Ver « tra-
tar: Rua Gen. Ribeiro da Costa,
2, .ap. 1204- - Te!.: 57-3673.
Prazo 2 anos, a partir de 15 de
marco.

aps. msbiÜadr.s junti à,,- , ,„ F.r:r.-s a cír,|r ia c,s •
ALUGA-SE vano, moço ou senhor CCPACAB/NA - ÃTüe«;»B.'.v«i*o »_,„„_„ 

"_"'< 
^{ ^""rJ.'-.'*'

do respeito, café da monhã, reu-! poro inôça que trabalho f.ra.lf,„,,,-, _, _.-('"' t_T 
uu-'-vo

2 varontías, bonh. cecz. — 2.0 ps _____ ci,m_,; 60 000, porjamento Ambiente lamilio. Tel.i 37-4913.IJ7./799
mil e toxe:. dop. 3 meses, -'adiantado. 56-0::34 - Copacaba-CrS £0 OCO e 60 003. E.ilre Si-U'.,>.-' _ ._
Dialma Ulrich, 217. Choves 401.|ni)_ Trot_,r depois dos 19 horos.1 queira Campos e Santa Claro. |V/:.^'A moça c;uo Ira olhe f ro,

com, ,..[CÇPACADANA 
lr.ÁIüEon-os 

ttj -'í^rirfcrt-B^S^.^IiS
— Após ritn P-ue.ro n. 503| s.o. 204 c. _ Copacabana

2 o,.:., dep. Çhcves p:rtci-'

v -t u. 11. u w...».i, —. - . — - - ,n«. iii.iui uc|Jvia uua

ATENÇÃO'- 2 ótimos qls. mcb AIUG0 qu_.r|t_ „. __,„._,
claros, orei. p| família dist. 4 f_,_.___„_____. Tc!.: 36.5371
o 6 n.-s., resp.. q. trab. -foro. -U, 

I6 _,_._._,_.
Te'. 36-0569.
ALUGO derm. pl môros e| direi-
tes em luxuoso -fio. 1a._ quarra
praía;'.Figueiredo Maor.ihaès, 108f)merela!s - Ch,

ap.-t.IZOK.ÍTel;-37.21,97.
APARTAMENTO - Aluja.se mob.
coni. com geladeira, temp. ou
dierio. Tel. 45-7310 - Ruo Bo-
lívar n. 45* - op. 214 - Co-
¦pacabana

ALUGA-SE na Rua Toneleros n.
171 — cesa 2 — pera fins cn-

ALUGA-SE R. Carvo'ho Mendcn-
ça n. 35- 00. 201 - fto., 3
sls., 2 qts.,, deps. Chav. port.

Trat. IGAB - T. Ct.-ni n. 72
23-1915 - CRECI 183. 

ALUGA-SE quorto pequeno,_ quem
traba'he fera, único inquilino no
op. do um ir. só. Ruo Xavier da
Silveira, ,?0,/ap. .904;
ÁLUGA-SE a bolsistas e funciona-
ria vacas e quarto com refei-
cões. Tel. 57-5227.

ATENÇÃO - Tenho vários ops.
p. alug. grandes e peq., um
n-ês adiantado, - Dou fianço.
Av. Cop. n. '610 - 1 019 -

9 às 13 horas

ALUGO bom quarto ai 2 mocas
cu senheras" que trabalhem fc-

c| alguns direttes c telefone
36-5438. - Av. Copocobono n.°
583. op. 503.
ALUGA-SE ap. mcb. te!., rcupa,
louças, 3 qts., 2 sls., 2 banhs.,
cepa, cer., gar., frente, 5.° and.
800 mil móis toxas. Tel. 36-6278
perto da praia.
ALUGA-SÉ quarto confortável a
ra. que trabalhe fora, com rou-

pa de cama e direito ~ telefono.
Tel. 37-0430.

APARTAMENTO temporodo, tele-
fene, 2 quartos, roupas, demais
utensílios. — Alugo Rua Hilário
Gouveia, 36-6920^

ALUGA-SE voqo o duas moças c|
tel. em casa da família,c| ou sem
pensão. Tel. 57-73U.

ALUGAM-SE opartomontos poro
temporodo curta cu longa, teinoi
dezenas de todos tamanhos, al-
guns c] garagem e telefone, mo-
biliados c| todos pertences de co-

ia e cozinha,' temes empreia
d, para limpeza semanal. Basflio

, Cio. — Ruo Barata Ribeiro, 87,
sala 202. Tel. 37-1133.
ALUGAM-SE ips. mobiliados pari
temporada longa ou curta, Adm.
Bolivar, Av. Ccpacabana, 60S. l|
1 004 - T.l. 36-5565.
ALUGO por Cr$ 270' 000 men-
sais,' ríiaií taxas ou vendo pela
melhor oferta o ap. 90Z da Av.
Copacabana, 479.
ALUGA-SE — Ruo Gomes Carneiro,
118, op. 701 - Com 2 solo, 2
quartos, dependência de empre-
çiodo. Controlo de 2 anos com
finda vista. Informações a chaves
com porteiro.
ALUGA-SE Dep. A da Rua Piof.
Gastão Baiana, 58, c| qto. e ba*
nheiro. Tratar APSA, Trav. do
Ouvidor, 32, 2.°, das 12 òs 17
horas, Tel. 52-5007. - Aluguel
NCrS 80,00.
ALUGA-SE, por um mês, luxuoso
apartamento a família de trata-
mento. Rua Tonoleros. Telefone
37-1964.
ALUGUEL FIADOR com 6 imó
veis — Irrecusável — Forneço -
Praça Tiradentes n.« 9, sala, 802
— Junto ao Cinema São Jos».
APARTAMENTO mobiliodo. Rui
Raul Pompéia 190,; apartam-nlo
801, três quartos. Vtr 'qualquer

hora.

ALUGA-SE por motivo de viopem
ap. conj., frente, sinteco, c| dor-
mitório, grupo de varanda e ma-
so de iontor c| 4 codeiras. Ven-
âe-ie os móveis. Rua Felipe de
Oliveiro, 4, op. 1 009. - Copa-
cabana.
ALUGO op. 604 Rua Poula Frei-
tas .n. 32, mobiliado. CrS 250
mais texos. Tralor no local, com
Lldio.

BARATA RIBEIRO. 13 - Alugo
ap. 801, sa!a, quarto, banh., ccz.,
depend. compl. empregada. —
Aluguel sl tax. ÇrS 300 000, -
Chaves c| perteiro. Tratar Rua
México, 98, gr, 

'1 
009, Dr. So-

muel.

ALUGUÉIS. — Arraiamos casas,
aps., lojas • fcrnecerrioi os me-
lhores fiadores da Guinlbara. -
Rui do Rasende, 39, lili 1 103.

APARTAMENTO -.2 qts., sõlãõ
dep. emp., garagem, tel., ar cond.
Alugo na Belfort Roxo 417|1 103
— Chave com porteiro. 

COPACABANA - Para entrego
vago ap. de frente à R. Belfort
Roxo c/ sala e quarto sep. banh.
e peq. cozinha. Preço Cr$ ...
23 000 000 (NCr$ 23 000,001 c/
50% finonc. 2 anos. CIVIA -
Trv. Ouvidor, 17 (Div. de Ven-
dos 2.° andor). Tel. 52-8166 do
8,30 às 18 horas._(CRECI_131).
COPACABANA - Alugo-.ap.; si-
Ia, qto. mobiliado* ' 

geladeira,
utensílios, frente, perto prata,
per 280 mil. - 57-4601.

ALUGA-SE — Um quarto em coso
de família para um senhor. Rua
Gustavo Sampaio h.° 826 ap. 802.
Tel.: 37-4529 - lemej

ALUGA-SE - Ruo Bolivar 54 esq
Copa, grupos 604 e 605 de fren-
te, sala, qt. kit, banho. Ver no
local, desde 15h. Trotar 47-4012.

COPACABANA, alugo ap. 3 q.
2 s. dep. cemp. emp; Aluguel
700 OOO. Ruo Boroto Ribeiro, 35,
ap. 1 002. Ver c| o porteiio, tro-
tor Rua do Ouvidor, 130, s! 613,
tel. 32-6284, Dr. Walter.

AVENIDA ATLÂNTICA, 734, op.
1102 — 3 qts., 2 solas, tel., go-
ràgem, mcb./NJtens., coz., de-
pend. comp. T/atar: Tel. .
42-3330.
ALUGUEL — Aportomento ato-
petado com armários e telefone
3 quarlos, 2 -banheiros, 3 livings
- Sem moveis NCrt 750,00 mo-
biliado NCr$ 850,00. Ver e tra-
tar na Rua Ronald de Carvalho
n. 21, ap. 34, esquina da Ave-
nida Atlântica com o porteiro
FELIPE.

COPACABANA - Aluga-se quorto
c| cu sl mcb., café, tel., moça ou
sra. trabalhe fora. Rua Barata Ri-
beiro, começo. Bose: 100 000 —
Tel. 37-3990.
COPACABANA - Kaic aíúga na
Av. Copacabana, 945, o ap. 704,
c| sala-qt. conj., banh. è kitch. —
Chaves cj porteiro. Tratar-na Rua
do Carmo, 27-A. Tel. 32-1774. -
CRECI '283. '-.'.') . 

'

ALUGA-SE tomp. op. 2 qts:, 1
sl., dep. empreg., mobiliado,
com todos cs utensílios.. Diárias
15 000 — Rua Barata Ribeiro n.
750, ap» 505 — Chaves porteiro
- Tel. 23-0693 - Pintura _nova.
ALÜGA-SEap. quarto, solo sepa-
rada, cozinha, banheiro, Av. Pra-
do júnior, 281,' ap. 508. Telefo-
ne 36-4296 — Choves cl porleiro
ALUGA-SE - Ruo Bolivar, 154,
ap. 203, espaç-so conj. sj coz.,
e banh. compl. Vor cj porteiro
Moraílio. • NCr$- 250,00. Trator
tel. 31-1775.
ALUGA-SE o ap. 304~à' Av. Co-
pacabana, 673, silo, 2 qts-, bo-
nheiro compl., dop. Trat. IGAB
- T. Otonl. 72, 23-1915
CRECI 183.

ALUGO ap. mobiliado ou sem
mobilia, 3 

'qtos., saião, banhei'
ro, coz,, dep. empreg., gara'
gem. Ver Av. Copacabana/ 1039
ãp. 302.

ALUGAMOS por temporada, aps.
mobs. da 1 ou mais quartos. Áv.
N. S. Copacabana, 374, sala 304
- Tal.: 37.9358.
APARTAMENTOS TEMPORADA -
Copacabana.— De quarto, sala, ba-
nheiro c kitchnette, finamente de-
corado com ar condicionado, ge-
ladeira, roupas de cama e banho
etc. Vende-se ou aluga-se. In-
formações no local, Av. N. 5.
de Copacabana n. 1 085, £p.
1 115 Tol. 47-8561.

ALUGO — Temporada curta ou
Icnga, ap. mob., 2 salas, 2 qls.,
dep.," arm. embut,, tel., louças,
oreo e/ tanque. Tel.i 57-3225.

ALUGAM-SE ops. 1, 2, 3 qls. p/
temporada curta e longa c/ todos
os pertences. Aceita-se reserva.
Vianna. Av. N. S. Copacabana,
731, s/, 302. ¦
ALUGA-SE pequeno quorto de
frente c/ banheiro p/ moça. -
Tel. 57-4555 - R. Hilirio de Gou
veia;, 71/601. 

ALUGA-SE apart. coniugado cem
móveis e geladeira. CrJ 250 000.
Praia de Botafogo, 460, op. 608.
Choves na CIPA S/A — Ruo Mé-
xico, 41, «/loja. Tols. 22-8155 e
22-6441.
ALUGA-SE na Praia de Botafogo,
35ó, ap. 321, sala, qto. conju-

OUARTO"mõbT«ípõrlrab. foro. S?do, banheiro'b kilchnette cçm

Travessa Almirante P.-ctóqenes, 4? '"""»'¦ recém-pintado, A.ug. CrS
Lorgo do Mochodo, iunto ao:'™ COO. Chaves no pcrtor.o c/

(•„,.«:_, Sr. Davi. Tratar na Rua México,-'4L, s/loiá. CIPA S/A - Telefo-
ne 22-8441 e 22-8155.RUA Senador Vergueiro, 218, op.,

1 112. Alucia-se apartamento dois!.
quortos, solo e demais depen-l ACEITA-SE doposito de 1 més ou
dèncias. Trotar na Clvia S. A. —| fiador,-aps.-a"-partir de NCrS .
TeLi 52-8166. - 150,' 180, 200, 250 e 300. Trator

SENHÕrwTIó . alura vagos, pera __<_ 
"ECI. 7%--'"'- ho)e 38-4031,

mocos trabalhem foro,: com café-?-'S12. 42-8942. • Con,u«odcs,

manhã. Siveiro Marlins. Telefo- »!?._« ql. separados, 2 e 3 qls.
ne 45-4640.  BOTAFOGO - Alugo-sé op. 1 21"

VÃG^T^^Aluqo para repor i na Praia de Botafogo, 460, c| •'•

moços, coso de família - Mo-'?'- «ni., kitch. e bohh. Ver n

AlUGO quorto a moça que tro
bolhe foro. Tralor Av. Copoco-
bana, 1 199-B.

APARTAMENTO - Cop.,. de solo
quarto, banh. completo, cozinha
vitrificado — 

# Aluguel 200 mil.
Av. Rrado Júnior n. 63 — ap.
208.

ALUGA-SE quorto cosal ou vagas
lôças, mensal cu diária. Av. N.

Copocobono, 683, op. 404 -
Tel. 57-3204.

ALUGO quarto a rapaz educado
de responsabilidade, outro oti-
mo a' senhor resp.. ou casal na
Rua Belfort Roxo h. 40' — 404
— Pede-se não falar cortaria.'

çhado ! do Assis, ó.
VAGA — Aluqo porá moços, om
casa de família —- "Catete —
45-2449. •¦ 

IARANJ. - C. VELHO
ALUGO ap. luxo local plano lon-
ge de mrrrcs Com 3 quartos, 2
saias; 2 banheiros sncials,' cepa,
cozinha, .dependências empregada
c] armáries embutidos, iclefene,
gera ccrn, próprio' p.-ra diplomatas,
por NCrS 730,00. Ru-, Gon. Glicé-
rio, 85-501. Tel. 45-3346.
AIUGAM-SE."3 casos, no ,Vilo RÍ
zolino. Informações tel. 25-6978.
ALUGA-SE Run das Laranjeiras
n. 21C, ap. 1 205 - solo, 3
qts.. vaga na garagem é" dep.
- Chav. porl.- Trai. IGAB -
T. Otonl n. 72. 23-1915. -
CRECI 183.
LARANJÉTrÁS - Solão omplo de

local. Chaves c; p:rt. e tr3.ar na
Predial Canadense Lida. R. A/vífp
Alvim, 21, gr. 1 206/8 - Telefo-
¦ne-22-7808, dos 9 òs 17 horas
de secunda a sexta-feira.

BOTAFOGO t~ Aluga-se grande
casa, 12 salas, pode sublocar,
CrS 600 . — Rua General Dionl-
sio, 42, das .9 às 16. Trai. no
lica!. . 
BOTAFOGO — Àiuga-se um quar-
to para íréi m^-ss, e^n ceso clf
família erm dlrciín de lavar c
co-:."har. Tel. ?V534) - R„a F-r-
nandes Guimarães, 59 _-_7_Ç« 59.

BOTAFOGO"-~Aluga-se ap."20S
da Praia de Botafogo, 42B, com
sala, 2 quartes-, coz., banh., dep.
ccmpl. empregada. Chaves cj por-
teiro. Tratar: Predial. Palermo. R.
Senador Dontos, 117, s|-905, tel.
52-4325 -CRECI 455.

ALUGA-SE ótimo op. n.° 305, silo
nn Rua Min. Vlveircs de Castro,
20, cem sala, 1 quarto, hall, jar-
dim de Inverno, cozinha, banhei
ro sccial. Aluguel Cr$ : 260 000
mnis taxas. Ver nn Iccal. Chave:
cem o pcrteírc. Tratar na Palma-
res Administradora 

' 
de Imóveis

Ltda. - Tels. 22-6048 - 32-6556
.e 52-5239. .
ALUGA-SE o op. n/> 1 203, do
Rua Xavier da Silveira; 40, cem
3 quartos, . sa!a, dependência? em*
preçada, mobiliado, ar condido-
nado. Ver dos ¦ 8 is 17 horas.
Tei. 42-5251. - (Ccpacabana)

'IJOAM-SE vagas para moças
j trar-pthem fera. Tratar na

".-/. 
ri. S. de Con.icabano, 796,

op._1 003, CrS £0 000. 

ÀLUGÀ-SE ap. mobiliodo, sala e
quarto sop., jardim de inv., reu-
pa de cama e utensílios. Telefo-
ne 37.4330, Edino. .

ALUGO vaga em quarto todo con-
fôrto a rapaz c. molas, cafe\ b.
quentes. 70 mil. Miguel Lemos,
124/103.
ALUGA-SE em op. de sra. só
qt. rqob. p/ sra. que trab. fora
c/ refs. tom tel.. CrS 150 000
Miruol Lemos. 54, ap, 203;

AlUGA-SE Av. Prodo Júmor,
335. ap. 806, fte., sole-qto.,

onh. ccmól., .kitch. Chav. port.
Trot. IGAB, T. Otoni, 72, tel,
23-1915 - CRECI 183.

BOTAFOGO — Aluaa-so um sa
lÃo de frente cem 3 janelas pa-

GUÃRK) ricamente mobiliado com
tel. amp. ter. banh. Parte w-
perlor, de um duplex. 250 000 -
Tel. 36-41Í4.
ALUGA-SE apartamento mobiliado
na Av. 

' Atlântica, para tempera-
da. Informações no .Rua Grrn^s
Corneiro, 126, op. 704, dos 9 às
11 e des 13 ¦ às 15 heras.
ALUGA-SE op. 704, Ruo Anita
Garibaldi, 30, choves porteilo,
quarto e aala cenj. (peças gran-
des), cozinha e banh. completa.
250 mil. Tratar Dr. Mareio Rocha,
México, Ul, sala 806, das 16 às
16 horas. ¦

ALUGA-SE quorto mobiliado lu-
banheiro privativo, perto

frente, orciodo, 20 m2 c/ telef. ra a ruo, porá residencio, pode P'ala. Senhor fino trato. 150 000

Aluoa-se, Ipiranga, 46 — Tel.'lavar e corinhar, com 2 meses|- 'ei. 3/-1U—
25-0ÍI84. _lem deiosito. Rua Amoldo Quin-IALUGAM-SE 2 qls. 1 peq. e cu

ÍÃRANJElRAr^7MÍnníflco"_ãp'.li2Ía-_5í!- !lr» maior c. enlrodo lndependen

1I10..RESIDENCIA, CONSULTÓRIO OU. ALUGA-E 
"excelente 

op., frente __?}-i_a _
2-5239 EoCRITCRIO - Alug Alv.ro A!-,pi p,.;. I. Mochodo, 11, ap. ó_: °inf 

Mo
&3o:i.M?°?í 

e&SÇS&fl "2. Sal», seleto.'3. amplos,8^ 
";"''

Sr. fino trato trab. fora. Tel.

ALUGA-SE apart. n.u 606, fun-
d-s, sito na Ria Vinte de Abril,
23, c:m-sala/2 quarta:, banhei-
ro, c^z'nh'a/ pintura n:.va. Alu-
gLcl CrS 250 COO mais taxas. Ver
fl7 Iccal. Chaves c/ perteiro —
Tratar na Pa!mores Administrada-
ra de Imóveis Lido. Tels. 22-6048,
£2-5239 cu 32-6556, .

CSNTRO — Aluga-se apartamen
to de frente, sala, cozinha, quar-
to, banheiro, Av. Nossa Senhora
de Fótima, 60, ap. 401 — Cha-
ves ao lado no" 40I*A<

c! sala, 3 qts., dep. sem garagem,'3OTAF0GO — Aluga-se. quartoi'*,-'---¦ r"" - taxa?. Garo Coutinho c: refeições a pesseas de fíno'3o'4-<60- 
rcos 25-2789. _ irato. ôlimo ambiente — Aceila-j ALUGO ap. cem sala, 2 ots. sen

Hoioi '»« ' 
Tr-i T r-i-n|-~7o'' """ -""_' '.""•_- ^ , "'"""¦ i, paNiFlPA'; — Aluoa.s.-o.«n im0 senhcra até. 70 onos. Trotar __,-, i reversível, bar, dep. em-

91.9M ?¦*. íí. í bo? r-Sw!Wl1 e demai! dw*- csm-l,m , j,. i„,7„m„. \%a r-£ "° lc-a!- Rua '•,'4^,:n¦ Feneira, 81 lbrégadá. mobiliodo com luxo....lv,, „, ..,-.89., tRt..l 133. „,«.,„. chaves _, lBfonn.gi, noiJOy^^TqJÓ' 'c-pó 
cSV Te'- V-6-'™' <m'° Voluntá- ^pS't7d, - ileníilic».- cm. e

"¦"rl ''• '-'-^: ^-'- ' 
dçp. compl.'em--"os da Palr,a-SOBRADO CENTRO - Preç-íjP^-i: :inha, banh.,

barolr, aluguel 54 000 mensais'ALUGO lindo ep. Cl tel e com.pr_,0 
' 

Chaves ej porteiro. Tratar
— Transfiro cem talefene, R. B. 6Ü sem mcvels. Largo Machado,'pred'al Pa*línV3 R SSnif1-.'
Aires n. 155 -- l.o andar. J29. Tel. 45-6086. IDonlos, 117, s| 905, tel. 52-4325
SANTO CRISTO - Aturo casa ALUGO um quorto e vaqas pi ro-j-- CRECI 455. -
sl.,' qt., coí;, Rua Conselheiro pazes, preços a parlir de 25 000 LARANJEIRAS - A!uSVse 6timo
Zaeanai n. 12 pr6x. Moinho - Paissandu, 191. 3 c,ua.|ol, ,„|, , d.mais
JDa:0.*-..!3:?0"!- 'ALUGA-SE op. solo e quenVsep^depcndências. Ver .R. Pinheiro
VAGAS para rapazes. ..Mobilia- c-zzinha e banh. cemp. — pintado'Machado, 51, ap. 401 — Chaves
das em ambiente seleto. Aluga- de novo. NCr$ 230,00, mais ta-!c/ Sr. Sindico' do prédio

meta. R. Ministro Viveiros de
Caslro, 62, op. 407, tcl. 57-5438,
NCrS £00,00, mais taxas.

AlUGO o casr.l, temp-, K>l°0
dias, peq. ap. luxo, atap., cj ar
refrig., selad., TV, telef., ri de
coma etc. Alberlino. Av. Copo
cabana, -420.

ALUGA-SE aportomento, quorto
sala separados, todo 

' 
pintado e

vitrificado, armários embutidos.
Chaves erm o porteiro. Telefo-
ne 43-6519 - Rua Anito Goribaldi
n. 90, op. 204 - 280 000. 

ro_- Tfálir CJVIA_- £2-8166. |VAGA paro 2 meens, 75 C;j ca^.
COPAC/. DANA - A:u-,o-ie ura c'a, _c;m direitos. Ccpo;,-,'cana. —

. quarto te írente nícbllíado, ijni- Tcícfcne 36-133-1.

burbe.rio. Trot. IGAB - T 
°"o" 

2jiM!i5H.-_Ií?iy. tel._37;6494.iVAGA' poro'ropo, c:-,n'todcsTÍ
ni n. 72 - 23 1915 - CRECI .ICOPACABANA - Aluía-te quar-;c,irc'lc-, Cr$ 70 OCO. Tclcícne:
183. jto mobiliado cnm dlrciics, a duas|2/-95S_U

moças cu casal trabalha fora. — VAG7-S o nr--'-7T~r777~77-~\77,C7Z
Te1 37-9078 r . , Pc--':? ív- Irebalhcm
__.:-J'_'y'..- , jfero, t;d;s cs direita. Av. Co-
COPACABANA — Alugo quorto pocabono, 512, ap. 1 008. Ató
mcb. com telefene a rapaz ou as 18 heres.
sr. distinto — Tratar tel.: .. _^
57^6135. VAGA ótima, alugo a maça cu
COPACABANA - Alugo õ oo. "i1^ •"'"'Sí.í'"- Av- CcPf'-
403 com saleta, ccz., e banh. EKSDSÜSlilíSrlr
saião ccrrldo — Av. N. S. de VAGA - A!ur_T,-se vaia para
Ccpocabcno n. 1 072 - Chaves moças quo trabalhem lera. Pe.
c| o apontador — op. 901 —dcm.se referencias. Traiar na R.
Tel. 52-9352. [Barata Rlbol.-o, 621, sp. 302." VAGAS

ALUGA-SE Rua Dios Ferreiro n.
425 — ap. 304 — sala, 2 q!s.
dep. Chav. port. Trai. IGAB

T. Ctoni n. 72 - 23-1915 -
CRECI 1E3.

BONS /IADORES - Ofereço pira
aluguéis cm toda i Guanabara. —
R. Alcindo Guanabara, 24, t\ 702.
Cinalôndio. Tel. 42-2(67.

CCPACABANA. - A!u~a-se oo.
301 . 1032, Av. Atlântico, 2 672
— sala, 4 qts., 2 errrederes, 3
banhs. soes., coz., dep. empre-
gada, gzraçem. Chaves c/ porte!-
ro. Tratar Lowndes Sons — Pres.
Voroos, 290 - Tei. 23.8525
CRECI 204.
CCPACABANA - Aluçs-so op."01, 

Ruo Dialma Ulrich, 23 -
Hall, 2 salas grandes, 2 corredo-
rez, |ard. inv. c/ piso mármore,
3 qts., copa, coz,, área c/ tan-
que, tfep. emp., garagem. Ch,
vos c/ porteiro. Tratar Lowndes
Sons - Pres. Vorgas, 290 - Tel,
23-9525 - CRECI 204.
COPACABANA .- Aluga-se op
203, Rua Figueiredo Magalhães
470, ap. 3 qts., sala e banh. so-
ciai amplos, qt. e dep. empr,
completas. Chaves portaria. Tra-
tar R. México, 119, gr. 1 902.
Telefone' 52-1123.
COPACABANA - Aluga-se o ap.
102 da R. Borota Ribeiro, 286, c|
sala, 2 qts. e dependências com-
pletas de empregada. Chaves c\
porteiro e iratar n3 Av. Rio Bran-
co, 156, sola 1 714, tel. 52-5917
112 às 18 hs.).
COPACABANA - Alugo-se op
cenjugado em edif. misto, na Av
N. S. Copacabana, 1 241, ap. 216.
Ver e tratar no local.
COPACABANA - Alugamos, R.
larata Ribeiro, 615, ap. 701, c/
al., 3 qts. {arm. embut,), dep.

Chaves porteiro — Tratar CIVIA.
COPACABANA - Aluga-se apto.

18 da Av. Copacabana, 1 150
de sala e quarto conjugado, e
dependência. Chaves cem o por-
teiro, Sr. Peixoto. Informações
Tel. 43-3113.

COPACABANA -"Koic aluga na
Av. Copacabana, 7Ó9, o ap. 304,
cl sala, 3 qts., còz., banh., área
cf tanque, dep. compl. emp., vg.
naragem. Chaves no ap. 1 101. —
Tratar na Rua do Carmo, 27-A. —
Tel. 32-1774. CRECI 283.

COPACABANA - Aluga-se opto.
de 3 quartos, salão, dependeu-
cias cem telefone e garagem. In-
formações Iel. 43-3113.

COPACABANA - Koic alugo o op.
503 da Rua Cinco de Julho, 63.

ei., 3 qts., coz.. banh., dep.
comp. emp., área c[ tanque. Cha-
ves com porteiro. Tratar na Rua
do Cormo, 27-A. Tel. 32-1774.
CRECI 283.

COPACABANA - Sala, dois quor-
tos. Borota Ribeiro, 669/303
Aluguel 500 mil.

COPACABANA - CrS 230 000
mais taxas, conjugado grande
com caixa de água privativa e
mobiliado. Rua Barata Ribeiro,

18, ap. Ô15 — Ver com o por-
teiro Adriano.

COPACABANA - Apartamento de
luxo — Aluga-se na Rui Tone-
taras, 73 apt. 301, todo da fren'
ta, tf 3 quartes c/ arm. amb.,
1 salao, 2 banhs. sociais, copa
coíinha, quart. o binh. ds em'
prec-., 4 roa serviço, caragem •
Ulefcn» — Aluguel 700 mil cru
loiros — Var no local. Tratar na
Av. Rio Branco, 156, »¦' 908/9
- Tols.: 22-5814 • 32.5735 .
CRECI 480.

CCPACABANA - Alugo 2 ops.
temporada de 1 a 12 meses, com-
oletamente mobiliados, Icuça, ta-
lheres etc. Preço de ocasião. Sen-
do um de sala, 2 qts., banh,
completo, ccz., area c/ tanque,
depend. empreg., garagem; e
outro com sala o quarto separad.,
b?nh., cor., area c/ tancue, dep,
empreg. Ver de 15 às 20 h, na
Rua Inhangá, 39, ap. 1003, c/
o deno.

COPACABANA, Posto 2 - Alu-
go ótimo quarto a um ou dois
rapazes tratamento, em aparta-
mento absoluto sossego. Inform,
45-4801.
COPACABANA - Alupa-se opor-
tamento l.a locação, à Rua Sí-
queira Campos, 85, grupo 210,
Servindo para qualquer ramo co-
mercial ou profissional. Aluguel
250 míl cruzs. Chaves cem
porteiro. Tratar Av. Rio Branco,
156, s/ 908/9. Tols.: 22-5814
32-5735. CRECI 480.
COPACABANA - Alg. op. 3 qls.,
sala, banh., dep. emprerada, mn-
biliado c| geladeira. Av, N. S.
Copacabana, 827, ap. 702. Tratar
22-5627.
COPACABANA - Alg. ap. coniu-
gado, de frente. Av. Rainha Eli-
zabeth, 186, op.'403. - Trator,
22-5627.
COPACABANA - Aportomento -
Aluga-se. Rua Figueiredo Maga-
Ihães, 219, op. 303, tendo sl,
quarto coniugodo, coz. e bandol-
ro. Aluguel 300 ml cruzs. Trotor
Av. Rio Bronco, 156, s/ 908/909,
Tels. 22-5814 • 32-5735. - CRE-
Cl_480. _
COPACABANA - Mobiliodo"^
Alug. - Av. N. S. de Copacaba-

99, oo. 402, c|. 2 solos,, 2
ats., banh. compl,; coz., área
c[ tanque, depend, empreg., na-
ragem — Chaves ci porteiro, fra-
tar "Aliança imóveis" — Pca,
Pio X, 99, 3.0 and. Tel. 23-5911.

ALÜP.A-SE apartwnento — Rua
Ronald de Cervolho n. 250,
ap. 407, sala e quarto conjugado,
cozinha pequena de frente. Tra-
tor no Bonco Civia, na Travessa
do Ouvidor n. 17-A — Chaves
com o porteiro

COPACABANA - Posto Seis -
Aceito em meu ap. mobiliado c]
refrigerador, pessoa responsável.
Tratar Rua Bulhões' de Carvalhii
54711005 o noite cu Jsl. 42-1386
horário ccmercial, Sr. Paulo,
COPACABANA -Aliiro-se" nò ti.
Dominas Ferreira, 25 ap. £04
(fte.), 3 bens qts., sala, banh.,
coz., área ej tanque e dep. em-
precada. Ver cj port. Tratar tel,
43-7912 - Adm. Orion.
COPACABANA - Alugo quertõ
mobiliado part pessoa de rc*-
ponsobilldode, telefona 37-4197,
após 12 horas.

APARTAMENTO c] telefone, alu-

pó belíssimo, finamente mobília-
do pj temporada a senhor só
NCr$_500._Tel. 57-6_____2. 

ALUGO — Ótimo ap. tetaim. mo-
biliado. qt., g. solo, cez. c| gel.,
banh. cemn., junto prata. Paula
Fleltas, 19-304 - Cop.

COPACABANA - KAIC, aluoo na
Rua Feline de Oliveira n.° 17
o ap. 1001, e/ sl., 2 qts., coz..
banh., dep. compl. emprer?., área
r/ tanque e chaves c/ psrteiro —
Tratar na Rua do Carmo, 27-A
Tel. 32-1774 _ CRECI 283.

ALUGA-SE op. quorto, sala,
Rua Barato Ribeiro, -20011015 -
Preco: 200 x tor.as. Chaves no op.
1012. Tel. 57-0835_
ALUGA-SE op. mob.. com gel.,
quorto, solo sep. Ver no locol.
Ruo_Be____ortJioxo,_ 231, ap. 1110.

ALUGO 2 vogas p! moças que
trabalhem foro. Preço 100 COO. -
Te!.: 37-1171.
ALUGUEI? FIADORES? Não peça
favrras, ver.h-s buscar um ben
fiador prsprielárlo, comerciante
para slunuel d* casas, aps. cu
loias. S"Wáo ni h?ra. Viscon*
de ds Pirjjó. 572, cl S das 9
is 20 hs., inclusive, s.ifa. • dim.
am fronlo TV Excelsior, Ipan».
ma.
ALUGA-SE vaga para rciez guc
l.-obolhe foro, CrS 50 COO. Av.
Copocal-ona, I 256, op. 201 -
Porto 6.

ALUGA-SE quarto perto praia
Ccstelinho a senhor distinto —>
Rua Viic. Pirajá, 3, op. 75 —
7.o and.

ALUGA-SE um quarto a dois ra»
pazes ou um, em casa de famí.

a de re:peito. Rua Nascimento
Silva, 1^20, ap. 104_~_lponema.
ALUGA-SE quarfo próximo da
praia, uma cu duas meçaa cu
senhoras empregadas ou estu.
dantes, ICO cada cu 150 só uma
— Rua Prudente do Morais n.
1 441 - op. 705.

COPACABANA - Dist. sra. cede
parte ap. tedo confor. tel, '

duas sras. respon. (aminas). Ba-
se 150 000 codo - 36-4989.
COPACABANA — Alugo-se quor-
to a rapaz que trabalhe fera. Rua
Dcmingcs Ferreira, 18, ap. 202 —
Pedem-se referências.

COPACABANA - Alugo op. con
jugado, 200 mil, Rua Anita Ga
riboldi, 22-606 - Choves port
Alfredo.
COPACABANA — Alugo vaqa a
moca que trabalhe fora — NCr$
60,00 — Rua Ministro Viveiros
de Castro, 32, ap. 1107.
FIADOR - Tenho ólimo com do-
cumentação legalizadas, escritura,
imposto predial etc. Para qual-
quer locação. 57-8349. '•:

For

. . moças que trab. fera
55 mil. Leopoldo Miguez n. 19.
op.' 901. __

ÍPANEMA - LEBLON
ALUGA-SE. Ruo Alberto de~Cam'.
pes, 51. ap, 314, fte., sala, 2
qts., gorogem, dna. Trai. IGAB
- T. Ctoni, 72, 23-1915. CRECI
n. 18?.
ALUGA-SE Ia. Ice., frente, <jar"."r
3, qls., 2 sls., 2 banhs., pint.
ó!co, sinteco, azuleics eté teto,
fachada mármore, 800 mil mais
taxas. Tel. 37.7070.
ALUGA-SE na Rua Aníonío Pa%
reiras, 94 — ap. 104 — frente,
sola, 2 qts. e dep. Chav. ocr'.
Trot. IGAB - T. Otoni n. 72 -
23-1915. - CRECI 163.

ALUGO ap.. 30~diT~iRrJõngãdêT
res, 42. Chaves c/ porteiro. Tra*
lor 42-9734, dios úteis das 12 às
17 horas.

ALUGAMOS - Barão do Torro,
n. 176 - op. 301 - 3 qts., so-
lão, depend. completas. Tratar
tol. 42-3330.

ALUGA-SE o ap. 102 do R. Vis.
ccnde de Pirajá, 12, c/ 3 qt,-.s.,
s/, 2 qtos., c/ arm. emb,, san,
banh., dep. emp., coz,, p/ a óleo
e garagem. Tratar APSA. Trav.
Ouvidor, 32, 2.°, de 12 òs 17
horos. Tcl. 52-5007. Aluguel NCrJ
600,00.
FIADOR?? Nõopeco favores, do-
cumentos na mão. Resolvo na ho-
ra. Pça. Tirudentes. Rua Imperatriz
Lcopcldina, & s] 1*104. Telef cn*
52-2060 R-70.
FIADORI Proprietário, ótimos ra-
fcrunci-is bancárias. Rcsclvo na
hora. Av. Rio Branco, 1B5 si 1819,
Tel. 32-2503 e 52-1537.

FIADOR PARA ALUGUÉIS
neç? com absoluta garantia. So
lueio riptda. Rua Santa Clara-
33, sala 815. _
FIADOR PARA ALUGUEIS - Fer-
neco. Taxa do inserirão e contrato
erra tis. Tratar Senadcr Dantas n.
117/1 229. Tal. 52-9705.

FIADOR — Pira casos, ooortomen
tos • loias, irrecusáveis, temos

firoprietárto, 
i ccmorclante. So-

ução rápida tm 24 horas. Av ir
13 do Mnio n.o 47 sola 1 603. _____.___, ___, 7__.-_.___, n. 493, 4.0 „,.
Tal.: 42.9957. 7-7, __¦_,.¦ 0 cp. 12, c. sl. 2 qtos., c.

FIADOR??? Não depondo de favo-
res. Resolvo qualquer problema
na hora. Av. Eii Branco, 185 s|
1019. T«l._32-2503 o 52-1537.
FIADOR? - Forneço proprietária
idôneo Irrecusável.'. — Av. Pio
Branco, 185 ,s| 1 819 - 32-2503.
IPANEMA — Aluyamcs na Rua*
Visconde de Piraiá, 630, op.-rt.
410, c/ sala, 2 qtos., (armários
embuditos)r banh., coz., dep.
empr., área c/ tanque. Vaga ga-
rarem. Chaves porteiro. Tratar na
CIVIA. Trav. Ouvidor, 17, 4.0
andar. Tel. 52-3166.
IPANEMA — A!uga-se ótimo ap,
cenj., temporada até 5 meies,
mebiliado, c/ ca. e banh., na
Av. Vieiro Soutr-, 86. ap. 405.
Trator pelo tol. 27-0498.

IPANEMA — Kaic aluna na Rua
Porão do Tàrre, 698, no 4.° on-
dar, o ap. 12, cj iala, 2 qts. c|
arm. embut;dos, coz., banh,, va«
randa. Chaves cl perteiro. — Tra-
tar no Rua do Cnrmo, 27-A. Tel.
32-1774. CRECI 283.

IPANEMA — Alu*»am-so o .-.prrta-
mento 402. Rua Vise. Pira:á, 2*24,
todo pintado, c/ 3 q., 1 í., *
den. om.-rrnr-ada. Vor no ler..-!.
Tratar na Finan-tal Adniiniiírar.S»
ra S/A. Av. Franklin ílecicvelt,
194. s/loja 203. Tel. 42-7645 c/
REIS.

IPANEMA — Aluga-se quarto mo-
bíliadc, ambiente familiar, ranai
cu senhor, perto da praía. Pru-
dento do Morais, 519 - 304.

Tp>-NEMA--; KAIC- aluna nó R~s

LEME — Aluga-se um quarto mo-
biliado para casal que trabalhe.
Tel. 37-4188.
LEME — KAIC oluga mebiliode
o op. 103 do Ruo Gon. Ribeiro
do Cesto n° 230 c| s!-qt. seo.,
ccz-, banh., jardim inverno. Cha-
ves cj perteiro. Tratar na Rua do
Carmo 27-A. Tel.i 32-1774.
CRECI 283.
LEME — Alugo coni. frenle, mob.
Rua H. Gouveia, 66. gr. 516.
Tel.: 57-4638 - CRECI 243.

MÃE E FILHO estudonte, éctron-
geiros, procuram pessoas deiojem
aluqar ap. confort., com telefene,
perto pnia em CcDacabana. Trs-
lar Copacab-, 420/614, p/monhõ.

MUDANÇA? GATO PRê-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.

arm. embutidos, cor., banh.. va-
randa. Chaves c. porteiro. Tratar
na Rua do Carmo, 27-A, tel. ...
32-1774. CRECI 283.

ÍPANEMA — Áíucjo ap. c| saía
2 qts., coz., dep. emp, na
Rua Barão de Jaguaribe n. 133
— ap. 303 — Tratar no local._
LEBLON — Aluc-a-se na Rua Josó
Linhares, 117 op. 201 (fte.) de
qt., sala, amplcs, banh., cot:.,
área c| tanque e WC empreo. Ver
c| pert. Trator tels. 43-7912 •
25-1268.

COPACABANA - Aluoo op. 604
- R-. Prof. Gestão Boiono, 58
Chave» c/ porteiro Sr. Jrse — 2
qts. s/ dep. - CRECI 914.
COPACABANA - 

"Aluqo..cf 
tel

Rua Min. Alfredo Valodõo, 35
ap. 210, qto., sl. sep., dep. dc
empr. Cr$ 320 000. Chuvcs port
Tratar Civia. Trav.- Ouvidor, 17,
4.°. andor. 

'

COPACABANA'"-" Ruo" Ber.vo
Ribeiro, 502. op. 902. Aluso
coniugodo. NCrS 200,00 e en-
carpos. Ver das 9 às 11. h. e
telefonar para 46-6771.
COPACABANA -"" Quorto mobi-
liado c/ banheiro, entrada inde-
pendentt para mfies cu senho-
ra que trabalhe fera, caia de
casal, R. Finueiredi Ma^o'hEc;
n.° 823 — ap. 802 — Pede-n-sc
referencias.

LEBLON — Alugo ap. sola, quor-
to cenjucado, amplo, frente. R.
Timóteo do Cesto 5411403. Cho-
ves porteiro. Trolar CIVIA. Tra.
vessa do Ouvidor 17-A. Telefo-

JS 
52-3166. ;

LEBÍON - KAIC aluga no Ruo
Gen. Urquiza n.° 242 o op. 214
cl sl.-r;t sep., ccz., bonh. área

c tanque* vg, naragem. Chaves
MOÇA — (Com referência) — Pro*íc| perteiro. Tratar na Rua do
cura-se poro dividir despeso do Carmo 27-A. Tel.; 32-1774. CRECI
op. tel. 42-9759 dos 9 às 13h]2E3.
e 36-5592 depois dos 17 horas LEBLON"- Kaic alugo o op. 309
— Copacabana.

MUDANÇAS? Â Lusita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 -
34-1796 e 34-8230.
MOÇA — Alugo vara esm direi-
tos. Av. Prado Júnicr n. 297eo4 Copacabana.

da Rua Jcsé Linhares, 117, c-m
s;'el.i, salo-qt. ie.., co:., bonh.,
V/C. emp-, área c| tanque. Cha-
ves ci prrteiró. — Tratar na Rua
dn Corn-, 27-A. Tel. 32-1774. -
CRECI 283-: _________ 
LE3LON - Áluco-so temporada,
ap. frente, Av. Delfim Mcreira,
mcb. cl utensílios, 2 qts., 2 so-

dependências, garagem. —

Trator t__l__36-__J184. _
LEBLON — Alugo ao. mebiliado,
c-clodeiro etc, s., 2 qt. e dep.
Lindo visto, indevassáve!. Praça

COPACABANA - Aluqo mcb.
c| sei., frentr. sa'eta ampla, qt.
cr. Temp-reda. R. Sá Ferreira

APARTAMENTO temporodo, o'ugo"4 aD. 2í,ru choves peneiro:
o meu Iuxuosd c-m telefone, ri-; '7-Í340. 270 00.

MOÇA distinta alupa-se quarto
nrande para senher de fino tra-
to <5u meça que trabalhe fora.._.. 
Temperada cu nãn. Barão de lpa-:A. Guenta!. Tel. 26-4465,
nema 68 op. 1003, esquina com ^-«t/-> noto"
o Colombo - Copocobono. MUDANÇA? GATO PRE-

posto 2 - Alugo amplo qt. de jq armazena, transpor-
frenre ricamente mcb. a 1 se- ¦

fa e embala desde 1940
-Tcl. 45-8128.
QUARTOS amplcs de frento —

AIuco. Firme de Amrcdo, 135.

BOTAFOGO — Vaoa em casa do
íamilia mineira pl meca distin-
,a J,!"'..-,íi*it!*-'c,*;_If,-'*f7.-_ ALUGA-SE uma vago paia meço
BOTAFOGO — Aluga-se i. inv.,;que trabalhe fora. Pcdem-se rc-
il., qt. sep-, banh., ccz. Ruo Vo- feroncios. Av. N. S. Copocobono,'comente mob. e belíssima dcco-| COPACABANA
luntorloi de Pélria, 329 op. 704..861, op. 808.  racõo, tudo ¦ nôvo. Do frente, d.t.1 fronte com lolo, qt . - -
Trator 52-8166. j ALUGA-SE 

~ 
mimoso" ap". mob., J «ala «eo Ruo Roul Pr.moeio, _.___»_,._. „_.. Ver R. Fiqueiredo|C;UAR,0 - Cop«ab-na. Alu.a-

tc Sl ot '52, op. 303. (cem o proprieti- Maoolhãei, 236, op. 302 com.se um gronde, mobiliodo, no _k.

sepsr.,
mimoso

Vagos poro 2 mi-! gel-, rodio, lustres etc.. .BOTAFOGO
Tra-'co!, com todos os direitcl, Ruoisep-, banh-, kit. Frenle pr. Dem.|!i°i.._

se na Praca Cruz Verme'ho, 9, xos. Ruo Sonto Amoro, 29, op. tor tel. de dia CE1EL 93 0243 eiUuro Muller, 36, oo. 1305 —iRibeiro, lôda envidraçada — Av.|ALUGA-SE um quorto a ropoz
4.0 ondor, oporlamento 20. 

'103. 
Trotar 27-916B. ¦ Ia noite 57-5593 c/ Sr. Ben-hur.'(Próximo «o Túnel Nõvo). Prado Júnior, 330-707. Trotar pelo tel.l 37-9476.

nher de fino tret.i em cenfort,
vel apartamento de tenhera cs-
tronsoire. 160 000, Iel. com de
feito. Av. Princesa Isabel, 186,
eo. 1004._
GUÃRTO 

' 
m-.b. c-nfcrtaveC" Alu-JTel." 27-0477

¦-fl-se a d is cavalheiros iá5ne=s,_ 
„—.— 

-»,,.*
50 mil cedo. Tel. 378697 - Pc: GÁVEA — J. BOTÂNICO
to 4.
CUARTO"vcntilodissimo em co-.o,-,.AVÉA - Kaic a.u;o no Rua P*.

celebre pullglcl», uma/duos pes- dra Le:ne! Franca, Ui, o ap. 405,

soas. Henrique Djdswcrth, 83- c. lala-et., coz., banh., vg. gora-
cem. Ch.-.ves c. porteiro. Tratar
na Ruo do Cormo, 27-A. Telefone,
321774. CRECI_28_K

moça que traba-

íi 
J 

í.n.Ç* 603- Costciinho, Peito v-

°,rviocoinoes, íjo, op. M_ ™n.« «¦•¦ »..„»», ...~- --• •-. 
OUARTO Doro moço que traba-

m?t>-; MS? e^%r0^:|^ 2»»JT*SSJB0,5n'- 7c,e,°"
'Tel.r 52.0749. ne 26 0237. Sr. Nei. no 46-3628.

&y«

:-V."«W'.r__í.'..'>-tii-iH«-i
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ZONA NORTE

PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO
AIUGA-SE casa iguat a kitch.nete,
e um quarto independente. Rua
Ano Neri, 169. S. Cristóvão.
lugar agradável.
ALUGAM-SE vagas e quartos a
rapozes o senhores solteiros —
Quartes arejados, ambiente fami-
liar. Rua Bela, 402.
ALUGA-SE vaga para cavalheiro
de respeito, em casa de fami-
lia, exige-se referências, Cr$ 35
— Travessa Soledade, 24 — D.
Augusta.
ALUGA-SE um quarto em casa
de família a uma senhora quo
Irabalhe fora na Rua Bela n.
737, c...a XIV - Dcna Sybale.

ÃLUGA-SE ap. c| sala, 3 qls.
cozinha, banheiro completo, area
cf tanque, na Rua Coronel Ca-
brita n. 33, ao. 302. Aluguel
de NCrS 260 000 e mais impôs-
tes e taxas — Chaves no ap.
S-10t ru_39 - S.Crisjlóvão. _
ALUGO, São Januário, casa, 3
qt., 1 s. etc, na R. Justino de
Scusa, 32. Chaves no n.° 3. Alu-
guel 22 e taxas. Bom fiador
Tralar tel. 37-5967.

ALUGA-SE o ap. 504 da Rua
Costa Pereira n. 43, c| sala, 2
quartos e depend. 280 mi! por
mês. Tel. 56-0771, D. Cecília,
1 .a locação. Cravei c| o por-
teiro.
ALUGO 1 qto. grande com co>
zinha, a casal som filhos, 2 me-
ses deposito — Rua Barão de
Itapagipe n. 90.
ALUGA-SE apart. 304 silo na Rua
Carlos Vasconcelos, 60, cem sa
la, 2 quartos, hall, varanda, ba
nheiro social e banheiro p/ em
pregada, cozinha. Pintura nova.
Aluguel Crí 270 000 mais taxas.
Ver no local. Chaves com o por
teiro. Tratsr na Palmares Admi
nistradora de Imóveis Ltda. Av.
Graça Aranha, 226, ./ 1 110/11/
12 - Tels. 22-6048 - 52-5239 ou
32-6556.

ALUGO quarto a 1 rapaz ou se
nhor cem carteira, 50 000. -
Rua Joaquim Palhares n. 693 -
Pça. Bandeira
ALUGA-SE na Rua Paraitinçja, .11,
tp. 202. Saía, 2 qtos., banheiro,
cozinha, área c/ tanque e dep.
empregada. Alug. Cr$ 220000.
Chaves c/ porteiro. Tratar na R.
México, 41, s/loia. CIPA S/A -
Te'. 22-6441 e 22-8155.
ACEITA-SE depósito de 1 mês ou
fiador, aps. a partir de NCr$ ..
150, 180, 200, 250 e 300. Tratar
CRECI 743. lnf. hoie, 38-4031
52-1512, 42-8942. Conjugados,
sí. e qt. separados, 2 e 3 qts,
CASA' - Aluga-se, 2 qts., 2 sis.,
voz., banh. Rua Lopes Ferraz,
140 — São Cristóvão — Ver no
local. Tratar 47-4136.

CAMPO SÃO CRISTÓVÃO 182,
np. 505, alugo sala, quarto, co-
zinha, banheiro completo, área
com tanque. Aluguel NCr$ ..
200,00 novos, choves na portaria,
mais informações tel. 48-7580.
NO MELHOR PONTO de S. Cris-
tóvão, alugo quartos e salas para
comércio ou residenciaí. Tratar
na Rua Francisco Eugênio, 122,
sobrado, em S. Cristóvão.
PRAÇA DA BANDEIRA - Alugo
vagas. Preço: 30 000. Rua Macha-

'do Coelho n, 18.

PRAÇA" DA 
"BANDEIRA 

- 
"Áíu-

ga-se o ap. 204 da R. Barão de
fguatemi, .16, c/ sala, 2 qts, e
demais dependência:. Chaves p/
f. no np. 404 e tratar na Av.
Rio Branco, 15ó, sala 1714 —
Tel. 52-5917 - (12 às 18h).

FIADOR??? Nio dependi de favo.
res com documentos tm dia. Re-
«olvo na hora. Av. Rio Branco,
185 s| 1819. T.l. 32-2503 • .
52-1537.
PRÓXIMO PRAÇA SAENS PENA
Alugo confortável quarto em
qrande mansão, para senhora de
fino traio, com todos os direi-
tos. Run Visconde d» Cabo Frio
n.° 26.
PRÓXIMO PRAÇA SAENS PENA.
Alugo quarto independente para
moça, com todos os .direitos —
Rua J/Ísconde_de Cabo Frio,_2ó.
PRAÇA SAENZ PENA - Ap. ani
pio, 2 salas, 2 qts., coz., banh.,
qt. emp. conversível, área, de.
pendências, estacionamento carro
privativo. R. Conde Bonfim, 225,
ap. 202 - Aluguel 350,00 - Ver
hoje 9 às 13h.

PRAÇA DA BANDEIRA - Aluga-se
qto. cj dep., pede lovar e coz.,
casal s| filhos, Rua 12 de De-
rembro n. 18, começa na Rua
Barão de Iguatemi. 

PENSIONATO - Vaga a maça
c; refeições completas. 60 mil.
Rua Pedro Guedes, 15, seguir
Rua Ibituruna — Tijuca.
QUARTO — Alugo uni em casa
familia, a rapazes ou moça, tel.
48-9522, Tijuca.

PRAÇA DA BANDEIRA - Aluga-
mes ap. 507 Praça da Bandeira,
109, cl sl. e qt. separados, dep,
emp. Chave portaria. Aluquel Cr$
200 000. Tratar CIVIA 52-8166.

QUARTO com entrada indepen-
dente c/s inoveis, com direito a
lavar e coijníW. Rua Aguiar, 21,
ap. 202, L. da 2a. Feira - Ti-
íuca.

OUARTO — Alugo cl 'érea, ba-
nheiro, tudo independente, a ca-
sal s| filhos cu 2 rapazes. Praça
Bandeira, 109, ap. 1 003. - Tel.
28-6205.
QUARTO — Aluga-se a moça ou
jenhora que trabalhe fora. R.
Mpjor Fonseca, 59 — S. Cristo-
v3o.
QUARTO - Aluga-se. Tratar a
Rua do Bonfim, 276 — Quitanda
— São Cristóvão.
SÃO" CRISTÓVÃO:-.;Alugarse_ urri
ótimo quarto de frente mobilia-
do, para um ou dois cavalheiros
em apartamento familiar. Telefo-
ne 34-2486, depois de 18 horas.
SSO CRISTÓVÃO - ATuga~se~"sa~-
la, 2 qts., banh. coz., dep. de
emp., área c] tanque, R. Sena-
dor Alencar, 19, ap. 204. Tratar
lel. 52-8166.

SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se
um quarto a rapaz ou sr. sol-
teiro de respeito. Em casa de
família na Rua Só Freire n.
108-A. Farta condução — Pre*
ço a tratar no local.
SÃ01.RISTOVÃO - Aluga-se;.ap.
101 da Rua Coronel Brandão, 28,
ap. tipo cnsa, c| 3 qts., 1 sala,
depends. de empreg., banheiro
completo, varanda, terraço em
cerâmica. Chaves no ap. S/102
de 10 às 16 horas. Tratar: ..
22-2838.

QUARTOS - Alugo - Tijuca -
Ver nas R. Barão de Vassouras,
36 e Rua Cnçapava, 20 p/ lav.
coz. c/ criança, 50 mil, 3 me-
ses dep. Tratar Rua Marcilio Dias,
20, sala 40K
RIO COMPRIDO - Aluga-se «o-
brado na Rua Azevedo Uma, 19.
Serve para residência, escritório
e para indústria leve. Ver no
local. Chavei por favor na loja.
Informação Seção Predial do
^QE2.J.orae*' rcuj?.J.:? dt Março 4.
RIO COMPRIDO - Aluga-se um
quarto grande, mobiliado, a ca-
sal ou rapaz solteiro que traba*
lhem fora, Av. Paulo de Frontin
n. 434. ap. 301 (último andar).
Tel. 54-0935. #
SAENZ PENA-- AÍuiam-s'o"quar-
tos a preços módicos. — Av. Ma*
racanã, 651, sob. Tratar das 8 is
12 horas.
SAENZ PESA - Aluga-se ap. de
frente, c| qto., sala, banh. e co-
zinha. Ver Parêto 36, ap. 501.
Tralar 48-0053. Aluguel 190 000
cruzeiros.

SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se
apartamento. — Rua Chaves Fa-
ria n.° 236.

SENHORA c| ap. montado na Ti-
íuca, e uma filha, ambas traba-
lhando fora, aceita outra com to*
dos direitos. Tratar hoje. Rua Al*
fredo Pinto, 351204,

TIJUCA - R. COMPRIDO
ALUGO quartos corri móveis —
pensão e água corrente, casal
fino trato. Av. Paulo de Frontin,
n.o 467.
ALUGO quarto externo mobilia-
do para rapaz e uma vaga em
quarto só para dois. Casa famf*
liar — Av. Paulo ds Frontin
n. 172.
ALUGA-SE quarto sem móveis, a
rapaz. Rua Félix da Cunha, 112,
casa 2. Largo da Segunda-Feira.
ALUGA-SE um quarta 1 ou dois
rapazes — R. Desembargador Izi-
d ro, 31 — Tijuca.
ALUGÃ-SÊ ótimo quarto em ca-
sa de pequena família a senhor
de tratamento. Rua Maria Amá-
lia, 148.
QUARTO - Aluga-se frente 3 ja-
nelas, mobiliado p| um 2 ou 3
rõpazes de trato. Rua Conde Bon-
fim - Tijuca. 46-4721.
ALUGA-SE CASA 2 qts., 2 sa
Ias e dependências. — Rua Pinto
Guedes, 67, cf 7, diariamente,
das 8 òs 11 heras.
ALUGO com telefone sala e qt.
por Cr$ 150 000, para depósito
de mercadorias. R. Barão de Pe-
tropolis, 392. Tel. 34-0536 - Rio
CcJiiprido.
ALUGA-SE na Rua Azevedo LI-
nia n. 86-A — 2 qts., sala, coz,
banh. independ. e area coni•tanque. Chav. zelad. — Trat.
IGAB. T. Otoni n. 72 - ..
22-1915 - CRECI 183.
ALUGA-SE na Rua Tobias Mos-
coso n. 98 - ap. 302, sala, 2
qts., dep. Chav. ap 201 —
Trat. IGAB - T. Otoni n. 72- 23-1915 - CRECI 183.
ÃLUGÕ sala grande de frente Cl
água corrente, casal s| f. 100
mil, cj dep. Rua Uruguai, 133
ALUGA-SE sa!a-qt. coz. banh. _
tanque, ind. Rua Alzira Brandão,
118-A, casa IX, 150 mil. Saltar
C. Bonfim, 90, onde começa.
ALUGO quarto para rapãzís c]
ou sj móveis. Preço módico.
Rua Uruguai, 530-A, c| 3. Tijuca.
ALUGA-SE na Rua São Miguel
n. 322 - ap. 101, sala; 2 qts
e dep. Chav. local. Trat. IGAB- T. Otoni n. 72 - 23-1915 -
CRECI 183.

Í,LPG0 „- Dr- Salamini, 286, ap.
312 e 316, 1.1 locação, lateral,
sa,a, quarlo sep., dep. comple.
ias, quarto empreg. 48-9710 —
Crt 250 000. .
ALUGO casa de si-, qto., area•tc p| família ou indústria le-ve, ,r também um quarto em
prédio próximo. R. Conde Ben-
fim n. 84 - fundos. Sr. Anto-
mo, ato is 12 h. - Tel
54-1147.
ALUGA.SE um quart_"~mõblliado
Ci teefone, sinteco _ banhos
qu2n.es em apartamento. Tel.
2B-&?40 — Tijuca.
ALUGAM-SE vagas para móíãs
que trabalhem fora, Rua Barão
do Pirassinunga, 78, sobrado. -
Praça Saens Pena.
ALUGAM-SE vagas p/ moças -
Rua D. Maria, 34, Tiiuca. 30 mil,
AIUGA-SE ap. barato, conforta-
vel. sala grande, 2 quarlos, ba-
nheiro, cozinha, dep. empregada.
Met. viagem. Quem ficar com os
móveis. Garagem. 1 500 000 — R
Silva Teles, n.° 6, ap. 304 5 mi-
nu..s Praça Saens Pena.
ALUGAM-SE quartos conjugãdosa
m6;as cu rapazes que trabalhem
fora. Rua Cândido de Oliveira
n.° 38. transversal à Rua Sta.
Alexandrina. Rio Comprido
ALUGA-SE qt. mobiliado cem |arela para rua a 2 pessoas que
Irab. fora cu a estudantes, com
direito - R. Montenegro, 178.
Ipanema
ALUGA-SE o ap. 10) da Rua
Almte. Cochrane, 56, c| sala, 2
qts-, ccz., banh. e dep. empr.
Tratar APSA, Trav. do Ouvidor
"• 32, 2.0, das 12 ès 17 horas.

280 OO57" 
~ Aluauel NCr$

ACEITA-SE 1 mês depósito cu fia
der, aps. a partir de NCr$ 150,
180, 200, 250, e 300. Tratar CRE-
Cl 743. lnf. hoje,' 38-4031, ..
52-1512 e 42-8942 - Con|ugados
sl. e qt/ separados, 2 e 3 qts.
ALUGA-SE ap. conj., de fundos,
c/ luz e gás, área c/ tanque. —
Ver chaves p/ favor no ap. 301
da Rua Cândido de Oliveira, 52.
Tratar Rua Haddock Lobo, 33-D,
Américo.
BONS FIADORES - Ofereça pire
aluguéis em tôda • Guanabara
Rua Alcindo Guanabara, 24, t/
702 - Cinelândia, T.I.: 42-2667.
CATUMBI — Àlugs-se ap. ds
frente, sala, var-, 2 qts., coz,
banh., cp.f area tanq., deps
eps. empr. Rua' Eliseu Visconti
n. 8 — ap. 201 — Chaves ap
103 - Tel. 23-2685.
CATUMBI - Aluga-se casa de 2
qts., sais, coz., grande quin*
tal, banh. côr e de emp., var*
randa e garagem, Rua Navarro
n. 15 — Chaves Rua Eliseu Vis-
centi n. 8 - ap. 103 - Tel.:
23-2685.

ALUGAM-SE ótimos quertos pica-
sal e solteiros, podendo lavar e
cozinhar. Rua Luít Barbosa n.°
57 - V. Isabel.

QUARTO mob., rapaz ou senhor.
Familiar. R. Navarro, 5, ap. 301
esq. R. Itapiru. Tel. 22-4964,
QUARTO p| casal sem filho, po-
dendo lavar c cozinhar. R. José
Higino 26.

MARACANÃ - Alugo ap. 2 qts.,
sl„ coz., dep. emp. — Ver Rua
Senador Furtado, 51, sp, 304.
Chaves com o Sr. Síndico. Ttl.
52-9052.

TIJUCA - Aluga-se ap. com sala,
2 qts., banheiro, cozinha e érea.
Chaves na barbearia. Rua Mariz
e Barros n. 889.
TIJUCA — Alugamos na Rua Con-
de de Bonfim, 555, ap. 804 c/
hall, saleta, sala, 2 qtos., banh.,
coz., dep. empr. Chaves portei-ro. Tralar CIVIA — Trav. Ouvi-
dor, 17, 4,° andar - Tel. 52-8166.
TIJUCA — Aluga-se ap. com sa-
leta, quarto e sala coniugado,
pequena cozinha, érea c| tanque,
na Rua Haddock Lôbo, 15, com
entrada pela Rua Sampaio Ferraz,
8. Aluguel: Cr$ 150 000. Chaves
na portaria. Tratar com o pro*
prietério. Largo da Carioca, 5, sa-
la 804 - Tel.: 42-6487.
TIJUCA - Alugo ap-, sl. e qt.banh. e coz. Chaves c| porteiro.
Rua Barão de Mesquita, 174, ap,
208.
TIJUCA - Aluga-se apart. sala, 2
quartos de frente, banheiro cór,
armários embutidos, dependen*
cias completas. Ver R. Conde de
Bonfim, 1 136, ap. 302, cem por-teiro. Aluguel Cr$ 280 000 mais
taxas. Tratar na Palmares Admi-
nistradora de Imóveis Ltda. Tels.
22-6048 - 32-6556 - 52-5239.
TIJUCA — Aluga-se ótimo apart.
n.° 405, sito na Rua Carlos Vas-
concelos, 60, com sala, 2 quar-
tos, banheiro social, cozinha, l.a
locação. Aluguel Cr$ 280 000 mais
taxas. Tratar Palmares Adminis-
tradora de Imóveis Ltda. — Av.
Graça Aranha, 226, s/ 1 110/11/
12. Tels. 22-6048 - 52-5239 ou
32-6556.
TIJUCA — Quarto, aluga-se • ca
sal, p. lav., coz., 80 mll, am-
biente familiar. Rua do Bispo,
210, das 12 às 17 hs.
TIJUCA — Kaic aluga na Rua Eng.
Ernâni Cotrim, 155, o ap, 202, de
frente, c| sala, 3 qts., coz., banh.,
dep. compl., área c (tanque e
vg. garagem. Chaves c| porteiro,— Tratar na Rua do Carmo, 27-A,
Tel. 32-1774. CRECI 283.
TIJUCA — Bonita casa aluga-ta
na Rua Uruguai, 543 bim am-
pia e const. nova. Ver • tratar
diariamente d» 14 if II ho-
ras.
TIJUCA — Alugo-se ótima casa
na R. Carvalho Alvim, 231, c| 6,
cj sala, 2 qtos., coz., banh., va
randa, tôda pintado dt novo t
cl sinteco. Chaves pj favor na
Casa 1. Tratar: Predial Palermo
Ltda., R. Senador Dantas n. 117,
s| 905, tel. 52-4325. CRECI 455.
TIJUCA — Alugo ap. de sala,
quarto, banh., coz. e irea. Ver
na Travessa Américo Oliveira
n.» 104, ap. 301. Tel. 54-2305.
Chaves no np. 202.
TIJUCA - Alug. ap. c| sala, 2
qls., coz., érea c| tanque, dep.
empreg., na Rua Uruguai, 123,ap. 202. Chaves no ap. 201 -
Tratar "Aliança Imóveis", Pça.
23°59H 

"' 3° 'nd- ~ T*lefon*:

TIJUCA - Aluga-se uma salado frente, • pessoas distintas -
Rua Maria Amália, 630
TIJUCA - Aluga-se quarto ãsenhoras que trabalhem for» ou
guardar móveis, R. Itacurussí
122, c|_8. Tel. 38-7804.
TIJUCA - Prédio de Venda-
res ap. térreo n. 102, aluga-se,
3 quartos, sala, 2 éreas, cozi-nha, banheiro oompleto. Vejahoje das 12 is 15 horas. Rua
Gen. Espírito Santo Cardoso n400, ap- 102. NCrS 400,00.
TIJUCA - SAENZ PENA - Alu.
sa-se qto. e sala separados —
Ver na R. Baltazar Lisboa n.47, ap. 402 - Esquina de Perel-ra Nunes n. 85 - Tratar Riopo-lis - Av. Rio Branco n. 277- 8.o andar
TIJUCA — Rua Barão de Mesquita,424, aluga-se um ap. Ver noIccal. Tratar c:m o proprietirio:Rua Beneditin.s, 10, slloja.
TIJUCA - Aluga-se ap. 301 da
Rua José Higino, 373 c| 3 ótimos
qts., sala, jardim de inv., com
garagem e dep. de empregada
compl. Tratar Banco Auxiliar da
Produção S.A. Trav. Ouvidor, 12,
Tel. 52-2220.

TIJUCA — Aluga-se ap. todo de
frente, c/ saleta, tala, 3 quartos,
2 varandas, 2 galerias e depen
dências de empregada. R. Afon
so Pena, 10, ap. 206 — Telefone
28-8292 - Ver das 12 is lBh,
TIJUCA — Alugo amplo ap. de
frente com 2 sis., 2 qts-, • dep.
de empreg. — Félix da Cunha
n. 124 - ap. 202. Chaves no
203 - Tratar México n. 158 -
s| Sllj^NCr* 280,00.
VAGA — Aluga-se a moça de
tratamento, em quarto de outra
moça, com refeições. Tal. 38-8134,

ANDARAI - GRAJAU -
VILA ISABEL
ALUGA-SE 1 quarto moblllado
para solteiro. Rua : Hipólito da
Costa, 71, ap. 201 - Fone: ....
48-8944 - Vila Isabel.'
ALUGA-SE'Fonseca" Telas n. 29
ap. S-102, qto., banh., coz. —
Chav. port. Trat. IGAB - T.
Oloni n. 72 - 23-1915 - CRE-
Cl 183.
ALUGA.SE Pça. Edmundo RSgo
n. 12 - ap. 204, sala, 2 qts.
dep. Chaves no açougue. Trat.
IGAB - T. Otoni n. 72. 23-1915
- CRECI 183.
ALUGA-SE casa 2 quartos, sala,
Rua Teodoro da Silva. 386, cl 8.
Chaves no local. Tratar CIVIA
52-8166.
ALUGA-SE Rua Vise. dt Sanla
Isabel, 131, ep, 204, sala, 2 qts.,
vaga garagem e dtp. Chav. c[
port. Trat. IGAB, T. Otoni, 72.
23-1915 - CRECI 183.
ALUGA-SE qto. a coz. Ind. Rua
Vise. Sta. Isabel, 220, sob. 70
mil. Ver e depoit tratar na Rua
Goles, 322 <— Encantado i noite.
ALUGO ap. com 2 quartos, sala
cozinha, banheiro • 2 áreas
Rua Jacamar, 144. Andaraí.
ANDARA! - Rua Leopoldo, 775,
ap. 201 — Aluga-se com 2 quar-
tos e demais dependências, ln*
clusive completas para emprega-
da. Chavet na padaria embaixo.
Tratar Banco Borges, Rua 1.° de
Março, 4, perto da Praça 15
ANDARAI — Aluga-se jm quar-
to para tenhora — Ver e tratar
na Rua Barão Itaipu, 355, </ 1.
D. Nilza.
ALUGO 350, casa, vale dobro,
3 qls., 2 sis., dep. emp., tntra
auto — S. Francisco Xavier, 575,
c/ 8 - Fiador prop. — 52-3463
após 13h.
ALUGO um quarto em cata de
familia para duas moças ou uma
senhora. Rua Teodoro da Silva,
873 - Grajaú, 
ALUGA-SE ótimo apartemento n.°
101, sito na Rua Heber de Bôsco-
li n.° 101 c/ 2 salas conj., 3
quartot, cozinha grande, írea c/
tanque, dep. p/ empregadas com
pleto, 1 armário c/ duplex, l.1
locação. Aluguel CrJ 450 000
mais taxas. Ver no local. Chavei
com o porteiro. Tratar na Palma-
res Administradora de Imóveis
Ltda. Av. Graça Aranha, 226, s/
1 110/1 111/12 - Tels. 22-6048,
52-5239 ou 32-6556. ALUGO casa c/ sala, 2 quartos •

dependências — Rua Baronesa do
Engenho Nôvo, 169, 240 000. •
taxas, Vtr dt manhl — Telefone
23-5738.

CASA - Passa-s* nt Rua Ba-
rão de Itaipu n. 41, sob., — 4
quartot t todot movais • ttlt*
fone pela melhor oferta. 
GRAJAU - Apart. de sala, 2
qtos., banheiro, cozinha, írea de
serviço*; Ver com Válter na Rua
Alexandre Calaza, 271. Tratar tt-
lefone 31-0537.
GRAJAÚ — Aluga-se epartamen-
to Rua. Visconde de Sta. Isabel,
560, ep. 301, c| I quarlos, 1 sa-
Ia, coz., banh., dependência dt
emp., garagem. Com elevador.
Aluguel Cr$ 300000. Tratar Av.
Rio Branco, 156, s/ 908/9. Tels.
22-5814 t 32-5735.. CRECI 480.

ALUGA-SE uma caia na Rua Ge.
ntral Btlford, 94 — Estação do
Rocht, lado dt Rui Ant Ntrl,
com 2 quartos, 2 talai, cozinha,
banheiro, com duat entradet In.
deptndantéi, com iardim • írea,
Alugutl dt Cti 250 000 t mala
os Impostos, Tratar com Salvador
Guedes. Av. Marechal Floriano,
63, sob. Tel. 43-4641.
ALÜGA-SE um querto pare moça
qus trabalht fora — Rue Magi-
Ihães Couto, 26, ap. 202 —
Méi.r.

MARACANÃ Alugam-st bons
quartos e uma grande sala a
casal t pessoas de rtipeito. Rua
Felipe CamarSo, 47 — Tel.i ....
54-3788.
QUARTO c| pia, tanqu* * tntr.
Ind., alugo cf 2 meses tm dep.
pode lavar e coz. casal t/ ti-
lhos: Rua Senador Nabuco, 22

Vila Isabel. Sr. Cabral.

ALUGA-SE um quarto cl mobi-
II* ¦ um* senhora qut trabalhe
for*. Rui Mágilhlts Couta n.°
34, c| 10, ip. 101, Méi.r.

QUARTO s| cozinha, banh. •
area, 140 — preferencia a quem
não tenha moveis. Alug. na R.
Conselheiro Otaviano n. 80-A —
Telefone 58-3264.
RUA SILVA TELES, 30-A - Alu-
ga-se ótimo ap., saleta, 2 quar*
tos gdes., dep. emp., depósito

Ver eom Antônio, .
VILA ISABEL - Aluga-st ni Av.
28 de Setembro n. 411 - ca-
sa 6, cj 2 quartot c tala, banhei*
ro, coz., dep. emp. Chaves no
local a tratar na Av Erasmo
Braga n. 299 - gr. 503. Til.
42-4686 ou 52-5008 - CRECI .
814. .
VILA ISABEL - Alugimos nl R.
Torrei Homem n. 1 007 e ap.
303 cj talão, 2 amplot quartos
coz., banh. completo, copa, co*
zinha t dep. tmp. Chaves c. o
zelador Silvino t tratar na União
Imoblllara Ltda. — Av. Erasmo
Braga n. 299 - gr. 503. Tels.
42-4686 ou 52-5008 - CRECI .
814.
VILA ISABEL - Aluga-se ap. 1
salão, 2 qts., cozinha, banh. t
dependênciai completai de tm*
pregada —, Ver hoje e. o pin-tor - Tratar c| Dr. Alberto -
Tel. 52-8304.

VILA ISABEL - Quarto, eluga-ie
a pessoas com referências. Cr$
80 000. Tel. 58-3252.
VILA ISABEL - Aluga-s. o apar-
tamento 304 de Rua Teodoro
da Silva n. 392 com hall, jar-dim de inv., tl., 2 qtos., banh.,
coz., érea c/ tanq., qto. paraempreg., banh. p/ empreg., vaga
na garagem. Ver no local. Cha-
ves c/ port. t tratar na Pridlal
Canadense Ltda. R. Álvaro Al-
vim, 21, gr. 1 206/8 - Telefone
22-7808, das 9 is 17 horas dt
segunda a sexta-feira.

LINS-BÔCA DO MATO
ALUGA-SE — Apartamento nt. Rua
Cabuçu, 92, com dirtlto . gara-
gem. Tratar. Ttl.: 38-5607.
ALUGA-SE um apartamento; He*
raclito Graça n. 18, ap. 401. —
Tratar ap. 201. — Ttlefont
29-6133.
LINS — Alugo ap, cj telefone,
3 qts., tala, banh., coz., copa,
dep.. empr. Ver Rua Bicufba n.°
1411201. Tratar Ptdro Itssi 35,
sala 1 106. Tel.: 52-1550, Dr.
Rubinstein. Alugutl 350,00.
LINS - Aluga-se apto. 103 d*
Rua Cezar Zama, de quarto, tala
separados e outras dtpendencias.
Ver no local, chaves apto. 304.
Informações tel. 43-3113
LINS DE VASCONCELOS - Alu-
gamos casa na R, Pedro dt Car*
valho n. 178-f, e/ lt., qt., coz.,
banh. Chavts no local dls 10
is lóh. Tratar CIVIA. Taltfon*
52-8166, das 12 is J7h.
LINS VASCONCELOS - Aluga-se,
na Rua Zlzi, 74, 1 ap. com 3
quartos, sala, cop. «tc. — Vtr a
tratar no ¦ local.
LINS — Aluga-st cisa 2 pavs.,
c| sinteco, 3 qts., sili, deps-,
garagem, jardim. — Rua Aquide-
bã, 1 503. Vtr dis 9 és 17 ho-
ras. Tel. 28-3944. Ocaslío.
LINS — Aluga-st ap., 3 quartos,
sala, mais dependências — Tn-
tar ni Rui dl Assembléia n.° 34,
s/ 1 204 - Dr. Josó Cirloi -
Aluguel Crt 250 000.

JACAREPAGUA
ALUGA-SE um apartamento com
três cômodos, condução na por-
ta. Tratar n* Estrada do Tindibi
n. 933.
ALUGAMOS - Taquara apts. ai-
lão, qt-, j. Inverno ttc. Vlsti
maravilhes!. Chavei no local, tp.
101, Rui Mapendi 579. Tratar
CIVIA, tel. 52-8160 ou 90-2132
— Manuel. '

APARTAMENTO conj. c/ divi sio
- Ctdo 2*3 mests, e/ ttl.,
gtl-, movtis pessoas conf. ido-
neas, c/ rtf. R. Bolivar. - Ttl.
57-8607.
ALUGA-SE um ip. com 2 quar-tes . mais dependências compl.-
tas. Estrada Intendente Maga-
Ihães, 1 197, esquina d. Alves
do Vale. Tratar ao lado ni Mer-
cearia Vila Valqueire.
ALUGA-SE um apartamento com
2 quartos, sala, cozinha, írea
grande. Ver . tratar na Praça
Saiqul, 36-A, com o proprietirio.
Vila Vllqutlrt.

ALUGA-SE casa 2 quartot • de-
pendências, chavei na cata 6,
Rua Atituba, 80, Taquara, Ja
ca.ep»(,-J_. ¦ 

ALUGA-SE casa e| 2 qls., ela.
coz., banh. tm cdr, varanda —
Rui Pinto Tales n. 611, casa 12
— Infor. e chaves caia 1
CASA — Alugo, jbI_> 2 ruartos,
banh., coz., luz, égua. ônibus i
porta - Eslr. Bandeirantes n.°
11079 - Km 11.
JACAREPAGUA - Aluga-st casa
contro grande terreno com 3 quar-
lot, salão, 2 banheiros • depen-
dências. Telefone t pltclna. Mar-
car visitas. Tel. 56-0961.
JACAREPAGUA' - Alugamos na
Rua Potlrendaba n. 80 — ep.
202 - frente, 2 qts., sala, coz.
banheiro a qto. tmp. Chavts
c| D. Rachel. Tratar nt União
Imobiliária Ltda. - Av. .Eras
mo Braga n. 299 - gr. 503. -
Tel. 42-4686 ou 52-5008.
PRAÇA SECA - R. Pedro Teles
n.o 309, c/20-A, alugo ap. 201,
2 q„ 2 s. conj. 

'etc, 
fogio, ptr-

sienas. Tratar c/ proprieterla.

CENTRAL
ALÜGA-SE ótimo ap. ne Rua Fnt
Pinto, 75-A c 1 tp. 201. Estação
do Rocha.
ABOLIÇÃO - Aluga-st ip. 2

3.8., 
sala . dependências. Fia-

or ou disconto «m folha. Rua
T«lx.lra dt Azevedo, 360.
AIUOUIII - V. *uer tlugtr Cl
st • ap. P.rn.(. .líder, • m.lhor
da Guimbari. L. Sí* Frenclscs,
24, »/ 11»- 23-2231.
ALUGA-SE ap. 10l|103|104 - R.
Christovão dt Barros, 370 — Qt.,
il., banh., coz., áree. Tratar no lo-
cal apenas de 9 i t 12 ho ra s.
ALUGA-SE um ep., c/ 1 quar-
to, aali a deptndíncias, como-
doi grandes, construção novi,
* pequena distancia da estação
- Pre«o 150 000 - Rui 12 dt
Fevereiro, 70 — Bangu.
ALUGA-SE quarto dirtlto lavar t
cozinhar, Rua SSo Paulo, 74, es
tação Sampaio; 58-8028, Silvio.
ALUGA-SE ap., at., 2 qts. Rua
Carolina Machado, 712 — Alu-
guel NCrS 200,00 - Tratir Sr.
Canedo, no local — Madureira.
ALUGA-SE na Rua Alie* Figutl,
rtdo, 32, o ip. 302, com 2 gdtt.
silis, 2 gdes. quertos, qutrto •
dep. empregada. Esti em pin»
tura, aluguel NCr$ 250,00 mais
lnf. 42-0773 a 47-9731.
ALUGO ep., 2 q., s.. c, b. comp.
e írea. R. Cachambi, próx. Av.
Suburbana. Tel. 49-1413. 180.
AlUGAM-SE 2 casas vlía, quar-
to, sala, cozinha. CrS 110000.
Desconto tm folho. Rua Jiuipa-
ri n. 75 - Cascadura.
ALUGA-SE umt crsi com quar-
to, sala t cozlnhi ttc. Rui Ho-
norlo 738 - Miltr.
ANCHIETA Alugo ótimt cita,
quarto, sala, cozinha, banheiro,
érta, quintal. Rua Cardoso dt
Castro, 101.

MADUREIRA - Aluga-st ap. 204,
di R. Carolina Machado, 154,
c| tala, 2 quartos e dependênciai.
Tratar pelo Ttl. 22-2329, «ntrt
16 t 16 horai.

ALUGA-SE na Rua Fagundes Va-
rala n. 140 - ap. 104, sala, 3
qts., dtp. Chav. ip. 101. Sr.
Aleir: Tret. IGAB - T. Otoni
n. 72 - 23-1915 - CRECI 183.
ALUGO ind. casas aps. do Rocha
• Austin, Triagem a Caxias, 1,
2 qts., de 50 i 70, 90, 100, 130
mll sl fiador, R. Lucldio lago
n. 138, s| 4.-. Méier, hoj. tté
13 h.

ALUGA-SE ap. 401. primeira lo-
cação, ep. dt luxo e| depend.
d* empregada t vaga pj carro,
Preço 250 000 cruzeiros, com fil-
dor, depóiito ou dtteonto tm
{filha. Rua Clarimundo da Maio,
770, Piedade. Ttl. 34-9435.
ALUGAM-SE 2 salões, 1 porio
part oficinas, 1 moradia e| dois
qts-, sala, coz., 2 értai. lugar
par. carro. R. Augusto. Nunes,
108 — Todos oi Santos — Méier.

ALUGA-SE m Rui Barcelona rt.
12 - ip. 506 - frentt, stli, 2
qts., d.p. Chiv. port. Trat
IGAB - T. Otoni n. 72 - .,
23-1915 - CRECI 183.
ALUGA-SE 1 eesi quarto, aala,
cozinha, desconto tm filha. Av.
G.túlio d* Mouri 605, cl 2
Olinda. Alug. 80,00.
ALUGA-SE quarto, poda lavar e
cozinhar, W000 com depósito.
Rui Alzira Valdetaro 173. Esta
ção de Sampaio. /
ALUGA-SE umi caia cj 3 qta-, 2
salas, cozinha, copa a uma gren<
de área, varanda frente dt rua,
Rut Goles, I 450 - Cascadura
AIUGA-SE casa, 50 mll. Tem
luz. Rui Jcsé Cléudio, 17. B.
Primivtn. Morro Agudo. A 10
minutos da titaçáo
ALUGA-SE cisa dt frentt, ótimas
dependências, i Rui Cachambi 66
- Méier. Prtço NCrS 300,00. -
Tratar no local.

ALUGA-SE 1 casa com 1 quartos,
2 laias, com aintteo, banhtiro,
cozinha, gil dt rui, t quintal.
Rua Filgutlni Uma 59-A, c| 3.rmo niauiim Lime 3T-H, %\ j
ABOLIÇÃO - Pilam - Alug
eonfortivel ap. 2 q., I., dep.
Av. Joio Ribeiro, 557, ap. 203.
Cr» 170000 - 29.7933 - 49-2003
ou CIVIA 52-6166
AIOIIÇAO - Alaga** «m auper
ep. (M lede tonfirt», priprl*
par* arand. família d* fin* ais-
ta, I.» loisrít, ] qii., 1 aaln,
«opa, t*i„ ir**, dep. «apr., t».
d* arma*. Ra*. Caslmlr» d.
Akr.u, 14*.
AIUGA-SE ap. térrto tipo cisi,
com 3 quartos, 1 sala. Vtr na
Rua Teixeira Bastos, 5, ap. 101,
Tratir ptlo Tel. 34-3537 - Eng,
Dentro.
ALUGA-SE caai, 2 qts., sala, ba-
nh.iro, coz. R. Vtrtidor Igltslas
n. 33. Final ônibus C. Méitr. P.
140.
ALUGA-SE uma casa, quarto/ se
Ia, cozlnhi t banhtiro. Rui Ttl-
xtlra d* Aztvtdo n. 201. Aboli-
(io.
AIUGA-SE um sobrado. - 24 dt
Maio, 959. — Engtnho Nfivo.
ACEITA-SE 1 mia deposito ou
fiador, aps. e partir da NCrS 150,
180, 200, 250 • 300. Tratar N/
CRECI 743. lnf. hoje, 38-4031,
52-1512, 42-8942. Conjugados,
sia. * qt. separados, 2 * 3 qtt,
ALUGA-SE quarto para npizii.
Rui Gltzlou n. 165. Entr* oi lir-
gos Abolição, Plliras. ¦
BENTO RIBEIRO - Alugi-s* ci
s* grmdt para 2 famílias, Rui
liberais Santos, 40, junto i ts-
ttçio, NCr) 150,00. Chivm no» 29.
BENTO RIBEIRO - Alugam-s*
dois apartamentos na Rua Plcul
n. 182, rua comercial • faz-te
bom preço. \
BENTO RIBEIRO - Alugo ótlmi
east sl., qt., cozlnhi, binheiro
compt. c| grandt íret. Rua Ala-
xindr. Pissos n. 209, frtntt dt
rut.
CASCADURA - Alugo 3 casas
90 mil, deiconto em folhe de
militar' ou funcionário público •
Tratar na Rua do Sout* n. 598— Sameiro.
CASA - Alugo .150 • taxas, 1
quarto, sala, cozinha. Tratar na
Rue Aciii n. 121 -Eng. Nivo
CASA E SALAO' -. Alugim-st
juntos ou separados l cisa com
2 quartos, 2 «ala* ate. na Rui
17, Q. 42 n.o 3 - Gutdilup.— Junto Av. Brisil. Trtttr plttl. 90-1500.
DEOOORO - KAIC alug. nl Rui
Fernando libo n.» 85 • cata 2
cl sila, 2 qls., coz-, banh., irea
cj tanqut t quintal. Chaves na
east 85. Tratir ni Rui do Car-
mo 27-A. Ttl.s 320774. CRECI
283.
ENGENHO DE DENTRO - Alugai
s. casa, qt., sl., cozinha c/ fogio
• gis da rua, banheiro c/ chu-
v.iro elétrico • ir.a, na Rua
Borja Reis n. 564, c/2. 180,00 e
taxas. Tratar na Rui Uruguaiana,
24 - I.« andar.

ENCANTADO - Aluga-s. casa c/
quarto, banheiro a cozinha para
casal sem filhos. Rus Clarimundo
dé Melo, 171, il VI. Tratar na
CIPA S/A. Rua México, 41, s/loja.
Tel. 22-8441 • 22-8155 - Aluguel
Cr$ 120 000.
ENGENHO NÔVO - Kalc ilugi na
Rua Álvaro n. 31, cate c| 3 ia*
lÕei, iardim de inverno, quintal,
2 salas, 4. qts., copa-coz., 2 banhs.
sociais, 2 varandas, dep. compl.
empreg., írea cj tanque, garagem— Chaves no local. Tratar na Rua
do Carmo, 27-A. Tel. 32-1774.
CRECI 283.
ENGENHO DE DENTRO - Alu
ga-se apartamento térreo, cl dois
quartos, tala, banheiro, cozinha e
írea. Ver na Rua Mírlo Caldera-
ro 91, ep. 101-S. Tratar com Jo-
sé. - T.l. 52-7443.
ENCANTADO - Aluga-se ap. 402
Rua Guilhermina, 515. Ver nolo-
cal. Imob. Góis. Tal. 22-7812. -
CRECI 202.
ENGENHO NOVO - Aluga-se
ap. 201 da Rui Vaz dt Toledo
68, tele, coz., banh., varanda,
tipo casa. Var diariamente nò
local.
ENGENHO NOVO -. Alugi-s.
ap. quarto, sl., conj., banh. .
kitch,, B. Bom Retiro, 158-204,
chives c| porteiro. CrS 150 mais
Ix. Tratar Av. Rio Branco, 185,
sl 2 003. Tel. 22-7307 -. Edvar.

Procuram-se apartamentos
para alugar

ZONA SUL
Famílias de trato precisam alugar 2

apartamentos de frente, contendo 3 bons
dormitórios e demais dependências, igua
mente boas, inclusive garagem.

Detalhes como aluguel, endereço, etc.
Deverão ser dados pelo telefone 31-2717,
com D. Lourdes.

Favor não oferecer apartamentos que
não atendam, aos requisitos exigidos.

ENGENHO NOVO - Alugo
granda ap, com 3 qts., lila, co-
pa, coz., banh. compl., deps.
tmprtgede, 2 varandas. Rui
Pelotas, 46, ap. 303. Chavet nc
ep. 104. Tratar: R. Buenos Al<
ns, 17, 3.o, sala 32134 — ....
31-3232.
ENGENHO DÉ DENTRO - Alu
ga-s. casa confortav.l para fa-
milia de tratamento ou comír*
do, 2 saiões, 3 qta., corredor,
disptnsa, cozlnhi, binh.iro *
quintal, varanda, banhtiro dt
tmprtgidi. Rui Adolfo Bergi-
mlnl_n._263 --_Tel. 29-0428'.
ENGENHO DE OENTRO -Al.
ap. sala, 2 qts., dep. empr. R.
Adolfo B.rgamlnl, 3721404. Tri'
tar: CIVIA.
ENGENHO NOVO - Aluge-at
ap. 201, com 2 quartos, sala,
coxinha ' o banheiro completo —
Rua Manoel Miranda, 182.
ENCANTADO - Alugo 1 quarto
grandt, 1 ou 2 mícas, CrS 55 000.
Lavar • cozinhar. Rua Bernardo,
317, tp. 102, D.« llndalva. Ttl.
49-8938.
FIADOR - Cisas - Alugutl. -
Pr.Bri.tirl. _cm<r clint. tr.d.n
cladoa por. Bentos • comírclo -
t*lu(í* ne intima dia. lira* da
Cirl.ci, S, s| «14 - Id. Cri.
ca — Contrai.
FIADOR — Pare taset, epartamen*
tei a talu, irrxusiv.ls, tomoi

Íir.prletirl.f 
4 <em.rcl.nt.. 5o-

U(Í* riplde «fis 24 horas. Av.
II d* Mil. a.« 47 nia 1 «03.
Tel.i 42-9957.
FIADOR — Par* «asai, aperta-
menl» • lo{at, írrecutívelt, f»
mai propri.liri. 4 «emerslante.
Solução rinlda ém 14 horas. Av.
13 al* M.io n.a 47, sala 1103.
Ttl.: 41-9957.
MUDANÇAS? A tusita
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 —
34-1796 e 34-8230.

MEIER — Aluga-se ap. dt {ren,
te, com 3 quartot, tala a de*
mala dependênciai. Preço: CrS
220. mais is taxas. Ver • tratar
na Rua Cetulo Cearente, 145, ap
201. (Chav* d» Ouro).  _
MEIER - Alug.-.. apt. 304 •
404 Rua Tenent* Cata, 117-ftm.
dei: hall, tala. I aa 1 qti.,
banh., cai,, ir** i| tan.., dep,
tmp. Chavet c] porteiro. Trater
lewndai Sane. Pm. Vargas, IM
- T.I.: 23-952S. CRECI 304.
MÍIER — Alugo aala na Rua Lu<
cídio lago, 91, aala 309, a quem
ficar com oi móveii. Chavei na
sala 306. Tratar tal. 23-89
Creci 1 073.
MIIER - Aluga-se ap. 101, R,
Camarista Meier 176. NCrS 200.00
mait taxai. Tratar Imob; Góit,
Tel. 22-7812. CRECI 202.
MÉIER — Alugo ap. em ótimo
ponto, com tala, 2 quartot, depen
dências. Alugutl NCrS 220 -
Travette Alfredo Botelho, 119._
MAGALHÃES BASTOS - Aluga-sa
ótima cata c| tala, 3 bom qi>er*
tot, copa-cozinha e banheiro, na
Rua llb*rto Bitencourt n.» 187.
Tratar em JoSo Fortet Eng. S|A,
Rua México 21, grupo 202 -
Tels...32-3929 • 22-2215.
MARECHAl HERMES - Alugam-
s* ips. 301 t 304, Rui Slrlcl.
200, em frentt ettaçfio, quarto,
tala, 

' 
dtp* comp. Var no local

com o porteiro. Ttl. 43-3782.
MARECHAl HERMES - Aluga-s*
ip. 101, Rui Guttambu, 334,
próx. «stejio, 2 quartos, sala,
dep. comp, Vtr no local com o
Sr. Jorge. Ttl. 43-3782.
MEIER — Casa — Aluga-st ni
Rui Joaquim Miler, 441 por ..
230 000 - Til.: 25-3552.
MADUREIRA - Alugutl 130 mll.
Alugim-s. 2 ótimas cms lt. lt*
<!(>., grindl quirt. (daria 1),
ampl. uti, ci., binh. «mplit*,
írea lateral • dè tarvifo. Ver na
Rl» Mtralm, N, c| S a 11. Ntti:
Cita rva cemefe no n. éli da
Av. Min tt tre Idgar Romero. Tretar
na Av. Prai. Vargas, 590, 14.*,
ult 1.409. Ttl. 43-9339, I ii 11
• 14 íe llh Mm. Ttmot tambím
wmt d* 1 i*'m * 4 quertoi. Ah»
9**1 140 mil.
MEIER - Aluga-s. al-, 2 qts..
banh., coz., dtp, p. tmp. írea
c| tanqua a hall. Rui Rio Gran-
de do Sul, 68, ep. 303 — Tratar
Clvia. Tal. 52-8166. ¦
MEIER — T. Santos. Alugo ap.
c| 2 qts., 1 s. «tc. i Rua Getú
lio, 30, frenle.
MEIER — Alugam-sa 2 quirtos
com ptmio ou itm ptnsio, ca-
ia da família. Rui Aristides Cai-
re, 258, ap. 301 - 2.» Bloco.
MEIER — Cantro. Alugo R. Sol
ras, 37, 202, frente, 200000, 3
q. i. ate. Til. 22-6881.

¦aa
MEIER
na
teiro.
242 i
lopoe

¦ iv. iv.. 44-vua i,
— Aluga api. 202 • 401,

¦ Cin*f* Tobias, IM, p*t-
EK.-TO749r-=--«»$.-

W a tam. Intw p| Ru*
d* Crm.

OSVAIDO CRUZ - Alugimos nl
Rua Pereira de Figueiredo n. .
255 - tp. 102 - -I sala « qto.
coz.f .e banh. Chavei no ap.
101. Tratir nt Unlio trrobilii-
rii ltda. — Av. Erasmo Bngi
n. 299 - gr. 503. Tal. ....
42-4686 ou 52-5000 - CRECI .
814. . iV..-.,v
PIEDADE - Alugi-s* 1 tp. c| 2
quirtos, tala * dlptndinclis •
irei, i Rut Gomes Sarp« 448.
PIEDADE - Alugo 'asa 2 qts. 2
ll. NCrS 140,00. R. Assis Cir-
miro — Tratar Rúa Caldas Bar-
bosa n. 19.
PIEDADE - Alugase casa com 2
quattoi, tela, coz., benh., grande
varanda . quintal. Ru* EnUic dt
Mtntsit, 95.
QUARTOS - Alugim-si, pod* la
var a cozinhar, desde 30 000. -
Rua Manual Vltorino-n. 919, am
frent. Estajáo da Piedade.
QUARTO - Alugo no Matar, mo-
biliado,. ambienta familiar. Pari
moça ou i.nhora. Tritir ptlo tt-
lefone 49-0598 - D. Dor*.
QUARTO -. Alugue, pod* ta-
vir. a . coilnhir, 50 000, com d.-
pósito. Ru* 24 d* Maio, 378
QUARTO - Aluga-s. na Es-
taeio Sampaio. Fiador idôneo.
Tritir ttl. 48-6225.
QUEIMADOS — Alugo qu vtnds
eiquina, 2 lo|et,. 4 portaa, mo-
radia, alugutl 40 mll • taxis.

R. Maçai, 62 — Tratar local.
QUINTINO BOCAIÚVA - Alu.
ga-se ap. 202, Rua Republica,
31 — hall, saia, 2 qts.; banh.
«oe, coi., irel.c/ tanq. Chaves
ap, 105 —.Tratar lowndes Sons

Pras. Virgis, 290 - 23-9525
CRECI 204.

QUARTO indep. ilugo com ou s|
móveii e caiai. Trav. Bittencourt,
29, tsq. Av. Suburbana, 9 250. —
Tai. 52-3946.
REALENGO - Alugo casa próxi.
mo da estação, cj 2 quartes, aa-
la, cozinha • dispense. Rui Ten,
Vitor Batista, «squina da Pira-
guará.
RUA CAROLINA MACHADO n.
834 — ap. 202 — Alugo qto., i.
cozlnhi * W. C. Alugutl CrS
140 000 — Vir com o proprliti-
rio até l 12 horas — Madureira
REALENGO - Aluga-s. 

" 
sobrado,

Est. Sio Padro da Aldntara n.
1 786, 3 qts., li, coz., banh., irea- V«r * traitr no local jirmi-
lim).

CAXIAS-N. IGUAÇU-
NILÓPOLIS

tèl.
dai.una, «língua t_ro I o ia. iu, uanilBiru
completo e mali 3 dep. com ba-
_k__í_._ _.. I-

RIACHUECO -Alugas» casa de
2 pav. d» 4 qts., 2 banheiros,
sala de visita • jantar, banh. to-
cíal, copa * coz., garagem, 2
qtt. • banh. de empregada e
quintal. Própria p/ família nume*
rose. R. Gel. labalut n. 32
lnf. tal. 27-3173.
ROCHA - Alugo ótima cesa 2 qts.
tl., \coz., banh. compl., dep.
empr., irea. 280 mil — Rua Ana
Guimarães, 26, c|3. Chavei c|lé,
lel. 37-3782 ou 28-3206.
SAMPAIO — Aluga-se quarto,
pode lavar •' cozinhar, com de-
pósito. Rua Alzira Valdetaro, 170,
TODOS OS SANTOS - Dr. F*r-
rari, 236. Aluga-sa casa cóm an-
trada da carro, 3 qls., 1 st. cope,
etc. Ver no local ati is 16 no-

LEOPOLDINA
ALÜGA-SE am Ramos uma mela
igua, com tala, quarto e cozinha,
para um casal aam filhos. 130 mll
deiconto em folha. Tratar na R.
Berrelroe 397-A — Silva.
ALUGO casa il., qt., coz., ba-
nhelro completo, mais deps. Ca-
sal i| filhes. Rüa Quieri n. 170
-_B._de_P!na.
ALUGA-SE, Rua Antônio Rlgõ,
437 — cesa de frent. tl sali,
2 qtt., coz., dep. Chav, cata ao
lido, Sr, Moreno - Tret. IGAB
- T. Otoni, 72 - 23-1915 -
CRECI 183.
ALUGAM-SE doll apartamentos,
na Rue Quieri n. 98, c| 2 qts
tala, coz., banh. e dep. 170
mil. íris de Pine, c| Sr. Cha-
ves. Av. Antenor Navarro, 99
sob. 30-7311.
ALUGA-SE ni Rui Piricumí n.
90 — ftt., sela, 3 qts. e dtp.
Chiv. local 9 h am diante. —
Trat. IGAB. T. Otoni n. 72 -
23-1915 - CRECI 183.
AIUOUIII. - Arrejemoi «asas,
api-, talu a 9ommn.li *• ma-
lherte fiado rei da Guanabara. -
Rui d» Rtitnda, 19, sala 1 103.
ALUGAMOS - Rua Gilvanl, 85,
ap. 301, qt., al., depend. Vila
da Penha, junto Standard Eletric.
Tratar: Tel. 42-3330.
ALUGA-SE s| comerc. c| banhai-
ro de frente. Rua Conde de Bon-
fim n.» 422, ap. 804. Ed. Eskya,
Ver c| pert. Treter 28-3502. -
Josó. Preço barato.

ALUGO eala comercial no edif,
Eikyt, Rua Condo de Bonfim n,
422. - Ver porteiro M-.isis. 14
is 22 h. Tratar tel. 38-5142.
ALUGO ap. 2 q.,.i„ c, b-, iraa.
Rua Evangelina n.° 7. Ramoi. Tra*
tar Rua Uranos, 1 410, fundos.
Olaria, Sr. Hugo.
ALUGO boi cill. l.i locicio,
quintal, varanda, ¦., qt. etc. —
Av. Oliveire Btlo, 1008-F - V.
da Penha.. Prtco: 130 mil. Chi-
va ao lido 1022, dtpoli das
10b.
AlUOUli flADOR cam 4 Imi.
vtli — Irr.c usiv.1 — hrnaia —
Pritl Tlrtdtntal n.» 9, sal., 101
— Janta aa Cinema Sia Joií,

ALUGA-SE um ip. dt 2 qts., 1
tl., depend. da- empreg., com 2
íriis. R. Tírr*i Homem 458,
ep, 104 - ttrrto.
APARTAMENTO - Alugi-st 120
mll cruzeiros, consti dt . umt
grand. sala, banheiro * lavatório
—. Tudo independente. Rüa Vi*
tosa n. 37, ap. 207, As chavei
no 208. Tratar eom FARIA -
52-6999.
ALUGA-SE ótimo apart. n.° 302,
tito ne Rua Com. Vergueiro da
Cruz n.o 41, c/ 3 qtos., sala,
cozinha, banhtiro. Alugutl 180
mil t taxai. Ver . local. Chavet
ap. 303. Tratar Palmarei Admi-
nistradora lmóv. ltda. Av. Greça
Aranha, 226, a/ 1 112 - Ttltfonts
22-6048 - 52-5239.
BONSUCESSO — Alugimos ni Rui
da Proclama-lo, 774, ap. 304,
c/ aala, 2 qtos., btnh,, coz., dtp.
tmpr. Chavts nt cita da frente
c/ Dom Inis. Tretar CIVIA. Trav.
Ouvidor, 17, 4.° indir. Ttltfo-
nt 52-8166.
BONSUCESSO - Alugi-st cm
nova, 2 pavimentei, tela, 2 qti.,
cozinha, banheiro completo e de-
miis dependincin — 180 000. -
Rut dt Assimblili, 93, sala 701.

BONSUCESSO - Alugamos ótimo
ap. com 3 quartos, sala ampla,
banheiro social, depend. de tm
pregada t írea de tervlco com
tanqut nt Rua da Proclamação
n.° 786, ap. 202. Chavas no local,
Treter na Imobiliária lemot Ltda.
na Av. Nilo P.çanha 26, aala 702,
tels. 22-2481 ou 42-9506 com o
Sr. Peulino.
BONSUCESSO - Aluga-s. sijt
conjugada . btnhtlro • casal qua
trabalha fora. Rua Olga 55 -
Fundot.
CASAS e apt., indico, forneço
fiador. Rua. Uranos) 1410, fun-
dos — Olaria.  
CORDOVIL - Aluga-se ap. ¦ de
sl., 2 qts., na Rua Caruni, 165,
ap. 101. Chaves p/ favor na ap.
5-101 - Infs. tal. 34-2677. 

'

FIADOim I' s* vir apan_.tr *•
d*i*m*nt*i. E' praprlatirla. Av.
RI* afinca, 1(5 i| 1119. Tal*»*.
na 11-2501 a 3MI17 in.lt..
FIADORm Fanwf* Irminivãl,
Rm.Iv. na hera. Pf*. Ti.ad.flKs.
Rv* Impwrtrli l**aeldl*a, 05-
1404. Tal. 52-2040 R-70.
FIADOR - Pac* «wi, ap*rl*m*n.
•m • talai, Irr.cus4v.lt, trnwi
praariatirla, 6 tam*rcl*nt*. So.
lujèo ripld* *M 34 k*ru. Av.
11 d* M*la ».- tt Ml* 1«M.
T.I.: 41.9937.
FIADOR.tf P*m*f* aam Md**-**
d.cunwntu. Irrtcusivtl. — Praia
Ti.adeh.ei — Rva Imparetrli in-
aaldlne, I, a| 1 404. Tal. ü-MtO
ramal 70.
HIGIENÓPOLIS - Rua Darque da
Matoi, 127, apartamento 201, fun.
dos. Aluguel c| sala, quarlo, ce-
Tinha, banhtiro completo . in*
d* serviço. Alugutl CrS 160 mll
cruzs. Chavei no locil. Tntir
Av. Rio Brinco, 156, •/ 908/9,
Taiti 22-5814 * 32-5735. - CRE-
Cl 460. .
HIGIENÓPOLIS - Aluga-s* Rua
Tamiirana, 11, ap. 203. *sq. d*
R. Darke da Mitos, c[ 3 quar-
tol, iilio, cozlnhi, binh. • irei
dt strv., d* frtnt*. Vir - stgun-
da-ftiri, tm pintura. Tritir Av.
Rio Branco, 156, a| 900/909. Alu.
gutl 250 ml cruzs. Tal*. 22-5814
a 32-5735. CRECI 480.
LEOPOLDINA - Aluga-u umt
boa cata, doía quartot, tala am*
pia, cozinha, banheiro ¦ completo.
Alugutl justo. — Rut Ittpuvi, 50

Lucat.
OLARIA — Aluga-s. ampla casa,
sl., 2 qts., coz., banh., itn —
Al. 230 000. Ponto final do ini-
bus, 484, Rua Firmino Gemtlti-
ra, 271. Vtr d* manhi, Sr. Fir.
nandes • tratar no lanço Ult.
Brasileiro, Sr. Jorge.
OLARIA - KAIC alug* • cese 9,
de 2 pavimentei, da Rua Ccmte
Vtrgutiro dt Cruz, 187, com tele,
3 qts., coz., copi, 2 banhs-, 2 vi-
rindis, a| 1 jardim dt inverno
e írea c| tanque. Chavei no to*
cal. — Trater na Rua do Carmo,
27-^.^32-1774^CRECI 283._
OLARIA — Aluga-se ipartamlnto
na Rua Juvenal Galeno, 21, ap.
301, frente, 2 qts., tala, coz.,
banh. completo, irea envidra*
çade e qto. de empragada. —
Chavet no locel. Ver hoit dt
14 is 17 hons.

OLARIA — Cass confortivtl,
alugo na Rua Leopoldina Rego,
372. c| 9, 2 qts., sala, coz.,
benh., írea a varanda, Chavei
no Iccal, Tratar Rua México, 41,
s| 1 203. Tels. 22-6917 a 42-6748.
OLARIA — Aluga-s. casi com
3 quartos, sala, cozinha, ba
nheiro, írea a quintal. Rua V
gia, 388, e| 5 — Alugueis .
CrS 200 000.
OLARIA — Alugo-te um bom
ap. da 2 qts-, sala etc. na Rua
Noemie Nunei 951, perto da Rua
Joaquim Rígo.
ÓTIMO ap. 2 qts,, sala, cozinha,
banheiro em c6r, grande terraço,
Rua Curui, 110, casa 4, ap. 101
Tratar 37-8825. .
OLARIA - Casa eonfortivel alu
go i Rua leopoldina Rigo 372,
c| 9, 2 qts., tala, coz., banh.,
iraa a varanda. .Tratar R. Mi
xico 41-1203. Tels.i 22-6917 -
42-6748.
PRAÇA DO CARMO - Alugo 1
casa da quarto, sala, cozinhe, ba-
nhelro completo. Rua Iblcui n.°
138. -Aluguel: 100,00 menso.s.
PENHA -: Aluga-se na Rua Eng,
Francisco Paiiot n. 277, fun-
dot, iala, qto., area, coz. a ba-
nheiro'. Chavet no local e tratar
na Unlio Imobiliária Ltda. Av.
Erasmo Braga n, 299 — gr. 503
- Tal. 42-4684 eu 52-5000 -
CRECI 814.
PENHA — Aluga-sa quarto mo-
biliado a moca que trebelht fo-
ra, dirtlto a café a iantar. Rua
latino Coelho, 81101.
PENHA - Centro, ap. 2 quar
tos, sila . dlpendencies, play <
ground, garagem, elevador, Cr$
180 000 - Rui São Camilo n.
125 - ip. 206. Chivti com zi>
lador.
PENHA - Aluqi-st tp., sais, 2
qts. - CrS 180 000 - Vtr na
R. Quito, 418, ip. 201-F - Cha-
vts no 401-F c/ D. Sebisliani.
Tntir R. Barreiros, 614 — Ri
mot — 30*1431,
RAMOS - ALUGA-SE. Tv. Costi
Mtndit, 27, casa e/ 2 qta-, sl.,
demais dependênciai. Tratar no
loctl dn 9 is 12h.
RAMOS - Aluga-st confortável
ap. d* 3 qta., 3 sis. a demais
deps. Aluguel CrS 320 000. -
Ver • tratar ne Rue Auretiano
Lessa n. 70.
RAMOS - ALUGA-SE uma case
c| 3 qts., sl., coz., varanda c[
antrede pl carre * grand* quin-
tal — Rua Dr. Nagucht n. 258

Ramos.
RAMOS - Aluga-sa ótimo ap. 403
da R. Peçanha Póvoas, 50, cl 2

3tt., 
iala, coz;, .banh. em cdr,

ap. Ver dliriamtntt, 12,30, 13.30
— Tratar R. Uruguaiana, 24 - 1.°
andar.

AUXILIAR • RIO DOURO
ALUGA-SE 1 ap.„ 2 q„ laia, ce-
pa a demeii., 1 cata, 2 q., tala
* demais. Rua Jaci n. 120 —
Colégio.  __
ALUGA-SE casa Avanldã^Auto-
móvel Club», 1455, Ettt(ià di
Colégio. Prego 60 000.
ALUGA-SE umi «st granda c.
tntrada para carro, na Rui Ibl-
racoi n. 330 — Coliglo. Tntir
no local. ...
ALUGA-SE luxuosa residêncie c
ttlifont, ótimt ptn duas fami
lias, ne Travessa Malafeta, 61 —
0*1 Cistlllo. .
COELHO NETO - Alugam-se ca-
saa 120 • 130000, desc. am fí-
lha, qt. tl benh. coz., igua, luz,
tida conduclo. Tratar cf Válter,
Rua Ururai. 244.
CASA - PILARES - 2 quirtos,
2 aatat, cozinha, banheiro, am*
pli varanda, quintal com irvorts
frutíferas - Aluguel dt CrS .
250 000 a taxes — Informações
49.7093 - Sr, COSTA.
INHAÚMA - Qutrto c| bmhtlro
para rapaz solteiro ou pessoe só
— Independintt. Rut Guiripui-
va n. 83.
VICENTE DE CARVALHO - Alu
ga-se Rue - Betovl, 53, au d*
frente.' sala, 3 qti., dtp. Chav,
n.« 45, c| d. Elza. Trat. IGAB,
T. Otoni, 72, 23-1915, CRECI
183.
VAZ LOBO - Vicente de Cerve-
lho, 709, ap. 101. Alugo ep,
com tala, quarto, cezinha, be-
nheiro, iraa da Hrvlço. Marcir
visita ptlo ttltfont 28-3401, c|
Sr. Jogo Ramos. Tratar na Rua
Gcnfilvts Dias, 85, 2.* tndar,
das 13 is 19 horas.
VAZ LOBO - Alugo casa, 2 qts.
sala, binh.. coz., irea, R. Ali-
c* dt Freltis, 73, NCrS 120,00.
Tal. 58-7707.

ILHAS
GOVERNADOR
ILHA DO GOVERNADOR. - Alu-
ga-s», Jardim Guanabara, ótlmi
cist, R. Desembargador Martinho,
21, sobrado, c| hall, 2 silas, 3
quartes, coz., banh., dtp. compl.
empregadi, terraço, quintal, vir
no local. Tratart Predial Palermo,
R. Senador Dantas, 117, al 905,
tal. 52-4325 -CRECI 455.
ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
go ap. 2 qts., tl;'; coz., binh.
•rta c| tanq. Ver na Rua Olim-
pio Machado n. 143, ap. 201
— Chavts c| ap, 202. Tal.
52-9052.
ILHA DO GOVERNADOR - Alu.
go casa tl 2 quartos, aala, tl
telef., depend. empregada. Tre
tar 96-1482 - CETEL - Prejo
CrS 300 OOO.
ILHA DO GOVERNADOR - Alu.
g*-s* e to. 201 dl Rui Strrío
n.° 331. Zumbi, com 1 sala, 3

3uertot, 
d.p. comp. dl tmprtgi-

t. Vtr cl e encerregedo no lo-
cil. Sr. Mithlti. no n.o 325, c| 0.
Trttar i Av. fttnkttn Rocs*ve't,
39, 15,o, gwpo 1502, dis II is
lt hons.

PAQUETÁ
VERANEIO - Firlis - Fim d* sl
mana. — Dlspcmci d* aps. tm
centro dt grand. parqu* c7 2
praias pirticulirts. Infs. 52-3922
• 32-3311 eu Trav. do Ouvidor,
36, *.' - CRECI 692.

ESTADO DO RIO
NITERÓI
NITERÓI - ICARAI - Alugo apar-
tamento, 2 quartot, sala, depen-
dinclas, garagam, informei tele-
fona: 57-9465.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
HOTEl QUITANOINHA - Aluga-
se ¦ luxuoso e amplo ap.rtam.n-
to com ttltfont. Mtnstl 250 000.
56-1294.
PETROPOLIS - Alugimos tm pri
dio dt 2 pavimentes, ap. mcb.,
liado c/ garagem, a tal. Infcrma-
çõ.1 Rio ttl. 37-4711 a Petrópolis
ttl. 5884. D. Esteia. Prazo erm-
binar. Var na Av. Barão do Rio
Branco, \ 130.

TERESÕPOLIS-FRIBURGO
TERESOPOLIS - ALTO - Alugo
para temena tanta um met ou
um »no, linde cata nova, mobi-
lieda na Clube Ingi — Infa. .
47-6380.

ALÜGA-SE caia tipo palacttt.tim
3 quaitos, 2 sales, 2 varan-
entrada para carro, banheiro

nhei
300
188,

iro para empregada — Preço,
mil ant. Ver Rua liamauro,
Caxlai, fiador ou depóiito.

ALUGA-SE ótima sala n.° 302 si
ta nu Ru-i Miguel Couto, 23, c/
banheiro, Sinteco, pintura nova,
Aluguel CrS 200 000 mais taxas.
Ver no local. Chavei com o por-
teiro. Tratar Palmarei Adminli*
tradora de Imóveii Ltda. — Av.
Graja Aranha, 236, s/ 1 110/11/
12. Tels. 22-6048 - 52-5239 e
32-6556.

CAXIAS — Aluge-se. casa 2 qts-
sala, coz., banh., quintal, Rua
Santot Dumont n. 446 — Cha*
crinhe — Tratar hoje no local
das 8 is 12 horas.
NILÓPOLIS - Al. casa sala du.
pia, quarto duplo, cozinha, irea,
68 mil, p| pequena família. Rua
Vitor Braga, 1847, c| 8.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
ALUGA-SE casa, Pedre Guaretibe,
para temporada. Tratar tal. .,
29-2387.

ALUGA-SE ótime sala n.» 501, de
frente, tito na Rui Miguel Cou-
to, 23. Banheiro compl., cem per*
ilanat e instalação de armários
comp. Aluguel CrS 300 000 mait
taxas. Ver no local, Chavei com
Sr.a Maria na sala 301. Tratar
ne Palmarei Administradora de
Imóveis Ltda. Av. Graça Aranha,
226, salas 1 110/11/12. Telefcnes
22-6048 - 52-5239 - 32-6556-
CENTRO - Alugam-se salas". 203

1 208, na Rua Dam Gerardo,
46. Chaves c/ porteiro. Tratnr:
lowndes Sons. Pres. Varnas, 290,
Tel. 23-9525 - CRECI 204.

ITÂCURUÇA' - Aluga-se casa de
vereneio mobiliada. Trater na R.
Eng. Julião Castelo n. 252 -
ap. 201 - Miier - Tel. ...
29-7348.
IBICUI - Aproveite o fim do
vario. Alugo ampla casa c| gela-
deira - 1, 2 e 3 mates NCrS
150,00 - 45-9465 - Antônio.
MURIQUI - Aluga-se casa mobi
liada, quarto, aale, coz. Preço:
150 000. Tr. com Miguel ou An
tónlo - Tal.: 29-9633.

LOJAS
CENTRO
ALUGA-SE loja grande e sobr.
do c| 250 m2, junto ou separa-
do, tam força, c| tel., atende das
10 hores is 18, R. da lapa, 113
ALUGO uma parte de loje. Ho.
rirlo comercial. Rua Marquii da
Pombal, 49 - Salvador.
IOJA - CASTELO - AJ.gaie e|
subsolo - Infs. 344413.
IOJA cem 620 m2 - Alugi-si nt
Rui Senador Pompeu, 23 - Tra
tar com Ângelo no lobrado. -
Telefone 23-2456.
LOJA - CENTRO - Pridle temer
ciei. Aluci-s. |o|. # sobrai. </
duas fr.nt.t, nl Av. Mim dt
Si a. 49 . Rlac-Mtel. a. 4. Trt'
Ur pela telefone 254179.
LOJA — Aluge-se ou vende-te
umt no Ctntro dt Cidadã, aita
Rue 20 de Abril, 28, loja I. -
Trater no locel ou pelo telefone
45-3552, e-m Hilário.

ZONA SUL
ALUGO - Rua Francisco S4, 95,
loja "l", 25m2 - CrS 370 -
Rua S. Clemente, 98, lojis 5, 6,
7, 9 - 15 m2. CrS 315 - Fonti
27-5416.
COPACABANA - Aluga-se ne Rue
Almtt. Gonçalves, 50, a|lo|a n.
206, dt frtntt, pl tscritórlo ot
fins comercieis. Chaves c| por-
teiro. Tralar nt Imobiliária MAR-
VIL LTDA. Av. Rio Brinco, 37,
gr.- 407. Tél. 23-5310.
COPACABANA - leme - Co
mercio. Aluga-s* tobrtlolas —
Rue Gustavo Sampeio, 542, de
frentt, tmplo ulio, c/ banhei-
ro. Chavei c/ porteiro. Treter
lowndes Sons. Pres. Vargas, 290

23-9525 - CRECI 204.
LOJA — Botafogo. Passo con-
trato.. Montada c| ramo de au-
tcmovel. Strvt qualquer negrclo
110 m2. Tem telefona. Rua Real
Grandeza, 193, IcjaJ^
LOJA COPACABANA -'Afigã-ü
cem 140 ml e jirev c| aobreleje,
luntci a» tr.iar.dos, i Av, Capi-
eabana, 1 Ti i. Ver som perteiro.
IOJA - Aluga-se Rua Vise. de
Plra|i, 611, lo|a 8 (tm galeria).
Chav. prrt, Trat. IGAB. T. Otoni,
72. 23-1915. - CRECI 183
LARANJEIRAS 

"-' 
Rui" Pinheiro

Machado n. 9-B, lt. locacio, óti
mt loja para qualquer ramo. Var
no local. Tratar 22-2838.
PASSA-SE um contrato de 5 enos
de ume loja situada a Rua Dial-
ma Ulrich, 183,.loja C. Chave com
o porteiro, nio 4 permitido este-
belecer botequim. Tratar Av. Rio
Branco n. 277-7.0 gr> 710 cem Dr.
Jorge; Tel. 224376, 42-0337. _
PASSO LOJA - Rua 

"Machado" 
de

Assis, 31, boxe 15 (salío Havaí),
por 2 500. Vtr de 9h it 12h ou
ttltfontr 43-6720, de 14h it 17h.

ZONA NORTE
DUAS LOJAS - Panha, |unto .
Av.' Brasil p/ contrato,' ambas p/
3 milhõet.- Aluguel de 20 mil. *
anoa de contrato. Tel. 30-1369
LOJA — Olarie, 3 portei, frente.
Rua granda movimento. Passa-sa
contrato 5 anot. Molivo doença.
Tratar c| Silvino pelo tal. 30-5821
dai 12 it 18 horat.

IOJA SEM LUVAS - Força liga
da — Aluga*ie contrato 5 anot.

Aluguel de 120 mll cruzeiros
Rua Vlçott n. 37-F. As chi

vts no bar. Trtttr com Ftrit
52-6999. .

LOJAS — Alugarn-ie 2 Itis. ou se
pindii 60 m2 ctdt. Penhe Cir
cular,' pirto.Av. Brasil. Chavts
Rut Condt da. Agrolongo, 363,
Trt. Sr. Hanrlqut. ttl-i 43-6645.
LOJA - Sio Cristóvio - Alu.
ga-s* própria para automóveis,
eom Instalaçõts. R. Figueira Me-
lo, 390- Tel.i 28-9645.
LOJAS — Alugam-s* pj comércio
ou indústria nt Rua Tenintt Pi
mtnttl n. 140 - Trttir nt Tre
visrt do Ouvidor n. 32
PILARES - Alugo loje, esquine,
aluguel mensal NCrS 130,00 -
Ver « tretar nó ap. 201 da Rua
Edmundo, 420, cem Sr. Miguel.

ESTADO DO RIO
ALUGO centro comercial — loja
com 300 m2. — Rua Mil. Deo-
doro,_ 159 — Chavei no 263. '
ALUGO 2 saias com tilifont,
Ed. Pálido doa Jornalistas. Av.
Amtral Peixoto. Tretir Rui Mil.
Dlodoro, 263.

SALAi eicritorio bem mentado 3
alai 2 tel. 4 extençSo, aluga.

ie cm umt 2 vagai e dou iccie-
dade nat 3, alugutl antigo. Trav.
Ouvidor, Sr. Silva. Tels 52-2492
52-3323.

SALAS DE FRENTE - Alugam-so
Rua do Carmo, 5, 4,°, sli. 1
2 p| escritório. Chav. local.

Trat. IGAB. T. Otoni, 72, tal.
23-1915 - CRECI 183.
SALAS — Alugam-se 2 talas cen*
iugadst, área 90m2. Ver e tratar

Rua Sio Bento, 22 - l.o
andar.
SALAS PARA ESCRÍTORIO - Av.
Rio Branco n. 123 - tis. 904

905 — Alugam-se fie., la. Icc.
— Chav. port. Trat. IGAB. —
T. Otcnl n. 72 - 23-1915. -
CRECI_183._
SAÍA COMERCIAL - Aluga-so,
com telefone — R. Assembléia,
93/501 - Tratar Sr. Moreira, ao
lado.

CENTRO - Alugam-se salas, 811
13, irea 60 m2, na Av. Rio Bran-
co, 257. c| tcl. e ar cond. Cha-
ves c| porteiro. Tratar Lowndes
Sons. Pret. Vargas, 290 - Telefo
ne: 23-9525 - CRECI 204.
CENTRO - Selas ne EdiNtlo lie-
bee — Alugim-st itlmti talas
da aaleta, tela a banheiro, irea
construída 10 at2. Aluguel CrS
157 SOO. Vtr e tratar dal I is
11 e du 14 ll 18,30 (terei na
Av. Pres. Vergai 590, W.9, ll-
lijl 409._Ttl.: 43-9359.
CENTRO"- Kaic aluga na Av7~Go-
met Freire, 55, at salas 13, 17 t
29. Chaves c| porteiro. Tratar ne
Rua do Carmo, 27-A. Telefone
32-1774. CRECI 283. • 
CENTRO - Kalc aluge pl fins co,
merciais na Av. 13 de Maio, 47,
a aala 2 613, c| banh. Choves c!
porteiro. — Tratar na Rua do Car-
mo, 27-A. Tel. 32-1774. - CRECI
283.
CENTRO - Kaic aluga na Av
Pres. Vergas, 482, i| 324, com
kitch e banh. Chaves c| porteiro.
— Tratar na Rua do Carmo, 27-A.
Tel. 32-1774. CRECI 283.
CENTRO - Kaic aluge ne Rua Se
nador Dantas, 117, a. sala 2 030
cl aaleta, copa e banh. Tratar na
Rua do Carmo, 27-A. Tel. 32.1774,
- CRECI 263.
CENTRO - Aluga-se e sele 1 108
da Av. Pres. Vargas, 417-A. Ver
no locel. Chavet na sl 1 102
tratar na IMOVIL LTDA. Ttlefo-
ne 43-8092.
CENTRO - Sala escritório, aluga-
se com telefone, lnf. 48-3472 -
31-1441.
CONSULTÓRIO DENTÁRIO -
Aluga-ie, Largo da Carioca, S, a
parte de tarde ou trét tardes

Tretar te!. 45-3709 a 22-7300
CrS 100 000.

CENTRO- KAIC aluga na Rua
São Joié n.° 46, dt frente, a
s/ 401 tl saleta, kitch e banh
Chavet no local. Tretar na Rua
do Carmo, 27-A - Tel. 32-1774
- CRECI 283.
CENTRO — Aluga-te sala mobi,
liada para eicritorio, com telefo*
na, dependênciai completas, tin*
teco e vista para o mar. Avenida
13 de Maio, 47, sala 2 302
Iratar telefone 45-2928.
CENTRO - Alugo grupo fte. Av.
Rio Branco, Edif. Marquês Her
vai. Aluguel 250 mil a taxai.
42-1337 - CRECI 764.
CONSULTÓRIO dentário, aluga
se bem localizado na Av. 13 de
Maic, 47, saia 2 606, Centro.
Tratar as 3.as t 5,8s*felrat, das
18 is 20 h, çj Dr, Aristides.
CENTRO - Aluga-sa na R. Go-
mei Freira n. 315 — sala 703
comercia!. Chavei cl porteiro
- Tratar na União Imobiliari.
Ltda. — Av. Erasmo Brana n
299 - gr. 503 - Tel. 52-5008
ou 42-4686 - CRECI 814.
CENTRO - Comércio - Aluga-se
gr. 726, Rua Sen. Dantas, 117 de
saleta, iala, banh. e kitch. Cha-
vei. Tratar Lowndes Sons. Pret,
Vargas, 290 - Tel. 23-9525 - R.
18- CRECI 204.
CENTRO - Aluga-se aale 3.
Rui l.o de Março, 17 - 5.» and.

Chaves e/ porteiro. Tratar
Lowndes Srns. Pres. Vargas, 290

Tel. 23-9525 - CRECI 204
CENTRO — Alugam-se grupos 601
t 607 (260 m2) lá. loc, frente
Av. Rio Branco, 123. Chaves 4.°
and, Sr. Lulx — Tretar Lowndes
Sons — Pres. Vergas, 290 — Tel,
23-9525 - CRECI 204.
CENTRO - Aluga-s» a sala 521
da Av. Rio Branco, 156 (Ed.
Avenlde Central). Chaves ne sa-
Is 1714 - Tal.t 52-5917 (12 is
18M.

CENTRO — Alug. sala, andar
alta, Id. Av. Central. Tralar pe-
I* Hl. 37-0937.
CENTRO - Alugemot ótima aala
na Galeria Comercial da Rui do
Ouvidor n.» 130, loje 204. Alu,
guai mental de NCrS 200,00. Tra-
tar na Imobiliária Lemci Ltda.,
ne Ax. Nilo Peçanha 26, a| 702,
till. 22-2483 au 42-9506 com e
Sr. Paulino.
CENTRO — Alugamos grupo de
sala n.o 606, na R. México, 41.
Chaves c/ o porteiro. Aluguel de
CrS 500 000. Tratar na Imobiliá,
ria limos ltda., na Av, Nilo Pe-
çanha. 26, t/702, t.ls. 22-2483
ou 42-9506, e/ o Sr, Paulino.

CENTRO - Aluga-st grupo 1301
— Av. Rio Branco, 185, saleta,
corredor, sala, banh. Chavea c/
porteiro. Tnlar Lowndts S?ns —
Prts. Virgis, 290 - Ttl. 23-9525

CRECI 204.
CENTRO - Aluga-st sl. 401, R.
da Asstmblila n 36, p/ fins
comerciais. Tratar'BANCO AUXI-
LIAR DA PRODUÇÃO S/A. Trav.
do Ouvidor n. 12. Tel. 52-2220

SALA p/ escritório — Aluga-so
R. Alcindo Guanabara, 17/21, s/
1 106 - Chav. port. Trat. IGAB
- T. Otoni, 72 - 23-1915 -
CREC1J93.
3 SALASVAZ1AS - Ponto" bom.
S. Luzia, 799, esq. R. Branco.¦
Alugo ou vendo, 57-4019 — Sou.
sa, das 15h.

ZONA SUL
ALUGA-SE tala comerciei — Ave-
nida N. S. Copacabana, 1066, ta*
le 1 101 - Tratar ne Av. Rio
Branco, 173, s| 1704 - Teiefone
22-3631 - Dr. Paulo - NCrS..
250 e taxas.
CENTRO COMERCIAL DE COPA-
CABANA — Aluga-se ótimo con-
iunto de talai, cl cozinha • ba-
nheiro. Sala 808. Chavet cem
o porteiro. Tratar em Jcão For*
tei Eng. S|A. Rua México 21,
grupo 202. Tela.: 32-3929 a ..
22-2215.
COPACABANA - KAIC aluga p|
fina comercieis na Rua Figueira-
do Magalhães n. 219 o ep. 1 011
c| sl-qt. conjg., banh t kitch.
Chaves c| porteiro. Tratar na Rua
do Carmo 27-A. Tel.i 32-1774.
CRECI 283.
COPACABANA - Comércio -
Aluga-se Av. Copacabana, 897,
gr. 805, frentt, hall, tala, kitch
o banh. Chavei c/ porteiro —
Tratar Lowndet Sons — Preí. Var-
gas, 290 - Tel. 23-9525 - R.
18 - CRECI 204.
FLAMENGO — Aluga-se sobrado,
4 talai, Juntai ou separadas. Rua
Silveira Martins, 64, p. indústria
ou escritório.
PIGUEIREDO MAGALHÃES, 2Í9T
ep. 1 004, tsq. Cop. Alugo NCrS
250. S. salate, b. kit. 32-2687 a
37-0465. Chaves port.
LARGO DO MACHADO - Passo
escritório bem montado, contra»
to nôvo ou admito sócio c/ te-
lefone - Tratar 45-0970.

ZONA NORTE
ALUGA-SE ótima tala c/ sinteco.
Ia. locação, na Rua Conde da
Bonfim n. 375, sela 609. Chavea
cem o porteiro. Tratar em Jcão
Fortes Eng. S/A. Rue México n.
21, grupo 202. Tels. 32-3929 a
22-2215. ¦
CONDE DE BONFIM, 369 - Alu.
ga-se t sali 1010. Informeçõta
tel._ 48-5710;
CÕNSULTÕRIO dentário, c/ tel.i
ilugo manhãs alternadas, em oti.
mo ponto da Tijuca. CrS 35 000.
Sali frente, lnf. 34-6612.
ESCRITÓRIO no Méier - Aluge.
se parte, no centro comerciei*
Preferência quem tenhe telefo.
ne. Aluguel CrS 70 000. Ver a
tratar de 16 it 19h. na Rua Cons.
tança Barbosa, 152, s/ 201.
SALA — No coração de Bonsucei-
to, com 20 m2, contrato comer*
ciai. Aluguel o mínimo, lnf. Ru*
Urines, 497 sl 101.
SALA DE FRENTE, com telefone,
para eicritorio, consultório ou pe-
queno comercio, prox. S. Pena.
200 mil. R. Araújos, 1, sobrado,
esq. C. Bonfim.

ESTADO DO RIO
ALUGA-SE — Caxias no centro,
frente aos Correios, 6 salas co-
marciais — Vtr t tratar no local.
Avenida Presidente Vergas, 281.

C. GRANDE - SANTA*
CRUZ - SEPETIBA
PEDRA DE GUARATIBA - Alu.
ga-se cose mobiliada simples, na
praia. Barato. Tel. 58-9215.

DIVERSOS
CAXAMBU - Aluga-st tp. da
frtnte, quarto a sala separados,
geladeira, fogio a gii, loucas «
roupas de cami e m.si. Edifício
c/_plscini - 56-1294.
CABO FRIO — Alugo tp, mobi-
Ilido, ni praia, mis de março,
inclusive, tamana tanta, acomoda*
ção 6 pittois. 250 mil. Tel.i .»
27-0443.
FIANÇA — Forneço para aluguéia
— Proprietirio idôneo, boas rt-
ferSnclas, não cobro taxis, Tra-
tar tel. 52-1557.
PRAIA DE RIO DAS OSTRAS -
Aluga-ta case mobiliada para o
mts da março ou temporada. —
Trater tel. 54-2234.
VERANEIO - S. Pedro de Ab
dela, prox. de Cabo Frio — Alu-
ga*ie tp. e case, mobiliado p|
dias ou temporada,' a 100 m dt
praia - Infs. tel. 42-5248, dea
13 ès 19 horas.

ESCRITÓRIO — Transferimos c
contrato cem 4 anot pela mt-
lher oferte, 3 laias, lelefone •
móvett de aço, geladeira, venti
lador*— Av. Mar. Floriano n.
38 —. grupo 1 207, _^
ESCRITÓRIO - Aluga-st umt ts-
crivaninha, Ed. Marquei do Her
vil, Av, Rio Branco 185, c| 206
Ttl. 32-9342.

LOJA — Aluga-se Rodov. Pras.
Dutra km 4 no Pítto Uti, óti-
mt pira tletrlclita ou outro rimo,
MESQUITA -Aluga-s". ótimilo^
ja na Av. Unlio, 1293, chaves
no local.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO
ALUGAM-SE 2 otlrrti salas dt
frente. Avenida Rie Iranco n
57 - 2.» - Trtttr ssla 201
ALUGO tscrltório mobiliado c|
btnh. no Edif. Liibct, 30 m2, lt-
do sombra. P. Vargu, 590, ll
616. Tel. 36-4465. _
ÁlUGAM-SE grupos 703, 4 e 5.
Alt*. Birroso, 90, 4 silis, 2
banhs. Chavei </ porteiro. Tri-
tir lowndts Som. Prts. Virgts,
290 - Ttl. 23-9525 - CRECI
204.
ALUGA-SE e tala 2 207 na Av.
13 d* Maio, 47, fte., p/ fins co.
merciaii. Chiv. port. Trat. IGAB- T. Otoni, 72 - 23-191$
CRECI 183.
AIUGO ótime iala, 20m2, com
tinitirio - Rua Acre, 77, ap.
706 — Chav.s cont porteiro —
Tel.i 52-9052.
AlUGA-SE teli p| escriterio com
direito tala aspira e" tal. na
Rua Sanidcr Pompeu n. 61, ep.
202 - Ttl. 43-0617.
AIUGO vi.ea . sala escritório
completo, frtntt. Centro, Resi.
rio n. 1» - si. 7 a ? - Tel. .
52-7335.
AlUGAM-SE 2 (doll) conjuntos
de talai, [untoa ou aaperadot,
sito ne Av. Franklin Roosevelt
n.* 139, gr. 1 103 a I 104. Cha
vai com o porteiro, Sr. lima.
ALUGO ótima aala de frtntt, e
tala ei pert' • wc comum. Vtr
Pçt. Floriano, 55, grupo 302, dt
8 is lOh.
ALUGA-SE ótimo grupo da 3 ta-
lis ns. 303, lito na Rut Prof.
Serrador, 90, .com banheiro, 60
m2, c/ telefonet. Aluguel Cr$
400 000 mili taxet. Ver no lo-
cel. Chav.s com porteiro e trt-
tir nt Palmarei Administrador!
dt Imóvtls Ltdt. Av. Graça Ari-
nht, 226, sis. I 110/11 - Ttls.i
22-6048 - 52-5239 e 32-6556.
CENTRO - Aluga-se con
junto de 3 salas c| tele-
fone na Rua 7 de Setem
bro-Av. Rio Branco —
52-9261.

EDIFÍCIO BUllDOO - Alunam
se grupei de ta!tt ae Rue Saca-
dura Cabral, (1. Tal.t 43-1944
OEOROINA.
ESCRITÓRIO. Sobreloje. Av. Rir-
Branco, próximo Ouvidor — 7
gdts. salas bem mobiliedas, í
telt., 2 extcmõei. Pain cu e«
icctc*ma. Nfócio" lucrativo. Tel
52-3156 - 52-8H0. __
ESCRITÓRIO - Alugam-se 2 aa-
las mrblliadas, c| tel. (ramal).
250 mll, mais taxas. Tratar na
Rua Álvaro Alvim, 48, jj 903,
ESCRITÓRIO - Passo urgente per
motivo de viagem cl telef* ne,
móveit, maquinai. Aluguel antl<
oo. Av: 13 de Melo, 44 tl 150112,
EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAI -
Pano «critório cf móveit e te-
lefone eu íó ult. Ttl. 52-9188
dat 13 ei ^7 heras.
ESCRITÓRIO MONTADO tl ttttt.
t tr refrigerado no Ctntro
Alugutl antigo, contrato 5 anos
- Tel. 42-2038 tl Sr. Pereira.
ESCRITÓRIO - Ctntro - Alu-
gt-st, Av. Pras. Vergai, 590, sa-
ll, 2 201. fte. Trat. IGAB. T,
Otoni, 72, 23-1915 - CRECI
n. 183.
ESCRITÓRIO - Centro - Aluga-
se, Álvaro Alvim, 21, a/ 1 202
(ftt). Chiv. port. Trat. IGAB -
T. Otoni, 72 - 23-1915 - CRECI
183.
ESCRITÓRIO - Transfere"-se tel.
• csntratf., tala a quem ficar cem
rt móveis. Prera Pin X, 78 iala
915. Dr. Adolfo 15 ll II heras
Tal. 43-9603.
LOCAÇÃO COMERCIAI - Aluca-
se, Av. Frank lin Reotevett, 23,
ap. 406 - Chav. port. Trat.
IGAB - T. Otoni, 7Í - 23-1915
- CRECI 183.
MESA EM ESCRITÓRIO - Alugo
no malhor pento da Av. Rio
Branco, com direito ao telefone
Tratar: 52-1922.
PRESIDENTE VARGAS n. 417-A •
Melo andtr — Quast aso,.' Rio
Branco. Conjunto 5 salas, 3 sa
latas a 3 banheiros. Fino acabi-
manto. — InformtcSei no loeal
19.» andar, D. Cilia.
RUA DA ASSEMBLÉIA n. 92 -
sala 2 001 — Aluga-te p| etcrl-
tório {dt frente) — Chav. port,
- Trat. IGAB. T. Ot.nl n. »

23-1915 - CRECI 183.
SALA - CENTRO - Aluga-se
frente, btnhtlro, kitch. Rua Ra-
,-bli-e do Líbano - 42-3836 -
Dr.* SlmSoJ \
SALAS — Alugam-se, 1.° endar,
frente escritório, ou crmér^.o,
Buenos Aires 224, perto Av. Pas
101,
SALAS PARA ESCRITÓRIO'- Alu-
gam-te, ótlmn, no Centro. Ver
e tratar na Av. Marechal Floria-
no, 38. Edifício Sintos Seabra.

Centro-Loja e
2 andares

Alugamei prédio c| loja da
5x25 a 2 andarei, na Travei-
ta do Ouvidor, 25. Ótime p|
Banco, Financeira, restauranta
a lanchonete. Entrega vazio.
Tratar na KAIC — Rua do Car-
mo, 27-A. Tel.: 32-1774 —
CRECI 283.

Sala
com Telefone

Pano contrata ítlm* nia
com banheiro, interno aluguel.
Cr$ 120000 * cedo definitiva-
mente o telefone. Preço: ....
2 000000. Tretar 42-0792 —
Carvalho.

Escritório
Comercial

Aluga-s* iala * dependênciai
e Rua Senador Dentai, 117,
15.* andar. Contrato comercial.
Tratar pelo telefonet 48-9048.
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Trabalho > BABÁ — Precisa-ss com práticanir. 1 _.,., ,  l _.__

JOSÉ MACHADO
Os nove líderes sindicais brasileiros, represen-l_m.es dos trabalhadores na refinação e dcstilação

de petróleo, que iniciaram há pouco sua visita deestudo e observação aos EUA, declararam, emWashington, que "o direito de greve dos trabalha-
dores americanos, a liberdade dc negociar coletiva-
mente com seus empregadores e de participar deatividades políticas" são o fator-chave que contri-
bui para o alto grau de desenvolvimento industrial
c tecnológico dos Estados Unidos.

O grupo vai passar seis semanas nos EUA, cs-
tildando o movimento trabalhista americano. Seu
programa, sob os auspícios da USAID, é parte de
um intercâmbio contínuo, organizado pelo Depar-
tamento do Trabalho dos Estados Unidos, cm co-
laboração com a AFL-CIO, central sindical norte-
americana. O líder Anderlei Sousa Silveira, dele-
,gado sindical da Bahia, disse que "os sindicatos
nos EUA são altamente organizados e desfrutam
de uma independência raramente encontrada em"
outros países do mundo". Mais: "Os sindicatos ame-
ricanos podem varrer sua própria casa sem inter-
ferência do Governo. Êies podem eliminar os maus
elementos por sua própria conta". Acrescentou quoo Brasil tem sete confederações enquanto os EUA
só possuem uma, a AFL-CIO. "Isso possibilitamaior unidade de ação e dá a impressão de queos sindicalistas americanos falam" todos a uma só
voz." Paulo S«.r;.io Mauá, sindicalista de Santos,
Cubatão e São Sebastião, ressaltou a importância
da orientação politica* dada pelos sindicatos ame-
ricanos e seus filiados, no sentido de votarem cer-
to nos candidatos a cargos públicos, referindo-se
especialmente à Comissão de Educação Política da
AFL-CIO (COPE), que estimula a participação do
trabalhador na vida politica da comunidade.

Orestes Garcia González, também de Santos,
disse que êle c seus companheiros estão particular-mente interessados em aprender sobre o sistema
de negociação coletiva c as técnicas -de elaboração
de acordos coletivos de trabalho.'¦_ Os três dirigentes sindicais afirmaram que os
salários c outras vantagens dos trabalhadores no
petróleo (brasileiros) são satisfatórios, adiantando
que esperam conseguir maiores, progressos com a
organização c legalização da confederação dos tra-.
balhadores da sua categoria profissional.

\

Encontra-se em Washington um grupo de lide-
res sindicais brasileiros do rádio e da televisão,
para uma visita de estudos c observação do movi-
mento trabalhista norte-americano. O Ministro
Stuart Van Dyke, Diretor da USAID, ao despedir-
se do grupo, momentos antes de sua partida do
Rio de Janeiro, disse que "assim como no Brasil,
òs trabalhadores em rádio e televisão dos EUA,
pela própria natureza de seu trabalho no campo
das comunicações, têm grande responsabilidade so-
ciai".

Depois de citar palavras de Lyndon Johnson,
em que o Presidente dos EUA ressalta que "existo
uma confiança renovada na causa da dignidade
humana, mais forte do que nunca" neste Ilemisfé-
rio, o Sr. Van Dyl;e afirmou que a participação do
movimento trabalhista brasileiro na Aliança parao Progresso é importante para a plena realização
do que o Presidente Johnson chamou de "reformas
com democracia",

' A visita dos sete bolsistas brar/Ieiros é patro-clnada. pela Agência Norte-Ameri/-ana para o De-
senvolvimento Internacional (Ui-AID), dentro do
programa Sindicato a Sindica'/» da Aliança parao Progresso, que visa a possibilitar um maior in-
tercâmbio entro sindicalistas brasileiros e norte-
americanos e incrementar a participação dos tra-
balhadores de ambos os países da Aliança.

Os líderes sindicais do Brasil serão recebidos,
como sempre acontece cm Washington, por diri-
Ecn.es da AFL-CIO, a central sindical norte-
americana, diretores do Departamento do Traba-
lho dos EUA, c durante toda a viagem serão hós-
pedes oficiais do sindicato americano de sua ca-tegoria profissional.

Os dirigentes sindicais quo formam o grupoãe empregados cm rádio e TV são: Ciro Barreto,
de Santa Catarina; Alberto dos Santos Freitas, da
Federação Nacional dos Empregados em Rádio eTelevisão; João Maria de Freitas, do Campos; Al-
varo Fusulin, do São Paulo; Maria Teresa de
Aquino Moura, de Fortaleza; Lioncsio Alves de
Oliveira, da Guanabara c José de Sousa, do Bio
Grande do Norte.

ACORDO HOMOLOGADO — O Diretor do De-
partamento Nacional do Trabalho, Sr. Mafra Fi-
lho, homologou o acordo celebrado pelo Sindicato
da Indústria de Beneficiamento de Café do Esta-
do do Paraná e Sindicatos dos Carregadores e En-
sacadores de Café dos seguintes municípios: Pa-
rirnvaí, Nova Esperança, Cianorte, Maringá, Man-
daguari, Jandaia do Sul, Ápucarana, Arapongas,
Rolândia, Cambe, Londrina, Bela Vista do Paraí-
so, Cornélio Procópio e Jacarèzinho. O acordo dis-
põe sóbre as condições de trabalho, além de estabe-
lec.r o pagamento de férias, 13.° salário e do re-
pouso semanal remunerado. Assegura, ainda, o pa-gamento de horas extras de trabalho, das 19 ès
,7 horas do dia seguinte, nos dias úteis, com acres-cimo de 50 por cento; nos feriados e domingos,em Horário normal,.com mais 100 por cento; nosmesmos dias, no periodo das 19 às 7 horas do diaseguinte, com acréscimo de 200 por cento.
ALFAIATES E COSTUREIRAS _ Bons resultadosíoram colhidos pelo Curso de Admissão ao Giná-sio mantido pela Seção de Atividades Culturais eAsustenciais da Delegacia Regional do Trabalho,no Sindicato dos Oficiais Alfaiates e Costureiras,
destinado a associações .'assista. Doze dos parti-cipantes do curso foram aprovados nos exames deadmissão no Ginásib Estadual Celestino da SUvae no Colégio Eio XII. Destacou-se a aluna Lúcia

Vieira Gonçalves, que conquistou o 3.° lugar, na
classificação geral. Enquanto isso, em solenidade
presidida pelo Delegado do Trabalho, Sr. Artur
Lopes da Silva, vem de ser encerrado mais um
curso de corte e costura, ministrado por funcio-
nário da SACA, no Auditório Salgado Pilho. Foram
diplomadas 35 alunas do curso
MENSALIDADE SINDICAL — O Delegado do
Trabalho homologou decisão de assembléia do
Sindicato das Indústrias Mecânicas e do Mate-
rial Elétrico do Estado da Guanabara, que ma-
jorou os mensalidades sociais, por meio de uma
tabela variável entre NCrS 4,00 e NCrS 5,00.
ATIVIDADES CULTURAIS — O Sr. J. L. Per-
reira Baiana, chefe da Seção de Atividades Cul-
turais e Assistenciais da Delegacia do Trabalho,
informa que foram reiniciados os curses minis-
irados 'no Sindicato dos Trabalhadores na Indús-
tria de Produtos Químicos para fins Industriais,
no Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Cervejaria e Bebidas em Geral e no Sindicato
dos Alfaiates. Os cursos haviam sido suspensos,
em conseqüênciai da falta de energia elétrica.
Nas duas primeiras entidades funcionai o Curso
Básico, cujo currículo consta de português, arit-
mética, História do Brasil, ao nível do primário,legislação trabalhista e relações humanas. No
Sindicato dos Alfaiates são ministradas aulas do
Curso de Admissão ao Ginásio. Adiantou que, em
breve, serão inaugurados os cursos de legislação
trabalhista, teatro e relações humanas, no Sindi-
cato dos Empregados no Comércio.
FISCALIZAÇÃO — No mês' de janeiro foram re-
glstrados, nai Guanabara, 830 empregados, em
conseqüência das visitas dos fiscais e inspetores
da Delegacia Regional do Trabalho. Os benefi-
ciários, embora legítimos empregados, não eram
registrados. No mesmo periodo, os agentes doServiço de Fiscalização da DTR lavraram 886
autos de infração. Os artigos da CLT mais vio-
lados foram o 41 (falta de registro) e o 47 (ine-
xistência de quadro de horário).
INDUSTRIAS DE ROUPAS — O Delegado doTrabalho, Sr. A. L. Silva Júnior, encaminhou áProcuradoria Regional da Justiça do Trabalho o
processo relativo ao aumento salarial dos trabalha-
dores nas indústrias de roupas feitas, a íim de queseja instaurado o dissídio coletivo cx officio, nos
termos da Lei n.° 4 330|64, em virtude de não te-
rem os interessados chegado a um acordo. No
curso da última mesa-redonda, realizada na DRT,os empregadores declararam-se sem condições
econômico-financèiras para atender às principaisreivindicações dos empregados: aumento salarial,
na base da percentagem que vier a ser indicada
pelo Departamento Nacipnal de Salário; manuten-
ção de salário profissional mínimo; instituição dasemana inglesa, com folga aos sábados; reconheci-
mento de um delegado sindcal, nas empresas cont
mas de dez funcionários; desconto de importância
equivalente ao aumento de cinco dias, em favor doSindicato dos Alfaiates, Costureiras e Trabalhado-
res nas Indústrias de Roupas Feitas. Na reunião,
representaram os empregados os diretores do Sin-
dicato da Indústria de Roupas Peitas e do Sindi-
cato da Indústria de Camisas e Roupas Brancas.-
O Sindicato dos Lojistas não se fêz representar
AERONAUTAS — Nova assembléia no Sindicato
dos Aeronautas, para debater as modificações efe-
tuadas na Lei de Aposentadoria Especial do Ae-ronauta, pelo Decreto-Lei n.° 158, baixado a 10 defevereiro pelo Presidente Castelo Branco. As prin-cipais alterações ocorridas na Lei, que causaram
grande descontentamento entre os aeronautas, re-ferem-se à elevação do tempo necessário para aconcessão da aposentadoria, que, de 16 anos e 8meses de exercido da profissão, com um minimo
de 500 horas voadas anualmente, passou para 25
anos de serviço e 45 de idade, e à redução do teto
da aposentadoria, que, de 17 vezes o maior salário
minimo vigente no País, baixou para 10.
CURSO DE FORMAÇÃO -" Inicia-se dia 6 damarço o curso de formação básica em Ciências So-ciais, de nível e de extensão universitários, que oCentro Nacional de Realismo Social Pró Deo rea-liza todos os anos. O curso será ministrado pelosProfessores Antônio Resende Silva, Célio de OU-veira Borja, José Tarcísio Leal, Hans Ludwig Lip-
pman, Alexandre Franco, José Artur Rios. Cons-
tam do currículo as seguintes disciplinas: Ética
Social, A Questão Social e sua. Evolução, Introdu-
ção à Sociologia, Psicologia dos Grupos Humanos,
Análise das Estruturas e Sistemas Sociais, Sócio-
logia Urbana, Rural, PamUlar e do Trabalho. Os
estudos serão desenvolvidos através de palestras,seminários, debates, contando com a participaçãoativa dos alunos que terão, como material de re-ferência, apostilas pormenorizadas sobre a ma-teria dada e bibliografia didaticamente organiza-
da para um aperfeiçoamento posterior na área deestudos. As aulas serão realizadas às segundas,
quartas e sextas-feiras, de 19 às-21h 30m.
MARÍTIMOS — Acolhendo parecer do Consultor
Jurídico do Ministério do TrabaUio, Sr. MarceloPimentel, o. Ministro do Trabalho negou provi-mento ao recurso do antigo Conselho Administra-
tivo do IAP dos Marítimos contra decisão do Con-selho Diretor do Departamento Nacional de Previ-
dência Social, que negara homologação às despe-sas efetuadas pela autarquia no exercício dé1959.
TERRENO EM BRASÍLIA — O Ministro do Tra-balho assinou despacho determinando ao Depar-tamento Nacional de Mão-de-Obra que promovaas providências preliminares necessárias à emls-sao de posse do imóvel, atualmente ocupado pelaPolicia Militar de Brasília, o qual foi transferido ã
propriedade do Ministério do Trabalho e Previ-dência Social por força da Lei n.° 4 50464. Nomesmo processo, o Ministro tornou sem efeito acessão gratuita do imóvel ao SAPS e negou a ces-são ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária."

COZINHEIRA - Precisa-
se tom referências e prá-
tica p| família de trato —
Av. Atlântica, 2 112|604.
Tel. 36-2522.

para 1 criança. Paga-se bem.
Santa Clara, 365 — 804.

EMPREGADA - Precisa-se, quesaiba cozinhar, na Rua AntônioVieira 18, ap.. 1 001, no Leme
Tel.: 36-0994.

COZINHEIRO ou' cozinheira -
Precisa-se de forno c fogão, com
ótimas referências. Ordenado de
Cr$ 120 000. Tratar depois das
12 horas, na Rua das Laranjei-
ras n.° 304.

EMPREGADA para cozinhar
passar para 4 pessoas - 60 mil— Rua Montenegro n. 21, ap.201' — Ipanema.

e PRECISA-SE pessoa responsabilida

EMPREGADA - Precisa-se de m8-
ça de bons costumes que cozi-
nhe o trivial fino e todo servi-
ço casa casal. Paga-se bem exi-
gindo-se referências — Rua Al.
mirante Salgado, 158 — Laran-
lelras - Tel. 25-7982,

COZINHEIRA que lave e passemuito bem e dô referencias —
Ord. 80 mll. Rua Assis Brasil

70, ap, 1 002
COZINHEIRA - Precisa-se dõ uma
para o trivial variado. Exigem-se
referências. Paga-se muito bom.
Ataulfo de Paiva, 80, ap. 813.

Leblon.
COZINHEIRA - Referencias. Rua
Barão de Itapagipe, 21, ap. 904.
COZINHEIRA .- Precisa-se trivial
fino para .família pequena, passaroupa. Exlgem-se referências. Or-
denado Crí 80 000. Av. Bartolo-
meu Mitre 174, ?p. 402 - Leblon.

EMPREGADA - Precisa-se . paracozinhar e outros serviços "na 
R.Nascimento Silva n. 133 - 401

Ipanema
EMPREGADA - Precisa-se paracozinhar e arrumar fam. quatro
pessoas. Ordenado: Cr$ 70 000.
Com referências. Rua Sousa Li-
ma, 234, ap. 701.

de para cozinhar o arrumar. Pa-
ga.se bem. Tratar Banco Lar Bra-sileiro. Ouvidor, 98, 3.0 andaCambio. D. Isabel.
PRECISA-SE cozinheira para duas
pessoas que faça o trivial fino.
Paga-se bem,.que não durma noemprego - Tratar 36-0735.
PRECISA-SE de cozinheira deforno * fogão ou trivial fino
Pessoa de responsabilidade
boas referencias. Tralar pessoal,mente. R. Oliveira Rocha, 57,
ap. 401 - Tel.: 46-5580.
PRECISA-SE de uma empregada
para cozinhar e ajudar a arru.
mar, casa de um casal na Rua
Progresso n. 112 - 32-4468.

OFEREÇO ,: otima Cozinheira detodo serviço. Giimas referencias
e documentos. Agência Alemã
Olga - 37-7191.

COZINHEIRA p| trivial fino e la
var roupa c| refs. Cr$ 90 000- Tel. 46-7911 - Rua Urbano
Santos n. 72 - P. Verm.
COZINHEIRA E UMA AJUDANTE
com pratica do pensão — Preci
so na Rua São José n. 82 -
l'.° andar.
COZINHEIRA I - Precisa-se com
prática, referências, carteira. Pa-
ga-se bom ordenado. Av. Atlan-
tica n. 2 672, ap. 402, esquina
de Santa Clara.
COZINHEIRA - Pr-.iia--.~~d.
forno o fogão para uma casa da
campo am Miguel Pereira no El-
tado do R!o. Pega-sa muito bam.
Tratar com D. Antoniata na Rua
7 do Setembro, 186 loja

OFEREÇO ótima cozinheira de
forno e fogão. Copeira-arruma-
deira. Ótimas referencias. Agên
íÍa.__^„!"JL_°!pa_-__l7__icl.
OFEREÇO cozinheira, cop.-_.r7u*-"
madeiras etc. Com doe. e infor-
mações. Tel.: 32-0584 - 32-5556- Ag. Riachuelo
OFERECE-SE trabalhar levando 1filha (13 anos) escolar, cozinha
simp. e variada. Preferência —
Laranieiras - Serve Catete; Fia-
mengo - Preço Crí 70 ou Crí
60 — Informações D. Isabel, te*
lefone 45-2198.
OFERECE-SE perfeita cozinheira
forno, gaúcha, ref. 8 anos, queroganhar 50 mil, tel. 52-8708,

PRECISA-SE de uma emoregada
que saiba cozinhar, que durma
no emprego — Na Rua São Ja-nuírio n. 756 — apart.manto

LAVAD. E PASSADEIRAS
CONFECÇÕES - Precisa-la 

~dê

passador com pratica de maqui-
na Hoffman. Rua do Livramento*" 138, 3.Q pav.

PRECISA-SE de 'caixeiro 
de con- PRECISA-SE de vendedor baico

© EMPREGOS
feitaria com prática. Rua do Ca-
tete n.o 203.
PRECISA-SE de rapaz de 16 a 17
anos p| armazém, preferência quemore na Zona Sul. R. Catete n.°
211.

nisla com pratica de camísaria r
sapatarla — DEI MOTA R. Al-
cindo Guanabara n. 5-C,

PRECISA-SE de moça com prática de balcão para venda de co-
mercio, preferência quem mora
próximo. Tratar na Rua Uranos,
9J5-A_- Ramos.
PRECISA-SE 

"det 
um •' b»lc_nlifa,com pratica de vareio do calça-dos na Rua Senador Pompeu n.240 — segunda violai

LAVADOR - Precisa-se de um
com prática — Tratar na Tintura
ria Paissandu Ltda. — Rua País*
sandu._253_--_Tel.i_ 25-4508.
LAVADOR -" Precisa.e, com prática, à Rua Ana Néri, 2 094-A.

RAPAZ p| balcão e outros ser-
.viço». Av. Copacabana, 1085,
loja I.

LAVADEIRA - PÁSSADEIRA -
Precfsa-ie com referencias. Or-denado Crí 50 000 - Não tra
balha aos-.domingos — Tel. .,27-4815. ,

OFERECEMOS cozinheiras de va-rias categorias,, com ótimas re-ferências e documentos. Telefo
ne 52-4604.

LAVADEIRA quo lave e passebem — Precisa-se para casí do
pequena família, dormindo fora.- Rua Silva Teles n. 31 - per-to da Rua Uruguai — Andaraí.

COZINHEIRA - Para . trabalhar
em uma oficina que tenha refe-
rencias. Horário de 7h 30m às
16 horas — Rua Pe. Ildefonso
Penalba n. 355 — Todos «*
Santos.

PRECISA-SE cozinheira forn» • fo
gao para casa d. alto tratamen.
lo, uma folga stmanal compl.ta,
Iam ajudante, dormir no «mprê-
go. Paga-s* muilo bom. — Tratar
c/ D. Daura. Ttl.: 46-8180.

COZINHEIRA - Preclsa-sc para
casa dc família cont pratica
referencias. Pagam-se Cr$ .
100 OOO. Rua Francisco Otavia-
no n. 132 - Tel. 27-4566.
COZINHEIRA - Para casal, so-
mente o lantar, dormindo fora.
Preferencia a quem morar perto— Documentos e refs. Paga-se
bem. Rue' Toneleros n. 231 ¦—
ap. 101 (esq. de Figueiredo
Magalhães)
COZINHEIRA com pratica do
trivial variado só para almoço —
Rua Haddock Lôbo n. 171, —
apartamento n. 401

PRECISA-SE 2 mocinhas. Crí S0
mll. Para ajudar .m casa de fa-
mllia. Tratar 1 Rua Sousa Lima,
178 ao. 802 Posto 6.
PRECISA-SE d. .mpr.gada com.
pet.ntt, para cozinhar • passar,• uma mora para arrumação.' —
Rua Migual Lemos, 24/503. Tal.
56-1789.

PRECISA-SE de uma lavadeira.
Tratar no Av. Ataulfo do Paiva,
1321, ap. 102.
PASSADOR para máquina Hoffman-Rua José Vicente, 18. Telefone
38-0867.

PRECISA-SE empregado balcão
padaria com pratica — Apresen-tar documentos - Rua Abage-
ru n. 25 - Vila Kosmos - VI-cente Carvalho.
PRECISÃ-SÉ~drWças~di~bõã
aparência que saibam fazer as
quatro operações para trabalhar
em balcão de doces - Tratar naRua da Paisagem n. 83, loja D
depois das 13 hora:.
RAPAZINHOS - P_ra~~._b7_nç_.
externas, preciso de 8 (oito). Sóatendo das 8 Js 9 horas cl do-cumentos. Rua Maria Freitas, 96¦603 — Madureira.

PRECISA-SE de moças para tra-
balhar com fotógrafo. Rua Capi-
tão Damasceno, 204, ap. 208, —
Circular. Caxias.
PRECISA-SE de vendedores (as)
para venda externa — Ordenado
120 000 na Rua Leopoldina Sea-
bra, 7 — casa 1 — Bento Ribei-
ro — Vizinha a Igreja Santa Isa-
bel — Documentas/ 2 retratos 3

4.

VENDEDORAS - Ganho do 250a 500 mil cruzeiros, vendendo
confecções, masculinas e -femini-
nas. Enírenümcs mercadorias temdinheiro. Rua Almerinda Freitas,25_sala 401 - Madureira.
VENDEDORAS - Pavilhão
precisa de algumas com praticae boa aparência para trabalhar
em sua filial de Copacabana. —
Tratar com Sr. Dialma, Av. Co-
pacabana, 836-A.

CPNTADORES

AGENCIA LINK - Rapaz ótimaletra C| bastanre prática de escri-turação LI Imposto de Consumo.
México, 21 - lO.o andar

PRECISA-SE do um bom lavador- Paga-so bem, no Tinturaria Ai-
more — Rua Alzira Brandão, 404.

PRECISO cozinheira só para alma-
ço. 60 mll, com casa • comida.— Rua Desembargador Isidro, 135*— Tijuca.

PRECISA-SE para lavar toda
roupa (à máquina). Passar rou
de 4 meninos. Trabalhar de o.-
mingo • quinta-feira, dormir no
emprego e folgar semanalmente
as sextas-feiras e sábados. Favor
apresentar-se com referência mí*
mma de 6 mesei. Ordenado; Cr$
50 000. Endereço: Rua Gustavo
Sampaio, 639/902 — Leme

PRECISA-SE de uma cozinheira. -
R. Dias da Cruz, 460 .Restaurante.

COZINHEIRA - Precisá-se com
prática. .Rua Icatu, 40 (fim Rua
S. Clemente) - 46-5749.
COZINHEIRA - Precisa-se
Av. General San Martin, 211, ap.
202 - Leblon - 27-5178 - Pa
ga-se bem, exigem-se referên-
cias
COZINHEIRA BRANCA - Ofere-
ce-se para casa de família, dorme
fora, tem referências, chamar Lu-
cílio. Telefone 23-4517. Ordena-
do 80 000.
COZINHEIRA - Precisa-se para
cozinhar e lavar para 1 casal,
competente, ótimo ordenado. Exi-
gem-se ótimas referências, Av.
joão Luís Alves 154, Urca. Tele-
fone 26-3889
COZINHEIRA do trivial fino,
competente, com referencias •—
Precisa-se para casal tratamento
- Crí 80 000. Xavier do Sil-
velra, 118 - 801 - Telefone
36-5239.

PRECISA-SE boa cozinheira-lava-
deira (tam máquina). Só boas ra-
ferências. - Visc. Pirajá, 295/701.
PRECISA-SE d* cozinheira. Exi
gam-se referências. Tal. 57-1056— Ordenado: 80 000.
PRECISA-SE de cozinhoira paracasal e dois filhos no Jardim Bo-
tânico, tel. 46-8219.
PRECISA-SE empregada que cozi-
nhe. Av. Rui Barbosa n. 560, ap.
904 — Flamengo,

PRECISO de moça para lavar
passar e arrumar que durma no
emprego — Av, Oliveira Belo
n. 408 _ Vila da Penha

CONTADOR ou tec. p| assistente
sub., prática, na Gamboa, 4001
500 000, atualizado com CRC,
referências. Av. Rio Branco,
151, sj loja s|09

PÁSSADEIRA - Precisa-se com
bastante prática de camisas. TIn-
turaria e lavanderia. SIL. Rua
Constante Ramos, n. 134-A.
PRECISA-SE de uma lavadeira e
passadelra. Rua Cupertlno Durão,
135 - Leblon.
TINTURARIA - Precisa-se de um
passador com prática em máqui-
na. Rua Santa Clara, 151, — Co-
pacabana

PRECISA-SE cozinheira que lave
e passe (tem máquina), serve
eventualmente, casal sem filhos
que o marido trabalhe fora, tem
moradia mas exigem-se referen-
cias de mais dè um ano de ser-
viço. Tratar i Rua João Lira, 28,
casa — Leblon.

TINTURARIA MIL CORES - Pre-
cisa-se de 1 passador e uma cal-
xeira. Paga-se bem. Rua das La-
ranjeiras, 203-A. Tel. 45-2420.

ÃG.NCiÃ LINK - Datilógrafo(a)
Moça ou rapaz exímio datil.

., conhec. de Inglês, bastante
prática. México, 2I_-_10.o andar.
ÃUDÍTÒR JUNIÕR - Grande fir-
ma estrangeira procura c| práti-ca comprovada. Não ê necessário
ler formado. Vir munido de
Curriculum Vitae. Excelente sa-
lário. Tratar* na Av. 13 de Maio,
23, grupos 614_e_613.
AUXILIAR CONTABÍLIDADE'-.;>•
Precisam-so moças maiores ou
menores o rapazes, sabendo es-
crever à máquina. Av. Suburba
na£_6_1570,_jsj_403_-_Pilares. _CONTADOR - NCrí 650,00, 

"pré"
tica 5 anos p| Chefe escritório
C.R.C. GB. contab. mecanizada,
Legislação Trabalhista, 35-50 anos

Sen.- Dantas, 117, gr, 223.

PRECISA-SE de 'moças 
com pratica de vendas, artigo de fácil

aceitação — Entrevistas com o
Sr. SILVA - das 9 às 18 ho-
... Rua Bonfim n. 318, fun-

dos. S. Cristóvão.
PRECÍSA-SE de-vendedores prã-cistas para venda de artigo de
grande aceilnção — Possibilida-
des acima de Crí 500 000. En-trevisías c| o Sr. SILVA, das 9às 18 horas — Rua Bonfim n.318 - fundos - São Cristóvão.
PRECISA-SE vendedora com bas-tanto prática para casa do mo-das. Trotar: R. Visconde de Pi-rajá, n. 111 -B. com a gerenteas 9 horas.

VENDEDORES ÓÜ VENDEDORAS
PARA AUTOMÓVEIS - Pr.cisa-s.
•m Copacabana á Av. Atlântica
osq. d. R. Djalma Ulrich n.
23-A - Loja - PSsto 5.

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS

REVENDEDORES - P,«.Ta._íí;
para v.nda do produtos «xclusi-
vos. Srta. Dil.r. Ed. Av. C.ntral,
sala I OOS.

RELAÇÕES PÚBLICAS - (Moça nu
rapaz de gabarito). Ganhar 300
mil Cruzs. e mais 30%. Erasmo
Braga 227-315.

DIVERSOS

VENDEDORES - Precisamos paravonda de aves abatidas. Aiuda de
custo mais comissões. Av. Ema-
ni Cardoso, 191, das 8 às 11 ho-
ras, Sr, Jaime.
VENDEDOR DE SABONETES. Pre-
crsa-se com prática no ramo. —
Tratar na Clavel Ind. Químicas
S.A. Rua Jr-eb' Rodrigues, 60.
VENDEDOR - Gen. Alim. Fixo
mais comissão. Tratar na R. Te-
nente Pimentel n. 140 — loja 52

Olaria — Álvaro, cj pratica.

MOÇA, precisais dc 20 a 23
anos, para atender telefones, tn-
dispensável ótima apresentação,
morar perto, boa caligrafia, co-
nhecer bem quatro operações —
Não se atendo por telefona. R.
Ipiranga, 33 --Laranieiras.
RECEPCIONISTA ç| prática gin.
completo 1|2 expediente, 200
mil. Av. Almirante Barroso, 91 sl
607.
TELEFONISTA PBX pegas p| o
Centro, não se atende p{ tele-
fone, solt., prática. Av. Rio
Branco, 151, s| loja sj 09,

ADMISSÃO IMEDIATA - Aten-
dente de crádito '— Exigimos:
prática comprovada, boa aparên-

Rua Ouvidor, 139, 3.° and.
BOY — Admite-se garoto de óti-
ma aparência para entregar livros
e documentos, ê necessário o pri-mário completo. Crí 75.000. —
Av. Rio Branco, 357, s| 206.
PRECISA-SE de moças t rapazes
para trabalhar num internato,
que durma no local, Rua Atalaia,
133, 3.° ondar, Engenho de Den-
tro (esquino com o Rua Piauí,
transversal, Av. Suburbana).
PRECISA-SÉ de aux. de estoquei
Tratar R. Piauí, 138. Sr. Paz.

TÉCNICO DE CONTABILIDADE -
Salário Inicial 250. Adm. rapaz
c| boa aparência com práticacomprovada. Av. Pres. Vargas
529, 18.Q andar.
TÉCNICO CONTABILIDADE - Pre
cisa-se contador com prática -
Tratar Rua Leandro Martins, 70,
1,o — Centro.

DACTILÓGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETARIAS

TINTURARIA - Precisa-se de pas-
sadeira com prática de linho e
vestido. — Rua Correia Dutra,
81-B. Catete.

COZINHEIRA - Saiba cozinhar.
Peço referências. Tratar Rua Ani
ta Garibaldi, 19. ap, 1002. Cop
COZINHEIRA - Precisa-se multo
boa de forno e fogão, com 1 sai-
dn por semana. Paga-se muitíssi-
mo bem. Tratar na Rua Paula
Freitas n. 89, ap. 101, com Da.
Maria.

PRECISA-SE do ótima cozinheira
com, referencias para todo ser-
viço de 2 pessoas — Crí 60 000— Dorm* fora o folga aos do-
mingos — Rua Barão Mesquita

174 — ap. 606 - Tijuca.

TINTURARIA - Precisa-so do pas-sadeira. Tratar na Rua Senador
Pompeu, 68.

PRECISA-SE empregada com pra-tica de cozinha. Otimo ordena»
do. Trazer referencias. Aires
Saldanha n. 66 — 802 — Copa-
cabana.

TINTURARIA - Precisa-se da 1
pass. ' para blusões c| pratica —
Senador Pompeu n. 205.

ADMITEM-SE desenhistas c| prát.em acabamento de plantas arqui-
tetônicas — Seleção à Rua Fco.
Serrador, 90 s| 1 502.

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA
METALÚRGICOS E
SOLDADORES

PRECISO de um técnico de ra-
dio. Pago bem. Rua Comandan-
to Mauriti n. 126 — Centro.

POLIDOR - Com muita pratica- Precisa-se R. Manual Cavane-
las, 113 - B. Pino.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS
CARPINTEIRO c! prótica de ins-
lações c. - Preciso-se. E' Inú-
tíi, se não tiver competência. —
Trator na R. Visconde de Santa
Isabel n. 295 L. A cj o Sr
PINTO.
CARPINTEIROS
Precisamos de „„.,.,*,.
Rua Ana Barbosa n. 25

Otimo salário.

DE FORMAS -
competentes, à

Méier

JARDINEIROS

PRECISA-SE empregada p| cozi
nhar e arrumar, R. Sá Ferreira

171 - 902 - Copacabana,

COZINHEIRA - Precisa-so com
muita prática para casa estran*
geíra. Exigem-se referências. Or-
denado Cr$ 100 000 para pessoa
asseada e esporta. Rua Conse
lheiro Lampreia, 169. Cosme Ve
lho. Tel. 25-4169.

COZINHEIRA - Preclsa-so pessoa
moça cozinhando bem e lavando
Paga-se bem. R. Visconde Ca
ravelas n. 57, ônibus 154 -~ 136.
COZINHEIRA""- Preciso~de~.ri
vtal fino, referências — Rua Co-
pacabana, 1319, ap. 801.
CÓZÍNHEIRA - Precis'o 

"senhoro

competente c/ referencia — Rua
Paissandu. 199, ap. 104 — Tel.
45-5158. Paga-se oem.
COZINHEIRA - Prèciso-se que
durma no emprego e referências.
Crí 50 000 - Rua Gustavo Sam-
paio, 211, ap. 1 201 - Leme
COZINHEIRA todo serviço de 2
senhores, 60 x 80 mil. Rua Mar-
quês de Abrantes, 216, ap. 802.
26-2404.
COZINHEIRA - Precisa-sa de 35
a< 45 anos, com ótimas referên-
cias, p| o trivial simples de ca-
sal distinto, dormindo no alu-
guel. Será tratada como pessoada família. Paga-so bem. Tratar
pl leis. 49-4562 ou à noite
36-4983.

PRECISA-SB de cozinheira 30 i
40 anos com referencias. Orde
nado de 80 000 — Rua das La
ranjeiras n. 495.
PRECISA-SE de senhoro boa apa.
rencia, dando referencias, paracozinhar e demais serviços: Tra-
tar na Estrada da Barra da
Guaratiba 9 815. Pegar ônibus
em Campo Grande

DIVERSOS

PRECISA-SE empiregada domes-
tica para co_.inh_.j_, passar e pc-
quenas limpezas. Rua Delgado
de Carvalho 52 ap. 201. Largo
Segunda-feira. Tijuca.
PRECISO
tas

 2 cozinheiras mensalls-
..., uma de 110000 e outra de
60 000. Av. Copacabana, 534
_-_-_•_ _402. Trazer documentos.

JARDINEIRO profissional mineiro,
oferece-se, casado só para Petró*
polis pf tomar conta.de casa de
campo — Salário: 90 mil. Boas
referências — Carta p| portaria
do JB, sob o n.° 321 323, com
endereço certo

ADMITEM-SE datilógrafas-recepc.
e secretárias de vários níveis -
Seleção a Rua Fco. Serrador, 90
s|_I502_- Cinelandia
DACTILÓGRAFA. Admite-se uma
com pratica, de arquivo, idade
entro 20 e 33 onos, de preferên-cia residindo em Sta. Teresa ou
imediações. Salário entre Crí ...
180/220 000. Av. Rio Branco,
106-8, sala 1 310.

OFERECE-SE jardineiro fax., solt.,
p/ efetiva, pratico, casa familia.
Dormir no' emprego, lava carro,
vidro, encera. Boas refs, Telefone
38-0531.

CASEIRO - SPLTEIRO - Ofere-
ce-se para Teresópolis ou Pe-
trópolis — Cartas para Av. Rio
Branco n. 143, 2.°, — Sr. Cor-
reia -- Dá referencias.
EMPREGADA- para colégio inter-
no. Precisa-se para atividade do-
mestiça. Boa aparência, desem-
baraço e que durma no colégio.
Rua Augusto Vasconcelos n.°
800. Campo Grande — Guana-
bara.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

AUX. DE ESCRITÓRIO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se maça maior de 20 anos.
Av, Afrânio de Melo Franco, 330— Paissandu Atlático Clube. So-
mana de terça a domingo. Fa-
lar c/ Sr. Wilton, das 10 is 19
horas.

COZINHEIRA - Preciso com
boas referências, Av. Epitácio
Pessoa, 1 500, ap. 301. Telefo-
ne 46-9325.
COZINHEIRA - Precisa-so forno
ti fogão — Rua Barão de Jagua*
ribe, 232, casa de família. Exi-
gem-se referências. Paga-se bem- Fone .27-9047. '
COZINHEfRA^ Precisa-so pe.*soa de responsabilidade que se-
ja^ de forno e fogão para resi-
dência de fino: tratamento. Av.
Vieira Souto, 412 C-Ol, Paga-se
bem exigem-se referências.

ESTUDANTE DE DIREITO - Mí-
ça para trabalhar em escritório
de advocacia ligados a imóveis.
— Precisa ser dactilógrafa. Tra-
tar com Dr. Milton Moura na
Rua da Quitanda n. 19 — sala
312 (3) - Telefono 31-2820.

DACTILÓGRAFA 1 foturista plJacaré pratica, solf. 170, outra p/corresp. serv. gerais livros solt.
São Cristóvão 180-200,00 pratica— Av. Rio Branco 151, sobreloia
sl. 09

CARPINTEIROS - MARCENEIROS— Precisa-se de bons profissionais
que conheçam inftalaçÕas comer-
ciais, trabalham em máquinas «marquem obras. Paga-s, bam ,
poda faxer horas extras. — Rua
Maria da Glória, 180 - Ramos,
lado da Av. Brasil. Esta rua faz
•squlna cotn a Rua Gérson F,r
reira.

RADIO-TECNICO - Que enteno-
de áudio, tenha instrumentos,
leia esquema para montagem da
rádio transistorlzado. t necessá-
rio boa aparência — Tratar na R.
Campos da Paz, 111, cj 2 — Rio
Comprido.

GRÁFICOS
AJUDANTES DE ENCADERNA-
CAO — Precisamos no Ruo Frei
Caneca n. 383 - Vida Doméstica.
CORTADOR para tipografia, paramáquina pequena manual — Pre-
cisa-se na Rua do Resende, 187.
ENCADERNADORES - Precisam.
se para livros em branco — Rua
José Vicenle, 86, (Praça Verdun
GRAFICO — Precisa-se um com-
positor e um taloeiro. Rua Alzi-
ro Valdetaro, 16 — Sampaio. Ttl.
29-6685.

CAÍPINTARIA E M. D'AVILA LT
Rua Garcia D'Avila n. I73-A
Ipanema — Precisa-se de ofi

ciais paro todo o serviço. Paga
se bem. Favor não se apresen
tar quem não fôr competente.
CARPINTEIROS - Precisam-se pa-ra oficina. Rua Amaetinga n"
335 — Cordovil.

DACTILÓGRAFA - Pr.cisamos 1
com muita pratica — Avtnida
Prts. Vargat n. 50* — coni
1 501.
DACTILOGRAFO - Admite-se cl
pratica. Possua o curso ginasialcompleto. Idade dt 21 a 30 —
Falar, na Av. Teixeira de Cas-
tro, 266, conj. 201 - Bonsu-
cesso. *
DACTILÓGRAFA - Precisa-se c|
pratica mínima de 2 anos com
conhecimentos de escritório a Vi-
draçaria Lenita Ltda. no Rua
Leopoldina Rego n. 574 — Ola-
ria
DACTILÓGRAFAS - NCrí 160
220,00 9 moças, pratica, ginas.semana 5 dias, aumento trimestral- Sen. Dantas, 117. gr. 223.

CARPINTEIROS DE ESQUADRIAS— Precisam-se competentes. Rua
Ana Barbosa, 28 — Méier. .
MAQUINISTAS - Precisam-se pa-ra fáb. de móveis, Rua Viuva
Çléudjo, 362-F, Jacaré.
MARCENEIROS - Precisam-se na
fabrica na Rua Generol Pedro
n. 403 - Centro.
FABRICA DE MOVEIS - Precisa

IMPRESSOR para máquina Milton,
prcclsa-se de um, conhecendo
multo bem a máquina. Av. Tei-
xeira de Castro, lló-C,
PRECISA-SE* de dobrador o im-
pressor p| máq. de cilindro F|
AA. Avenida Guilherma Max-
weil, 234, — Bonsucesso.
RETOCADOR - Gráfica da Of.
fset admite — Tratar na Rua
Sinimbu, 503, entrada pela Rua
São Luiz Gonzaga, 921.
TIPOGRAFIA - Impressor, preci.
sa-se para trabalhar por obra —
Mleheler vertical - Tel. 34-0745.
TIPOGRAFIA - Compositor, pie.
cisa-se com bastante prática. —
Apresentar-se com documentos na
Rua_Camerino 104. Centro.

TORNEIROS - FRESAD.
- AJUSTADÒRES
FRESADOR MECÂNICO -
sa-se. Paga-se bem, Ruimorii*-f. wc muvci_i — precisa sa-se. raga-se oem, kui

tupleiro e meio-oficial de marce- de Bom Retiro n. 2 341.
nAÍrrt Au li.i_.c_ 1 RA**. _.-.._-,.-. _ _._

Preci-
Barão

neiro. Av. Itaoca, 1 863.
PRECISA-SE de um marceneiro eum coldeiroir» na Rua Almirante
Ari Parreiras n.° 454-A. Est.. do
Rocha.
PRECISA-SE de marceneiros ..<-.
Rua 7 de Setembro, 76-B (Otlca)Perguntar por Sr. Romeo.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se de moça maior, boa
dactilógrafa. Salário NCrí 120,00
trabalha sábado até meio-dia —
PAUL NATHAN ARTES GRÁFICAS
LTDA. - Álvaro Alvim n. 33137- 1.°.

PREGOS
DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEÍRAS
E COPEIRAS
EMPREGADA - Precisa-se parapequena família, porá todo servi-
ço menos passar e lavar. Tralar
dopois das 2h à Av. Copacaba
na, 583, ap. 508.
EMPREGADA - Procisa-so, quedo referencias, para casa de fa-mília, podendo ou não cozinharRua Professor Gabizo, 260-AEnlrada Avenida.
EMPREGADA - Precisa-se cõmboa aparência, tendo muito pra-tica c dando ótimas referencias.Ordenado de .Crí .90 000 an-tigos. Rua Barão da Torre n42, ap. 603. - Ipanema.

EMPREGADA para casal, tntrt 30» 40 anos, do responsabiliuad,.
Todo serviço. Exigem-sa referên.cias. Ordenado 60 000. Trat.r naRua Pompeu toureiro, 120, ap.

LEBLON — Precisa-se de empre-
gada para todo serviço de umcasal - Rua General San Martin,216 - Telefone 47-3148.

PRECISA-SE de babá com mui- PRECISA-SE de babá com práti-ta prática para bebê. Paga-se
bem. Exigem-se referências. Tra-
tar à Rua Pinheiro Machado, 103
ap. 604 - Tel. 25-1040.
PRECISA-SE na Missão Evangé-
lica domesticas práticas. Garan-
limos carteira assinada, ótimos
salários e todas as vantagens so-
ciais. R. Santana, 98, l.o.
PRECISA-SE de umi empregada,
educada, para arrumar, ¦ e ajudar
em serviços leves. Paga-se bem.
Tratar na Rua Ministro Viveiros
de Castro, 43, ap. 401 — Copa-
cabana.

MOÇA - Precisa-se boa eparên-cia para tomar conta dt 2 crian-
ças. Que possa dormir no em-
prego. Tratar Estrada do Sapê,623 — Rocha Miranda.

PRECISA-SE uma empregedo -
Trotar à Rua Júlio do Castilho
58 ap. 201.

EMPREGADA - Precisa-so parotodo serviço. Tem passadeira. -
Exigem-so carteiro e referencias.Figueiredo de Magalhães n. 248,*p-_l__T01. '
EMPREGADA doméstica p/ Cop.!cabana 3 horas p/ dia c/ refe-roncas. Bom salário. - InformesTol.r 42-6560.

OFERECE-SE a Missão Evangélicadomesticas especiais, preparadas,orientadas e amparadas social-mente. Tratar pessoalmente naRua Santana, 98. 1.°

EMPREGADA - Precisa-se paraserviços domésticos em geral. -
Tratar com referências na Rua Ba-rao do Flamengo. 4, ap. 411
EMPREGADA - Precisa-se~de~T
para todo o serviço. Exigem-sereferencias. Tratar R. Xavier daSilveira n. 115, ap. 301 - Or-denado Crí 60 000.
EMPREGADA - Precisa-se par.todo serviço menos lavar, emapartamento de casal sem filhos
5.'£ÍJ1'S*!- '«'côncias. Tratar tel.
_7o°.. .* Rua -ü?,'**-* *¦-> Jaa*'«i*»n.° 212, ap. 202 - Ipanema.
EMPREGADA - Preciso para la-var o arrumar. Pego bom orde.nado. Exigem-sa carteira e re-ferências - Tel. 42-0802. Ava.rida Salvador de Sá n. 182 —casa 18 - Estáclo.
FAMILjA ESTRANGEIRA residem,no Bairro do Laranjoíras, precisadt copeira . arrumadeira e cozi-nheira do forno e fogão com «•pnn.ncia - Trotar na Av. Lfibo
júnior, 1 672 - Penha Circular.

OFERECE-SE, para todo serviço,senhora econômica, costuma per-mancçer longos anos nó emprê.
S°- 0& NCr$ 1000- T|ne . 32-5358,

PRECISA-SE de uma empregado
para coperar e arrumar em ca-
sa de pequena família, Paga-so
??J1* 1.',•*"' n* Ru« Aquidabã,562 — Lins

OFEREÇO babá espanhola e uma
Ç.1___"_ íe competência. Ttl.52-5644. Agência Rizzo.
OFERECEMOS ótimas arrumadei-ras, copeiras, e babás, com car-teira e boas referencies. — Tele.fone 524604.

PRECISA-SE empregada para to-
do serviço em cosa de família.
Tratar Rua João Vicente 1 109,ap. 202 - Bento Ribeiro.

ca para 2 crianças, paga-se 
"bem

com boas referências. Afrânio de
Molo-Fronco, 1251201 - Leblon.
PRECISO empregadas estrangei-
ras ie brasileiras, copeiras, babás
e cozinheiras. Ordenados até .
110 rnil, com documentos e refs.
Av. Copacabana, 534, ap. 402

IPRECISA-SE de empregada paratodo serviço. — Paoa-se bem. Tra-
tar na Praia do Flímengo, 400,
ap. 1101.

PRECISA-SE de . doméstica paradormir no emprego. — Paga-sebem. Rua André Cavalcanti, 96,casa 2, Centro, D. Geralda.
PRECISA-SE de empregada paratodos-os serviços com prática.Pagam-se 100 mil cruzeiros men-sais. Exige-se carteiro e referên-
cias. Tralar Rua Aristides Espfnola, 52 - Leblon!

PRECIS A-SE senhora de 35 a 45anos para serviços casa de se-nhoro doente. Nossa Senhoradas Graças, 236. Ramos.

OFEREÇO cop.-arrumad-iras, co-zmhsiras etc. Com referencio edoe. Tel. 32-0584. 32-5556. Ag.Riachuelo.

PREClSA-SE de empregada parapequeno familia de tratamento.Rua Sá Ferreiro, 44, op. 1103.Copacabana. C. E.
PRECISA-SE mocinha psra ajudarem serviços de ap. pequeno. Exi-
jo acompanhada de responsável.
Ruo Riochuelo, 320, ap. 201
PRECISA-SE de uma empregadaPaga-se bem. Rua Leopoldo Mi
guez, 32, cj 4.-
PRECISA-SE de empregada paratodo serviço. Exige-se referência.- Rua Conde de Bonfim, 171, op.604,

OF.REÇO 2 portuguesas - Umatopeira, babás c cozinheiras -
Agencia Alemã Olgo — 37-7191

PRECISA-SE empregedo serviçcvuma senhora — Eng. Nâvo. Te.lefone 49-5791.
PRECISA-SE empregada, todo ser.viço com carteira ou roferencia.- Tratar Rua Aires Saldanha, 41.op. 801.

PRECISA-SE de empregado parapequena família, 60 mil. Rua Se-nador Vergueiro, 52, op. 14.
PROCURA-SE . empregado todo
serviço. Cozinha bem. Referên-
cias. Leblon- - Tel.: 47-2482
PRECISA-SE empregada todo ser-viço, limpar, lavar, passar —
Crí 100 000 ou NCrí 10,00. Tra-
tar parla manhã. R. Aires Sal-danho, 114, ap. 303

PRECISA-SE copeiro-arrumador, p/casa da casal de alto tratamen-
to, de boa aparência, e com
boas referências de casa de fino
trato, para limpeza. Exigem-se
referencias. Tralar na Rua Lopes
Quintas, 497 - Jardim Botânico.

COZINHEIRA - Precisa-se paraserviços do um casal, trivial fi-
no. Exige-se referências ou car*
leira. Paga-se bem. Tratar R.
Domingos Ferreira, 180, op. 503

Copacabana.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se que tenho conhecimen-
to de peças de rádio e televi-
sao. Apresentar-se à Rua Costa
Ferreira n.° 102, Centro, com o
Sr. Leitão.

COZINHEIRA -, Precisa.se, in.
clusive para passar roupa — Po-
ga-se muito bem. Pede-se refe-
rencias. Trotar no Rua Barão da
Torre, 280, ap. 401. -
COZINHEIRA - Forno • fogão.
Para casa dt tratamento. Rafi-
rênclas. Ord. 100 000. Rua Sou-
za Lima n. 17», ap. 101.
COZINHEIRA - Para família ts
trangtlra, tabtndo trivial fino. -
Apresentar documentos t ref.rên-
cias. - Av. Atlântica, 570/1 201.
Leme.

PRECISA-SE de uma copeira —
arrumadeira - de boa' aparência —
responsabilidade e referencias -
Tratar pessoalmente R. Oliveira
Rocha, 57, ap. 401 - Tel. .,46-5580.
PRECISA-SE tmprogada sem com-
Íiromisso para todo serviço dt

amílla dt 3 pessoas qut saiba
cozinhar o trivial fino. lavar com
máquina • passar, qut durma nolocal do emprego — Ordenado
mensal: Crí 100 000 - Tratar RBarata Ribeiro, 299, tp. 401.
SENHORA — Oferece-se ocotnpo
nha doente - Tel. 27-5031.
SENHORA só preciso emprego-da do responsabilidade p| todoserviço cj carteira e referencias

e que saiba cozinhar — Tel.i .36-5211.

COZINH. E DOCEIRAS
A AGENCIA Riachuelo tem cozi-nheiras, cop.-arrum. babás etc.Com doe. e informações. Telefo-nes 32-5556, 32-0584.

COZINHEIRA - Part 4 ptssoas.Bom quarto. Folga dt 15 tm 15
dias dt sábado a itgunda • nos
outros domingos 1 tardt. Trivial
variado. Salário a combinar. Ttl.
47-2407. - Rut Maior Rubtm
Vaz, 596 - Praçt do Jóquei.

AUXILIAR para escritório — Pre-
ciso aposentado. — Tratar Av.
Marechal Floriano, 143, solo 1 304

Sr. Lourival.
AGiNCIA LINK - Seção Pessoal,
moça c| gin. Muito boa datilogra-
fa c| prática no setor — México,
21 - 10.° endor.

AUXILIAR EXPEDIÇÃO - Preci-
sa-se p| serviços gerais escrito-
rio comercial. Indispensável ser
ativo. Curso ginasial, boa letra
e saber escrever a máquina; Ida-
de 25 a 35 anos telefonar - Tel.
23-2496.

FATURISIA - P.tcisa.sa d, ,xi-
mio datilografo faturista (rapaz),
com granda prática na extração
d. duplicatas. Indisptnsávtl boi
caligrafia • itgurança nos cil-
culos. Cartas para t Caixa Pos
taj_n. 330S- Rio/GB.
ESCRÍTORIO DE~CON.ABILIDÃbE
— Precisa de um empregado pa-ra serviço interno e externo, de
12 a 14 anos de idade, correto
e trabalhador. Av. Pres. Vargas,
446, 2.° andar.
FUNCIONARIA solt., 25 anos.
clara, procura m|esp., è tarde em
escritório ou secretaria de esco.
Ia, p. trabalhar c. aux. esc, dact.,
ou recepcionista (Recados p. ..
30-1825 ou 30-7275, - chamar
Édino).

DESEJAMOS admitir boa datlló
grafa, copista de Inglês e outra
com redação comercial, ótimas
condições, ótimo ambiente. Mi
guel Couto, 23J703.

MOÇA até 16 a. Precisa-se com
muito boa letra, para esc. de
contabilidade. Tratar na Rua Adol-
fo Bergamini n. 216. Eng. de
Dentro.
MOÇAS — Precisa-se, com boa
letra, para escrituração de livros
comercieis — Apresentar-se na R.
Buenos Aires, 204, 3.° andar,
das 9,30 ès 10,30 horas

ADMITIMOS urgente (1) aux. de
escritório, rapaz, (1) moça dact.
c/ redação p/ seção cobrança e
(1) motorista p/ diretoria. Av,
Rio Branco, 185, s/ 1021.

MOÇA de ótima aparência e ca-
racter. Precisa-se para escritório.
Rua México, 74 sala 1 103.

AUXILIARES almoxarife 300
Pessoal 180 - Dat. (a), 150/
200 - Aux. escr. 150/180 -
Secret. esteno p/ diretório até
26 anos, 430 mil. R. México,
111, s/ 605.
ACADÊMICO DIREITO - Para
escritório de advogada» não é
necessário prático forense. Ruo
Alcindo Guonabara, 24, sala
1 709 - Telefone 52-4924.

COZINHEIRA E lANCHEIRA com
bastante prática, qua conheça dè
tudo. Paga-se bem. — Jf. Santa
Lulsa, 206. Maracanã.
COZINHEIRA - Pt forno • fo-
gão. Prtcisa-s, na Rua Condt dt
Bonfim, 577 tp. 101. Exigt-st
bot apartncit • qut durma no
•mprego,
CASAL prtcist cozinheira t ct-
ptira-arrumadtira, d, prtftrincia•slrangeiras, qut ttnham bastanlt
prática t rtftrânciat peto mtnes
dt 2 anos. - Tratar ptla ttltfont
57-2449 ou Ruo Joaquim Nabuco,
154, ap. 402. Paga-s, b.m.
COZINHEIRA - Preciso, faça to-
do serviço um senhor só, 100 mll

Rua Pedro I n. 7, ap. 307.
COZINHEIRA para o trivial fino
fazendo mai» alguns serviços.
Ord. 70 000. Pedem-se referen-
cios. Av. Atlântica, 3772-501. -
Tel. 27-4486.

AUXILIARES escritório >/ práticac/ primário, vários vagas atra-
vés n/. sistema rápido. R. luel-
dio Lago, 91, s/ 611.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. -
Preciso-se de rapaz, com conhe-
cimentos de contabilidade t de
maquina RUF — Ordenado Cri
230 000 - Rua dos Andradas n.
143, a partir dos 9 horas.
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
PRINCIPIANTE - Firma estrangei-
ra procura mfiça de bot aparên-
cia, recém formada ou cursando
técnico contábil qua escreva à
máquina regularmente. Horário p{trabalho de 9 is 17 el sábados
livres. Otimo salário. Tratar na
Av. 13 dt Maio, 23, grupos 614- 613. ~v

DATILOGRAFA (O) BI-LINGUÉ
— Importante firma norte-ameri-
cana procura rapaz ou moça c|
prática comprovada em datilogra-
far os idiomas inglês e portu-
guês. Horário p| trabalho de 9
às 17 cl semana de 5 dias. Otimo
salário. Vir munido de Curriculum
Vitae. Trator no Av. 13 de Moio,
23, grupos 614 e 613,
ESTENOGRAFA- SECRETARIA, em
inglês-português, sal, em aberto.
Av. R, Branco, 185, gr. 230 -
Mello."ESTENOGRAFA 

EM PORTUGUÊS
Firma de grande projeção e con
ceifo, procura secretária cj prática comprovada, até 35 anos. —
Horário p| trabalho de 9 às 17
cl sábados livres. Salário inicial
de 450 mil. Restaurante próprio.Tratar na Av. 13 de Maio, 23,
grupos 614 e 613

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL
ARMADOR DE FERRO - Precisa-
ío de armador, de ferro e en-
carregado. Rua Conde de Bon
fim, 1305.
ARMADORES - Precisam-se com-
petentes — Rua Ana Barbosa, 28

Méier.
APONTADOR- DE OBRA - Ad-
mitimos com prática comprovada
e referências —Escrever de pró-
prio punho para a Rua México,
168, gr. 1007 - Dando endorô-
ço, pretensão dt salário a refe-
rencias.

PRÊCISA-SE torneiro metalúrgico
1|2 oficial. Rua Tacaratu, 366. —
Honório.
TORNEIRO MECÂNICO - Pr_"
cisa-sa do computenta para ser-
vlços gorais — Rua T.ntnt*
França n. 101 - Cachambi.
TORNEIRO - Precisa-se com pra-tica de preferência em válvulai
e registros — Rua Antônio Rego," 120 - Olaria.
TORNEIRO MECNICO - Precisa-
se:' competente. Tratar Rua Tei-
xeira Ribeiro, JOI — Bonsucesso.
TORNEIROS - Preclsam-se paratrabalhar em Itatiaia, Est. do Rio.
Tratar Av. 13 de Maio n.° 13,
5° andar, salas 517119.

SAPATEIROS
SAPATEIRO - Precisam-se de
frezadores. Rua Nipoã, 63 — Rea-
lengq,_perto do hospital.

ESTUCADOR - Dá-se reveslimen
to de empreitada a metro. Rua
Santa Luiza, 167 - Maracanã
ESTUCADOR - Precisam-se com-
petentes — Rus Ana Borboso, 28

Méier.

EXÍMIOt datilografo que tenha ocurso ginasial, prática em servi-
ços do stencil e eficiência com-
provada!' Favor não se apresentar
quem não esteja devidamente
capacitado - Av. Pres. Vargas,
529 - 15.0 ,ndar, sala 1506 -
Sr. Sérgio.

MEIO OFICIAL PEDREIRO - Sa-bando fazer remendo de massa— Sobe no andaime — Rua Pais-sandu n. 48 c/ Odilor.

MOÇAS — Precisam-se que se-
iam boas dactilógrafas com pra-tica de escritório - Trolar naRua Gonçalves Dias n. 59, comDona Cel!.

MENOR — Precisa-se para ser-
viço de escrilório. Av. Fren-
Min Roosevelt n. 84, sala 501
OPERADOR REMIGTON OPTIMA
TIC ^— Admite-se rapaz de boa
aparência p| firma no Centro. Só
se apresentar elemento capacita-
do. Salário inicial 2501300. Av.
Pres. Vargas, 529, 18.0 and.
OPERADOR RUF, FRONT-FÉÊD-^
NCrS 200-250 mil, 3 vagas, 2
pl Ruf Infraconte, semana 5 dias,
até 30 anot — Sen. Dantas, 117,
gr. 223.

MOÇA 21 a. educ, apresento-vel, ativa, fai. inglês, alguma
dactil., b. letra, redoç. próprioem port. e se neces. ingl., ca
paz aprendtr rápido, deseja trabhonesto, b. horár. t remun. n;Z. S. ou C. Resp. pl fovor po n.» 347 284, na portaria dês-te Jornal.

PRECISA-SE dt mêça auxiliar dt
tscritórlo. Tratar Cata Marltnt.
Estrada Vicantt dt Carvalho n.°
1 618. — Praça do Carmo
PRECISA-SE moça boa aparência
c| bons conhecimentos dactilo-
grafia e serviços escritórios. R.
Senador Dantas, 117, sl 839.
PRECISA-SE de menor aux, de
escritório. Tratar R. Piauí, 138Dona Lia.

PRECISA-SE do doméstica. Ave-nida Copacabana, -262, 4.0 andarTel. 57-0815.
PRECISA-SE de empregada com-
petente todo o serviço op., co-zinhar trivial fino. Exlgem-se re-ferências. Ordenodo CrS 60 000Tratar na Rua Bolívar n. 21ap. 1 201 - Copacabana

AGENCIA ALEMÃ OLGA
37-7191 — Cozinheiras, babás 

"t
copeiras brasileiras e estrangei
ras com ref, a documentos. Av.Copacabana n. 534, ap. 402,

PRECISO da buteiro poro obrosob, medida. Ver no Av. N. S.d^ Penha n. 257-A_-_Penha-_
PRECISO empregada p| todo o«trvlço. Paga-se bem. — Av.At.lantica n. 2334J12

AGÊNCIA RIZZO oferece banque-
teiras forno e fogão, arrumadei-
ras e babás 2 portuguesas etc —
Tel.: 52-5644.

PRECISA-SE de empregada ap.
pequeno. Paga-se bem, na RuaBarata Ribeiro n. 737 ao
602. K*

_ i,, _ "i.T -*'*'•«"" iraiar depôs das 15 hor- Av. Copacabana, 534, ap, 402 Rio Branco, 135, \la 8°.

PRECISA-SE de empregado paraserviço doméstico em residênci?.
Tratar depois, das 15 horas, Av.

PRECISA-SE empregada para todoo serviço, com muita prática —
Exigem-se referências — Paga-sebcm. R. Pinheiro Machado, 103,tp. 604 -, Tel. 25-1040.

AGENCIA MOTA tem as melhores diaristas, cozinheiras, faxinei-
ras, lavadoiras e passadeiras. —
Tel. 37-5533, com documentos.

FAMÍLIA suíça de tratamento
precisa ótima cozinheira de for-no e fogão, que saiba ler. Or-denado inicial Cr$ 90 000. Exi.
gem-se ótimos referêncioa —
Tratar: Tel. 57-5643.

ATENÇAO - Cozinheira, precisa-mos, ótimos ordenados. Rua Se-nador Dantas, 39, 2.0 andar,
sala 206.
BOA COZINHEÍRA - Pago NCr$80,00 por boa cozinheira paratodo serviço: cozinhar, fazer com
pras, lavar ha maquina, passarencerar, arrumar. Apartamento
grande com 3 adultos - Exijo
boas referencias e dormir noemprego .- Rua Conde Bonfim

412 -.- ap. 604. '

COZINHEIRA - Preciso fino va
riado, durma emprego — 60 mil.Referencias, A|ant. sab. e domR. Siqueira Campos, 142, ap. 701
COZINHEIRA - Preciso 

"tífüíl
variado, casa 3 pessoas, tossona.
da, di referências. Ttl. 27-7725 t47-7499.

EMPREGADO - Preciso-se, quesaiba cozinnar e passar p| 3 pos-soas — Não dorma no aluguel.Rua Gen. Venânclo FISres, 100,ap. 301 - Leblon.
EMPREGADA que soibo cozinhor
para família três pessoas. Jar-dim Botânico. Exigem-sa refe-
rencias. Ordenado a combinar —
Tel.: 46-8963.
EMPREGADA - Preciso qüe sai-ba passar e cozinhar trivialfino. Exijo referências. Rua Vo-luntários da Pátrio, 433, ap. 801— Botafogo.

AUXIUAR.escrit. dat. ei gin. No
tista f| em cálculos prát. maq
somar (R) Dat. (a) (o). Av. Alml
rante Barroso, 911607.
AUXILIARES Contabilidade com
ótima lotro um para S. Crist. 150
outro escritas avulsas entre 2840
anos, 200,00. Av. Rio Branco
151, s| lojas 09.
ADMITO aux. escr. 150 Contador
conhec. seguro 1000 Secretaria
noções Inglês 300 dact. (a) 180
Rua 7 de Setembro 63 sl. 702.
ADMITEM-SE aux. escritório c/
noções Dep. Pessoal, 160/200.
Dactilografo (a) 160/200. Dact!-
lografa c/n/contab. 180/220. Te-
lefonista PBX 150. Praça Floria-
no, 19, s/89.
ADMITBM.SE aux. contabilidade
c/tecnico até 28 a., c/prat. 2
anos 2001250. Dactilógrafa 1601
200. Praça Floriano. 19 gr. 89.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO--
Precisa-sa mofa menor cl pritlcaserviços «critério, boi Ittrt, tt-
çr.vendo b.m t máquina. RuaPadre André Mortirt 43147. -
Méier.

RAPAZ PARA AJUDANTE DE
CONTADOR, para colégio, com
pratica t rtferencias. Tratar naRua Silveira Martins n. 140 —
op. 603, das 12 is 14 h

MOÇAS dots. p| Z. Sul práticamínima 2 anos solteiras escrit.livros corresp. 120 200 000 gine-
.íi.* Av* Rio Branco, 151 sllojas[09.

ENCARREGADO DE OBRAS -
Com experiência de obras pu-bllcas, pontes etc. Tratar na Av.
Prei. Antônio Carlos, 615, s/
1001B, depois das 17 horas.

PEDREIRO - Precisa-se para tra-
balho noturno — Paga-se muifobem. Trator na Rua México, 168,
0J___lSP?f da' 17 ««J9 horas.
PEDREIROS - Bons profissionais- Precisam-se na Rua Almte. Ale-
xandrino, em frente ao n.o 1090

Obra da Fercon.

PRECISA-SE de pespontadeira. —
Rua 21 de Abril, 63 — Quinti.
no.
PREClSA-SE de sapateiro para
conserto. Rua Barata Ribeiro,
273-A.
PRECISA-SE de pespontador obra
Luís XV fino - Rua Padre Maq-
Jo n, -IB - Madureira.
SAPATEIRO - Precisa-st paraabra nova do mocossim. Exige-
sa servifo perfeito. Travessa do» «
Tamoios, 32 loja-B — Flamengo.

DIVERSOS
AJUDANTE DE BOMBEIRO - Pre-
cisa-so de um. Tratar na Rua
S. Clemente, 20.

PRECISA-SE de pedreiro e servente para ,obra, Av. Ministro
Edgar Romero n. 526 — Madu
reira.

PRECISA-SE de topógrafo com
experiência de rodovias a pavi-*mentação. Apresentar-se na Av,i
13 de Maio 13, 5.° andar. Dr.
Miranda, das 9 às 11 horas.

PRECISA-SE de uma moça paraescritório, que saiba escrever à
máquina a que tenha boa apa-rencia, até 8.30 horas. Rua Ba-rala Ribeiro, 364. l.*A.
SECRETARIA - Admite-se fraqui-
grata em português, com boa
apresentação a idade entre 20 e
33 anos, dt preferencia residindo
em Sta. Teresa ou Imediações. —
Salário entre Cr$ 400/450 000 -
Av. Rio Branco, 106-108, tala
1 310.

ELETRICISTAS -
RADIOTÊCNICOS
ADMITEM-SE montadores de rá-
dio c| prática, sala 100 - ótimo

BOMBEIRO ELETRICISTA - Pre-
cisa-se de um ccm pratica. Tra-
tar na Rua São Clemente n. 20
ESTOFADOR - Precisa-se - Rua"
Edmundo, 452 — Pilares — p/reformas. Procurar Nilton.

SERVENTE - Precisa-se para tra.
balho noturno — Paga-se bem.
Trotar na Praça Pio X, 98, por.taria c/ Sr. Ribeiro, das 18 _t
19 horas.
SERRALHEIRO - Precisa-se só
quem tenho prática em ornates.

h
l. -**-"*w-' »oio ivu — vuinio ifuem .enfia prambiente — Seleção è Rua Fco. grades, portões, portas dt açoSerrador, 90 . S| 1 502 - Cine- etc. Com documentos, na Ruai»""1»- Frei Caneca, 117,

OFÍCIOS E SERVIÇOS

ALFAIATES - COST.
AJUDANTE e costureira diarista.
Precisa-se de perfeitas e ligeiras.
São^ Clemente, 147, c| 76.
ALFAIATE - Pede-se calceira.
Trazer amostra. Rua Uruguaiana,
n.o 118, 7.o and. t/ 704. Sr.
Paulo.

RAPAZ MENOR - Precisa-se para trabalhar em escritório. Tra-
tar na parte da manhã na RuaBarala Ribeiro n. 34B, s. 303.

BALC. E VITRINISTAS
AUXILIAR DE BALCÃO - Precl
sa-se com prática de padaria —
Tratar a Rua Pedro Américo, 262ci Sr. José

ADMITO 4 senhoras negociar in-
dapendenta am malhas e roupas
em geral. R. Maria Freitas, 133
a| 314 — Madureira.

AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO -
Precisa-st dt moça c| conheci-
mentos gerais para casa de mo-
dos. Av, Copacabana n. 1 319- PSsto 6 - Tratar e. o Sr.
JORGE.
AUXILIAR DE BALCÃO - pTíc.sa-st loja de tintas nt R. Joo-
quim Polhores, .133.
BALCONISTA - Precisemos ad-
mitir urgente S moços pl trobo-
lhor como bolconista tm Maga-
zin 100 mais comissão. Av, Pres.
Vargas, 529, 18.Q andar.
FARMÁCIA — Precisa-se de um
pratico para balcão, aplicação de
injeções e manipulação, com refe-
rencias recentes. Trotar Farmácia
Jurupari, Rua Visconde n. 623 —
Ipanema.
MOÇA - Balconista, loja de se-
nhoras com pratica, boa apre-
sentacão. Rua Siqueira Campos,
43, sala 432.

CORRESPONDENTE - Prtcist vr.
gtntt cl muita pratico • noçótsdt inglês - Prts, Vtrgts n. 418- tala 907.

MOÇA para balcão, precisa-se.com prética para trabalhar em
loia de roupas pira homem. —

. Trator no Rua Conde de Bon-
•I fim, 422-B.

VENDEDORES
CORRETORES
ABC MODAS precisa revendedo-
ras pag. a prazo, malhas S. Pau-
lo - Av. Rio Branco, 156 - 10.°and. - Centro - Tel. 42-4998 -
Estr. Portela, 29, 2.° andar. -
Madureira.

ATENÇÃO - Vendedores de II-
vros — Oferecemos o melhor pia-no da praça, com prêmios e co-
missões em produção a partir de
Cr$ 2 milhões - Melhores Infor-
moções com Sr. Gomes — Av.
Pres. Vorgos, 529, 16.°, i| 1603.
CONFECÇÕES FINAS de senhores
e crianças — Precisa-se de ven-
dedor nesta praça — Otima co-
missão — Rua Figueiredo Maga-
Ihões, 219, ap. 913 — Urgente.
CORRETORES DE TERRENOS -
Precisam-s,. Tratar Sr. Alfrado.
Av. Pr.sid.nt, Vargas 50?, 5.°,
salt 502. Tal.: 43-3950
MOÇAS -RELAÇÕES PUBLICAS .
Praciiimos da universitárias ín-
taligenlas para um trabalho da
alto nível. Pagamos bam. Av.
Pr.sld.nl, Vargas, 509, s|1501.
das 10 horas am diante.
MOÇA MENOR ATE' 18 ANOS
— Precisa-se da boa aparência,
pratica am dactilografia - Pras.
Wilson n. 165 - 1 007, daa 14
horat.
MOÇA — Precisa-se de uma
para serviços externos — Pagam-
se 20% de comissão. Tratar pe-
lo ttl. 52-9447.

ALFAIATE - Precisa-se oficieis
paletós, calças, buteiro, ajudan-
te aprendiz, admite moças. Rua
Francisco Serrador, 90, grupo 204

CineISndia.
CALCEIRO - Preciso-se para sob
medida. Serviço Interno. Largo
do Machado, 29, sala 322.
COSTUREIRA aceita encomenda.
Tolefone 46-8385.
COSTUREIRAS - Fábrica pr.cisafechadeiras 2 agulhas a moças
menores com alguma prática de
costura. Rua Canindé, 5.

CABELEIREIRO (A) - Precisa-se
com fregueslo, part salão no
Centro - R. Assemblíio, 93, t/
402.

CALCEIROS(AS) para fábrica, com
muita prática, preferência bolsei-
ros ,salário mais prêmio de pro-dução. Semana da cinco dias. —
Rua Roberto Silva, 145. Est. Ra
mos.
CHULEADEIRAS - Precisam-se
com prática de calças de senho-
ras. Rua Santos Rodrigues, 255.
2.0 andar. Estáclo.
COSTUREIRA t ojudantes, preci-sam-se ccm prática de oficina
porá vestidos finos. Av. N. S.
Copacabana, 897-206.
PRECISA-SE costureira para ca-
misas, com pratica em gola ita-
liana, trabalho interno. Av. N.
S. Copacabana, 605, s. 902.
PRECISA-SE de acabadeiras paracalças e passador. Rua Visc. deMaranguape, 43 — Lapa.

BARBEIROS - MANIC

Vglutários dl íilria, 341, 1.°

AJUDANTE CABELEIREIRO (ho-imem) - Preciso c| pratica . La.
ranjeiras, 28.
BOTAFOGO - Salão de olisamen.
to. Precisa-se de alisadeira quebata bem o mareei. Voluntários
_->-_.!?.-¦- 329> •-••*** Q* Tel*' ¦•
20-55} 7.
BARBEIRO - Preciso-se bom e
competente com bom salário _-
R. Barão de Guaratibt n. 8 —
esquina do Catete.
BARBEIRO - Precisa.se que tra-
balhe bem. Pagam-se 50%. —
Rua do Matoso n. 271.
CABELEIREIRO - Preciso-se ma.
nicura, urgente. Marquês São Vi-
cente 61-C. 47-1494.
CABELEIREIRO (A) profisslonolcompetente — Rua Sn. Ciar,
n. 33, sala 320 - Copacabana.

ESCOLA DE CABELEIREIROS E
MANICURAS - Oferece-lhe a
oportunidade de ganhar o melhor
ordenado do momento. Cursos rá-
pidos e eficientes. Diurno • no-
turno. Rua Uruguai, 265 — l.o
andar.
ENSINA-SE manicura, fornece ma-
terial. Tratar das 20 is 22 horas
de terça a quinta. R. Voluntários
da Pátria, 354 - Dna. Nadir.
MANICURA — Precisa-se que se-
ja competente para homens. Sa-
lio Porto do Sol — Corlos da
Vasconcelos n. 155.
MANICURA - Precisa-se qutsaiba trabalhar bem, boa aparên-
cia a trato. Marquês da Abran-
tes n. 168, loja 17,
PRECISA-SE moça menor com
prática para aiudante cabeleirei-
ra. Barata Ribeiro, 348, s. 402.
PRECISA-SE de manicura para sa*
lão da cabeleireiro, com íregue-
sia. — Tratar na Rua General

f Belegarde, 156 - Eng. N6vo. —
Aian-Car Cabeleireiros Ltda.

AINDA há vagas para c_b.Lr.i-
ros{») — Minicuras. — limpeza —- —¦—¦...-._..
'if'\ 7,**"":': .M-*"1--»1" PRECISA-SE de uma manicure. -

^.:;..1I.,,ín:...!"is.*, ^.Ru'^_...-i,rmino f***9°*°- »«- -'¦Madureira.

:-*./.*•:,.*;
«•f*-^^.^;-**-^
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PRECISA-SE manicura. Rua São
Gabriel, 647-A — Maria da Graça.

PRECISA-SE da uma manicura —
Rua Calete n. 247 - sala 203.

LANTERNEIRO - Procisa-ie de
competente, 7,500 diária — Ba-
rão do Bom Reljron. 573.

PRECISA-SE de uma boa aiu-
dante ou cabeleireira — Av, Ed-
ton Pa_sò_ n. 15, loja D. Uai-
na - Tel. 38-7668.
PRECISA-SE de uma auxiliar dc
cabeleireiro — Tratar na Rua G.
Dias n. 16 — l.o and. - Sr.
HÉLIO. ,

MECÂNICO VÕLkSWÃGEN, _
Precisamos de menores c| prati-
ca de preferencia que lenha tra-
bathado em especializada. - Tra-
tar na Av. Brás de Pina n. .
2 155 - V. Alegre — I

PRECISA-SE ds - manicura . ajudan-
to, menor. Dá-se garantia, Av,
N. S. de Copacabana, 820|201.
- Sr. FREITAS

MOTORISTA com pratica de 5
anos morando na Zona Sul —
Precisa-se para casa de família
— Paga-se bem. Tratar na Av.
Guilherme Maxwell n. 390, com
SERRA — Exigem-se referencias.

MANICURA - Preclsa-se - Rua
Maria Freitas, 87, s\ -102 - M«-
dureira — Grande prática, «alário
CrS 120 000,

MOTORISTA — Empresa de trans-
portes rodoviários procisa com
pratica para serviços de coletas e
entregas — Tratar na Rua São
Januário» 1057. __^^__

MANICURA — Preciso ürgõntê
com prática, pago bem, Rua
Condo de Bonfim, 42 — Tiju-
ca
ADMITEM-SE desenhista-projelista
c técnico em plantas de casas,
e/ exp. 2 anos. 270, 300/400.
Praçe Floriano, 19, gr. E9

MOTORISTA - Precisa-se p| tra
balhar em mat. construção, ex-
periência estrada. Tratar R. João
Cardoso, 3, Sto. Cristo.
MÕtcfRISTA — Precísa-se cf pri-
tica de entregas — Rua Santana,
184.

AGÊNCIA LINK - Datilografo -
Rapaz muito bom datilografo c|
bastante prática de serv. gerais.
México^ 1 — IO.0 andar.
DESENHISTAS — Admitem-se de-
senhistas com bom traço e boa
letra, de eletricidade e de lay-
out. Inscrições na Av. Rio Bran-
co n.o 106/108, sala 1310.

MECÂNICO - Precisa-se pj carro:
nacionais. — Rua Teodoro Silva,
237, boxe 1 - Sr. Luís Paulo.
MOTORISTA - Precisa-se c| práti.
ca de colégio, — Tratar na Rua
Pontes Correia, 137, Tijuca.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS

MECÂNICOS - Precisam-ss de
mecânicos com conhecimento de
automóveis Simca. Apresentar-se
na Rua Bento Lisboa, 116 — RE-
Dl SIA. 

AUXILIAR LABORATÓRIO - Pre-
cisamos de 7 moças pl grando la-
boratório n| praça, 100. Av, Pres.
Vargas, 529, 18.° andar.

MOTORISTA - Rapas - educado.
Ofcrecc-se p| trabalhar c| par-
ticular. Maiores informações pelo
tel. 26-3861, cj Francisco.

BENEFICÊNCIA BRASIL PORTUGAL
— Precisa-se de auxiliar de la-
boratório, com prática dc dac-
tilografia. Apresentar só quem
for capacitado. R. Felipe Cama-
rSo, 53.

MOTORISTA - Casa de
família, precisa. Referên-
cias e Cart. antiga. Rua
Siqueira Campos, 170,
das 10 às 12 horas.

OFERECE-SE enfermeira ds longa

firática, 
boas referências. Tele-

one 23-0196. Chamar a qualquer
hora. ,

OFERECE-SE um motorista com
prát. c ref. Tel. 45-4620. Rec
com Dona Maria Barbosa.

PRECISA-SE de moça com pratl-
ca de enfermagem para traba-
lhar em casa de saúde, que dur-
ma no emprego — Rua Conde
de Bonfim n. 497.
SERVENTE - Precisa-se de mo-
ça até 30 anos para trabalhar
em casa de saúde e que dur-
ma no emprego — Rua Conde
de Bonfim n. 497.

OFERECE-SE motorista profissio-
nal, 5 anos de carteira, branco
casado, educado, responsável, —
boa aparência, para qualquer ser-
viço — Tratar tel.: 34-3749 - Ro-
berto.

GARÇONS
AJUDANTE garçon com prática.
R. Toneleros, 23Ó-B, depois das
16 horas.

PRECISA-SE de borracheiro com
pratica. Rua Montevidéu, 2ÕÓ-B

Penha.

COPEIRO - Exige-se pratica, na
Rua Joaquim Nabuco n. 190 —
601.

PRECISA-SE de motorista com
referencia, de dois a três anos
de carteira. Tratar na Rua do
Senado, 260.

COZINHEIRA e| pratica o refe.
rencias para bar, R. Monsenhor
Manuel Gomes n. 179 — São
Cristóvão.

PINTOR de automóveis. Precisa*
se de oficiais competentes. Apre-
sentar-se para trabalhar na Rua
Aristides Lobo, 32.

COZINHEIRO - Precisa-se no
Restaurante Barra Mar na Ave-
nida Sernambetiba n. 780-A —
Barra da Tijuca.

PRECISAMOS de mecSnico para
carro europeu com referencias —
RIVIERA AUTOMÓVEIS - R. S.
Fco. Xavier n. 628.

COPEIROS - Preciso dois com
prática à Rua Debret, 23-A, fren-
te M. da Fazenda.
COZINHEIRO lancheiro, precisa-
ie. Moncorvo Filho n.° 40.
COZINHEIRO com prática para
lanchonete de l.a, precisa-se, na
Rua Estêves Júnior, 36-B — Praça
S. Salvador — Catete.

PALMAR S|A - Preciso-se para
admissão imediata de piloto de
provas com conhecimento de car-
ros Wülys.

COZINHEIRO E COPEIRO - Pre-
cisam-se Bar Cinerama na Rua
Senador Vergueiro n. 41-A.
COPEIRO e garçom — Precisa-se
que tenha prática e seja ligeiro.
DCT Praça XV - Restaurante, 1.9
andar.

PRECISA-SE lavador, lubrificador
para pôsto da gasolina. Carteira
de saúde, na Avenida Santa
Cruz n, 3 100 - S. CamarS.

COZINHEIRA com prática para
lanchonete, precisa-se. — Av. 28
de Setembro, 327.
COZINHEIRO-AJUDANTE - Preci-
sa-se bar lanchonete — Rua Car-
doso de Morais, 202 — Bonsuces-
so.

PRECISA-SE de motorista de
confiança, pessoa séria com re-
ferencias para casa de família
do tratamento — General Dionl
sio n, 38 — Botafogo.

COZINHA - Precisa-se de um la
vador de pratos para restauran
te, com boa pratica o referencias.
Rua Visconde de Inhaúma, 51
GARÇONETES - Hotel do cate-
goria precisa com prática e boa
aparência. Tratar Rua Domingos
Ferreira, 71. Copacabana, com
Sr. Olavo. - __-.i—¦

GARÇOM - Preciso de 2 com
prática de copa o cozinha, Rua
viúva Cláudio, 3S9. Bar do Gil.
GARÇOM - Rest. lanchonete ne-
cessita cl prática pessoa de res-
ponsabilidade — Exigem-se re-
ferencias — Sal. a combinar. Av.
do Exército, 17-C — Campo de
S.Cristóvão).

ARMAZÉM. — Precisa-se. caixeiro
prático para balcão. Favor nao sc
apresentar quem não tiver con-
dição. Paga-se bem. Rua Gerson
Ferreira, 191-B — Ramos — Tel.
30-7417.

GARÇOM — Preciso de dois com
pratica — Barão do Mesquita n.
706 - Café Ideal.
LANCHONETE - Precisa-se de co
zinheíro com muita prática — Rua
Marques de Abrantes, 38-F.
LANCHEIRO - Precisa-sa. Rua Fi-
guetra de Melo, 37Ó-B — São
Cristóvão.
LANCHONETE precisa de 1 rapaz
que tenha bastante prática. Av
Salvador de Sá n.o 226.
LANCHEIRO — Precisa-se com
pratica. Av. Erasmo Braga n
227-A.
LANCHEIRO com prBtica - Pra-
ça Tiradentes n. 17 — Lancho-
neto Thalia.
LANCHEIRO — Precisa-se com
pratica no Bar Londres. Av.
Amaro Cavalcanti n. 37-A. —
Méier.
PRECISA-SE de uma copeira pa-
ra trabalhar numa pensão famí-
liar na Rua do Livramento n.
172 - sob. - Tel. 43-4247.
PRECISAM-SE de dois lancholros
com bastante prática de lanche.
Avenlda Suburbana, 10 092 —
Cascadura.
PRECISA-SE de uma tancheira com
prática. — Rua Gonzaga Bastos,
20-A. Tijuca.
PRECISA-SE um.garçom com prá-
tica. — Rua Álvaro Alvim, 31.
PRECISA-SE de um cozinheiro na
Rua Riachuelo, n.o 191 c/ prá-
lica,
PRECISA-SE de uma ajudante de
cozinha. Av Antenor Navarro n.
9 - Brás de Pina.
PRECISA-SE de um empregado
para bar, preferência de mais de
35 anos. Tratar na Rua Dr. Alfre-
do Barcelos n. 756 — Olaria.
PRECISA-SE de emprogada 

"para

trabalhar em bar com pratica
Rua do Senado n. 19.
PRECISA-SE de narçons c| pra.tica. Tralar no Serviço de Ali-
mentação do Hospital C. dos
Marítimos — Rua Leopoldo, 2B0
PRECISA-SE de. rapaz para bar
quo durma no emprego, R. Teo-
doro da Silva n. 358
PRECISA-SE de um rapaz ou 1
moça com pratica em bar, Pra
ça Barão de Drumond n. 9 -
V. Isabel.

CHOFERES E
MECÂNICOS
AJUDANTES DE MECÂNICO
Preclsa-so com pritica em ônibus
Diesel. Rua Viana Drummond n.
45. - Vila Isabel.
CHOFER — Precisa-se, para casa
do familia, preferível que durma
no emprego, da meia-idade. Exi-
gem-se referencias. Tratar na R.
Quitanda, 67 i| 401, depois de
11 horas.
BORRACHEIRO - Precisa-se para
admissão imediata — Apresentar-
se na Av. Itaoca, 360 — Bonsu-
•cesso.
CAPOTEIRO E VIDRACEIRO -
Precisam-se — Rua São Januário,
51»; São Oislóvão.
LANTERNEIROS - Precisam-se
urgência. Trazer carteira. Rua
Barata Ribeiro, 827.
LANTERNEIRO competente -
Gelyar precisa de um .para
condicionado e paga bem. Rua
do Lavradio, 118 — Centro
lANTERNEÍROS - Grande ofici-
na admite oficiais de comprova-

vda competência. Salários até .^•¦300 mil. Pretende-se serviço ra-

Çido 
e perfeito — Rua Barão da

. orre n. 1B8.
deMOTORISTA — Precisa-se c

de mela Idade com práti.. „.
estrada e durma no emprego
Exigem-se referências e
de serviço. Tratar na Rua
Roman, 386 ¦— Copacabana

tempo
Saint

MOTORISTAS — Precisam-se para
trabalhar em ônibus. Tratar diária-
mente das 8h ès lOh com Sr.
Acioli. Av. Guilherme Maxwell,
210 — Bonsucesso.
MOTORISTAS - Prtcisamos
completar nono quadro. M<«
ta) com prática de sorvíço
ônibus, várias vagas. Sali *
CrS 12 340 diários - Rua .
Drumond n. 45 — Vila Isabel

para
lotorls-

da
da

Viant

Aj. de chapeador
Aj. de montador

Exigem-se prática de corte de maçari-
co e pontear de solda.

Tratar na Av. Brig. Lima e Silva, 1269
s/109 - D. de Caxias, de 9.00 hs. às 12.00
horas.

OFERECE-SE um motorista pro*
fissional, 15-anos de prática, ca*
sado, 41 anos, para trabalhar em
particular de segunda a sábado
ès 13 horas. Tel. 26-8173. Ma-
noel.

PRECISA-SE do lanterneiro e ide
mecânico — Rua Gonzaga Bas-
tos n. 270.
PRECISA-SE de lanterneiro com
prática em Volkswagen. — Rua
Dias da Cruz, 860. Sr. Bonfim.

PRECISA-SE de lanternelros es-
pecializados em Volkswagen. —
Tratar a Rua Uruguai, 148. Tijuca.

PRECISA-SE de pintores, lanter-
neiros - Av. Salvador Sá n. 51

Estácio.
URGENTE Motoristas, mecâni-
cos, menor c| 3.° gin. vends. de
veículos. Av. R. Branco, 185 a'
230.

DIVERSOS

AÇOUGUEIRO - Precisa-se com
prática — Rua Delfim Carlos, 186.
Olaria.
ASCENSORISTA c/ prática em
carteira. Horário "das 12 ás 18.
Tratar Av. Rio Branco, 185 —
10.°, s/ 1021.
AUXILIAR EMBALAGEM - Preci
samos urgente de 8 moças cu
maior c| prática pl grande Cia.
Atendimento após às 9,30 horas,
inicial 801100. Av. Pres. Vargas,
529, 18.o andar.
AJUDANTE ELETRICISTA - Pre-
cisa-se. com prática em automó
veis SIMCA. Rua Bento Lisboa,
116 - REDI S|A
CAIXEIRO com prática de bole-
quim. Rua Capitão Félix. 28 -
Tratar na Rua 16 — Loja 11 —
Mercado de São Cristóvão.
BAR — Precisa-se de empregado
c| pratica, Rua Barão de Mes-
quita n. 873.
CAIXEIRO com prática de bai-
cão de padaria, precisa-se na R.
Constanca Barbosa, 65-B, Méier.
COLCHOEIRO - Precisa-se nara
colchão de molas — Paga-se bem

Rua Real Grandeza n. 177-B
CAIXEIROS - Procisa-se do vá.
rios, com prática de balcão de
cereais. Travessa dos Cardosos,
43— Cascadura.
ESTAFETA — Precisa-se, moço,
serviço-militar, morando perto, do
Centro. Av. Rio Branco, 128, 15.0
- Empresa Sino, de 9 às 11 ho-
ras.
GERENTE PARA CHURRASCARIA
E BAR NA ILHA DO GOVERNA-
DOR — Preciso com pratica que
assuma todo o controle do ne-
gócio — Ordenado e participação
nos lucros - Indispensável _fi.
anca de Cr$ 1 000 000 e troca
ds documentos de garantia reci-
proca - Infs. tel. 23-2B83 -
Roberto ou Rocha
MOÇAS — Preclsa-se com boa
aparência para lanchonete e cal-
xa.; Horário de trabalho das 20
às 4 horas da manhã. Tratar das
18 ès 20 horas na Rua Catete,
323-B - Casa S. Paulo.
OFERECE-SE uma pessoa idônea
para zelador de edifício com
prática de 10 anos, sou moto-
rista, bombeiro e possuo outros
conhecimentos que um . edificio
exige - Tel. 22-1506 de 12 is
18 horas. Sr. Simões ou Sr.
Romualdo.
OFERECE-SE rapaz alto tratamen-
to, copeiro ou faxineiro. Boas
referências. Recado dai 11 às
12 horas. Tel. 57-3878.
PADARIA - Preciso de Mcstri-
nho que entenda de massas ama-
relas, e pão francês. Rua Caroli-
na Machado, 1 962 - M. Her-
mes.
PRECISA-SE de servidores quetenham o curso primário com
pleto — Apfesentarem-se muni-
dos de documentos — Rua Pro-
fessor Gabizo n. 250.
PRECISA-SE um caixeiro para bai-
cão de padaria. Rua Barão do
Bom Retiro, 1 276,
PRECISA-SE caixeiro cont práticade balcão de padaria. — Rita Dias
da Cruz, 617. Mái(
PRECISA-SE de um chaveiro,
Bambina n. 85, tel. 46-1135
Botafogo.
PADARIA - Preciso de mestrl-
nho, c| referencias — Praça do
Engenho Novo, 16.
PADARIA precisa de ajudante de
forno. Rua Teófilo Otâni, 137,
PRECISA-SE de uma moça com
prática de caixa de padaria. Rua
Tefilo Ot*Sni, 137-B.
PRECISA-SE de 1 servente paralimpezas e entregas. Apresentar-
se com devidos documentos na
A Noiva Tapeçaria. R. Constitui-
ção n.° 22.
PRECISA-SE garoto até 14
para trabalhar em pensão
Avenida Gomes Freire, 579.
PRECISA-SE caixeiro do balcão de
padaria. Rua Bolívar, 150-C.
PRECISA-SE de cortadores para
açougue. Tratar na Av. dos Ita
lianos, 468-B — Rocha Miranda.
PRECISA-SE de moças para traba
lhar em caixa de açougue. Tra
lar na Av. dos Italianos, 468-B

Rocha Miranda.
PADARIA — Precisa-se um tornei
ra — Rua Cosme_Velho, 362.
PASTELEIRO cj práticã~de doces.
Precisa-se na Rua Santa luzia n.
735-A, depois das 10 horas.

Grande empresa de engenharia pre-
cisa de engenheiro com larga experiência
em montagens eletromecânicas para diri-

ir importante obra. Ótimas condições de
trabalho e remuneração. Enviar "curricu-

lum vitae" para a portaria deste Jornal,
ob n.° 321 115.

Auxiliar de escritório
Importante e tradicional indústria admi-

te jovem para sua seção de Vendas, com
idade máxima de 28 anos, instrução secun-
daria, tendo boa letra para extração de pe-
didos, notas, etc. Cartas do próprio punho,
dando idade e estado civil, "curriculum vi-
tae" e pretensões/para a portaria deste Jor-
nal sob o n.° 321 324.

Auxiliar escritório
Moça

J Com prática de notas fiscais, firme em
cálculos e boa letra.

Semana de 44!*_ horas
Paga-se bem

FAET — Rua Barão de Petrópolis, 347
— Rio Comprido. (P

EUPim
BARATAS-RATOS 32-7336

RUGAN!

Carpinteiros de fôrma
Precisam-se com experiêhcia. Apresen-

tar-se com todos os documentos à Estra-
da Vigário Geral, 1976.

Engefusa

Carpinteiros de esquadria
Precisa-se com experiência. Apresentar-se

com todos os documentos à Estrada Vigário Ge-
ral, 1976.

Engefusa

PRECISAM-SE calxeiros c| pra-
tica de balcão de padaria — Não
trabalha domingos, na Avenida
Treze de Maio n. 44 — Cen-
tro.
PADARIA MESTRINHO - Precisa-
ie. Rua Sapopemba, 159. Bento.
Ri
TINTURARIA - Precisa-se de en-
tregador com prítica. Rua São
Clemente, 237. Tel. S6-7760
RAPAZES maiores precisam-se, c|
referências. — Tratar 7 horas. —
Rua General Pedra, 36/ casa 5.

Praça 11
RAPAZ MENOR - Para serviços
de entregas • limpeza, d* boa
apresentação. Instrução. Rua Con-
do d* Bonfim, 281, dai 10 ls
12 horas.
RAPAZ - Precisa-se c| referên-
cias, faxineiro, casa família, R.
Ilabaiana, 204, Graiaú. — Tele-
fone 38-5968.
SERVENTE - Precisa-se saben
do ler para arrumação em loja
- Rua Joaquim Palhares n. 133
TINTURARIA - Precisa-se de cai-
xelro ciclista. —-..Rue Conde-o'ff
Bonfim, 258.
SENHORAS - Trabalho fácil .
agradável. Bast» ter telefone. -
Rua do Ouvidor, 1301801, Sr. Sa.

Auxiliar
de Contabilidade
Precisa-se de rapaz com co-

nhecimentos gerais de escrito-
rio de firma construtora, com
alguma prática de contabilida-
dc. Apresentar-se à Av. Bei-
ra Mar, 216, s| 204.

Precisa-se de um senhor
aposentado com grande prítica
de cobrança a domicilio, que
conheça bem os bairros da Tl-
uca, Andarai, Grajaú etc. Pa

ga-se boa comissão. Tratar à
Rua Santa Fé, 143 sala 203
(Meier) (somente das 15 ès 16
horas). Exige-se carta de fiança
de Crí 1000000,00.

Auxiliar de
escritório

(RAPAZ)

Conhecendo rotina de Depto.
do Pessoal, boa datilografia
e idade de 20 a 30 anos —
Apresentar-se a Rua Teófilo
Otoni, 15 sala 1 013. (P

Artes Gráficas
Precisa-se

Para chefiar Seção de Artes
Gráficas em organização de
âmbito nacional pessoa com
experiência comprovada em
funções similares. Instrução gi.
nasial completa. Idade 25 a
35 anos. Salário acima NCr$
500,00. Carta com curriculum
vitae, pretensões e outros da
dos para 

"Administração". Cai-
xa Postal 1 530 — Rio de Ja-
neiro, GB.

Bico
VENDEDOR (AS)

ÓTIMA COMISSÃO

Indústria de artigo de consu-
mo em todo o comércio e in-
dústria oferece a todos os ven-
dedores (as), aumentarem sua
renda junto a sua clientela
sem maior trabalho ou pre.
jufzo de seu horário. Sigilo
absoluto. Entrevista com o Sr,
Silva. Tel.: 30-2797, dos 10 às
14 horas. (P

Xobrador

Cozinheira
Precisa-se de forno e fogão

Que durma no emprego. Orde
nado até 100 mil. Favor nãc
se apresentar sem referências
e sèm capacidade comprovada
Av. Rui Barbosa, 460 ap. 1 502
- Tel.: 45-8844.

Casal
Preclsa-se dé um mordomo

e de uma cozinheira para resi-
dência de diplomata. O casal
deve falar francês ou inglês.
Exigem-se referências. Favor
escrever para a portaria deste
Jornal, sob o n. 322561,

Farmácia
Zona Sul

Preclsa-se meio-prático para
manipulação. Apresentar-se mu-
nido de referências a Rua Raul
Pompela, 168.

Nova carreira
Jovens de boa apresentação

e com vontade de progredir.
Curso preparatório. — Inicio
imediato com completa assis-
tência. Lugar de futuro com
ganhos elevados. R. Maestro
Felicio oTledo — Cassio Mu-
niz — Centro, Niterói.

Excelente oportunidade
Para ganhar bom dinheiro vendendo merca-

doria de grande saída, própria para moças ven-
dedoras que já possuam freguesia de perfumes,
roupas e jóias. Marcar entrevista Mme. Gyl, 6.",
sáb. e domingo, das 10 às 12 horas. — Tel.
36-5774. Exige-se apresentação carteira identi
dade. (P

IBM 
'do 

Brasil Ltda.

1 DATILÚGRAFOS 1
|j| ;; A IBM do Brasil Ltda. deseja contratar rapazes expe- 11

jjjj rientes para tarefas noturnas de datilografia.

II Marcar testes na Rua Teófilo Otôni, 15-4.° andar -

jl das 15 ás 18 horas. (P

Engenheiro ou arquiteto
Precisa-se, conhecendo projetos de instala

ção comercial, manutenção, instalações elétricas e
hidráulicas, para assistente no Departamento Téc
nico de. grande companhia comercial e de âmbi'
to nacional. Necessário viajar. Propostas,. conten-
do posições ocupadas e pretensões salariais, pa-
ra a'' Caixa Postal n.° 1240-ZC-00, Guanabara. —
Garante-se sigilo absoluto. (P

MECÂNICOS, LANTERNEIROS,
LUBRIFICAD0RES E

ELETRICISTAS
Experiência mínima de 2 anos

em manutenção de frota, anotada em
Carteira.

Õtima remuneração.
Tratar hoje e amanhã das 16 às

19 horas (exclusivamente) à Rua Ins-
piração, 470 — V. da Penha. (P

Pedreiros
Precisam-se com experiência. Apresen-

tar-se com todos os documentos à Estrada
Vigário Geral, 1976.

Engefusa
<p

Plainador
Admite-se com experiência com-

provada.
Apresentar-se à Rua Bruno Sea-

bra, 186 — Jacaré — (Transversal à
Rua Viúva Cláudio). (P

Quartanista de Ciências
Contábeis

Oferece-se para assessorar empresa
de porte que ofereça possibilidade de de-
senvolvimento. Conhecimentos profundos
de importação e exportação, amplamente
familiarizado com toda a atual legislação,
bons conhecimentos de contabilidade, ad-
ministração e finanças, relações com ór-
gãos públicos e bancos desta cidade. Tel.:
52-3166.

Representantes - Viajantes
Importante Indústria de bolsas para senho-

ra precisa de representantes e viajantes de alto
gabarito para qualquer Estado e Zona do Brasil.
Não precisa ser exclusivo. Oferecemos altíssimo
índice de ganho somente a quem tenha condições
financeiras para fazer cobertura do próprio fatU'
ramento. Os candidatos da Guanabara serão aten-
didos pessoalmente na Rua São Francisco Xavier,
862-F. Os de outros Estados para o mesmo en*
derêço.

Representações
Conhecida Indústria Alimentícia, sediada em São Paulo,

com mais de 15 anos de tradição, aceita representação de ar-
tigos de aceitação em Empórios, Mercearias, Supermercados,
Feiras, etc. Conta com equipe de Vendedores treinados e ex-
clusivos, e fichário da Capital e A.B.C.

Exige-se e dá-se referências. Cartas para Caixa Postal
n." 4161 — São Paulo. (P.

Só professores (as)
primários - GB

150.000 — 3 horas diárias, 5 dias (não é
comissão) trabalho de Relações Públicas junto às
escolas (não é venda de livros). Av. Qraça Ara
nha 206/908.

Sexta-feira o dia todo e sábado até às 14 hs.
'¦: (P

Cozinheiro
Precisa-se de bom cozinhei-

ro. Tratar no Caprl Hotel —

Rodovia Washington Luiz, 1 400
— Duque de Caxias — RJ

Estucadores
Precisa-se de bons profissio-

nais para tarefa diária, duas

massas, obras no Flamengo,

Botafogo, Copacabana e Leblon

— Paga-se bem. Tratar 1 Rua

do Carmo, 27, grupo 604J5,

com o Sr. Ronaldo. (P

Empregada
Precisa-se para todo servi

ço de um casal. Paga-se bem.
Família estrangeira. Exigem-sè
referências, documentos e que
durma no emprego. Tratar à
Rua General Clicério, 407 ap.
703. Não se atende por ie.
lefone. i

Farmácia
Zona Sul

Precisa-se balconista. Apre.

sentar-se à Rua Raul Pompela,

168 munido de referências.

Garde-Manger
copeiro

Precisa-se de um garde-
manger e um copeiro, ambos
com bastante prática. Apre
sentar-se no Restaurante e Bar
Alpino — Av. Epitácio Pes.
soa, 12.

Início
de carreira

Jovens maiores de 21- anos
Clientes certos com hora

marcada
Curso rápido de preparação
Ganhos elevados.
Rua do Ouvidor, 130|801.

Sr. Sá.

Lanterneiro
para Volks

Precisa-se de um com pri.
tica comprovada em alinha-
mentos e troca de cabeçote de
chassis. Paga-se bem — Praça
dos Lavradores, 116 — Cam.
pinho — Oficinas Reinei.

Todo equipado, estado de

Laboratório
admite:

Aux.- Depto. Pessoal, Fatu-
rista, Datilógrafa-Sec, Aux
Contabilidade, Telefonista, l|2
Of. Serralheiro, 1(2 Of. Elétri-
cista-Montador, Mecs.-Manuten.

ção. Rua Uranos, 1091, 1.°
— Ramos.

moun-Ju MonttSSiMSiujUi *%'
iMROBRflS

NECESSITAMOS

Datilografa
PERFEITÍSSIMA

Para correspondência nacio-
nal — Queiram candidatar-se
apenas as de longa experiên.
cia e de boas referências —
Paga-se bem — Semana de 5
dias. GB — Rua México, 11
— Grupo 402. (P

Moça
Precisa-se tendo boa apa.

rência e alguma instrução pa-
ra caixa de loja. Rua Volun-
tários da Pátria, 360.

Motorista
Precisa-se com bastante prá

tica para trabalhar em cami-
nhão com materiais de cons
trução. Rua Voluntários da Pá
tria, 360. -

Motorista
Admitimos com prática em

transporte de mudanças. Inú-
til apresentar-se sem referên-
cias. Santa Clara, 33 — 206

Moças
Preclsa-se de uma p] Kar-

dex, uma para arquivo. Rua
São Cristóvão, 1 254.

BALCONISTAS VENDEDORES PARA ROUPA
DE HOMEM, RAPAZES E CAMISARIA
A CASA JOSÉ SILVA-CONFECÇÕES S/A., precisa de ra-

pazes de boa apresentação e com prática de venda dos artigos
acima. Apresentar-se ao Sr. Sylvio Cunha, na Av. Barão de Tefé,
34, com documentos. É indispensável que resida no Centro, zona
sul ou até Praça da Bandeira no máximo.

MOTORISTA
Tradicional organização necessita admitir mo-

torista com experiência comprovada em Carteira,
para atendimento a particular. Deve ter boa aparên-
cia. Salário a combinar.

Tratar à Rua Elizeu Visconti, 5 - Catumbi -
Depto. Pessoal. (P

SALÁRIOS FIXOS
EM CARTEIRAS

NCR$ 400,00. A 800,00. PARA ENTREVISTADORAS EXT.
NCR$ 200,00 A 300,00. PARA TELEFONISTAS.
NCR$ 200,00 A 300,00. PARA DEMONSTRADORAS EXT.

A Demonstradora ganha além
do salário fixo o seguinte:N.B.

3 -1 — Prêmio semanal de NCr$ 100,00. 2 — Comissão.
Almoço. 4 — Condução própria de casa para casa.-

SÓ ADMITIMOS SOLTEIRAS MAIORES
Muito bem vestidas, que gostam de serviço domiciliar e que

agüentam trabalhar 8 horas diárias.
Tratar diariamente e pessoalmente até o dia 18-3-67 em
Modas Vestido Branco, Rua Vise. Santa lsabel,382, Grajaú.

Pracista
Preclsa-se bem relacionado

na praça, capas, g. chuvas, blu-
soes etc, artigo nylon, aiuda
custo e comissão. R.. Assem-
bléia, 61, 5.a andar.

Pintor
Tintas International S.A. pro-

cura um pintor com boa ins-
trução e conhecimentos de
equipamentos de pintura para
demonstração de tintas espe-
ciais. Apresentar-se è Avenl-
da Paiva, 999 — Neves — São
Gonçalo.

Rapazes
Precisa-se para montagem

de rádio, de preferência com
prática. Tratar na Rua Pedro
Lessa, 35, s| 1 103, após is
14,00 horas.

Secretária de
Diretoria

Firma industrial admite, com
desembaraço, ótima datilógra-
fa e com noções de serviços
de escritório. Apresentar-se à
Av. Princesa Isabel, 323, talão
201.  (P

Técnicos de TV
Precisamos emo muita

prática. Apresentar-se com re-
ferencias a Rua Figueira de Me-
lo, 238 — S. Cristóvão.

Vendedores (as)
Precisamos cinco com apre-

sentação e vontade de traba-
lhar. Carteira assinada e trei-
namento. Entrevistas pessoais
à Rua Senador Dantas, 80, 2."
andar sala 208 com Sr. Luzes.

Vendedores
Indústria em expansão, pre-

cita de vendedores que co-
nheça o ramo de móveis pj es-
critórios, mercadorias de fácil
aceitação, ajuda de custo e co-
missão. Boa retirada mens*)!.
Rua Senador Dantas, 117 sala
819.

Técnicos de Administração e
Auditores

NECESSITAMOS para serviços de Assessoria • Auditoria,
inclusive posições de Chefia nos Setores Administrativos.

Exige-se: curso superior de administração pública ou de
empresas, ciências contábeis, etc. Experiência comprovada de

pelo menos 2 anos em serviços similares. Idade entre 25
e 35 anos.

Oferecemos: salário na base de NCr$ 549,00 ¦ NCr$
737,00 para Auditores e NCr$ 949,00 para Técnico de Admi-
nistração. Gratificação de função para posições de Chefia.
Semana de 5 dias. Cartas com "curriculum vitae", pretensões
e outros dados para 

"Administração" — Caixa Postal 1530 —

Rio de Janeiro — GB. "*

Vendedores
LIVRARIA EDITORA SUL AMÉRICA

Oferece grande oportunidade aos vendedo-
res profissionais e aos novos no ramo, a ingressa-
rem em seu quadro de vendas., Estamos com
obras em nosso catálogo de fácil venda e gran-
de procura, tais como Dicionário Melhoramentos,
Disneylândia, Júlio Verne e mais 20 outras obras.
Tratar à Rua da Assembléia, 93, sala 303, com
o Sr. FURTADO. ? (PJ

Você gosta de crianças?
Venha trabalhar conosco. Temos um exce-

lente trabalho para senhoras e senhoritas->com
curso ginasial completo ou equivalente, que te-
nha boa aparência. Cobertura diária pela TV,.
Ótimo para professoras. Tratar à Rua da Alfânde-
ga, 107, 4.° and. Horário das 9,00 às 11,00 e
14,00 òs 17,00 horas. Não atendemos por tele-
fone.

Vendedores
KEI S.A. admite para material de ilu-

minação (luminárias) e lâmpadas, com co-
nhecimento do ramo.

Apresentar-se com documentos à Ruá
Pedro Américo, 314 loja.

Horário 10 às 12 é 16 às 18 c/ Sr.'
Catelli.
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UTSLSDADES
DOMÉSTICAS

MÓV. - DECORAÇÕES
ATENÇÃO — Compram-sa móveis
_. .dc., pr_cí..---o ds grando
quantidade dormitórios • r._\_-
do Jantor chipondal., pau marfim,
caviúna. Luiz XV, rústicos a co-
loniais. Paga-so o valor máximo
• atendo-se rápido «m qualquer
bairro. Yel. 48-01 .0.
ATENÇÃO — Compram-so móveis
usados ds salas, dormitórios, mar.
fim, caviúna Império l. V. ja-
carandá. Rústices, dormi! ríric.
Chipendale Colonial. Paga-so bem
Atonde-ie em tôda a Cidjiio. Tol.
SWJ967. 
ATENÇÃO — Compra-se ¦ móveis
usados de salas dormitórios mor-
fim, caviúna, Império L. V. jaca*
randá, rústicos dormitórios chi-
pondalo e coloniais. Paga-se bem.
Atende-se urgenlo em tôda Cida
de. Tel.: 32-0111,

MÓVEIS — Fabricação própria,
por motivo de cbras urgenlíssl-
mas, liquidamos tcdo estoque de
móveis moderníssimes per preços
abaixo do cuslo, para desocupar
lugar cem máxima urgência. Mo-
dernE:simo dormitório completo
de 680 por apenas 300 — Colchão
de molas para casal de 180 psr
apenas 90. Conjuntos tle sofás
estofados em legítimo vulcrom e
pura espuma. Móveis de fórml-
ca dos últimos modelos e milhares
de peças avulsas pelo mencr pre-
ço do Rio. Se'm competição. Com-
pre já para não se arrepender —
Praça das Nações. 394-A - Bon-
.ucesso. Tcl. 30-7Ó4Ó.

ATENÇÃO — Compram-se móveis
usados, procisa-se de grande

3uantidado 
de dormitórios, salas

o jantar Chipendale, pau mar-
fim. caviúna, Luís XV, Império,
jacarandá, rústico, colonial. Pa-
qa-so o máximo. Atende-s* na
hora. - Tel. 48-4558.

MÓVEL p/ radiovitrola. Vendo ur-
gente, p/ des. lugar. Av. Calo-
geras n. 12 A:34. Centro.
PAU MARFIM dormitório para
casal, em bom estado, por Cr$
150 000 e uma sala pau marfim
CrS 120 000. Também separadas
- Rua Haddock Lobo, 20í.

ANTIGÜIDADE - Vendo, motivo
viagem, belas pesas de uso __¦
mestiço, perfeitas. Rua Russel n
344, bloco B, ap. 102.
ATENÇÃO — Compro móveis
usados, Tel. 48-4119, quo conv
prare! dormitórios Chipondale!
Rustico, moderno ou Império •
salas conjugadas, claras • mo
dnrnas d I mpérío — Pago bem
e atendo rápido. Tel. 40-4119
ARMÁRIO 4 portas NCrS 200,00
— Ver partir 13 horas. Prudente
Moraes, 1 644 - 205.
ATENÇÃO — Vendo uraente dor-
mitório de casal, rustico, 98 mil
r uma sala de [antar em estado
de nova, 00 mil. Av. Salvador
de Sá n. 184.
ÃLUGA-SE ou vende-se móveis de
casal. Prestações baratfssímas
Tel. 27-3141
ARMÁRIO — Guarda-roupa. Ven
do, de aço, cm estado de nôvo
Rua Barata Ribeiro, 153, sala 403
BARATÍSSIMO - Vendo dormitó
rto para casal, estado de nôvo,
por Cr$ 150 mit e uma snla com
bar espelhado, juntos ou separa
dos. Rua Haddock Lobo, 303-C.
CHIPENDALE - Dormitório de
casal, ntutlo bonito e em ótimo
estado, por Cr$ 150 000 e uma
sala de iantar no mesmo estilo.
CrS 100 000 juntos oúSeparados
Rua Haddock Lobo, 181.

CHIPENDALE - Dormitório para
casal em estado novíssimo, por
preço baratíssimo, sala do mes-
mo estilo, apenas Cr$> 155 mil
juntos ou separados. Rua Had
dock Lobo n. 303-C.
CAMA DE CASAL com 2 mesi
nhas, mais móveis de sala, so-
fá, 4 lugares. 47-9243 - Márcia.
COLONIAL - Linda sala, estado
de nova, 12 pecas, bar espelhado
muito barato. Ãv. Pres. Vargas
n. 2 9Ó3-A.
DORMITÓRIO marfim 5 peças, es-
pelho na cômoda para noives -
130. Vende-se. Av. Edgar Ro-
mero, 591. Madureira.
DORMITÓRIO marfim c| S pecas,
3 portas, cômoda c( espelho gra-
vado, NCr$\ 180,00, fabricação
própria. Estrad. Vicente de Car-
valho 19-A - Vaz Lobo.
DORMITÓRIO CHIPENDALE com-
pleto, claro, gavetas curvas. Está
como nôvo. Artiqo de luxo. —
Venda-se muito barato. Rua Had-
dock Lobo, 181-B.
DORMITÓRIO - Particular vende
urgente, nôvo sem uso, em ca-
viúna legítima, por apenas 200
mil. Desocupar lugar. R. Catete,
46, ap. 1 dc segunda a sábado
a qualquer hora.
DORMITÓRIO Rústico para casal,
mesmo estilo, vendo, preço CrS
90 COO; uma sala Rústica, 40
mil, juntos ou separados. Rua
Haddock L6bo, 206.
DORMITÓRIO Chipendale para
casal, sala Chipendale. Vendem-
sa barato, desocupar lugar. Rua
Haddock- Lobo, n. 206.
DORMITÓRIO - Moderno pl ca-
sal, muito bonito, em marfim ou
caviúna. Igualzinho a nôvo. Sala
do mesmo estilo. Vendo p| preço
vantajosfssimo, juntos ou separa-
dos. Rua Haddock Lobo, 303-C.

DESFIZ NOIVADO - Vendo tudo
sem uso: grupo estofado todo vul-
caespuma, aimof. soltas, jogo 3
mesinhas mármore rosa, espelho
francês, moldura dourada; so-
fá avulso, mesinhas, arca, console,
estante, abajures em jacarandá,
jogo mesinhas redondas douradas,
espelho redondo etc. Rua Gusta--
vo Sampaio, 676, ap. 808, Túnel
Nôvo. Facilito entrega.

PAU MARFIM — Dormitório de
casal, em estado da nôvo. Ven'
de-se por Cr$ 150 000 c uma sa<
la de jantar também pau mar-
f:m, coni. "°r CrS 100 000, iuntos
ou separados. Rua Haddock Lobo
n.o 181-B.
QUARTO e sala rústicos. 120 mil.
Outra, sala 30 mil, estante livros
25 mil, juntos ou não. Urg. Av.
Suburbana, 9521. Cascadura.
SALA Colonial lindo móvel, lus-
trada, 80 mil, armários aço pa
rede Metalux, juntes ou não. Urg.
Av. Suburbana, 9521. Cascadura.
SALA JANTAR COLONIAL - 12
peças, vendo p| motivo viagem.
Melhor oferta. Rua Siqueira Cam-
pos, 3311205.
SOFA-CAMA - Vende-se, estado
de nôvo. 00 000. Rua República
do Peru, 101, ap. 1002.
SOFA-CAMA - Direlo da fabrica,
liquidação letal; íofá-cama, partir
51 000. Rua México, 41, sala 604.

SALA DE JANTAR - Vende-se
seminova, c. 6 cadeiras, mesa,
ampla cômoda, em fórmica-jacn
randá. Urqente, à vista: 250 mi
Tel. 46-0475.

Só ESTA SÉMÃNÃ - Não i mi.
tagre. Mas é para liquidar mos-
mo. Precisamos de depósito va
lio. Grando chance p| quem che
gar am tempo — grupos estofa»
dos cj sofá-cama e 2 poltronas
do 500 x 1S0 mil. Sofá-cama su.
perluxo de 220 x 98 mil de 160
x 69 míl, Sofanete de vulca.. pir
ma cj mosas lat.rais, formando
cama de 160 x 77 mil. Poltronas
avulsas de 60 x 29 mil. Colchões
d_ meias para casal de 120 x 68
mil c| lado p] inverno • voráo,
10 anos _ çtnrantia. Cama casal
avulsa e colchão de molas a 60
mil. Jogo de deeapí c] 3 peças
do centro 2 do lado i 55 mil.
Temos também o mármore a
colher — Praça Onzs, 445, em
frento e Cia. Telefônica.
SOFA CURVO - Plástico, branco,
2,45 m. compr. NCr$ 80,00. -
Tel. 37-2353.
SALA JANTAR pau marfim, per
feito estado. Vende-se barato. -
Tel. 34-0823
SOFÁS, conjunto estofado, ótimo
estndo, vendo-se p. desecupar lu-
gar. Av. 13 de Maio, sala 2J34.
SALA JANTAR. Vendo co"lonial
americ, 10 peças (mesa conso-
lc) 150 mil — Circulador ar.
Contado Arno 120 mil, espelho
decorado cristal, lindo 1 m por78, 80 mil. Máquina escrever
Roial 70 mil, particular. Tel.: ..
28-6686.
SINTECO - Preço por M2: CrS
3 000. Raspaoem de tacos e ca-
lafetação, preço por m2.: Cr$ ..
1 500. - Tel. 26-8758, Sr. Heber
Reis Lima.
SALA DE JANTAR - Chipendale
conjugada, clara, maciça. — Cr$
150 000, para desocupar lugar, —
Rua Haddock Lobo, 181.
SALA DE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em estado de
nova. Vendo por CrS 150 mil.
Rua Haddock Lobo, 303-C.
TAPâTE - Sta. Helena - Vendo
em alto relevo, lindo desenho,
cores clássicas, perfeito estado
conservação, limpo e lavado, ta-
minho 3,50 x 2,50. Preço NCr$
1 000,00. Ver Trav. Tamolo, 7, ap.
310 — Flamengo.
VENDO URGENTE - 1 bufê, I
bar, 2 poltronas e 1 comoda-escri-
vaninha, iuntos ou separados. Tu-
do baratíssimo. Tel. 45-6717.
VENDE-SE por motivo de via-
gem, móveis com pouco uso. Tra-
tar R. Dois Dezembro, 135 -
llza.

ESTANTES de aço dosmontiveis
novas, vendomos para desocupar.
Av. Rio Branco, 123 s| 708.
ESPELHO PAREDE - Moldura
dourada, nôvo, 1,00x80 — Custou
180, vendo 70 mil — Av, Copa-
cabana. 1 299-108. Tel. 27-8439,
ESPELHO de cristal 180 x 70,
moldura dourada a ouro. Custou
450 — Vendo por 70 — Telefone
36-4951 — Metivo viagem,
FAMÍLIA VIAJA - Vende 1 suar-
da-roupa grande, de 5 portas e 2
sofás barato. Siqueira Campos,
243, ap. 601.

FÓRMICA — Móveis. Conjuntos
de 5 peças para capa e cozinha,
mesa e 4 banquinhos. NCr$ 50,00;

¦ mesa e 4 cadeiras, NCr$ 68,00.
Única fábrica que vende direto ao
consumidor. Rua Frei Caneca, $17,
GRUPO ESTOFADO SUPERLUXUO-
SO — Tecido coco ralado, todo
vulcaespuma; outro com almafs-
does soltos em couro (Corvin) e
jacarandá, jogo mesinhas e| már-
more egípcio negro, espelho re
.angular; outro oval dourado, ca-
ma marquesa, arca, arquinha, cô-
moda, jogos mesinhas, mesa re-
denda cj cadeira medalhão. Tudo
cm jacarandá, cama casal metal
dourado, arca e mesinhas 'em de-
cape, stereo Hi-Fi, console doura-
do, adornes, abajures, puff etc,
Tudo novinho, sem uso. Trans-
.porte grátis. Rua Ronald Carva-
lho, 275, ap. 302 - lido. Das 8
as 22 horas.
GRUPO ESTOFADO - Tenho 2 sem
uso também 2 jogos mesinhas c/
mármores e abajures. Motivo ur-
gente. Vendo. Aceito oferta. Rua
Dias da Rocha, 31, casa 4; perto
Metro Copacabana. Tel. 37-7350.
Tenho transporte.

GRANDE variedade de peças,
vendemos avulsas, assim muitos
g.-roupcs de solteiro e casado.
Aristides Lobo n. 128, próximo
H. Lobo.
MÓVEIS USADOS - Em «stado
de nôvo, agora você pode com-
prar móveis de sala • quarto
desde CrS S 000 mensais ou •
parlir de CrS 50 000 i vista —
Verdadeiras pechinchas, grando
variedade para escolher — Só
nestes dois endereços de Rut Ma.
(ra. Aristides Lobo. 134 no Rio
Ccmprido, Monsenhor Félix n.°
338-A, em Irajá. Duas lojas que
só vendem móveis usados.
MOTIVO viagem. Vendo mov. .sa
la e quarto novos, 1 gelad. GE
12 pés com pedal, tudo muito
barato - 45-2991.
MÓVEIS de criança — Vende-se
guarda-roupa, cômoda, laqueados
e berço de vime eromado. Me*
lhor oferta. Cândido Mendes, ló,
ep. 203, diariamente, exceto do-
mingo.
MOTIVO mudança, vendo todos
os móveis meu apartamento. Tra-
tar D. Neusa, 57-4379.
MÓVEIS por motivo de mudan-
ça, vendo alguns; camas diver-
sas, sofá-cama precisando refor-
ma, mesa elástica etc. R. Uru-
guai, 318, ap. 101. Ver até 10 h
ou à noite. Sábado t domingo
dia tcdo.
MÓVEIS - Vendo quarto Chipen-
dale, côr irbula, 9 peças, sendo
2 camas sclteiro, 1 g.-roupa rús-
tico, 1 sofá 2 lugares, cadeira
braço p. esc, e 2 mesas. Acei-
fo oferta. R. Antônio Vieira, 17,
ap. 603 — Leme.
MACIÇOS — Vendem-se dormi
trio e saio de jantar Chipendale,
estado de novinhos, por qualquer
preço, para desocupar. Av Sal
vader de Sá n. 184. Estácio.
A.ARF1M e caviúna ,— Venda
sala e quarto de casal em estado
perfeito, por qualquer preço pa-
ra desocupar. Rua Aristides Lobo
ii. 128, Ria Comprido.

VENDE-SE dormitório e 1 sala de
jantar para pessoa modesta. Pre-
ço tudo 120 mil. Ver Rua Pará,
262 casa 7 — Praça da Bandeira.
VENDE-SE um grupo de sofá
o 2 poltronas, uma geladeira
Crosiey americana e um rádio
de cabeceira. Preços baratos por
motivo de viagem. Rua Aurelia

Lessa, 70 — Ramos.

Lustrado, do
móveis

Lustro, faço decapê e doura-
dos diversos. Conserto movei*
a domicilio. 38-5683. — Sr,
SILVA.

Reformas de
colchões de molas

Reforma-se colchões de mo-
Ias para o mesmo dia, tecidos
cle 1.° qualidade aumenta ou
diminui-se colchões, reforma
sofa-cama, poltrona, cama, su
mier e grupos estofados em ge-
ral — Rua Turf Club, 12, loia G
— Tel.: 48-4811.

Super Synteko
Com garantia Praça Fio-

riano, 19; sala 66. Telefones:
52-0316 e 30-7051 - "Faciii-

tamos pagamento".

Super synteko
CRR 3 000 M2

Com 3 de mãos, sólidas re-
ferênclas e garantia de firma
estabelecida. Tel.: 57-2042.

FOGÕES - AQUECED.
FOGÃO — Brastemp Imperador,
sem uso, gás rua. D. Katia —
Rua Alzira Valdetaro, 180 —
Sampaio - 49-2151.
FOGÃO nôvo c| 3 bujões. Ven
do. Cr$ 150 000. Ccnde de laie
221410, até 12 horas.
FOGÃO perfeito funcionamento,
com 2 bujões, entreqa aut. Ven
de-se. 70 mil. Av. Roma, 3J7-A
— Bcn^ucesso,

GELAD. - AR CONDIC
ATENÇÃO — Compro geladeira,
a rcondicíonado e máq. ds lavar.
— Atenda a qualquer hora. Tole
fone 37-5774.
ATENÇÃO — Compressores p. ge
ladeiras, Climax, Brastemp, Nor-
ge, GE etc, c. 6 meses de ga-
rantia. Preço especial p. técnico.
Rua do Senado, 35-A.
AR REFRIGERADO, 

"americano,
marca "Gibson", vendo urgente,
preco de ocasião. Telefone:
36-7948 - Wagner.
ATENÇÃO — 50 geladeiras serão
liquidadas urgente, desde 150 000
— As marcas mais afamadas do
mundo. Muito gelo. Rua da Re
Irfção, 55, terreo. "

AR condicionado Westinghouse,
quase nôvo, ótimo funcionamen-
to. Rua Senador Dantas 19, sala
205. Tel. 22-5700. 450 cruzeiros,
novos.
GELADEIRA FRIGIDAI.E - De 9
pés, seminova, perfeita, porta útil,
Urgente, por 285 000. Rue São
Luís Gonzaçja, 1028-A. São Cris
tóvão.
GELADEIRA Brastemp Príncipe
7I/_ pés, ainda tem 1 ano de ga-
rantia e carrinho 220 mil. Rua
Edmundo Lins, 38, ap. 303, pró-
ximo h R. Siqueira Campos, Co-
pacabana.
GELADEIRAS Frigidaire. GE, Ge
lomatic e outras marcas, 7, B e
9 pés, ótimo funcionamento, o
partir de 120 cruzeiros novos, ur-
gente. Rua Senador. Dantas, 19,
sala 205. Tel. 22-5700.

GELADEIRA "Geíomatic", 7 pés,
perfeito estado — Vende-se ur-
gente - NCr$ 150,00 - Rua Ria-
chuelo. 44, 3.° and., sj 306.
GELADEIRA, Brastemp Imperador
10 1)2 pés, cong. tnt,, prat.
porta, gavetas,, est. neva, gelan-
do muitn bem. 210 mil. Joa-
quim Palhares, 112, c| 4.
GELADEIRA FRIGIDAIRE, perfei
ta. Vendo 180 000, 8,5 pés. -
Conde de Laje, 22|410. Aaté 12
horas.
GELADEIRA americana, ótima,
urgente, 100 mil ou fÔrriá Bras-
temp Imperador, supermoderna.
Rv Eduardo Rabceira, 53 — Eng.
Nôvo.

VENDEM-SE 1 cama de casal e col-
chão. de mola c outros móveis.
Rua Gustavo 5ampaio, 981603
VENDE-SE urgente motivo viagem,
instalação compl. sala jantar, dor-
mitório casal, cama beliche, cor-
tinas, porcelana, talheres, qua-
dros fogão gás, etc. Tudo estado
de nôvo. Inf. Rua Acre, 47 sala
Bl.. Sr. Frederico, às 9 ou das 12
às 13 horas.
VENDE-SE luxuoso guarda-rpu-
da, 4 portas, pau marfim, uma
mesa com cadeiras. Tratar Av.
Bruxelas1, 175, 202 - Bonsul-
cesso.
VENDO guarda-roupa jãcãrãndá.
4 portas, 185 mil; mesa fórmica
conversível, 40 mll; escrivaninha
moderna, 40 mil; 5 cadeiras es-
tofadas plástico, 10 mil cada. —
Aristides Espinola n. 88, ap. 501.
(Leblon). 9/12h. e 18/20h.

VENDO gruRo de varanda, mesa
dourada _/ cad., cômoda, arm.
aço e cant. Rua Uruguai n.° 380,
ap. 609-E.
VENDEM-SE um armário chtpan-
date, de casal, com 4 portas e
centro envídraçado; um armário
de solteiro com 4 portas e uma
penteadeira; uma secretaria com
4 portas e uma cadeira girató-
ria. Rua Bolivar n. 106, ap. 101.

Copacabana.
VENDE-SE bela sala de jantar em
fórmica e caviúna. Rua Conde de
Bonfim, 171 ap. 604.
VENDE-SE 1 sala chipendale no-
va, 120 000. Rua Júlio Ribeiro
nfi 3. Tcl. 30-7109. ' :
VENDE-SE dormitório e sala de
jantar tudo 120 mil. Ver Rua
Pari, 262, case 7, Praça da Ban-
deira.

VENDEM-SE móveis usados de sa-
ía e quarto, de todos os tipos,
e peças avulsas. Rua General
Artigas n, 325-D. - Leblon.
VENDE-SE uma sala de Iantar co-
lonlal, com 12 peças. 150 000. —
Rua Barão de Itambi n, 61, ap.
604. - Botafogo.
VENDE-SE um dormitório Rústico,
casal, em ótimo estado por 90
mll cruzeiros, para desocupar !u-
f__- Rua Haddock Lobo, 181.
VENDO otimo armário duplex,
portas correr, 2,90 comprimen*
to. Metivo mudança, — Tele-
fone: 45-3268.
VENDO' cama casal, solteiro, col*
chão molas, penteadeira, cadeira,
mesinha cabeceira, mesinha cen-
tro, armário 2 portas. Tratar R.
Senador Vergueiro, 207, ap. 511

Jaime.

VENDO Chipendale dormitório
de casal, 170, e linda sala ma-
ciça, 65 mil, juntos ou separa*
dos. Rua Aristides lobo n. 128.
Rio Comprido.
VENDO 3 poltronas de espuma
em estado nôvo. Preço de opor-
(unidade. Informes tel. 42-6560.

VENDE-SE dormitórios, claros e
escuros. Safas iguais, camas, col-
chões molas e outras mais peças
avulsas, tudo estado novo, ven-
do barato. Pres. Vargas 2963-A.

Calafate
Super-Synteko

Raspa-se p| cera com uma
aplicação. — Orçamento grí-
tis. Tel. 57-8583.

GELADEIRA elétrica Brastemp, 10
pés, ótimo estado, vendo por CrS
250 mil cruzeiros, para desocupar
- Rua Haddoclc lobo, 376-205.
GELADEIRA 8 pés, como nova,
com defeito, vendo 75 mil. Av.
Copacabana, 637, porteiro Geral
do. Não tenho telefono.
GELADEIRA Coldsport, 8 pés, re
tillnea, muito gelo. 200 000. Tel,
36-5310.
GELADEIRA estado de nova, pra-
tcleira na porta, gaveta p. legu-
mes e carne. Motivo de via-
gem. Rua Rainha Guilhermina, n.
154, ap. 201, Leblon, 130 000.

GELADEIRAS GE, Brastemp, Phll-
co, Coolerator. etc. funcionando.
A partir de 120 mll. Av. Gomes
Freire, 176, sala 902.

GELADEIRA Kelvinator 10 pés,
retilinea, seminova, 280 000. Ven.
do urgente ao 1,9 quo chepar,
com o dinheiro na mão. Motivo
ter que pagar um cheque. Av.
Gomes Freire, 740, ap, 902
Da. Iram.

smentos eletrônicos
Vendem-se equipamentos de Estúdio

e Transmissor usados. Ver na Rua Conde
Pereira Carneiro, 371 — Estrada Vicente de
Carvalho, telefone: 30-8844. (P

Revendedores
Saias, blusas, vestidos, slacks,

maios, conjunto etc, artigos
finos das melhores fábricas,
cam. v. mundo, cam. tergal,
cíipas, sabonetes, preços p| re-
venda. (Trocam-se mercado-
rias). R. México, 41, sala 604

Comip.am-se
antigüidades

Moedas, prata, bronzes, por-
celanas, cristais, tapetes etc. —
Amaury — 46-4309.

Gelsdeiras
85 000

Pintam-se a domicílio com
linta DUCO. Em qualquer côr,
Troca-se borracha 15 000. Ser-
vlgos garantidos e honestos —

Sr. Hugo - Tel.: 56-1783.

RÁD. - FONÓG. - TVs

ALTA FIDELIDADE mod. 67 mó.
vel jacarandá, sem uso, 8 alto-
fantes, nova, stereo, custou 1 380,
Vendo 300 mil. Avenida Copa-
cabana,_l 299-108, Tel. 27-8439.
ÃLTÁ FIDELIDADE - Novinha,' s|
uso, som espetacular — Vendo
urgente, 280 000 - Rua Dias
da Racha, 31, casa 4 — Copaca
na — Tel. 37-7350 — Qualquer
hora.
A DINHEIRO - Compro 1 TV
t.èitio • uma geladeira. Atendo a
qua*tTtJor hora. Tol. 37-1215.
ALTA-FIDELIDADE, pick-up Stan-
dard Eletric, ano 67, lindo mó-
ve! 4 alto-falantes, mais 2 ba
flinhos independentes, estrondosa
sonoridade, transfiro garantia,
aceito oferta, levo em casa, faço
qualquer negócio, urgentemente,
Tol.: 37-7350.
ATENÇÃO — Compro e pago à
vista uma TV, uma geladeira, um
estéreo a um ar condicionado. —
Tel. 37-5774.
ATENÇÃO - Vendo TV 23", óti
mo sem e imagem nos 5 canais.
Urgente. 180 000. Rua Lavradio,
n. 70, ap. 301.
À VISTA — Compro, pago hoje,
1 telovisão • 1 geladeira, qual*
quer marca, telefone ¦ qualquer
hora, ,16.6.2,
ATENÇÃO — Compro televisão do
qualquer tipo, stereo o Hi-Fi —
Nogócio hojo à vista — Telefo-
ne 57-1596 e geladeira. 
COMPRO - TV, 

"setadeir>s7~ãr

condicionado, máquina do lavar,
stóroo. Pago na hora. Telefona
57-2539.

VENDO novos, ridio Zonith
Transoceanic, 8 faixas 450 — Má-
quina Cent. flox Rapíd Zeiss cem
filtros • tole 350mm 650 - Tri.
pó 40, máquina escrever Smíth
Corcna Galcxle portátil 300 —
Gravador Philips 4 pistas EL-3541
corrente 400 — Flash Eetrontco
zoires novos — Ver hajo na. R.
Gustavo Sampaio, 260 — ap. 504
— leme.

VENDO T. V. Philco conjugado
pela melhor oferta - 47-9904.

VENDE-SE TV GE 23", novo cu
Emerscn USA 100 000, geladeira
GE USA 180 000, urqente. Av.
Copacabana 861-1 208.

TV ou outros objetos.
Tel.: 32-4929.

TV 23 po!.
m. 64

Um cinema, seminova. Ven-
do urgente. Rua Frei Caneca,
279 op. 202.

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÍST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)

Ternos usados
Tel.: 22-4435
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pego melhor que qualquer
outro. •

PATEK PHILLIPS - Ouro de bôl-
so 22 Unhas, coleção selos mun-
diais e 1 cautela penher 700 mil.
Vendo urgentíssimo melhor ofer-

|târ Tel. 47-9976,
SALA JANTAR jacarandá, gr. os
tcf. _;¦,, bcntlo. Escritório Forgo,
espolho cristal vonoiiono, lustre,
relógio antigo, gravador nôvo
General, projeter o filmador Ko-
dal:. Vondo, facilito. Tcl. 56-9076.
TELEVISÕES E GELADEIRAS.-"Grando liquidação". Comprando
um Tolovisor cu uma ge'ade!ra na
E.trúla de Prata, ganha grátis
uma antena p| TV o um Forro
Hõever superai, temático, premo-
ção por 15 dias. Av. Cnpacaba-
na, 581 — Lcja 211 — Tolofono
36-1852, _
URGENTE - Vendia T.' mov. gelad.
vitrola, utensílios de cozinha,
louças, cristais, espelho etc. —
Ac. eferra, Sh\. Campos 210-504
- Tel. 37-9165._
VENDE-SE 1 cama hospitalar"Fowler" e 1 uma máquina de
costura Singer, mcdêlo JB. Ver,
somente de 2as. gs 6as. feiras, dc
7 hs. as 12 hs. Rua Jacina, 21
casa 4. Vaz Lobo.

Ternos usados
Te!.: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.

Pego melhor que qualquer
outro.

ÓCULOS - CINE-FO TO
COMPRO projetor de cinema
usado. Negócio rápido, à vista,
a domicilio. Tel. 57-0222.
MAQUINA POLAROIDE - Com 3
filmes, módW.104. NCr$ 300. Te-
lefono 32-7878, Maria José.

VENDE-SE 1 faqueiro "Hércules"
- CrS 65 000 à vista - Tratar
R. Elias da Silva, 211 — Piedade.
Paulo.

MINOLTA SRI com fotometro,
lele I3S|2,8 automática, pára-sóis

filtros. NCr? 650. Fernando.
46-8386. 
POLAROID, mod. IÕÕ, côr 

"pre-

to/branco, c/ flash, nova, c/ 2
filmes, 500 mi cruz. Av. Ataul-
fo de Paiva n. 50-A-l, ap. 1 001

ASPIRADOR pó nôvo, Arno, c.
carrinho e todos acessórios. —
NCr$ 100,00. 30-7737.

ESTEREOFÔNICO - Vendo Cr$
750 000, toca-discos Garrard amp,
Cosmosson 2 cx. acústicas 6 al-
to-felantes, Sr. Mauro. Tel. -

7340 depois das 14 horas.
GRAVADOR - Grundig luz e ni-
lha, completo, portátil. Ocasião
Cr$ 240 000. Av. Copacabana n.
1 lí., Loia 7. ¦'

GRAVADOR Crown-Coorder 3 hs
grav. pilha e corrente. Rua Djal-
ma Ulrich, 229, ap. 304, depois
das 14 horas.
PHILCO novas — na embalagem
— garantidas pela fábrica. Pre*
cos inferiores às liquidações —
Modelos B 118. J19, parnflex,
16" e 195 controle remeto —
Menor preço do Rio — Rua das
Marrecas, 43 - Tel. 42-4774.

RADIO PILHAS - Calça lee, novi-
dades p| presentes, cam. v. mun-
do cam. Tergal, sabonetes, saias,
blusas, vestidos. Preces pj reven-
da. Rua México, 45, 2.° andar, ia
Ia 205.
RÁDIOS, gravadores marca Sharp,
vitrolas, fitas gravadas, Stud/ —
Av. Copacabana, 1072, loja II —
Tol.: 47*0467 — Traga anúncio
RADIO de pilha como nôvo, 2
faixas, vendo 40 mi, um de luz
10 válvulas, 35 mll, Av. Copa
cabana,_ó37,_porteÍro_ Geraldo.;;
RÁDIO ZENITH'transoceanVc mod
R-3000-1 - Chegado 3 dias USA.
Tel. 32-9671.
RADIOFONO - Stereo Grunfold
móvel medorno ,sem espelacu'ar
Vendo urgontè, 350 mil. Rua Ed-
mundo Lins n. 38, ap. 303. —
Próx. Siq. Campos — Copacabana,

RADIOVITROLA de alta-fidelidade,
3 móveis luxuosos, som inigua-
lável, funcionamento perfeito,
ainda eom garantia do fábrica.
Preciso vender urgente tel.t ....
37-7350, atendo qualque' hora.
TELEVISÃO P~HILÍPS~2r\7s!i__
de nova, ótima imagem em tod.s
os canais cem antena, urgente, p[
255 mil. Rua São Lufs Gonzaga,
1028-A - São Cristóvão.
TV GE — Moderna, novo, 110.°
Vendo urgente, Cr$ 250 mil. Rua
Siqueira Campos, 210, ap. Ó03.
— Copacabana.
TELEVISÃO EMERSON - 21", fór-
mica é um cinema. Vendo urgen-
te e também 1 grupo estofado pj
sala ou escritório modesto. Rua
do Resende, 113, casa 8.
TELEVISÃO Emerson - Vende-se.
Estado de nova, 23 polegadas —
350 000, Rua Sâo Clemente, 79
casa 13 — Botafogo,
TV PHILCO 23, mod. 66, nova,
verdadeiro cinema. Custou 870,
vendo_por 250._Tcl.:_ 26-9864.
TELEVISÕES" Standard Electíic7"GE
Philco, Semp, Emerson e outras
marcas, de 17, 21 e 23 pol. e
portáteis. Vendem-se a partir de
150 cruzeiros (novos). Senador
Dantas 19, sala 205. Tel. 22-5700

GELADEIRA moderna, porta apro-
veitável, 180 mil, interior em côr,
congelador inteiriço. Rua Ministro
Viveiros de Castro, 71, ap. 703.

GELADEIRAS de ijcasião. Veja sem
compromisso as mais lindas eme-
lhores da Cidade, desde 150 000
Rua da Relação, 55, térre.
GELADEIRA Frigidaire 9", retili-
nea, garantia integral, sem usu,
nova, barato. Av. Copacabana
209, ap. 807.
GELADEIRA comercial, vendo em
perfeito estado. Ver Rua Aristi-
des Lobo 59, c| Sr. Eugênio^.
GELADEIRA AMERICANA,, 8~7éí
ótima, vendo para desocupar lu-
gar - R. B. Aires, 156-1." and.
GELADEIRA nova retilinea, 8 pés— Com garantia da loja, vendo
urgente Cr$ 280 mil.' Rua Siauei.
ra Campos, 210, ap. 603 — Cop.

GELADEIRA FRIGIDAIRE FUTURA-
MA, 8 p., gabinete em cores,
super luxo, a mais linda geladei-
ra. Est. do nova. Mot. de mu-
dança. Barato. Trav. Guedes,
43.
GELADEIRA Climax - Vendo ur-
gente, motivo viagem. CrS ....
250 000, estado nova. Barata Ri-
beiro, 80|904. Copacabana.

GELADEIRA FRIGIDAIRE - 71|2.
Retilinea, nova, na garantia. Ven-
do urgente. Rua Hilário de Gou-
veie, 30|303. - Copacabana.

GELADEIRA estrangeira 6 pés,
(pequena) tem porta aproveitável
com prateleiras, 150 mil. Rua
Araújo Leitão 108 casa 11 — Eng
Novo. __

TV GÊ imp. tipo console 21 p.
cinema nos 5 canais 175 000, ur-
gente — Clarimundo de Melo n.°
371-F, ap. 102.
TV 19" Admirai, último modelo,
boa em tudo. 280 000. Tel.i ..
36-5310.

TELEVISÃO Philco, Philips, Ad-
mirai. Standard Electric, GE e
outras, de 18, 21, 23 polegadas
a partir de 120 mil func. Av
Gomes Freire, 176, s. 902.

ENCERADEIRA e aspirador E'ec-
trolux. Vendo por metivo de
viagem NCrS 45,00 — Rua Ro-
nald Carvalho, 2501 1001 - Co.
pacabana — Posto 2.
ENCERADEIRA ELETROLUX, nc.i-
nha equipada, escovas e feltros
ainda sem uso. Outra boa est.
de nova. 32 mil. R. Maxwell, 15,
c| 9 — Ma-acanã.

ENCERADEIRAS - Espetacular li-
quidação — Electrclu., pela me-
tade do preço. Arno, Lustrene
Real de 79 000 por 46 000. Ci-
tylux„ Epel de 89 mil por 49 mil.
Outras por 35 mil. Rua da Cario-
ca, 28, sobrado. Entrada pela
Joalheria.
MAQUINA DE COSTURA - De 5
gavetas, estado de nova, ces fura
e borda, urgente, per 55 mü. Rua
São Luís Gonzaga, 1028-A. — São
Cristóvão.

MAQUINA DE LAVAR BENDIX í
Superaytomática Économat, Ecs-
noniat,' mederna, estado de nova,
urgente por 235 mil. Rua São
Luis ' Gonzaga, 1029-A. — São
Cristóvão.
MAQUINA DE COSTURA Elna co
mo nova. Sr. Sales. Tel. 960314.

MAQUINA de lavar Bendix auto-
mática, seminova, 180 mil. Rua
Edmundo Lins, n. 38, ap. 303,
próx. Siqueira Campos, Copaca
hann.

r7"ÃQUJNA; íõstüré ; Elgln'.,, Ultra-
mstic, elétrica portátil, lindo es-
tojo. Absolutamente nova. Faz
tudo, horda, prega betão, rig
zag etc. Vende-se, na Rua Pra
do Júnior 145-808. Aceito ofer
(as. Ver de 16 às 18 horas, quin-
ta e segunda-feira.
MAQUINA de lavar, americana,
lava, seca, ótimo funcionamento.
Rua Gustavo Sampaio n. 676, ao
911. - Leme.

MAQUINA DE COSTURA eléuica
portátil, marca Elna. Vendo prà-
ticamenle nova. Ver e Iratar à
Rua Conde de Bonfim, 422 ap.
702. Edifício Eskye. Praça Saens
Pena. Tel. 48-5591.
MAQUINA costura Elna, elétrica,
c| acessórios. Gravador Geloso
s| uso. Pistola de gás, alemã, sj
uso. Rua Domingos Ferreira 236
ap. 101.

MAQUINA SINGER portátil, úl-
timo tipo, cem farol e meter, es-
tá nova. Vendo urg. 130 000.
R. Rcdrigues Santos, 344, ap.
101, esq. M. Coelho.
MÁQUINA LAVAR -V_id~u.nl
Bendix, tampo esmaltado, poucouso. Rua Antônio Vieira, 17,
ap. 603 - Leme.
VENDO máquina de lavar —
Westinghouse, Laudromat - No-
va — Rua Silveira Martins, 40 ap.
106.
VENDO maq. de lavar roupa, no-
va, s| uso, Bendix, p| família.
Telefonar pj 42-6560.

VESTUÁRIO
ENXOVAL PARA BEBÊ - Roupi-
nhas finas, bordadas a mão. Pre-
ços convidativos. Rua Aires Sal-
danha 106, ap. 302 - Copaca-
bana.
NOIVAS - Vende-se bonita col-
cha do cambraia de linho bor-
dada com aplicações de renda —
Tratar Rua Buarque de Macedo,
36, ap. 111.

TELEVISÃO Emerson, 23 p. 114
graus, tubo nôvo, na garantia de
1 ano. Papel na mão, tôda nova
300 mil. Tel. 5B-5663. R. Silva
Pinto, 48."
TV G. ELETRIC, moderna, deco-
rama, func. perfeito, urgente
Cr$ 290 000. Av. Copacabana n,
1 182, Loia 7.
TV ADMIRAL 23" - Vendo como
novo. Cr$ 260 000, um cinema
Av. Copacabana 209, ep. 807
TELEVISÃO MÜLLÀRD (Phillips)
21", marfim, perfeita, excelente
estado, 110 e 220v, 155 mil
57-0222.
TV PHILIPS 21", nova, marfim,
uma maravilha Cr$ 250 mil. Rua
Xavier da Silveira, 40, ep. 401
~ Copacabana. .
TELEVISÃO PHILCO 21" - Per-
feita. Um cinema nos 5 canais -
Ocasião. Cr$ 195 000. Rua Do-
mingos Ferreiras, 187, ap. 37, 4.°.
TELEVISÃO GE marfim, 17", ci
nema nos 5 canais. Ocasião úni
ca, 185 míl. Rua Domingos Ferrei-
ra, 187, ap. 37, 4.° endar.

HOJE — 50 geladeiras serão li-
qutdadas desde 150 000. Muito
gelo. Rua da Relação, 55, térreo,
TÉCNICO de geladeira, ar condi
cionado, conserto no mesmo dia
e local. Com garantia. Telefone
23-3652.
TÉCNICO —De geladeira, ar con-
dicionado, Iodas es marcas e pin-
Jura nq local c. garantia. — Não
cobramos visita. Tel.i 27-7589
Antônio.
VENDO 2 aparelhos de ar con
dicionado importados ainda na
embalagem. Modelo Phüco, 1
HP. 32-3808. Salim.

Ar Condicionado

FRI-AIR
Gabinete aço Inox. garanti-

do 10 «nes. Assistência técni-
ca direta dl fábrica. Facilita-
ia. 22-1773 — 42 .885 -
30-3024. .

TELEVISÕES de 21" a partir de
130 mil, de 23" a partir de 250
mil, as melhores marcas, cinema
nos 5, canais, garantidas. Rua do
Senado 322 entre Av. Mem de
Sá e Rua Riachuelo.
TELEVISÃO GE, americana, porta
til, 16", nova, - Tel. 58-8173
TOCA OISCOS GARRARD 210,
Stereo, meno unidade magnética
Elac. Túner AM-FM com pré. 1
a/falante 12". T. 46-5563.
TV GE — Americana, portátil, 16
pol., na caixa, c/ fone ouvido,
500 000 cruz. Av. Ataulfo de Pai
va n. 50-AJ, ap. T O0K
TELEVÍSÃO Philco 

"tela 
rayJjan,

23 polegadas, pouco uso, custou
840, vendo por 250 - N. S. Co-
pacabana, 387, ap. 209 — Tel,
36-4951.
TVS STANDARD ELECTRIC • Za.
nith, 23" • 11", luxo, mod. 67.
NCrS 399 novos, garantia de fá
brica .Aceito troca, facilito o sal-
do. Tel. 46-5102.
TELEVISÃO 21 p. marfim, c| pé
palito, mederna. Vendo urgentis-
simo — 160 000 - Rua Taylor, 31,
ap. 624 — Glória.
VENDO um rádio transistor japo-
nt-s, nôvo, cem 3 faixas e 2
alto-falantes e uma máquina Pr-
larroíd, mcdêto 80 B, nova, na
embalagem. Tralar 22-2370 e ..
49-7505.

PERUCAS - A partir NCrS 100,00.
Meias a partir NCrS 80,00 e rabos
NCr$ 40,00. Também ensina-se
em 4 aulas e compra-se cabelos.
Tratar Martina - Rua Sta. Ale-
xandrina, 175 — Rio Comprido.
PERUCAS SOCIETY - Perucas pa.
ra todes os tipos o côrcs, cabo*
los naturais. Vendo com entra-
da e NCrS 20 ricr mês. Ensino a
ccnfeccão o comnro a produção.
57-4213, D. ROSA.

ROLLEIFLEX, lente planar 2.8, 8Q
mm, para 6x6 e 35 mm, Rollei
kini, e filtro. .Valer MCr$ ...
1300. Vendo urçento NCr$ ...
650,00. Nossa Senhora Copaca
Jjana, 363^ ap. 902.
VENDE-SE proietor Paillard Bo-
lese e filmador Bell Well 16 mm
em bem estado, ambos por NCr$
300,00 (300 000) tralar pelo tele.
fcne 43-8927, 23-2055 - Sr. Al-
cino.
YASHICA - Filmadora U-3, len-
te Zòcm aut. nova, c/ 3 filmes
cores, 700 míl cruzeiros. — Av.
Ataulfo de Paiva, 50-A-l, ep.
1 001.
VENDE-SE 1 laboratório de foto-
qrafia de amador 6x9 — 58-9847
Sr. Brito.

DIVERSOS
A VISTA - Compro 1 TV, 1 go-
ladotra moderna, stereo. — Pago
melher preço a qualquer hera. —
37-6517.
À VISTA — Compro, pago h:je,
televisão, geladeira, ar condido-
nado, m .mina lavar rcupa, sto-
reo ou HÍ-FÍ. Tclrfone a qualquer
hora para 36-3652.
ATENÇÃO - Compro TV, gola-
deiras modernas, Hi-Fi, stereo,
planes, Tel. 57-1596 — Negócio
rápido, hoje a qualquer h?ra.
BRASTEMP"~R.T.LINEA~c~gar_.
tia, vendo urg. Motivo viagem
e vários móveis — Machado As-
sis, 6.
COMPRO- - _ TV; ;gel7doÍras,. ar

ndicionado, máquina do lavar,
stéroo. Pago na hora. Telefono
57-2539.
FAQUEIRO - Vendo, prata Fra-
ci.l_.n__, «.cm uso estilo maraica-
ra, 136 pecas completo. NCr$ ..
500,00. Vor Trav. T3moio, V 7,

310 — Flamengo.
JÓIAS, tnóveis e utensílios serão
vendidos em leilão judicial do
Leiloeiro Álvaro Chaves, à La-
deira João Hcmem, 38 (Praça
Mauá), segunda-feira, 6 de mar-
ço de 1967, às 15 horas, no lo-
cal. Mais inf. Tel. 22-4382.
MAQUINA DE LAVAR e televi-
são — radiola — Vendo urren-
to maquina de lavar roupa Wes-
tinghcuse Laundrcmat e cenjuna-
do televisão, radicla . Hi-Fi Ze-
nith, ambos perfeito eslado. —
Preço duzentes mll cruzeiros ca-
da um — Telefonar 360777.

VENDO cortinas seda e ronda do
Muaré e brocado novas. Um aspi-
rador Arno c 3 tapetes oricnlais
perfeitos. Tcl. 25-4967.
VENDO — Armário de aço Me-
talux, roupeiro de aço e filmadora
Paillar Bolex. Tratar tel. 38-3800.
VENDEMOS, motivo viagem, gela-
deira, máq. lavar, televisor, cn-
ecradetra, aspirador pó. Rua Qui-
to, 398 fd. 201 (Penha). Esq.
Conde Agrolongo.
VENDO NOVOS - Rádio Zonith
Transoceanic, 0 fainas 450 — Má-
quina Ccntaflex Rapid Zeiss com
filtros a tolo 350mm 650 - Tri.
pó 40 — Máquina escrever Smilh
Corona Gataxío portátil 300 —
Gravador Philips 4 pistas EL-3541
corrente 400 — F!ash Eletrônico
Ultrablitz Metecr SP 250 cruzai,
res novos — Ver hnje na Rua
Gustavo Sampaio, 260, apt, 504
— Leme.

VENDE-SE — Móveis avulsos
colonial imbuia e cutros, faquei-
res etc. Tratar 26-92B8.
VENDO TV Standard o Philips,
móveis do quarfo etc, tudo cm
bem estado. Tratar Icl. 45-1395,
Sra. Ellzete.

VENDE-SE barato, uma máquina
cestura de 5 gavetas, Singer, 1
guarda-roupa pequeno, 1 cama
erm colchão de crina para sei-
teiro, 1 mesa, 1 Dicionário Lei-
lo Universal estado nôvo, a quem
interessar venderei até 1 peça,
R. Duarte Teixeira, 228, Quin-
tino Gccaiúva, subúrbio da Cen
trai.

I I

úem_ío
Cur.cs audiovisuais
Cursos intensivos
Conversação
Literatura alemã
Fonética .
Inscrições abortas
Início cias- aulas — 6 do marro

IKSTffiJTO CULTORM
màB.b-MMiM.m

Dozcntur des Gòethe-lnstitü.ts
Av. Grcça Aranha, 416 — 9.° and. Tel.:

32-4502. Cursos para crianças: Rua são Cle-
menfe, 350. (p'

ANTIGÜIDADES
Moedas

TeL: 36-1219
Compro antigüidades. Tape'

tes, porcelana, biscuit, móveis,
cristais, prataria e piano.

Compro Tudo
58-S1S3

TV máq. escrever, rádio,
ventiladores, bicicletas, açor-
deão, louças, cristais, prataria,
jóias, tapeies, roupas usadas.

ARTi
COLÉGIOS E CURSOS
APRENDA a dirigir em Volks. e
Gordini. Apanho a domicilio na
Zcna Sul, Preparo documentos e
não cebro taxa de inscrição —
Tratar 57-7645 — Maurício.
APRENDA A DIRIGIR - Ensino
em Vclks, DKW e Gordini. Não
cebro taxas nom inscrição. Faci*
lito documsntos. Aulas a domi'
cilio. Humberto. Tol. 46-2435._
AULAS particulares de taquigra>
fia. Método Marti. Ensino Cem-
pleto, das 18,30 às 19,30 h. Tra-
tar tel. -6-1691.
ARTIGO 99 - Matrículas abertas.
_. Ipiranga. Rua Marqcês São
Vicente, 37 - Givea. Tel.
47-0442.
COLÉGIO de Brés de Pina precisade professores de português, de-
senho c música para as turnos
diurno 9 noturno e de materna-
tica e geografia para o turno
diurno. Todes com registro no
M.E.C. Rua Taborari, 822.
COLÉGIO no- Flamengo necessita
urgente casa para se instalar tem*
porada cu definitivamente; ofere-
ce participação — 45-4038.
CUR?q BAER - Artigo 99, au-
Ias diárias, das 7 às 10 horas.
Conferimos carteira de estudan-
te. Cinelandia. Rua Álvaro Al-
vim 24, gr. 601. Tel.: 37-6249,

PERUCAS - Fabricante vende ra
bes, inteiras, e meias. Várias cô-
res a partir de 100 mil. Telefo-
ne 52-0777 — Carneiro.

PROFESSOR - Precisa-se Hist.,
Gaog. e Ciências para Art. 99.
Tel. 47-0442.
PROFESSOR dá aulas particulares
de Português cu de Literatura em
s| casa ou na do aluno. Orienta-
çao moderna. Não cebra a la. au
Ia. Tel. 48-2710 - Das .8 às 10
heras.
PRIMÁRIO NOTURNO - Matricu-
Ias abertas, Esc.Ia Ipiranga — ?r
Marques São Vicente, 37 — Gá*
vea.Tel. 47£442.
PROFESSORA PRIMARIA - Pre-
cisa-se cj reg. diurno e neturne.
Urgente. Av. Gen. Osvaldo Cor-
deiro de Faria, 121 — M. Her-
mes.
PROFESSOR com registro no M.
E. C. turno noturno. Mctamá-
tica preciso urgente. 32-5161;.
PRÕFESSORA"~DE~MÚSICA~ -"Pia-
no, acerdeon, teeria. Também vai
à residência. I
PROFESSORA - Primário, admis-
são (crianças e adultos), vai à
casa do aluno. Tel. 27-1110, parte
manhã, D. Lúcia.
PRCFESSORES(AS) - Precisam-se
para admissão especializado e es-
tudo dirigido. Tratar à Rua Pon-
tes Ccrroia, 137. Tijuca.

Corsos Téd
Moças e rapazes que dese-

l'am iniciar em escritório, ou
ainda, melhorar seus conheci-
mentos e galgar cargos eleva*
dos, devem assistir a uma se-
mana, inteiramente grátis, em
um dos estágios práticos; Dac-
tilografia — Aux. de Escrito-
rio — Aux. de Contabilidade

Estenogmfia (Sistema Marti
adaptável a qualquer idioma)

Correspondência Comercial
Secretariado — Inglês (Prin-

ct plantes, médios e avança-
dos). A TÉD é a maior orga*
nização de empregos e cn*
sino Comercial prático do País,
dando plena garantia de en-
caminhamenío a emprego para
.eus alunos. Faça como con-
tenas de pessoas que foram
empregadas após freqüenta-
rem os cursos TÉD — CEN-
TRO — Av. Pres. Vargas, 529

18° — Tel.; 43-9523; CO-
PACABANA - Av. Copaca-
liana, 690 — 6.° — Tel.r —
3Ó-672S; CATETE - Rua do
Catete, 216 - s|lo|a - Tel.:
23-4376; TIJUCA - Conde dc
Bonfim, 375 — sjloia — Tel.:
34-0409; MÉIER - Rua Dias
o'a Cruz, 1E5 — sjloja — Tel.:
49-506S; MADUREIRA — Ma-
ria Freitas, 42 — sÜoia — Tel.:
90-1750; N. IGUAÇU - Nilo
Peçanha, 185 - sjíoja — Tel.:
29-09; NITERÓI - B. Amazo-
nes, 528 - slloia - Tel.: —
2-7C61. (P
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Si

afLoE.ref.c.
Cursos mais rápidos, eficien

te* e baratos do Rio cem má
quinas novas. Não pega laxa
Confere-se diploma oficial. —
Praça Tiradentes, 85, 1." an'
dar. Tel. 42-6673.

.Infernafp
na Glória

Educandário N. S. da G!6'
ria, semi-Íntern_to internato —
Lad. Russol, 57 (lado Hotel Gló-
ria), enxoval reduzido, alimen-
tação farta. Tcl.: 36-2782.

ÜECEPSipSíA
PDÍíIOGIJES

CU.RSOS COMPACTOS
MÉTODO DIRETO
A-PRENDJZ^DO . FÁCIL
COLOCAÇÃO IMEDIATA-
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UVRQS 0 PUBLICAÇÕES
DIÁRIOS OPICIAIS':e!a Unlãa dc
1943 a .ÇíC, encaderna cies, ven-
_rm=s, Av. Rio Branco, 123 sala
7C8.

SMSTRUMENTCS
MUSICAIS
A CASA MOTTA Planes; ouro-
peus noves, Pleyel, Welmar, Pe-
írof. cauda c armer.;., a pr.__
menor preço — 2 de Dezembro,
112 - Catcte.

COMPRO 1 PIANO - Parlicu'ar,
cempra pir.no, cegando maícr pre-
... Te!. 45-1581 - Chamai Sr.
Antônio.
CASA MILLAN, panes, nacio-
na:;, estrangeires, cauda, arma-
rio, 10 ene. de garantia, a
prazo sem [ures, — Ouvidor,
1.0 - 2° and.
PIANO PLEYEL - Vendo cm bom
estado. AÍ0 mil. Rua .clishelo
Freire, 119, ap. 102, fundos. -
Oiaria.

ParE-psicG.sgia
Os mistérios da para-psicolo-

gia revelados cm aulas teóri-
cas e praticas. Somente para
adultos: vidència, clarividüncia,
psicografia, mesas falantes, te-
ieq uínezia, aparições etc —
I.C.B. — Rua Uruguaiana, 114-c
116, l.o e 2. andares.

Tel.: 25-6105

Sociedsde
Universitária

GAMA FILHO - ESCOLA
MÉDICA DO RIO DE JANEIRO

AVISO
De ordem do Sr. Diretor, fa

ço público que as matrículas
a todas as séries do CURSO
D0 FOIWAÇÃO encerrar-se-ão,
impreterivelmente, têrça-f e i r a
ptóxima, dia 7 de março.

a) Gustavo Scncclial de Go-
fredo — Secretário. (P

PROFESSORA Matemática - Pri
mário — Ginásio — Admissão -
Cr$ 4 000 - R. Jangadeiros, .2|
804 — Ipanema.
PROFESSORA ginásio — Ciência;
— Para colégio Zcna Sul. Tele-
fonar Lourdes, 27-3837, 12 às 14
horas.

PERUCAS - Nio é chamariz;
venham var para crer. Rabos •
perucas Inte.as a partir de ..
NCrS 120,00 - Trmos meia a
partir da NCrS 40,00 - Facilita-
mos o pagamento — Rua Gen.
Polidoro n. 185, ap. 701. Ta.
lefono 46.9732. .
RABOS. DE 7CAVALOS NATURAIS
— Vendo de 40 ali 1 metro com
entrada • parte faciCtada. Tal.
57-1213 - DONA ROSA.

VENDEM-SE tubinhos a partir do
CrS 6 000, Iam. 42-44. Telefone:
45-0533.
VESTIDOS DÉ"NOIVA -~Vonde-se
completo 42-44 — Preco 300,00.
Custcu 1 200,00 - R. Joana An-
gélica, 155-A —Ipanema.
VESTIDOS usados, saias, blusas,
e roupas dc criança. Compra-se e
atendesse a domicilio — Telefone
22-3950.

CURSO BAER - Inglês - Portu
guês — Francês — Artigo 99.
Fcrnece Carteira de Estudante —
reconhecido oficialmente. Aluno
sem média. Pré-intenslvo. Cine-
lândia — Álvaro Alvim, 24, gru-
po 601 - Tcl.: 37-6249.

CURSO BAER - Taquigrafia -
Taylor e Gregg — em inglês,
p:(iugués e espanhol, fornece

carteira de estudante — reconhe-
cido oficialmente — Cinelandia. —„,.,.-.  ,--_ ,.
Rua Álvaro Alvim, 24 grupolpRECISO professor de Geografia,
601. Tel- 37-6249 Português. Matemática e Inglês

c| prática de Ari. 99, l.J e í.
ciclo. Av. Copacabana, 690, gr.
704.
SRS. PROFESSORES - Grande
oportunidade» — Curso completa-
mente mentado, no Móier, cem
três salas de aula- secretaria,
almoxari.ado, música ^ ambiente;
para todas as dependências, re-
gistrado e legalizado, com auto-
rização para mlnstrar os seguin-
tes cursos: vestibulares, prepara-
tórios em geral, admissão e lin-
guas vivas, procura quatro sócios,
com capital mínimo de NCr?
1 500 cada, a fim de ampliar
suas instalações. Visitas para cn-

.-- _ trevistas diariamente, de 9 às 12
Português cyrsc e de 14-as 20 horas, no endereço

Rua Castro Alves, 24, sobrado -
Méier.
VIOLÃO - Mari.ha Bafcitista en'.
:ina à Rua Jcâo Lira, 32 — ap.
110 - Leblcn, Cr$ 6 000 a ho-

CURSO BAER - Secretariado em
1 ano. Conferimos diplcma _
carteira de estudante. CinelSn-
dia. Rua Álvaro Alvir n.° 24,
grupov601._Tel.:_37;6249.
ESCOLA COR.E E COSTURA -
1 mês corta fazenda. Curso ra-
pido: 3-ó meses. DIur., notur.
Tel. 25-6712.
GRATUITO  
de 3 me.es Rua Álvaro Alvim
24 gr. 601. Cinelandia. Telefo-
ne^37-6249.
GRATUITO - Inglês e" taquigra"
fia, curso do 3 meses. Clnelân.
dia. Rua Alvaio Alvim n.o 24
gr. 601. Tel. 37-6249.

VENDE-SÉ vestido de noiva com-
pleto. Preço a combinar. R. Fran-
cisco Soares, 518, casa 8 — N.
Iguaçu. Com a Sra. Jandira.
VENDE-SE vestido de noiva. Dio-
rtssímo. Manequim 42. Todo
bordado na barra e mangas. Ce-
lina. Tel. 32-4713. Rua Oi lente,
221, ap. 102 - Sta. Teresa.

Revendedores
Boutiques

Confecção fina, roupa es-
porte ftminína. Saldos de fa-
bricação de verão. Av. Gomes
Freire, 196, s| 405. Tel.: —
32-2830.

INTERNATO MEDIAI-EIRA - Pri-
mário — Admissão — Ginásio -
Para meninos de 6 a lo anes.
Departamento indep_ndante para
meninas de 6 a 13 anos. Pis
cina — TV — Espertes — Clima
excelente. Inf. e Matric. fone:
28-4760.
INGLÊS - FRANCÊS - Prof. re-
gistrado — Conversação — Via-
gens — vestibular — Itamarati —
Literatura. NCr$ 5,00. 37-9202.
INGLÊS, alemão, francês. Audio-
visual, 1-2 meses. Profs. nativos.
Provas, emprego, viagem. Sen.
Dantas, 117-935 - 52-9649.
INGLÊS — Taquigrafia, cursos
completos em trinta aulas. Cen-
tro e Copacabana, NCrS 10,00
mensais sem jóias. Av. Tre2e de
Maio 44-A, l| 1 204 - 57-0051.
PROFESSORES - Art. 99, l.o e
2.° ciclos. Paga-se muito bem.
Miguel Couto, 105, ll 1312.

YOGA — Precisa-se de uma pro-
f cssôra que pessa residir na
Bahia. Paga-se tem. Telefonar
para Mava Augusta. 36-756B.

Secretariado
«

O Centro Taquigráfico Era-
sileiro está recebendo matrí-
cuias. Currículo: Port. Taqui.
Dact., Mat., Prática de Escrit.,
e Relações Públicas — Início
15|3. Turmas especiais do Port.,
Taqui., Dact., Inglês, Matem.,
Escrituração Merc. e Relações
Públicas — Aperfeiçoamento ta-
quigráfico pira qualquer mó-
todo (turmas homogênea:), nas
velocidades de 20 até 140
ppm. Aulas das 8 às 22h. Tur-
mas especiais de Taqui. e
Dact., aos sábados, pela ma-
nhã. Direção geral do Prof.
PAULO GONÇALVES, Praça Fio
riano, 55 — 12." (Cinolândia)
- Tels.: 52-2972 e 52-0618

AAA PIANOS NACIONAIS NO-
VOS E ESTRANGEIROS - Casa
especializada vende b_m finan-
elades,' per preces de ccQsião. —
Rua Santa S_fi _, _54. S.cnz Pena.
ACOR-.CI. 80.'balxos,;2b regls-
tres, imp_rtac'o, e_t. de nôvo —
Rua da Capela. 549, ap. 102 -
PIodai, ei
ATÊl;ÇÁ*0 — Compro 1 plano,
cauda cu armário. ...esmo preci-
sando rc;:arns. Tc!;frn» a qval-
ryter fora pera 2_._652.
AMPLIFICADO!! -TVencb.um'pãrã
baixo, m_d_!_ profissional; nô-l
vo. NCrS 500,00. Trator com Pau-
lo - 25-5597.
ACCnpEÃO - Vendo. Vercn=:e,
seminovo. 10 registres; 4 ai:afo-
deres, 170 000. Rua Pereira d_
Silva, 1721201.
.COMPRO UM PIANO - Doqúa!.
quer merca, Do armário cu cau-
."a — SstircSo rapEcV à vís!a —
Tcl. 4S.11.J.
COMPRO um pleno c!o paitlcu!ar
para pcrtlcular — t.cgcc.o rapi-
do à visto - I7-0_i0.

PIANO Pleyel, efipo de metal,
cordas cru-a.ics, 3 pedais. Ven-
do rm estedo do nôvo. NCr!) ..
1 OOO.CO. R. Marq. de Olinda,
19. Tel. 46.698.__
PIANO BLUTNER -' Armário. -
Magnífico-. Vendo ò vi_!a por
NCrS 1 500 rievos; Tol. 52-5252.
P(ANO RETROFF Tcheco, nôvo, sj
us?, vendo, ba.e 2 0.0, oferta
apartamento, médio, tel. 22-1707
cu :8-I6<0.__
PIAMO - 350 ViTyRua Marechal
FalcSo' da Freta; 152, Realengo.
__!___L do I.A.P. 1^
VENDE-SE. plano M;d:te:n, um
.no e meio. 1 milhío; scf_ e_pu-
ma 4 lugares; msdcrrib; ÍOO mil.
Tcl. 37-7070. Titulo Patrimonial
Tcuring. 220 mil.
VENDE-SE.;• 1 

" 
plano Liipíl~~SÍXí-

.t.,1 completamente nôvo psr NCrS
1000. TraUr à Ruá 2.1 do MÈio,
1 109, c| 0, cj Glícia. Motivo
viasbri.'—i
VENOE/yl;.SE PIANOS - Bem fi.
ncnclíicics, p;r preces do ocasião.
— Rua Santa S-fia, 5-t, Ssen_
Pr>"!>, C.-1 mccVrada.

EMm®

VIOIÁO, guitarra, canto. Aulas
ind. Métcdo eficiente, prát .co,
em 10 aulas. Atendo apenas cem
hera marcada. Tel. 29-2759. Pref.
Medeiros.

Art. 99
Ginasial e colegial. Av. Rio

Branco, 156 sj 2 919 — Tel.:
22-4705. (P

ÚLTIMOS CIAS
DE MATRÍCULA

COMERCIAL
EM 001$ ANOS
Português, Inglês, matematr

ca, contabilidade, taquigrafia
estatística, dactilografia, coli-

grafia, correspondência, direito
comercial. — Instituto Comer-
ciai Brasil. Rua Uruguaiana,
114 c 116. - Tels.: 52-8997 c
52-8899.

. 99

PROFESSORA DE PIANO - Diplo-
mada, prepara «lunes para exa-
mes à Escola Nacional de Música.
57-3482.
PROFESSORA - Precisa-se admis-
são noturno. Tel. 47-0442.

Cursos de
decoração do br

Da Prof.° Roberta de Mace-
do Soares. Início 7 de março
— Av. Copacabana, 1 100 —

Informações. Tcl.: 26-2872.

GINASIAL EM 1 ANO
COM E SEM BASE

Novas turmas pela manhã,-
à tarde e à noite.

Dactilografia
Em um mês, curso comum,

rápido e aperfeiçoamento. —

Diplomas no fim do curso.
Instituto Comercial Brasil. —

Rua Uruguaiana, 114 e lló —

Tels.. 52-8997 e 52-8899.

E_.Gü_A__5:i._A_>A A KEFORMA UNIVERSI-
TARIA — A Comissão eopsoial do Conselho Pe-
deral de Educação; dcs:'(.„_da para elaborar a re-
gu'.amentação da lei de reestruturação das uni-
versidades brasileiras, considerou como vitais a
instituição efetiva do sistema de departamentos,
como p.çr.s fundamentais da nova organização e
a possibilidade de estabelecer mais um nível de
integração nas a ti v i d a d e s universitárias. Ao
apresentar o seu trabalho, a Comissão assinala
que, adstrita a uma linha de sobriedade, própria
de documentos desta ordem, julga inconveniente
avançar no sentido da casuística, em matéria que
se .insula antes ao dinamismo. das instituições
do oue à disciplina da lei.
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO — O Diretor do
Instituto de Educação convoca os estudantes
abai::o relacionados p a r a receberem roteiro do
saúde, no Serviço Medico do Instituto. £ão os se-
guintes os estudantes que a partir das 8 horas
deverão comparecer ao Instituto de Educação:
Maria do Carmo Cerqueira Eesende, Angela Ma-
ria da Costa Pinto, Janine Loureiro Maior, Ma-

¦ ria José Martins, Elisabete Lapagesse e Sônia
Maria Guimarães de Freitas.
CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS — Inicia-se no
próximo dia C o Curso de Formação Básica em
Ciências Sociais, de nível e de e::tensão univer-
siíários, que o Centro Nacional de Realismo Social
(Pro Deo) realiza todos os anos. O Curso será mi-
nistrado pelos professores Antônio Resende Sil-
va, Célio de OUveira Borja, José Tarcísio Leal,
entre outros. Constam do currículo as seguintes
disciplinas: Ética Social, A Questão Social e sua
Evolução, Introdução à Socióloga, Fsicologia dos
Grupos Humanos, Análises das Estruturas e Sis-
temas Sociais, Sociologia Urbana, Rural, Familiar
e do Trabalho. Os estudos serão desenvolvidos
através de palestras, seminários, debates, contan-
tío, ainda, com a participação ativa dos alunos
que terão cr.no material de referência apostilhas
pormenorizadas sobre a matéria dada e biblío-
grafia didaticamente organizada para um aper-
ieiçosmento posterior na área de estudos.

REPORTAGEM — Para a inscrição ao Prê-
mio de Reportagem João tío Fio são necessários
três recortes da rcport;~em, acompanhados de
indicação de nome e residência. Quando as ma-
térias tiverem sido publicadas anonimamente, o
ccnc.rrjiite juntará, como prova da autoria, com
firma reconhecida, declaração der secretário, re-
tíatar-chefe, diretor responsável ou chefe de re-
pertagem do veiculo divulgador. O Prêmio de
Reportagem Jcão do Rio é de CrS 150 mll.

Aw Prêmios de Literatura e Literatura In-
fantil são necessários cs seguintes requisitos:
obra inédita — três cópias riactilagrafadas em
espaço dois, sob pseudônimo. Cédula sem nome,
endereço e telefone, dentro de envelope fedia-
do, com o pseudônimo e a classe do cancurs. es-
critos externamente. Para o prêmio de Romance:
mais tíe 120 páginas dactilografadas. Poesia: cole-
tánea com o mínimo de 500 versos, em qualquer
número de poemas. Contos e Crâ_icaa: Coleta-
nea cem o mínimo de 80 páginas dactilografadas.
Ensaio e Crítica: Trabalho essencialmente prá-
tico, planejado e realizado com unidades, com o
mínimo de 120 páginas dactile-jrafaãas. Biografia
e Hie.!iria: Nesie gênero enquadram-se as'o'cras
de História, em qualquer dea ramos ou especia-
lizações. Mínimo de 120 páginas dactilografadas.
Litíraíara Infantil: Peça de Teatro com trés câ-
pias dactilografadas em espaço dois, acompanha-
das da indicação de nome e residência. A comis-
são poderá proclamar os resultados até o próxi-
mo dia 30 de outubro. Os prêmios de Literatura
sâo no valor de NCrS 300 e os de Literatura In-
fantil nos seguintes valores: Texto, 1." lugar Cr$
120 mil; Ilustração, 1. lugar, CrS 75 mil.
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.jo. . í"I CLASSIFICADOS — Jor.-i.il do Rr,-.;!!, 5.0-fcir3, 2-3-67 - f)

_f^m'fi%^mt rr-, pn~ t\ i7V m macias ÜGAEI/IS
Quer címprjr cu \-.-.-.izrt Visito
WÍKcRVJJvlO, 14 áo 17 h.
í;.-S„OI. Av. Kio Branco 108,
ccl-i 633.

Pc
"VE

IfiDÜSTrJA (AJúgüeJi 
'

Cumpra, Venda efç.)
FÁEÍÍiCA Cpnfécç5í3 em r.íivid-v
do, crntr. novo íi aritrt: alugue!:
NCrS ICO. Av. Copacabana; í'ò:t.
3J/2._Vcn.c.'o. Iní.JSJM.-.O.
fABRICÀ DE • f/.óVEUT- IVendo
c| máãúinBS, instalações o tçls
f.irrx Vor ò Rua Jcãò Pinh-;-n.
77 fPMsds). Tratar tel. 54V2234
e_2?7M0._~
GALPÃO c'ti ÍI0m2, ccm cora na
fronte o força na pprta. Passar'ss.. 

Aliarei MCr$ UO. Serve
p:ra oficina rnscünicn. Vcr rn
Rua Lourindo Filho. .'V (Cavai-
cânti). Trotor tcl. £2-9081.
ÍGALp.flliSxColJá Vos~ÜC03 mV,-cm
iSrea 10 100 m2: Av. Br<üll oW,

S_"...àí caiu- ^do' b0ral°" v^jBAR - Vcnrfo-:.u iudS Btima tfar30..13;6,: aalaaclo.  (0 Crciou. Tratar 3C-2Í32 oti 2
[IHDIJS7RIA — VcnVe-io nm tócia h-rc-, Ernòíti!

psra cenferrão c!o roú.f

íiorrcvj;.'.! cc.m residência -
Vrr.Ja _X, urn na /.v, -¦/-tit- nióvr:
Çlubo n. 1 173; cam RÚ;;uiha ç!i
scrvclc, 2 str ;;cr,- nüo pa;a a.u
pue!. Boa .fáría; bz\x\ c^írqus.
TcrVio culro na :Rúíl 

'Am-jllo 
n- j LANCHONETE - Vèhdo-Ví- hZnleu. B«e lO.miJhçes ont.-jcs -rjsUrano ccm mrradia fória 6 000C,„, sa_t_o s| iu-xs. líon:|_ ,y,a| trabalhada - Ccm 20 00;

Troí.-.r Ciivciia Campes; | Ruo
Ar.c..-oc,'cs, 95 9:. andar.

AS' DE" FE.IR/.CàtNi," \zvy.-
—„',¦,,','— /-'-* Vòr.dc-ca cc a ca flrãncfiChOPP o i;oito.or,a osp.ííiHivírnçiito. I7....3 Infsritòsscã i,
6 m.,. jr.-ntr. nov--, entr. IÜi-ceaí, l.ua Aristides LôL-o 24?

:.ro n.
;. 49,15

raí-ir na Av." Jc5: —
3 - 'Sr.' Snnrcs -(dc

Tcnlia ct-ires cn , ,->— Vindo na Pro-:
tal. 0Í Pííí. ru ....

4?-.'„79.'?, ót'ma cpmiynii-Vo.
BÃR í- LAMCWOMEIE - Vendèíftf.
uK-entè, p-.r m-.livj da vhaem; w. A. C. Dios, Av. /morol P
ótima lanchonete cm Co;.a:aloona.Wí». _:0, sl 12 - N._k-.ua;
Ccrrír. nc-v^, bca casa para rr.vt.n-ÜiAf.írEAIÜA — Vcndc-io no rpc
da. Opertunldóclè pora roniiar ^0 liior Iccal do Bbtafcgo; preso doiáuiribcrrà da Compre, 827,'-' lòlg

P=r m.;:vovi,-.;rm. Vcrii;., Trotor com tr. Lontos. nua Bj
Proia Botafloo, 340, .Io-JHvgt, ól',_ao. 304. T_i._36-6?11.

_ CíJlSncHONÊJÊT? C| 2 meces do
05tolesEp,|ãbérfài in:t. dfi luxo, for. rut,.

'• -:-Ri3 Cami
'[LEBLON — Vendo Icja do brin-

pai;c!cr[a. Vcr na Rua

n mühcrs em 6 merss. Inf
52r8100. Kélelp, dá? 14 ès 18 hs.
BAR.-E RESTAURANTE - Tradicio-
:-.ol c-n Ma-ó, Est. cb Ri_i. Ven-
dò'; AV-.:ivo dc víatíem; 22-23^6,
Sond.-val.

cca-iüc,'
o tratar
ia J^Stx. LcpDs._
BAI! — Vendo- bco
c-nirato
/ÓV-B.

navo. Rua Ana Neri, tr 8 m. A. C. Dio¦ 
|Av. Amoral Pci-icio, 350 s| 12

EÒTEP.UIAV-Vendo-se ci moveis !0 AR — Vdo.,"da Ponha. F6r,a: -_N-_lvu-';:u.^ _.
utensílios do ir.otmo. Geladeira^,3. 2 leia*. 14 milh. ,c| 5. A u.i.'LANCi-iCViVic cm Madurelra; pró-¦cl-.r"3. Tmt. Av. B. do Pina, 914, s|blmó ao Ginisio do SENAC. Vcr

jí ilMB. JSO-319 -¦ 
--

1'3,
Sr.

-iL.ÃO GABELEIfSEIRO - Vendo
-t.riio. Lnr;;j do JJStónodo. A'u-

uei ca Icja: Cr$ 13ü,03, centra-
!o nôvc, 5 ancs, AAuüa freGuccia
iclccicncda — Inf. 42-4206, de-
ps ja Tííís.
URGENTE — Lcja tacides, arma
lir.Iic, passa-so crnlraío 5 ancs,
ccm litlò éstcfjuVf l-árato. Alu-~rcl <0 m"l. Uva Vflfna MãfiS*
[íjães n. C4 — Pn-cnít"* M*vo.
/;cHf>E-SEf barato; p:r tiüj ic:
^üflm temè cantai um bar na Fu:
3.-ora Melo, í-;0, loja ó-A — Ca-

5iíqúma c!c çoíó; rçs!?*rad;
Teclo a dstrqüDí mais c!?l
Rna Wlarqufis de Sapuca
das 9 às 11 horos com
Cqnrado

pos. - Tr.-tor poli lol. 32.41K
c;m o Sr. R?mcrt!d?.

BOATE - CAP. - lANCHONHE
- ILHA BO GCVCr.WADCR - No

-_~4i—,  mo.hc£ pentí. Ioda eqMÍpíaa
PREDIO INDUSTRIAL - Vende-se. um3 bc!o:a, pró::imo ao cincin.
na Rua Ana Neri próximo ooL Kcrcy. Tralar E:lroda tacuia,
Larno do Pedreguího, ccm 2 sa- 257,
|cc-, vcsíiárics, escritórics, ccns<
truído cm lerreno do 1000 mB#A!^EAIJlA: Vendo-se
tros quadrados. dos quais -="'-. Ú's-D' Caccacuro
£00 esti? livres para nsvas cr;:s-
trucÕES. Trelar vltitsr ccm c Sr.
PACHECO tel.i 34-207^, no ho-
rário cas 8 às 12 horas. ^
RCCHA - Aluga-se gáipão à Ruo
Matinoró, 457, p| c:mórcio
indústria. Trat. IGAB. T. Ctô-
ni, 72 - 2J-1913. CRCCI 1E3.
VENDE-SE fábrica do orlefatrs t!
ecuro nr» eèníroj liem a*-arc"io-',
erm tclfifchò, InfcrmarÜcs lo!,:
43-CÍ72.

CCWiÉiíCEO (Aluguei,
Compra, Vencia etc.)
ATENÇÃO — Cempro e vendo
cacas comerciais, e empresto di-
nheiro. Trafar R. Vise. Inhr.u-
ma, 

'134, 
s. 330. Tel.: 23-5553.

Sr. Guilherme.
AVES E-OVOS o ariígo de qui-
tanda e mercearia, residência pe-
quena enlr. trcco por automóvel
Av. Brigadeiro Lima e Silva 20

Jardim 25 de Agosto — Ca-
xias
ARMAZÉM c/ bca ronda. Único
da região — Prótíh nôvo. Prú:;.
cio R:c. Mrradia, boa anua, sí*
tio o <ríação — Vendo tudo —
Inf. c/ o preprío, Sr. Gonza1

Tei;: 52-0071.

Rua
prór.imc

dn Rua Cínrimundo de Melo.
SARrçÃ!PTR)\ - BÕnsiiwssn. 

"TT

ccmercic!, prédio centr. c Ins
talacão indi n*vo, mal trahaüia
o'a, fr, 2 CCO, Entr. 5, ajudo na
Cíbipra", jures tancúrios. Rua
Etelvina, 3-A, em frente à Es
tação do Clcría-.

BAR — Bonsucesso; Horário
dustriaí c| chr.pp, a melher caia
do bairro, fr. á 500. Sente
vendo c ajuda na cempra, c:n
20. drs c: mpràdcrcsi R. Eteivi
na, 3-A, frenle à Estação de
Ciaria.
BAR ..CAIPIRA - Ramos, em pré
dio nôvo, centr. a firma, alug,
barato, fr. 2 200, só ein bebidas.
mal trabalhada. Santcs vend?,
ajuda cj 4. des compradores. R.
Etelvina, 3-A, frente à Estaçã:
Olaria.
BAR — Méier, c| chopp Brahma

tel. em edifício, centrato nô-
vo, initalaçã» de primeira. Não
dá cernida, fr. 14. Vendo, aju-
do c| 55 des comprederes., R.
Etelvina, 3-A, fronte Estação dc
Ciaria.

ALUGÁ-SE sobrado para pensão
cu pequena indústria. Travesso
Rio Camprdo n.° 14, esquina
Haddock Lobo.
AVES E~OVOS"™"VcndcYo~~nt
Avenida dos Democráticos, 597,
boa féria e ótimo apartamento
Vazio. Ver e tratar no local ou
tel. 48-4173, Sr. Luís.
ARMARINHO-BAZAR - Vende-se
bca teja com centrato 5 anos.
Rua Campos Sales n.o 59 — Ti
juca. Tol. .18.5471.
AVES E OVOS - Vondo depó-
sito,, bom movimento, varejo c
atacado, com um caminhão. Pre
ço à vista 5 milhões. Estrada
do Sapé, 623 .Rocha Miranda.
ARMARINHO c/ 'residência nos
Pilares, f. 3 na mão de uma so-
nhora. Centrato 5 anos, al. 100.
Estoque acima 10 milhões, Ven
demos pcrta a denivo per 15 ent
7, ajudo a compro. R. Conceição,
105, s/ 310, esq. Presidente Var-
gas, Antônio.
A LOJA mais bonita da Rua Ba
rão Mesquita passo contraio, va
zia. Tratar na mesma rua n. ..
398-A, c. Bueno Machado. Tel.:
58-3233 e 34-0694. CRECI 9SÓ.__
ATENÇÃO — Churrascarias, açou
gues, bares, cafés, armazéns, mer
coarias, o,:)trfidas, lojas vaz*as
ctc. Procuro Buo.no Machado. Ba
rão Mesquita, 39S*A. Tels.: ...
3_4-flíM_e 58.3233_- Croci 986.
Alô? — Casas comerciais... pa-
ra comprar ou vondor... Antônio
Oucirós,., e, nada mais... £f>
ci jucia e rapidnz... Av. Pres.
Vargas, 446, 2.° andar.
AVIARIÒ - Vondo.se_ein~itimõ
ponto — Tratar na Av. Suburba
na n. 2 575-C.
ARMAZÉM — Bares e morcea
rias, vendo na V. Penha e ad
jacencias. Tratar Av. . Braz de
Pina, 1 459 - L. Bicão - Vilo
da Penha _~ Bebiano.
ATENÇÃO MERCEARIA—-""Vcn
do c| féria de A 000 aluq.. ÍO.,
Contr., 5 anos. entr. 6 000 s| <
comb. — Tratar Av, Braz d>
Pina, 1459-A -AL. Bicão -
V. Penha —_ Bebiano.
AÇOUGUE' - Graiaú - Vendè-so
ccm bem movimento, — Telefo-
ne: 23-0991.

BAR NA VILA DA PENHA - Av,
Bros de Pina, 1 2eO-A, grande
esquina, instalação neva, ótima
féria e bom contrato. Não aceito
intermediário.
BAR~E CAIPIRA no melhor ponto
da Rua Haddock Lobo, centrato
bom, férias: 4 milhões, progres-
sivas, bem instalada, muita be-
bída, pedendo fazer o dobro.
Vende, Rua Haddock Lobo, 67 cu
Av. _Pres. Vargas, 446 -_2.° and.
BAR E CHURRASCARIA, localiza,
da no centro da cidade, parte
industrio!, faz contrato direto
nôvo à firma. Aluguel: 70 mil,
boas férias e progressivas,
crativa. Vende e ajuda. Antônio
Queirós. Pres. Vargas, 446, 2.°
andar. 
BAR~CÃÍPlRINHA"no Centro,, con-
trato nôvo, férias convidativas,
Icja edifício, muita bebida, vita-
minas, salgadinhos, boa clientela,

Íjroçressiva, 
vende cem 10 m!-

hões dos compradores — Antô-
nio Queirós, Pres. Vargas, 446,
2.°.
BAR, CAFÉ, LANCHES, no me-
Ihor ponto do Catete, centrato
7 ancs, aluguel rei., férias 10
milhões, progressivas, choppa,
saifjadinhcs, - vitaminas, ótima
oportunidade, vende e ajuda mais
— Antônio Queirós. Pres. Var
gas, 446 - 2.°.
DARES? — Casas comerciais...
Para camprar ou vender... An-
tônio Queirós... o, nada mais...
Eficiência e rapidez... Av. Prós.
Vargas, 446 — 2." andar.
BARBEARIA - Vendo-se 

"ou~ãcêf

to sócí". Rua da Passagem, 146.
PAR.-AIPIRA no coração da Ci-
nelSndia, loja e edifício, erntra-
to nôvo, ferias de 12 milhliões,
chopp, salgadinhos, moderna,
progressiva, lucrativa, vende, mo-
tives e:peciaís e aluda mais —
Antônio Queirós. Pres. Vargas,
446 - 2.O.
BARBEARIA - Vende-se boa fé-
ria, bom contrato.. Ctimo ponto.
Pode mudar de ramo. Rua Ca-
chembi, 414.

DAR — Méier, cj chopp Brchma
o ta!., centr., ins!a]ação, tudo
nôvo, fr. ó £00 só chopp, siri
o camarão, vendo c[ 15. don-.-:m pra de res, ajudo compra. R.
Etolvina, 3-A, frento Ectação dc
Olaria.
BAR — Vendo próx. à Praça dc
Carmo. Preço 7 cj, pequena cn-
trada a cembinar. Tratar P. Vi-
cento Salvador, 16, tel. 30-2418.
BAR LANCHONETE - Junto ao
centro. Vendo, féria 9 000 tudo
em pé, ent. 25 000 des compra-
deres. Tratar Oliveira Campes —
Rua dos Andradas n.° 90-9." an-
dar.
0AR CAFÉ — Bonsucesso ccm
grande moradia cent. 6 ancs, fé-
ria 5 500 — Vende-se ccm 12 000
— Tra'.'ar Oliveira Campes, Rua
dos Andradas n." 96-9." andar.

B. do Pina, 914,
- CRECI_249._ Icicso. Coiltrato 5 anos. Alu;

ARBEÀRIÁ1- vènr!.j ínüa Cia-!-0 ml!-, R"a Capitão Couto Me-
r.-.undo do Melo, í133," esquina ce 6.

yEjNDE-SE pósto rio gasolina':ar o re:taurcníc, borracheiro,
lista c-m li.!) m. Ver Est. Ama-
al Pci.-icto _ 61, Sampaio Cer-
oin, Er.t. do j!!o. ,.

VüNDE-CE loja do ferragens ma-
lerial cicírico, : loucas, cie. Bom

.... quó; cem. cu sc;n entrada cu
aceito sócio — Rua Santa Luz, IC-
II — Vista Alegre junto Adega do
L5CO, .

Cheias
n ? a

0 | ÍÍ3S-
Peco bom ouro '!ho e bri

lhantes. Rua do ¦ Carioca, 22,
íl.?, -z'.a 5 — Olacilio.

3 a 100.
fHSfiíio.es

vtNDc-Sf; uma rnorceoçiai — Rua
Cáccndõf 5. Lento Ribeiro,
VEÍÍDO uri-jenle ¦ mercerria ber,
v^íi.iiD por.t:?, Ent, 5 milhões. R.
lemás Lopc:, 361. Esl. V. Car-
valho.  
VEKDÈl-E ótVna

Cruz o S-usa - Ercantad?. AJERCEARIA - Passo cont; 5
CENTRO ~iVcndfc>oxífi5hà Üe F' mrr"-ia c tc1. NCrS 24
-ur.vcs, c/ 6 bancas o.icscrltó. r,="? '=,=• B' D- Re,iro ~ T=:i:f=
rio, £c!edcira, cof;e, lamipaclsr ?— ' 'J*  .¦--  , '-.,.,

muito MERCEARIA - Vendo em Piedade;,"_;; rüV0- A-"
convi- ccm cdc. mevÍ_Ticnto em frutas
Trotar bebidas f. 6.000 ó na rua prin-cipa!. Tol. 2M1Ó0. __

[feÉRÇEARIA: c/ ó.\ma cepa" Vila

ledes ferr.ríicnfc:,
tns1n'ado, per preço

com
bem
da! ivo. Me tivo viagem'
pelo tel. 52.1354.
CAFÉ E BÃIÍ -"Vende-se.

:n ooa. v.
loca

da

üuitanca, c:n-
Bris de Pina,
Penha — Tra-

Emprcrtamos sob hipoteca ou
rclrcvcncia co imóveis. So!u
¦;co om .3 horos. Adisnlsmoi
para certidões. As melhores
lanas. Tra.-er escritura. Av. 13
c!o /.«.aio, 23, 15.'° andar sala
1 S16-- Tc!.: 42-9120.

TEIEF.0NE5
ALõ, CÕfÍPp.O linha 31, l!3 o 13,
pago -na liara. Roií Al-bMb.
CEDO'- 22,' £2, 58; Í_y>.2,'3Í
o 17 - Preciso 22, 43, 25, 45, 59,

9, 27 e 30. Av. P. Var^ss, 529

ponto, contrato nôvn. Rua
qu^s de Abrantes 77-A.
no local.

Wor-
Tratar

CÜNTRO - Lanchonete, féria ..
13 030, -ccnl. él insto!, novas,
muito lucrativa; vende-so per
cO dos compradores; Caipira
Graiaú, faria- 10 000 cliopp da
Ür^Iima e saigedinlus, fecha um
C.'.a per somena, vcndcrie pon30
dos ccmpvedrrcs,* Caipira, Anda-
rai, feria 8 COO com ch-pn o
salgadinhos, cent. o instalações
now.s, vendo p;r 25 c:os com-
pracfcrcsf Lanchonete Tiiuca, fé-
ria 25 000 a flcr do bairro, ven-
de-ce cem. crande focÜídade ra
entrada, lur.*o oãrantidd valo' a
pena ver. Caipiririnha Tijuca, fé-
ria , 4 000, ernt. o insta!, novas,
inuito lucrativa ótimo para 2
peescas cr-^n p-uco dinheiro.
Caipira Catete, féria B 000 óti-
ma esquina edifí cin, vendo-se
per 25 des compradores; Caipi-
ra Flamengo, féria 10 OCO ccm
uni empreqado cer>*. novo, edi-
fício, vendc-Ee e ajuda-sa na cn-
trodat Copacabana, e tada a Za-
ra Sul temos tcd:s cs | tipes dè
Caipiras, bares e lanchenr-tcs pa-
ra vccê enco.her o que mais lho

:d.ir, aludamos o máximo nos
empréstimos) Caipira /Viadureira,
féria 10 000, cutro féria 9 000,
her. cemerc. cent. novo, vende-
so per 35 des ce mpr.-. deres, te-
mes cutrc5 c-m férias meneres
e .cem moradias; para comprar
cu vender cm qualquer bairro
da Güanãljara, basta telefonar
para 42-2547 e fará um ne^ó-
cio ccrlo e henceto. Om. Cruz.
Rua Senador Dantas, 117, sala
61 ó — Francisco cu Redrigues.

i cepa
da Penha,.f. 8, 50% na cepa.
teque acima de fl milhões. Cent.
5 al. 70 tem p/ moVádià, tsq.
Preco 23 ent. 10. N.B. portos a
dentro. Ajudo a compra — R.
Conceição, 105,
Presidenta Varras, Anlònio.

VENDE-SE ca.-a de aves com hcm;s| 710. Sr. Caldeira - 43-11124.
msvimonto. Dá para um òú/doi»| cÊTÊL - .Vendo, tolof enes riaCE

TEL - Ést',1s5ei 90, 91, Ç2, 93,sócies. Rua General Rcca, 231
Tijuca. 
VID-IAÇARIA de Vutomóvoi -
Vendo no melher pento des Pi-'ares. Afetivo de viagem. Ver

A-VERCEARIÃ c| còpí, brtequim etc
Tem mrradia. 10 000 000. E::istc
mais cm mercadorias e maquina-
rio. R. Navarro da Costa n.o 2
-^Mnrcrhal íKefhies.
MERCÊAP.IA -'Vonde~so~csm"ins-
taicçjrs m-derne:, meradia c tc!.,
centrato nôvo. Vcr h Rua Ca-
L-iiçu n.° 54 o Iratar pelo tel
43-0020, dos 15h is 19.i.

1'n «fAilní 6 tretar Av, Suburbana, ó;856 cu"¦•'•' '5913. Tel. 29-7629. André.

VENDE-SE uma pcjxaria ni> me-
lher pento do bairro. Preço rio^o
mil crurcires ntves, c?m 4 000.
O ret 3 a cembinar. Tratar Av.
des ItsÜancs, 1 434, Icja J. Cce-
|h; KVta. 
VENDÊSÈ - Oficina de consór-
tos o fábrica ce scpaíos, centra

MERCEARIAS E 3LHTAMDA -
Passa-so contrato nfivo do 5 an
bem estoque, mrradia de 4 co-
medes, aluquel barnln, bca fé-
ria, c:m NCr$ 3.500,00 e o sa'do
a cembinar, na Rua Dr. Nunes,
389 em Olaria.
OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS
~ Vendo-re' churrascarir, bar,
beile — Ilha do Gevsrriador, 2

ís, Iftsfalaçõès cm fórmica, fo-
i a gás, ferno elétrico, forno

para pizjas etc; Tendo no l.c
and. 3 qts., sl., c.~z„ banh. Alu-
nuel Cr$ 120 000, funsbnando -
Bate' 40 milhões c| 20% entr. cu
jdmito tóeio que assuma tedo
i controle o garÊnçia c| 3 ou 4
hilhcès e saldo a cembinar —
nf. Tel.: 23-2833 - Roberto ou

Racha;

BAR E CAFÉ - Vondo Abolição,
féria ó 000, contrato nôvo, chopp
da Brahma. Entrada 12 000 do:
compradores. Tratar Oliveira Cam-
pos. Rua dos Andradas n.° 9ó
9." andar.
BAR CA"Pé - Vendo-se no Gra
iaú ccm meradia, féria 5 500 -
Com 10 000 de entrada. Tratar
Oliveira Campos. Rua. des Andra-
das n,° 96-9.° andar.
BAR CAFE - Bonsucesso, féria
5 000 têm ótima meradia, chop:
da Brahma, vendo com pequena
entrada. Tratar Oliveira Campos
Rua dos Andradas n." 9ó-9. °an
dar.

BAR E CAFâ - Vendo com Chopp
da Brahma, féria 7 000 com ,
10 000 dos compradores, ernpres-
tamos o restante, tratar na O"
veira Campes. Rua dos Andradas
n." 96-9." and. __
BAR CAIPÍRA - Vênde-serCen
tro de Ramcs, féria 3 £00 mal tra
balhada c/ 6 000. Tratar Oliveira
Campos, Rua dos Andradas n."
96-9.» andar.
BARES, CAFÉS, CAIPIRAS, LAN-
CHONETES, vendemos em qual-
quer parto do Estado. Empresta-
mos dinheiro para a compra. Ver
e tratar Oliveira Campes — Rua
des Andradas n.° 96-9." andar.
BAR CAIPIRA - Jacarepaguá -
F. 4500. Contraio 5 al. 80, ins:
talações de ,luxo, casa aberta á
10 meses, ótimo ponto. Vendemos
por 15 de entrada. Ajudo a com-
pra, R, Ccnceição, 105, s/ 310 -
Esq. P. Vargas — Antônio.
BAR c/ ótima residência em Vaz
Lobo, f. 3 500, lucro livro 800
Garantido pelo vendedor. Centra-
to 5 nôvo, al. 100. Vendemos por
17 ent. 6 500 empresto dinheiro,
R. Conceição, 105, s/ 310, esq. P.
Vargas, Antônio.
BAR em Vicente Carvalho, bca
meradia, f. 2, só bebidas. Con-
trato 5 novinho, instalações e
prédio nôvo, linda esq. Preço 12
ent. 5. Ajudo a compra. Rua da
Conceição, 105, s/ 310 - An-
tônio.

BAR CAIPIRA - Vilo Isabol, f. 6,
salgadinhos e chepe. Cont.,

instalações e prédio nôvo ainda
recebe aluguel, esq. Preço 40
ent. 10 dos compradores cmp.
restante. R. Conceição, 105, s/
310; esq. Presidente Vargas — An-
tônio.
BAR _ em Tedos os Sanfos, f. 4'IhÕcs só na cepa a casa que
vendo mais cachaça e cerveja no
Iccal, instalações de la., edifício,
metivo dcença do proprietário —
Preço da entrada 8. Ajudo a com-
pra. Rua da Ccnceição, 105, s/
310 — Anlònio.
BAR em Irajá, casa abandonada
não tem quem tome conta, insta-
lações de luxo, cent. a começar,
aluguel recebe 240/ Vendemcs c
facilitamos. Informações pelo tol,
43-8776 — Antônio cu Alexandre.

BAR RAMOS com moradia de 2
qs. sl. e„ b., e tal. casa aban-
donada fr. 2 200 só em bebidas.,,
pode fazer mais. Santos vende o'land"1,
eluda na compra cl 4. entr. Rua,BAR CAIPIRA em loja do

BAR — Olaria, f. 3, só na copa.
Contrato 5 al. 50, instalações e
prédio nôvo, casa muito lucrativa

Vendemcs por 7 000 de en-
!a. Ajudo a cempra. R. Con-

ccição, 105 s/ 310, esq. Presi-
dento Vargas.
BAR na Penha c/ residência, 2
qts., sola, coz. e banheiro. F.
1 800 só bebidas. Contrato 5 nó-

. ótimo estoqup. Vendemos por
9 500 ent. 3 500, ajudo a compra
— R. Conceição, 105, s/ 310, esq.'
Pio Vargas — Antônio. _
BARTcÁIPÍRÀ cop." f. 675 

"eps

nôvo, alug. 90. Apenas 25. do
comprador. .Caipira ccp. f. 12,
salnadinhos e chope c| 5 alug.
150 apenas 55, do comprador.
Trat. c| Artun Rua Alcindo Gua-
nabara, 17, sala 1303 — Cine-

CATUMBI — Comércio c Indús-
tria, alugamos 2 catas na Rua
topiru, cçn tendo cada uma, 2

sá|ás'f 5 quartcs, dependências e
garagem. Inf. tel. 43-3113.
CAIPIRA em Copa, 

"féria'""20, 
c|

chepp Brahma; Caipira em Bo-
tcícgo, casa de esquina, féria
11; Caipira próximo Lgo. Ma-
chado, féria 2t, tudo em pé;
Caipira no Catete, féria 6, en-
Irada muito facilitada; Lanehcne-
to no Catete, nj paga aluguel,
vendo abaixo da féria; Lancho-
nete no Centro, horário comer-
ciai, pronta p) inaugurar, ven-
do pequena entrada; idem em
Detafcgo de baí:;o de prédio, fé
ria 7, vendo pequena entrada;
Hctel no Centro c| lei. cm to-
dos aposentes; Loja Centro, Co
mercial Meyer, ém x 2óm. Temos
diversas casas do todo ramo em
t| GB. Informações Rua Catete,
274, op. 309, c| Popa ou Gui-
llcrmo.

MERCEARIA - Vende-se, Av.
Jcão Ribeiro n. 170, c-m telefo-
ne 29-22-I5. Aluguel 50 COO cru-
zeires, com ledo estoque dn mor-
cadeiras, 4 balanças, moinho de
café, raDir-trad-ra, cefre, triciclo
de entrega, rádio, uma grande<-*e!adeira. Tratar no local ccm c
Sr. Plácido.

CAFÉ E BAR na Tijuca. féria 3,5
— Bom centrato. Grande negócio
Ccm apenas 7 des compradores
Fênix informa. — Rua Álvaro Al
vim n.° 21 7.° andar — Cine-
lândia com Amaro Magalhães.
CAIPIRA - CATÍTE - ly.-J.2iml
Ihões, vendo bastante em conta
Lanchonete Centro, féria de 9 mí
ihões, chope Brahma, vendo por
35 milhões do entrada. Caipira
Copacabana, féria 6,500, vendo
por 24 milhões de entrada. Cai
pira Centro, fória 7 500, vendo c|
30 milhces de entrada. Lanchonete
S. Cristóvão, féria 10 milhões, ho-
rário comercial, edifício, vendo
bastante em conta. Caipiras Tiju-
ca; diversos para tôdas as entra
das. Caipira Méier, féria 6 mi
Ihões, vendo ccm 22 milhões de
entrada. Caipira, estação de Aus-
tin, féria 6 milhões, vendo( ccm
18 milhões de entrada. Café bar
Bensucesso, féria 3 milhões, ho-
rárlo comercia!, tem ap. vazio de
íl qts, etc. Vendo por 9 milhões
de entrada. Café bar estação Pa-
dre Miguel, féria 5 milhces, tem
meradia, vendo per 8 milhões do
entrada. NB.: Procurem o cerreter
que mais empresta para as entra-
das. Detalhes à Rua Caries Sam-
paio, 106-C (bar), com Meireles
fiiho.
CENTRO COMERCIAL. COPACA-
BANA. Passa-so centrato 5 anos.
Loja frente, vitrinas, armações
ccmpleta£._^Ver_tíatar |o|a< 324.
CAFÉ E BAR- Vendo 

"urõcnlc

parte na sociedade, bca féria.
Ver c Iratar do 8h às 12h. Rua
Sto. CrÍ:to, 239 — Manuel.
CAIPIRA - Féria 6 milh., pro-
dio nôvo, esquina. Preço 45 ci
20. Rua do Carmo, 38, sala, 608

Pinlo.
CABELEIREIRO - Vendo magnif
camente montado, preço ocasião
— metivo viagem, baso 4 800 —
Tel.i 32 2839. Lisboo. Botafogo.
CAIPIRAS e bares no centro e
nos melhores bairros. Temes em
quantidade.' Feriai 3 500, entr.
9. Féria: 3 800, eni. 10, féria 5,
cnt. 16. Féria: 4 000, ent. 15.
Féria 3 500, c| moradia, ont. 10.
Lanchonete c| chop da Brahma.
féria 6., ent. 24 e muitos mais
em boas condições. R. Acre, 55,
s|_904. A Financial._
CAIPIRA — Tijuca, leia edifício
féria 5 000 cont. nôvo, vende-so
com 12 000 ent. Trotar Oliveira
Campos. Rua dos Andradas n."
96-9.» andar.
CAFÉ E BAR - Vende-se iunlo

o contro, féria 12 000, tm chepo
da Brahma, ccm 25 000 dos com-
praderes. Tratar Oliveira Campos
— ,Rua dos Andradas, n.*í 96-9."
anclar.
CAEELEIREIRO - Vendo por mo-
tivo da viagem. Rua Hadock Lô-
bo, B7. l.°_andar. _
CAFÉ, BAR e mercearia, vendo
peja violar a Portugal. Dó para
dois sócios ou serve para erga-
nizacões. Tem grande moradia.
Telefono, Tratar no local, Aveni-
da Monsenhor Félix, n. 265.
CAIPIRA - No Centro - Horário
ccmercíal. Chopp da Brahma.—
F-ll — Cem apenas 45 dr-s com-
pradores. Fênix Informa, Rua Al-
varo AAlvim n. 21, 7.° andar —
Cinelandia — C| Amaro Maralhães.

lEte.vina 3-A, frente estação de:tro, em grande esquina de edifí-
P'ar,j!' cío, contraio 7 anes. A'uguel qua-

^BAR em Teresópolis -'Várzea - SF. ^e, graça. Férias 30 milhões/
Vendo urgente, aceito carro ccmofj'eníe'a se!eí2- Aproveitem, ven-
porte. Preço 14 milhões — Tel r? e s'uc'a mais- Anlònio Quei-
29-7095. res- Pres. Vargas, '"

BAR CAIPIRA - Vende-se õlí s?v."'— '" 
'<'''

boas ccndições, contrato bem,- fé-!?"" CAIPIRA no centro, centrato
rias cenvidatives, h-rerio cemer-. j1"1 ferias: 8 milhões, bem ins-
ciai, mal trabalhada, boa copo,'!a'sea, tudo a base de bebidss,
por descanso, facilita, à Rua doilycrs,'va_ chopp Brahma, rarís-
Ouvidor, 43, ou c| o G. Livres. jma eportunidade, vende e a;u-
Av. Pres. Vargas, 446 - 2o. and.l .__ m:!s a"s se'J! amigos^ Antô-
BAR.CAFÉJ LANCHES no melhoíjjíS i$$&- 

P'"- V'frflaí' P-1S™

CAIPIRA -Em Botafogo - F. 3,5— Ccm 7 des compradores. —
Contrato nôvo. Fíníx inferms. —
Rua Álvaro Alvim n.- 21, 7.° an-
dar — ^Cinelandia — C| Amaro
-MaqálnSes._

446 - ,2.ejCAIPIRA SAO CRISTÓVÃO - Fè~
tria ó mllhves, entrada 20. Muito
lucre; qulra c] herário cemcrcíal.
Féria 5 500, entrada1- 12; outra cj
h-rrlo c?tr.sreial rem inrtalada.
Feria 8 500, entra-Ja 25 o verias^
outras c| entradas mi'nim:.s p?ra

lentes

MERCEARIA - Vende-se c/ boa
cepa, centr. nôvo, aluguel 15 000.
Tratar Iccal: Rua Caetano da Sil-
va n. 310-B. - Casradura (GB).
NILOPOLIS - Vendo bar no
centro (pca.)' mot. viagem. P.
à v. 15 000. T. Praça P. Fronlin,
26_;-_Ni!. _ _^
POSTO DE ÒASotlNA no Cen-
tm. Litróçiem 350 mil. Fai 600
lubfs. Contrato novo 7 anss
carroçar. Aluguel ainda recebe do
4 lojas. Tudo mrtlcrno. Verda-
deira poctnnelia, Obs.:' financia*
so perto da entrada. Tr. Oro.
Jorpe Notlo. R. Rosário, 155, 3.°
sl £01. Cr 263.
PADARIA - For. 10 m. contr
nôvo, fer. franc. entr. 20 m. A.
C. Dias. Av. Amaral Peixoto, 350,
s| 12 — Mova Iguaçu, ,
PADARIA-V-TíFer.-/aoÒTtõiafl sou
dono do imóvel. Faço contr. Ent
ló milh. A., C. Dias, Av. Amaral
Peixoto, 350 — Nova. Iguaçu.

94, 95, 96, 97, 99. Tr. Tolefono
90-0500 - Qualquor dia_e hora.
CETEL — Cempro urgente dois te-
lefencs sendo um comercial e cu-
tro rer!dcn*ial, à viíta. Trntar
polojtol. 90-1448, qualquer dia.
CETfrL — Compro Om telefone dz
CETEL. Serve qualquer estação.
Pago na hora. Tratar pelo tele-
fono 90-2490,_qua]c|uer_dia.
COMPRO,; urgente tel". 2~5|45 ou
30. Pago à viila. Trctar /.raújo,
até 16h. 43-727/,, si inlcr. _

. „„ .CÉDE-EE loí. 36, sãm intermédio-
Io 5 anos.- Aluguel OS 35C00.|rio, urgonte. AcrVta1s_e_ troca por

TELEFONE - Transfiro 56 per ..
NCr$v2 'mll. Tol. 27-6824. _
VENDO tel, 28 do.: particular pi
particular. Preço 1 700 — 32-3800— Saüm.
VENDE-5E um telefone estação 38— Tratar no Largo do MacKado',
8 — '/O] — NJo ie açoita inter-

eSsêi-UÍESS'
COMPRO AS LINHAS

27>:.',7 
57:<37y.36x5ó
33 
2ÜX/15 
23.V,3 
29x4-9 
26x46 ......
£8x33 
22x32x52x42
54x34

Trntar com

Cr5
Cr$
Cr$
Cr$
CrS
CrS
CrS
CrS
CS
Cr$

) Sr.

sec
Pessoa capacitada dí:pcndo

.dc algum cepiíal procura o
soeiar-re a negócio serio c
rcr.labilidacla cemprovada. C;.
ta para portaria dòslo Jornol,
:cb o n. 3025C6.'

2 OüO 03i
i ano ooo
1 5G0 ooa
1 400 co
1 200 000
1 200 00OJ ,a ã
. 200 000

1 200 000
1 coo coo
1 000 000

Juca, Tc!.:,
43-7270. Av. Rio Eranco, 9 -
3.° andar sl 352

Ver e trctar na Rua Eliseu Vis-(25-45. Recados 2V-6201
centi n.o 47-A.
VENDE-SE Ear e Restaurante, can-
fato nôvo, aluquel 30 000, em
frente ao Cinema São Pedro,

DESEJO edquirir de pescoa idô-
nea, para minha resídencia, tele-
Fcne prefixo 2ó cu 46. Pan"

té NCrS 1 500,00 (um «milha
Avenida Brás de Pina,, 21-A, Pé-L du__cnlcs mii cruzeiros antigo':);nha/..,n3flocal,:'Sr,TJosé. ___ U vista; n0 -^ 

do Ih£talfisSo d
VENDE-SE uma lanchcnclo, RuaitransferCncla do nome. Tratai
Leopoldina Reno, 52-A, Ramos -\COm o Sr. Halo, pelo telefone
Tratar no jccal c| Sr. Artur, [23-8347.'
VENDE-SE eu treca-se bar com
refeição por automóvel VW cu
Aero Willys, Rua Cardoso Quin
tão 925_— Tcmaz Coelho.
VENDE-SE !anch:neto, instalação
neva, chvpa da Brahma. Telefo-
ne. Rua 1.9 de Março n.° 153.
Cenlro.
VENDE-SE uma churrascaria em
Neva Friburgo e cera com tudo
de primeira e boa fé/ía, metivo
de viagem. Tratar tel. 27-78.
Almeida.

DINHEIRO E HtFOTECAS
ACIMA do dois milliões ató quin-
zo mi íiccs, empresto sob hipo*
toca cu retrovenda do imóvci*
Tol. 57-0630, Olímpio. 
ATENÇÃO - Hipoteca ou retro-
venda de prédies cu aps. na GB,
fazemos — Solução em 48 heras,
quantias acima de 5 milhões. —

lar tol. 22-4337, de 12 às 18
horas.
ATENÇÃO - Dinheiro - Empre-.-
tames de 3 a 100 milhoos seb
hipatoca cu retrovenda do imó-
veis. As melhoras ta:;as. Solução
cm 48 horas. Adiantamos para
cm ti does. Trazer escritura. - Av.
13 de Maio, 23, 15.° andar, sa-
ío 1516 - Tol. 42.9138.

PADARIA — Vendo-so, bem no-
góçIoJ/Tratar no local, Sua Emi
lio Guadoçni, 495 — Edson Pas-
sos — Mesquita.
PQ5TO ;OE -GAÍ-OLI&IA-ju,~Znna
Sul, Sam vinculo à Companhia.
C|t 150 m. do frento: Cont.- nfivo
feito ò' firma. Lítragom -380 mil
Faz 1400 luhfs. Guarda 70 car-
ros, átimo negócio. Tudo medor-
nó.-Tr. Orç;. Jcrgo Nolto. R. Ro-
sírio, ISS^U.o, «|. 30». Cr 263. _
PADARIA - 

' 
Vènde-se*' c| ' mora-

dia. Est. da Cacuia, 326 —Ilha
Governador.

POSTO. DE GASOLINA a gara
<jem vendo — 'Cl 

centr, 7 a. al?
barato; 300 lubríf. capacidade p|
60 carros;' lítr. ,90 mü; for. sup
a 25 0C0., hão tom Vínculo'
Cia., ótimo negócio p| 2 cu 3
sódes. Mai:res dcta'fics em J.
Castanheira & Cia, "Rei des ncs-
t:s o Eararons". R. Haddectí
Lâbo, 75, sob. Auxílio técnico e
financeiro. Te!.: 48*9405.
PASSO contrato de loja com ofi'
cina de roupas prefissiencis, es^
porte etc, na Flua Sousa Franco,
perto da Av. 28 de Setembro. 8
milhões bastante facilitados.
Tratar pelo lei. 52-7534 - Após
18 heras.
PASSO CONTRATO COMERCIAL -
5 ancs, com pensão, srande movi-
mento. /Alunuel barato. 3 pisos,
15 peças. Cáries Sampaio, 352.
Inf. tel. 23-3692.
PAS5A.-5E pensão, ótima froguo-
sia. Rra Senador Correia,
Laranjeiras.

43

PADARIA - Zona Sul, fér. 20 c|
nõvo alug. baixo edifício entrad.
50 do comprador, uma cutra f.
23 c| 9 alun. baixo, outra pn-
daria no Estício f. 19 ap. 45
do cemp. Trat. c| Artur — Rue
Alcindo Guaoabaraj 17 sala ..
1 303 - Cinolándia.
POSTO NA TIJUCA - Venço 120

Hs. de qasolina, 2 500 000 s
fai 300 lubf. — Trat. na Rua Lu-
cirilo Lano. 91, s| 405 — Moier.
Tcl. 49^0241. c^Andrado^
POSTO E GÁRÀGÉ prere. Penha,
ruarda 70 carros, 170 lubrif,
Preço 90 c| .35. Facilita-se Trat.
Cirilo Santos — R. Frederico
Meier_l_5,_gr. 501._TeK_49.5217.
POSTO GASOLINA - Vde. :5Õ
mii Its. 170 lubr. contr. novo, 9
ancs, preço 60 esm 25. Trat. Ci-
rilo Sant.-s — R. Frederico Meier
15, gr. 501. Tel. 49-5217.

DE GASOLINA - Lcca-
rnethòr P=nto de Vi"

POSTO
do

Isabel, centrato b:m, fer
vidnüv^a, grande pista, muitas lu-'.vificações, raríssima eportunidn-
de, vende e ajuda mais Ante-
nio Gueiros. Pres., Vargas,- 446,
2.0 and. __
PENSÕES - Temos 2—boas casas
para vender no centro, bons con-
tratos, aluguéis relativcs, bras
freguesias, semente almoço. Mo-
tivo descanso, vende e ajuda

CAPITALISTAS. Preciso 16 mi-
Ihões. Bons juros no ato, ga-
rantia. linda residência .luxuosa,
neva, 3 qtes., sl., dep., garag.
Valor: 45 milhces. H. Silva. R.
Gcnç. Dias, C9, s. 405. Tols.: ..
52-3CS6 - 52-3840. CRECI 648.
COMPRO promissórias vinculadas
à venda de imóveis na GD. Sc-
lução rápida. Traga dectos. Av.
Rio Branco,_lB3, _s._810,_Posso_.
CAUTELAS de jóias e mercado-
rias, prata, mesmo quebrada.
Cempro na hora, Rua Paissandu,
273, c| 1. Tel.: 45-2366.
COMPRA-SE promissórias vincula-
dss a imóveis. TeL_52-4760;
CONTAS:'DE*"'lÜZ - Não joguefora suas contas de luz. Rece-
ba até 15% do IMP-U, Rua Bue-
nos Alros n. 84, 1.° andar.
CAUTELAS, jóias, brilhantes, pra
tarlas — Pago móis. Rua Uru-
RUaiana, 1C4, sala 509-A. Tol.
32-6H1 — Atondo a demicilio.
bTFiHEYRÕ - Emprelto-sõblhipí
teca real 3 500, negócio imedia-
to._Sr._Carneiro. 43-3086.
dinheiro"x"automovel - 10
até 15 meses. Acima de NCrÇ
1 000. Resolvo hoje para comer
cianle e industrial. F. 42-5924.

LINHA 52, crnlro, comercial; por-
ticular vonde. D. Züda, 22-6978
cu 42-4236.
MESA TELEFÔNICA - Comoro cl
5 troncos, Estação 31 - Também
3 leis. 31 - Tratar cl Sr. Dalton,
Tel.: 31-2936 cu 31-0791.
TELEFONE - Vendo 37 à vista
2 000 030. Tratar tel. 37-9566
Sr. Melo.
TROCA-SE linha 47 por 36, 37 ou
57. Telefonar para 37-1766, de-"s das 19 horas.
TELEFONE - Jr, no seu nome:
27-47; 37-57; 36-56; 22-42; 26-46;
30-; 28-40. 38-58; 25-45; 23-43;
Lé-aro. Av. P. Vargas, 590 sl 806,
Tcl. 23-6302.
TELEFONE - Preciso para hoie:
27-47; 30; 26-46; 36-56; 37-57;
25-45; 28-48; 34-54; 53-43. Láraro
Av. P. Vargas, 590 s| 806 - Tol.
23-6302.
TELEFONE 27 cu 47 - Vendo
um ligado o transfiro de nomo,
CrS 2 800 mil, sem intermedia
rios, pagamento à vista. — Trntar
Tel.: 43-7274, c| Araúio, na Rua
Uruguaiana, 118, sala 809,

TELEFONES - Vendo e
troco, qualquer estação,
oasso de nome na hora
tel. 43-1464 Sr. Gomes

XB
TraTELEFONE 58 - Vendo -

lar tel. 52-9052, c| Áurea.
TELEFONE 57 - Vendo sl" inter.
Tel. 46-1306 - Bast 2 SOO.
TELEFONES 32. e 43 - Comer-
ciai e residencial — Vendem-se -
Tratar cj Sr. Miranda, 22-8155._
TELEFONE 29 ou 49 - Dou 800
mo. Ver e tratar a Rua. Pascal,
9,30 òs 11 horas - 22-1717,
TELEFONE quer comprar ou ven-
dar? Procuro Mário. Rua Leandro
Martins, 22 s| 309 - Telefone
43-6688.

DINHEIRO X AUTOMÓVEL - Em
8 meses ou mais. Tel. 37-3000.
DINHEIRO - GANHE CRS 
1.000.000 (mensal). V.S. á pro.
príotírio ou ccmercicnte no Est.
da Guanabara? Oferoce boas refs.
bancárias o cemerciais? Para ga*
nhar CrS 1.003.030 monsaimonlo,
som risco o sem empato do ca*
pitai. — Tratar na Av. 13 de
Maio, 47,_5ala T633.
DINHEIRO, í, 3/ 5, 10, 50 mi-
Ihões. Empréstimos sob hipoteca,
retrovenda do lojas, aps., casas.
Leblon — M. Hermes. Tragam
dects. Operações rápidas. H. Sij-
va. R. Gonç. Dias, 89, s. 405.
Tels.: 52-3886 - 52-3840 - ....
29-6903. R. Sanatório, 61, s. 204

CRECI 640.
EMPKESTA-SE 2, 3. 5. 7, 10, 15,
20, 30 e S0 milhões c| hip. ou
retrov. R. Alcindo Guanabara, 25,
gr. 1 103 - Tel. 42-5884.
EMPRESTASSE acima do 5 milhões
qualquer quantia, com garantia de
imóvel. Juros normais. Av. Gra-
ça Aranha, 333, sola 202. Tol.:
22-6217.
HIPOÍECA - Z. Sul 5 a 50
milh. empresto neg. direto rá-
pido, compro pequenos ap, pararenda, mesmo alugado 1, 2 qt," garagem. 42-5641.
JUROS MENSAIS - Aplique seu
dinheiro com segurança e rece-
ba juros tedo mos. Fernando Sá.
Rua ria Alfândega, 49. LI.
43-0119.
NCr$ 5 000 - Ocasião rara
Preciso urgente, dou sociedade
em 2 aps. de 2 qts., c sala; 1
casa, 1 terreno. Gabriel. Av.
Pres._yarpa5,_542_j-_2.o and,
RETROVENDA e . hipoteca ZÕnã
Sul. Solução rápido. Traga, do-
cumentos. Av. Rio Branco, 183,

810 - Passos.
SOMENTE p| proprietário de imó-
veis. Renda mensal CrS 1 500 000,
sem empate de capital e traba-
lho. Detalhes p| tel. 23-8980.

Antônio Queirós. Pres. Vargas n.i^Ò-l.

SHNHORES proprietários e comer-
ciantes.^ 2 a 3 milhões por mes,
sem sair do casa, nem, empatar
capita!, basta ter bcas referên-

Av. Rio Branco, 185 s|
4<6_-_2.° and. ."

QUITANDA 
'-"Vendo 

cí féria de
1 800 mal trab. conlr. novo, 5
ançs. Alug. 50, c| balcão, frig.,

eladeira, copa o vasilhames, —
Enlr. 3 000, prest.. 50 — Trsl.
Av. Braz de Pina, 1 459 - L.

icão - V. Penha - Bebiano.
QUITANDA - Tijuca c| moradia,
bca fória em bebidas e fruta*,
muito lucrativa c| 5 nôvo alu;.
130 apenas 13 do comprador —
Trat. c| Artur. Rua Alcindo Gua-
nabara, 17 sala 1 303 — Cine-
lândia.

• Acima úq
5' milhões

Fazemos hipoteca ou retro-
vanda de prédios ou aps. na
GB, solução em 48 horos — Tel.
22-4337, das 12 às 18 horas.

Conto 
de São Cristrvão, centrato 'iTSi_-„,,..—

om, férias 11 milhões, choop BARBEARIA- Vende-so urg. com
Brahma, petísqueiras, bem insta la-;du,as cadeiras. Trotar domingo
da e a melhor cepa,. Vendo ei(Vu 3?.*l-ras* "ua Carclina Ama
eiuda ma"s o:s seus amidos —
Antônio Queirós — Pres. Vargas,
A4íi — 2o. andar.
BAR CAIPIRA - Vendo no centro
féria 8 000 - Cent. 6 anr_s -
Ccm 25 000 de entrada - Trata!"
Oliveira Campos Rua des Andra-
dos, 96 9o. andar.

do 146-B.
BAR RESTAURANTE"
churrascaria, na Rio-
Km 4. Pôslo Lita.

- Próprio p/-S. Paulo -

AR RESTAURANTE _ Prérii.- nò
ff, fciia IB milh. Preco 100 c,

30. D.-talhoj Rua do Carmo, 36,
sala 608_ —_Pint-i.

BAR na Abolição. - Edifício, ("ho- BAR*-' Vendo" B.~dõ" PIno7"fa-
poda Brahma. Contr. nSvo. F._ 6. |.,a fnrio> ,..„,. ní ,' ,
milhões. Vendo ccm 15 mVhorsl ,fv. mi, ci m.radia. „/ <?£. 

L£
de entrada. A;udo na ccmrjra. T.|pr-rt ¦¦¦ f»r- v-uhhuc
Rua s:lva Rabelo, 10, sala 209— iA'.?.' , ,....,, .
- Méier. R-naldo. fgAR - 

Çtimo re-ócio. Vendo ha "Jií-fSí'8»

Sm, rr, uentro. Tom -,„-,„ M.u.„.., ,- ..i." luira r. _ tr.-t;

QUITANDA - Vendo, bem. sor-
tida, !c|a amola c' moradia, erm
bebidas etc. Rua Panamá, 392 —

Visite-nrs, Rua Sãelp-C".he. .. ._
rio, 28, sob., c-m Paiva. |EAL/O.DE' BELEZA — Vrndo-se

E BAR - Vendo-se barato ,nn Kvs da Parwsem n.o 146,
boxe 7. B-tafogo.

CAFÉ
p;r não poder trabalhar no mes-
rm. Ver i tratar na Rua Pascal,
740_-_V[!a_da Pcnha._
CAIPÍRA no l\'é:er. Tudo nôvo.,
£r.m horário, ótimo para 2 só-]\prr.
cies. F. 4 mühôcs, só salgac"-

SUPERMERCADOS -

Brilfiartfes

TELEFONE 29 zona D. Castilho,
Pilares, Inhaúma, desligado c| nú*
mero garantido. Vendo urgente.
Av. Rio Branco, 151 s| loia s| 09
até 11 horas.
ICLEFONE - Tenho 58, troco por
49 - Inf. 52-4545.

TELEFONES - Compro.
Pagamento na hora. —
Qualquer, estação, mes-
mo desligado. Sr. Go-
mes. Tel. 43-1464. (B
TELEFONE — Precisamos linhas:
30 - 26 - 27 - 47 - 25 - 45

28. - 40 - 34 - 54 - 29 -
49 — Roberto ou Rocha, Tol.:
23-2883.
TELEFONES — Cadernos urgente
linhas 22 - 32 - 42 - Í2 - 38

58 - 28 - 48 - 46 - Roberto
ou Rocha. Tel,: 23-2883.
TÈfEToNÉ. 25 - 45 - 48 - 34
£4 — 28 — Prociso p/ hoie. Pagto.
a visla, alé 1 hora — MAURO —
23-B910 - Pres. Vargas, 417-A,
sala 1308.

VENDO AS LINHAS
27x47  Cr$ 2 500 000
£7x37x36;:56 Cr$ 2 300 000
55x45-  Cr$ 2 000 000
£3x43  Cr$ 2 000 000
30  Cr$ 2 000 000
27x49 -. CrS 1 £00 000
£4x34  Cr$ 1 £00 000
50x33 ...... Cr$ 1 CCO 000
22x32x42x52 . Cr$ 1 £00 000
26x46  Cr$ 1 600 000

Noto bem estes telefones só
recebo após a instalação cm
sua residência, firma . ou
dústria. Dou referúncios dc
serviços prestados nestas con-
diçc-co. Tratar. Av. Rio Bran-
co, 9, 3.° andar s| 352 — Sr.
Juca. Tel.: 43-7270.

Sócio calçados
loja no melhor ponlo do l.c

btón instalação c.o luxo. Acer
para calçados ou ou-

ro qualquer ramo. Av. Alaul-
o do Paiva; AZ3t não so aíen-
Jc por lelefone.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS
BARBEIRO - Vrinlom-ro du.-s r...
ripiras do barbeiro cnm bancada.
CrS 20D00O. Ri-a Eanolirio n."
£82.?, - Casratl.jra.
BARBEARJA - Vií^cicm-so 3 ca-
deiras (Ferrante). Rua Escobar n.
S-A — S. Cristóvão.

CADEIRAS para auditório, sala
do aula ou do reuniões, estof-.v
ctãs. nsvas, EraFor. Vendo 50,
molhor efcrla, 22-9034, Carlos.
COMPRO utilidade domésticas <¦
1 auto. Pco c| tereno rio B
llhõos cm Magí - Caixa Pc:t.-.i
:Ç2 7COO - Rio.
AIARMITAS - Fornecem-so mãS
mitas a dcmfcíllo. Corinlia mi-
noir.-. Tratar pelo tol, -46-6733.
MACUINÁ
ççií:

do m^cr carne r.zTn
motor 1 V.P. trifãskõ'.

?ua FhucirHo Magalhãss, 109,
p.p. T.0A — Sr, Augucto:
MA' IEQUIM - Vendo um morfô.
Io /aldcmmer cm orlado dn r.6-
vo. Rua Barata Ribeiro, 153, sa
la 403.

MOINHOSV:para.: mòer-café.*. 'Van-
rle-ro de 1/3 e 1 H.P. Facilita-
Trotar com Hamíltcn Molõ. Ri
General Caldwell n. 217. Tcl.
52-3512.
PRÓXIMO Praça Saens Pena -
Casa familiar f-rneco marmitas
a tíòrníclllo*, comida de la. Tel.
33-3588.
SEJA MODERNO o previdente -
Organizo sen negócio, Mccar
sua csnlabilidHf», Preço módico,
hon equipe. 45-9465.

Telefones
Compro desligado, pago

Cr$ 1 000 000. Escritório Av.
Rio Branco, 9, 3.° andar
352. Sr. Juca — Tel. 26-6643!

TÍTULOS e sociedades
COMPRO — Fluminense, Caiçaras,
Country CRJ, Itanhangá. Av. Rio
Branco, 156 sl 2 925 - Telefone
32-8215 Ed. Av. Central - Jua-
hita.
CADEIRA Perpétua - Vendo |un
to à Tribuna Especial. Preço pa
ra vender. Tel. 22-0262.
COSTA BRAVA -~Vende-~so í ti-
tulo de sócio proprietário. Trat.
Hilton. Tel. 27-0282, das 7 

'

16 hs.
COSTA~ÃZUL IATE CLUBE -~Ven-
de-se 1 titulo de sócio proprietá'
rio. Trat. Hilton. Tel. 27-0282,
das 7 às 16 hs.-
CORRETOR SE/V. CRECI - Não
trabalhe ilegalmente, associe
a um colega ccm CRECI o Ie-
qalize seu negócio imobiliário
Inf. 52-1922,.
GÃVEA T0UR"|ST"HÒTÉL - Ven-
do título de prop. pela melhor
oferta. Av. Rio Branco, 124
9o. andar — José Maria — Das
14 horas em diante. 
MAQUINA - Modêiadorá Prin-
cesa, bom estado e uma Divizora
vende-se. Rua das Marrecas, 15.
SÓCIO c] capital p| compra e
venda de imóveis, que conheça
do ramo. Sou corretor' reg., c|
escr. prop., no centro. Não há
despesas - Tel. 22-5893 — Sr.
Olmir.

TELEFONE 27 - 47 - 36 - 57
Copacabana/Ipanema — Passo

em s/ nema antos de Ir p/ sua
casa - MAURO 23-3910 - Pres,
Vargas, 417-A - sala 1308.
TELEFONE - Por motivo de via-
gem. Vendo linha 58, pela melher
oferta acima Cr$ 1 400 000. Tra-
tar 30-2550 ou 23-5466.
TELEFONE - Proprietário vende
linha 30, comercial com extensão

Trator pelo tel. 57-5328.
TELEFONE - 25 - 45 - Cempro
Muqo. Rua Uruguaiana, 55, sala
719. Tel. 23-3576.
TELEFONE - 47 - Instalado -
Lobkn. Instalado — Ipanema.
Instalado — P6sto 6. Vendo —
2 400 cada. Hucio. Rua Uruguaia

n. 55, sala 719. Telefona
23-3578.
TELEFONE - 26 - 46 - Vencio,
1300. Hugo. Rua Uruguaiana n.
55, sala 719. Tol. 23-3578.
TELEFONE 48 - Praça Saem Pena

Vondo, 1400. Hugo. — Rua
Uruquciana, 55, sala 819. Tal
23-3578.
TELEFONE 31 - Cempro. Hugo
Rua Uruquaiana, 55, sala 719 —
Tel. 23-3578.
TELEFONES. Vendo 45 - 27 -
56 — 30. Cempro 26 — 46. Tra-
tar 45-4027.
TELEFONE — Firma que vem de
mudar-se de Vila Isabel para a
Rua Francisco Eugênio, em SSo
Cristóvão, troca seu telefone 58
oor cutro 34, 28,-54 e 48. Fa-
iar com 34^2344. Poulc._
TELEFONE -'"Linha 32. Vendo-se

Trotar 32-9468.
TELEFONE - Cempro, vendo, tô-
das- as 'linhas, tenho diversos
para permuta. Negócio hrnesto.
Tratan c| Jcsé - Tel. 46-2E82.
TELEFONE 3B - Vondo, CrS ..
I 500, transferência e Instalação
mediata. Sr. Jcão. Tel. 29-4735.

TELEFO/IE - Vendo todas as li-
nhas, /nst. rápida, negócio ho-
nesto,/ ccm garantia. Também
compro. Sr._Joco.__TeJ. 29-4735.
TELEFONE 

"- 
Compro 

'25|45, 
26!

46, 27147, 37|57 e 36|56. Paga-
mento na hora, em dinheiro.' Sr.
Jofo. Tel. 29-4735.

SÓCIO. Preciso com pouco ca-
pitai, preferencia compreenda
bombeiro ou eletricista, Av. Pas-
teur, 184, loja C, Sr. Rodrigues.
SOCIEDADE - Tenho 3 salas mo-
biliadas, 2 telefones, está renden-
do CrS 300 000, tenho mais 2 ex-
tensões, dou sociedade no todo.
Trav. Ouvidor, 381304, Sr. Silva.
Tols. 52-2492 e 52-3323.

VENDE-SE Balcão comercial, pero
bo 2.60m. Preco Crí 40,00. Ru,-
Carolina Machado, 376 — Madu
reira.
VENDEM-SE 5 espelhos, 8 esdei-
ras, 1 bancada nara c3bo'eíreÍro
üsodo. Tel.: 46-5409, Sr. Santos.

VENTILADOR DE PÉ - Vendo
NCrS 150,00, em nerfeito estado.
Av. Mem do Sá. 207, s| 10. Tele-
fono 52-7092, Reis.
VENDEM-SE 4 vidros grandes de
vitrina 6 mm e 2 pequenos, mais
2 balcões envídracades e 4 ma-
nequins. Preço de ccasiãn, —
Rua Barão -de Mesquita n.° 477
— Tijuca.

VENDE-SE 1 balcão de mármo-
re, 1 máquina de café, 1 regis-
tradora e 1 vrzithame de bar, 1
balança Fíliznla. estante. Infor-
mações tel. 25-6978.

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADC5:
CENTRO (Rodoviária - E Ilação Ro-
doviária Nôvo Rio, 2.° and., loja
205 e São Bori» ~ Av. Rio Bran
co. 277 - loja E - Edif. São
Boria); ZONA SUL (Botafono
Proia do Botafono, 400 - SEARS;
Copacabana — Àv. N. S.a de Co<
pacabana, 610 — Galeria Rttz; Fia-
mengo — Rua Marnuês de Abran-
les, 26 - loia E; Posto 5 - Av.
N. S.a de Copacabana, 1 100 -
loia E); ZONA NORTE (Cascadura

Av. Suburbana, 10 136 — largo
de Cascadura; Madureira — Estrada
do Portela, 29 — loia E; Méier

Rua Dias da Cruz, 74 — loja
Bi Ponha — Rua Plínio de Olivei
ra, 44 — loia M; São Cristóvão -
Rua São Lufs Gonzaga, 156 - 1.9
andar; TÍ[uea — Rua General Rccn,
801 - lo|a F)t ESTADO DO RIO
TDuquo d» Caxias — Rua José de
Alvarenga, 379; N 11 • r 6 I - Av
Amaral Poixoto, 195 - orupo 204;
Nova Iguaçu — Av. Governador
Amaral Peixoto, 34 — loia 12).

ANIMAIS E
AGRICULTURA

ANIMAIS

SÓCIO, procuro c. capital, tenho
loja c. tel., cabeleireiro c. graa
de clientela, 57-5599, Paulo.__
SÓCIO sj capital — Renda média
mensal Cr$ 1 500 000. é necessá-
rio ser proprietário de imóveis.
Detalhe» pl tel. 23-8980.
SÓCIO — Preciso com 1, 2 nu
3 milhões. Mercadinho cm D.
Caxias. Venda de frutas, legu
mes, cereais e aves. Varejo c
atacado. Tenho fonte. Tel. 32-5671
- Das 16h às 20h.
TÍTULOS de clubos - Vendo
Jockey — lale Jard. Guan., Fia-
mengo e outros, compro Flumi-
nense e oulros. Tel. 22-2491, Ary
Brum.
TÍTULOS - Vende-se. Sfrio Li-
banes, por ,200 mil. crs. líqyi
dos, ou troca-se por ações da
Willys. Montanha por 200 mil
crs. líquidos, idem Leblon, idem
— Tratar à Trav. Ouvidor, 11,
6.0, sala 601-2,
TITULO DO CAIÇARAS. Vondo h
vista melhor oferta. Tels. 32-6454
e 26-1583 - Dr. Rodrigues.
VENDO — Cadeira maracanã trib.
T. T. Madureira 5 cotas. P.- P.
Hotel quit. Av. Rio Bco., 156 sl
2925 - Tel. 32-8215 - Juanila
VENDO - M. Libano. Cl. Fede-
ral. Tijuca Tênis. Castelo Petrcp.
Floresta. Gurilandia, Nevada. Co-
pa-Leme. Hcsp. Silvestre. Hípica,
late Jardim. Touring. M. M.
Gerais. Hctel Bandeirantes. Ces-
ta Brava. Fiamcnqo e América
Aceito oferta Av. Rio Branco,
156 s| 2 925 - Tel. 32-8215
Juan íta.
VENDO 2 cotas Panorama Pala-
ce Hotel. Série A, 15 dias qui-
tadas. Tel. 30-6266. Tratar Sr.
Dinho.

CAVALO — Mestiço, grande, ades-
trada, puro trote e próprio para
criareps, senhoras. Também 5
arreícs tipo hípica perfeitos.
Tel. 25-7507 - Ullvsses.
COELHOS DE RAÇA - Vendo
ótimos reprod. várias idades. Úl
times. R. .Iguaperiba, 71, Brás
do Pina. Transv. R. Ourique
CAVALOS — Vendo dois, para
montaria, completamente arrea-
dos. Negócio excelente. Ver dià-
riamente, na Rua Comandante
Rubem Silva, 105, Jacarepaguá,
Freguesia.
ÉGUA — Particular vende lind,
puro sangue inglês 9 anos para
montaria ou reprodução. 22-8256
PEQUINES - Lindo filhote, 3 me-
ses. Ótimo pedigree, pais canv
peões. Paula Freitas, 19 ap. 304.
— Copacabana.
PASTOR ALEMÃO - Dispõe-se
um macho, 3 meses, capa preta,
filho de Fix Z. de Sieben Fa-
len x Afra v. Colonius, ambos
reprodutores classe I, na Alemã-
nha. Tel.: de 19 às 21 horas -
45-4104, Dr. Guido.
PEQUINÈS - Vendo lindos filho-
tes. R. Ernesto Pujol n. 110 -
Maria da Graça — Tel.: ....
29-2936.
VENDO filhotes Pequinès
chns). Tratar D. Isabe'a.
22-7358, depois das 14 horas.

AVES E OVOS
VENDE-SE chocadeira elétrica c/
capacidade para 6 000 oves. Tela-
fone 22-7944 ou 22-9951, Sr.
Mário.

TRATORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS
MOTOR arranque Delco Remy 24
volts.. Cat. 1109313. Vendo dois,
perfeito estado. Tel. 32-9671.

LEILÕES

TELEFONES - Telefono 52. Tro-
ca-ae da Unha 52 comercial por
um da linha 34, também comer-
ciai. Tralar 34-0124 — Munis —
Urgente.

B
moradia e tel. Não para alugue!. >
F. 2 500, só na c-px Vcn-'.> c.-rn fA milhões de entrada. Ajudo na 

'¦
empra. T, Rua Silva Rabelo, n."
10, s. 209. Méier. Ronaldo.

BAR-LANCHONETÊ - Vendo no
Centro — Horário comercial, óti-
ma féria, aluguel barato. — Inf.
42-5366.

EM JACAREPAGUA vendo, leia 
"do. 

tipo aUÍC-EOrvico em Óti-
t!ntas, borrachas e acetsóric* L»—'¦__, _~± • •
para eut.-mivelr,- única no balr.mOS pcntOS 

'COIT.erCIffir.

%_wTc\J_£L8S s,ror-Um na RUA C°NCE- DE
engenho de D' NfRo_-"vín--c' BONFIM o eufro na- RUA

Rua Arslf-i Fer- RSPün DP flÁfccri' UTA
ftl.'-'uaj r0 i-m' v.-,.J|i/^.

Pi-c-x» bsre Cr. AO mi-

Cct.T.pro. Pago o real valor
,, ,.„„.,.. aluai. Mccdas. Preferência ne-lTE__:-EF0.NE - Vendo hoi», 43 por
Vendo na TIJUCA insta- g6:!os He.vuüo. Atendo á .-W' c5,rnprp°>t,T.\._\1lZV
__-__ ____*_.____  _. ínntia. o. Pinto co _monticn$a,2ÇCSS modernas, novasIçpmlçílloTÍ R. Uruguaiana, Cã firma comercial rer-istretl», loga-

Tel.: 43*2312. ítxárfa o crpec"aIÍ22tía cm compra
o venda de tríefenes. — Rua da
C-nc---co, IC5; rola 5C4. Tel.i
4.V-7-73 o 43-7ÍC0. Cuidado, vo-
rifíçuõ bcrn_o n.° tN jr.la 504*
TEIEFONB - Ventlo 2.7 o'47. -
Tr!?i:n pora cclrrar lírio. 2CCO.
f.-r-nd-n-a, Rva t'a C^nt-^o n.
V.-. r-!a £C4. Tol. 43-7ÍC0 «..

nhrs e teijiciai. Ven-io com io,e funcionais pora super- • an°- s' /C3-'
milhões de entrada. 17. Silva Ra- _.__„__• . ¦ E:q. dc Ouvidcr.teio,. 10, s. 209 - M_í.e>i ;merc2dos cu mercearias,, ;??v.

icre Ncurc;a, m:t!vo v*D-r,m,
ptratp nôv-. fcrm elu.-ucl. 

~Z-_ 
FABRICA PE CALÇADOS - Ven

ria, 12 mühr-rs velhes. Fnci"i-!o'o no Centro Ccfrterctal dt Co
Ver no Iccal, tratar Av. Jcãolpccnrana. Trater c/ Frosini na sa

_.ii_-stl\,i<3

BARRACA DE FEIRA - Vende-so
uma - 38-3605 - Sr. Márcio.

Ribeiro 356. Soares: 49-1996
Tenho rutras casas à venda v,_
DAR fei. 4 500 sem comida esq.
seu dono dn predio, faço con-

Ia 344. CKECI 552.

II-.Õ2S facilitados) pssce
imediata e prentes pera

-jfuncionar. AAciores deta-LOJA c| artigcs pl.limpe-a, ce- .. „„ cor_rámica, miudezas em geral. — [IfieS PIO Tel, oz-OOOo —
Vende-se c:m ou s[ estoque. 0'i-|CRECI 442p^nío da * loja em excelente potrato. Enlr. 15 m. A. C Dias, Tiiuca c| t=lef-ne. Passo baralolVCMCE-SE um har pele mt'hcrAv. Amaral Pei.itto, 350 — Sl|orr não srr do ramo. Telefones 'feria, c-m m-r.»-'.a Tr,-rr' R

12 - N. Iguaçu. 22 7226 e 34-5452. 'Fanor Ccmplido 1 2S3 - Erlen.

jcias e f/.nrx.í.rcniAS
Ccmjro da Cci.ia c.cr.ônil::.

Peço o máxirpo, cm ouro ve-
;V0, jóias enligas cu r.-.oder-
nas, brilhantes^ platina c pra-
tas. — Av. 13 de _7,aio, 47, s|
610. Tel.: 22-0343. Alendo a
domicílio. Ed. Itú.

EXTRAORDINÁRIO LEILÃO
JULIO LEILOEIRO comunica à sua seleta clien-

tela que, honrado com a preferência, venderá em
leilão a famosa'coleção do saudoso pintor WAM-
BACH, que tem em destaque suas obras e de ou-
tros mestres da pintura clássica e "moderna, 

prá-
taria, tapeçaria, cristais, porcelanas e vários obje
tos de arte, de procedências européia e oriental.
Imagens sacras, mobiliário em jacarandá, arfeza-
nato dos 1.° e 2.° Império Brasileiro. Jóias e bri-
lheníes de alto valor, objetos de uso doméstico,
oue foram removidos para o Paiacete da Rua
PINHEIRO MACHADO,.181, em frente à Embai-

TELEFONE 2"-43 compro, urxen-, . ..,__.,,., ir- j-to. rc-o _ vitta ctí ^£:o. Tic-rXEC.3 Alcma. O leilão lera ir.icio seçiunda-feira, dia
l'-':™-^-^'.6'''^', „. à áo cerrenie, às 21 horas e estará em franca ex-
[ELEFONE - Vc-.uo p-r 1 tCV .._ ,. ' _, i'V!-i-V»>Ã irlinhas 54, 28, 34 ou 43. inrta-.DOsiçúo cias 4 e 5, cas 16 as 22 horas. Iniorma-
^_Z:%SI4s7m ^m&s Pelos ,els-: 36-00^2 e 26-£603- (p
54-"d58, ou Rcmualdo, 42-7506
e 22-5532.
IELEFCNE - Crmpro 34, 48, 54
cu 28, parardo imediatamente
1F00. Tralar Sr. Rolando —
54-36i;a.

eummU
perdidos

c?__

Porata perdidos o .13 encontram h disposição
í<1p seus Qohçs, no Serviço ã_ Utilidacia Pública
tia RÁUÃO JORNAL DO BH.tSIL, cs ãoou:n.;::;v3
relacipflados àfaaiso. Bons..donos pódei-Sp procu';-.;-les na Avenida. Rio graneo, 110, S.° ààder, cas
EiiâOm da' manhã i_s 2 da madrugada.:

Amadeu Bérnardíriò Nunes tíe Azevedo, Ana
Beatriz Chagas Bernardes, AníónioC Silva, Al-
varo Pereira da Silva, Antônio de Andrade, An-
tôjrfò Francisco Gonçalves Araújo, Àhtôriió Go-
mes da Cruz; Augusto Pinto Coelho, Almir Couto;
Alexandre Kepomuccno Doei:, Agenor Batista
Frànooj Artur Jcsé de Freitas, Antônio Francisco
Féií:;, Armando de Magalhães, Adilson de
Sousa Mendes; Alberto , José Martins, Antônio
Kesmolia, AdéLson Muguel, Adriana Leite, Alva-
nsdo Peçanha, Aniva 

"Pereira, 
Antônio Francis-

co, Abv-lino Lopes da Silva, Alcino dos Evr.los,
Antônio Oliveira Svrapaio, Alonso Alves da Silva,
Aureiina Luz da Süva, Altair Barbava de Olivei-
ra. Benedita da Silva Ramos, Bernardo Efcézriikj
Carlos Alberto Comes tíe Almeida, Félix da Cen-
ceição, Célia Maria Francisei, Cláudio Goriccilves
Jaguaribe, Célia Gomes de Matos, Càssildo Leve-
do Reis, Ccciüa de Cdtovitz; Ciloel Gomes da Sil-
va, Carlos Nilson Mota de Sousa, Carlos Jasá
de Santana, Carolina Orefici dos Santos, Ciecní-
dio Soares, Clóvis Rodrigues dos Santos, Campa-
nha Filantrópica em prol das Crianças Para-
lícicas, Diogo Pinto Sabugueiro, Delfim dos San-
tos Almeida, Dejaniro Mendes da Silva, Dilson
Keumann da Silva, Eiba Koolbath d-e Abi:.:, Eu-
des Correta Barros, Eduai'do Brunoro, Edemíl-
son Pedrosa da Costa, Edgar Luis, Edna Maria de
Melo, Encque Natividade, Edson da Silveira,
Eduardo Manuel Ferreira da Silva, Eloisa Sr.n-
tos, Emilia da Silva Moreira, Estella dos Gua-
ranís, Eduardo Marques de Campos Cabral,
Francisco Eantoro, Francisco tíe Assis Eragan-
ça, Fausto Roberto .Guido Braga; Francisco Mi-
randa Filho, Francisco Gama Pinheiro, Fernan-
do Gonzaga da Silva, Fernando Gomes Tostes,
Geraldo Honorato, Gerson de Oliveira Barres, Gil-
na Auxiliadora Lopes Faias, George Marcondes Go-
doy, Gérson Mendonça Filho, Gilmar Luís da Cos-
ta, Geraldo Ribeiro, Gentil Coelho da Silva, Her-
mani de Azevedo, Heloísa Soares de Lima, Hilá-
rio Lopes, Hércio Coelho Machado Heráclito Pa-
luares, Hercules Ferreira da Silva, Ivã Estelita
Campes, Idemar Dantas, Isaias Pinheiro, Irar»
Guerra dos Santos, Iracy A. de Alencar, João Cor-
l'eia de Mesquita, José Cândido da Rocha, João
Silveira Viana Filho, Juarez Gomes de Araújâo,
Jcsé Martins Lourenço, José Henriques Cerqueira,
José de Gouveia Júnior, João Evaristo Borges, Jo-
sé Luís Vilas-Eoas, José Carlos de Castro, José
Luís d'Almeida Campos, José Augusto da Cruz, Jo-
velino Ferreira Dias, João Vieira Franca, José Ma-
chado de França, José Lino Gurgel, José Salva-
dor Jasmim, José Luís, Joaquim Loureiro, José
Roeha Lima, Jair Correia de Morais, Jorge Ma-
deira, José de Barros Mota, Josefa Virgina de
Medeiros, Joaquim de Oliveira, Jorge de Oliveira,
José Soares, João Adelino da Silva, José Paulo
da Silva, José Fernandes de Sousa, Jorge Teles
dos Santos, José Válter da Silva, José Ronaldo
da Silva, Klener Maia dos Santos, Luigi Bruno,
Luís Urubatan, Lúcia Maria de Carvalho, Lour-
des de Oliveira Brilhante da Costa, Luís Martins
da, Costa, Luís Carlos Coutinho, Lafaiete Augus-
to Soares Filho, Leoci Gaspar, Luci de Moura Nas-
cimento, Luzinete Paes da Silveira, Lisaldo Farias
Sodré, Luci Gonçalves da Silva, Laudiceria Fran-
cisca Vigiani, Leno Andrade Barros, Maria Antô-
nio Moutinho de Almeida e Melo, Marilia do Car-
mo Ribeiro de Moraes, Maurício Bastos Almeida,
Mílton Moreira Chaves, Moisés Felisberto Cruz,
Manuel de Oliveira Campes, Marli Matias de Car-
valho, Manuel S. Dutra, Maria Paula de Figueire-
do, Maria Teresa de Almeida Ferraz, Maria Cor-
reia de Lima Gomes, Marcelo Geiger, Mário Nata-
lino Jordão, Márcio Nunes de Miranda, Marcos
Fernando de Oliveira, Manuel Fernandes Oliveira,
Manuel! Alves de Oliveira, Moacir Ferreira de
Oliveira, Mauro Fernandes Guaraciaba, Manuel
Armindo Alves Peixoto, Manuel Francisco Penha,
Maria Pinheiro da Silva Melita Santos, Saleo, Mil-
ton de Sousa, Maria Helena Sampaio Ribeiro da
Silva, Maria Lúcia Lins de Sousa, Maurilia Con-
suelo de Sousa Campos, Manuel Antônio da Silva,
Nelson Serra de Castro, Nelson Matias, Nataniel
José Cardoso, Valdemiro Nunes, Nilton Rosa, Ne-
lita Paulina Tobias, Orlando Joaquim de Araújo,
Ociano Ceciliano Braga, Orlando Alves Carvalho,
Odelita Cerqueira, Oetaviano Monteiro, Orlando
Gomes Garcia.

Carros roubado,
- . ,O Serviço de utilidade Pública da RADIO

JORNAi, DO.BRASIL relaciona, abaixo,, os carros
roubados na Guanabara e que ainda não foram
recuperados pela. Polícia. Quaisquer informações
sobre o paradeiro deverão ser dadas pelo telefone
22-1519. .
AERO WILLYS, ano 1964, GB — 15-53-55, motor
B.4 014 340, vermelho. — 1966, GB — 27-2545, mo-
tor B.6 055, azul. — 1965, RJ — 10-15-05, motor
B.5 029 204, azul. — 1965, RJ 7-08-78, cinza.
1963, MG — 3-78-05, motor B.3 223 754, verde/
cinza. — 1966, SP —¦17-47-00, motor B.fi 044 230,
cinza. — 1965 — MG — 2-21-68, motor 

036 449, azul. — 1966, GB — 25-85-67, motor B.
047 136, cinza. — 1964 — GB — 21-18-82, motor

B.4 015132, azul. — 1966, SP — 32-65-18, gelo,
motor B.6 056 485. — 1961, gelo, RJ 19-78-51, mo-
tor B-065 139. Inf, para o tel. 52-6040. — 65, 2.600,
RS — 52:5674, de Pôrtp Alegre, cinza chumbo, mo-
tor B.4 023 995. Inf. para o tel. 37-8283. — 66,
GB — 26-75-73, azul. Informações para o telefone
48-3500.. 66, GB — 26-06-26, vinho. Motor
B.6 048 672. Inf. para o tel. 29-7138.
CHEVROLET, àno 51, GB—13-6319, azul, motor

.44 421. Iní. para o tel. 52-4485. — 51, GB—4-5343,
verde, capota bege, inform. para o tel. 43-3006. —
43-9107. — 41, GB — 4-57-66, motor 4-11-219, preto,
inf. para 28-1934. —46, GB — 11-0411, preto, mo-
tor 0 085 990T542A, estofo vermelho. Inf. para a
Rua Santa Clara, 26, ap. 303. 54, MG — 32-48-52
(Caratinga)-, verde, capota preta. Informações para
45-8314.

EKW, ano 1985, GB 25r07-29, motor S-078.675,
creme. 1963, GB — 19-70-31, motor V. 037.395,
castanho/gôlo. — 1962, GB — 18-21-17, vinho/pé-
rola. — 1965, GB — 40-57-52, amarelo. — 1950, GB
— 16-29-70. motor'VOO.55 330, azul. — 1964, GB-
21-74-28, motor Vi046 871, cinza.
FORD, 49, taxi preto, GB — 4-37-83. Inf. para o
tcl. 26^2480.
JK-60, GB— 14-16-81, grená. Inf. para 46-1381.

ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, ano 1E59, GB —
8-04-09, motor OM.321 919 AO.500 625. verde/ver-
melho.'
VOLKSWAGEN, ano 60, GB — 27-72-99, anui
atlântico, motor B.416 724. Inf. para a Rua Mariz
c Barras,. 1 C25. — (ií, ciuza-prata, chapa 2 COO'de
São Luís do Maranhão. Inf. pava 43-JC05. — 63,
S? — 32-C-1-G0, pdroia,.motor B.403 922. Inf. para
o tel. 24-3198; — Ou. GB — 2fc-3839', grcr.á, motor
B.sr,7 946.. Inf. pr.ra o tel. 22-0309 ramal 213. —
CC, aziií, motor B.2 CCD 1G7. Ir.f. pr.ra 54-1398. —
63, MG — 14-0.-43, r.zul '61r.ro. Inf. para a Kua
Marechal Hermes, 1Z. c:n B;'o Horizonte. — 63,
DF — 2-43-C:., azul. Inícrmaçõís para o tel
3G-3S50. — 64, GB — 12-24-43, motor B.21 92 05,
côr de vinho. Informações para 53-0944. — 63, ver-
de, GB —.21-43-88. Informações para o telefone
53-1C02.
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viteo fim da semana
para a entrega de seu
anúncio Classificado
O Jornal do Brasil.rnantérnlS.ágências. espalhadas
portotjo.o Rioi para facilitar esse seu trabalho. E
não vai ficar.nisso, porque continua abrindo uma
nova, cada 4- meses.
Mas nâo esqueça: seu pequeno anúncio merece a
antecipação de sua entrega de pelo menos dois dias.
Evite o sábado, evite-o atropelo, do fim dá semana.
Você será mais bem atendido. E vai lucrar.

Classificados JB Z«7l°_'_Z'L

Serviços Aéreos Cruzeiro
Sul S. A.

Acham-se à disposição dosi Senhores Acio-
nistas, na sede social, à Av. Rio Branco, 128 —
9.° andar, os documentos a que se refere o arti-
go 99, do Decreto-lei n.° 2.627, de 26 de setem-
bro de 1940.

Rio de Janeiro, 1 de março de 1967
a) Eurico de Freitas Valle

Diretor Legal
a) leopoldino Cardoso de Amorim Filho

Diretor Superintendente

O arquiteto, quando você quiser construir sua
casa de campo, irá adaptar o projeto ao terreno, .
tornando assim a construção não só mais eco- yy
mômica como também trazendo a valorização do m
capital empregado. •__-__!__¦__ '"'

Em todo o terreno pode ser construída uma*
residência que valorize o capital empatado, bas-
tando para isto que o projeto seja feito com téc-
sulca e funcionalidade o que só poderá ser feito
através de um arquiteto.

Nossa sugestão de hoje (mod. 020) é para os
terrenos que tenham bastante frente e apenas 13
unetros, no mínimo, de fundos.

Repare que olhando-se de fora ai casa, se tem
a impressão de maior que o real, pois a mesma
íoi projetada sob o comprido e a sua varanda,
sala de estar, sala de refeições, dois quartos, ba-
inheiro, copa-cozinha c área de serviço perfazem
uma área de construção de apenas 91 metros
quadrados. / 

'
Sua fachada; é rústico-estilizada; troncos de

madeira roliça envernizada e pedra e tijolo apa-
rente completam o janelão; porta de entrada e
janela do corredor que serão de madeira e gra-
de de ferro pintadas de branco.' 

I Seu telhado, entretanto, é em telhas de ci-
ítnento-amianto, pintado com tinta Etertin ver-
melha. Preste atenção ao detalhe que, apesar do
estilo rústico, podemos colocar materiais moder-
nos, tal como a telha de cimento-amianto, que
não só trará economia de madeh-amento como
também de mão-de-obra e permite um menor
ponto de caimento.

; Quanto à decoração interna usaremos nas sa-
Jas o piso em pedra ou arenito, enquanto que os
tetos serão em madeira envernizada na sala-de-
estar e, sofrendo um rebaixamento, em Eucatex
Forrocolor, o da sala de refeições. As paredes se-
rão uma mistura de pecira, madeira roliça e ti-
joio aparente.

O-corredor e quartos terão seus pisos em ta-
cos e o teto em madeira envernizada. As pare-
des serão em tilojo aparente.• Banheiro e copa-cozinha terão laje no teto..
Piso em cerâmica.

i Na copa encontramos um grande armário,
que servirá para guardar a louça/e um locaJ para
•uma mesa de café.

Toda a iluminação da casa será com Iam-
piões eletrificados, além de abajures para leitura.

Os móveis poderão serem estilo.-colonial ou.,
ainda, se preferir, em estilo jesuíta. Para os nos-
sos leitores que se interessem em decorar a sua •

própria residência temos um curso de decoração
por correspondência.

Caso se interesse pela aquisição das plantas'de 
construçáo desta casa, constando de perspecti-

¦va colorida, planta baixa, planta de situação, cor-
tes, fachada, esquema elétrico e hidráulico, esqua-
drias e telhado ít a relação de material, dirija-se

:'_, P. I. Lemos & Cia. Ltda., na Avenida Prèsi-
dente Vargas n.° 542, sala 1 911 — Telefone: ..¦
23-4901 — Guanabara.

BOLSA DE MATERIAIS

i Preço dc material de construção na praça da
Guanabara (dados fornecidos pelo Boletim de
Custos):

NCR.

Cimento . .4,75

Areia 12,00

Saibro 3.00

Pedra de mão 12,00

Pedra britada  • •. 15.50

Talha de fibrocimento 6 mm 4,94

Cerâmica hexagonal 4,31

Cerâmica retangular 4,25

Azulejo 15 x 15 côr 6,8_

Tintas de emulsão plástica 14,00

Tinta a óleo :. 11,77

Dutos elétricos rígidos 2,25

Caixa d'água 1 000 53,26

Caixa de gordura ............ 24,21

Caixa de descarga de embutir 26,80

Tijolos 10x20x20 0,10

Tomadas de embutir 0,34

Interruptor de embutir 0,47

Pio plástico 8 0,74

I Pio plástico 10 0,46

Fio plástico 14 '.'.'¦ 0,17

Portas lisas de cedro pj _n_ 14,80

Janelas de correr de cedro 150 x 250 ... 77,80

Janelas dc correr de cedro 150 x 300 .. 90,00

Basculantes de ferro 28,00

Bidê 3 furos em cõr 34,70

.Vaso sanitário em côr ., 31,45

Lavatório 2 furos de côr. 16,30

Tacos de peroba de primeira 6,50

Eodapés de peroba o,39

Fogão de 4 bocas a gás 132.80

Tanque pré-fabricado 10,S0

Vidros lisos 3 mm 11,50

.Vidro martelado 11,70

Banheira de 5 pés de côr 237,56

Chuveiro completo -27,55

. Perro CA 24 3| 16" o,58

jFer-o CA 24 1.2" 0,49

DIVERSOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS
ADVOGADO de . l 50' «nos,
precisa-se, ativo e treinado de
direito em terras. Condições óti-
mas em cartas para a portaria
dêste Jornal sob o n. 335 856.

CONSULTÓRIO DENTÁRIO, ma-
terial e instrumental. Vendo me
lhor oferta pl retirar. R. Mil
ton, 132-101. Rsmos. Ver no lo
cal. Tratar 48-5697 e 25-7566. -
Dr. Filízroia.

Detetives
Organização Particular de

Investigações, encarrega-se de
executar serviços em geral, in-
clusive casos CONFIDENCIAIS
Rua do Carmo, 6, sail 1 305 —
Tel.; 31-0947. .

DIVERSOS

CORTA-SE papel em diversos for-
matos. Entrega-se empacotados- —
Resma cortada Cr$ 1 500. - Tcl.
30-3784.
CASAMENTOS - Seu processo
pede diversas visitas a Cartório
com o conseqüente gasto de tem-
po. Seja para civil ou religioso
com efeito civil, sirva-se de des-
paehante autorizado ,que leva o
Cartório até você1 em dia e hora
de sua conveniência. Visite-me
ou peça visita, consulte sem com-
promisso. Rua Joaquim Méier,
426|304. Tel. 49-5468. - Despa
chante Wilson.
DENTISTA - Vendo consult. es-
tação. Éden, ótima chance. NCr$
600. Inf. Av. N. S. das Gra-
ças, 16, S. J. Meriti, das 8h às
12 horas.
ESCRITAS, mesmo atrasadas, ba-
lances, reavaliações de Ativo, or
ganizações de Sociedades Anôní'
mas, 

' 
atas, contratos, assistância

contábil. .Chamar, pelo telefo
ne 43-6494, Miguel.

CONDUÇÃO - Aluno coliglo
Ipanema, morando tome, precisa
transporta. Teltfonar 42.500, dis
9 is 17 hs. ou 56-1015 . noite.

Máquinas. Motores. Equipamentos
AUGUSTO CÉSAU CARVALHO

MÁQUINAS
E MATERIAIS

Gerador

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

Declaração
Declaro para os devidos fins,

que se acham extraviadas as
cautelas ns. 21641, 37 098,
59 390, 104 022 e 128 999 de
5-5-52 e 33 ações da Cia. Si-
derúrgica Nacional de nume-
ros 410 142|146-1 364 305|309
8 866 118|122-19 106 146|197 e
76 004 707|739, de minha pro-
priedade, considerando-se por
isso sem efeito, os referidos
títulos.

Rio, 1 de março de 1967 —
a) Carlyl» Magalhães da . Sil-
veira.

Baixa rotação — Trabalho contínuo pesado
Pelliari" tipo APAAS 1500/12 # K.V.A. 80 60

ciclos — 220/380 V — 600 r.p.m. Diesel italiano
Sisma — 600 r.p.m. Tipo 18/4 98 C.V. - Qua-

dro completo com estabilizador de voltagem. Es-
tado de nôvo, Ver São Paulo, Av. Gabriela Mis-
trai n.° 1331, Penha. Tel.: 93-1131, com Sr. Porto.

•». (P

MÁQ. INDUSTRIAIS
AMASSADEIRA PENSOTTI
Vende-se reformada, de 120 qui/
loi de massa. Facilita-se, Tra-
tar com Hamilton Melo — Rua
GeneraI Caldwell 217 - 52-3.12.
BOMBA Dancor de luz. Vendo-se
uma nova. Barato. Trat. na Rua
Lucídio Ugo, 91, s. 405. Tel,
49-0241.

Aviso

EMPREITEIRA LENI LTDA. _ mais
especializada em muralhas de ar-
rima. Já construiu na Guanabara
mais 50 resistindo a-todo tem-
poral. Escritório: Av. Marechal
Câmara, 271, 10.° andar, grupo
1 004. Tel.-. 42-8793 e 42-3667.
IMPOSTO DE RENDA - _cono-
mista e advogado fazem decla-
rações de pessoas físicas. Pro-
cura-se em domicílio do cliente.
Tel.: 22-8814 - Dr. Leite.

Declaro que no dia 28 do fe-
vereiro, foi extraviado na Ci-
nelândia, 19h, uma nota pro-
missória no valor de NCr$ 400,
emitida pela Srta. Stela Cas-
tro Borie ao portador s| data
Dr. Pedro Paulo Franja. Tel.
58-5893.

PUBLICISTA - Redige, datilogra-
fa, mimiografa, divulga, prepa*
ra relatórios, memoriais, tese?,
etc. - Erasmo Braga, 227-315.

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. da impotência — Pré-
Nupclal. Orientação Dr. Gilvan
Torres. Av. Rio Branco, 156,
sala 913. Telefone: 42-1071.

D. Grynszpan e
Filho Ltda.

Estabelecida à Rua Francis-
co Sá, 112-D loia. Declara pa-
ra todos os efeitos que extra-
viou seu livro de Registro de
Duplicatas n. 1 e seu copiador
de faturas ru 1.

a) Simuel Zelaxo — Con-
tador — C.R.C. N.° 8 319 -
D.F. - N.N.I.C. N.° 72918.

COMPRESSOR p| pintura, ar di.
reto, est. de nôvo, com pistola
nova, ainda iem uso.' Vendo ba<
rato. R. Maxwell, 15, c| 9 - Ma-
racanã.

Declaração
Perdeu-se um talão N. Fi.

cal n. 1 55l|l 600 e um copia-
dor de faturas n. 1 da firma
Sebastião Simas à Rua Alexan-
dre Mackeniie, 50, 2.°, gratl-
fica-se a quem encontrar.

VENDE-SE um compressor em es-
fado novo, Tralar Rua Passagem,
60 —¦ Fundos — Botafogo.
VENDEM-SE 2 máquinas de im-
pressão simples, Av, Mal, Fio-
riano, 21, sob.

EMPJLHADEIRA usada, para 3 000
quilos, compra-se. Fone 34-179Ó

Frank. ¦
GERADOR "Ime", vende-se para
120 o 220 volts. motor retifica-
do — Rua das Laranjeiras, 430,
Tel. 25-9447 - Edgar.
IMPRESSOR manual e fontes p|
cartões visitas. Vendo-se na Av.
Min; Edgard Romero, 896 sl 303.'
Vaz Lobo.

VENDE-SE uma méq. de lixar e
uma de cost. para conserto —
Tratar. Tel.: 38-7313 - Roberto.

MAQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO

MAQUINAS INDUSTRIAIS
Compressor, velocidade 850 rpm
1/2 HP. Máquina de furar de
bancada, elétrica, motor 1/4 HP.
2 tornos de bancada no. 4. Ca-
valete para motor de Volkswagen."
1 esmeril elétrico de bancada.
Solda elétrica modelo TV 150,
marca Transweld 40 amp. 4 KVA
— 150 Volt.. Prensa para retirar
engrenagem de vlrabrequim e ou-
tros trabalhes. Tudo em perfei-
to funcionamento. Ver na Estrada
do Galeão, 5 110 - Ilha do Go-
vernador. Tratar com o Sr, Maia

Rua Fernandes, 28 — óo. an-
dar,_das 12 às 18 horas.
PARTICULAR — Compra de par-
r fartar título do Inte Clube. Dr.
Hans 23-5615 ou 36-7259.

ALUGUEL E VENDA - De máqui-
nas de escrever e calcular, mo-
dernas, novas e reconstruídas. —
Grande facilidade de pagamento.— Ico importação — R. Rodrigo
Silva, 42, 4.» andar. T.l. 52-0651-
GRANDE OPORTUNIDADE - Ven".
do Inteiramente noves, 1 cofre do
1,35, 1 máq. de escrever Unucr-
wood, 3 poltronas italma, 1 ar-
quivo aço tam. oficio, 1 mesa ia-
carandá p| secretária. Rua Lu»s
Ferreira, 15 — Bonsucesso. Sr.
Roberto. Tel. 30-7627 p| favor.
GRANDE OCASIÃO - Vende-se
máquina Burroughs Sensimat mo-
dêlo F-250, com mesa própria,
quase nova — Preço: Cr$ ....
5 500 000. Ver e tratar na Rua
Melo e Sousa n. 101 — São Cris-
tovão, com Sr. Roberto.

Gratifica-se bem
A quem devolver um livrl-

nho datilografado sobre tele-
fone perdido. Telefone ....
46-8333. Rua Paulo Barreto,
31 — 201 — Botafogo.

FAET - FÁBRICA DE APARELHOS
ELETRO - TÉRMICOS S/A

Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas na
sede social,-na Rua Barão de Petrópolis, 347, os documentos
a que se refere o art. 99 do Decreto-lei n.° 2.627 de 26 de
setembro de 1940.

Rio de Janeiro, 01 de março de 1967
as) Andor Bokor

/ Diretor-Presidente

TORNO MECÂNICO: 0,70 entre
pontas Inglês, seminovo, vendo,
R. B. Aires, 156 - 1.° andar
Prego barato. i

Incal

KARDEX REMINGTON. Vendo ur-
gente, 2x16 gav. 1x20 gav. fi-
cha 5 x 8. — Preço de oca-
slão. Ac. ofertas, Av. Alte. Bar-
roso, 6, s| 702.

MÁQUINAS DE ESCRITO-
RIO — Vende-se 3 soma-
dores Burroughs-Tenkey
e.2..de escrever.. — Tel.
23-9404.

INDÚSTRIA DE CALDEIRAS
LTDA.

Caldeiras de três passagens,
entrega imediata, mlsturadores,
trocadores dc calor, autoclaves
equipamentos especiais. Traba-
lho de qualidade. Bom preço.
Assistência técnica permanente.
FÁBRICA: R. Jamaica, 420-A

. — Vigário Geral.
ESCRITÓRIO: R. Evaristo da

Veiga, 16 - Gr. 706 — Tel.:
42-1334. (P

MAQUINA DE ESCREVER EUTRI-
CA — Particular vende IBM (ele-
tromatic}, em perfeito estado, pe-
la melhor oferta. Ver à Rua Ou-
vidor, 66, 5.°, grupo 501.
MAQUINA d» e. cr a ver Remiria.
ton, semonova, burt.au 7 g. I.
vidro, mts» funcional, poltronas,
cadeiras, persianas, etc, Almiran*
te Barroso, 97 gr. .10.

AGÊNCIA DO

JORNAL DO BRASIL em

MÁQUINA de escrever Royal mo-
dernissíma.. perfeita, carro gran-
de, estado de nova, 240 mil. —
57-0222.
MÁQUINAS de escrever e semor
a partir de 70 000. Preço espe-
cia] p! revenda. Av.. Rio Branco,
9, sala 317.
MÁQUINAS de escrever, semar e
mimeogr..foj, novas, usadas e
reformadas, grande facilidade de
pagamento e 1 ano de garantia*
Rua Riachuelo, 373, gr. 505. Tel.
22-5665.

MÁQUINAS DE SOMAR
— Transforma-se p| no-
va moeda. Tel. 23-9404.

Ver portaria
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Máquinas p/
marcenaria

Vende-se urgente, pela me-
lhor oferta. Serra circular c|
mesa lateral móvel c| motor
3 HP, respigadeira, tipo 1 c|
motor de 2 HP,. lixadeira de
fita conjugada c| disco de li-
xa, mesa 2 400x700 mm c|
motor, tupia universal marca
Raimmann c| motor, furadeira
elétrica c| pedetal americana,
furadeira elétrica portátil, eme-
ricana, compressor de 3 HP
completo eom 3 pistolas 

"tudo

com opuc uso". Ver e tratar
a Av. Automóvel Clube, 2419
— Estação' de Vicente de Car-
valho. Tel.: 43-6094 — Sr. Ray-
mundo ou Roberto.

PRANCHETA p. desenho, vondo
p. desocupar lugar. R. do Car-
mo, 6, sala 1 203.
c. Januário. _____ _________
RUF de contabilidade mod, 6
— Vende-se. Miguel Couto, n.
137 - 1.".
VENDEM-SE armários e mesas de
aço para escritório e máquina de
contabilidade grande para banco.
Tel. 22-7944 ou 22-9951, Sr.
Mario.

MAT. DE CONSTRUÇÕES
CIMENTO MAUA - NCr? 3,95.
Tel. 34-4714. D. Caxias. 2032 i
2033. •

CIMENTO PARAÍSO E MAUA' -
Tijolos primeira, areia Guandu,
pedra, saibro, telhas, tábuas e
verg. ferro p| obra - 34-7990 -
Silvio.
DEMOLIÇÃO - Vendem-se ma-
teriais para casa de campo, as-
soalha, tacos, portas, janelas, 1
lote de 120 m de vigas 3|9 de
8 metrds comp. Preço de oca-
sião para desocupar terreno —
Temos também pedras de mão
etc. Rua Josá do Patrocínio,
368 — Grajaú.
MATERIAIS ./ CONSTRUÇÕES em
4, 7 • 11 prestações, ou a vista
com descontos de ati 28%, posto
na obr.. T.ls. 29-5097 t 49-1710.
Rua Adolfo Bergamini, 111/113.

Arame farpado
dupla galvanização, tipo Reverse

Twisted, rolo de 17,60 quilos líquidos,
400 rn, bitola 16 bwg. Quantidade para
pronta entrega. 3000 rolos. IMPORMAQ
- IMPORTADORA E EXPORTADORA DE
MÁQUINAS LTDA.

Av. Graça Aranha, 19 — sobreloja,
grupo 204. Tel.: 22-9251 e 32-8603. (P

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

AV. GOVERNADOR
AMARAL PEIXOTO, 34 - LOJA 12
DAS 8,30 ÀS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÂS 11 HORAS

Sim... Pelo menor preço
Cimento Mauá (saco) , Cr$ 4.580

200 sacos p/ obra  Cr$ 4.550
Azulejo Klabin  Gr$ 5.400
Lindos conjuntos de louça bi-~ 

color Cr$ 135.000
O NOSSO BAZAR LTDA

Tem tudo em Material de Construção
Entregas Rápidas

Rua Barão de Mesquita n.° 608
Tels.: 38-3198 e 58-2497

(quase esquina com Rua Uruguai)
(P
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GRUPOS'DE SOLDA — A 'V.iHys Overland do Brasil continua, tendo grande1
aceitação no mercado com os seus grupos de solda elétrica. O cquipamcntoi
(foto), que é.produzido pela Divisão de Produtos Especiais da AVillys cm Tau-
bate, no Estado de São Paulo, utiliza como unidade ecradara um motor Wil-:
lys de seis cilindros. A Willys pretende continuar aperfeiçoando cada vez mais
os seus excelentes grupos de solda elétrica.

Brasil vende máquinas
de fabricar lâmpadas

Os Estados Unidos e diversos países
membros da Associação Latino Ameri-
cana de Livre Comércio — ALALC —
estão importando máquinas completas
para fabricação de lâmpadas e peças
sobressalentes produzidas no Brasil,
que começam a concorrer, em preços
de mercado internacional, com equipa-
mentos feitos em países mais desen-
volvidos.

O programa de exportação, que cn-
volve maqüinárip completo, material
de repesiçáo, lâmpadas scalcd _eam,
geladeiras, televisores e baterias, se-
gundo o Diretor do Departamento de
Lâmpadas e Iluminação da General
Electric, Sr. Sérgio Labouriau S. da
Rosa, tem como importante objetivo o
aumento das divisas do Pais.

NECESSIDADE
Esclareceu o Sr. Sérgio Labouriau

S. da Rosa que o fornecimento de
equipamentos para os Estados Unidos

e para a América Latina íoi decorrôn-
cia da necessidade da própria indústria
brasileira suprir o mercado interno,
no que se refere à manutenção e re-
posição de peças, devido a dificuldades
de importaçõss anteriores.

Afirmou ainda que a General
Electric, há cerca de dois anos, para
atender a um apelo do Governo a to-i
dos os industriais, no sentido dè in-
centivarem a exportação, iniciou a
Operação Export, procurando orientar
a sua produção também em termos ds
abastecimento do mercado externo.
Segundo o Diretor da General Electric,
a exportação de máquinas e peças re-
presenta a participação do Brasil na
criação de divisas, através de manufa-
turados, "essencial para os países em
desenvolvimento", e a ampliação do
mercado de emprego. Destacou que a
produção nacional Já atinge o nível
de qualidade dos produtos dos países
desenvolvidos.

Cwilo-circuito
O COMPUTADOR — Acaba de ser
colocado em funcionamento, o primei-
ro computador no mundo encarregado
de controlar o processo de fabricação
do papel. O nôvo sistema automatiza-
do, desenvolvido pela Eiliot Automa-
t!on, de Londres, com apoio governa-
mental, foi instalado em uma fábrica
de papel, situada na região central da
Inglaterra, propriedade da Unlversi-
dade de Oxford. Espera-se que venha
a aumentar a produção dêste ano da
fábrica em 5 por cento, acreditando os
técnicos que as economias obtidas ser-
virão para pagar sua instalação nos
dois próximos anos. O revolucionário
sistema substitui inúmeras tarefas ma-
nuais, bastando um operador para
controlar as várias fases de fabrica-
ção tío papel. Por outro lado, o Minis-
tério da Tecnologia da Grã-Bretanha
está colaborando na investigação sõ-
tire .o uso de computadores na impres-
são'e composição de tipos. Um dos
propósitos do programa é o de propor-
cionar à indústria de artes gráficas
uma série de programas adaptáveis a
computadores e que efetuem todas as
operações de preparação do material:
revisão e composição dos tipos. Outra
finalidade igualmente importante é a
de proporcionar um sistema comple-
tamente automático de preparar o
material para publicação, sem que se
corra o risco de erres por manipula-
ção humana. Isto poderá reduzir o
custo de produção de livros e diminuir
de íorma considerável o tempo ora
empregado para a publicação de no-
vas obras. (BNS)

Ò EQUIPAMENTOS — Dando prós-
seguimento à política de compras tra-
cada pela direção da Petrobrás, que
visa a incentivar, cada vez mais, o de-
senvolvimento da indústria do País, o
Escritório de Porto Alegre, da Empresa
despendeu, em janeiro recém-findo,

NCrS 128.352,63 na compra de mate-
riais e equipamentos. A quase totali-
dade dessas aquisições destincu-se à
Refinaria Alberto Pasqualini, em cons-
trução no Município de Canoas, pró-
ximo à Capital gaúcha, com a cifra de
NCr.$ 120.079,52.

O EXPORTAÇÃO — A aceitação
que vêm tendo, nos mercados exter-
nos, peças e componentes para a mon-
tagem de aparelhos e, também, equi-
pamentos eletroeletrôniccs completos
evidencia o alto grau de aprimoramen-
to técnico e qualitativo atingido pela <
nossa indústria dè componentes e pro-
dutos eletroeletrôniccs. Uma das mais
importantes empresas brasileiras do
ramo, a Organização Philips Brasilei-
ra, vem exportando regularmente seus
produtos para a ALALC, Estados Uni-
dos e Europa, tendo vendido em "9íiG

mais de 2 milhões dc peças de fila-
mentos para lâmpadas incandescentes
e mais de 12 milhões de peças diversas.

© FEIRA BE BRNO — Realizou-se
em Praga uma reunião da delegados
das câmaras de comércio dos países
socialistas para uma troca de idéias
acerca da próxima Feira Internacional
de Maquinaria de Brno, a realizr.-;.
de 10 a 19 de setembro do corrente

yíino.

O MAQUlNAS — O Ministério da
Agricultura receberá, em breve, 250
máquinas colhedeiras de trigo, arroz e
soja, adquiridas da Polônia e Dina-
marca e que serão vendidas a longo
prazo, com juros de 10%, a agriculto-.
res do Paraná, Rio Grande do Sul,
Goiás, Minas e São Paulo.

O A correspondência deverá ser en-
viada para a Seção Máquinas, Moto-,
res e Equipamentos. j'
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MASCOTE AQUÁTICO — O francês Anflré Chenevée, tte 23 ^J" 
«-«««»" 1

detém o tít,Uo de campeão mundial dc natação submarina scm uti izaçao de

tenaues de oxigênio. Recentemente, em Canes, Ande decidiu experimentar «

nôvo «auipamento de respiração submarina que a Johnson Motors, íabncan-.
?es dosTundn.!me„te famosos motores de popa Evinrude, lançaram no mer-:

cado no início do corrente ano. O equipamento, que agora e vendido em todo
_. mnnrin t. m a marca Air-Buoy, e í< uma unidade flutuante que fornece a..

freTco^ dol^^er^uSores por intermédio de duas mangueiras de ne_pren_

Tduâs máscaras que cobrem totalmente o rosto. André, além de encontrar,
no Air-Buoy um equipamento muito útil para as suas explorações submari-

nas descobriu 
"u. 

o aparelho pode servir como uma plataforma flutuante

par_ seu mascote Gato-Buoy (foto), um lindo gatinho que ele encontrou

abandonadl-na praia de Canes. O gatinho senta-se no apare.Uo e observa «

seu dono em suas explorações submarinas.

PERNAS - 3x3, pinho, como no-
vas, Crí 300 OOO. Av. Henrique
Valadarel, 3. Tel. 30-7505.
TIJOLOS FURADOS - Muitíssimo
barato, pedra, aroia, ferro etc.,
direto da fonte. Pedidos pelos
leis. 30-6933 e 30-6662.

DIVERSOS

INSTRUMENTOS E
APARELHOS

1ÍEODOLITO SAlMOIRAGll -
! Vende-se. Sr. Sales — .Tel,
._-03U.

FERRAMENTAS

BALANÇA - Vendo uma de 500
kg. marca Filizola, estodo de no-
va. Rua de Santo Cristo, 277. Sr.
Caries. 23-0041.
BALANÇAS - Vende-se do 6 a
200 quiles. Faclllt*-». Rua Go-
neral Caldwell 217-

COFRES - Vende-s» por preço
de atacado e facilita-se. Rua Ge-
neral Caldwell 217^

COFRE OLIVETTI, seminovo: 0,90.
Vendo por preçr. barato para de-
socupar lugar. R. B. Aires, 156,
1.° andar. _,
COFRES — Residencial e «mer-
ciai. arquivos cm ledes cs tip-s,
à vista e a praio. Eco do Te-
seuro n.° U. Te!. 43-74.S, esq
da Av. Pawrs n.

REGiSTRADORA National elétrica
99 999 pequena, de botão, qual-
c_uer ramo nsflóc.ò. Preço mó-
dico. Rua Hoddock Lobo, 350, loja.

VENDEM-SE maq. registradora e
I cofre do 2 pcrlai, para deso-
supar lugar. 42-8396. Rua Repu.
blica do Libano, 36, prox. Pr.
Tiradentes.

íofres

RAIOS-X — Vende-se, Hcliodor
Duplex, 100 ma. 100 kv. -
Tubo Muller, 2 foces. Accss6-
rios completes, câmara e.cura.
Instalado e funcíonnndo. - Ru*
Uranos, 1 063. Ramrs. Telefcne
30 3055, !4h às IBh diariamente.

COFRES - De parede, de mesa,
de apartamento, comerciais, ar-
qutvcs etc. Financiados alé cm 5
saga mentes icuaisr na R. Rcgen-
te Fciió, 26 — Ccnsulte-ncs cu
peça a v.illa de nors-j represen-
tante pelo tel. 22-8950.

Vendemos cofres americanos,
v£rios tamanhos, residenciais,
comercieis, de me.a e parede,
vendas à vista e facilitada, cen-'

sulte-nosl Rua Teófilo Otoni,"
120 — Fone: 43-4548.
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Militares

ADMISSÃO AO COLÉGIO NAVAL — Relação dos
candidatos aprovados nos exames de conhecímen-
tos, saúde e aptidão profissional do Concurso de
Admissão ao Colégio Naval. Estes candidatos de-
vem comparecer à Escola Naval no dia .primeiro de
março pró.-^mo a íim de receberem instruções sô-
bre uniformes. A condução sairá da Praça Quin-
ze, em frente à Bolsa de Valores, às 9 horas em
ponto: Luís Roberto Araújo de Oliveira, Armar*.-
do José Fragoso, Armando Fragoso, Sidney Ta-
¦vares de Pinho, Teodorico Ferreira Fernandes,
Sérgio Eduardo de Lima Tosta, DInotito Carvalho
de Queiroz, Ricardo de Lima Vállini, Cláudio dos
Santos, Hélio de Souza Pinguelli, Celso David de
Oliveira, Marco Antônio de Mattos Gervazoni,
Nelson da Silva Filho, Ronaldo de Oliveira Frei-
tas, Paulo Soares Souto, Laércio de Mendonça
Furtado, Paulo José Rodrigues de Carvalho; Ar-
naldo Sonato Martins Caiado, César Pinto Cor-
rêa, Álvaro Lima de Araújo, Bruno Walter Cha--
gas Considera, ^Nelson Pereira Mendonça Júnior,
Gerson Fernandes Lopes, Oscar Luiz Monteiro
de Farias, Janilson Leandro de Lima, Gélson Do-
meciano da Luz, Mauro Sérgio De Bodt Pereira,
Elcio Diogo Tavares, Roberto Amorim da Fonse-
ca, Sérgio da Fonseca Fontes, Jorge Guimarães
Lapa, Jorge Lauro Bazeth, Rodolfo Natal Corrêa
Santos, Frederico Rodrigues dos Santos, Carlos
Autran de Oliveira Amaral, Edgard Costa * de
Freitas Filho, William. Pinto Coelho, Antônio'Rai-
mundo Pires Júnior, Luiz Fernando Sodré da Ro-
cha Lima, Osmar Romano Júnior, Ivan da Fon-
seca e Silvai Lauro, Edgar Francisco Oliveira de
Jesus, Marcus Theodor Schilling, Geraldo Maje-
la Souza AIó, Henrique Naácimento Passos Cor-
rêa, limo Alexandrino Silva, Carlos Alberto Pl-
res de Castro, Jorge Corrêa Ferreira, Jomar Ave-
na Barbosa, Carlos Alfredo Vicente Leitão, Ge-
raldlno de Melo Morais, Francisco de Oliveira
Rezende, Emilson Morais Silveira, Vicente Ro-
berto de Luca, Paulo Roberto Oliveira Mesquita
Spranger, Paulo Roberto Queiroz Dias", Lafaetl
Marins da' Rocha, Pedro Gomes dos Santos Fi-
lho, Antônio Manoel Vasques Gomes, Ronald Ga-
ma Fontes, Antônio César Durante, Eduardo Mar-
tins Guterres, Jorge de Paula Silva) Gabriel Jo-
sé Colmenero Lopes, Carlos Henrique Dore,- Júlio
César Lopes de Albuquerque, Alfredo Domingos
Fada da Costa, Carlos André de Abreu Soares,
Felipe Santiago Borges, Afránio Paes Leonardo
Pereira Júnior, André Luiz Verri Nunes, José
Maurício Siqueira, Antônio Ivo Barbosa de Car-
valho, Antônio Luiz da Silva Guimarães, Caetano
Francisco Paula, Armando Mércio Barros Car-
doso, Luiz Marcos Pereira Lima, Vasco Emídio
Correia Filho, Henrique da Silva Loureiro, Pau-
lo Fernando Bastos Ehlers, Aurélio de Miranda
Lins, Manoel José da Silva Neto, Marcos Paulo
Monteiro, Adriano Gonçalves Duarte Filho, Nilo
Sérgio Torres de Borborema, Carlos Alberto Cam-
pos de Vasconcelos, Tarcísio de Araújo Lins, Ne-
lio Bruno Koschek, Edmundo Abreu de Paiva,
José Carlos Sw-ibel da Silva, Carlos Alberto Go-
mes, Gustavo Cahn do Valle Silva, Valdir Le-
mos Padilha, Mario. iVeira Raymundo, Abijio Eus-
táquio de Andrade Neto, Sérgio Salles Pirts, Fer-
nando Luiz Brederodes Pires, Heitor Alves da
Silva Filho, Luiz Teixeira, José Elias Corrêa Fi-
lho (de Fortaleza), Joíé Maia de Oliveira (de
Fortaleza), Marcos Salles Leyendecker (de Floria-
nópolis), Antônio Galvão de Almeida Simões (de
São Paulo), José Vicente Lobato Sanches Júnior
.(de São Paulo).

Pessoas
desaparecidas

O Serviço de Utilidade Pública da RADIO JOR-
NAL DO BRASIL relaciona, abaixo, o nome das
pessoas desaparecidas e que, até o momento, não
íoram encontradas por seus parentes. Quem sou-
ber do paradeiro destas pessoas deve ligar para
22-1519.
ARLETE TINOCO, 21 anos, branca, cabelos prê-
tos e olhos castanhos. Informações para o tele-
fone 2-4374, em Niterói, ou 42-7035, na Guana-
bara. ANÍBAL DA CONCEIÇÃO, 14 anos, branco,
cabelos e olhos castanhos, desapareceu- de sua re-
sidência, à Rua Natélls, 536, Jacarepaguá, dia 23
de fevereiro último. Vestia short, preto. Inf. para
90-1369 CETEL. ALMIRA DE ALMEIDA SANTOS,
50 anos, mulata, desde o dia 18 de fevereiro saiu
de sua casa, na Rua Siqueira Campos, 164, ap.
303, e não deu mais notícias, Informações para ..
36-3194. ALVINA BRAGANÇA, moradora em Cam-
po Grande. Informações para sua filha, Rosário
Fonseca, na Rua Bolivar, 162, ap. 401, Copacaba-
na. ANTÕNIA DANTAS, residente na Rua Sena
Madureira, 166. Informações para Antônio Seve-
rlno Pereira, telefone 43-0252. ALZIRA CASTILHO
DA CONCEIÇÃO e CATARINA NAZARETH COU-
TINHO DA CONCEIÇÃO, desapareceram dia 15
de sua residencial Informações para a Rua D.
Helena, 374. ANTÔNIO MARQUES, português,
57 anos, sofrendo de doença nervosa, desapareceu
de sua casa em Vila Valqueire. Vestia calça azul
e blusão caqui. Informações para 90-0051, CE-
TEL. BERNARDINO MOREIRA DE LIMA veio
de Minas Gerais e estaria em Copacabana. Sua
íamilia procura localizá-lo. Informações para a
Rua Igramirim n. 83 — Vicente de Carvalho.,—
DOMINGOS SÉRGIO DA CUNHA ALONSO, 18
anos, branco, cabelos e olhos castanhos, desapare-
ceu da. Rua Fialha, 3, ap. 202, na Glória. Infor—
mações para o telefone 52-5086. —'BIVINO
FRANCISCO- NASCIMENTO, trinta èseis anos,
preto, cabelos pretos e olhos • oastanhos- escuros, •
residente na Vila. Guimarães. Telefone para ...-.
46-1912 ou 22-5530. BRENDA MARIA DUARTE
RIZZO, 15 anosi branca, cabelos louros e olhos
azuis e tem uma cicatriz numa das mãos. Saiu
a procura do pai que reside em Magé. Brenda saiu
de Taubaté e foi vista era Cruzeiro, nuno a Bar-
ra Mansa. Informações para o telefone 52-8434.
CLOTILDE ALVES RIBEIRO, 11 anos, mulata, está
desaparecida de sua residência,. à Rua Dois de
Dezembro, 77, ap. 501. Inf. -para o tel. 25-6681.
DALVANIRA MOTA MENDES, 14 anos, branca,
cabelos castanhos, claros ei lisos; moradora na
Rua Leopoldo Miguez, em Copacabana. Informa-
ções para o telefone 57-2663. DIONILHO ALVES
DA SILVA. 24 anos, cabelos pretos e olhos casta-
nhos escuros. Inf. para o tel.' 2-7172 em Niterói.
DELCIA RIBEIRO AZEVEDO, 17 anos, parda,cabelos e olhos castanhos, residente na Rua
Guaianases, 112, na Penha. Inf. para o telefone
43-2317. DORA GRABOIS e EDUARDO GRA-
BOIS, primeira com 10 anos e o outro com 6..
Têm cabelos castanhos e são de côr branca. Inf.,
para o tel. 57-4001. DILEUSA DE ANDRADE*
LIMA, 13 anos, l,50m, residente na Rua Eman-
cipação, 23, casa 4, em São Cristóvão. Inf. parao tel. 46-8070, ramal 217. ETELVINA MARIA
DA GAMA, 32 anos, morena, cabelos e olhos prê-tos. Inf. para o telefone 22-1108 ,_

Caixa
CAIXA — Relação dos Processos em Exigência na
Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro —
Procuradoria Jurídica — Av. 13 de Maio, 3335,2.o andar — Processos n.°: 26 032, comparecer aP. J.; 36 580, juntar guia de quitação de água;37 956 — 45 488. comparecer a P. J.; 50 084, re-tificar a metragem do terreno; 52 752, retificar a
guia de transmissão; 55 191 — 56 272  59 767,
comparecer a P. J.; 60 181, deverá esclarecer a'distribuição; 60 319, juntar certidão de quitaçãode apua; 60 322 — 60 348, comparecer a P. J •
100 878, comparecer a P. J.; 102 806, retificar â
gula de transmissão; 103 348 — 105 926, compa-
recer a P. J.; 106 539 — 106 876 -r- 106 948, com-
parecer a P. J.; 107 237 — 107 337 — 107 688 —
107 808, comparecer a P. J.; 107 882, juntar guiade transmissão; 107 991, apresentar quitação doImposto Predial; 107 997, apresentar quitação doImposto Predial ; 108 015, comparecer a P J •
108 026 — 108 039 — 108 055 — 108 104 — 108 193— 108 318 — 108 355 - 106 394 _ 108 580, com-carecer a P. J.,

AERO WILLYS 67 - Paro faturar,
côr a escolher, ótimo preço à
vista. Fazemos troca ciando o má-
ximo pelo seu carro. Tratar na
R. Júlio do Carmo, 94: c/ Soa-
res. Tel. 43-8430. ¦ •
AERO WILLYS 05 - Em estado
da novo, côr castor e gfilo c/
22 000 km rodados — Vendo pe-
la melhor oferta.- Tratar na Rua
Júlio do Carmo, 94, cA Soares.
Tel. 43-8430. '•.,.•

AERO WILLYS - Vende-ae 1965
— Ver no Rua -Toneleros, 203 —
Hoje até ai TO horas ou a noite

Tralar no ap. 301. 
AERO'65 —.(outubro), particular,
5 marchas, 28 mil km reais, ver-
de-rfnza,. rádio, calhas, : reforço,
tudo como.-novo. Preço ,NCr$ ».
7 300,00. Tel.: 58-0241 ¦
AUTOMÓVEIS ' NACIONAIS - A
partir de . 690 000." Dauphine 60,
61, 62 e 63; Gordini 62, 63, 64
• 66; DKW Vi mag 59, 60, 61,
62, 63, 64 e 65; Aero Willys 60,
61, 62 e 63; Volkswagen 58, 61,
63 e 64; Jeep Willys 60; Simca
Chjmbord 60, 61 e 62; e outros
c/ prest. a partir de 120000. —
Trocamos, Rua S. Francisco Xa-
vier, 342-E (Maracanã) t Rua Con-
de de Bonfim, 40-A — (Tl|uca*.
AUTOS TAXI - DKW Vemag 62,
motor novo; Gordini 64 e 65,
equipados, novíssimos; Dauphine
62, ótimo estado. Entr. á parti'
de. 1 490 000. Saldo a comb. Tro-
co. Rua Conde de Bonfim, 40-A
— Tijuca.

AUTOS BARATOS - Para deso-
cupar lugar. Vendo à vista: Buiek
48, 4 ptas., rádio; 420 000 —
Oldsmobille. 52, 4 ptas. 350 000
prec. reparos. Chrysler 48 — Cr$
330 000 e outros. Rua S, Fran-
cisco Xavier, 342-E — Maracanã.

VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS

AERO WILLYS 65 - Ex-
celente estado, equipa-
do. Tel. 46-8066 - Vas-
concelos.

AERO WILLYS 1962 - Radio,
tranca, cõr gelo, carro novo; R.
Barata Ribeiro, 207, ap. 302 -
Otimo preço.

AERO WILLYS 61 - 1090 000,
última série, capas napa, bbca.,
pint. etc, novos. -Saldo a. comb.
Troco. Rua S. Francisco Xavier,
342-E — Maracanã.
AERO WILLYS 2 600-63 - Crt
1 790 000 quase novo, forr. cou-
ro, tranca, persianas etc.-Saldo a
comb. Troco. Rua S. Francisco Xa*
vier, 342-E — Maracrinã

AERO 62 — Ótimo est.,
entr. Cr$ 1 800. R. São
Fco. Xavier, 189. AUTOMÓVEIS - VolVswagen 62

64 - Kombi «1 - DKW sedan
62 - Dauphine- 63 — Sim» 60

Aero Willy. 64 - Ford 46 taxi
Opel Kad.tt 67 »ro - Troco

facilito - Rua Riachuelo, 41-A
lapa.

AERO WILLYS 1964 (Selo de Ou-
ro) — Cinza, supetequip3do, uni*,
co dono, troco ou facilito até 20
meses. R. Conde Bcnfim, 66-A.
Tel. 34-9909. . '

AERO WILLYS 61- - Vendo ou
troco Volks. Motivo ser çjrande

Tel. 48-5181.
AERO WILLYS 63, rádio, capas,
garras, persianas, 41 000 km. —
NCr$ 4 200,00. . o visla. - Tel.'
30-4649. - Pedro.
AUSTIN 51 A-40 vendo 80% ho-
je aceito oferta CrS 1 200 mil.
Tel. 22-9875 ramal 156. M. Coe-
lho.
AERO WILLYS - Tenho dois, um
63 e outro 60, equipados, vendo
I (médico). R. do Bispo, 47' -
Garagem.
AGORA ATÉ AS 10 NORAS DA
NOITE você podo comprar seu
Vemag na Av. Atlântica «q. dt
R. Dialmi Ulrich. Tôdas at coral
• tipos. Financiamot ¦ longo pra»
i» t aceitamos troca por qual-
quar automóvel. Tel. 47-7203 —
TEXAS.
AUTOMÓVEL - Compro iam
aborrtcS-lo. Vaio ¦ domicílio no
horário d* sua preferência. Pa-
_9 hoje. - Tel. 38-3891.
AERO 62 — Côr azul, equipa-
do • o mais novo do ano, 2.°
dono. Telefone 48-4471.

AERO 64 — Ótimo est.
Cr$ 2 000 de entrada.
R. São Fco. Xavier^ 189.
AERO WILLYS - Compro «am
aborrecê-lo. Veio • domicilie no
hor-irio d* sua preferencia. Pt'
go _____ Tal. 38-3891..
AERO WILLYS'2 600 e Itamarati 67
— Zero km todas as cores. Faci
litamos e aceitamos trocas. Rua
Francisco Otaviano 41. Delsul
Revendedor Willys. Não compre
6em nos consultar. Tel. 27-8656
AERO WILLYS ,65, duos cores. Es
tado excepcional. Vendo com ..
3 300 à vista a 15 de 418. Del-
sul. Rua Francisco Otaviano, 41
Tel. 27-8656. . . .___
AERO WILLYS 1964 - Côr pre-
ta, capota da vinil — Otimo es-
tado de conservação — NCr$ ... .
2 500,00, de entrada, saldo a
combinar. Aceitamos trocas. — Av.
Calógeras ,23. — Cassio Muniz
Veículos S/A. - 

AERO 64 - 2 600 - Vendo equi-
pado, pouco rodado, único dono,
pneus novos, .máquina nova -
5 000 000. R. Aristides Spinola,
21 - 47-9243.

BUICK ROADMASTER 56 - Ven-
de-se em excelente estado. Preço
NCrS 5 000,00 - Pode ser visto
amanhã a partir de 9,30 no esta-
cionamento da Rua São Bento,
esquina da! Avenida Rio Branco.

AERO V/ILLYS 64 - Otlmo esta^
do de conservação, equipado. Ver
e tratar na Rua Carolina Macha-
do, 1480, frente . à estação de
Bento Ribeiro. '

BOA. COMPRA, boa troca e bom
negócio o'amigo.fari adquirin-
do úm Vemag novo na TEXAS
com tôdas as garantias. Visite-
nos na Av. Atlântica, esq. de Rua
D|alma Ulrich no Pôsto 5 e na
Rua Conde Bonfim, 40 onde en-
contrará milhares de pianos adap-
taveis às condições que V. S.
pode e deseja comprar. Aceita-
mos seu veículo usado como par-te de pagamento. TEXAS.
BEL-AIR 52, Cupê - Uma ióia.Facilito. - Av. Atlântica, 928,
ap. B10.  -

AERO WILLYS 1962 - Otimo es.
lado, radio. Ent. 1 600 e 20
prest. 239 200. -Lavradio, 206-B

Tel.: 42-0201.

COMPRO automóveis americanos
e nacionais a vista. Até tromba-
dos. Rua Dr. Satamini 161-B. Tel.
48-3493. Reis

AERO 64 e GORDINI 65
— Troco e facilito. Rua
Haddock Lobo, 379-B.

CHEVROLET 58 - Mec. 6 cils.
exe. estado, entr. CrS 3 000 -
restante a longo prazo. Rua S
Francisco Xavier, 30-A.
CADILLAC 47, 4 p. hidr. preto,ótimo estado geral, urgente por550 mil. Tol. 46-8524.

AERO WILLYS 1965 - Verde-
metAlíco, em perfeito estado.
Base NCr$ 7 000,00, eventuais fa-
cilidades a combinar Ver na
Rua Siiddock de Sí, 28. Tratar
com D. tara, diariamente à tar*
de, na Av'. Pres. Vargas 446,
7.°, sala 705.
AERO WILLYS 63 - Vende-se ou
troca por carro mais novo. Rúa
Sé Ferreira n.° 234, ap. 28 -
Tel. 47-6524.
AERO 61 — 3a. série - Supere-
quipado, toda prova. Vendo, tro-
co, facilito. Cerqueira Daltro 82
Pôsto em Cascadura.

CITROEN 52 UL Pontlac 51, Ca-
felina, Mercury 49 coupê, Ford 41
conv. Vando troco a facilito. Av.
Bras de Pina 1496 esq. com-Bran-
dura. VMa da Penha. Bicão.
CARROS NACIONAIS 0 Km -
Temos tôdas as marcas a preços
abaixo da tabela. Entrega Ime-
diata. Garantia de fábrica. Rua
Barão de Mesquita, 26. _
CHEVROLET Impala"l960 -Todo
novo. Documentação 100%. Fi-
nancio ou troco. Av* Suburbana,
9 942 - Cascadura.

AERO 62 - Gelo, est. verm.,
100%, financio com 2000, oca-
sião. Tel.: 30-3296. <

COUPE CHEVROLET/ 40 totolmen-
te reformada nunca visto outra
Igual. Vendo, troco fac. Av. Su-
burbana, 10 087. Pôsto Texaco.

AERO WILLYS 65 - Verde-me
téllco, equipado,- revisado.' Faci-
llta-se a aceita-se troca. Telefo-
ne 25-8651. Rua Bento Lisboa,
116 - REDI.

CHRYSLER 54-6 dl. super no-
va. Facilito. Av. Suburbana, 2422.
Tel. 30-7063.

CADILLAC 50, Coupê Devllle, ex-
celente., Fac. c| 800 mll. R. 24
da Maio, 19, fundos. Estação S.
Fco. Xavier. Tel. 28-7512.

AUTOMÓVEIS -Compro Simca- Rural - Kombi. - Gordini -
Aero Willys - DKW - Mesmo
precisando de reparo* — Tel. .
29-1731 d» dia - 344441 nel
te.

AERO WILLYS 1966 -
Equipado, único dono. —
Só particular a particular
e à vista. Cr$ 8 500 000
(NCr$ 8 500,00). .Fone
23-6134 - MOUCA.
AERO WILLYS ano 63,.côr azul,
equipado, todo novo. Preço 3 800
a vista, não aceito oferta. Av,
Brás de Pina 849. Tel. 30-3062.
AERO 64 — Cinza grafite, super-
equipado de um só dono, preço
barato. R. S. Januário, 28, aob.
Tel. 34-9520 - Lopes.
AERO 64 — Superequipado, pou*
co rodado, estado de 0 km. —
Troco e financio até 15 meses
— R, Conde Bonfim, 569.
AERO 65 - Azul, 5 marchas,
radio, capas, perfeito estado —
Vendo ou troco por Kombi —
Rua Teodoro da Silva, 749 —
Particular.
AERO WILLYS 62, 3.a serie, c/
radio, pneus b.b., mec. e lat.
100%. Troco e facilito. R. Cardo-
so de Morais, 436 •— Ramos.
AERO WILLYS 65, azul, forração
vermelha, radio, pneus novos, ts-
tado de zero. Troco carro menor
valor ou facilito. R. Bolivar, 125-A

Tel.: 37-9588.
AUTOMÓVEIS novos Vemag para
a praça. Qualquer quantiddae,
\& emplacados i com taxfmetro,
desde 4 000 de entrada a o sal-
do V.S. determina como deseja
pagar, Em Copacabana, na Av.
Atlântica, esq. da Rua D|alma
Ulrich, no Pôsto 5. Tel. 47-7203.
Na Tijuca. na Rua Conde de Bon-
fim, 40. Tel. 48-6483.
AUTOMÓVEIS novos Vemag para
a praça, modelo 67. na Texas.
Qualquer quantidade, ii empla*
cados e com' taxfmetro, desde
4 300 da entrada a. o saldo V. S.
determina como deseja pagar.
Em Copacabana, na Av. Atlanti*
ca, esq. da Rui Dialmi Ulrich,
no Pôsto 5. Tel. 47-7203. Na TI
uca, na Rua Conde da Bonfim

n. 40. Tel. 48-6483.

AERO WILLYS 61, 3a. série, CrS
1 600 c/ ridio, tranca, capas etc.
Perfeito de tudo. Saldo, ati 15
meses. Barata Ribeiro, 147.
AÊRO 64 - Sinal 2 000 

"resto 
a

longo prazo — Rádio, estofo cou*
ro côr vinho — Av. Mem de Sá,
14-A (iunto a R. do Passeio) -
22.4229. '

AERO WILLYS 64 - Côr crapús-
culo, todo superequipado, preço
5.150 à visla. Ver R. Barata RI-
beiro 280, ap. 602. Sr. Metov.

AERO WILLYS 65 - En-
trada 3 500 mil. R. São
Fco. Xavier, 189.

AERO 67 - Vendo, 0 km. Pre-
ço especial a vista, muito abaixo
do preço de tabela. Tel. 27-7742

Carlos, alé 12 horas.

ÀS AGÊNCIAS - Vendo, carros
usados em dois endereços'c| te
lefone. Pequena comissão, res
ponsabilidade. 25-2426. , Antônio
AUTOMÓVEIS a prazoTsem fia-
dor, Volkswagen, 1966, 64, Va-
maguet, 1962, Rural 1963, Dau-
pbine 1963, todos em .perfeito
estado. Medeiros Automóveis —
Rua São- Francisco Xavier. 254-B,
psyx frente ao Colégio Militar.
AERO-WILLYS 61, última série,
estado de novo, superequipado.
2 890 mil. Rüa Marquês Para-
ná, ,2 — Flamengo;
AERO WILLYS 1965, único dono.
25 000 km - Tratar _R. Conda
Baependi, 1271301. " '

AERO WILLYS 64. T. Itamarati.
estado de novo. Troco por carro
menor valor, R. 24 de' Maio, 265.

AERO WILLYS 1965 - Azul, su-

Çerequlpado, 
estado txcelente. -

endo, troco, facilito. R. S. Fco,
Xavier, 398. Tel,: 28-3776.

BORGWARD HANSA 2 400 - 4
portas, maquina perfeita — Cr$
1 200 à vista. Tol.: 26-8212.

DKW Vemag 59, 60, 61, 62, 63,
64 e 65. Nao compre o seu DKW
usado em qualquer lugarl Só a
concessionária Texas-DKW tem o
DKW-Vemag usado, que lhe Ín*
teressa, revisado por pessoal troi-
nado na fábrica. Vários planos
de -financiamento, a partir de
980 000 entrada. Na troca sem-
pre temos a maior avaliação. Rua
S. Francisco Xavier, 342-E - (Ma-
racanã) e Rua Conde de Bonfim)
40-A (Tiiuca). ' , ¦

DKW VEMAG- 1966 - Belcar, 10
mil km, excelente, troco ou fa-
cilito com Crí 4 000 a saldo até
20 meses. R. Conde de Bonfim
66-A. Telefone 34-9909.

DAUPHINE 1960 - Transforma-
do para Gordini, 1 700 - Tratar
pelo t«l. 43-1938 - Mario. 

'

DKW 62 — Camioneta, equipada.
Aceito oferta. Base 2 800 000 -
Tel.: 43-9319 - Soares.

DODGE UTILITY, ano 1952, NCrS
1 400,00 - Rua João Pizarro,
n.° 258 — Ramos. 
DAUPHINE'62 - Côr gelo, óti-
mo estado, mecânica . 100%
NCrS 1 000,00,-de entrada
NCrS 140 ,00 por mês - Não
deixe de ver este .carro - Av.
Calóqeras, 23 - Cassio Muniz
Veiculos S/A.

CHEVROLET 1940 - Coupê, todo
refromado, financio ou troco. Av.
Suburbana, 9 942 — Cascadura. f

DKW VEMAG na Tiiuca, na Te
xas, com o teu tradicional pia-
no de trocas • com esquemas de
financiamento Inéditos ne Guana-
bara, onde os clientes escolhem
a modalidade de pagamento que
melhor lhes convier. Venha co-
nhacer os recentes modelos 67
com novas lindes câres. - Rua
Conde Bonfim, 40 • Rua SSo
Francisco Xavier, 342.

CITROEN .48 - 11 ligeiro, ¦ bom
estado, urgente 690 mil. R. 24
de Maio 325.
CAMIONETA CHEVROLET 1962 -
Jardínelra, ótimo estado. Vendo,
troco, facilito. R. S, Fco. Xavier,
398. Tel.: 28-3776.
CHEVROLET Station Wagon, ano
de 1961, otimo estado de con*
servação, com 3 bancos • ra-
dio. Ver e tratar ne R. Santa
Amélia, 70, tel.: 28-0462, Sr.
Joaquim.
CHEVROLET 40 - 350,00 - Otl-
mo de-mecânica, precisando pin-
tura, forração — Rua Uruguai,
248 - 38-5128.
COMPRO - Carro conversível -
Pago a dinheiro. Cardoso de Mo-
rais, 436 - Ramos. Tel. 30-9609— Sr. José Lime.
COUPÊS Ford 46 a Mercury 47
sem defeito. Otlmo estado. Ven-
do, troco, facilito. Av. Subur-
bana 10087. Pôsto Texaco.
CHEVROLET Amazonas 60 - Ze.
ro quilômetro. Rua Marquêt da
Pombal n.° 41.
CHEVROLET 41, Cupê - Vendo
e facilito. R. Gustavo Sampaio
n.« 671, ap. 810.
CHEVROLET Super Impala 1959,
luxuosíssimo, 4 portas, sem co-
luna - 6 750. Rua Pereira da SI-
queira, 79 — Tijuca.
CHEVROLET Bel-Air 56, 4 portas,
otlmo est. coni. Vencio ou tro*
co, carro menor valor. Av. Gui-
lherme 'Maxwell. 445 — Bonsu-
cesso.
CADILLAC 54, 4 portas, todo ort-
ginal. Urgente. Av, Suburbena,
2422, tel. 30-7063.
CITROEN 4B, b. calçado, em otl-
mo estado geral. CrS 820 000. —
Rua Ana Neri, 770.
CHEVROLET 53-4 portas, óti-
mo estado. Vendo, troco • fa-
cil; Rua Uranosi-1217; Ramos.
CHEV.ROLET 52 - Sedanete, 2
portas. Lindo. Vendo ou troco,
fácil, pequena parta — Ru* Ura'
nos, 1217 — Ramos.

DKW VEMAG - NOVOS cordini 02, 63 .64 - 890000,
grená, gelo e azul, quase novos,OU USADOS - Antes de

comprar ou. trocar é de
seu interesse visitar a
GÁVEA S. A. - Rua
São Clemente, 91. Tele-
fone 46-1414 - QUE
TROCA E FINANCIA. (B

DKW VEMAG 62, 63 e 64 -
1390 000 — Belcar e Vemaguete,
quase novos, equipados e revi*
sados. Saldo a comb. Troco. Rua
São Francisco Xavier 342-E, Ma-
racanã.

DKW VEMAGUET - Ano 1957
Ver e tratar Av. Maracanã,

629 ap. 402 cj Célio, financio
parte. ¦

DODGE 1959 — Kingsway, exce.
lente, todo equipado, troco cu
facilito até 20 meses. R. Ccnde
Bonfim, 66-A. Tel. 34-9909.

DAUPHINE -64 - Otimo estado,
carro pouco rodado, a vista ...
2 600, financ, entrada 1 200,
prest.__18Q^ Arau]o Uma, 47.
DKW 63 BELCAR - Excepcional
estado, mecânica a qualquer pro-
va, troco, fac. Barão Mesquita,
218 - 38-3545.

DKW VEMAGUET 59 - Vende
se, útimo estado.'Tratar na Rua
General Belegard, 94, casa 4
Engenho Novo.

DKW VEMAO 67 iam . dinamo,
com alt.rnador a 12 volts, novas
linhas aerodinâmicas. Var na Av.
Atlântica esquina d* *.. Djalma
Ulrich • Rua Condo Bonfim, 40
— Taxai. 
DKW «MAG na Zona Sul, Te-
xas, • com o teu tradicional pl«'
no da trocas • com.esquemas de
financiamento ináditos na Guana-
bara, onde oi clientes escolhem
a modalidade de pagamento que
melhor lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
com novas lindas cores. — Av.
Atlântica, esquina de R. Djalma
Ulrich no Pôsto 5.
DKW - Compro sam aborr.cí-lo.
Vajo na horário da tua preferên-
cia • pago hoj. em dinheiro,
Tal.: 38-3891. .
DAUPHINE - Compro sam abor-
recê-lo. Vejo no horário da sua
preferencia • pago hoj* am ¦!<
nheiro. Tal. 38-3891
DKW VEMAGUET - Mod; 63,
NCrS 3 100 - Tratar de 18 as
20h. - Tel. 47-1196.
DAUPHINE 62, ótimo estado,
equipado, azul. Tratar pelo tela-
fone 48-4698.
DAUPHINE 62, 2a. série. Equi
pado cl ridio sl aros, faroletes,
etc. Preço: NCrS 1 550. R. Vise.
Vise. Sta. Isabel, 253 (borrachei
rol. ¦

equips. Saldo a comb. Troco. Rua
Francisco Xavier, 342-E — Ma*

racanã.
GORDINI 62, 63 e 64 - 890 000

novíssimos, várias cores, equi*
pados. Saldo a comb. Troco.
Rua Coride de Bonfim, 40-A —
Tiiuca./

DKW 60-61 - Belcar 1 000 -
Excepcional conservação, um do*
no — Vendo só à vista, urgente

Tel.i 48-3123.

GORDINI 11-66 - 1590 000 qua-
se novo, superequipado, c/ rá*'io, rodas cromadas, tapetes, ca*
lhas etc. Saldo a comb. Troco —
Rua S. Francisco Xavier, 342-E —
Maracanã.
GORDINI 1965 • 1966 - Vérios,
superequipados, troco ou facili-
to com CrS 1 800 e saldo até 20
meses. R. Conde de Bonfim rf.Q
66-A. Tel.: 34-9909.
GORDINI 62 - Mecânica 100%

NCrS 1 000,00 de entrada -
saldo a combinar. Av. Calógeras,
23 — Cassio Muniz Veículos S/A.

DKW VEMAG 62, tipo Belcar, em
otimo estado. Troco e facilito.
R. Cardoso de Morais, 436 —
Ramos.

GORDINI — Compro sem aborra-
ct-lo. Vejo no horirio da sua pre-
ferência «pago hoie em dinhei

Tal. 38-3891.

DAUPHINE 60, troco ou facilito,
c/ 800 000 de entrada. Ver e tra-
tar Av, Suburbana, 9991 Â • B.
Cascadura.  __ __ __
DKW BELCAR 66, líôvo, 8"000
km, rádio, capas napa, pneus
novos b.b. etc, -a • vista; troco
e fac. c| 4 000 entr., il 18 m.
Rua 24 de. Maio, 316. - 48-2701.
DKW VEMAGUET 62 - Motor,
estofamento e pintura novos. -
NCrS 3 000,00. Prado Júnior
n.o 115. Jornalelro.
DODGE 1957 - Todo reformado,
Estado .excepcional. Vendo, tro-
co e financio a-té 15 meses. -
Real Grandeza, 238-B. 26-9992
DKW VEMAGUET 1963, saida em
64, rarfssimo estado de conserva»
ção. Venha ver, troco • fac. R.
C. dejonfim, 577-A. Tel. 58-3822,
DAUPHINE 62 - Última série,
adaptado para Gordini, excepcio-
nal estado, a vista 1 850 com ra.
dio. Avenida Heitor Beltrão, 57,
ap. 301 - Telefone 48-7183.
DKW 65, Belcar, estado da novo,
equipado. Troco, facilito. R. S.
Francisco Xavier 860.
DAUPHINE 62, excelente. F. C,
900 mll. R. 24 de Maio, 19, fun
dos. Estação S. Fco, Xavier. —
Tol. 28-7512.
DAUPHINE 1962 - Todo novo,
800. mil de entrada. Aceito troca
— Av. Suburbana, 9 942 — Cas
cadura.
DKW 1959 - Vemaguet - Coisa
rara, financio c| 1 milhão de «n-
trada.- Troco.' Av. Suburbana n.°
9 942 - Cascadura. 
DODGE 58" - 8 cilindros mecâ-
nica, documentação diplomática
Financio ou troco. Av. Suburba-
na, 9 942 — Cascadura.

DODGE 39 4 p. funcionando. CrS
320 mil a viste. Canavieiras, 735
apto. 303.
DODGE 1953 - Utility, ótimo es-
tado mecânica, lataria, forração,
pintura, tudo 100%, facilito -
Rua Uruguai 248 _ 38-5128.
DKW VEMAGUETE ano 62-63 côr
gelo sem podres, pintura e i
quina nova, pneus novos, com
radio, vendo ou troco por carro
de menor valor, procurar Rodri*
gues. Rua Mariz e Barros 1061,

DÊSÕtO 53 - Vendo, ótimo es-
tado, miquina a mecânica, 6 'dl,

mec, 4 p. CrS 2 200 - Rua Dr.
Aquino, 61 — Vldracelro Carva-
lho.  
DKW Sedan e1emão~1959 - Ven-
do tm excepcional estado, com
motor novo, volante interlagos e
todo equipado, à vista NCrS
3 000. Tratar pelo tel. 49-5689
com o Sr. Queiroz, das 8 às 12
horas.

DKW ,62 - VEMAGUET - Otlmo
estado, pneus novos, .troco ou fi-
nancio — Tel. 38-0397.
DAUPHINE 1960 - Bom estado
— Financio c| 800 mll entrada e
100 pl mês. Av. Suburbana. n.°
10 002 - ].< andar, tala 305
Cascadura.

DKW BELCAR 63 - 100% de ma.
quina a lataria. P.rfeito estado
de conservação. Pequena entrada
e o saldo a longo prazo. AUTO.
PRAZO - Conde de Bonfim, n.»
645-B - 38-1135 e 38-2291.
DODGE 1958 - Coronat, meca-
nica, 2 portns, esporte — Vende-
sa - Tel. 43-0635.

DKW — Compro mesmo preci-
sando dt reparos — Pago a dl*
nheiro - Tal. 29.1731 da dia
- 34-046» a notto. _
DKW 60 - VEMAGUET- Mo-
tor 62, equipado, radio, napa —
Estado OK - Troco o facilito.
Rua 24 da Mato n. 254 - Tal.
4»4)9W

CITROEN 60 - Estado impecável.
Vendo, troco ou facilito pequena
parte — Rua Uranos, 1217, Ramos.
CHEVROLET 195* -4 portas, 4
cilindros, ótimo ostado. Avenida
Atlântica, 3 092. Tal. 57-1050..

DAUPHINE — Vendo todo cem
por cento, barato. Praça 11 de
Junho n. 468, ao lado dl Cia.
Telefônica.' ' -

CHEVROLET 41-4 portas, méq.
estof. 100% - Cr» 850 mll ¦*
vlsta - R. Cuba, 424 - P. Cir-
cular — Sr, Canela — Troco a
facilito.

AERO WILLYS 1966 - Superequi.
pado, pouoo rodado. Vendo,' tro*
co, facilito. R. S. Fco. Xavier, 398

Tel.i 28-3776.

CHEVROLET STATION WAGON
1958, motor 6 cilindros, mecâni-
co, 4 portas, ridio — Mectnica
100% - CrS 4 500 000 - Rua
Marquês de Pinedo, 84 — Tel.:
45-9165 e 25-3443.

AERO WILLYS 1964 - Otimo as
tado, cinza, forra-rio vermelha. —
4 6S0 mil. Av. Prado iúnlor n
290-A.
AERO WILLYS 1965, 1964 a 1962,
todos equipados, est. dt novos,
troco e fac. parte. R. Conde da
Bonfim, 577-A. Tel. 58-3822.
AERO 62/63/64 - Impecável es
tado geral. Vendo, froco, finan*
cio. Palm Pamplona 700. Tel.t
49-7852.
AUSTIN-A 40 49 2 portas, impe'
cável. 850 mll à vista. R. 24 de
Maio 325.
AERO 64, excepcional est. tup
equip., a qualquer prova a vista,
troco e fac. c| 3 000 ant., s. 1*
m. R. 24 Maio 316 - 48-2101.
AERO 63, excelente, equipado,
estado de novo. Fac. c| 2 000.
Troco. R. 24 de Maio, 19, fun-
dos. S. Fco. Xavier. — Telefone
28-7512.
AUSTIM 52 - Perfeito estado,
1320 mil. Av. Suburbana, 2422
Tel. 30-7063.
ANGLIA 1948 - Todo .reformado
400 mil de entrada. Av. Subur-
bana, 9 942 — Cascadura.
AERO WILLYS 64 - Troco ou fa
cilito c| 2 500 000 da entrada.
Ver a tratar Av. Suburbana, n.°
9 991. Cascadura.

AERO WILLYS 67 - No-
vos, cores.a escolher. —
Cr$ 230 000" mensais,
sem entrada e sem ju-
ros. TÂNIA S.A., Av.
Princesa Isabel, 481. —
Junto Túnel Novo. * "

AERO WILLYS \64, conservadissl.
mo. Ent. 2 500 e 10 prest. CrS
410. Lavradio, 206-B. Telefona
42-0201. .
AERÓ 65' — Seminovo supere'
quipado. Vendo, troco ou facilito
a longo prazo. Tratar na Av. 28
de Setembro, 229-A. Telefon*
48-4624.
AERO WILLYS 1964. muito novo,
todo equipado, pode trazer me-
canico.. Vendo urgente, 4 780
mll. R. Marechal Mascarenhas de
Moraes, 89, porteiro.
AERO WILLYS 1962, otlmo es-
tado, único dono, superequipado.
Vencio financio, 15 meses. SI-
queira Campos, 23-A. 36-3435.
AERO WILLYS 1963, vendo 3 760,
equipado. Ver na garagem. Rua
Pereira de Siqueira, 79, Tijuca,
AERO WILLYS 64, azul-crepusculo,
radio, tranca, um só dono. Oti-
mo estado. Vendo motivo via-
gem. Dr. Azevedo — 28-9649.

AERO 61 - Eqúip. Perfeito de
tudo — 2 cores, ótimo estado —
Vendo ou troco pi Daup oü Gord.
José Higino, 84|102 — Depois das
12 horas.
AERO WILLYS 65 - Vehde-a»
Cr$ 2 500 000 -entrada,' saldo 15
meses. Ag.' Vianna — Rua Márlz
a Barros, 724 - Tels. 28-7791 e
48-1403.
AERO Itamarati 66 equip. fácil
seminovo a vista CrS 9-500 mll
troco. Av. Bras de Pina'274. Te
lefone 30-7830 após 10 horas

CHRYSLER 56-4 portas, úni-
co dono, vendo ou troco por
carro de menor valor. Av. Prado
Júnior 120-D, bar.
CITROEN 48 - 11-L, em bom es-
tado - Vende-se, NCrS Í50JX).
Rua Prefeito Olímpio de Melo,
1 531 - Benfica.
CHEVROLET 58 - Hidr., 4 p.,sj cot., pintura nova, estof. ort*
ginal. Vendo urgente p| OS ..
3 500 000 - Av. Franklin Roose-
velt, 23, s|lj. s| 201 - Tel.
52-7536 - Waldlr.

DODGE UTILITY 53, bom estado,
A vista ou prazo. R. Conde de
Bonfim, 795

DODGE 51 - Utility - Vendo,
2 milhões — Av. Arapogl, 512
— Brás de Pina — Edelberto.
DKW 64 BELCAR. CrS 2 200, c/
ridio etc. Mecânica a toda pro-
va. Sem batida. Saldo ati 15 ma.
tn. Barata Ribeiro, 147.
DAUPHINE 1961 - Vando pala
melhor oferta, motivo viagem —
Rua Barata Ribeiro, 646, ap. 702
- Tel. 36-7869.
DAUPHINE 61 em bom estado -
Vendo. Ver • Iratar na Rua Me*
deiros Pássaro, 28 - Tiiuca. Tel.:
38-0621.
DKW compro pagamento a vista.
Sedan ou camioneta — T-als.. ...
22-4229 ou 32-5397 (comprando
da particular).
DAUPHINE 1962 e 1963' - No
vos, vale a pena ver. Faço qual-
quer prova. Garantia mecânica,
bom preço. Faiilito — Sousa U
ma, 363.

CHEVROLET IMPALA 1963 -, Es-
tado 0 km, vendo tel. 52-7961.
CITROEN 48 - Vende-se bom
estado. Preço: NCrS 700. Rua
Sta. Isabel, 253 (borracheiro),
CHEVROLET 47 - 590 000, part.4 ptas., mec, pint. ate. novos.
Saldo a comb. Troco. Rua Con*
de de Bonfim, 40-A — Ti|uca.

DAUPHINE - 700 mil - 1960/
61/62/63 — Todos revisados em
excelente estado geral. Troco p'
americano ou europeu, saldo lon*
go prazo._ Afonso Pena 66-B._
DAUPHINE 1960 - Bom'dt tudo
1 000 entrada 5 de 200. R. Silva
Xavier 90 — 1. Abolição.

CITROEN 4B - 390 000, ótimo
estado. Saldo * comb. Troco —
Rua Conda da Bonfim, 40-A —
Tijuca. ;

DKW 1961 - Vemaguet, motor
garantia, 3 000 km rodados, ótimo
estado. Preço à viste 3 000 —
Rosário 61, 1.« - 31-1307 -
Alledi.

COMPRANDOl Vendendo ou tro-
cando, na Texas seu dinheiro va-
Ia maisl Todas at marcas • ano»,
nacionais a preços a formas do
pagto. qua ninguém Iguala. Rua
S. Francisco Xavier, 342-E {Mara-
canS) e Rua Conda da Bonfim,
40-A (Tijuca).

DKW VEMAGUET 1961, últ. sé-
rie, ótimo estado. NCrS 2 850,00
à vista: Rua Senador Dantas. 117,
s| 718.
DE SOTO 51-4 portas, mecâ-
nico, rádio. CrS 1 600 mil -
R. Cuba, 424. P. Circular - Sr.
Canela, troco e fac. c| 1 000.

CHEVROLET - Vendem-se 2 ca-
mionetas tipos 3 800 a 3 100 i
vista ou financiadas, na Rua
Cupertino , 473 — Quintino.

DKW 66 - Estado de 0 km. CrS
3 000 000 de antrada, o restante
am 13 prest. Tratar com o Sr.
Genésio, pátio do M. da Guerra
(garagem). --

CHEVROLET 40. part. - 4 - portas
bom de tudo a vista barato. Av.
Brigadeiro Lima a Silva 20, Jar-
dim 25 de Agosto. Caxias. 
CHEVROLET 64 -6 cil,
mecj 4 p., equip. lnf.
tel. 37-7666.

AERO WILLYS 61 - Otimo esta-
do. Financ. com CrS 1 900. Real
Grandeza, 193 loia 1. Até 20
horas.

CHEVROLET 1966 - Camioneta
passeio,, pouco-rodada, estado de
nova', superequipada. Vendo, fa-
cilito parte em 10 meses. Rua
Leopoldina . Rego 18-A (Ramos)
Magazln Farago--

ALUGUE um Volks 66, dirija vo.
cê mismo, sem fiador, sem bu*
rocracia, única garantia txigivtl,
um retr. 3x4 cart. motorista. Rua
Satamini 161-B, Sr. Rais - Tal.:
48-3493.

CHEVROLET 54 - Bel-Air, 2 lin-
das cores, todo genuíno fábrica,
mas novo. Unlco dono, equipado,
troco, facilito. R. Haddock LAbo,
335. Até 20 h. 

'

BORGWARD 1955. Iodo nfivo, ré-
dio original, 700 mil de entra-
da. Av. Suburbana, 9 942 -
Cascadura.
BUIK 1948 - Mecânico, 4 pneus
novos, rádio, bom de mecânica,
reparos lataria. 450 mil. R. Silva
Xavier 90. L. Abolição^ '

CADILLAC 54 - Impecável, ven-
do por motivo d* viagem, 3 100,
aceito oferta. Estr. Marechal Ma
let n.» 241.

BERLINETA 66 - 3 000
km rodados, magnífica.
Vendo, troco. Rua Bara-
ta Ribeiro, 236.

MCA
PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA GENERAL ROCCA
Esquina dc Conde de Bonfim
DAS 8.30 ÃS 17.30 HORAS..
SÁBADOS: DAS 8 AS li HORAS

COMPRO sev cerra sem abona-
c8-lo. ' Ve|o no nerirlo è* eua
•r •feri nei a • pago hoi» «m di-¦ • - • -- -191.nheiro. Tel. 3B-389

CHEVROLET IMPALA 58, sedan,
s| coluna, lindo, troco,' facilito.
Av. 3rasil, 2 332.
CHEVROLET 55, mec, 4 p., part.
novfssimo. Aceito troca. Correia
Dutra, 29 -45-8603.
CHEVROIET 54 - Mecânico, es-
tado espetacular, equipad* pneua
novos — Trato * facilita. Acei.
to oferta a vista - Rea 24 do
Maio n. 254 - 41-0917.
DKW VEMAG OK - 67 - Nio
compre o seu DKW Vemag nô-
vo, sem visitar a Texas*concesslo<
nária. Tôdas as cores em Belcar,
Vemagueí « Fissore, Planos de
financiamento Inéditos na Guana*
bara « de acordo com sua con-
venlêncla. Na troca sempre a
maior avaliação. Rua Conda de
Bonfim, 40-A (Tijuca). Rua Sio
Francisco Xavier, 342-E {Mara-
canã) t Atlântica esq. c/ Djalma
Ulrich (Copacabana).

DKW Vemaguete 56, mecânica
excelente. Troco e facilito. Av,
Mem de Sa, 253-B.

DAUPHINE - Compro l
precisando de reparos —
dinheiro - Tel. 29-1731
dia; 34-046» a noite.

Pago
- da

GORDINI til 67 - Zero km. to.
das.as cores. Facilitamos s acei-
tamos trocas/Rua Francisco Ota-
vlano, 41. Delsul — Revendedor
Willys. Nío- compre sem nos
consultar. Tel. 27-8656.
GORDINI II - 66 - 1.» e úni-
ca dona, equipado, cl pouco uso.
Vendo e facilito parte. Rua do
Bispo, 47.
GORDINI 64 - Entrada
1 800 mil, excepcional.
R. São F. Xavier, 189.
GORDINI 63 - 100% de mí.
quina e lataria. Perfeito estado
de conservação. Entrada desde
Cr$ 1 500 000 a o saldo em 10,
15, 25 e 30 meses, Av. Almi-
rante Barroso, 91-A - 42-6137,
GÕRDÍNI 1965 - Vende-se em
ótimo eitado. aceltando*se para
estudo, ofertas a vista. Rua Se-
nador Vergueiro, 14 (João gara-
gista). ¦

GORDINI 1964 e 1965 - Novos.
Vale a pena ver. Faço qualquer
prova. Garantia mecânica. Bom
preço. Facilito — Sousa Lima, 363.
GORDINI 64 — V.nde-se urgente,
equip. c| rádio — CrS 1 000 entr.
Conceição - 23-1780
GORDINI 65 - Superequipado,
impecável. Rua Siq. Campos n.°
244. Tel.: 37-2141, financiado

GORDINI 67 - III •- No-
vos, cores a escolher, c!
ou sem freio a disco: Cr$
120 000 mensais, sem
entrada e sem juros. TÂ-
NIA S.A., Áv. Princesa
Isabel, 481. Junto Túnel
Novo.

Automóveis
WALDYR FIGUEIREDO
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OORDINI 1963 - Superequipado,
côr greni, meclnka 100%. Ven-
do ou aceito troca por carro d.
menor valor, Av. Iras da Pina,
731. Tal. 30-2014.
GORDINI 63 - Cano de mãea.
novíssimo. Tratar na Rua S.nhor
dos Passos, 2M - Josi Eduardo.
- 43-Í497.
GORDINI 65/66, único dono, c/
nota fiscal, s. equipado. Urgento
ou troco. Av. Suburbana, 2422.
Tel. 30-7063.
GORDINI 64 — Otimo eslado con-
serv., particular, vendo, motivo
viagem, estudo financiamento. —
Tcl.: 26-9035.
GORDINI 66 — Vendemos com
apenas 9000 km, estado de icro.
Entrada 2 000 e 15 de 279. -
Delsul. Rua Francisco Otaviano,
41. Tel.: 27-8656.
GORDINI 63, 2 500, prelo, Ca-
dillac, raro estado conservação.
Não tem podre. Rua Silva Raba-
lo 36 - Míier.
GORDINI 63 — Equipado, novla-
timo, troco, facilito. Rúa Cer-
queira Daltro 82 - P. gasolina
Cascadura.

EMPLACAMENTO na praça, Va.
mag 67. Visite a Nova Texas,
em Copacabana, na Ay. Atlanti-
ca, esq. da Rua Djalma Ulrich,
ou' na Tiiuca, na Rua Conde de
Bonfim, 40, • adquira o seu Bel*
car novo, completamente empia*
cado e com taxfmetro, pronto
para trabalhar, pagando até em
24 meses, ou no plano de finan-
clamento qu» lhe convier. Acei-
ta-se também troca. Texas.

GORDINI — Com regulagem no
suspensão para cambagerrv das
rodas. Fabricado com aço aci*
meniodo — Serviço com aprova-
cão do M.E.N. — Economiza os
pneu» ¦ e mantém a estética do
carro — MecSnica J. Rossi* — Rua
General Belegard, 42 - E. Nâvo
- M. R.
GORDINI 65 — Equipado com ri-
dio, calhas, estado geral nâvo,
máquina, estofamento 100% —
Vendo ou troco — Praça Aval, 1,
Cachambi — Preço barato. Aceito
oferta. 

ESPETACULARES UNHAS AERO.
DINÂMICAS APRESENTA O VE-
MAO 67. V., S. podo var • ad.

3»lrir 
na Av. AtISntica esquina

il. Djalma Ulrich, no Msla $
am Copacabana, at6 ia 10 horat
da noite. Tal. 47-7203. TEXAS

GORDINI 65 - Licencia-
do. Praça. Entrada 2 mi-
Ihões. R. São Fco. Xa-
vier, 189,

EMPLACAMENTO na praça: visite
a Nova Texas* tm Copacabana, na
Av. Atlântica, esq. da Rua Djal-
ma Ulrich, eu na Tijuca, na Rua
Conde de Bonfim, 40, • adquira
o teu Belcar nâvo, completamen-
te emplacado • com taxfmetro,
pronto para trabalhar, pagando
até em 24 meses ou* no plano
de financiamento que lhe convier.
Aceita-se também troca.

GORDINI 64. - Cima, único do-
no, equipado, novinho. Vendo a
vista ou facilito parte. Rua do
Matoso,_202._TeJ. 54-1316.J
GÒRDINÍ- 63 -"Ridio, volante
esporte, base CrS 2 000000. Rua
Conselheiro lafaiete, 53, ap. 201
- Tal.: 47-8461

FISSORE - V.nd.-.. linde, côr
castanho, com estofamento «rito.
apenas 15.000 km da uso. Ver •
Iratar na Praia do Flamengo, 306,
ccm è porteira AntSnio,

GORDINI 1964 - 1093 - Nun-
ca bateu, estado dé 0 km, cinco
pneus novos,' estofamento, meca-
nica em geral, otimo carro para
pessoa de fino gosto. Sá vendo
i vista, 2 900 - Rua Maxwell,
77 - Tel. 58-8088,

FORD Prefect, ano 48, Ford Ve-
dete, ano 52, ótimo estado, Vaux
hall 51 6 cil., Hlllman 52, con-
versivel, Austin 47, urgente. Te-
lefone 46-8524. Preços 650, 700,
750, 850 e 400 mil.

'GORDINI 1963 - Superllndo
fácil. 1 600 ant. por mes 200
ou troco Rua Sousa Franco, 107

58-1298. 

FORD TAUNUS 58 - 17 M, esta-
do-impecável, e um Ford Cônsul
52,' baratíssimo. Luiz Gama, 18— Maracanã *— Djalma.
FALCON 63-2 portas, mecân
co, superequipado. Aceito troca
por Simca ou VW. Tal. 26-2903
Rua Assunção, 272.
FABRICAÇÃO VEMAG 67 para a
praça, a longo prazo, sam fia-
dor, completamente emplacados e
com taximetrõ. Tratar na Av.
AtISntica, esq. da Rua Djalma
Ulrich, Posto 5; e ni Rua Conde
de Bonfim, 40. Vendas por In-
termédio da Nova Texas.

GORDINI 1965 - Azul, eitado
excelente. Vendo, troco, facilito.
R. S. Fco. Xavier, 398. - Tal.:
2B-3776.

FORD Zodlac 58 - Bom estado,
equipado, pneus b. b. novos —
Troco ou financ; Tei. 58-8078,
FORD PERFECT 1949 - Vende-se
CrS 480 000 facilitado, troco mar.
cadòria — Trav; Olaria, 21, Co-
cote — 1. Governador,

DAUPHINE 63, transf. 1 093. em
6timo estado sl podres,'2 200 mll
— Rua Lino Teixeira, 381, Jacaré.
DODGE 51 — Carro bem tratado
mecânico, 2 500 — Aceita-se ofer-
ta',. pode trazer mecânico — Ver
na Padaria: Rua l&bo Júnior n.
1 03-&, — cóm o proprietário Dé-
cio. ,

FORD FALCON 1966 - OK, seis
cilindros,'mecânico, rádio etc. —
Vise. Piraiá, 187. '

DAUPHINE ano 62 - CrS 2 300
mil — Em perfeito estado de con*
secvação, qualquer prpva. — Rua
Dias da Cruz, 860. Tel.i 29-4345.
— Bonfim.
DKW VEMAGUET 58-59 -Sedan,
63 — impecável estado .geral —
Vendo,' troco • financio. Paim
Pamplona, 700 - Tal. 49-7852.
DAUPHINE 62-63 - Impecável
estado" (jeral. Vendo,* troco' e fl-
nanefo — Palm Pamplona,.700
Tel.:. 49.7852. '
DKW Belcar 65 - Maq. O. K.
com. gar. radio, est. novo. Ent.
2 000 e 20 prest. 405. Lavradio,
206-B.' Tel. 424201
DKW Vemaguet 66, otimo esta-
do, ainda na fatura fabrica, Ven-
do ou troco CrS 5 400 .) vista.
Tel. 42-0026.
DAUPHINE 60 a 63 - 750 000 -
Várias cores, equips., novíssimos
- Saldo a 

"comb. Troco. Rua Con-
da de Bonfim, 40-A — Tijuca
DKW 63 - Belcar, bom esta
do conservação, equip., rádio c'
capa napa, nunca, bateu, sujeito
qualquer prova, financio. — Tel.
26-8214.
DKW 1963, Vemag - Motor zero,
superequipada, radio, capas ttc.
Particular. Av. Atlântica, 3 590
— Sr. Araúio.
DKW VEMAGUET 61 - Sincr.,
rádio, cerâmica, teto b., nova,
inteira. Rua Santana n.° 77, bor-
rachelro.

DKW Belcar Rio 1965 - Vendo
em otimo estado. Otimo para
praça. Pço. 4 800. R. Mal. Mas.
carenhas da Morais, 89 — Co-
pacabana.
DAUPHINE • GORDINI - 690 000
todos os anot de 1960 a 1966,
equipados • revisados. Saldo a
[comb. Troco. Rua S. Francisco
Xavier. 342-E — Maraceni.

DKW VEMAGUET 60, pneus no-
vos, vendo urgente Cr$ 2 200.
Rua Barão do Bom Retiro 307,
fundos.
DKW 62 - Belcar, em perfeito
•stado de conservação, ótimo pre*
co « vista, faci!., até 15 meses.
Tel. 52-5934, Av. Mem da Sá,
173.
DKW Vemaguet 64, rádio, capa,
ete. 3 750 mll. Facilito. Av. íu-
burbana 2422. Tel. 30-7063.

FORD - 1949 adaptado .para 51,
vendo' por 1 200 ou troco por
Dauphine.* Rúa Pereira de Siquei-
ra, 79 - Tiiuca.,
FORD TAUNUS - Muito, bonito,
em ótimo estado • ' bom ridio.
Vendo motivo carro nâvo. — Rua
Bom Pastor, 508 - Tijuca. *
FORD 49'—Coupe, rádio, pneus,
máq. estof., tudo 100% — CrS
1 200, fac. e| 800. Rua Cuba.
424 - P. Circular. Sr. Canela —
Troco.
FORO 1929.-..'Tenho dois. para
vender, tendo, uma baratinha-•
um sedan *•*,. Ambos safram de
reformas • eslão 100% —. Ver. e
tratar na Rüa Prof. Gastão .Bala-
ná, 90. Tal. 37,5922, c| Sr. ;Ar-
naldo. - -%,
FORD 29 — Camioneta - Vendo
— Estrada' .Valha da JPavuna,
1 357 ou 1*403 .-. Sr. Olímpio.
FORD F-350 - Mod. 1960, carro
seminovo,' caminhonete que tra-
balhoú somente com perfumes.
Tratar 43-0655.
FORD .,46 — 4 portas em; 6timo
estado. Vendo — Rua Marques,
7, casa 6, apt. 201; Tel. 46-2883.
FORD FAIRLANE 1961, 4 portas,
hidramático. ótimo estado, ofer-
tas: Av. Graça Aranha, 26, sub-
solo, tal. 22-5171, r. 220, Anita.
FISSORE 67 — 

'Pronta 
entrega -

Av, Atlântica esquina da Rua
Djalma Ulrich, Posto 5. Tel
47-7203 - TEXAS.
FISSORE 64. Vendo, aceito ofer-
tas à vista, enxutissimo. Rua Xa-
vier da Silveira, 45, s/ 404 —
Tel. 36-6041.
FORD 48 - Em perfeito estado.
Vende-se ou troca-se. Por Jeep.
Rua Figueiredo de Magalhães n.°
236, ap. 804.
FÒRD 350 — Compro ou troco
por uma Kombi 64. Rua da Pas-
sa gem, 99.
FORD pick-up 1962 — Otimo et-
tado, radio, particular. Otimo pre*
ço, urgente. R. Barata Ribeiro
n.« 254.
GORDINI 66 - 3 000 km rodado

.vendo, troco e financ. Tratar Au*
Igusto Severo 292-A. Tcl. 52-8484,

GORDINI 63 - Vendo, c/ rá-
dio, capas, tudo perfeito - R.
Mariz e Barros, 1061.
GORDINI 64 troco ou facilito c|
1 700 000 de entrada. Ver e tra-
tar Av. Suburbana n.» 9991 A a
B. Cascadura. '
GORDINI 63 troco ou facilito c]
1 500 000 de entrada. Ver e Ira-
tar Av. Suburbana n." 9991 A e
B. Cascadura

HILLMAN 51 - Em excelente es-
tado 750 mil, vendo 1 urgente.
Rua Senador Bernardo Monteiro,
220. Tel. 28-4711.
HENRY JÚNIOR 1953, equipado,
de um só proprietário, o mais
conservado do Rio. R, do Russel,
32 - Largo da Gloria.

GORDINI 63 — Impecável estedo
geral. Vendo, troco, financio.
Paim Pmplona 700. Tel. 49-7852.
GORDINI - Teimoso 65 - Dois
milhões, presteçBes NCrS 76,00.
Cx. Econômica. Rua Aristides
Caire 203-101 - Méier.
GORDINI' 63 - 3a. série, azul,
estado ' de n6vo, urgente -2 520
mll. Tel. 49-4942, facilito
GORDINI' 63, bordeau, excelente
est., a qualquer prova i vista,
troco e fac. e| 1 100 en». sl 18
m. R. 24 Mal» 316. - 48-2701
GORDINI II, 66, lindo, estado de
nfivo. Fac' e| 1200. Troco'.. R.
24 de Maio, 19, fundos.. Est. .S.
Fco Xavier. Tel. 28-7512.
GORDINI 63, 64 e 65, todos cm
6tlmo estado de conservação . —
Entrada a partir de> 1,500 mil.
Av. Suburbana,' 9942, Cascadura

Aceitamos troca
GORDINI 1964 e 1965 em esta-
do dt novos, equipados, ci tala
larga, aroa cromados, farol de mi<
lha, rádio, etc Troco • facilito,
Rua Barão de. Mesquita, 26.
GORDINE 1093 - 1965 - Com-
pletamente novo, unlco dono. Fa-
cillta-se com 2 mil. dè entrada.
SSo FrahcisCo Xavier, 400 - Tel.
48-5476
GORDINI 65, ótimo estado gc-ràl,
cor gelo, vendo urgente, pof 2 950
mU. Tel. 37-0629. Sr. Assis
GORDINI 65 — Superequipado.
Troco» financ. Rea). Grandeza
193 loja 1 ¦- Aberta até 20 horas.
GORDIfll 62 - Otimo estado,
lataria- forração, pintura mecâni-
ca tudo 100% facilito — R. Vru-
guãi 248-38-5128:
GORDINI 63 — Unlco dono. equi
pado, excelente; 

'estado, entr. de
CrS 1 400, rostante a longo pra-
zo, Rua São Francisco Xavier 30-Ai
GORDINI 64 - Modelo 1093 cô~r
vermelha, olimo estado', base CrS
2 700 mil. Aceito troce financio
parte. - 48-2583
GORDINI II 66 - Equipado cor
verde, radio de teclas, étimo es-
tado, base 4 050 mll, aceito tro-
ca. financio parte — 48-2583.
GORDINI «4 - Or.fi!. equipa-
do, radio napa, 'ala larga, me-
cínica 100% - Trate • facilito
- Rua 24 de Mal* n. 2S4 -
46-0987.
GORDINI 66 - 7 000 km - Côr
vinho, rádio llaupunkt — Unlco
dona — Bom preço a vista. Rua
Real Grandeza, 193, loj» 1.
GORDINI 64 — Bordeaux, radio
Automatic, c/ FM. Particular para
particular. R. Dias da Cruz, 673
- 49-8218.
HENRY JÚNIOR 52 otimo estado
Crt 1 000 e 10x100. Av. Demo.
crático» -333. Tcl. 30-3575.

A MULHER E O AUTOMÓVEL — Foram diplo-
madas, recentemente, as primeiras quinze alunas
que eoncluiram o curso A Mulher e o Automóvel,
que a Simca do Brasil está promovendo para dat1
melhores conhecimentos mecânicos e maior inde-
pendência à mulher que dirige. Em vista do suces-
so obtido, a Simca iniciou no dia 14 de fevereiro)
o curso da segunda turma, que está sendo realiza-
do no Clube Atlético Paulistano, sob a direção de
Elizabete Graziele Fernandes que é vlsta na foto
ao lado do Diretor Comercial da Simca, Sr. Basco,
por ocasião do coquetel oferecido à crônica espe-
cializada na Inauguração do curso.

CURSOS NA VW — Proporcionando a formação e
aperfeiçoamentos de mão-de-obra categorizada, a
Volkswagen do Brasil vem promovendo cursos e
programas de desenvolvimento na própria fábrica,
em São Bernardo do Campo, e patrocinando a
aprendizagem de alunos nas escolas do SENAI,
em convênio mantido com aquela entidade. En-
tre os cursos internos, incluem-se os de íerramen-
taria, funilaria e complementação técnica (dese-
nho, matemática e tecnologia). Para as escolas do
SENAI têm sido enviados aprendizes de ajusta-
gem, eletricidade, mecânica de automóveis e me-
cânica geral. Ao mesmo tempo, contribuindo para
a melhoria do nivel educacional de seus opera-
rios, a empresa mantém cursos de alfabetização e
primário, pelos quais já passaram cerca de 900
alunos.
O SOVEREIGN — Intermediário entre o compacto
V-8 de dois litros e meio e o Majestic Major V-8
de i litros e meio, a Daimler acaba de lançar o
Sovereign, limusine de dimensões médias com o
comprimento total de 4,55 metros. O mais recente
sistema de faróis geminados Lucas e uma inter-
pretaçâo moderna do tradicional radiador Daim-
ler conjugam-se harmoniosamente com as linhas
esbeltas da carroçaria. Foram adotados novos aros
de rodas e um novo dispositivo para á lâmpada
da placa. Um emprego generoso de couro e no-
gueira torna o interior de alto luxo. No painel,
bem almofadado, há uma completa série de instru-
mentos e botões. Os assentos dianteiros individuais
são ajustáveis em altura e inclinação que, con-
Jugado com a coluna de direção telescópica, per-
mite âo motorista escolher a posição mais como-
da. Todos os assentos são estofados com um
novo couro ventilado. O motor XK de seis cilin-
dros e 4,2 litros, com dois carburadores, desenvol-
ve 245 h.p. ao freio. Na transmissão o comprador
pode escolher entre uma caixa sincronizada de
quatro velocidades ou a transmissão automática
Borg Warner Modelo 8. Os freios a disco Girling
são assistidos e têm circuitos hidráulicos separa-
dos à frente e à retaguarda. O equipamento nor-
mal compreende suspensão completamente inde-
pendente e direção com assistência variável Vara-
matic. A especificação inclui alternador, luz de' retaguarda aquecida, limpa pára-brisas de duas
velocidades e um aperfeiçoado' sistema de aqueci-
mento e ventilação. A mala do novo Sovereign
tem 1 166 declmetros cúbicos. Com o luxo e con-
fôrto que oferece a cinco adultos êste modelo é
um dos mais belos até hoje apresentados pela
Daimler. (BNS).
CAMINHÃO PARA lOOt — Caminhão basculante
com capacidade operatriz de 100 toneladas, está
sendo utilizado pelas companhias mineiras de
Tulsa; Oklahoma, nos Estados Unidos, para trans-
porte de minérios. Os carros, os maiores do gene»
io na América são eqnuipados com pneus espe-
ciais, sem câmara, fabricados pela Firestone. Os
pneus têm um diâmetro de 2,50m e cada carro
utiliza seis unidades, cada uma delas orçada em
aproximadamente NCr$ 11 000 (11 milhões de cru-
zeiros, melhor — US$ 5 000).
JÊXITOS DA FRASER — A equipe de corridas
Alan Fraser, patrocinada pela Rootes, teve em
1966 um ano de grandes êxitos. Contam-se entre
eles 29 primeiros lugares, 19 segundos e 12 ter-
celros para o Fraser Imp, e oito primeiros luga-
res, cinco segundas e um terceiro para o Sunbeam
Tigers. Alan Fraser e a sua equipe Já estão fa-
zendo preparativos para êste ano quando têm es-' 
peranças de alcançar êxitos ainda maiores.
DOZE HORAS DE INTERLAGOS — A prova Doze
Horas de Interlagos será disputada nos próximos
dias 18 e 19 de março. A Associação de Volantes
Paulistas de Competição promoveu, recentemente,
um coquetel de lançamento da prova. Êste ano a
prova não poderá ser promovida pelo Automóvel
Clube Paulista, ex-Automóvel Clube Estadual de
Bão Paulo, porque êsse clube não é filiado à Fe-
deração Paulista de Automobilismo.

HUDSON 52 — Coupê mecânica,
toda preva. 850 mil è vlsta. Cer-
queira Daltro, 82 pasto em Cas-
cadura.

ITAMARATY 66 - Vendo, est.
de novo, lindo, havana 2 tom,
ridio etc. Ver Sr. Cruz. Catete,
257, garagem.
INTERLAGOS BERLINETA 66 -
Pouco uso, equipada, vendo NCrí
7 000,00 tb. troco. Tel. 22-9073

Av. Mem de Si, 173.

HENRY JÚNIOR 1954 - Supere-
quipado, mecânica 100%, único
dono. Vende ou troco • facili-
te • pagamento. Ver Av. Bris
de Pina, 731. Tal. 30-2014.

JEEP WILLYS 1966 - 101, 2 por-
tas, 2 mil kms. equipado com
guincho, roda livre e tranca. Ver
e tralar Av. Osvaldo Cruz, 67.
Flamengo. Sr. Afonso.
JEEP WILLYS 60, todo original -
1 000 000 de entrada. Av. Su.
burbana, 9 942 — Cascadura. .

HILMANN 1948 - Vendo, Cr$.
650 000, miquina retificada. Tra-
tar lei. 32-7337 - Sr. Newton

JIEP 57 - Em bom estado. Ven-
do, troco, financio. Paim Parn-
plona 700. Tel. 49-7852.

HILMAN 47 - Miquina retifica-
da, vendo 450 000. R. Sllva Xa
vlar 90. U Abolição.
ITAMARATY 1966 - Estada de
novo, 15 km. 41.2091 - Verme-
lho mttilico.

JEEP WILLYS 60. o mais novo do
Rio. Pintura metálica, capota con*
versivel, pneus novos. Fácil, par-
te. Tel. 22-9073. Av. Mem de
Si, 173.

ITAMARATY 1966, última síric,
côr preta, tm txcelente estado,
só teve um dono, 12 000 aut., —
Troco e facilito. Rua Barão de
Mesquita, 26. 
ISABELA 54 vendo, troco a fi-
nane. Tratar Augusto Severo, n.°
292-A. Tel. 52-8484.

J.K. AlFA ROMEU 2 000, úni-
co dono, vendo ou troco, carro
nacional, ridio, forro napi, 5
pnous novot. Baso 7 milhõei. R,
General Glicério, 400 ap. 202 —
Laran{tiras. '
JK 63 — Em magnífico «stado
geral. Tel.: 27-1519.

IMPALA 63, mec. 6 cil.. 4 por.
tas c/ col. estado excepcional.
Vendo ou troco. Rua Anita Gari-
baldl, 9, ap. 402.
IMPALA 63, hid. 8 cil. 4 por-
tas i/ col. -dír. hid. equipada,
Vendo ou troco. Rua Anita Gari-
baldl, 9, ap. 402.
IMPALA 64, hid. 8 dl., 4 per-
tas, dir, hid., pouco rodado. —
Vendo ou troco. Rua Anita Ga-
ribaldt, 9, ap. 402.

ITAMARATY 66 - Esta-
do de novo. Pequena
entrada, longo prazo. R.
Bão Fco. Xavier, 18-?.
ITAMARATY 1966 - Por motivo
de " viagem, passa-se contrato,
carro comprado fins de de2env
bro, 2 000 kms. rodados — Tô-
das garantias de fábrica — Ver
e tratar na Rua Miguel Lemos,
51, ap. 30U
ITAMARTY 66 - Estado de zero
quilômetros, chlanti/prala — NCrS
550,00 mensais. Aceitamos trocas
— Av. Cal6geras, 23 — Cassio
Muniz Veiculos S/A.
IMPALA 1965 - Mec, 6 cil. 4
pts., s/ coluna, novo. Telefone
36-0507.

IMPALA 65-4 pts., 6
cil., mecânico. R. Barata
Ribeiro, 189.
INTERLAGOS 62 - Mecânica ga-
rantia, motor nâvo, otimo esta-
do. Vendo ou troco. Rua Pereira
da Silva, 655, Laranjeiras. Tele-
fone 45-9334.

IMPALA 63-4 pts., 8
cil., ar refrigerado. Ven
do, troco. Rua Barata
Ribeiro, 236i

JAGUAR 51 — Em bom estado.
Ver e tratar na Rua Assunção.
326, galpão 16, com Sr. Mano-
Io.
JEEP WILLYS 63 - Vendo, es-
tedo excelente, NCr$ 2 700,00.
Rua Borja Reis, 980 — Engenho
de Dentro.
JEEP 60 — Pintura, forrmaçao •
pneus novos. Mecânica em ótimo
estado. Pequena entrada e o sal-
do a longo prazo — Auto-Prazo.
Conde de Bonfim, 645-B — Tel.
3B-1135 ou 3B-2291.
JAGUAR MÀRK 7 - (.ataria
amassada, motor perfeito tstado,
caixa cambio, novíssima — Ba-
rato. - Tel. 26-3117.
JEEP DKW VEMAG 195B - Ven-
de-ss no estado pela melhor ofer-
ta — Rua Bjrão de Iguatemi, 224.
JK — 62, absinto mttilico — to*
do equipado — estado impacavel
— Tratar c| Carlos Torres — ....
34.1981 ou 48-2989.
JEEP WILLYS 1958 - Bom de
mecânica, precisando dt alguma
lanternagem. Preço base 
1 450 000, ou melhor oferta. R.
Gustavo Sampaio, 854 — TeU
37-3000 e 36-5882.
JEEP WILLYS 54 - Bom estado

100% — Vendo, troco •
facilito — Rua Vise. Sta. Isabel,
46. 
KOMBI - Compro vrgente de 57
a 67 qualquer estado pago è vis*
ta Tel. 49-8132 - Sr. Santos, ne
hora de_sua preferSncia.
KÕMBI 1965 - Slandard e fur-
gão, excelentes, superequipados,
troco ou facilito até 20 meies.
R. Conde Bonfim, 66-A. Telefone,
34-9909.
KARMANN-GHIA - Conv.rslv.1.
Alemão, mctor cem 11 000 km,
ridio Blaüpunkt com FM, co*
aiul-metílico, superequipado, de.
cumentação diplomática. NCrS •«,
6 500. Tratar 36-2827. .
KOMBIS - Para viagens, entrega»
e excursões. Sr. Carllto. Telefone
25-5544. :*-
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KOMBIS 61, 63, 65, 06, std. 02,
04, furgões, estado de novas —
Vendo, troco Volks. Rua Augus-
to Barbosa. 171, Tel, 49.BI32 -
Todos os Santos.
KOMBI 1961/62 - Estado de no
va, 100% de tudo, p/ compra'
dor, exigente. Entrada a partir
dc 1 000 e prestações a partir de
190 - Praça Onze, 179-A, dia
todo.
KOMBI 62 — Ótimo es
tado, ent. Cr$ 1 500 -
Rua São Fco. Xavier,
189.
KOMBI 66 — Luxo, na garantia,
cl 6 000 km, único dono. Troco,
facilito. R. Haddock Lobo, 335,
Até 20 hs.
KARMANN-GHIA65 - Todo equi-
pado c nôvo, único dono. Tro*
co, facilito. R. Haddock Lôbo, 335,
Ató 20 hs. ;_
KÒMBI — Compro stm aborrece-
lo. Vejo no horário d» sua pre-
ferância • pago hoje em dínnei-
ro. - Tel. 38-3891.
KOMBI óó - Standard, tenho 2,
urra c| Ó000 km e outra c|
11000, vendo uma, facilito ou
Troco por carro de passeio. Rua
do Bispo, 47.
KOMBI LUXO 62 - Particular
vende, motor Tljóó, inteira de ls*
ta, pneus novo3. Base NCr$ ....
3 500,00. Constante Ramos, 53,
Geneci.
KOMBI 64 — Maquina nova —
700% de lataria. Pequena entra-
da e o saldo a longo prazo. —
AUTO-PRAZO - Conde de Bon-
fim, 645-B - 38-1135 a 38-2291.
KOMBI 59 lôda ref. Transf. 65.
Cx. sincr,, equipada. Trnco Deu-
phine. Fac. com 2 milhões. Acei-
Io proposta à vlsta. R. Gaspar,
28, ap. 307 — Pilares.
KOMBI 62, última série, luxo
motor na garantia "Auto Modc
lo". Lataria e pintura excepcional
— Toda equipada. Av. Suburba*
na n. 7084-B — Abolição,

MERCURY 195B - 4 portas, hi-RURAL 65 - Impecivel estado SIMCA 1966 _ Ultima «ári. M. VOLKSWAGEN 1962 - Eauiodramático, ótimo estado geral
doe, de importação na mão,
equip. e/ radio, b. brincas etc.
Preço NCrS 3 237,00., troco e fa-
cilito. Rus Dr. Satamini, 161-B.
48-3493.
MERCURY MONTEREY, em lindo
estado, máq. nova, pintura nova,
de botão, própria para caiamen-
to, documentação 100%, Troco •
facilito. Rub Barão de Mesquita,
26.
MERCURY 47, Cupê, ótimo esta-
do, lataria, forraçãò, pintura, tu-
do 100%, facilito. R. Uruguai 248
- 38-5128.
MERCEDES BENZ 65, 220-S, esta-
do de novo, c/ 27 000 km, com
vitrola stereo de fita. Carro para
pessoa do fino trato. Aceito Iro-
ca, estudo facilidade. R. Bolívar
n.o 125-A - Tel.: 37-9588.

geral. Vendo, troco, financio
Palm Pamplona 700. Tel
49-7852.
RURAL 1964, 4x2, em ótimo esta-
do, equipada, troco e facilito, R,
Barão de Mesquita, 26.
RURAL 65 - Vende-se Cr»
1 500 000 entrada, satdo 15 me-
ses. Ag. Vianna. Rua Mariz •
Barros, 724. - Tels. 28-7791 i
48-1403.
ROVER 1963, todo original, 1 180
e Mercury 46 por 1 300 — 4
portas. Rua Pereira da Siqueira
79 — Tijuca.
RURAL WILLYS 63 - 4x2, óli-
mo estado, pintura, lataria tudo
100% - Facilito. Rua Uruguai,
248 - 38-5128.

MERCEDES 59, 220-S, preto, for-
ração couro cinza, com radio Be
cker, todo original. Carro pare
pessoa exigente. Facilito. Troco,
R. Bolivar, 125. Tel. 37-9588.
MERCEDES BENZ 60, 220-S. luxo;
bancos separados, com radio Be-
cker, côr gllo, forraçío preta, To-
do original. Estado de novo —
Troco « facilito. R. Bolívar, 125
- Tel.: 37-9588.
MORRIS 51 - Bom estado, ori-
ginal. 2.° dono. Facilito. Rua Ten.
Pimentel, 140, loja 52 - Olaria
— Álvaro.
MERCEDES 58 - 220 s|gasollna
t6da prova. Vendo, troco, facilito.
Cerqueira Daltro 82 - Pisfo «m
Cascadura.
MORRIS OXFORD 50 - Tida pro-
va geral, 650 mll entrada. Cer-
queira Daltro 82. Posto em Cai-
cadura.

KARMANN-GHIA 1964 - Eslado
de nâvo, vendo, lroco e facilito
— Rua Haddock Lobo n. 382
Tel.: 34-2458.
KARMANN-GHIA - Vende-se do
ano de 1966, nôvo, equipado —
Rua Conde de Bonfim, 344.
KOMBI com dois rapazes ofere
cem-se para qualquer serviço -
Tel.: 48-1852 - Isac.
KOMBI 67 0 km. Preço tabela,
27-4966 - 42-1040 - 12 ts 14h,
KOMBI 66 — Impecável, novís-
síma. Vendo financiada. R. Siq.
Campos, 244. Tel.: 37-2141.
KARMANN-GHIA 64 - Impecé
vel, vendo ou troco por sedan
64 a 66. Excelente estado, qual
quer prova. Rádio, tronca, napa
etc. Tels.: 36-4320 - 36-2735.'
KOMBIS — Aluga-se com moto*
rista para pequenos fretes, via-
gens e excursões — Telefone:
52-6938 - Ernesto.

MERCURY 48 - Excelente, máqui-
na, forracãõ, pneus, Iudo 100%.
Qualquer teste. Facilito com 700
e 10 de 100. A visla 1 450 -
Rua Souto, 561, — Cascadura.
MERCEDES BENZ - V.nds 230,
axul, nova, 1966, dirocio hidráu-
lica - NCrS 28 000,00. Ver Rua
Codalis, 48 - Leblon, atí às 10
horas. Tel. 52-9586.

SKODA 1952 - Otlmo estado,
pneus, pintura, forraçãò, lataria
tudo 100%. Facilito com 600
38-512B. Rua Uruguai 248.
SIMCA 63, 3 s. unlco dono,
pneus novos. Aceito troca porVW dou ou recebo volta « vis-
ta. Rua Assunção, 272. Telefone
26-2903.
SIMCA TUFÃO 19Ó5 - Excelente
estado. Superequipado. Novinho,

meses. Rua Riachuelo, 33. Tele-
fone 22-7036.
SIMCA CHAMBORD 61, em es-
tado de nôvo. Vendo Jiòjt por
motivo de viagem, 2 300 i viste.
Rua Palm Pamplona 106, casa 19.
Sampaio.

Sul. Equipado 11 000 km. Aceito
troca ou facilito. Av. Prado Jú-
nlor,_290-A - 36-2463,.
TAXI GORDÍNÍ 65 - Vendo su-
perequipado. Rua Cerqueira Dal*
tro, 523 — Cascadura. Telefone
29-8619.
TAXI - Vendo Chevrolet 51.
Rui Comandante Aristides Gar-
nier, 25, próximo a Praça Marco
Aurélio — Vicente Carvalho.
TAXI VOLKSWAGEN MOD. 1967— Zero km. Pronta entrega, com
Capelinha t cintos, de Concesslo-
nárío GB, c/ direito a todas ga-
runtiai • revisões da fábrica. En-
trada a partir de 3 500 e pres-tações o portlr da 390, c/ Res.
Domínio tm nome do comprador
sem mais despesas. Praça Onze,
179-A, dia todo.
TAXI GORÇINI II - 6», equip.— Vendo financio. Rua Riachuelo
388, aberto atá 20 horas.
TAXI CHEVROLET 51, mecânico,
em bom estado geral. Vendo.
R. Borda do Mato n. 69, casa
6 — Grajaú.

3 550
237-B.

Rua Aristides Lôbo n.

VOLKS 61 - Bom de forraçãò e
lataria. Av. Suburbana, 9 942.— Cascadura.
VOLKSWAGEN 1954, todo trans-
formado p| 65. Equipado, 1 mi-
Ihão de entrada. Av. Suburba-
na, 9 942 — Cascadura.
VOLKSWAGEN 00 - 100% de
tudo, o toda prova, faço qual-
quer teste - Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura.
VOLKSWAGEN 61, sincroniiado,
equipado, excelente, Fac. cl
1 800. Troco. R. 24 de Maio, 19,
fundos. Est. S. Fco. Xavier. -
Tel. 28-7512.

O VEÍCULOS O ESPORTES E EMBARCAÇÕES
^^ZoV"$__.^: SS Kè"LX&W si - '«!«-• .^7«^^^?rTí^^quipado, estado de nôvo. Fac.
c| 2 400. Troco. R. 24 de Maio,
19, fundos. Estação S. Fco Xa-
vier. Tal. 28-7512.
VÒLKS "Tigre", vendo, zero km,
cór pérola, faixa branca, ainda
não emplacado. NCr$ 7.000,00.
Estudo troca ou financiamento.
Tratar, cj Sr. Orlando pela ma-
nhã nos tels. 52-1373 e 52-3141
após ès 15 hs. 280931. Ver _
R. 24 de Maio 316, garagem do
edifício.

VOLKSWAGEN 60, todo equipe-
do, excelante, lindo. Fac. 1 500.
Troco: R. 24 de Maio, 19, fun-
dos. Estação S. Fco. Xavier. -
Tel. 28-7512.

TAXI AERO 63 - Enxutão
Venha ver, forrado em sida,

Entrada de 3 200 aaldo em lí Sonto táxi — Praça do Carmo,
Heitor - 30-0858.

SKODA 60 Octávla, ótimo estado
de mec, • aparência, rádio Blau-
punkt, p. b. novos. 1300 ent.
Rua 24 d. Maio, 411, f.
SIMCA Raly Tufão 64 — Enxuta,
mec. 100%.-Fac. 10 meses. Ac.
troca. Outra 63 3 sincron., exce-
lente, c/ pequena entr. rest, a
comb., R. Barreiros, 210-C — Te-
lefone 30-4891.
SIMCA 8 - 49 - Econômico, 4

ts., A cila., troco por Studtba-
er, Hudson, Nash, Kaiser etc.

Base 800 mll - Mello. 31-5862,

MORRIS OXFORD 50 - Olimo
estado — Vendo. Rua Otranto,
956, atrás da Volvo.
MORRIS OXFORD 51, pneus b.
b. mec. ótima lat. 100%. Tro-
co, facilito. R. Cardoso Morais,
436 — Ramos.
MORRIS OXFORD 52 - Bom de
tudo t barato. Rua Miranda Vai'
verde 106|302, começa na Real
Grandeza.
MORRIS OXFORD 52 - Tudo
100%. Vendo por motivo de via
gem. Rua Francisca Vidal n.
45.

KARMAN-GHIA 62, revisado, tro-
co e facilito. Av. Mem de Sá,
253-B.

KARMANN-GHIA , 66, 3,a serie,
unlco dono. Urgente ou troco
carro maior. Av. Suburbana n.°
2422. T. 30-7063.
KARMANN-GHIA 1963, ultima
serie, todo equipado, conserva-

idissimo. Aceito troca. R. do Rus-
sei, 32 — Lgo. lda Glorie.
KOMBI 64, olimo estado. Pço.
3 740. Urgente, pneus novos. Av.
Guilherme Maxwell, 445, Dr. ÍTe-
leno — Bonsucesso.
KOMBI 1963 - Luxo, última sá.
rie, côr grenat e pérola, forra-
ção rica. 3 720. Rua Pereira de
Siqueira, 79 — Tiiuca.
KOMB[ 64 - ótimo estado, toda
experiência, estudo financiamen-
to. Barão de Mesquita, 125,
KARMANN-GHIA 1962 - Radio,
esporte, olimo. Preço 3 500. R.* Barata Ribeiro, 254. Aceito" troca
Gordini ou Dauphine. -

MERCURY 51 - Mec. 4 p. todo
original t ótimo estado, ac. pra-
postas e fac, bise 1 450,00 —
Tel. 34-6641 _/ Umberto.
MERCURY 57 - Turnpyke, tâda
original, ótimo est. hidr. na gar.
dir, hidr. ray-ban. Ac. ofertas
- Bast 3 350,00 — Troco tel.
34-6641 - c/ Umberto.
MORRIS OXFORD 52 - Estado
geral de nôvo, inclusive pneus,
pintura e. forraçãò. Rua Bom Pas-
tor, 508 — Tijuca,
OLDSMOBILE 54 - Vondo, verde
e gelo, equipada, coisa linda. —
Barão de Mesquita, 562. — Tal.:
58-5202.

SlMCA 61 — Completamente no-
ví de tudo. Rádio, tala larga,
Vendo. Rua Moreira 406 — Abo-
lição.
SIMCA 63 — Semi nova em tudo.
Aceito troca por DKW Sedan 63
em diante. Sr. Nilo. Largo da
Taquara, 170. Tel. 920876 CETEL.
SIMCA JANGADA 1963, rádio,
quase nôvo. Rua Marechal Trom-
powsky. 45. Tel. 38-1788 - M.
Tijuca.

TAXI GORDINI 64 - Vendo ou
troco por carro particular. Preço
bas. CrS 4 200 000 - Rua das
Laranjeiras, 103, ap. íOl.
TAXI DKW 65 - Vendo lupere-
quipado. Vendo, financio. Av.
Suburbana, 8364 — Piedade.
TAXI GORDINI 64, c/ motor re-
tificado, caixa mud. nova e lata-
ria perfeita, CrS 4 500. Barata
Ribeiro, 147.
TAXI Gordini 65 - Ótimo, tra-
balhando, fac. c/ 3 000, saldo
em 16 meses. R. Maestro Vila
Lobos, 126/202, das 11,30 is
13,30, diariamente — Tijuca.
TAXI - Gordini 1965 - Finan-
ciado, todo equipado, Rui Ar-
tur Imbassal, 182 — Penha Cir-
cular - Gilberto.

VOLKSWAGEN 62, lindo, equi-
pado, excelente. Fac. c|!'2 000.
Troco. R. 24 de Maio, 19 fun-
dos. Estação S. Fco. Xavier. —
Tel. 28-7512.
VOLKSWAGEN 64 , 65, equipa
do, em estado de novos. Troco,
facilito. R. S. Francisco Xa-
vier, S60.
VOLKSWAGEN óó equipado, CrS
5 700 aceito prosp. Tr. R. Plinio
de Oliveira 103,-1." and. Penha
VOLKSWAGEN óó- vinho aupere-
quipado, capa curvin, radio Mo-
torola etc. Facilito, aceito troca.
Av. Democráticos 533. Telefone:
30-3575.
VOLKSWAGEN 50 alemão, ótimo
estedo CrS 2 850 aceilo oferta,
facil. parte, troco. Av. Democra-
ticos n. 533. TeL,.30-3575.
VOLKSWAGEN óó sup. equip. fa-
cil. troco Cr$..5 700 mil. Av.
Braz de Pina, 274. Tel. 30-7830
após 10 horas.

VOLKS 65 - Estado de O.K.
Vendo NCrS 5.100,00. Financio
parte. Rua _Pereira_Nunos,_158.
VEMAGUETE 64, éstado-de d.Ki
Vendo NCrS 3 650,00. Financio
parte. Rua Pereira Nunes, 158.
VOLKS 61 - Última sério, úni-
co dono, excelente estado, 3 250.
Avenida Heitor Beltrão, 57, ap.
301. Telefone: 48-7183.

do conservação. Radio, tranca dedireção, capas de napa, marcador
do gasolina, lanternas do óó etc.Vendo com 1 800 de entrada e oresi. em prest. do 160 mil. Rua1.° de Março, 7, sala 606 -
Tel.i 31-3024 - And ré.
VOLKS 64, aiul ult. seTiê, otimo est. cons., radio, capas
pnous novos. Av. Copacabana
420, cl porteiro.

VOLKS 62 - 2.» série, equipa-
do, azul pastel, excelente esta-
do, è vista 3 500. Avenida Hei-
tor Beltrão, 57, ep. 301. Telefo-
ne 48-7183,
VOLKS 63 - Ült. série, superequi-
pado, pns. b. b., novos, ceríl»
mica, espetacular est. A vista ou
troco. — Felipe Camarão, 138 —
48-0962.
VOLKS 54 - Todo transf. p| 63,
superequipado, tudo nôvo, c]
2 400 km, motor, susp., pintura,lataria etc. Fora do comum. A
vista ou troco - Felipe Camarão,
138 - 46-0962.
VOLKSWAGEN 1961, 1.» sincro.
nizada, equipado, estado de nô-
vo, troco e facilito parte. R. Con-
de de Bonfim 377-A. Tel. 58-3822.

TAXI — Compro, Pagamento
viste de qualquer marca. — Tel..
22-4229 ou 32-5397 (comprando
direto do próprio).
TAXI -Pbsio Volks 64, última
irie, «quipado, pode trazer me-

cSnico, preço Cr$ 5 OOO 000 mais
12 de 330 000. Tratar com Ale-
xandre no Posto Esso da Praça
Mauá, às 18 horas.

SIMCA 61 - Estado geral 100%
Vendo ou troco e facilito parte

pagto. — Rua Uranos, 1217
Ramos.

SIMCA TUFÃO 1964 -
Em bom estado, è vista
ou financiado. Telefone
48-4787.
SIMCA CHAMBORD 64-1.» ai-
rie — Vendo por 4 400 em ótimo
estado com rádio — Rut Viscon-
de de Cairu, 55 - Tel, 54-0542.
SIMCA JANGADA 1965 - óli
mo astado, modelo luxo. Troca-si
carro menor valor. Rua Berío de
Ipanema, 22, a,. 201. T.lafan,
36-7300.

OLDSMOBILE 57, 88. sl coluna,
4 portas, excelente e ótimo es
tado, uma jóia, perfeito de tu
do — Vendo, troco a financio —
Av, Maracanã, 640 — Tel,; %
34-5578.
OLDSMOBILE 1956 - 88 - Hi-
dramatic, c| rádio e direção hi-
dráulica, côr Teresópolis, plntu-
ra sem um arranhão, nova como
de fábrica, NCr$ 3 500 i vista
Ver com Luís Ribeiro — Rua Luís
Barbosa, 72 — Garagem, fundos.

KARMANN-GHIA óó - Est. de
movo. A vista 7 900 ou financia-
do «m 10 meses. Lavradio, 206-B
- Tel.t 42-0201.
KOMBI — Paso consórcio, União
Rev. 15 prestações pagas. Oca-
aião, urgente, Tel.i 30-3296.
KAISER 50 — 6 cilin. mecânica.
Tudo novo. Troco, facilito. Rua
Cerqueira Daltro 82. P. Gasolina
Cascadura.
KOMBI STD 65 - Estado de nova.
IPouco rodado. Vendo ou troco
por carro passeio. Av. Suburbana
10 087 - Posto Texaco.
KARMANN-GHIA - Compro de
particular, para meu uso. Tele-
fone 38-3816, Sr. Michel.
KOMBI - Vendo-se 61 de luxo,
6 portas, máquina suspensão, cai-
xa est. novo. 29-1362 - Rua An-
gelina 106.
KOMBI 63 - Standard, modelo
64 — Estado de novt, só à vis-
ta. R. Tte. Abel Cunha, 103 -
Bairro Higienópolis,
KOMBI 02 - Ultima série, lôda
reformada, motor nôvo. Vendo
ou troco, bom preço — Aceito
oforta — Praça Aval, 1 — Ca
chambl.
KOMBI 19Ó6 - Standard - Ven-
de-se por ó 200 000 — Não foi
emplacada — Faturamento de São
Lourenço — Rua Sarandi, 18 — Sr.
Carlos.
KARMANN-GHIA 64, azul-atlSnli-
Co, com 35 000 km, em perfeito
estado, equipado c/ rádio, capa
etc, um só dono, vende-se so-
mente à vista por NCr$ ó 500
motivo: compra carro 67, Ver
manhã domingo na Rua Dona
Delfina. 24 - Tijuca.

OLDSMOBILE - V.ndo Cutlass
Supram*, 0 km, 4 portas, ano
1967, vidros elétricos, NCrS
32 000,00. Ver Rua Codajás, 48
- leblon, »té ls 10 horas. Tal.:
52-9586.
OLDSMOBILE 62, superequipado,
4 porlas, _l coluna. Vendo ou
troco. Rue Anita Garibaldi, 9,
ap. 402. 
OLDSMOBILE 53-2 portes, lin
do carro. Vendo ou troco por
Jeep. Tel.t 46-9688.
OPEL 1967 "Cadete" -
Vendo. Tratar inf. telefo-
ne 37-7666.
OLDSMOBILE 56', 2 portas, tipo
98, com ar refrigerado, aceito
troca, facil. rest. R. S. Frco
Xavier, 628.

SIMCA 64 — Jangada —
Impecável. Entrada Cr$
2 000 mil. — Rua São
F. Xavier, 189.
SIMCA TUFÃO RALLY 66, supere-
quip., estado de nôvo. Facilito,
Rua Riachuelo, 388, atá ès 20
horas.

TAXI Gordini 66 II, novo, troco
e facilito, Av. Mem de Sá, 253-B.
TAXI Dauphine 63, super novo,
pronto pl rodar. Troco, facilito.
R. Cardoso de Morais, 436, Ra-
mos.
TAXI GORDINI II, 1966, Vendo
equip. Facilito, Rua Riachuelo n.°
368, atá is 20 horas.
TAXI PEUGEOT 203, capelinha,
nôvo, pronto para trabalhar, Cr$
1 800 000, Rua Gravataí, 17.
TAXI CHEVROLET 49-50, em bom
«stado mecânico, 2 550 000 à vis-
ta, R, Almirante Ari Parreiras n.°
238, ap. 201 -F. Est. Rocha, só
atá eo meio-dia.

VOLKSWAGEN 1963, 1964, 1965,
1966. Todos em excelente estado.
Superequipados. Entroda a par-tir de 2 500 saldo «m 16 meses.
Rua Riachuelo, 33. Tel. 22-7036.
VOLKSWAGEN 1961, 1964. 1965.
Estado espetacular. Novinhos. —
Equipados. Entrada a partir de
2 000 saldo em ló meses. Rua
Riachuelo, 33. Tel. 22-7036.
VOLKSWAGEN 63 - Vende-se
CrS 1 500 OOO entrada, saldo 15
niBses. Ag. Vianna — Rua Mariz
e Barros, 724 - Tels. 48-1403 •
28-7791.
VOLKSWAGEN 1964 - Vendo por4 280, aquipado ou troco porKomby. Rua Pereira de Siqueira,
79 - Tiiuca

VOLKSWAGEN 1966 - Axul, su.
perequipado, pouco rodado. Ven-
do, troco, facilito. R. S. Fco. Xa-
vier, 398, Tel.i 28-3776.

VOLKS 65, ult. serie, verde, .„dio, capas, pneus novos, est. de0_i2^Av-_Í5,S?c»^ilü£, 39S- bEr-
VOLKSWAGEN 1963, otlmo est»do, único dono, pouco rodado.
Vendo finoncio, 15 mesos. Si.
queira Campos, 23-A. 36-3435,
VENDE.SE Kombi 59, maqüiür
nova, 2 500. Estrada Tomba, 528— Vidigal — Leblon.
VÕLKS 63, troco ôü~fãcííit5~«
longo prazo. Superequipado, se-minovo. Trotar na Av. 28 de Se-tembro, 229-A, lel. 48-4624.
VOLKSWAGEN 61 _ SSÍToT^
do, cerâmica, equipado, base NCrí280,00. - Bario de Mesqui-ta n.° 125.
Volks 64 - Mod. 65, ami, nün:ca bateu, rádio, capas napa etc,700, melhor oferta. Trav. Vis-conde de Morais, 50 — 46-1437

— 64, diversas cores, alguns têm
garantias « revisões, excepcio-
nal estado, equipados. Trocamos
facilitamos. R. Haddock Lôbo n.°
335-B._Alé 20 Jí._
VENDA seu carro sem aborreci-mantos. Vejo no horário de sua
preferincia . pago hoi. .m dl-
nheiro. - Tel, 38-3891.
VW 65 — Vendo urgente, todo
equipado. Tratar Av. Copacabana,
1 133, L. 1.
VOLKSWAGEN - Compro som
aborrecê-lo. Vejo no horária de
sua preferência . pago hoi. .m
dinheiro. - Tel. 38-3891.
VOLKS 63 cem por cento de me-
canica, equipado — Preço à
vista. NCr$ 3 950, na Rua 2 de
Maio n. 752.

uxuoso O|dsmob||e Holiday 56,
de 4 portas, sem coluna, direçãc
hidráulica, freio a ar, vidros cbencos elétricos, ar quente e frio,
radio, stereo, tudo perfeito, maq,
e hid. excepcionais, pneus no-
vos. Av. Santa Cruz n.° 1 683 —
Bangu. Tel. CETEL 93-0112 -
Gonçalves.
VEMAGUET 1964 - Cr$
2 200 de entrada. Rua
São Fco. Xavier, 189.
VEMAGUET 62 - Vendo urgento
e facilito, motor nôvo. Telefone
57-4585.

VOLKSWAGEN 65 - Vende-se,
estado de zero km, todo equi-
pado pela melhor oferta — Ver
no Ruo Barata Ribeiro, 622, ap
802 - Tel. 36-5633.
VENDE-SE um Volks 1964, últi
ma séria, todo equipado. Preço
Cr$ 4 500 à vista. Ver e tratar
na República do Líbano n. 49,

VOLKS 61 - S.a ,,riej >inertodo equip., pneus novos, nunca
Si^Si. ™P" * '•••rala de napa.27-2521, particular, finando.
VOLKSWAGEN 67, zero km, mod.1 300, 46 HP, côr beoe^iilo. -
Preço à vista CrS 7 100. Entregana hora. Já emplacado. EstradaVicente de Carvalho, 281, ap. 206- Vaz Lobo - CETEL p/f 91-1317Sr. Barroso.

VOLKSWAGEN 1955 - Azul, equi-
pado,-ótimo estado. Vendo, tro-
co, facilito. R. S. Fco. Xavier,
398. Tel.i 28-3776,
VOLKSWAGEN 1961 - Superequi-
pado, estado excelente. Vendo,
troco, facilito. R. S. Fco. Xavier,
398. Tel.! 28-3776.
VOLVO 1952 - Tipo 444.- Equi
pado. Estado da rara conserva-
ção. Vendo financiado a combi-
nar. Rua Real Grandeza, 238-B.
Tel. 26-9992.
VOLKSWAGEN 63 - Preço NCr»
3,850,00. Único dono, em per-feito estado, i vista parte. Tra-
tar na Av. Mem de Sá n.» 77,
sobrado.

VOLKSWAGEN 1966, com 12 M|K
completamente nôvo, superequi-
pado. Estudo troca. São Francisco
Xavier, 400 - Tel, '48-5476.
VOLKSWAGEN 65 - Vendísê
CrS 2 000 000 entrada, saldo 15
meses. Av. Vianna — Rua Mariz
e Barres, 724 - Tels. 48-1403 e
28-7791.

TAXI VOLKSWAGEN 65. Impecá
vel, todo aquipado.-TratBr na Rua
Fernando Esquerdo n.° 284, ip.
102. - Maria da Graça
TAXI VW él - Matar nív., ri
dio, capai napa, pnwa n.ves. —
Rua Frud.nl» 4* M.rail, I 256.
TAXI GORDINI 69 - Dou socie-
dade, com trabalhe • pequeno
pagamento Inicial — Tntir na
Rua Astrálo, 127, ap. 201 - AU-
pio, depois das 14 horas.

SIMCA 61*. ótimo estado, cf ra
dio capas etc, mec. 100%. Tro

facilito. R, Cardoso Atarais,
436 — Ramos.
SIMCA TUFÃO é5 - Vende-se
em impecável estado de nova -
Ver na Rua Barão da Torre, 188.
Estuda-se troca a financiamento.
SEDAN VOLKSWAGEN ano 1963,
côr azul. Proço Crí 4 000000.
Tratar telefone 42-9553, horário
das 8 às 11 horas.
SIMCA — Compro. Pagamento à
vista. 19*3 ou 1964. Tele. 22-4229
ou 32-5397 (comprando de particular).

SIMCA 65 — Excepcio-
nal. Entrada 2 500. —
Vendo. Rua São F. Xa
vier n.° 189.

OLDSMOBILE 60 - 88 - Hidr.,
4 p., sj col., tapete e pint. nova.
Av. Franklin Roosevelt, 23, slli
s| 201 - Tel.i 52-7362 - Wal-
dir.

OLDSMOBILE 64, F-85'Cutlass". Vendo. Infor-
mações tel. 37-7666.
ÔNIBUS — Automóveis e cami-
nhão, licencio para 1967, vef-
culos novos e usados. Faço
transferência de propriedade, —
Serviço rápids. — Av. Suburbana,
10 033, sl, 219. Cascadura, ao la-
do do Posto Almirante.
OPEL KAPITAIN 55 - 790 000
compl. novo e original. Soldo a
comb. Troco. Rua S. Francisco Xa-
vier, 342-E — Maracanã.

•° OLDSMOBILE 54 Coupê, - ótimo
estado, 2 700. Ver c/ porteiro,na Rua M. Viveiros de Castro
n.o 156.

KÒMBI - Aberta, bom eslado,
mec. 1-00% - Vendo, troco e
facilito. Rua Vise. Sta. Isabel,
46. .
KOMBI 60 - Std - Vendo ur.
gente, maq., pint., pneus, tudo
100%. — Ver no Mercado das
Flores - Centro - Tel. 52-9911.
KOMBI 60, mec, ótima, lat,
100%, pneus novos. Troco e faci-
lito. R. Cardoso Morais, 436 -
Ramos.
KARMANN-GHIA 62 - Supere-
quipado. Estado de 0 km. Ven-
do, troco e financio até 15 me-
aos. Rua Real Grandeza, 238
Tel._2619992I_
KÒMBI 63 visfa.3 750 1

.Telefonei 42-2142.
KOMBI 63-6 portas, NCrS
3100,00 à vista. Avenida Ama-
ral Peixoto, 84, sala 701. Nl-
lerói.
KOMBI 1962, em estado de nô.
vo. Preço 2 670. Rua Barata Ri-
beiro, 207, ap. 302. Dona Mar-
g a rida.
KARMANN-GHIA 1966 e 1964,completamente novos a equipa-
dos, estudo troca e facilito. —
São Froncisco Xavier, 400. — Tel.i46-5476. ly.
KOMBI 1963 - Standard, supere-
quipada. ótima de mecânica. -
Vendo, troco, facilito. R. S. Fco.
Xavier, 398. Tel.i 28-3776.

PARA ENTREGAS - Skoda 1952— Base 600. Bom estado, na Av.
Paris, 399, c| 1.
PREFECT 1950 - Bom «lado,
apenas 300 mil enlr. • 100 pjmês. Av. Suburbana, 10 002 -
3.» andar, sl 305. - Cascadura.
PEUGEOT ótimo estado, lataria,
forraçãò mecânica, tudo 100%.
Troco. Rua Uruguai 248 - 38-5128

SIMA TUFÃO 1965/66 - Ult. sá-
rie, sárle resistência, transistor!-
zada, la. sincr. vermelha c/ teto
platina, sempre de um dono —
28 000 kms comprovados, com
livrete em mãos, de garantias e
todas revisões feitas nl autori.
zada onde foi adquirida, Conser-
vadisslma sem acidentes, equipa-
da com rádio 3 faixas Intertron
de teclas, capas, calhes, prole-tores de pára-choques. Vendo
ho|» por apenas 5 500 — R. Ca
morista Miier, 484 — Tel, ...
49-3906_-LSr. Oswaldo.
SIMCA 63 - Ent. 1 500~
saldo facilitado. R. São
Fco. Xavier, 189.

TAXI CHEVROLET 38 - Conser-
vado 1 350 mll — Largo da Pe-
nha — Capixaba.
T^XI Volkswagen 66 — Novinho,
pronto p| rodar, à vista ou a
prazo — Rua Haddock Lôbo, 66,
Sr. Cruz — Garagem.
TAXI Chevrolet 50 - Mecânico,
pronto pi trabalhar, facil com Cr$
1 800, bom preço à vista — Rua
Haddock Lôbo, 66, Crur.
TAXI Volkswagen 62, emplaca-
vel, superequipado. R. Sia. Cam.
pos, 244. T, 37-2141, financiado.
TAXI Aero Willys 65, equipa-
disslmo. — R. Carolina Machüdo
n." 560, c/2 — Madureira. Tele-
fone 90-1377 CETEL.
TAXI — Gordini 65, vendo a
quem- chegar primeiro. Rua Mo-
rais a Silva, 166, ap. 104. Preço
CrS 4 000 000, das 10 is 11 h.
TAXI Chevrolet 47 — Novíssimo

qualquer prova, facilito. Rua
Cerqueira Daltro 83. P. Gasolina
Cascadura.

VOLKSWAGEN 64 - Vende-se
CrS 1 500 000 entrada, saldo 15
meses. Ag. Vianna — Rua Mariz a
Barros, 724 - Tels. 28-7791
48-1403.
VOLKSWAGEN 1964 e 1966, mod,
67, am estado de novos, equipa-
dc-s, vale a pena ver. Troco e
facilito. Rua Barão de Mesquita,
26.
VEMAG 1963, em lindo estado,
cor cinza areia, troco a facilito.
Rua Barão de Mesquita, 26.
VOLKS 61/62/63/64/65 - Impe-
cível estado geral. Vendo, troco,
financio. Paim Pamplona 700.
Tel. 49-7852.

VOLKSWAGEN 64 - Preço NCrS
4,150,00. Vendo em perfeito es-
todo .Rua da Passagem, 78-A.
VOLKSWAGEN 1963 -^Su^iTí-
quipado. Estado realmente de 0
km. Preço Cr$ 3 950. Troco. Fi-
nancio. Real Grandeza, 238-B, —
Tel. 26-9992.

VOLKSWAGEN 60/65 - Ótimoestado, pneus novos, capas, late-rais napa, radio teclas, topetesnovos, maq. 100%. A vista 3 200- Ac. oferta. Troeo 63/64, dou
902*82 
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VOLKSWAGEN 65 - Todo equi-
podo, radio etc. pérola, 5 050
mil - Rua da Alfândega, 8 -
9° andar - Sr. Augusto - Tel.
23-0764 - R. 9.
VENDE-SE uma camioneta marca
Ford eno 48, jardineira, toda r«-
formada. Facilita-se. Ver Rua Ba-
rão de Guaratiba 138 — Catete.
VOLVO 1951, sedan 100%. NCrí
2 500,00. Rua Fuás Roupinho n.°
17-B - Penho Circuler.

VOLKS 62 - Vende-so 3 450 -
Azul. Ver na Rua General Ani
gas, 183, apt. 301.
VENDE-SE Kombi 59 e Fiat 52
Tratar na Rua do Riachuelo, 43— Dr. Orlando, tarde. Tel
22-5120.
VOLKS 65 - Ult. série, único
dono, superequipado, com vitrola
o rádio etc. Vendo, troco e fi-
nancio — Av. Maracanã, 640 —
34-5578.
VW 1965 - Vende-se NCrS 4 700

Trator na Rua General Dionísio
n. 57 - Tel.i 26-7616 com o Sr.
Pedro Nolasco.
VOLKSWAGEN 64 - Ótimo es-
tado. Troco ou facilito. Av. Su-
burbana 2422. Tel. 30-7063.

Simca Raílye
Especial

Com rádio, estofamento de
couro, còr grenat, metalizaclo
e pneus banda branca, tudo
original e em estado do nó-
vo. Com garantia e facilidade
de pagamento. Ru# Voluntá-
rios da Pátria, 323 — Boto-
fogo.

VEfCULOS~DÍ~cÃRGÃ^

VEMAGUET 62 - Vendo - Rua
D. Amélia, 171 - Andaraí.
VOLKSWAGEN 66 (mod. 67) -
Vende-se somente amanhã — Ba-
rota Ribeiro, 531 /403.

VOLKSWAGEN 196Ó - Rod™, __¦forço, capas. Preço 5 170. R. Ba-reta Ribeiro, 254, Dr. Jansen.
VOLKSWAGEN 63 - 2 500, resi.10 meses. Avenida Atlântica, 928,ap. 810. '

VOLKSWAGEN 1962 - Radiobom estado, tranca. Ent. 2 100en2^,píeí'- C,í 20°- lavradion.o 206-B - Tel.i 42-0201.
VOLKSWAGEN 61 - 3.° sárie
equip., nôvo, troco • facilito.Depois das 14 horas. Desembar-
gador Isidro 145, ap. 306
VOLKSWAGEN 66 - 3." séri7,
grená, 13 mil km, superequlpa-•do. Tratar Rua Dias da Cruz 489.

VOLKS 62, excelente est., equip.
a qualquer prove, à vista, troco
e fac. c| 1 800 entr., a. 18 m.
Rua 24 de Maio, 316. 48-2701.
VÒLKS" 60, excelente _.iZ, o
qualquer prova, único dono, ,1
vista, troco e fac. c| 1 300 entr.,
s. 18 m. Rúo 24 de Maio, 316.
Tel. 48-2701.
VOLKSWAGEN 63 vendo, troco efinanc. Tratar Augusto Severo
292-A. Tel. 52-8484.
VOLKSWAGEN 62 vendo, troco efinanc. Tratar Augusto Severo
n.° 292-A. Tel. 52.8464.

VOLKS Ano 51 edorí. 62, total.
Vendo barato, bom estado geral.
Ver R. Odilon de Araújo 50, com
R. Caxambí, no Méier.

VOLKSWAGEN 60 troco ou faíllto com 1 500 000 de entrada.Ver • Iratar Av. Suburbana n.°9991 A e B. Cascadura.
VOLKSWAGEN 66, azul-atlantico,
com capas, radio, estado de no-vo. Aceito carro menor valor emtroca. Rua Bolivar, 125 — Tele-fone 37-9588.

TAXI VOLKS 63 - Estado de
nôvo. Nunes bateu, pouco roda-
do. Vendo o vlsta ou facilito pe-
quena oirta -~ Av. Suburbano
n. 9 021.

STUDEBAKER - Vende-se Cham-
plon Regei, canadense, 1952, uni-
co dono, equipado. Rua Inhangá
45, ap. 203 - Tel. 46-6771^
SlMCA 62 — Vendo, troco por
Gordini - R. Gonzaga Bastos,
166-B - 280934.
SlMCA Esplanada 1967
— Temos várias cores pj
pronta entrega. À vista
ou financiado. — Telefo-
ne 48-4787.
SIMCA CHAMBORD 62, ótimo es-
tado. Tratari Sr. ArmBndo —
34-3440.

TAXI - Dauphine 62 — Cór gá-
lo. PL 405732. Vendo urgente.
Ver na Prala do Russel, perto ds
estátua de S. Sebastião ou tel,
23-2135 à vista ou a prabo.
TAXI Morris Oxford, ano 51,
pronto para trabalhar. Tratar R.
Odilon de Araújo 58, com R. Ca-
xambi, no Méier,
TAXI Gordini, 65 — Em ótimo
est. cons. com 2 000 de ent. Rua
Castro Barbosa 72.
TAXI Volks 65 - Vendo à vista
ou financio parte. Av. Copacaba-
na 420, com porteiro.
TAXI Gordini 63 emplacado out.
66 e visla 3 300 ou facilitado cí
2 000. Rua Júlio de Castilhol 35
__________________
TAXI GORDINI - Estada d, nS-

Ru» Maxwell, 193, ip. 201

MATRIZ,
R. do Riochuelo, 132
Fundos ttl. 22-2188
(Flpmenqo)
Proia do Flomengo, 300-A

tel. 4&-0584
(Copacobono)
R. Borola Ribeiro, 105-A

1*1. 36-1003
(Tijuco)
R. Mariz • Berros, 748

til. 34-7479
{Aeroporto) *
Aeroporto S. Dumont

tel. 22-3002

ALUGUE
um Volks, Simca
ou Kombi

VOIKSWAGEN - Vendi-ie, su-
nerequipado, 65, última sárie,rádio 3 faixas, estado 0 km, p|melhor oferta. Ver < tratar Ruado_Bispo,_204.

VEND~E.SE VÍÍÍÜWagen 19ólVemótimas condições todo. Preço3 200 000. Informações com Dr.Lállis ou Dr. Sárgio. 'Tel. 52-0655,

VOLKSWAGEN 65 - Todo equi-
pado, astado de nôvo — Pérola

Tel. 47-2440.
VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62,
63, 64 a 65. Lindos carros, En-
tradas desde CrS 1 500 000 e a
saldo em 10, 15, 20, 25 e 30
meses. Av. Almirante Barroso n.
91 -A.- 42-6137.
VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62
63, 64, 65, todos 100% de má-
quina e latorio. Perfeito estado
de conservação. Pequena entrada
e o saldo a longo prazo. AUTO-
PRAZO - Rua Conde de Bonfim,
645-B - Tels. 38-1135 e 38-2291.
VOLKS 66 modelo 67. Vende-se.
Emplacado em dezembro, cér
grená, c| 2 000 km. Equipado.
R1_Barõo_de_Mesqulta, 893.
VOLKSWAGEN 61 - Equipado,
côr azul, estado geral nôvo —
Av. Suburbana, 7084-B — Abo-
lição.

VOLKSWAGEN 63-0 mais nô-
yo do ano, vendo, equipado
fac. parte. Av. Engenheiro Richard 160, camisaria.
VOLKSWAGEN 1965 - Vendiem perfeito estado, motivo via-
gem, NCrí I 000,00 de enlrada,restante a combinar. Tratar Av.Graça Aranha 145, sl. 509. Tel.i32.1155, Dr. Carlos Alberto Fer-nandes, somente ap6s as 16 h.

VOLKSWAGEN 62, 65 -
Troco e facilito. — Rua
Haddock Lôbo, 379-B.
VENDE-SE - Táxi DKW 59, to-do aquipado, pneus novos, ré-dio, faróis aealed bean embuti-
dos, painel forrado, pára-choque63, etc. mecânico aprovada, entr.Cr$ 2 500 000. Tel. 48-0021 -
Paulo.

para passeio,
ou negócios.

í-utii/A

LOCADORA DE
AUTOMÓVEIS

STAR" LTDA.
INFORMAÇÕES:
til. 22-2979

TAXI Ao» «3 modil, 2 600 pá.rala, motor na garantia CrS
3 7M mais H x 340 mil. San.
to Amar, 21 a,gund* andar
DFD) daa 9 is 12 . 14 ll 1)
toral. 36-0069 - Luli.

PONTIAC 51 - 4.portas, 4 pneusnovos, precisando pequena lon-
ternagem, hidramático, 100%. Ur-
gente, preço 790. Aceila-se ofer-
ta. R. Filgueiras Lima n. 10.
PONTIAC BONNEVILLE 60 - Ven-
do ou troco, bordeaux, supere-
quipada, coisa linda. Barão de
Mesquita, 562-A, Tel, 58-5202.
PEUGEOT 403 - Vendo, todo
originei, 1 dono. Facilito com
Cr$ 1 600, saldo a combinar —
Troco por carro da maior valor
nacional. R. Bolivar, 125-A
Telefono 37-9588.
PICK-UP F-100 - Tâda nova,
ano 63-64 — Pode.trBzer mecâ-
nico. Vendo ou troco, bom preçoAceito o ferta - Praça Avaí, 1

Cachambi.

KARMANN 63 - Estado de O.K.,equipado, vendo NCrS 5.200,00.
Finoncio parte. Rua Pereira Nu.nos, 158,
KOMBI 62 - Vende-se em ótimo
«stodo. Rua Piauí, 296. - Todos
os Santos.

PICK-UP Chevrolet Brasil 5» a
Ford 61 F-100, estado de novas,
Vendo ou troco bor passeio. Av,
Suburbana, 10067 — Posto Tt
xaco.
PICK-UP De Solo 56, mecín., es-tado excepcional. Vendo, troco afacilito. Av. Mem de Sá, 253-B.

. KOMBI 61, sincronizada, máquina
nova, carro todo revisado, estadode nova, 1 800 ent. R. S. Francisco Xavier 860.
KOMBI 61, excelente, motor na
flaraníia, excelente. Fac. c| 1 400R. 24 de Maio, 19, fundos. Est.S. Fco. Xavier. Tel. 2B-7512.
KOMBI 1958 - Toda nova. QÜ_T-
quer teste, 1 200 mil de entrada.
Av. Suburbana, 9 942. Cascadu-ra. Acei tamos troca.
KARMANN-GHIA 63 - Tranca,
direção, capas novas, lataria lm-
pecável, 3 milhões de entr. —
Av. Suburbana, 9 942.

PLYMOUTH 1951 - Vendo parti-cular, 4 portas, equipado, tudo
perfeito, preço 1900. Rua P*.reiro de Siqueira, 79, . Tijuca,

SlMCA CHAMBORD 60, 61 e 62— 980 000 equips. novíssimos.
Saldo a comb. Troco. Rua SSo
Froncisco Xavier, 342-E — Mara.
canH.
SIMCA TUFÃO 1964 - Vendo,
troco ou facilito. Av. Bartolomeu
Mitre, 613-A, Tel. 27-6159.
SIMCA — Compro lem aborreci.
lo. Ve|« no horário d* iva pr»ferSncia ¦ pago hei* *m dlnhei-
ro. - Te). 38-3I91.
SIMCA-8 — Otlmo ast. conserva-
ção, 4 cilindros, econômico, po-de trazer mecânico, CrS 450 *
10 de 85, bom preço _> vista.
Rua Almirante Gavião 81, próxi-mo _ I, doi Capuchinhos, atá
ai 11 horas.
SIMCA CHAMBORD Emi-
sul 1967-Temos várias
cores para pronta «ntre-
ga. À vista, ou financia-
do. Tel. 48-4787.

PICK-UP Ford F-100 1964, exc».
lente estado, capota lona t ban-
cos. Tel. 42-6706.
PLYMOUTH BELVEDERE 1957
Vendo peças usadas. Rua Figuei-
ra de Melo, 390-A, Tel. 28-9645.
PLYMOUTH 59 - Vende-iTTií
leito estado, somente a viita —
NCr$ 3 150,00. Trater til
42-7479.

? ô . ~ c<»"Pro lem aborreci.l°-.V,jo ns horário d* lUa mif
ferencb ¦ pago hoie em dinh.l-" — Tel. 38-3191.
RURAL WILLYS 1965 - Vende-se
estido de nôvo, com rádio - e
plsca-pisca. Ver na Rua Licínio
Cardoso, 332.

SIMCA 64 - Tufão, verde, ei-tado OK, vendo 4 500, troco tar-
ro nacional Volks, Gordini etc,
Av. Erasmo Braga, 227, il 517- Gontijo.
SlMCA JANGADA 1963 - Sal-
da em novembro, rádio, capai,
pneus novos. A vlsta NCrS ..
3 350,00 - Vise. Piraiá, 187.
SlMCA TUFÃO 1965 - Estado denova. Preço 4 150. R. Barata'Ri-
beiro, 254 - porteiro.

TAXI Gerdln, 1M5. Eitad, «pe-
tacular, lapelinha. Ravisad* • ga-rantido pala representante, enlra<
di 2 500 mil, Av. Prado Júnior,
290-A - 36-24(3.
VOLKSWAÔEN «1 - Traniformi-
do para 65, «lado «xcl.nt,, úni-
ce dona, equipado, radie ,|c, —
Vende financiado cam pequenaentrade. Avenida Prad» Júnior,
317.
VOIKSWAGEN ti um 7 000 km
complatament* nívo, cir verde
amazona», venda financiado. Tra-
tir Avenid, Prad» Juntar, 117.
TAXI Valkiwagan, comp», pago» vlil». Avenida T„i, Júnler,

VOLKS 60 — Superequipado, rá-
dio, Motorola de tecia, forraçãò
nova «m excepcional estado, fa-cilito. Rua Marli Amálla 382 -
Tel. 58-9887.
VOLKSWAGEN 64 - Cir viíhS,
capa de napa, otlmo astado -
Bas»- 4 400 mll oc. troca carromenor velor — 48.2583
VOLKSWAGEN 66167 - Modelo67, capa de napa, eom 1500
Km, garantia total; aceito troei,
carro menor valor, financio parte- 48-2583.
VOLKSWAGEN 45 - Superequi-
podo, tem tudo qua um Volks.
possa ter. Financio parta, troco
carro menor valor.— 48-2583

.ne miiniiõwcic;-'•'.•'•¦'.-v'':''fc^J'-';  |^^^É
w/iiiii.ii/i

FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE
VENDA PARA CADA CLIENTE

1964 - ITAMARATY - Est. de 0 km
19Ó6 - AERO WILLYS - Esl. da nóvo.
1966 - GORDINI - Equipado.
1965 - AERO WILLYS - Ótimo eitado.
1964 - AERO WILLYS - Nôvo.
1964 - VOLKSWAGEN - Equipado.
1963 - AERO WILLYS — Estado de nôvo.
1962 - AERO WILLYS — Bordeaux.
1961 - AERO WILLYS - Ótimo estado.

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E-BARROS N.° 774/776

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316 (P

VOLKS 1963 - Vendo hojo CrS3 800, ótimo estado. Ver Av.Atlântica, 416. Tel. 52-3195 -
2.a serie urgente.

VOLKS 62 - Gelo, equipado, to-
do 100%, mádico vende a par-ticular. 3 600 à vista. Enes de
Sousa, 65 — Dr. Epitacio.

VOLKSWAGEN 62, radio Teles-
park, pneus n. capai, tranca, tonio,
limpador especial, calotas, lindas
polainas'em extras, 400 NCrS,
vendo 3 550 ou troco VW 67,
Rua Sá Ferreira, 228, ap. 705,
das 11 às 17.

CAMINHÃO ChevrolíTlB, 59,~6Õ~62 e 64 todos revisados toda'prolva. Vendo, troco, fac. R. JoõoRomonz, 119, Remos. - T»'efo-ne_30-9684.
CAMINHÃO Mercedes IP 321 ani61, ótimo est. toda provo, vendo,lroco, fac. Preço barato. Rua JoãoRomaria; ¦] 19, STel.i 30-9684;
CAMINHÕES"" Chevrolet 59Í8 -
Vendem-se 2. Totalmente impe.caveis. Ver pnra crer. Preço óti.mo, mas só à vista. Rua Félix
da Cunha, 49 - Largo da 2o.-Feira - Tijuco - Francisco —
Tol. 32-4644 - 32-2113 - An.

VW 62, superequipado, muito
novo, facil, em 20 meses. Ver
R. Uruguai, 194-A, ap. 408. 9 às
18 'horas.

VOLKS 1964, modelo 65, vinho,
com tranca, radio ate, ótimo es-
tado. CrS 4 530. Av. Teixeira
de Castro, 145 — Bonsucesso.
VOLKSWAGEN 66, tenho dois,
equip, com garantia. Troco e fa-
cilito, Rua Riachuelo. 388, atá es
20 horos.
VOLKSWAGEN 60, eq., estodo de
nôvo. Fac. p. pagamento, R. 24
de Maio, 265,
VOLKS 65 — Seminôvo, supere-
quipado. Vendo, troco ou facilito
a longo prazo. Tratar na Av. 28
de Setembro, 229-A. Telefons
43-4624.
VW 66/67, superequip., radio
Blaupunkt, na garantia, cor vi.
nho. 6 400. Aceito troca. Tel.
27-7742,
VOLKS 65 - Está nôvo e tudo
quanto é equipamento — Vendo
ou troco por carro maior. Tsl.i
34-8283 - Rua Alm. Boltazar

148.

CAMINHÃO CHEVROLET BRASIL
60|61|62, nôvo, a toda provo.Vendo, troco, faculto, barato. R.
Cândido Benlcio 1 219 — Praç»
Seca.
CAMINHÃO Chevrolet 46 - Ven-
do, ótimo estado — Rua Coração
de Maria, 2B3, Méier.
CAMINHÕES Chovrolels 57, 61,
62 e Mercodes LP 321, 61 tam.
bom temos Basculantes. Vendo,
troco e facilito. Rua Uranos, n.°r íeo.
CAMINHÃO FNM D-11 000, bem
conservado. Vendo ou troco. Tra-
tor Rod. Presidente Dutra, Km 0,
Posto Esso.
CAMINHÃO Chevrolet 58, 1 F-600
59, 1 basculante Chevrolet 59,
ambos bom de pneu, carroçaria,
boa conservação, 100% n^cc, po-de fazer experiência. Rua João
Pereira, 61 — Madureira.
CHEVROLET ano 64. Vendo. Fis-
to Meca. Av. Brasil.

VOLVO 52 - Bege, mec6nica,
pintura e lataria 100% mesmo.
A vista 2 100 ou foc. c| 1 300
R. Bom Postor, 399
VOLKSWAGEN Í964 - Cinza
prata, saldo nov. 64, tem tranca,
rídio, transistor, capas, bngagito,
porta-embrulho, protetores cro*
mados, pneus ótimos, pouco uso,
único dono, perfeito «m tudo
como zero. Vendo, 4 600 ou
melhor preço. Ver Av. Epltá-
cio Pessoa, 664, ap. 101 — Sta.
Teresa. Áurea. 27-3339.
VOLKS 1960 - Equipado, estado
de nôvo, vendo, troco, facilito.
Rua Haddock Lôbo n. 382 - Tel.
34-2458.
VOLKS 64 — Vinho, como nôvo..
Vendo, troco por carro america-j
no. R. Gonzaga Bastos, 166-B
28-0934.
VOLKSWAGEN ól - Cr$ 1 600,
cf motor na garantia. Faço qual-
quer prova. Saldo a prazo. Ba-
rata Ribeiro, 147.

VOLKSWAGEN ól _ Sincroniza-
do, equipado, excepcional esta-do. Vendo à vista ou finoncio
parle. R. do Matoso, 202 - Tel.54-1316.
VOLKSWAGEN 64 - Pouco rodo-
S°;„ÇI f»dio, capas, etc. facil. ci2 500. Tol. 52-5934, Av. Memde Sá, 173.
VOLKSV/AGEN 66 - Vendo, estado excepcional, rádio, copas,
coloras de luxo, pouco rodado.5 7C0 - R. Conde Bonfim, 569.
VOLKSWAGEN 67 - VendoTT
furado hoie, Ab H. P., còr azul7 150,00 ou troco carro, menorvalor - R. Conde de Bonfim,

VOLKSWAGEN 61 -
Sincronizado, excelente.
Rua Barata Ribeiro, 189
VOLKSWAGEN 65 --Superequi.
pado, eslado de 0 km, 4 900 -
Aceito troco e facilito - R. Con-
de Bonfim, 569.
VOLKSWAGEN 61 - Equipado,ótimo estado, cerâmica, 3 200 àvisto, troco Volks 65/66 ou Ae-ro 64/65, dif. pogto. ò visto- R. José Higino, 373/305 - SPena.
VOLKSWAGEN 66 - Estodo zeroum só dono, inteiramente novo.Ver ne Rua Caçapava, 2 - Gra-
jau.
VOLKSWAGEN 62, 63, 64 e 65Ótimo estado, equipado, tro-C0Íj ', 'n,r"da desde 1 800,saldo atá 15 meses à vista, óti.mo preço. Barão Mesquita, 21338-3545.

-JBelacap
j QUALIDADE ALIADA A GARANTIA

1967 - SIMCA ESPLANADA - 6 M.A. Okm
1967 - VOLKSWAGEN - 46 HP
1967 - DKW BELCAR - Verde mar
1967 - AERO WILLYS 2600 - 0 km
JSk 

~ 
n?cL^AGEM r ^rola'' e«ui»- ?''°á*à°1965 — FISSORE excepcional

1M5 - IMPALA SS. V-8 - Hidra. c/ ar cond.
1965 - DKW VEMAGUET - Motor 0 km
1965 - VOLKSWAGEN - Grená • oulro prata1965 - VOLKSWAGEN - Vermelho - Teto lolir1964 - VOLKSWAGEN - ótimo estado
1963 - DAUPHINE - Azul claro, c/rádio
1962 - VOLKSWAGEN - Equipado •
1961 - VOLKSWAGEN - Equipado
COMPRAMOS, TROCAMOS, FINANCIAMOS

Rua General Polidoro, 81.
Telefonesí 46-3586 — 46-0831.

Av. Atlântica, 1 536 — Telefone: 36-1323
(P

VOLKSWAGEN 66 - Coií. EÍT-mente nôvo, comprodo fins de
] setembro. Ver e trotor cosa ma-toriol de construção. Ruo S. Crit-to 151 com o Sr. Amárico.

VENDE-SE no estado Simca -
Jangada_ 64, última série. Preço4 milhões à visla. Ver e trotarRua Visconde de Santa Isabel,382.

VOLKS 65 - Vermelho vinho,
conservado, baixa km, único do*
no, 5 100,00 i vista. Almirante
Gavião, 11 ap. 703.

VOLKSWAGEN 1965 - 3 000 000Dauphine 1962 T 000 000
Simca 1960. 1 500 000 - Gordi
1962, 1000 000 - DKW 1962,
1 500 000 - Skoda 1951, 400 000Plymouth 1947, praça 950 000Av. 28 de Setembro, 189-A -
Tel,: 48-8181 (Adonls).
VOLKSWAGEN /5 - Unlco do.
no, teto solar, radio, mec, pint.
e forraçãò impecáveis. Urgente,
foe. Rua Siqueira Campos, 33,
gar.
VOIKS 66, único dono, grenn cl
seguro. V. 3 600,00, saldo 23
meses. Ver Rua Bicuiba, 184 —

Carlos,
Tel.: 49-1205 ou 43-5691,

VEMAGUET ' 66, vendo' única do.
no, 5 000' km, «tido d, OK,
molivo viagem, largo do Macha-
do, 29, garagem.

CAMINHÃO FORD 40 - Vendi-
se à vista ou facilito-se. Rue
Humaitá 253, fundos.
CAMINHÕES FNM 62'e 63,' corr»
trucões. Av. Rodrigues Alves, 539,
tel. 23-0991.
VOLKSWAGEN 04 e 65. Vendo
equipados, est. de novos. Troco
e facilito, Rua Riachuelo, 388, atí
às 20 horas.
CAMINHÃO - Base. Chev. Bra-
sil 59. Vende-se ou troca-se car-
ro nacional, part. ou praça. Ver
na Rua Bonfim, garagem. Telefo-
ne 34-5651.
CAMINHÃO CHEVROLET 61 e 62,
ótimo estado, vendo 4 300 *
vista. Rua Santana n.° 77, bor-
racheiro.
CAMINHÃO FNM 1954 - Ven-
de-se ó 000 000 (seis milhões) c/
50% financiado — Rua Newton
Prado, 27.

VEMAGUET 62 - Vendo, único
dono, todo original, estado 0 km— Ver Toneleros, 25, garagem —
Tratar Siqueira Campos, 43, tf
344 - Froslnl.
VOLKSWAGEN 65 - Vendo equi-
pado, pouco rodado, azul — Av.
Pres. Vargas, 435, sl 903-A. Te!.:
43-0655.
VOLKSWAGEN 02 - Sinal 1 800— Reato a longo praio, rádio, ca-
pas, único dono — Av. Metn de
Sá, 14-A (iunto R. do Passeio)
22-4229.

WILLYS W
COM SUA PRÁTICA NÜK

RURAL LUXO

£B3B!i|^
e toda a linha da
UTILITÁRIOS, V. en-
contra, com todas as
facilidades, na

VOLKSWAGEN éó|65 - 2 500 de
sinal, resto longo prazo — Rádio,
capas, único dono — Av. Mem de
Sá, 14-A (iunto R. do Passeio)
22-4229.
VOLKSWAGEN 65-64 - 2 000 si-
nal, resto • longo prazo — Rá'
dio, capas, único dono — Av,
Mem de Sá, 14-A (iunto R. do
Passeio) 22-4229.
VOLKS 66 - Único dono, 17 mil
km - CrJ 5 650 à vista — Av.
Atlântico, 2 740-102 - 36-2785.
VENDE-SE - Chevrolet Perua
66 — Em perfeito estado, Under-
seal t Acessórios, de um "dono.
Telefone — 26-3296. Sr. Anto-
nio.
VENDE-SE Volkswagen 64 - NCrS
4.000. Augusto Severo 272, ap.
202. Na parte da tarde.

£q\M
AGÊNCIA CAMPO GRANDE

DE AUTOMÓVEIS LTDA.
Av. Cesário dc Melo, 953
Campo Grande - Tels.
10tO - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244

( Lojas AeB-Tel.25-9776^

CAMINHÃO Opel £4 - Vendo plmelhor oferto, na Rua Cariacá 13
Ira já.

CAMÍNHAO Chevrolet 1964) Inovo,uma ioia. Rua Dr. Niemeier 4)2' 13 estação Engenho de Den-
tro a ,,qup|quer hora.
CAMINHÃO - Chevrolet 58/59/
61 — Em bom estado. Vendo,
troco, carro passeio. Financio.
Paim Pamplono 700. Tel. 49-7852.
CAMINHÃO Chevrolet 50, motor,
diferencial e caixa novos, restan-
te impecável. Vendo ] 650 ã vis»
tai^R. Paim Pamplona 95.
CAMINHÃO - ViTnde^e ano
1951 — Ford, máquina e Insta-
lações tudo novo, Aceita.se »
melhor oferta, pode trazer meca-
nico — Trator Rua Uruguai, 523
— Figueiredo — Tijuca.
FURGÃO DODGE 54, 6 cilindros,
em linha. Vendo todo nôvo. Ven-
do pela melhor oferta à vista, R-
dos Araújos, 74, loja.

Aluga-se
Volkswagen

SEDAN E KOMBI 66
Dirner'», Realtur e Interlar -

Prado Júnior, 335-C. 57-7034
57-8705 - 36-2128..

VOLKSWAGEN 1966 - la. sárie.
todo equipado, rádio, capas, tran-
cn etc. 12 mil lem, sá vendo, no-
vissimo. NCrí 5.900,00. Tei.: ..
57-4100.

VENDE-SE Aero Willys 63, estadonovo. Tel.: 23-3923.

VOLKSWAGEN 62, 63 e 64 -
1 490 000 quase novos, várias cí-res, equipados. Saldo a comb. -
Troço. Rua S. Francisco Xavier,342-E — Maracanã.
VOLKSWAGEN 63 e 64 - Cr»1 690 000, capas napa, rádio,equips. 65. Saldo a comb. Tro.co. Rua Conde d, Bonfim, 40-A
(Tiiuca).
VOLKSWAGEN 58 -'980 000 ale-mão, todo equip., verde metáli-co, belíssimo. Saldo a comb. Tro-co. Rua S. Francisco Xavier, n.»342-E ~ Maracanã.
VOLKSWAGEN 1963, 1964, 1965• 1966, vários, excelentes, su-
perequipados, troco ou facilitoaté 20 meses. R. Cond» Bonfim,66-A. Tel. 34-9909.

VOLKSWAGEN 1960 - Em óTT
mo «stado, radio, capas, etc. -
Moru « Barroí 1061. — Sr. Fran-"ISCO.-

SIMCA 63 - Verdadeira jóia -
Único dono. Av. Atlântica, 928,ap. 810 - Terezinha.
SlMCA RALLYE ESPECIAL TUFÃO— 64, 65- a 66 — Conservadía
simos, equipados, revisados. —
Aceita-se troca e facllita-s». Tel.i
25-8651 - Redi'S.A. R««*nde-
dor Simca - Rui Bento Lisboa
n.o 116.

KOMBI STANDARD 1961 a 1964,ambas em excelente estado, vale
a pena ver. Troco e facilito. RuaBarão de Mesquita, 26.

RURA.. 66 com trayler (carreta),melhor oferta, Iunto ou separa-ostente. Troco por Impala. Tel.23 -2374.

KARMANN-GHIA 64 carro novo,
muito bem conservado, c| radio,
capas de curvin, pneus novos b.
b. alav. porche etc. 25 mil km
vendo ou ac. troca. Av. Pasteur
T84. Tel. 26-6172..Sr. Orlando.
KOMBI — Compro mesmo prtel
sando da reparos — Pago a dí-
nh.iro - Tel. 29-1731 d, di, •
34-0468 _ noile.
LINCOLN CONTINENTAL 54,53 -
Vendo ou troco carro de fim
trato, Rut Silva Rabelo n.° 3ó
Móier.
«G-TD-52, ótimo «stado, bate-
ria, bomba gás, noves, 100%,
yarmelha_ »sportt, Trtd, 37-3296.
Morris oxford íi - vãridõmelhor ofarta. Chassi novo « bom
•stido - Rua Sãa Cristóvão n."1171, ap. 301.'_: "

RURAL 64, 4x2. Cr$ 2 200. Je-
minovo, mecânica, tinindo, equi-
pado. Saldo «tá 15 meses. Bara-
ta Ribeiro, 147.
RURAL 67 - Tipo standard, 0km. Faturamento • certificado
de garantia em nome do com-
prador. Preço especial ò vista.
Muito abaixo do preco de tabe-
Ia. Tel.: 27-7742, atá 12 horas.
RURAL 65, de luxo, 4x2, em esta-do de nova, equipada, com tran-ca, rádio, capas de napa, calhasde chuva, pisce-pisca. Vendo efacilito parte. Rua Riachuelo. 388.
RURAL 64 - ExcelenTe estado
geral, tranca etc. Candelária es-
quina l.o da Março, suardadorBenedito,
RENAULÍ 51 - Rabo quente -
Melhor oferta a partir de 700
mil. Voluntários da Pátria, 374

801. - 46-1929

SlMCA TUFÃO - 64 • 66 - Lin-
dos, «quipados, revisados. Acei-
ta-se troca • facilita-te. Taltfont
25-8651.
SlMCA RALLYE EMI-SUL 64 -
Estado Impecável, um si dono,
equipado. Aceita-se troca • fa-
cilito-te. Tal.i 25-8631. REDI S.A.
SlMCA 63 — 3 tinerot, rádio, ca-
pas, facilito c/ 2 500, por mês
250 - Sousa Franco, 107 — Ttl58-1298 - Troco.
SIMCA 62 - Ulíima «ária, rádio,
nunca bateu, cor vetde — Facili-
lo com I 900, por mês, 200 -
Troco - Rut Soust Franco, 10758-1298.

VOLKSWAGEN 65 - Vendo tu-
perequipado, teto solar. NCrí
5 100 00. Rui Gtntrtl Glicário,
440 O. Ttl. 25-9625. Sr. Jo-seph.
VOLKSWAGEN 54 Ctbriolet. Vi-
dros raiban de ftbrict. Bom pre-coa vltta. Rttl Grtndtza, 193loia 1 ate 20 horas.
VOLKSWAGEN 66/67. - Vendi
particular, na garantia eom tpe-
nas 3 500 km rodados, ialdo tm
dextmbro 66. A vistt 3 900 mil.Tel. 46-0475.
VOLKSWAGEN 61, aincr. tquip.com radio" Blaupunkt F. M. Mo-tor. pntui novos CrS 3 300. Rua
Renato Tavartt 24. Ipenema. -
lula.
VOLKS 65 - «limo «ilido, iu-
perequipado. Para pesioa da bom
gosto. Rádio amtric. Vendo fa-cintado ou troco Volks menor
valor - Rua Radmaker, 41-B ap.
304 - Tijuca - 58-4251

Compro peça motor
Diesel Davy - Paxman

8 cil. em V - 500 B.H.P. - 1.375 R.P.M. 
'<

FOWLER SANDERS - 32 HP. ¦
Tratar 54-2453 - Rua Carlos Seidl, 915 -

Sob. — Caju. /p

í VOLKSWAGEN

SIMCA JANGADA 1964 - Vti^Z.ultima serie, motor Tufão, ótimoeslaas. Ver a trater na Av. Pras.Antônio Carlos, 615, s/40Í5
SIMCA «2 - Estada Impecável.- Vanda argent, a* primeiroqua chagar - 2 130 - ». Mtx.wtll n. 77.
SlMCA JANGADA 1941 _ J ,|„.eroa, c6r atui am bom «atada,
Sí e !íí««í",ú •««apelontl -
NCrS 2100,00 _ Rui Voluntários
dt Pátria, 323 - Botafe-e.

VÒLKS 59 - Tôdt prova. Tranca
foraçio original. 1 500 de tn-tradi. Av. Suburbim, t 942 -
Cascadura.
VOLKS 63, excelante ast., a qual.
qutr provt i vista, troco a fac.

1 ÍOO ant., s. 18 m. R. 24nio 316 - 48-2701.
VOLKS. 61, ólt. série, ótimo est.I qualquer provi, a vlsft, troco
e fac. c| 1 700 eni., s. 18 mR. 24 Maio 316 - 48-2701.
VOLKS. 65 excepcional est. a
qualquer prova, a vistt, troco efac. c| 2 600 «nt., i. 18 m. R.
24 de Maio 316 - 48-2701.
VOLKSWAGEN 66 - 2a. tárle,
azul, nóvo, estado imptcável.
5 750 mil è vista, urgtnt* ).° quethegtr. Jtl. 49-1942.

LINHA
PEÇAS

FORD
COMPLET,A DE

E ACESSÓRIOS
FORRAÇ0IS, CAPAS, VOLANTES ESPORTE,
RÁDIOS, ANTENAS, FARÓIS, FRIZOS, CALHAS,
¦ATIIIAI, TAMTIt, BOTAM , CALOTA*. MPHHOt

COLOCAÇÃO NA HORA

VOLKSWAGEN 1964, S.a serieem astado da novo, piuco uso,unlco dono, equiptcio, capas denapi ,tc. Vendo ou Iroco menorvalor. Rui " "
129.

VOLKS 59/65 alemSo, rádio, ca-
pas, pintura 100%, aceito ofertas
à vista ou financiada. Figueiredo
Magalhães 870-604 - 37-4675.
VOLKSV/AGEN 64 « 63 - Ven-
do urgente, ambos equipados.
3 900. Ruo Artur Meneses, 16,
op. 404. Tel.: 34-8745. Mara-
cana.
VEMAGUET óó - Ultima série.
à vista 5 300, troco. Rua da Gló-
ria 3181402, com Paulo.
VOLKSWAGEN 65 - Vendo por4 400 000. Marquês de Abrantes
64, loja 5. Horário comercial.
VENDO Aero Willya 63 com 4
pneus novos, banda branca, NCr-
4 500. Rua Arnaldo Qulntela, 64
- 46-2059. Sr. Jorge.
VENDE-SE VW 1961, l.a ,,rie,
azul atISntico, rádio, todo em
napa preta. NCrS 3 000 — Av.
Brasil, 1870 - Tel. 48-4940 ou
48-2624 - Barbosa.
VOLKSWAGEN 64 (outubro), equi-
pado. Este carro estiS realmente
em estado dt nóvo, 2 500 ent.,
300 mensais. 45-4812 Sr. Luís
único dono.
VOLKSWAGEN - Compra mts.
m« precisando d# reparos — Pa-
go « dlnhtlro - Ttl. 29-1738
VOLKS 65 — Aiul, mais novo
do Rio. NCrJ 5 000. Tel. 29-9422.
Av. Suburbana, 9995 - Hállo.

Chevrolet 67
Chevelle SS

Vendo, equipado 23-5455 —
23-0494 — 43-8283.

Chevrolet
Chevelle SS

Mecânico — Vendo, equi-
pado. 23-5455 - 23-0494 -
43-8263.

VENDE-SE caminhão Mercadas
7 500, ano 51, mocíriit» 100% —
Troca-se, facilita-se. Ver • Iratar
na Rua Arequetiba n. 53 — Bon-
sucesso.
VENDO um caminhão Ford F*
Ô00 • Basculante. Qur.se nôvo, con»
dições de pagamento a combinar;
Interessa lambem em troca da
imóvel na Zona Sul, de preferén-
cia apartamento. Nas condições
acima, tenho uma Moto Nivela-
dora Huber em ótimo estado d»
conservação. Tratar na Av. N.S.
Copacabana 379, ap. 702.

Caminhões
Basculantes

Precisamos para serviço de
vulto na Estfiçso do Vigário
Geral. Procurar Sr. Haroldo
na obra ou tel. 32-7614.

AUTOPEÇAS E REVENd!
MOTOR SIMCA parcial pronta en-
trega, vende-se a base de trocai
REME - Retifica de Motores. Ruo
3olo 959-B. Tol. 5S-9287.
FNM. Motor D. 11000 completo,
diferencial, caixa de câmbio, eixo
de manivela e um trucao, Av.
Rodrigues Alves, 539. Telefone:
23-0991.
TAXIMETRO CAPEUNHA E PLA.
CA - NCr$ 1 200,00 - Vendo,-
Rua GastEo Penalva, 80, loja C.;

fsabela T.S. 59
NÔVO

Rua Santana, 220. Tel.t —

32-7492.

VOLKS 59 - Superequipedo, tô-
da prova, geral. Vendo, troco,

 facilito. Cerqueira Daltro 82 -
Bario da Mesquita, Posto «m Cascadun.

VOLKSWAGEN 1967 - 0 km^Tó
HP._, modelo. 1 300, vermelho, for-ração preta, conetssionário Rio,Iodas as garantias de fábrica. —
Vendo ou troco menor valor. *-
Rua Barão de Mesquita. 129.

VOLKSWAGEN 63 - Particular,
azul pastel, tquip. cl rádio, per-
feito estado • funcionamento. -
R. Sta. Clara, 105, c| porteiro,
CrS 4 100 à vista^

VOLKSWAGEN 1966 - 3.a ,j.
apenas 3 mil Km. rodados,

na garantia, equipado com rádio,
capas vulcron. etc. — Vendo ou
troco menor valor- Rua Bario dt
Mesquita, 129.
VOLKS 66 — Vendo um verme^
Iho-vlnho, c| cepas dt luxo. Ver
a tratar na Rua Dr. Satamini,
230, ap. 101 - Ttl.: 34-7440 -
Sr. França.
VENDE-SE - Dodgt 42, conver-
sivel NCrS 680,00. Estrada Hen-
rlqua de Melo, 965 — Velqueire
— Sr. Antônio.
VENDE-SE Isabela 57 - Bom em
tudo — Neri Pinheiro, 93. - Sr.
Paulo.
VW 66 - Ptsso contrato (Con-sófcio). Tratar na Rua Camões,
51, east 3. — Ttl. 30-5663. -
Lasper.
VENDO Oldsmobile mod. 54, em
perf. estado, melhor oferta. R.
Baronesa 625-M, a qualquer ho-
ra do dia. Praça Seca.

kESTACIONAMENTO INTERNOJ

CIAMA
CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 40-A I
TEL.: 34-2243 E 34-1285
AOS SÁBADOS ATÉ 12 HORAS J

VOLKSWAGEN 65 solar, vinho,
pouco rodado, único proprietá-
rio, equipado, rádio etc. Vendo
urgente. Avenida Delfim Moreira,
896 - leblon. '
VOLKSWAGEN 00-61 - Vendo
ou lroco por Kombi. Rua José
linhares, 125 — Leblon.
VENDE-SE uma Kombi - Rua
Maria do Carmo, )77 — Praça
do Carmo.
VOLKS 64 — Equipado com ré-
dío, 35 000 quilômetros rodados.
NCr$ 4 500. Tratar Sr. Arnaldo
José. Rua Assunção, 32o, fundos,
galpão 3 (COTEC). • ,

VOLKS 65, 64, «3, todoi aqui-
pados, muito conservados. Ven-
do, facilito parte. R. do Russel,
32 - Lgo. da Gloria.
VOLKS 66 - Superequipedo, 6
míl km — Vendo ou troco me-
nor valor — Rua Alm. Baltazar,
124 - Tel.: 34.8283.
VENDO Volkswogen 65 - Equi-
pado. Tudo cem por cento. Pre
ço só à vlsta CrJ 5 milhões -
Tel.s 38-5292.
VOLKS óó - Mod. 67 - Azul
atISntico, 3 000 km. Vendo ou
troco por Volks 62-64 — Tratar
na Rua Heraclito Graça, 80, ci 6,
apt. 201, Lins da Vasconcelos,
até ès 12 horas.
VOLKS 194S - 1967 - Excalentt
•stado. Troca-se, financii.se. Av.
Atlântica, 3 092 - Ttl, 57-8050.
VOLKSWAGEN ól, sincronizado,
côr cerâmica, equipado. — NCr$
3 300. Rua Humaitá, 100.
VOLKSWAGEN 1962, equipado,
ótimo estado. Vendo, troco • fa-
cilito. Rua Haddock Lobo, 382
- Tel.: 34-2458.
VOLKSWAGEN ano 65, côr péro-
Ia, vende-se na Rua das Laran-
jeiras, 430, loja D, cabeíeireiro.
VOLKSWAGEN 67 •- 1 300, pe-
rota, c/ estofamento couro preto.
Vendo. 7 200 à vista. Tratar R.
Domingos Ferreira, óó, cf Rai-
mundo.
VOIKSWAGEN - Compro d. 53

61 — Pago 1 viita os me.
Ihoras preços — Tel. 49-1357 —
JORGE das 9 ls 21 horas.

Locadora Júnior
aluga

Mamara!y, Karmann-Gbia,
Volks, Kombi, equipados com
rádio, com ou tem motorista.
Rua da Passagem, 98. Tels.: —
46-3800 - 46-3136, filiado ao
Diner's, Realtur, Interlar.

Karmann-Ghia
1964

nSvo. Preço _ vlsta. Cr$ ..
6000 000. Tratar à Av. Subur-
bana, 7 316 (Augusto Filho) —
Tel.: 29-3802.

Mustang 67
Vendo, aquipado 23-5455

23-0494 - 43-8283.

Mercury Cougar
1967

VOLKSWAGEN 45 - Vinho, -| o caror maia vendido nos
•quipado napa, rídio, lindo «ar- rii. ., » .-i,r««J«
ro - Troco . facilito, Ru. 24|EUA ~ Vendo' <WPa0° ~
24 dt Mil. b. 2J4 - 4M987.J 23-5455 - 23-0494 - 43-8283

mUGEOT
TRANsM<5TpR;S;i(Ís
distribuidor, exclusivo

.PARTICIPA
SEU NÔVO

ENDEREÇO À

RUA SÃO JANUÁRIO
79?

FONES: 34-6512-34-6513

Completa oficino próprioioteij.-
dendo -também em serviços-de

,, ''pintura, lubrifi-

OFICINAS
OFICINA MECÂNICA- - Comple-
ta. Contrato nôvo, lôda legali*
zada. Vende-se pf melhor oferta
— Rua Aristides Caire, 353 —
Méier.
OFICINA de Volks, ótimo ponto
livre a desembaraçada, passa-se
pela melhor oferta. Desentendi*
mento entre sócios. Av. Teixei-
ra de Castro, 145 — Bonsucesso.
OFICINA MECÂNICA, especializa,
da Volks-Willys, galpão 300 m2,
cap. 25 carros, c| peças e ac, te-
lerone. conf. 5 a. Av. Suburba-
na, 6 853. Vende-se. Base 30 in.
Tratar cj Amaurj ou tel. 29-1824.
PASSA-SE uma loja com oficina
de radiador, e licença Também
para eletricista. Rua Barros Bar*
ros Barreto, 111. Tel.i 30-0814,
com Sr. Benedito.
PASSO contrato loja vazia, com
Alvará de of. mecânica, com com-
pra e venda de peças. Aceito
oferta. Rua Visconde d« Santa
Isabel, 220.

BICICLETAS -
TRICICLOS

BICICLETA Monarck. toda equi-
pada, reforçada, adulto, nova.
Melhor oferta. Rua da Capela,
549, ap. 102.

ESPORTES E
EMBARCAÇÕES 

'

BARCOS E LANCHAS
LANCHA com motor Mercury
Mark 10 e um motor British Sea-
gut 4,5 HP. Aceito troca, tudo

m estado de nôvo. Tel. 26-2903.
STAR — Vende-se 6 000 mil. Fa.
ctlita-se. Ex-Piranha atual "Car-
cara". Sr. Márcio - 34-2366. j
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