
TEMPO: bom. TEM-
PERATUIM: elevada.
VENTOS: Esle, froco».
VISIB.: bpa. MÃXI-
M.-V: 33.2. MÍNIMA:
2.1.5. (Msiis (lctnliics na
l.a pÚR. do Caderno de
Classificados)

JORNAL DO
Rio de Janeiro — Sábado, 4 de março de 1967

-v- — ii

Ano LXXVI — N.° 52

Hoje é dia
de turismo c
automóveis

S. A JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio Branco, 110/112 - End. Tsl.
JORBRASIL - GB. - Tcl. Rode
Interna 22-1818. — Sucursais: S.
Paulo — Rua Barão de llapetinin
g;., 151, coni. 21/22, Tel. 32-8702,
Brasília — Seior Comercial Sul,
Ed. Ccnlral, 6° and. gr. 602/7,
Tel. 2-8866. B. Horizonte - Av.
Afonso Pena, 1 500, 9.° and. Tel.
2-58-18. Niterói - Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P. Alegre — Av. Borges de A\e-
deiros, 915, 4.° and. Tol. .-7566.
Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
j/1003, Tcl. 2-5793. B. Aires -
Flórida, 142, lojas 10 e 14, Tel.
-10-3855. Correspondentes: Belém,
S. Luís, Fortaleza, Nata!, João
Pessoa, Maceió, Salvador, Curiti
ba, Montevidéu, Washington, N
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS: —
VENDA AVULSA - Gi ¦ E, do
Rio: Dias úteis, Cr$ 200 ou NCrS
0,20 — Domingos, CrS 300 ou
NCrS P,30;SP, DF e' BH: Dí
úteis, Cr$ 300 ou NCrS 0,30
Domingos, Cr$ 400 ou NCrS 0,40;
Estados do Sul: Dias úteis, Cr$
300 ou NCrS 0,30 — Domingos,
CrS 500 ou NCr$ 0,50; Nordeste
(até PB): Dias úteis, CrS 300 ou
NCrS 0,30 - Domingos, CrS 500
ou NCrS 0,50; Norte (RGN até
AM): Dias úleis, Crí 500 ou NCrS
0,50 — Domingos, Cr$ 800 ou
NCrS 0,80; Oeste (GO, MT): Dias
úteis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 500 ou NCrS 0,5f
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
CrS 45 000 ou NCrS 45,00; Se
mestre, CrS 23 OOO ou NCr$
23,00; Trimestre, CrS 12 000 ou
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI
CILIAR: Trimestre, CrS 18 000 ou
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 000
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10]
Trimestre US$ 30; Argentina: PA$
60 a PAS 100; Uruguai: 58, dias
úteis a $15, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS
DOCUMENTOS PERDIDOS - Gra-
lifica-se bem. Perdeu-se dia 2
de março (quinta-feira), no hora-
rio aproximado de 19,00 à 20,00
horas uma pasta preta dentro de
um táxi VW-azuI no percurso da
Av. Franklin Roosevelt ao Tú-
nei Nôvo "Pôsto Frederico" do.
cumentos de 5 (cinco) automó-
veis placas GB-3-15-37, GB...
28-81-68, GB-28-36-44, RJ-19-48-13,
GB-27-84-77, chaves do ap. onde
resido, uma carteira com ¦ guias
de impostos pagos, ¦ promissórias
nominais, certidão de casamento
etc, talão de cheques. Gratif i-
ca-se muito bem a quem entre-
<gar pois não há valor algum para
uso pessoal., Tel.: 36-4119. Rua
Figueiredo Magalhães, 341 ap.
701. Rua Toneleros, 350 ap. 902.
FAVOR quem encontrar documen-
tos (carteira de motorista, de cs-
t range iro, passaporte, passagens
marítimas) em nome de Luiz Lo-
pes da Silva telefonar para —
27-0387.
GRATIFICA-SE bem a quem de-
volver os documentos perdidos
por Nelson Priori, favor entregar
no Banco Nacional do Norte —
Rua da Quitanda 3-B - 23-5925.
PERDEU-SE carteira O.M.B. 5 529
de Armando Marfins Melo. Tele-
fone 22-0380.
PERDERAM-SE no dia 2 março
J.967 em uni táxi, no Centro 6a
Cidade, cerca de 15 horas, os li
vros do registro de empregados
dp Sindicato da Indústria de Pa-
nííicação e Confeitaria do Estado
da Guanabara. A quem encontrar
favor entregar na Praça Tiraden
les, n. 73, 3.° andar.
PROCURA-SE o despachante dt
nom* Maurício Abramowich com
«scritório no Edifício Avenida
Central, sala 2829, qua sa ausan
tou do serviço a cios cliantas i
cerca da 2 (dois) masas. Atendia
pelo telefona 22-5514. Quem sou-
bar do sau paradeiro favor infor
mar para o telefone 54-2725.
REVOLVER TAURUS cl. 32, deixa-
do no p.-Iuvas táxi Gordini que
ma levou da Av. Osvaldo Cruz,
90 à Central do Brasil, àt 15
horas dia 2. Peço motorista de-
volver. Gratifico. Tels. 36-2680 c
36-4019 — José Gomes.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
ARRUMADEIRA e cozinheira. CrS
80 mil, cada uma. Tel. 47-1537.
ATENÇÃO - Emp. doméstico ?'
Ag. Mota tem as melhores com
documentos e ref. Av. Copacaba-
na, 610;_s|loia, _205. 37-5533.
ARRUMADEIRA". LAVADEIRA -
Procisa-so com pratica, serviço
das 8 às 16 hs. Exijo boas ra-
ferencias. Pago 50 mil — Tratar
na Rua Santa Clara, 26, 11.° and.
ARRUMADEIRA"-'"BABA' com
experiência e referencias — Pa
ga-se bem — Rua Joaquim Nabu-
co n. 212 - ap. 404 - ....
27-2344.
ARRUMADEIRA - Para casal. Exi-
gem-se boas referências. Gustavo
Sampaio 591 ap. 801. — Leme.
ARRUMADEIRA - Preci-
sa-se, com prática, p|
casa de tratamento. Tra-
tar na R. Cosme Velho,
315. Paga-se bem. Exi-
ge-se referências.
ARRUMADEIRA para Ires vezes
por semana, família de três pes-soas. Rua Senador Furtado, 82
ap. 201 — Praça da Bandeira.
ARRUMADEIRA - Precisa-so mõ-l
ça portuguesa. Pedem-se refe-!
rências. Ord. CrS 85 000 paracomeçar. Tels. 47-6863 e 27-3057.1

âRRUMADEIRA 
- Precisa-se, ida-

e até 26 anos, para zelar ap.
de U"»a pessoa. Tel. 45-1323,
BABÁ — Com pratica e referên-
cia, inicial 70 mil, na Rua Co-
rnendador Martíneü, 173, ap. 204— Graiaú - leis: 58-6356 e
58-5710.
BABÁ — Precisa-se de pessoa ex-
períente, capaz, educada, dc óti?
ma saúde e aparência para o»
serviços de babá — Referências
de empregos anteriores de 2 anos
no mínimo — Paga-se muito bem.
Tratar na Rua Paula Freitas, 16,
apt. 1001 — Copacabana.
BABÁ.-

. Exig
Para cuidar de 2 crian-

ças. Exigem-se referencias e óti'
ma apresentação. Paga-se bem.
Tratar à Rua Dias da Cruz. 230
e| 3.'
BABA' — Precisa-se na R. Ba-
rão do Flamengo n. 24 — ap.
302 — Apresentar-se com refe-
rendas de emprego de pelo me-
nos um ano.
BAflÁ-GOVERNANTA - Precis.
ts babi competente, boa aparên*
cia, tária, «tocada, para 3 crian-
$as, 1 am idada escolar. Exigem-
aa referências da um ano paio
menos • documantos. Folga du-
ranta a semana. Favor não se
apresentar sam tar ot requisitos.
Apresentar-se da 12 às 15 horas'ou 

.i noite. Salirio 100 000 a
combinar. Av. N. S. da Copaca.
bana, 218702.

AS RELAÇÕES EM ALTO NÍVEL
s*58-

vtpSíh •?¦ ¦'¦: %^f'*¦% '.&<¦:.':.xX^il3k.i,y' Wá___________ ____________________»._>_¦____¦ ^m^ammm:mammmmmÊk.M^^^mmÊÊm^^^.^^^^^^-^m-^^^ .. _^______. ^_____-£ í-«ÍEA^___a^&______ _m II H ¦¦ N OVfBl Kli|;.ij|P& %l mÃà mm ___r \\\^Êwm m;l ílftfiP^Sfi BB ____¦ I _¦¦_____mi Mv%£, ¦>** roL^^dK h£ _H^____ ____. -^____ IM aflrl pmmmrT ¦*¦ MM MM ___. I B:m ^É-SMK. ___L ¦ I ¦%" ^_'y_.\mÊ_Wl&S_M ___F^___i BS _____¦ ___M VS :: '¦ §¦
____sâ_9_______L ^^^^__S____H \m W fl a flj fl»^^

mWHm.- . -MêêM M Pl lU P^^U
WWwy^^áÉÊÊ ^Kav ¦ ¦^•m&^^m ___B:::':; ¦¦¦:''[-'.:'_^_^_M_c^,,í£&nl_\M \\W_e__wBM M/F'' ': >-^^_____H§_itt.

^P^S__L MM _^Bt1M_m M MmmÊmm _____ <? m. jM Wxf-mm M .^Kl

|§|í?SiPftl nü m flWfl ____» xWí\ -$l?§fí I •&** ___\mWÊw&$*^_\_m--^_\\\\ WÊ^^^^^^^SÊ ÉWSXHH ^Êm __BP^- ^?SSB ^B^ ** ^mimM^^_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\___^^^ ^3sP*fmm/mm \\wMmj WW * m fc: ^^KS m ãmWÈÊÈ K__« Mê_M m( Jflkv:-^M ^^^M __r _# -mÊÊÈm
_WW'v^^^^n___M.____M^-___ «.•.¦ ¦r^*IPkv-. UH HP^--'- ^^PP??
¦iHiii__i________Pfc<*<<^^'- ^T!..•.„ 'l____á_al ¦&•«¦ •/-'-¦:'
¦B ül ^TTIni iiiiiiiiM_tfM_É__ttf^ if '**

mÊtWmw&w*^:**. ... y . ^y^n^vj^ ,a»h^,t't|miiM______B___f_B_________________________________________ ¦"¦-'Bi
¦:p:yy:: :'xy Ülil ¦¦ ¦¦¦ WÊÊm ¥"X '¦ WWWM Ll fl WmÈs ^^

*' __^_____M_É

:;.lii^fci
xxxyy:m:y/:/yxmmsimxmmmxy
mmmmymámmmimmmm.

As conversações ãe Costa e Silva com Onganía começaram na Casa Rosaáa e terminaram em Olivos (UPI)

Costa e Silva
e Onganía
falam muito

O Marechal Costa e Silva e o
General Juan Carlos Onganía"não assumiram nenhum com-,- promisso durante as duas con-
versas que realizaram em se-
qüência à visita do primeiro à
Capital argentina, abordando
simplesmente aspectos gerais
das relações entre os dois pai-
ses", segundo um porta-voz bra-
sileiro em Buenos Aires.

O General Onganía recebeu
primeiramente o Marechal Cos-
ta e Silva na Casa Eosada, pa-
ra uma conferência na presen-
ça dos Embaixadores Décio Mou-
ra e Mario Amedeu, e ã noite
ofereceu-lhe um jantar na re-
sidéncia presidencial de Olivos,
prolongando-se as conversas pe-
la madrugada. (Página 9)

Praça Onze
perde Banda
Portugal

Surpreendida, ontem, às 7 horas
da manhã, com a chegada de um
grupo de oficiais de justiça, a Pra-
ça Onze assistiu sofrendo à desa-
propriação de duas de suas casas
mais tradicionais, a Banda Portu-
gal — ali sediada desde 1926 — e a.
Cervejaria Vitória — ponto de cn-
contro, há longos anos, de velhos
portugueses e motoristas de taxi.

A falta de aviso prévio para a
desapropriação gerou revolta entre
os sócios da Banda Portugal e os
freqüentadores da Cervejaria Vitó-
ria, que sofreu prejuízos da ordem
de NCrS 3 000,00 (três milhões de
cruzeiros antigos), pois seu proprie-
tário íoi obrigado a se desfazer de
várias mercadorias. (Pág. 10)

Morte de
Kennedy tem

suspeito

Polícia federal vai investigar
a ação dos nazistas no Brasil

O DFSP, em combinação com o Servi-
ço Nacional de Investigações, vai esclarecer
até onde Franz Paul Stangl recebeu apoio
de outros nazistas para se estabelecer no
Brasil, pois considera-se que êle não pode-ria ter conquistado sem ajuda o alto pa-drão de vida que levava ém São Paulo, já
que não tinha nenhuma especialização pro-fissional.

A Polícia federal acha que, tão impor-
tante quanto o esclarecimento dos crimes
que Stangl praticou nos 'campos de con-
centração de Treblinl.a e de Sobibor, c ve-
riíicar suas possíveis ligações com outros
nazistas que fugiram para o Brasil c sôbre
cujas atividades há várias notícias.

O Ministro da Justiça, Sr. Carlos Me-
deiros Silva, invalidou desde,já à possibili-dade de vir a ser concedido habeas-corpus
em favor do nazista Franz Paul Stangl, ao
decretar ontem a sua prisão preventiva e

O FIM DE UMA TRADIÇÃO

ao determinar que êle seja colocado à dis-
posição do Supremo Tribunal Federal, ao
qual caberá decidir sôbre sua extradição
para a Áustria.

A Alemanha Ocidental também está
interessada no resgate de Franz Stangl, se-
gundo sc anunciou ontem em Dusseldorf,
cujo Promotor afirmou que, desde 1960, há
unia ordem de prisão do nazista localizado
agora em São Paulo, "por suspeita de cum-
plicidade nos massacres de prisioneiros em
campos de concentração".

Em Paris, o escritor Jean François
Steiner — autor de um livro no qual narra
o extermínio de centenas de milhares de
judeus no campo de Treblinka — disse que
Stangl aumentou o rendimento das cama-
ras de gás e cuidou de reduzir o alto índice
de fugas e. suicídios que se verificava ah.
(Noticiário, página 7, e Editorial, página 6)

2°
Um segundo nome surgiu ontem

como suspeito do assassínio do Pre-
sidente John Kennedy: Dante Ma-
rachini, que foi intimado pelo Pro-
motor de Nova Orleans, JimGarri-
son, a,, prestar depoimento no in-
quérito que está realizando; sem a
interferência do Governo federal,
para elucidar o crime de Dalas..

Clay Shaw, o primeiro detido
nas investigações atuais, em entre-
vista que concedeu à repórter do
JB Leona Shluger, em junho de
1964, sete meses depois da' morte
de Kennedy, disse que lamentava a
tragédia, pois considerava o Prjesi-
dente um homem sincero em seus
objetivos. De Johnson, falou como"um político de truques", (Pág, 2).
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Depohdeél.mwspa:^ obrigada a se mudar

Raul Brunini pede a
intervenção no Rio

O Deputado Raul Bruni-
ni, do MDB carioca, sugeriu
ontem na Câmara Federal a
intervenção na Guanabara,
como "único caminho para
pôr fim ao descalabro e ao
descrédito da autoridade", e
acusou o Governador Negrão
de Lima de ter transformado
o Rio de Janeiro numa cida-
de fantasma.

— O terror e o medo —
afirmou o Deputado Raul
Brunini — dominam a popu-
lação da Guanabara, pois in-
felizmente está à frente do
seu Governo uma equipe
medíocre, uma equipe inep-
ta, uma equipe absoluta-
mente incapaz de adminis-
trar o Estado e até de rece-
ber a ajuda oferecida pelo
Governo da União.

A Sociedade Anônima de
Gás informou ontem que
uma firma indicada pelo Ins-
tituto de Geotécnica está es-
tudando a construção de
muros de arrimo para prote-
ger os seis gasômetros loca-
lizados próximo à encosta do
Morro Azul, em Botafogo,
para protegemos dos desli-
zamentos que ali vêm ocor-
rendo desde as últimas
chuvas.

O Ministério dos Organis-
mos Regionais instituiu uma
equipe de campo com a fi-
nalidade de fazer os levan-
tamentos finais que servirão
de base para fixar as inde-
nizações a serem creditadas
às pessoas que perderam pro-
priedades e outros bens nas
últimas enchentes. (Pág. 7),

Castelo se dispõe a
cassar Pedrossian

Em setores importantes
do Governo, admitia-se on-
tem que o Marechal Castelo
Branco iria "às últimas con-
seqüências" no caso de Mato
Grosso, suspendendo os di-
reitos políticos do Governa-
dor Pedro Pedrossian, por
êle demitido do cargo de en-
genheiro da Estrada de Fer-
ro Noroeste do Brasil, a bem
do serviço público.

O Ministro da Justiça,
Sr. Medeiros Silva, foi con-
sul tado „pela imprensa e res-
pondeu. simplesmente não
haver em seu gabinete qual-
quer processo a respeito.

¦ Segundo outras fontes
governamentais, não caberia
o impeachment, no caso,
porque a legislação prevê o
enquadramento do Governa-
dor apenas por atos pratica-
dos no exercício dêsse cargo.
Poderá o impeachment, en-
tretanto, vir a ser usado co-
mo fórmula política, preço--
nizada pelos parlamentares
de Mato Grosso como "solu-
ção honrosa" para o Estado,
para evitar a desmoralização
do Governo e a também pos-
sível intervenção federal.
(Noticiário, pág. 3, e Coluna
áo Castello, pág. 4)

Salazar sai brigado
com Carlos Medeiros

O Professor Alcino Salazar
demitiu-se ontem do cargo de
Procurador-Geral da República,
alegando desavenças com o Mi-
nistro da Justiça, que foram
criadas em tomo do anteprojeto
da Lei Orgânica do Magistério
Público, cuja transformação em
decreto-lei, como desejava, aca-
bou não ocorrendo em conse-
qüência do desinteresse e da
omissão dõ Sr. Carlos Medeiros.

Na ocasião em que recebeu a
carta-demissão do Professor Al-
cino Salazar, o Presidente Cas-
telo Branco explicou-lhe que
não havia baixado o decreto-lei
porque se impôs uma orientação

CPI apurará
escândalo
dos dólares

A constituição de duas Comissões
Parlamentares de Inquérito, desti-
nadas a apurar "o escândalo da
especulação do dólar" e a "profun-
didade do processo de desnaciona-
lização da economia brasileira Jm-
pôsto pelo atual Governo", foi
anunciada ontem pelo líder da
Oposição, Deputado Mário Covas,
em discurso na Câmara.

O Deputado Mário Piva, em apar-
te, • afirmou que na segunda-feira
antes do carnaval, na Bahia, "um
politico de reneme, ligadissimo a
éste Governo, comprou num sõ
banco 100 mil dólares" e que o Ser-
viço Nacional de Informações che-
gou a iniciar lnvstigações a res-
peito, "só não prosseguindo porquealtos nomes desta República iriam
ser envolvidos no caso". (Pág. 13)

de remeter ao Congresso todas
as medidas que importassem em
aumento de despesa. O Sr. Al-
cino Salazar não aceitou a ex-
plicação e embarcou imediata-
mente para o Rio.

i Amigos íntimos do Sr. Alcino
Salazar informam também que
êle se agastou com burocratas
do Ministério da Justiça, que
boicotaram o concurso que vi-
nha organizando para preencher
as vagas de Procuradores da Re-
pública, criadas recentemente, e
com ausência de decisão num
processo em que se pediu a cas-
sação de um magistrado. (P. 3)

Energia sem
çortespode
vir em abril

A Rio Light informou ontem quetalvez no próximo mês o carioca,não fique mais sujeito aos cortes deenergia, explicando porém que issosó acontecerá se vierem os 75 mil
quilowatts da primeira unidade daUsina Nilo Peçanha, que deve serrecuperada até o dia 15 de abril, emais 25 mil quilowatts pela linhade transmissão de Itutinga.

A falta de água em diversosbairros, especialmente Copacabana
e Méier, foi explicada pelo Presi-dente da CEDAG, Sr. Ataulfo Cou-•tinho, como uma conseqüência dasconstantes interrupções do forneci-mento de energia. Disse que quan-do as adutoras param alguns mi-nutos por falta de íôrça são neces-sárias horas para a água voltar aosencanamentos. (Página 7)

BADA' - Precisa-se. portugusH COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Tel* 27-2574.  Qu» caiba passar • cuidar bem

BABA - Precisa-se na Rua Antô- <•• ,0UP* — referenciai na mi.E
BABÁ — Precisa-se com boa apa-
rência, com mais de 30l anos, pa-
ra uma criança de 2 anos, .avan-
do » passando a roupa da mes,-
rna. Pede-se referencias — Tra-
lar na Rua Siqueira Campos n.°
7_- 7.° andar."BABA 

- CrS 80.000 - Com boa
aparancia ,d© prtftrência poriu
guêsa .para uma manína da qua'
Iro anos. Pedem-se referências. -iCASAl E DOIS FILHOS
Rua Pinheiro iVncli. rio, 65, ap. empregada para dormir

referências. Prática mínima de 1 nio **'* •*• noile • não se
ano. Paçia-se CrS 70.000. imporle de ir para Teresõpolis,

r-TõSi„,.r,ciD« ri" *•'* ""* <** semana por mês —.-ARRUMADE RA - Pre- Apresenlar-s. e parlir de Ja.-Cisa-se com boas referenc.es. Ba-f.|„ „, Av\ Atlantic, n. 1 866se: Cr$ 70 000. Praça Eugònio _ mr% «
Jardim, 31, ap. 301. Pôslo "¦'•='•
COPEIRA-ARRUMADEIRA -
c>sa-se, dando referências.
Constante Ramos, 67 ap. 202
Copacsbana.

601. 25-1268. Idos Invalido» n. 18, ap. 204.(Sio Conrado.

CASAI ESTRANGEIRO sem filhosPre- procura empregada todo o . ser-Rue viço, acima de 30 anos, de res-- ponsabilidade. Salário íte 100
_;_ni_ cruzeiros, conforme quaüfi-l

cação — Somente aplicar pe:-iaO
274897

precisa
Rua soas eempetenlei

COPEIRA - ARRUMADEI-|C0PEIR0'FAXINEIR0' ~ Fimília, CASAL ES.RANGEir.0 precisa
I estrangeira precisa copeiro com emoregada p. tedo serviço, co*

RA — Precisa-Se de documentos e referências recentes zinhando trivial fino — P.eferen-
e muita experiência. — Rua Ti- cias dc alto trato — Idade 30 a

Uma para Casa de famí-lmó,,;0 da Çetja, 727 - leblcn. ¦ U0 anos - Ordenado 100 mil -

lia rttiP tonha ™k.\r= __'COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pro- Rua "pública do Peru n. 193na que tenha pratica e;cura.„ com ,tt,<in.;.. , do- - _p_ w - Copacabana.
responsabilidade. Exige, Z^íhia^crt"»-'-^, nl CASAL f Preci!a de 'm™°d>
se carteira e referência . Av- Copacabana, 7.» andar. Teie-iPara ,od° ^rv|í° aue, nao dur-se i-diieird e rpTerencias. Ut 37^29o. ma no emprego com documentos
Tratar na Rua Codajás, CASAI precisa d. 1 pessoa d. * «ferencias. Rua Belfort Roxo,
ooo i i_! r • responsíbilidad» enlra 30 • 40 [158, ap.
J^O — Leblon (prOXimO anos para lodo serviço • com

rm_l _.__ \/Y_-_._i_V>___ Prática de cozinha. Exiqem-io re-Lanai de visconde ferínenúi o.d.n.do 70000 -
{Tratar • Kua Pomptu Leurairo n.

602.

jde Albuquerque). 1120, ap, 602.

COPEIRA - Precisa-se
ceptir*. para caia da .
manta. Tratar a Av.
2 031, ap. 301.

da uma
Ilo Irala-
Atlântica,

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Preci-
sa-se cj prática e referências —
Paga-se bem. Rua Gago Coutinho,
66 ap. 703 — Laranjeiras.
COZINHEIRA para 1 familia os-
transfira cem muita prática —
Só com documantos a referenciai
— Barata Ribeiro, 505.

. EMPREGADA com ótimas refe-
rências para lodo servido om ca<
sa pequana da casal. Rua Barão
da Torre, 539 - 27-6009.

QQMESTICA - Precisa-sc na Rua
São Francisco Xavier, 313, apart,
201, para todo serviço. Tratar no
endereço acima.
DOMÉSTICA - Precisa-se na Praia
do Flamengo 254 ap.' 502 NCrS
60,00.

EMPREGADA - Precisa-se, todos
serviços de casal, R. Marechal
Foch n. 42, ap. 301 - Bon-
sucesso — Telefone 30-3005.
EMPREGADA - Precisa-se para to-
do serviço — Exigem-se carteira e
referenciai — Rua Figueiredo Ma-
galhães, 248, ap. 1101.
EMPREGADA - Para lodo servi-
ço de um casal. Paga-se bem,
Exigem-se referências. .Tratar na_ R.
Voluntários da Pátria. 127, àp-
319, na parta da tarde.

EMPREGADA - Paga-se bem. Pe-
dem-se referências. Rua São Cie-
mente 45, ap. 703, próximo da
Praia de Botafogo.
EMPREGADA - Precisa-se, peque,na família. Rua Xavier da Sil-
veira, 57, ap. 102. — Copacabana.
EMPREGADA par» lodo servico,
precisa-se para pequeha família
estrangeira. Exigem-se referências
— Dorme no. emprego. Rua Mints-
Iro Viveiros de Castro, 122, «p.
10 - 3.° andar — Copacabana -
Pôslo 2.
EMPREGADA - Preciso com refe-
rências. Rua S. Clemente 514, ap.
601. Tel. 26-7614.

EMPREGADA - Precisa-se pare to-
do o serviço. Duas pessoas. Tra-
tar Rua Sanla Clara C65, ap. 703
ou no 803.
EMPREGADA - Todo serviso, 3
pessoas, sabendo cozinhar bem,
referências. Leopoldo Miguez, 28,
ao. 501.
EMPREGADA — Precisa-se para
todo o serviço (menos lavar a
passar) de família de 4 pessoas.
Preferencia portuguesa. Tratar na
Rua Soares Cabral, 42, ap. 502
— Laranieiras. Tel. 25-1331.
EMPREGADA para todo serviço
— Rua Barão de Guaratiba, 218,
ap. 202 — Catete. I.
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se-tung
Podgorny acusa Johnson de
não querer negociar a paz

uim com rumo desconhecido
SOB FIANÇA

Moscou, Saigon e Waslt-
ington (UPI-JB) — O Presi-
dente Nikolal Podgorny decla-
rou. .ontem, em discurso, que os
Estados Unidos não querem
terminar a guerra do Vietna-
me, através de negociações,
acrescentando que o único la-
terêsse do Governo de Wash-
Ington é subjugar o país pela
íôrça.

Em Saigon, o Comandante
das íôrças norte-americanns,
General Westmoreland, asse-
gurou ontem que os Estados
Unidos não podem cessar os
bombardeios sôbre o Vietname
do Norte, como pediu o Sena-
dor Bobert Kennedy, porque,
além de essenciais à estraté-
gia de guerra, salvam milha-
res de vidas norte-americanas,
ao sul do Paralelo 17.

A VOZ DA CRITICA

O Presidente soviético criti-
coú a negativa de Johnson de
suspender incondicionalmente
as bombardeios aéreos sôbre o
Vietname do Norte, afirmando
que "o imperialismo norte-
americano impede a normali-
zação da situação internacio-
nal".

Podgorny disse também que'
carecem de validade todas as
declarações de Johnson sôbre
a solução pacífica da guerra e
concluiu prometendo prosseguir
com a ajuda soviética ao Viet-
name do Norte.

Reiterando as críticas do
Presidente, _¦ o jornal Pravda,
órgão do Partido Comunista
soviético, assinala, em sua edi-
ção de ontem, que os Estados
Unidos ainda procuram obter
uma vitória total no Sudeste
asiático, e diz que a política
norte-americana pode provocar"perigosas conseqüências que
não devem ser desprezadas".

QUESTÃO DE VIDAS

Segundo o General Westmo-
reland, mesmo que cessassem
os bombardeios, o Vietname do
Norte não estaria disposto a
sentar-se à mesa das negocia-
ções. Ao que parece referia-sa

ao pedido do Senador Kennedy
para dar uma oportunidade a
Hanói.

Acrescentou o Comandante
que os bombardeios são uma
Importante parcela de econo-
nlia de guerra norte-vietnami-
ta, ressaltando cm seguida que:

Seb qualquer ponto-de-
vista, a razão mais importante
para esta campanha de bom-
bardelo é que salva vidas viet-
namitas e norte-americanas no
campo de batalha, como as de
nossos aliados do mundo livre.

Se não existissem os bom-
bardeies, teríamos sofrido mais
baixas no campo de batalha,
porque o inimigo estaria mais
bem armado e sustentado por
grandes quantidades de abas-
tecimentos — concluiu.

RESPOSTAS HOSTIS

O Secretário de Estado Dean
Rusk divulgou ontem uma nota
frisando que cs Estados Unidos
liariam suspendido os bombar-.
delos sôbre o Vietname do
Norte três vezes, desde maio
de 1965, e que só tinham rece-

, bido respostas hostis.
Rusk acrescentou que pro-

postas de paz "essencialmente
semelhantes" à feita por Ken-
nedy íoram exploradas antes,
durante e depois da trégua dos
bombardeios, em fevereiro íil-
timo, é que nada disso deu re-
sultado.

Portanto — disse — não há,
razões para crer que neste 2110-
mento Hanói esteja Interessado
em propostas de abrandamen-
to bilateral das hostilidades,
como as apresentadas pelo Se-
nador Kennedy.

O INOPORTUNO

Em Pittsburgo, o ex-Senador
Barry Goldwater declarou que
o Senador Robert Kennedy in-
terveio inoportunamente ao pe-
dir a cessação dos bombardeios,
justamente quando começam a
surtir efeito. Disse o ex-candi-
dato ã Presidência: "se (Bob)
continuar a cometer erros gar-
rafais de julgamento, não sei
onde irá parar."

Por 372 votos contra 18, a
Câmara dos Representantes em
Washington derrotou uma mo-
ção que visava proibir os ata-
quês aéreos sôbre o Vietname
do Norte. Em seguida autori-
zou uma verba de 
USS 4 500 000 000 para equi-
pa mentos bélicos a serem uti-
lizados na guerra.

REPUBLICANOS .

— O líder da oposição repu-
blicana no Senado americano,
Senador Everett Dirksen, res-
pondeu ontem ao discurso do
Senador Kennedy em favor da
suspensão dos bombardeios ao
Vietname do Norte, dizendo
não estar de acordo com a pro-
posta e apoiar integralmente,
no caso, a posição do Presiden-
te Johnson.

Dirksen afirmou que a sus-
pensão dos bombardeios seria
um erro semelhante às conver-
sações dc paz na guerra da
Coréia e que a ,"_**a apresen-
tação de uma proposta como a
de Kennedy contribui para mi-
nar o esforço de guerra ameri-
cano, por íazer supor ao ini-
migo que os Estados Unidos
não sabem o que querem.

O lider republicano susten-
tou que as conversações de paz
na guerra da Coréia serviram
pnra as forças norte-coreanas
reforçarem suas posições e cx-
pandirem a guerra, aumentan-
do consideravelmente as baixas
americanas.

PROTESTO

Ainda em Saigon, 250 táxis
e ônibus realizaram sua quin-
ta manifestação de protesto,
em uma semana, contra a «tl-
tude do Governo francês
diante da guerra. A mani-

..estação, agora, íoi extensiva
aos senadores americanos Ro-
bert Kennedy1 e William Fui-
bright, por se terem pronun»
ciado contra os bombardeio*
do Vietname do Norte. O Pre-
sidente De Gaulle e os parla-
mentares americanos foram
acusados, em cartazes, de
trair a causa do Vietname.

Jatos matam cem em aldeia do Sul
Salgron (UÍ>I — JB) — Dois

aviões militares a jato, não
Identificados, mas posslvelmen-
te americanos ou sul-vietnaml-
tas, bombardearam e ..metro-
lharam ontem uma aldeia do
Vietname do Sul próxima ao
Paralelo 17, causando a mor-
te de pelo menos 94 campo-
neses que cultivavam suas ter-
ras.

Setenta por cento das cons-,
truções existentes na aldeia
converteram-se em ruínas fu-
megantes e cerca de duzentos
camponeses íoram retirados
com vida, alguns gravemente
feridos, e levados para os hos-
pitais de campanha mais pró-
ximos. As equipes de socorro
tiveram dificuldade para en-
trar na aldeia, devido ao fogo.-

DEPOIMENTO . -

O capitão John J. Duffy,
das íôrças especiais (boinas
verdes), que íoi um dos pri-
melros a chegar à, aldeia,
acompanhado de seus homens,
declarou que estava em local
próximo ao ter inicio o ata-
que. Os aviões, de asas em dei-
ta, surgiram no horizonte 4

¦ hora do crepúsculo. Observa-
mos sua aproximação, pensan-
do que eram aviões amigos era
passagem de rotina. Parecia

; que estavam gastando o exces-
so de combustível.

Os camponeses não deram
muita atenção. A presença de
aviões de guerra nos céus do
Vietname do Sul não costuma
causar apreensão.

O primeiro jato, porém,
balançou as asas e íêz funcio-
nar seu canhão de vinte mili-
metros. Em seguida, os aviões

INTERROGATÓRIO

passaram outra vez, e outra e
outra... Não paravam de dis-
parar. O ruído do canhoneio
era acompanhado .pela expio-
são das bombas de fragmenta-
ção, que despejavam com pre-cisão cronométrica. * •

Duffy e seus homens corre-
ram para a aldeia e o que pri-meiro viram foram cadáveres e
feridos por todos os lados. Em
pouco tempo encontraram 83
corpos. Devido à chuva, não foi
possível conseguir helicópteros
para transportar todos os feri-
dos. Muitos íoram levados de
ambulâncias para hospitais sl- .
tuados num raio de 160 quilo-metros.

IDENTIDADE

Porta-vozes oficiais do co-
mando dos Estados Unidos em
Saigon afirmaram que não foi
possível verificar de imediato
a identidade dos aviões. Disse-
ram, porém, que provavelmente
ernm americanos ou sul-vletna-
mitas, e informaram que seus
canhões, sua bombas de 125
quilos e suas bombas de írag-
inentação causaram maiores
prejuízos e maior número de
baixas que qualquer outro aci-
dente, desde o início da guerra,
COMBATES

A curto distância da aldeia
destruída, milhares de fuzilei-
ros navais americanos — que
formam uma barreira para evi-
tar a penetração, em sentido
sul, de três regimentos Identi-
ficados como norte-vietnamitas
— tiveram violento choque com
essas tropas, em combate do
duas horas. Os fuzileiros conse-

guiram obrigar o inimigo a ba-
ter em retirada, deixando qua-renta mortos no campo de ba-
talha.

Em posição próxima, os íuzi-
leiros mataram outros 16 nor-
ite-vletuamitas. Em conjunto,
as baixas dos fuzileiros foram"leves"; foram, porém, "gra-
ves" para uma companhia quetentou desalojar '600 norte-viet-
namitas de sua posição vanta-
Joso no alto de uma colina.

Nas operações contra o Viet-
name do Norte, as belonoves
da Sétima Esquadra conti-
nuaram a canhonear posiçõesna costa, e a aviação conseguiu
realizar 85 missões, apesar do
mau tempo.' Além de outros
objetivos, foi bombardeada a
usina de Hongai, que abaste-
ce o complexo industrial do
Vale do Rio Vermelho, ao nor-
te de Hanói.

GREVE DE FOME

Em Saigon, três fimericanos
presos à disposição das autori-
dades sul-vietnamitas anuncia-
ram ontem que estão dispostos
a morrer, dando prossegulmen-
to à greve de fome que inicia-
ram há um anês, se não ío-
rem postos em liberdade Ime-
diatamente.

Os três americanos são Ber-
nard Elmann, Merl V. Brown
e W. K. Char, os dois primei-ros condenados e o terceiro à
espera de julgamento por troca
ilegal de dinheiro. Elmann
anunciou que há três dias os
três deixaram de ingerir qual-
quer líquido, última forma de
alimentação a que ainda so
submetiam.
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Clay Shaw lê a declaração em que protesta inocência no caso Kennedy (.UPI),"Complôt" contra Kennedy tem
mais um suspeito na lista

Nova Orleans e Nova Iorque
(UPI-JB) — O Promotor Jim
Garrison intimou ontem Dante
Marachini — cujo nome não fi-
gura na lista telefônica de No-
va Orleans — a comparecer em
seu escritório para ser interro-
gado a respeito da conspiração
que culminou no assassinato do
Presidente Kennedy.

O Promotor recusou-se a co-
mentar a no tio ia divulgada
quinta-feira i noite por umo
emissora de Nova Iorque de
que acreditasse que Kennedy
tivesse sido assassinado por
conspiradores cubanos, a man-
do de Fidel Castro. Há dias,
Garrison áf innou não aceitar a
hipótese de que houvesse es-
trangeiros envolvidos no crime
de Dalas.

GARRISON PERGUNTA

Garrison interrogou quinto-
íelra à noite, durante quatro
horas, o Promotor Dean An-
drews, que íoi precurado por

Oswald inúmeras ocasiões antes
do crime e recebeu um- telefo-
nema anônimo no dia seguinte
à morte de Kennedy pedindo-
lhe que representasse Oswald
perante a Justiça.

O Promotor revlou ontem, ao
requerer um mandato de busca
na casa de Clay Shaw, ex-Dire-
tor da Câmara Comercial de
Nova Orleans, que a morte de
Kennedy íoi planejada no apar-
tamento de David Ferrie, o pi-
iôto que morreu há 10 dias em
Nova Orleans.

Das reuniões realizadas em
sua casa, em setembro de 1963,
participaram Lee Oswald e Clay
Shaw, além de outros, cujos no-
mes não revelou. Clay foi preso
quarta-feira, mas solto logo em
seguida, após pagar fiança de
USS 10 mil.

DENÚNCIA

A rádio Wins, de Nova ler-
que, divulgou uma noticia, com
direites reservados e aásinatu-

ra do jornalista Doug Edelson,
segundo a qual os arquivos de
Garrison indicam que o Primei-
ro -Ministro Fidel Castro orde-
nou o assassinio de Kennedy,
após a malograda tentativa de
invasão na Baia dos Porcos.

Edelson assegura que houve
quatro grupos de conspiradores,
compostos por norte-america-
nas simpatizantes de Fidel e
cubanos que se infiltraram nos
Estados Unidos. Um membro
do grupo foi detido em Nova
Iorque e interrogado pelo FBI,
antes da morte do Presidente.

Outro grupo,, segundo infor-
mação que Edelson atribui a
Garrison, operava em Nova Or-
léans e cra integrado por Lee
Oswald, David Ferrie e Clay
Shaw e outros. O Prometer
tem informações de que Oswald
foi ao México antes de matar
Kennedy, para receber instru-
ções e verba das mãos de cuba-
nos, Jack Ruby estaria ino-
cente.

Hong-Kong, Lima (UPI-JB)
f Jornais murais que surgiram
• ontem em vários pontos de

Pequim anunciam a partida do
Mao Tsé-tung do Capital chi-
nesa, com rumo desconhecido,
informaram ontem jornais dc
Hong-Kong, que mencionaram
também rumores de uma cons-
piração antimaolsta dos prefei-
tos de seis das maiores cidades
da China.

Em Lima, no Peru, enquanto
Isso, o Vice-Ministro do Exte-
rior do Governo de Formosa,
Sampson Chen, declarou em
entrevista coletiva que Mao
Tsé-tung cairá cm breve, com
todo o seu Governo. Chen difise
também que a tarefa da China
Nacionalista no momento é "11-
bertar do comunismo a China
continental".

VIGILÂNCIA SÔBRE MAO

Os dois jornais de Hong-Konfj
que publicaram a noticia do re-
pentlna viagem de Mao atri-
bulram-na a viajantes proce-
dentes do China e recém-che-
godos à colônlo britânica. Am-
bos, o Ming- Pao (independen-
te) e o Times' (direitista), le-
•vantarom a hipótese de terem
sido os jornais murais afixa-
dos por grupos antimaoistas,
que manteriam vigilância per-
manente sôbre todos os passos
de Mao. Ressalvaram, porém,
que essa é uma simples hipó-
tese, ainda sem qualquer con-
íirmaçáo nos fatos.

A notícia sôbre o suposto
complôt dos prefeitos foi publi-
cada apenas pelo Star, tablóide
sensacionalista cujas informa-
çóes nem sempre são dignas de
crédito. Atribuindo a informação
a "fontes fidedignas", disse o
Star que os seis prefeitos en-
volvidos são os de Xangai, a
maior cidade chinesa; Cantão,
a apenas 100 quilômetros de
Hong-Kong; Chunquim, sede
do Governo nacional durante
a guerra; Hankow, Yilain «
Shenyang (Mukden).

O prefeito de Xangai, Tsao
Ti-chu, teria sido detido, de-
pois libertado e finalmente co-
locado em prisão domiciliar
por ordem do Primciro-Ml-
nistro Chu En-lai, disse o jor-
nal. (Desde Janeiro, a rigor,
Xangai não tem prefeito, pois
todo o poder passou ao Comi-
té Revolucionário de Comuna

Quando Clay Shaiv lamentava o crime
Leona Shluger

A jornalista Leona Shluger, do JORNAL DO BRASIL, du-
rante a última campanha presidencial norte-americana, entre-
vistou Clay Shaw, ex-Diretor da Câmara de Comércio de Nova
Orleans, que /oi preso quarta-feira-por ordem do Promotor Jim
Garrison, soo a acusação de ter conspirado contra- a vida do
Presidente Kennedy. Neste artigo, ela reconstitui a conversa de
junho de 1964.

Soldado americano, de jaca na mão, obriga vietnamita a dizer onde está o marido (UPI)

No dia 29 de Junho de 1964, dez dias antes
da Convenção do Partido Republicano — que
surpreendia e assustava os norte-americanos —
Nove, Orleans era uma cidade vibrante em
seus bairros abastados, com o perspectiva de
nomeação de Goldwater.

Johnson há pouco aprovara a Lei dos Di-
reitos Civis, e o Sul, ainda não refeito do gol-
pe, alimentava uma ideologia conservadora,
que me íoi definida em entrevista com o Pre-
sidente do International Trade Mart, Sr. Lloyd
W. Cobb: independência em todos os ramos do
Governo, apoio marcado à 10." emenda cons-
titucional que devolvia aos Estados seus direi-
tos, íôrça ao nacionalismo, acentuando-se a pq-
sição norte-americana em relação ao mundo,
e, por íim, uma íorte defesa e luta ainda mais
íorte contra o comunismo.

Na época, eu fazia uma viagem de ônibus
pelos Estados Unidos, prêmio de formatura
concedido aos estudantes estrangeiros da Esco-
la de Jornalismo da Universidade de Colúm-
bia. Comecei pelo Sul, onde passei um mês, fui
depois a São Francisco para assistir ao lncri-
vel espetáculo da Convenção.

O problema dos negros americanos estava
em pauta. Eram os três rapazes mortos, dias
antes, no Mississipi; era o ódio que explodia
de parte a parte.

Interessada que estava em ouvir todos os
lados, depois de conversar com o Sr. Cobb (êle,
um conservador de extrema direita) e sua mu-
lher (ela, a principal organizadora do movi-
mento pró-Goldwater em Nova Orleans), ouvi
o Reitor negro da Dillard University e o Sr.
Clay Shaw, que me íôra indicado por alguns
como "um branco de pontos-de-vista objetivos
e liberais". O Sr. Shaw surge, agora, como um
dos implicados no complôt contra John Ken-
nedy.

Nosso encontro foi em seu escritório, no
edifício do International Trade Mart, do qual,
na época, era Vice-Presidente. órgão central do
comércio do Sul dos Estados Unidos, situado
no segundo maior porto do pais, o Trade Mart
era o ponto de ligação, através do Golfo do .
México, com todos os paises da América Latina.
N<v qualidade de brasileira, fui muito bem-re-
cebida.

Alto, grisalho, extremamente calmo e ele-
gante, Shaw era o que se poderia chamar o
esnobe norte-americano, educado nos melhores
moldes europeus — pois Nova Orleans se or-
guina de sua herança íranco-hispãnica. Fino,
esplrituoso, realmente me impressionou por
seu modo desapaixonado de discutir os pro-
blemas, então alvo das maiores polêmicas.

Lembro termos falado sôbre vários aconte-
cimentos da vida norte-americana, inclusive a
morte de Kennedy. Suas palavras a respeito:"Que vergonha. Kennedy era um homem sin-
cero em seus objetivos. Sei que era multo po-

pular no Brasil. Nós aqui também sentimos
perdê-lo". A Johnson, chamou-o "politico de
truques", citando principalmente o programa
Guerra contra a Pobreza, lançado na época, co-
mo demagogia política. Goldwater; não acredi-
tava fôsse eleito, mas de qualquer forma tinha
íé em que o Governo de um pais não é apenas
um homem. Para êle, o Presidente, embora com
liberdade de ação, na realidade pouco pode mo-
dificar a corrente histórica, que é um processo
multo mais sólido que a ação de um homem.
Mas afirmou: "Se Goldwater fôr eleito, não
deixaremos de sobreviver, mas eu vou embora
daqui, vou para o Brasil".

Seus pontos-de-vista sôbre o problema ra-
ciai previam a mudança radical das condições
existentes no Sul, dentro de 10 anos. Os bran-
cos seriam estúpidos em querer manter seus
preconceitos rígidos e uma parte da população-
em regime de apenas sobrevivência. "Uma no-
va geração vem ai, com novas lideranças e ne-
las estará a resposta. Serão elementos criados
em outro ambiente, acostumados a conviverem
com os negros — nas escolns, nos ônibus, nas
lojas. A nova lei que proíbe a discriminação re-
sidcncial é um passo certo. Hoje, contudo, os
sulistas ainda não chegaram á razão — são
hábitos sociais enraizados, difíceis de modiíi-
car. Os sulistas absorvem ódios e discrimina-
ções como o leite materno".

Falou, a seguir da política, de como era
chocante ver o Governador Wallace receber
25% dos votos "experimentais" em Wisconsin,
embora reafirmando não acreditar que isso ti-
vesse grande significado. "A centralização do
poder em Washington é uma tendência histó-
rica, quer queiram ou não. Goldwater diz que
vai descentralizá-lo, mas êle vive ainda nos dias
de 1913 — que podem ser agradáveis à lem-
branca, mas íora da realidade prática. Lem-
bre-se do que eu disse: se Goldwater íôr eleito,
eu vou para o Brasil" — comentou, ainda.

Pelo ambiente no Sul, pelas declarações
- realmente primitivas e cruéis' a respeito dos

negros, que ouvi por toda parte, pelo ódio da-
quela gente ao Governo (seja Kennedy ou
Johnson, muitos queixando-se com. amargura
de que os Estados Unidos caminhavam para o so-
cialismo) por tudo isso, minha entrevista com
Shaw foi agradável, Este homem de cinqüenta

. e poucas anos, que citava Galbraith (um dos
conselheiros econômicos de Kennedy) com en-
tusiasmo e falava de sua esperança em novas
lideranças, necessárias para vencer os proble-
mas enraizados no Sul, na verdade não pare-
cia contrário à evolução do vida norte-ameri-
cana, uma das características principais da no-
va fronteira kennediana. Hoje, no entanto, pa-
rece no noticiário internacional como um dos
principais conspiradores contra o homem cuja
morte parecia lamentar.

Popular, composto de repre-
sentantes das "massas revolu-
cionárias", das íôrças arma-
das e dos "quadros 

políticos
revolucionários".)

CANTAO

Sôbre a cidade de Cantão,
uma das envolvidas na supôs-
ta conspiração de prefeitos,
viajantes recém-chegados de
lá disseram em Hong Kong
que trezentas pessoas morre-
ram ou ficaram feridas era
violento choque na terça-feira.

O conflito, segundo esses
viajantes, girou em tòvno do
controle do jornal Notícias de
Cantão. Os grupos maoístns
estariam armados e dirigidos
por oficiais do exército; do
outro lado, estariam gráficas e
redatores do jornal. Termina-
da a luta, o jornal teria ficado
em poder dos maoistas.

Antes disso, disseram os
mesmos viajantes, o Jornal es-
tava sob a direção de Chau
Tsé-yang, ex-governador da
província áe Kwangtung, onda
íica a cidade de Cantão. Chau
dirigiria também uma orga-
nização pseudo-maolsta, ou se-
ja, antimaolsta disfarçada de
maoísta (com o nome de Co-
mitê dos Rebeldes Bívolucio-
nários da Província de Kwan-
gtung), dissolvida quarta-íei-'
ra pelo exército. Os soldados
teriam chegado em caminhões
militares, ocupando o edifício
e confiscando documentos (mas
sem efetuar qualquer prisão).

Outras notícias recebidas em
Hong Kong acrescentam a
esse episódio a informação do
que Chau teria sido exibido
nas ruas de Cantão pelos
guardas vermelhos.

Enquanto isso, o serviço ofi-
ciai de turismo da China co-
municou oficialmente em Hong
Kong que estão suspensas até

• novo aviso as excursões popu-
lares de quatro dias a Cantão.
Dessas excursões de preço
equivalente a 50 dólares ame-
ricanos, participavam muitos
turistas japoneses. Segundo o
comunicado das autoridades
chinesas, o motivo do oance-
lamento das excursões íoi a
íalta de guias e o excesso de
visitantes.

Moscou volta ti pedir
a reunião auti-Chiua

Tóquio, Moscou (UPI-JB) —
A Rádio Moscou e o Pravda
voltaram ontem à ofensWa
contra a China, a primeira
acusando-a de ter dado aos
Estados Unidos garantias de
não querer envolver-se na
guerra do Vietname, e o se-
gunqo reabrindo o debate sô-
bre a convocação de uma con-
ferência comunista mundial.

Segundo a Rádio Moscou,
em transmissão especial em
japonês, ouvida em Tóquio, um
diplomata escandinavo (não
identificado) recebeu de altos
funcionários da chancelaria,
em Pequim, a informação de
que o governo chinês fizera
chegar ao governo americano,
por intermediários diplomáti-
cos. um compromisso de inten-
ções pacificas.

CONFERÊNCIA

O Pravda, por sua vez, pu-
blicou declaração do Partido
Comunista da Irlanda, em ía-
vor de realização imediata da

conferência comunista mun-
dial que excluiria a Chino do
movimento. Desde o ano pas-
sado, o órgão do partido sovié-
tico adotou como norma não
defender êle próprio a convo-
cação da conferência, e sim
aproveitar os pronunciamentos
de partidos estrangeiros, geral-
mente de países não-comunls-
tas. O último pronunciamen-
to assim publicado foi, no fim
do ano passado, o do Partido
Comunista do Sudão.

O documento do partido Ir-
landes afirma que chegou o
momento de discutir os acon-
tecimentos verificados após as
reuniões comunistas mundiais
do 1957 e 1960, analisar os
problemas presentes e estudar
ns perspectivas do futuro.

Depois de ata.car a política
dos lideres chineses, diz o do-
cumento que "uma conferência
internacional de partidos co-
munistas e operários contri-
buirá, em nossa opinião, para
o êxito da causa do sócia-
lismo".

China provoca conflito
entre Moscou e Belgrado

Belgrado (UPI-JB) — A lu-
goslávia e a União Soviética
estão afiando suas espadas po-
liticas para um novo choque
— agora provocado pelo con-
ílito sino-soviético — que po-
dera ter repercussões no mo-
vimento comunista internacio-
nal.

As duas nações comunistas
que pela última vez brigaram
publicamente em 1960, estão
em divergência desta vez a res-
peito da reforma que o Presi-
dente Tito fêz no Partido Co-
munista iugoslavo e de seu pia-
no para abrir a Iugoslávia aos
investimentos de capiteis oci-
dentais.

Os soviéticos disseram clara-
mente que consideram os dois
acontecimentos heréticos, e al-
guns d i p 1 o m atas ocidentais
acham que o querela está para
estourar abertamente e provo-
car uma crise entre os dois pai-
ses, Os iuguslavos acham que o
conflito com a China impede
a URSS de aceitar certas fe-
formas.

A divergência teve inicio em
setembro, quando Leonld Bre-
Jnev, Secretário-Geral do PC
soviético, veio à Iugoslávia nu-
ma tentativa vã de dissuadir
Tito do seu programa de reor-
ganização do PC iugoslavo e
reduzir sua influência sôbre as-
suntos governamentais e eco-
nômicas.

Fontes iugoslavas dizem quo
a divergência se acentua quan-
do Tito íoi a Moscou no íim
de janeiro e os dois lados dei-
xaram de encontrar qualquer
base para nm acordo.

Um novo aspecto da disputa
surgiu no semana passada
quando o PC soviético através
de seu jornal Pravda denun-
ciou a reforma iugoslava num
longo artigo em que a Iugos-
lávia não foi mencionada di-
retamente.

O Pravda disse que as ações
de "elementos direitistas da
reforma" no movimento co-
munista "contribuem para for-
talecer a influência da bur-
guesia".

Qualquer tentativa para res-
tringir o papel do Partido no
tocante à ideologia (como está

fazendo a Iugoslávia) "permi-
tiria o desenvolvimento de íôr-
ças cegas na nova sociedade".

Fontes do PC Iugoslavo di-
zem que se pode esperar quo
a imprensa de Belgrado res-
ponda aos russos dentro de
breves dias. E as fontes não se
surpreenderiam se os soviéti-
cos retrucassem.

Houve notícias não conílr-
madas de que os soviéticos es-
tavam recentemente retardan-
do as entregas de equipamen-
tos industriais à Iugoslávia,
dentro de um acordo de cré-
dito entre os dois países, por
causa do plano iugoslavo de
atrair capitais ocidentais como
parte de sua reforma eco-
nómica.

"Os russos são loucos", disse
uma fonte do Partido. "Eles
pensam que no minuto em que
promulgarmas uma lei de in-
vestimentos o capital ociden-
tal vai afluir para aqui e to-
mar conta do pais."

Mas fontes do Governo ne-
gam que quaisquer entregas de
equipamentos tenham sido re-
tidns."Todos os nossos acordos de
cooperação estão sendo exe-
cutados plenamente. Enquanto
os soviéticos não tentarem
aplicar pressões pouco estamos
ligando para o que eles digam
de nós", disse uma fonte do
Governo.

Uma fonte do Partido Inter-
pretou o editorial do Pravda
como uma peça para rejeitar
os argumentos de algumas pes-
soas no PC soviético que de-
sejam acompanhar o exemplo
iugoslavo de descentralização
do Partido."O PC soviético, talvez por
causa da disputa com a China,
não está preparado para a
descentralização", disse uma
fonte.

Por contraste, o Partido lu-
goslavo se retirou em grande
parte da esfera econômica,
deixando às fábricas e outras
empresas de grande latitude
no fazerem suas próprias de-
clsões políticas. Um processo
semelhante está ocorrendo no
nível governamental.
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Alcino Salazar briga com Carlos Medeiros e pede demissão
Medeiros diz que
não tem processo
contra Pedrossian

Brasília (Sucursal) — O im- ,
pedimento do Governador Pe-
dro Pedrossian foi apontado
poi* parlamentares de Mato
Grosso como a "solução hon- ¦
rosa" para o problema criado
pela sua demissão do serviço
público, a fim de evitar "a
desmoralização do Estado com
a cassação de seu mandato e,
possivelmente, a intervenção
íederal".

Deputados da ARENA mato-
grossense — que tentaram sem
êxito avistar-se com o Sena-
dor Filinto Müller na tarde de
ontem — acreditam que o im-
pedimento será possivel, pois
dos 30 deputados estaduais da
Assembléia Legislativa, apenas
12 são do ex-PSD, Partido a
que pertencia o Governador.
Esperam também que, uma vez
concretizado o impedimento,
possa assumir o Governo o Sr.
Lênine Póvoas, vlce-Governa-
dor.
SURPRESA

A demissão do Sr. Pedro Pe-
drossian causou surpresa geral
ria bancada de Mato Grosso.
Os cinco dos seis representai.-
tes da ARENA dêste Estado,
que estão em Brasília não sa-
bem informar se o Senador Fi-
linto Müller teve ou não co-
nhecimento prévio da medida.

O inquérito administrativo
foi instaurado pelo então in-
terventor na RFF, General Al-
buquerque Lima, logo após a
Revolução de 1964. O General
é o fqturo Ministro do Inte-
rior e é elemento de confian-
ça do Marechal Costa e Silva.

Elementos lacerdistas, poroutro lado, diziam ontem que
leram todo o volumoso proces-
so contra o Sr. Pedrossian,"nada encontrando de grave
que motivasse sua demissão dos
quadros da RFF'".
INJUSTIÇA

O Deputado Marcilio Lima,
da ARENA m a . o g r ossense,
afirmou que, embora tenha si-
do adversário do Governador
na eleição, jã que, como ude-
nista, apoiou o Sr. Lúdio Coe-
lho, considera "injusta e des-
moralizante para Mato Gros-
so" a demissão do Sr. Pedro
Pedrossian.

Admite que seu mandato pos-sa ser cassado, mas acredita
que a solução deve ser encon-
trada por meios legais, atra-
vés do impedimento votado
pela Assembléia Legislativa.
Dos 30 deputados que compõem
a Assembléia, 23.são da ARE-
NA e sete do MDB. Dos are-
nistas, 12 pertenciam ao PSD
e 11 à UDN.
INTERVENÇÃO

Outro parlamentar da ARE-
NA matogrossense, Sr. Rachid

Mamed (do ex-PSD) disse que
também ficou surpreso com a
noticia da demissão do Sr. Pe-
drossian, embora não ignoras-
se que o processo estava em
exame.

Acredita que a Assembléia
poderá decretar o impedimen-
to e espera que o Vice-Gover-
nador, Sr. Lènine Póvoas, pos-
sa assumir e exercer o cargo,
para evitar a figura de um
interventor em seu Estado.

O Sr. Lênine Póvoas, quan-
do universitário, foi um dos
fundadores da UDN. Poste-
riormente, passou-se para o
PTB, Partido que representou
na Assembléia Legislativa, Do
grupo do ex-Ministro Wilson
Fadul (cassado pela Revolu-
ção), foi indicado pelo ex-PTB
para companheiro de chapa do
Sr. Pedrossian nas eleições es-
taduais de 19G5, dentro do an-
tigo esquema, de coligação
PSD-PTB."
REQUERIMENTO A JUAREZ

O Deputado Feliciano Fi-
gueiredo (MDB de Mato Gros-
so), disse da tribuna da Cã-
mara que seu Estado, com a
demissão do Governador "re-
cebeu um golpe em sua digni-
dade, e, se no Brasil a honra
dos homens e a moral das au-
toridades não estivessem tão
achincalhados como se encon-
tram, não teríamos dúvidas em
baixar a cabeça e participar
desse sofrimento moral que o
Governador do Estado vem de
padecer".Mas, infelizmente — acres-
centou — são de tal intensi-
dade a dissolução dos costu-
mes, o facciosismo político e a
parcialidade que atuam no ce-
nário da Nação, que todos fi-
camos em dúvida, e não sabe-
mos bem se realmente o Go-
vernador Pedrossian mereceu
aquela punição que lhe foi im-
posta.

O Sr. Feliciano Figueiredo
encaminhou, através da Mesa
da Câmara, requerimento de in-
formações ao Ministro da Via-
ção, indagando:

1) Quais os fatos e atos pra-
ticados pelo Sr. Pedro Pedros-
sfãnj como Superintendente da
Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil, originários do processo,
e bem assim os elementos de
prova existentes? 2) Qual íoi
o parecer exarado pelo Sr. Pro-
curador da República no pro-
cesso, em atendimento de des-
pacho ministerial?

Ó momento para Mato
Grosso é de suma tristeza —
prosseguiu o parlamentar. Não
queremos ver no ato presiden-
ciai a.repetição daquela ato de
1936, quando Mário Correia foi
afastado do Governo, enquan-
to se preparava, nos desvãos
do Palácio, o Estado Nôvo, queveio logo depois.

. Brasília (Sucursal) — Alegando desenten-
dimentos com o Ministro Carlos Medeiros, o
Professor Alcino Salazar pediu demissão, "em
caráter irrevogável", do cargo de Procurador-
Geral da República, numa carta que entregou
pessoalmente ao, Presidente Castelo Branco; no
Palácio do Planalto, ontem pela manhã.

Nesse documento, de duas laudas dactilo-
grafadas, o Sr. Alcino Salazar explica as razões
de suas desavenças com o Ministro da Justiça,
criadas em torno do anteprojeto da Lei Orgã-
nica da Procuradoria-Geral, cuja transforma-
ção em decreto-lei, como desejava, acabou não
ocorrendo "em vista do desinteresse e da omís-
são do Sr. Carlos Medeiros".

FUGA

Depois do seu encontro com o Presidente
Castelo Branco, às 9h20m, o Sr. Alcino Salazar
fugiu ao assédio dos jornalistas, abandonando
o gabinete presidencial por um elevador priva-
tivo que o levou diretamente ao seu automóvel,
estacionado na garagem do subsolo do Palácio
do Planalto. Às 12 horas, o Procurador-Geral
partiu do Aeroporto de Brasília, num Avi'0, com
destino ao Rio.

Até o fim da tarde de ontem, a Secretaria,
de Imprensa da Presidência da República ne-
gava-se a prestar qualquer informação sóbre o
encontro do Procurador-Geral com o Marechal
Castelo Branco, alegando não dispor de" ne-
nhuma notícia a respeito.

O Professor Alcino de Paula Salazar não
planejava retornar à presença do Marechal Cas-^
teio Branco, enquanto Presidente, e por isso
pretendeu entregar a carta-demissão ao Chefe
da Casa Civil da Presidência, Sr. Navarro de
Brito. Êste, contudo, não recebeu a correspon-
dência que lhe havia sido entregue no dia 2
pessoalmente pelo Procurador-Geral e, devol-
vendo-a ao missivista, sugeriu-lhe uma audièn-
cia com o Chefe do Governo, o que acabou se
efetivando ontem.

Ao embarque do Professor Alcino Salazar
estiveram presentes os Procuradores da Re-
pública lotados nesta Capital, o Senador Míl-
ton Campos, o Ministro Adauto Lúcio Cardoso
e amigos do Procuràdor-Geral demissionário.

RAZÕES DOS DOIS

Na audiência que manteve ontem com o
Presidente Castelo Branco, o Procurador-Geral
da República contou-lhe as decepções que lhe
produziu o Governo. Salientou que asumira a
Procuradoria-Geral com o objetivo de reformu-
lá-la inteiramente, retirando-a do obsoletismo
em que se encontra. Por isso, há mais de um
ano concluiu a elaboração de um anteprojeto
de Lei Orgânica do Ministério Público da
União.

O trabalho foi entregue ao Ministério da
Justiça, que desde ai começou a procrastiná-lo.
O Sr. Alcino Halazar falou várias vezes com
o Chefe do Governo, que sempre lhe prometia,
mas nunca cumpria o compromisso de reme-
t.r o anteprojeto ao Congresso, com brevidade.

Já ultimamente — e para que pudesse reor-
ganizar a Procuradoria-Geral da República, seu
objetivo principal —, minutou o trabalho para

Políticos acham que a
solução é impedimento

Enquanto setores políticos
governamentais 

" consideravam
iminente a cassação do man-
dato do Governador de Mato
Grosso, Sr. Pedro Pedrossian,
o Ministro da Justiça, Sr. Car-
los Medeiros Silva, desmentiu
ontem a existência de processo
contra o Governador em seu
Ministério.

Existem, porém, em tramita-
ção uo Ministério da Justiça,
diversos processos de suspensão
de direitos políticos, que serão
enviados ao Presidente Caste-
lo Branco nos próximos dias.
Os envolvidos são apenas pes-
soas acusadas em IPMs, prin-
cipalmente militares e elemen-
tos ligados ao Partido Comu*
nista Brasileiro e a outros mo-
vimentos politicos de'esquerda,

PEDROSSIAN NA MIRA
¦ Segundo alguns setores do
Governo, entretanto, o Presi-
dente Castelo Branco deverá"ir até às últimas conseqüên-
cias, cassando o mandato do Sr.
Pedro Pedrossian, em face da
sua exoneração do cargo que
ocupava na Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil, a bem do
serviço público".

Entendem que o caso do Go-
vernador de Mato Grosso não
se configura como questão de
impedimento, pois a legislação
Vigente prevê o enquadramen-
to do Governador apenas por
atos cometidos no exercício de
sua função atual. Neste caso,
caberia apenas processo cri-
minai ao Sr. Pedro Pedrossian,

pelos atos praticados como di-
retor da ferrovia.

Consideram, no entanto, quso Presidente Castelo Branco
optará pela decretação da sus-
pensão dos direitos politicos do
Governador de Mato Grosso, a
exemplo do que ocorreu em
casos anteriores, quando foi
aconselhado pelo Consultor-
Geral'da República, Sr. Adrcal-
do Mesquita da Costa, a ado-
tar medidas dessa ordem.
A HISTORIA

O processo de exoneração do
Governador matogrossense jávinha tramitando no Ministé-
rio da Viação hà alguns meses,
e o Marechal Juarez Távora,
em diversos contatos mantidos
com representanes do Sr. Pe-
dro Pedrossian, anunciou sua
intenção de "levar o processoaté o fim".

A disposição e a intransigên-
cia do Ministro da Viação
obrigaram o Governador Pedro
Pedrossian a vir várias vezes
ao Rio, a fim da avistar-se
com o Ministro da Justiça, Sr.
Carlos Medeiros Silva, pro-curando justificar-se;

Ao mesmo tempo, o Senador
Filinto Müller, um os princi-
pais articuladores de sua can-
didatura.-tentava convencer o
Presidente da República a não
acatar as sugestões do Maré-
chal Juarez Távora. As gestõesdo Lider da ARENA no Sena-
do chegaram a afastá-lo de
Brasilia durante alguns dias,
nos quais agiu para neutrali-
zar em seu Estado as correntes
políticas adversárias do Gover-
nador Pedrossian.

Suspensão de direitos é
inevitável, diz Correia

Wím

O ex-Deputado Correia da
Costa disse ontem, em Brasília,
que espera para qualquer mo-
mento o ato de cassação de
mandato e suspensão dos di-
reitos políticos do Governador
Pedro Pedrossian "como con-
seqüência natural' do episódio
de seu afastamento da Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil".

Embora, como udenista na
ocasião, tenha sido adversário
da candidatura do Sr. Pedros-
sian, que derrotou seu oponen-
te por 20 mil votos, o Sr. Cor-
reia da Costa considera "bom"
o comportamento política do
Governador, como membro da
ARENA.

PROBLEMA POLÍTICO
No que se refere à politicaregional de Mato Grosso, disse

sei* transformado em lei, mas em vão, porque
a promessa presidencial não se cumpria.. Espe-
rou até o dia 28 — último para o Presidente
baixar decretos-leis — e, como o do Ministério
Público não foi incluído entre os numerosos
outros, resolveu deixar a Procuradoria-Geral.

O Presidente Castelo Branco disse ao
Professor Moino Salasar que não havia bai-
xado o Decreto-Lei porque se impôs uma
orientação de remeter «o Congresso tôdíis as
•medidas que importassem em aumento de
despesa.

Então o Procurador-Geral lembrou ao Pre-
sidente da República que o único. capitulo do
Éftntep-iojeto' que representava aumento de
•despesa — o que dizia respeito ao Ministério
Público junto à, Justiça Militar — foi desta-
cado de seu trabalho, minutado e transfor-
mado em Decreto-Lei. .

O resto -não aumentava -despesa, uma vez
que a ampliação do quadro foi objeto de um
capitulo da Lei n.° 5Ò10, a que regulamentou
a Justiça Federal de primeira instância.

OUTROS MOTIVOS

Comenta-se ná Procuradoria Geral da Re-
pública que o Marechal Castelo Branco tem
sido instado a alterar dispositivo do trabalho
do Professor Alcino Salasar; que extingue uma
das quatro Subprocuradorias Gerais da Repú-
blica .criadas na Lei 5 010, e instalada na Gua-
nabara. O trabalho inicial não contemplava
nenhuma Subprocuradoria fora do Distrito Fe-
deral, mas o Congresso alterou-o e instituiu
uma perante o Tribunal Regional da Guana-
bara — o ünico, em' todo o Pais, a ter uma
Subprocuradoria.

Amigos Íntimos do Professor Salasar in-
formam também que êle se a gastou coni buro-
cratas do Ministério da Justiça, que boicota-
ram o concurso que vinha organizando para
preencher as vagas de Procuradores da Repú- ¦
blica, criadas recentemente — só há pouco o
concurso íoi autorizado —, e com a ausência de
decisão num processo em que pediu a suspsn-
são dos direitos politicos de um magistrado.

INTERINO

O Sr. Oscar Correia Pina — 1." SuDpro-
curador-Geral da República — exercerá in-
terinamei.te o cargo de Procurador-Geral até
que seja nomeado e empossado o nôvo titular,
o que se dará somente no Governo do Presi-
dente eleito, Marechal Costa e Silva. .

NO RIO

Já no Rlò, o Professor Alcino Salasar pres-
tou as seguintes declarações ao JORNAL DO
BRASIL:— Realmente estive hoje pela manhã com
o Marechal Castelo Branco, quando entreguei-' ll-é meu pedido de exoneração. Quanto aos mo-
tivos, posso dizer apenas não terem aspecto
ou caráter políticos. Não é verdade que tenha
me demitido por discordar com cassações de
mandatos ou suspensõss de direitos politicos,
pois não se trata de assunto da área do car-
go que vinha exercendo.

O capital estrangeiro na
imprensa nacional - 1

Jânio só aceita a "frente"

com a exclusão de Lacerda

o ex-Deputado que o Sr. Pe-
drossian vinha encontrando di-
ficuldades no próprio sistema
partidário que o elegeu "na
medida em que dava cumpri-
mento a um acordo acertado
por ocasião de seu ingresso na
ARENA, no sentido de não de-
mitir, pelo critério político,servidores ligados â ex-UDN".

Não acredita, porém, que tal
problema tenha exercido qual-
quer influência nos fatos que
culminaram com a demissão
do Governador, lembrando que
tal perspectiva era anunciada
desde antes da eleição do Sr.
Pedrossian a quem para viabi-
lizar sua candidatura, o então
Presidente dos IPMs, General
Taurino de Resende, fornecera
uma declaração de que nada
fora apurado contra éle.

São Paulo (Sucursal) — Pes-
soas da intimidade do ex-Pre-
sidente Jânio Quadros revela-
ram ontem que "êle está dis-
posto a ingressar numa frente
ampla, desde» que a sua lide-
rança gire em torno da alian-
ça entre o seu nome e o do Sr.
Juscelino Kubitschek, excluin-
do a participação do ex-Go-
vernador Carlos Lacerda".

Essa seria, segundo os mes-
mos informantes, a opinião,"apenas do ex-Presidente",
mas vista com satisfação pelos
janistas tradicionais, embora
nada exista ainda de definiti-
vo, "nem sequer contatos".
Uma aliança entre os Srs. Já-
nio. Quadros e Carlos Lacerda
é, no entanto, considerada"possivel, até mesmo pelo pas-
sado recente".

FARIA E SODRÉ

Em áreas ligadas ao Palácio
dos Bandeirantes e à Prefeitu-
ra, confirmaram-se notícias de
uma possivel aproximação po-
litica entre o Governador Abreu
Sodré 'e o Prefeito Faria Lima,
a qual omplicaria num afãs-
tamento natural dêste em re-
lação ao Sr. Jânio Quadros. O
encontro que os dois tiveram
na noite de anteontem é apre-
sentado como um dos argu-
mentos dessa composição, que
visaria, no momento, a eleição
do Deputado Nelson Pereira,
candidato do Sr. Abreu Sodré,
à Mesa da Assembléia Legisla-
tiva, no dia* 12. Na ARENA, dl-
versos deputados mostram-se
satisfeitos com o andamento
das articulações, tendo vários
deles manifestado a opinião de
que haverá chapa única, enca-
beçada pelo Sr. Nelson Pereira.

Quanto ao encontro entre os
Srs. Abreu Sodré e Faria Lima,
revelou-se que o tema central
da conversa foi o Coronel Fon-
tenele, Diretor do Trânsito. Nos
últimos dias, o Prefeito, direta-
mente e através de Secretários,

Deputados
brigam em
Aracaju

Aracaju (Correspondente) —
Na primeira reunião da Assem-
bléia Legislativa, que foi assis-
tida por 22 deputados, houve
um princípio de briga entre
dois Deputados da ARENA, Srs.
Francisco Paixão e Albano
Franco, que, no entanto, foram
acalmados por outro Deputado
do seu Partido, Sr. Carlito Me-
lo, que-pediu paz na ARENA.

Tudo começou quando o
Deputado Francisco Paixão
acusou o interventor do Muni-
cipio de Campo do Brito de ha-
ver tentado assasinar seu filho
de 17 anos por vingança. O
Deputado Albano Franco de-
fendeu o interventor e disse que
a crise no Município foi provo-
cada por correligionários do Sr.
Francisco Paixão, começando
então a briga.

w,

vem condenando as alterações
introduzidas no trânsito de São
Paulo, que estariam prejudican-
do o trabalho da Prefeitura e,
indiretamente, o seu prestigio
político. Nessa reunião, teria
havido um entendimento no
sentido de que a Prefeitura
tomará, nos próximos dias, di-
versas medidas parai contra-
riar os planos do Diretor do
Trânsito.

O possível, desentendimento
entre as duas administrações,
que havia caído no domínio
público, não prejudicará, se-
gundo os mesmos informantes,
a aproximação politica do Go-
vernador cora o Prefeito. Ou-
tro argumento apresentado é o
de que diversas providências,
de iniciativa do Governo do

¦ Estado, já começaram a ser to-
madas alterando os planos ori-
ginais do Coronel Fontenele,
que também estaria a par dos
entendimentos.

A visita que o Secretário da'
Educação Sr. Araripe Serpa,
da Prefeitura, fêz ontem ao
Governador é apontada como
"sintome evidente" dessa apro-
ximação.

JÂNIO JA VEM

O Sr. Jânio Quadros, que
hoje desembarca em Santos, às
13 horas, depois de uma via-
gem de três meses à Inglater-
ra, ssrá recebido por grande
número de políticos organiza-
dos em caravana sob o co-
mando do Deputado Oscar Pe-
droso Horta. Entre êlei estarão
o Senador Lino de Matos, os
Deputados federais Mário Co-
vas, Evaldo Almeida Pinto e
Gastone Righi Cuoghi, além de
deputados estaduais e vereado-
res de Santos, e da Capital. O
Prefeito Faria Lima. não irá,
pois viajou para a Bahia, a

Assembléia
elegerá Vice
catarinense

Florianópolis (Correspondeu-
te) — A Assembléia aprovou a
emenda constitucional que dis-
põe sobre a eleição indireta pa-
ra o preenchimento do cargo
vago de Vice-Governadcr, ten-
do reduzido, a idade do candi-
dato de 35 para 25 anos. O
projeto foi aprovado per 29
deputados da ARENA, tendo
ficado contra 11 deputados do
MDB e dois da ARENA. O ga-
binete da ARENA registrará na
Assembléia o candidato Jorge
Konder Bornhausen, que, por

-causa do acordo nas últimas
eleições legislativas entre anti-
gos membros da ex-UDN e do
ex-PSD, deverá ser eleito na
próxima segunda-feira por
grande maioria.

' ... 
' 
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fim de participar da inaugura-
ção do Teatro Castro Alves, em
Salvador.

PARSIFAL BARROSO

O Sr. Parsifal Barroso, ex-
Governador do Ceará, explicou
ontem que se decidiu a ihgres-
sar na frente ampla, disposto
até a estruturar o movimento *
em seu Estado, porque não
existe outro caminho para os
que podem e devem lutar pela
redemocratização do Pais.

Segundo o ex-Govemador
Parsifal Barroso, "a frente am-
pia não constitui apenas um
ancoradouro à disposição de
quantos í o r a in afogados ou
marginalizados pelo Governo
que finda, mas um estuário ca-
paz de unir elementos identifl-
cados com as aspirações na-
cionais de desenvolvimento in-
tegrado, justiça social e extin-
ção de privilégios".

AUGUSTO LUCENA

Keclfe (Sucursal) — O Pre-
feito do Recife, Sr. Augusto
Lucena, irritado com as espe-
culações em torno de seu in-
gresso na frente ampla, ten-
tou pôr um ponto final no as-
sunto afirmando: "Juro por
Deus como não entro na frente,
pois pretendo continuar na
ARENA, onde me tratam mui-
to bem".

O Prefeito sempre íoi ade-
marista e, desde a cassação do
ex-Governador paulista, pen-
sa-se no Recife que éle se en-
gaje em qualquer movimento
onde Ademar de Barros este-
ja. O Sr. Augusto Lucena pre-
tende continuar na Prefeitu-
ra depois de 15 de dezembro,
quando seú mandato expira, e,
pára isso, está mantendo con-
tatos com autoridades ihfluen-
tes da política nacional.

M. de Morais
assume
na ARENA

O Marechal Mendes de Mo-
rais telefonou ontem de Bra-
silia para a ARENA carioca,
informando que, com a re-
núncia do Sr. Adauto Lúcio
Cardoso da presidência da se-
ção da Guanabara, êle assumiu
a direção do Partido, por ser
o Vice-Presidente. Também
assumiu a cadeira de Adauto
na' Câmara.

Entretanto, a maioria da Co-
missão Diretora irá pressionar
o nôvo Presid.nte, a fim de
que sejam marcadas eleições
para a escolha, podendo, in-
clusive, ser êle um dos candi-
datos.

A Comissão Diretora da
ARENA insistirá na eleição a
fim de tentar colocar na pre-
sidencia do Partido um nome
que realmente faça oposição ao
Governo do Estado.

Quando o Sr. Marechal Castelo
Branco, em dois ensejos diferentes, com
intervalo de poucos dias, tomou, em fe-
vereiro findo, decisões que vieram ao en.
contro do interesse da imprensa brasi-
leira, tivemos a oportunidade de aplau-
dir nestas colunas a sua atitude. O pri-
meiro desses gestos de S. Ex.a foi a acei-
tação das emendas principais introdu-
zidas pelo Congresso no projeto da Lei
de Imprensa elaborado pelo Sr. Ministro
da Justiça. Todos quantos vinham aguar- •
dando com expectativa não isenta de
ansiedade e reação de S. Ex.a aos dis-
positivos que barravam a infiltração do
capital estrangeiro no setor da informa-
ção, receberam, então, com compreensi-
vel alívio a notícia de que o discutido
Art. 3.° do substitutivo aprovado nenhu-
ma objeção provocara da parte de S.
Ex.a. Registramos o fato com o devido
relevo. .

O segundo dos gestos de S. Ex.a a
que aludimos surgiu, de certa forma, co-
mo uma conseqüência .natural do pri-
meiro. O seu significado passou quase
despercebido nos meios politicos, pois o
ato em questão se exprimiu num lacô- '
nico despacho, negando provimento ao
recurso interposto pela TV Globo con-
tra a decisão do CONTEL que concedera
àquela emissora o prazo de 90 dias
para uma revisão- geral dos contratos
celebrados pela mesma com o grupo Ti-
me-Life. Comentando então a medi-
da presidencial, assinalamos que a san-
ção da Lei de Imprensa, na sua forma
definitiva, a tornava inevitável. O sim-
pies fato — lembramos — de o Sr. Ma-
rechal Castelo Branco não ter vetado'o
parágrafo 2.° do Art. 3.° daquele diplo-
ma fá-lo-ia cair em contradição insana-
vel se desse provimento ao recurso em
causa. Efetivamente, nos termos do ci-
tado parágrafo, ficava "rigorosamente
vedada qualquer modalidade de contrato
de assistência técnica com empresas ou
organizações estrangeiras (...)" E di-
zemos ficava, porque, em face da ma-
chadada que S. Ex.a acaba de desferir
np artigo em questão, tudo passa a ser
possivel em matéria de controle da im-
prensa brasileira por elementos alieni-
genas.

Aconteceu aquilo que estávamos to-
dos longe de esperar. Por decreto-lei
baixado no último dia do recesso parla-
mentar, o Sr. Presidente da República
modificou no fundo e na forma êsse ar-
tigo-chave, abrindo, de par em par, as
portas da imprensa nacional ao capital
estrangeiro. Na aparência, como sempre
se verifica com essas manobras sub-rep-
ticias, nada de importante foi modi-
ficado. O decreto presidencial esta-
belece "apenas" que o parágrafo 3.° do
Art. 60 da Lei 5 250, de 9 de fevereiro de
1967, passe a constituir, com a mesma
redação o pará<"*aí<*> 7.*-* do Art. 3.° da
referida lei. Estaríamos pois apenas em
presença de um acrescento. Vejamos, po-
rém, que espécie de acrescento... Se-
gundo o caput desse artigo, "É vedada
a propriedade de empresas jornalísticas,
sejam políticas ou simplesmente noticio-
sas, a estrangeiros e a sociedade por
ações ao portador". O parágrafo primei-
ro, mais preciso, estabelecia que "nem
estrangeiros nem pessoas jurídicas na-
cionais poderão ser sócios ou participar
de sociedades proprietárias, nem exercer
sobre elas qualquer tipo de controle di-
reto ou indireto". Assim era, mas já dei-
xou de ser. Isso porque o parágrafo 3.°
do Art. 60 — artigo que dizia respeito à
entrada no País de livros, periódicos e
impressos publicados no estrangeiro —
foi transformado èm parágrafo 7.° do
Art. 2°. Com a mesma redação, que é
a seguinte: "Estão excluídas do disposto

nos parágrafos 1 e 2 dêste artigo as pu-
blicações cientificas, técnicas, culturais e
artísticas." Em outras palavras: mercê de
um golpe de mágica, todas as proibições
que fechavam a imprensa nacional à in-
filtração e ao domínio do capital estran- .
geiro miram por terra. A própria TV
Globo, poderá agora rir-se de todas as
atuais e futuras decisões do CONTEL e
fazer em pedacinhos o despacho presi-
dencial que negou provimento ao seu re-
curso. O Presidente, êle mesmo, encar-
regou-se de dizer mea culpa.

Uma análise atenta do caso leva-nos
entretanto à conclusão de que a TV Glo-
bo está no episódio como Pilatos no
Credo. O Sr. Marechal Castelo Bran-
co já havia regulado o caso e, com frie-
za, tinha-lhe dado a solução correta.
Foram outras forças mais altas que se
levantaram, persuadindo S. Ex.4 a vol-
tar atrás, colocando-se numa posição
moral insustentável que o cobre — é o
termo — de ridículo. Não é a "assistên-
cia técnica" nem são os contratos do
Time-Life que estão em causa, mas a
propriedade e o controle de revistas pu-
blicadas em território nacional. A alu-
são a "publicações cientificas, técnicas,
culturais e artísticas" é clara. Não foi
por acaso que o Presidente foi desenter-
rar êsse minucioso parágrafo do Art. 60
para o enxertar no Art. 3.° da mesma Lei.
Os fatos são de uma clareza meridiana.
O texto legal aprovado pelo Congresso
representava uma sentença de morte
para a atual organização no Brasil de
um poderoso grupo internacional que
publica aqui revistas e revistinhas que
pretendem ser justamente de caráter
científico, técnico, cultural e artístico: a

.Editora Abril. O molde forjado pelo
ocupante do Palácio .da Alvorada serve
para quase todas as publicações com
que o Sr. Victor Civitta vem ultimamen-
te inundando o mercado brasileiro. Ser-
lhe-á difícil apenas incluir as histórias
em quadrinhos e as fotonovelas em qual-
quer daquelas categorias, mas ao fim e
ao cabo é possivel que venham a pas-
sar por artísticas...

O Sr. Civitta não só não é brasileiro
nato, como pertence a uma família cujos
membros mais destacados têm, além
de várias nacionalidades e portanto
passaportes, a peculiaridade de se
interessarem todos pelo ramo da impren-
sa e de editarem em vários paises lati-
no-americanos as mesmas publicações.

• Não se trata de um pool, mas de um
monopólio poderoso cujas ambições são,
ao que parece, ilimitadas. Não seria é
claro fácil — essas coisas são sempre
bem feitas — provar o intercâmbio de
capitais, mas é significativo que uma das
revistas do grupo tenha o mesmo nome
no Brasil, na Argentina e no México e
que a troca de matérias seja um íato
concreto.

O assunto é, entretanto, demasiado
grave e-complexo para que o possamos
tratar num único comentário. Voltare-
mos a ocupar-nos dele. (Transcrito de
O Estado de São Paulo, de 3 de março
de 19Ç7)

EMPRESA BRASILEIRA
DE TELECOMUNICAÇÕES

EMBRATEL
SISTEMA DE

TELECOMUNICAÇÕES
¦*¦'.-. ¦ 

•

Belo Horizonte ü Recife
A Empresa Brasileira de Telecomunicações

EMBRATEL convida companhias interessadas
no>fornecimertto e instalação dé equipamentos
rádio em microondas e multiplex, destinados
ao Sistema de Telecomunicações Belo Horizon-
te—Recife, á comparecer em seus escritórios à
Av. Presidente Vargas, 542, 20.° andar, a
partir de 6 de março de 1967, das 9 às 12
horas, para receber a Carta-Convite corres-
pondente.
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l.° Cad., Jornal do Brasil, sábado, 4-3-67

Coluna do Castello

Pedrossian sairia

por 
6'impeachment

Brasília (Sucursal) — O Presidente Cas-
teio Branco prossegue sua prójiria Operação-
Impacto iniciada em outubro de 1965 e dcs-
finada a produzir fatos e leis até o dia 15. A
demissão do Governador de Mato Grosso, a
que se deverá seguir seu afastamento do Go-
vêrno por cassação ou por impeachment, as-
sustou meia Câmara, cujos novos membros
voltaram a temer, ante a ameaça pendenteãe novas cassações. O Senador Nei Braga, no
entanto, que teria consultado a respeito o Ge-
neral Geisel e o General Golberi, procuroutranqüilizar os deputados com a informação
de que nas listas de cassações não constam
nomes ãe congressistas. Outras fontes asse-
guravam que as punições vindouras ficarão no
nível ãe Assembléias estaãuais e Câmaras mu-
nicipais.

O caso Pedrossian está tenáo repercussão
no âmbito da ARENA, entre outros motivos
por se tratar de um filiado ao Partido e por
ferir, o ato presidencial, a autoridade politi-ca do Senador Filinto Müller, líder arenista
no Senaáo. Já uma vez, por motivo ãe cassa-
ção, o Sr. Filinto Müller renunciou a uma li-
âerança, a áo PSD, quanão foi atingido"pela
Revolução o Sr. Juscelino Kubitschek.

Nos altos escalões âa ARENA, manifesta-' va-se a esperança âe que o Presiãente Castelo
. Branco não casse o mandato do Governaãor,

punido administrativamente num processo ãe
que cabe recurso à Justiça. Se os tribunais o
inocentarem, o Sr. Pedrossian poderá recom-
per sua imagem perante a opinião ão seu Es-
tado e do País. Cassado, áepois âe atingião
pela sanção administrativa, estará condena-
do sem apelo.

Os políticos de Mato Grosso preconizamuma solução da crise através de uma decisão
da Assembléia estadual, que decretaria o im-
peachment do Governador para poupar ao Es-
tado a humilhação ãe uma intervenção fe-deral por motivos ãe ordem ética.

O Sr. Pedrossian encontrou também, en-
tre os deputados, quem o áefenâesse. O Sr.
Veiga Brito, por exemplo, que, juntamentecom o Sr. Rafael ãe Almeida Magalhães, tra-
balhou na preparação ãe projetos para o Go-
vernaáor, áeclarava que a punição adminis-
trativa que lhe foi aplicada é "uma inãigni-
dade". E acrescentou:

Quem viu o processo sabe que naãa
há de grave contra o Sr. Pedro Pedrossian,
que é homem competente e trabalhador.

A impressão generalizada, todavia, é a de
que se trata de um penoso episódio que en-
volve e atinge toda a cúpula política ãe um
Estaão.

Reforma dn Lei Suplici
O Senaãor Antônio Balbino transmitiu,

a informação áo Sr. Ulisses Guimarães: jáleu, êle próprio, tôâa a minuta ãe reforma âa
Lei Suplici preparaãa pelo futuro Ministro
Tarso Dutra.

A reforma da Lei Suplici ê um dos itens
ãa Operação-Impacto.
A salvação de Nei Braga

Dizia ontem o Senaãor Adolfo ãe Olivei-
ra Franco que seu ingresso na frente amplaserá a salvação áo Sr. Nei Braga. E explicou:Só assim o Nei terá legenda paradisputar o Governo ão Paraná em 1970.
Programa da ARENA -

O Senador Daniel Krieger concluirá nasegunda-feira a lista ãe membros ãa Comis-são que elaborará o programa ãa ARENA. AComissão, ãe nove, já tem sete membros in-áicaâos: os Srs. Carvalho. Pinto, Nei Braga,José Maria Alkmim, Djalma Marinho, Fi-Unto Müller, Pa^llo Sarasate, Rui Santos, Ar-naláo Cerâeira (inãicaão pelos remanesceu-
tes âo PSP) e Tabosa ãe Almeiâa (inãicaão
pelos remanescentes ão PTB).

O Senaãor Nei Braga sugeriu ao Sr. Da-mel Krieger a promoção ãe debates que di-vulguem e avivem os diversos itens âo pro-grama.
Comprometendo

Os Srs. Djalma Marinho e Gilberto, deAzevedo, da Guarda Vermelha, estão visitan-ão áiàriamente o Senaãor Daniel Krieger.
Assim, vocês me comprometem — dis-se-lhes ontem o Liãer ão Senado.

Para fazer a ARENA em Minas
O Sr. Peãro Aleixo teria sugerido ao Go-vernaáor Israel Pinheiro que, para consoli-ãar a ARENA em Minas, se faz necessárioábanâonar a idéia âe que sobrevivem núcleos

pesseãistas e núcleos uãenistas. Apagando-se definitivamente a memória dos ãois extin-tos Partidos, será possível estruturar em cadamunicípio xima agremiação realmente nova eunida, ainãa que disso resulte aqui e ali per-da de substância eleitoral, com o afastam.en-to de chefes municipais que não se confor-mem com a unidade ão âispositivo.
O Sr. Israel Pinheiro inclina-se por aáo-tar tal sugestão, fixanâo novos critérios paraa articulação partiâária de que é incumbido '

o Vice-Governador Pio Canedo. O Sr. Pio Ca-neão foi, aliás, prestigiado pelo Governador,
que o indicou para comparecer a Curitiba, nodia 9, e representá-lo na reunião dos Gover-naâores áo Centro-Sul, convocada pelo SrPaulo Pimentel.
Lênine é o Vice

O Vice-Governaâor de Mato Grosso é oSr.Lemne Povoa e sua origem política é óPTB, nome e origem que áificultariam umasolução no Estado.
Operação-Prudência

Para não interferir no trabalho ão LiderRaimundo Padilha, que pretende exercer a li-âerança, tal como o Marechal Castelo Bran-co o Governo, até o âia 15, o Sr. Ernáni Sá-tiro ausentou-se áe Brasilia.

Carlos Castello Branco

Padilha lê carta de Adauto
explicando razões por que
preferiu ir para o Supremo

Brasília (Sucursal) — Na sessão de ontem da
Câmara, o Líder do Governo, Deputado Raimundo
Padilha, leu, da tribuna, a carta em que o Sr. Adau-' to Cardoso explica as razões que o levaram a aceitar
o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal,
renunciando, em conseqüência, ao mandato dedeputado federal que lhe foi conferido pelo povo ca-
rioca.

Antes da divulgação da carta, o Sr. Raimundo
Padilha, com aplausos do Líder da Oposição, Depu-
tado Mário Covas, fêz grandes elogios á atuação
parlajmentar do ex-Presidente da Câmara. Numero-
sos outros deputados também manifestaram seuapreço àquele ex-parlamentar.
CARTA DE ADAUTO

O texto da carta-renúncia
do Sr. Adauto Cardoso é o se-
guinte:"Renuncio no meu quarto
mandato de deputado federal
pela Guanabara. Não o faço
sem ter meditado longamente
sóbre a opção que realizei en-
tre a magistratura e a reprer
sentação popular. Por 20 anos
dei tudo quanto tinha de ju-
ventude e de devotamento à
vida pública. E 6 no limiar da
velhice que aceito ser juiz do
Supremo Tribunal Federal,
atendendo a uma reiterada in-
cllcacão do Sr. Presidente da
República. É da tradição par-lamentar, meu caro ltder, que
o representante do povo suba
à tribuna, pela última vez,
quando se apnrta de sua casa.
Mão encontro em mim, porírn,íôrças para enfrentar ês.e
transe de despedida saudosa
da Câmara que tanto amei.
Fui forte cm alguns dos epl-
«ódios que, de 1954. a 1966, pu-seram em risco a dignidade e
a independência de minha
casa. Sinto-me porém hoje
fraco e acovardado para dizer-
lhe adeus.

Espero que V. S., um dos
que destaco dentre os meus
amigos mais diletos, compre-
enda e faça compreender acs
companheiros de tantas lutas,
tensões e angústias, de crires
e tumultos, que eu não ouso
olhá-los face a face no mo-
mento da partida. Persuadi-'
me de que nada mais posso

fazer, além do pouco que fiz.
Não são mais para mim as
emoções, a justa ira, a paixãodo bem público, que encheram
a minha vida de político e de-
vastaram como tempestades. Ê
por isso que me refugio na en-
seada de serenidade da Supre-
ma Corte do Poder Judiciário,
retornando aos caminhos da
juventude. E talvez com aque-
la melancólica reflexão de
Guya de que — on devient
idealiste qiuvnd'on commmce
à ne plus croire, c'est aprês
avoir rejete imites les preten-ãues realités t_u'on se console
em ttdorant ses propres rêves.
Peço-lhe, meu nobre amigo de
tantas horas difíceis, que me
ajude ainda nesta. Diga por
mim à Câmara que tanto pre-
zei e defendi, nas suas glórias
e nas suas dificuldades, a pro-
íur.cia saudade com que me
despeçp. E que seja V. o por-
tador da mensagem de reco-
nhecimento que envio aos que,
contra tudo, "contra os engu-
nos. as aparências e os equi-
vocos, sem que eu fizesse ne-
nhuma propaganda, insistiram
em reeleger-me. Asseguro-lhes
por mim que eu só lamenta-
rei se não puder ser, como juiz,
tão intransigente, tão corajo-
so, tão lúcido quanto eles que-
reriam que eu fosse no exer-
cicio do quarto mandato que,
desinteressada e espontânea-
mente, me conferiram. Creia,
meu caro líder, na amizade e
no devotamento do seu (a.)
Adauto Cardoso. Brasília, 2 de
março de 1967."

Políticos da ARENA estão
querendo sublegendas para
evitar terceiro partido

Numerosos políticos da ARENA, principalmente sena-
dores, estão articulando um movimento visando a forçar
a criação de sublegendas na agremiação, linica maneira,
segundo seus Inspiradores, para fortalecer o Partido, evi-
tar a criação da pente ampla e resolver o problema das
dualidades de lideranças regionais.

Os Senadores Nei Braga, Adolfo de Oliveira Franco e
Leandro Maciel são os maiores entusiastas da idéia e já
contam com a franca simpatia do Senador Daniel Krie-
ger, Presidente da ARENA, com o qual mantiveram lon-
gos entendimentos no Rio de Janeiro e, ultimamente, em
Brasília.
A VANTAGEM

A criação de sublegendas te-
ria, principalmente, a vanta-
gem de resolver problemas re-
gionais, como os relacionados
com a luta política que se tra-
va em todo o Pais, em pre-
juízo da unidade da ARENA.
Em vários Estados, por exem-
pio, já surgiram os primeiros
sinais ameaçadores de dissi-
dência, como no Ceará, onde
os antigos pessedistas chega-
ram a admitir a formação de
um nôvo Partido com o Sr.
Virgílio Távora.

O ex-Governador Nei Braga,
que luta contra problemas po-líticos no Paraná, em lace da
disputa que ali: trava com o

Governador Paulo Pimentel
pelo comando político^ da
ARENA, está desenvolvendo
esforços junto ao próprio Ma-
rechal Castelo Branco, para
conseguir que as sublegendas
sejam criadas oficialmente,
antes do término do seu man-
dato.

Outro argumento ponderável
do grupo é o de que a criação
das sublegendas seria um obs-
táculo no caminho do; Sr. Car-
los Lacerda para a fundação
do seu pretendido terceiro
Partido. As lideranças em lu-
ta dentro da ARENA pode-
riam se acomodar nas diferen-
tes sublegendas e perderiam
o interesse de ingressar na
nova agremiação.

Mário Martins quer saber
do Itamarati tudo sobre
o controle da natalidade

Brasília (Sucursal) — o Senador Mário Martins re-
quereu ontem, no Senado, minuciosas informações ao Ita-
marati sobre apelos feitos pelo Governo brasileiro ao nor-
te-americano, ou ã Agência do Desenvolvimento Interna-
cional, para a concessão de ajuda para "solução do pro-blema demográfico do Brasil".

Quer o senador carioca que o Itamarati forneça ao
Senado todos os elementos a respeito do assunto, a come-
çar por cópias autênticas dos pedidos feitos à AID, pe-dindo, ainda, relação completa dos médicos pertencentesaos quadros dòs servidores da União que obtiveram licen-
ça para se ausentar do País para participar de congressos
ou cursos sobre restrição de natalidade.

substituídos por imigrações ma-
ciças". Considera auspiciosos
os atuais Índices de crescimen-
to demográfico do Brasil, tendo
em vista a necessidade de bra-
ços em grande extensão do
nosso território.

Além de discordar daqueles
que pretendem reduzir o Indi-
ce demográfico brasileiro, o Sr.
Mário Martins pretende, com
seu requerimento, trazer a pú-blico tudo o que tem havido nos
bastidores do Governo com re-'lação ao assunto, a íim de quea opinião pública seja devida-
mente informada sôbr quês-tão que reputai da m. ,r lm-
portância para o futuro do
Brasil.

Arenistas que não eram da
UDN querem novos critérios
na escolha para comissões

Brasília (Sucursal) — Um documento reivindi-cando novos critérios na escolha dos componentes
das comissões técnicas da Câmara será encaminha-
do ao líder Raimundo Padilha pelos deputados go-vernistas que não pertenciam à antiga UDN, lide-rados pelos Srs. Teodulo de Albuquerque (ex-PTB),último de Carvalho (ex-PSD), Arnaldo Cerdeira (ex-PSP) e Gilberto Azevedo (ex-PTB).

O documento deverá conter mais de 150 assina-
turas e a coleta íoi iniciada ontem pelo grupo, jáchamado de guarda amarela, que posteriormentereinvindicará também a existência de dois líderes na
Câmara, sendo um do Governo (que será o Sr. Er-
nâni Sátiro, escolhido pelo Marechal Costa e Silva)
e outro da bancada, que deverá ser eleito dentre os
deputados que não pertenciam à UDN.
CRITÉRIOS

Decreto-lei só fêz adaptar a
nova Lei de Imprensa o
Código de Telecomunicações

O Decreto-Lei 236. alterando o Código de Telecomuni-caçoes, baixado nos últimos dias pelo Presidente CasteloBranco, ampliou as atribuições do Conselho Nacional deTelecomunicações e adaptou o Código aos dispositivos danova Lei de Imprensa, que só entrará em vigor a partircio dia lõ, conforme informaram ontem assessore* inHclicos do CONTEL. J
Segundo interpretação dos assessores jurídicos do ór-gão, que somente ontem começaram a estudar o decretoo CONTEL passará a executar diretamente as sançõesaos concessionários do Governo, que anteriormente eram

punidos pelo Presidente da Rpública — no caso de cas-sações de concessão — ou pelo Ministro da Justiça  nocaso da suspensão temporária da concessão.

O grupo pede ao Sr. Pa-
dllha que os deputados re-
eleitos continuem a Integrar
as comissões a que perten-
ciam na legislatura passa-
da e que as vagas exlsten-
tes sejam preenchidas por
representantes do mesmo
antigo Partido a que per-
tenciam os Integrantes do
órgão e que não tenham sido
reconduzidos à Câmara.

Respeitado o quadro atual,
solicitam ainda os depu-
tados dos antigos PSD, PTB
e PSP que em cada comis-
são seja íixndo o número
máximo de três represen-
tantes por Estado, para evi-
tar que alguns Estados te-
nham vários integrantes nu-
ma comissão, e outros, ne-
nhum.

O Presidente da Câmara,
Deputado Batista Ramos,
solicitou ontem aos lideres
da ARENA e do MDB "que
encaminhem com a maior
brevidade as indicações dos
nomes que deverão integrar
as 15 comissões técnicas e
as quatro especiais, para
que possam realizar não só
a eleição de suas direções
como, igualmente, retorna-
rem ás suas atividades nor-
mais e regimentais".

Em 1966, a ARENA conse-
guiu eleger 12 dos 16 presi-
dentes das comissões, res-
tando quatro à Oposição.
Agora, com a extinção da

Comissão do Distrito Fe-
deral — que será comissão
mista do Congresso — o
MDB deseja cinco presiden-
cias, ficando dez à ARENA.
A Oposição presidia as Co-
missões de Finanças, Agri-
cultura, Legislação Social e
Saúde.

A distribuição das vagas,
por bancadas, nas comis-
soes, é a seguinte, segundo
comunicado do Presidente
Batista Ramos: Orçamento
— 36 membros da ARENA e
17 do MDB; Justiça, Econo-
mia, Finanças e Relações
Exteriores, 21 da ARENA e
dea do MDB: Agricultura,
Fiscalização Financeira e
Minas e Energia, 16 da
ARENA e sete do MDB; Edu-
cação, Legislação Social,
Saúde, Segurança Nacional,
Serviço Público e Transpor-
tes, 14 da ARENA e sete do
MDB; Redação, três da
ARENA e dois do MDB; Co-
missões especiais (Valoriza-
ção Econômica da Amazô-
nia, Polígono das Secas, Ba-
cia do S4o Francisco e Va-
lorização Econômica da
Fronteira Sudoeste), nove
da ARENA e quatro do MDB.

A mesma proporcionalida-
de será observada quando
se criarem comissões tempo-
rárias — especiais e de in-
quéritos. A maior, de 25
membros, terá 17 da ARENA
e 8 do MDB, e a menor de
sete membros terá 5 da
ARENA e dois do MDB.

O FORTALECIMENTO
Antes do nôvo Decreto-Lei ao

CCNTEL cabia apenas instruir
os processos de cassação ou
suspensão de concessões e de
determinar as multas impôs-
tas aos concessionários no caso
de descumprimento de suas
normas e do Código Nacional
de Telecomunicações.

A partir da vigência do De-
creto, acreditam que essas pu-nições passarão a ser detenni-

nadas pelo CONTEL ad refe-rendum do futuro Ministro dosComunicações, ao qual o ór-
gão passará a se subordinar,
com a implantação da Refor-ma Administrativa.

As normas para aplicação doDecreto deverão ser elaboradas
nos próximos dias pelo CON-TEL, que se encarregará de co-municá-las aos concessionà-
rios, através de circular ou re-solução.

Deputado tle Minas acha a
massa tle decretos absurda

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Deputado Cícero Dumont, da
ARENA criticou ontem na As-
sembléia Legislativa de Minas"o inoportuno e absurdo
amontoado de decretos edita-
dcs pelo Marechal Custeio
Branco, afirmando que "nossa
esperança é a revogação deíi-
nitiva deles, pelo Presidente
Costa e Silva, até a meia-noite
do dia 15 ou depois, pelo Arti-
go 58 da nova Constituição".

Segundo o Deputado Cicero
Dumont, "o processo de im-
plantação das novas leis, foi de
tal ordem desastroso que mes-

mo os bons propósitos na de-cretação de medidas úteis enecessárias ficaram compro-
metidos . no caas jurídico qu«o Presidente da República criouimprudentemente na sua ta-refa de legislador".

O Deputado Cícero Dumoní;
acha que "não restará ao Ma-
rechal Costa e Silva senão re-
vogar a legislação de última
hora do Presidente Castelo
Branco, pam, num trabalho
racional, aproveitar, posterior-mente, o que de útil íoi edi-tado no amontoado de decre-
tos".

Oficiais de Marinha vão a
Rademaker pedir contra o
ministério das três Armas

Oficiais de. Marinha, descontentes com a possi-vel criação do Ministério das Forças Armadas, pre-vista nos Artigos 168 e 169 do Decreto da ReformaAdministrativa, estão dispostos a fazer nos próximosdias uma visita, em comissão, ao futuro Ministro daMarinha, Almirante Augusto Rademaker, para con-seguir sua gestão junto ao Marechal Costa e Silvacom o objetivo de impedir venha ser criado aqueleMinistério.
Apoiados nas teses dos almirantes Saldanha daGama, Pena Boto, Sílvio Heck e do próprio Radema-ker, além de vários marechais do Exercito e estu-diosos da matéria, os oficiais navais defendem o

principio de que ainda é muito cedo para se discutira criação daquele órgão, uma vez que nenhum mo-tivo o justifica no momento.

Procuradoria revela que a
corrupção foi a causa da
punição aos irmãos Arnaud

Brasília (Sucursal) — A corrupção foi a causa da sus-
pensão dos direitos políticos do Juiz de Direito JoaquimArnaud Gomes Neto, do escrivão Lindonor Patriota doNascimento, do ex-Deputado federal José Arnaud GomesNeto, do comerciante Bianor Aranha Sobrinho e do cor-retor Simplício Cristino, revelou agora, a Procuradoria-
Geral da República.

Inquérito realizado na Comarca de Touros, no RioGrande do Norte, pela Corregedoria do Tribunal de Jus-tiça daquele Estado, revelou a corrupção, que vem desde1957 e que envolve todos os acusados daquela Cidade, ln-cluídos na última lista de cassações de direitos políticosdivulgada pela Presidência da, República. '

ALTERAÇÕES

Comentava-se ontem que
vários oficiais da Marinha
estiveram reunidos na noite
anterior na residência de
um deles, em Copacabana,
discutindo o. decreto da re-
forma administrativa, prin-
cipalmente o artigo que pos-
sibillta a criação do Minis-
tério das Forças Armadas.
Após os debates, os militares
demonstraram estar dispôs-
tos a redigir um documento"mostrando a incoveniência
da criação agora de um su-
penninistério", que deveria
ser debatido nas unidades
não só da Marinha como do
Exército e Aeronáutica.

Contraditando a tese dos
oficiais da Escola Superior
de Guerra de que a unifica-
ção das três Armas seria
fator de grande economia
para o País, sustentam que
um nôvo ministério forçosa-
mente trará consigo toda
uma série de encargos no-
vos com as respectivas des-
pesas.

Argumentam, também,
que o Estado-Maior das Fôr-
ças Armadas, com pequenas
alterações, poderá muito
bem desempenhar as fun-
ções comuns das três Ar-
mas, coordenando os seto-
res interdependentes, não
havendo assim a necessidade
da criação de um nôvo ór-
gão militar.

Leia Editorial "Execução"

ROUBANDO OS COFRES

Desde 1957 o Presidente áo
Tribunal Federal de Recursos
vinha solicitando ao Juiz Joa-
quim Arnaud a remessa de pro-cessos noa quais se apurava a
dívida de muitas pessoas para
com o Banco do Brasil, devido
ao reajuste pecuário.

Em 1959, a pedido do Pro-
curador-Geral da República, o
Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Norte instaurou ln-
quérito para investigar denún-
cias de que o Juiz atuava em"detrimento dca cofres públi-
CCS". Em relatório o Correge-
dor Valtércio Bandeira de Melo
expÔ3 a situação de "anarquia
impera nte nos serviços da Co-
marca" de Touros e propôs ara-
pia correíção para se "tomar
pé no tumulto e desorganização
dos serviços forenses".

CORRUPÇÃO FOI
A CAUSA

O relatório do Corregedor diz
do Juiz Joaquim Arnaud Go-
mes Neto: "Foi o executor da
fraude. Durante 10 anos logrou
exercer a judicatura, na Co-
marca de Touros, em função
dos interesses do Dr. José Ar-
naud. Primeiramente, desen-
volvendo atividades político-
partidárias, notabilizou-se co-
mo o mala forte cabo eleitoral
de seu irmão. Depois ampliou
a sua conduta de magistrado
corrupto, para permitir que se
praticasse, sob as suas ordens,
essa garatusa nos processos de
ajuste pecuário. A sua respon-
sabilidade não tem limites.
Participou, ativamente, da re-
formulação dos feitos e organi-
zação de outres atos fictícias.
Desses atos degradantes, auíe-
riu benefícios vantajosos".

O relatório em seguida apon-
ta os atos de corrupção do es-
crivão Lindonor Patriota do
Nascimento, que se mancomu-
nora com o Juiz para falsificar
documentos, certidões e assina-
turas em processos e livros de
registro público.
JOSÉ

Diz ãe José Arnaud Gomes
Neto, — ex-Deputado Federal:"Idealizador da espoliação, exe-
cutou-a, juntamente com o seu
irmão Joaquim Arnaud, des-
pido do menor senso de pudor.Frevalecendò-se da posição de
Deputado Federal, conseguiu
todas as franquias para efe-
tuar, sem nenhum obstáculo, a
operação-pecuária.

Através de depoimentos e
prova documental está eviden-
ciada, de modo inequívoco, a
responsabilidade do Dr. José
Arnaud. Foi o maior beneficia-
rio de tudo isso, mantendo, porêsse meio, uma vida de perdu-
lário. "Nunca se pejou de insti-
tuir um império de corrupção
e descalabro".

O relatório do Corregedor
Valtércio Bandeira de Melo em
seguida aponta Bianor Aranlia
Sobrinho, diretor da firma,
João Câmara Indústria e Co-
mércio, e Simplício Cristino,
Corretor, como cúmplices em
todos os golpes desfechados
pelos Irmãos Arnaud contra o
Banco do Brasil, na capítulo do
reajuste pecuário, Importando
os prejuízos em centenas ds
milhões de cruzeiros.

O relatório íoi enviado ao
Ministério da Justiça há al-
guns anos e dai foi ao Conse-
lho de Segurança Nacional, re-
sultando nas suspensões, ln-
cluídas entre as últimas efe-
tuadas pelo Presidente Castelo
Branco.

CONTRA

Ao pedir que o Governo Cas-
teio Branco forneça ao Senado
todos os elementos existentes
sóbre tentativas de desenvol-
ver no Brasil uma ampla cam-
panha de controle de natali-
dade, o Sr. Mário Martins dei-
xa claro, na justificativa do
seu requerimento de informa-
ções, ter. posição frontalmente
contrária ao pensamento do
Governo.

Invoca, entre outros, o ar-
gumento de que "o Brasil é um
País de população rala em face
do seu território, com regiões
Imensas carecedoras de braços,
que não podem nem devem ser

Jeremias
dá novas
incertas

Niterói (Sucursal) — O Go-vernadór Jeremias Fontes deu
prosseguimento ontem ãs suasincertas, visitando o DER-RJ,
onde verificou que todos os se-tores estavam funcionando
bem, ao contrário do que acon-
teceu na cadeia pública de Me-
riti, onde esteve há dias e en-
controu 140 presos numa cela
que não oferecia condições pa-
ra abrigar dez.

Almirante
americano
na Bahia

Brasilia (Sucursal) — Se-
guiu ontem para Salvador, de-
pois de visitar diversos pontosde Brasília, o Comandante dasFórçns Navais norte-america-
nas do Atlântico Sul, Almlran-
te George Price Koch, que es-tá acompanhado de sua mu-lher e de 6eis oficiais da Ma-rinha dos Estados Unidos. O
grupo, que procedia do Rio,
está percorrendo diversas ca-
pitais brasileiras.

Sindicato acusa patrões de
incendmrem canaviais para
resolver seus problemas

Recife (Sucursal) — O Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais do Cabo, Sr. João Luís da Silva,
disse, ontem, que "os últimos incêndios de canaviais ío-
ram ateados pelos usineiros e fornecedores, para que a
cana queimada seja moi da em regime de emergência, o
que evitará prejuízos com a chegada das chuvas".

O líder sindical explicou que a maioria dos usineiros
e fornecedores, cortando a cana normalmente, não con-
seguirá moer toda a safra, "já que a demora dêste mé-
todo impedirá que o produto, cercado pela lama com o
inverno, seja transportado para as usinas".

Suplentes da ARENA se
reúnem para saber quem
poderá fazer oposição

A recém-criada Associação dos Suplentes de Depu-
tados Estaduais e Federais (ASUDEF) da ARENA reuniu-se
ontem apela sétima vez, a fim de determinar o critério
para a escolha de representantes da Oposição nas dire-
tórias das companhias de economia mista do Estado.

Das três propostas, duas foram retiradas em favor da
apresentada pelo suplente Herculano Carneiro, a ser dis-
cutida na próxima assembléia, marcada para o dia 8 de
março, já que o número de presentes ontem era insufí-
ciente para a votação da matéria.

VANTAGENS

— Incendiando os canaviais —
continuou — os proprietários, ba-
seado, em determinação do IAA,
decretam estado de emergência
para a rnoagem da cana queima-
da, entrando o serviço paios sá-
bado, domingo e feriados.
Acusando os camponeses pelo in-
cêndlo, deixam de pagar 30% dos
seus salários, conforme o último
contrato coletivo do trabalho, o
que oa livra do prejuízo dos 20%
de sacarose perdida com o logo,
Ao meeiuo tempo, dizendo que hâ
Insatisfação no campo, o que nfio
deixa de ser verdade. • mostran-
do oa Incêndios como prova, os
patrões solicitam ao Governo o
aumento do preço do açúcar, pois

só assim, alegam, ecrá possivel
acabar-se com a inquietação.
PREJUÍZOS

Caso a Policia descubra que
sfio os proprietários os responsa-
veis pelos incêndios — afirmou —
eles terfto de pagar aos trabalha-
dores os seus salários integrais
pelo serviço, o quo, de qualquer
forma, representará muito meno3
prejuízos que deixar de moer %
cana face à chegada do Inverno.

No fim de tudo — concluiu
o Presidente do Sindicato Rural
do Cabo — quem paga süo os
camponeses, que passam por sub-
verslvos, quando na realidade
subversivos sáo seus patrões, que
nfio cumprem nem a lel traba-
lhlsta do salário minimo.

OBJETIVOS

Com 117 membros, a
ASUDEF é um. movimento que
possibilitará a organização dos
suplentes, para torná-los peças
atuantes dentro do Partido.
Dar vivência partidária no in-
tervalo entre as eleições e con-
correr para o crescimento do
Partido, no seu cumprimento
político, são seus objetivos
principais. Os pioneiros da
criação da ASUDEF foram cs
Srs. Jaime Malaquias e Ro-
mero Morgado, e o Presidente
é o Sr. Heitor Furtado.

A proposta do Sr. Hercula-
no Carneiro, que será discuti-
da na próxima assembléia,
consta dos seguintes itens: es-

colher para a Diretoria d«
Oposição nas Companhias Mis-
tas do Estado um suplente íe-
deral ou estadual que tenha
comparecido, pelo menos, auma das reuniões da ASUDEF;
os candidatos inscritos paracada cargo deverão defender
uma tese ou falar quanto á
natureza do cargo pretendido;os candidatos só poderão Ins-
crever-se para um cargo ape-
nas; para cada cargo preten-dido deverão apresentar titu-
los ou condições que os habi-
litem no sufrágio (em escru-
tínio secreto) dos membros daARENA; caso não haja inseri-
ção de suplentes, a ASUDEF
indicará dentre os sócios doPartido quem tiver as condi-
ções exigidas.
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Governo federal vai indenizar
O Ministério dos Organls-

mos Regionais instituiu on-
tem uma equipe de campo
com a finalidade de fazer
levantamentos finais que
servirão para fixar as inde-
nizações a serem creditadas
aos que perderam proprie-
dades e outros bens nas
últimas enchentes no Esta-
do do Rio.

À equipe foram dadas
duas tarefas: avaliar os da-
lios sofridos por particular
res no que se refere ã habi-
tação, benfeitorias, móveis,
utensílios, lavouras e cria-
ções e verificar as possibi-
lidades do aproveitamento

das áreas assoladas, tendo
em vista a eventualidade de
novas enchentes.

LEITE DOADO

O grupo de trabalho para
assistência às vitimas das
enchentes informou que fo-
ram doados pelo Ministério
da Saíide 10 800 quilos de
leite em pó para a assistên-
cia alimentar que está sen-
do prestada através do Mi-
nistério dos Organismos Re-
gionais nos Municípios de
Itaguaí, Barra do Pirai, Pa-
raiba do Sul, Pirai, Três
Rios e Barra Mansa.

quemperd

BNH dará NCr$ 10 milhões

para reconstruir moradias

O Secretario de Economia,
Sr. Armando Mascarenhas,
anunciou ontem que dentro do
convênio firmado entre a
COPEG e o BNH, o Governo
Estadual empregará NCrS 10
milhões de cruzeiros (CrS 10
Bilhões de cruzeiros antigos)
na recuperação e construção
de casas para as famílias de-
sabrigadas pelas últimas en-
clientes, proteção de encostas e
reforços de fundações atingi-
das. ¦

Com prazo de carência de 12
meses, o financiamento com-
prende NCr$ 5 milliões (cinco
bilhões de cruzeiros antigos)
do BNH, sendo o restante da
própria COPEG, encarregada
das obras de infraestrutura. Os
projetos das novas casas serão
gratuitos e, baseados em lau-
<los técnicos, os engenheiros do
Estado vão executar o convênio
nas zonas urbana e rural.

CONVÊNIO PRONTO

O convênio entre a
COPEG e o BNH — disse o
Secretário de Economia — , ne-
gociado em tempo recorde, é
um instrumento importante.
Cerca de NCr$ 10 milhões (dez
bilhões de cruzeiros antigos)
serão aplicados na recuperação
e aquisição de cnsas para as
pessoas desabrigadas. A
COPEG financiará as obras de
Infraestrutura, como arrimos
nas encostas, reforços de fun-
dações e taludes. O pra,zo de
carência, segundo o convênio, '
é de doze meses e o de resgate,
em casos de obras de infraes-
trutura, de cinco anos. A apli-
cação deste projeto requereu a
preparação de uma pequenaunidade na COPEG.

Afirmou o Secretário que,
não sendo limitativo em têr-
mos numéricos, o financia-
inento poderá ser ampliado pe-
lo BNH, que estará em condi-
ções de revê-lo, a fim de aten-
der todos os casos.

Queremos — disse — dar
uma grande velocidade na
execução do convênio, tanto na
zona iirb[ana de Laranjeiras,
uma das mais atingidas, como
na zona rural, sobretudo em
Santa Cruz, onde os prejuí-
zos foram incalculáveis. O teto
é praticamente ilimitado, ofe-
recemos projeto gratuito e,
para isso, os interessados de-
vam procurar os engenheiros
Felipe Quental e Henrique
Aragão, na COPEG. A inicia-
tiva do convênio pertenceu ao
Presidente do BNH, Sr. Mário
Trindade, sendo inclusive um
marco significativo no entro-
samento entre o Governo es-
tadual e o federal.

Salientou o Sr. Armando
Mascarenhas que, da parte da
Secretaria, da COPEG e do
BEG, houve assistência maci-
ça e direta do Governo após
os desabamentos, "causados
em grande parte pela desídia
dos órgãos federais na zona
rural, principalmente em San-
ta Cruz".

—- As inundações na área
de Santa Cruz — prosseguiu— prejudicaram as melhores
culturas, sobretudo na Estra-
da dos Japoneses, cujas pro-
priedades vinham sendo traba-
lhadas com afinco. Os imple-
mentos ficaram danificados,
inclusive bombas e tratores e
as casas íoram totalmente des-
truldas.

DNOS OMISSO

— O Departamento Nacio*
mal de Obras e Saneamento —

Flagelados devem ficar
por ora em Campo Grande

Apenas na semana que vem
o Governo deverá pronunciar-
se sobre o destino que será da-
do aos flagelados que ainda se
encontram na Fazenda Modê-
lo e que tiveram suas casas
destruídas durante as últimas
enchentes.

O Departamento de Obras
Sociais da Secretaria de Ser-
viço Sociais informou que até
ontem havia ainda 339 famí-
lias, num total' de 1 741 pes'-soas, na Fazenda Modelo, sen-
do iniciado um levantamento
da situação das casas daque-
les que ainda se encontram lá.
DEMORA

Explicou a mesma fonte doDepartamento de Obras Sociais

que o pronunciamento do Go-
vêrno com relação aos flage-
lados está dependendo do le-
vantamento que está sendo
íeito pelas assistentes sociais e
que as famílias cujas casas de-
Gabaram terão ainda que espe-
rar algum tempo, pois a de-
mora poderá ser grande, já quo
o Estado está dependendo de
verba para a solução desses
problemas.

Entretanto, várias famílias já
deixaram a Fazenda Modelo,
cansadas de esperar pela solu-
ção do Governo. Antes, tiveram
que assinar um termo de res-
ponsabllidade, no qual foi de-
clarado que a saída do local
se deu por livre e espontânea
vontade.

continuou o Secretário — não
atendeu aos apelos do Estado.
Os diques dos Rios Guandu,
Guandu-Mirim e Canal de S.
Francisco, no período das chu-
vas, achavam-se em péssimo
estácio de conservação, embora
fossem vitais para a baixada
de Santa Cruz. A desgraça
não foi maior devido & draga-
gem do Canal de São Fernan-
do, executada pela Secretaria
de Agricultura durante o ano.
Voltarei a pleitear mais traba-
lho das autoridades federais.

Disse, ainda," o Secretário de
Economia, que o DNOS deve,
urgentemente, interditar a ex-
floração das usinas de areia
nos canais, "tarefa que escapa
ã nossa; competência", dragar
os desaguadouros do Guandu,
Guandu-Mirim, São Francisco
e áreas de Jacarepaguá e tra-
balhar ativamente para. man-
ter as zonas críticas saneadas.:

Os danos causados na
área de Gardênia Azul e do
Rio Anil — acrescentou — fo-
ram provocados pelo assora-
mento do Guandu em Jacaré-
paguá. Propus ao Governador
Negrão de Lima a compra ime-
diata de três dragas especiais,
chamadas dragas de lança, pa-
ra que consigamos regularizar
os cursos dos canais de Jaca-
repaguá, Campo Grande e
Santa Cruz. O atendimento
aos lavradores, contudo, na
época das enchentes, foi satis-
f a tório. Sem nenhuma buro-
cracia, atendemos todos nos
postos agrícolas de Santa Cruz,
Campo Grande e Jacarepaguá.
Estive na Fazenda Modelo, on.
de a assistência e o amparo da
COCEA, além das condições
sanitárias, .podem ser conside-
rados bons.

CIDADE ILHADA

Fatos como estes — disse
o Secretário Armando Masca-
renhas — ocorrem há 10 anos.
As negociações com a Rio
Light para a conversão de ire-
qüência fazem-se morosamen-
te. O Rio continua uma ilha
de 50 ciclos. A COPEG iniciou
entendimentos com a Eletro- '
brás a iim de tentar corrigir a
queda de faturamento das in-
dústrias. Caberia à Eletrobrá3
financiar a imediata conver-
são de freqüência no Estado.
As negociações, neste sentido,
vão ser recrudescidas, pois o
diploma legal baixado pelo Go-
vêrno federal é omisso quan-
do se trata de saber quem pa-
gará as. obras para a conver-
são. A queda do faturamento
na indústria do Estado atingiu
60 por cento.

A Guanabara — finalizou
— não pode mais passar um
ano sem estar integrada no sis-
tema de 60 ciclos. Como solu-
ção de emergência, a COPEG
tentou facilitar a aquisição de
geradores. Apesar de o abas-
tecimento ter sido normal, vou
apresentar ao futuro Ministro
da Agricultura, Sr. Ivo Arzua,
um programa de cooperação
mútua baseado em quatro pon-
tos fundamentais: assistência
financeira através da comer-
cialização da produção avíco-
la; criação de mercados produ-
tores rurais com funcionamen-
to de feiras livres permanen-
tes; abastecimento de pesca-
do; e estruturação dinâmica
de distribuição de competência
para que se exerça no Rio uma
eficaz política de abastecimen-
to. Na próxima semana, pos-
slvelmente, terei um entendi-
mento com o Sr. Ivo Arzua.

Amanhã é o Dia do
Amor pelo Rio

AmanhS . o Dia do Amor
pelo Rio, em que empresários
e populares sairão às ruas pa-ra ajudar a limpá-las, com acolaboração do Exército e da
Marinha, artistas de rádio e
televisão e pessoas de destaque
social.
. Cerca de 100 caminhões de
particulares, equipados para a
limpeza, partirão às 7 horas¦ do ponto de concentração, na
Rua Riachuelo, em frente ao
Clube Carnavalesco Democrá-
ticos, dando início oficial à
operaçáo.

Fred, Carequlnha e Zumbi
percorrerão durante o dia as
Praças Edmundo - Bittencourt,
Nossa Senhora da Paz, do Li-
do, Aterro da Glória, Saenz
Pena e Jardim do Méier, ar-
mados de vassouras. Renata
Fronzi limpará a calçada do
Teatro Serrador a partir das
15 horas.

. Entre as empresas que co-
operarão estão as Casas da
Banha, Tonelux. Gaio Marti,
Mercearias Nacionais, Kibon.
Ult ral ar, Crush, Heliogás,
Transportes Brasileiros, Rei da
Voz e RV Serviços.
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E agora vamos descansar que ninguém é de ferro (cliarge ãe Lan)
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Uma brecha feita pela depressão do asfalto na Rua Gonçalves Dias. em frente aos números 41' e4â, vinha provocando diversos tombos, especialmente de senhoras, até que alguém resolveu colocaruma placa que era ao mesmo tempo aviso e manifestação do espírito de humor do carioca: "Túnel
Negão — Via Castelo B"

Pedras ainda ameaçam rolar
sobre Rua Belisc

Nas imediações do local dos desabamentos
em Laranjeiras, surgiu uma nova ameaça anto
a possibilidade de rolarem duas enormes pedrassobre mais de cinco edifícios da Rua Belisário
Távora, onde os moradores estão apreensivos,
pois já houve um deslizamento de 10 centime-
tros e os técnicos ainda não chegaram a uma
conclusão. -

Apesar da maioria dos prédios ameaçados
estar interditada ou abandonada, os mo-
radores do local, como Dona Lisete Néri da
Fonseca, estão apreensivos, uma vez que "per-
demos todos os nossos bens e o nosso único
apartamento, comprado com muito esforço. Por
isso solicitamos do Governo providências ur-
gentes para evitar uma catástrofe".
SEGUNDO ATO

Os moradores da Rua Belisário Távora não
entenderam porque o Governo estadual ain-
da não providenciou maior número de ho-
mens para trabalhar no local das pedras. Soas rochas se desprenderem correrão sobre di-versos prédios na Rua Ortiz Monteiro, Rua
Cristóvão Barcelos e Rua Belisário Távora.

Os técnicos do Instituto de Geotécnica
ainda não chegaram a uma decisão definitiva,e além disso estão receosos de dar informa-
çoes. Estão pensando em dinamitar a rocha,
mas o Estado não possui a malha de aço ne-cessaria para impedir que, com a explosão, csresíduos de rocha saltem sôbré os prédios mais
próximos. Quebrar a pedra aos poucos tam-bem é impossível, pois o impacto das marretas
poderá facilitar o deslocamento.

Ante a indecisão dos técnicos do Departa-
mento de Estradas de Rodagem, órgão que estácuidando do problema das pedras, as moradoresresolveram abandonar suas residências. O SrAristides Bittencourt, morador da Rua Belisâ-no Távora, disse que espera uma providênciaurgente, pois está morando na residência de
parentes.
A REMOÇÃO DOS CORPOS

_ Durante os trabalhos de ontem, na remo-
çao dos soterrados dos edifícios que desaba-ram na Rua Belisário Távora, foram encon-trados mais dois corpos. Um era da menina.Ana Paula Marcai Arruda, de oito meses, eo outro o de uma mulher não identificada, com25 anos presumíveis. Calcula-se que ainda exis-tam mais de 60 pessoas soterradas.

O Administrador Regional de Botafogo Sr.Jorge Avelino, disse que os trabalhos devem

írio Távora
estar concluídos dentro de uma semana, mas
os moradores nas Imediações acham que le-
vara ainda mais tempo. O trator, que trabalha
no local, segundo os responsáveis, não é paracavar os escombros, mas apenas formar uma
plataforma, a fim de facilitar o trabalho da
draga.

Os valores das vítimas, encontrados entre
os escombros, poderão ser procurados pelos pa-rentes na 9." Delegacia Distrital ou então no
Quartel Central do Corpo de Bombeiros.

PRÉDIOS INTERDITADOS

Por estarem sujeitos aos deslizamentos deencostas ou queda de pedras, ou ainda por te-rem sido abalados pelos últimos temporais,
existem dezenas de prédios interditados na ci-dade, sem contar os milhares de barracos cmfavelas, que foram desabitados por ordem dasautoridades da Secretaria de Obras:

Rua das Laranjeiras, 397 e 374; Efigênio
Sales, 292; Rubens Vaz, 456; Lobato, 19; Pe-
reira da Silva, 90G, 824 e 356; General Cristo-
vão Barcelos, 251, 255, 280 e 281; Belisário Tá-
vora, 305, 535, 577, 586, 602 e 647; Estrada daGávea, 199; Rua Couto Fernandes, 555 e ou-tro sem número; Tome de Sousa, 180, 188 e192; Avenida Presidente Vargas, 3 396; PedroAmérico, 759 e 759-A, Dias de Barros, 29; Al-
mirante Guilhobel, 131; Almirante Alexandri-
no, 788; Teixeira Mendes, 51 e 71; Fernão Car-din, 29 (várias casas); Santo Cristo, 195, casa5; Manuel Correia, 170; Praca Emboada, 101;Travessa Henrique Azevedo, 144 e 154; Rua
Santo Amaro, 113, casas 7 e 8 e o número 23(alguns apartamentos); Miguel Cervantes 85-
Cândido Mendes, 140; Oriente, 11, Q.N; Maria-
na Portela, 61; Visconde de Itabaiana, do 22ao 114 (fundos das casas); Rua Sousa Barros
(diversos); Santo Amaro, 19G (alguns aparta-mentos); Zamenhhoff, 76; São Carlos. 3;:i-Santo Amaro, 157, 159,' 161, 163 e 165; Efigê-nia Sales, 175, 189 e 297; Rua Moderno, 47;Capitão Meneses, 1 185 (várias casas); Tenen-te Frederico Gustavo, do número 220 ao níime-ro 281; Ladeira do Castro, 92; Santa Cristi-na, 165; casa 5; Torres de Oliveira, 143; Ma-rechal Rondon, 1 236; Rua B, 33, 35, 37, 38, 39

-;.1?Ã,Bua A' casas d° 34 ao 40 (Conjunto doIAPC); Travessa Manuel Lebrão, 26, 28, 30 e32; Rua São Francisco, 10; Rua do Russel, 344(vários apartamentos) e 368, 376 e 388: é La-deira da Glória, 228.

eu nas enchentes
Sociedade de gás assegura
a proteção dos gasômetros

t A Sociedade Anônima de Gás
Informou ontem que uma fir-
ma indicada pelo Instituto tíe

_ Geotécnica já está estudando a
construção de muros de con-

. tenção para proteger os seis
gazõmetros localizados próxi-
mos à encosta do Morro Azul,
em Botafogo, pana protegê-los
dos deslizamentos sucessivos
que lá vêm ocorrendo com as
últimas chuvas.

Já foram construídos peque-
nes muros junto a alguns pré-dios das ruas da vertente do
morro, para evitar que as águas
das chuvas continuassem pro-

. vocando infiltrações nos gazô-
metros, o que gerou pânico en-
tre os moradores das redonde-
zas, temerosos de uma expio-
são. Não existe, porém, êsse pe-
rigo, segundo informou ontem
a concessionária.

DESLIZAMENTOS

O Superintendente-Geral da
Sociedade Anônima de Gás, Sr.
Cláudio Morais, disse que jáíoram removidas diversas bar-
feiras das ruas Dr. Sousa Lo-
pes e Marechal Bento Manuel,
na encosta do Morro Azul, para
evitar possíveis deslizamentos
cm direção aos gazõmetros.
Também foi consertado um ca-
no dc água que abastece essas
ruas, cujos vazamentos esta-
vam provocando pequenas infil-
trações nos gazõmetros.— Os gazõmetros — conti-
nuou — estão em perfeito es-
tado de conservação, e abaste-
cem normalmente toda a Zona
Sul. Têm um sistema de segu-
rança, com válvulas que fazem
o gás escapar diretamente para
a rede distribuidora, sempre
que houver um aumento de
pressão perigoso. São seis vál-
vulas interligadas: quando uma
apresentar defeito, as outras
entram imediatamente cm
ação.

O Sr. Cláudio Morais afir-
meu quo os moradores das ime-
diações nada devem temer "c

muito menos estabelecer para-lelos indevidos com o que acon-
teceu em Santos. A explosão de
lá jamais se repetirá aqui". Os
próprios deslizamentos, porém,
já são motivo de grande lnquie-
tação para os moradores. No
último temporal deslizou partada encosta do Morro Azul, si-
tuada um pouco acima do m.°S5
da Rua Dr. Sousa Lopes, físto
prédio continua ameaçado, e
seus moradores confessam quenão conseguem mais dormir"com qualquer chuvinha".

Igualmente os prédios n.°s 50
e 54, da Rua Marechal Bento
Manuel, um pouco acima, estão
ameaçados pela encosta, que jádeslizou parcialmente nas cn-
clientes do ano passado, der-
rubando seus muros. Toda a
vegetação da encosta está sen-
do retirada por uma firma
construtora, que lá pretendeconstruir um prédio, contra-
riaridò o recente decreto do
Governador Negrão de Lima.
O trabalho de erosão das chu-
vas fica assim facilitado e vá-
rias pedras soltas ameaçam
cair, sem que o Estado tenha
tomado até agora qualquer pro-vidência.

NAS ENCOSTAS

Na Rua Antônio Parreiras,
esquina com Barão da Torre, a
íirma construtora Lança S|A.
icolocou vistosos amincios de
um edifício que pretende cons-
truir na encosta do Morro do
Cantagalo, exatamente no lo-
cal onde este ano desabaram
vários barracos. O engenheiro
responsável é o Sr. Ivo Diniz
da Silva e a encosta está bas-
tante erodida, podendo ocorrer
novos deslizamentos.

Ao lado, na Rua Antônio
Parreiras, está sendo construí-
do mn edifício de 10 andares,
também na encosta do morro.
Para a construção desse edifí-
cio íoi derrubada uma parte
do sopé do morro que. perdeu
sua base de sustentação, o que

provocou no último temporal
deslizamentos e quedas de bar-
reiras, que obstruíram total-
mente a rua. A firma cons-
trutora José EJkind está fa-zendo um muro de contenção
no alto do morro, mas mesmo
assim os moradores dns proxi-midades estão apreensivos, poisacham quo a obra não basta
para conter a terra e as pe-dras que ameaçam rolar.

Os que moram nos prédiosvizinhos apelaram ontem aoGoverno do Estado, por inter-
médio do JORNAL DO BRA-
SIL "no sentido de que cumpra
seu próprio decreto, proibindoou interditando quaisquer cons-
truções nas encostas".

APREENSIVOS

Os moradores do edifício
n.° 94 da Ladeira dos Tabaja-
ras ficaram apreensivos, quan-do souberam, através do JOR-
NAL DO BRASIL, que o Insti-
tuto de Geotécnica do Estado
não possui em seus quadros ne-
nhum geólogo. Uma equipe do
Instituto está fazendo alguns
estudos no morro fronteiro
àquela rua, para verificar se
uma pedra de sou cume ofe-
rece porigo ao edifício, onde
residem 77 famílias.

— A princípio — disseram —
íicamos satisfeitos quando o
Instituto atendeu ao nosso pe-dido e mandou uma equipe pa-rá estudar o moiio. Sabemos,
porém, que os geólogos são os
únicos técnicos indicados paraíazer a vistoria. Como podere-
mos então confiar num laudo
de leiges?

Muitos moradores disseram
ontem que se vão mudar, poisentram sempre em pânico
quando chove. No último tem-
poral a maioria foi morar em
casa de parentes. Estão, além
disso, revoltados com o Estado,
que não impede alguns parti-
culares de desbastar o sopé do
morro, retirando o saibro paravender a firmas construtoras.

Costa Nunes exige previsão
— A tecnologia e a ciência

poderiam ter previsto os tem-
porais que caíram lio Rio em
1907, embora não pudesse evi-
tá-los — disse ontem o cate-
drâtlco de Física da Escola de
Engenharia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro,
Professor Antônio Jpsé da Cos-
ta Nunes, na aula inaugural
de abertura dos cursos.

O Professor Costa Nunes
apontou a criação do Institu-
to Geotécnico do Estado como
uma medida acertada para
evitar, no futuro, deslizamen-
tos e desmoronamentos como os
dos dois últimos anos, "pois
eles são um desafio à engenha-
ria brasileira e só estudos e
pesquisas ensinarão a impe-
di-los".

MEMÓRIA FRACA

. Depois de fazer um histó-
rico do temporal na Serra das
Araras, opde foram atingidas
a. estrada Rio—São Paulo e as
usinas da Light, e dos desmo-
rónamentos do Bairro de La-
ranjelras, afirmou o Professor
Costa Nunes que "só a tradi-
cional memória fraca dos bra-
sileiros não deixou a engenha-
ria prever a queda das chuvas
torrenciais que causaram essa
catástrofe".

Lembrou o catedrático de Fi-
sica da Escola de Engenharia
que a ciência e a tecnologia
poderiam ter previsto a ocor-

rência dos temporais, se aten-
tassem para o deslizamento do
Morro do Querosene, em 1904,
e para queda de barreiras na
Estrada do Contorno de Petró-
polis e da própria Rio—São
Paulo, na Serra das Araras".

— As chuvas caídas no Rio
eno passado e este ano — dis-
se o Professor Costa Nunes —
foram de fato excepcionais. Os
índices pluviométricos então
registrados nos devem servir
de aviso para o futuro. Quem
nos garante que não teremos
semelhantes temporais em
19G6? Não responsabilizo pes-
soas ou grupos pelo ocorrido,
mas temos todos do nos pre-
pararar para fazer frente a
outras chuvas e evitar que as
conseqüências se repitam.

CIDADES MAL SITUADAS

Afirmou o Professor que em
nenhum outro país do mundo
o estudo sobre desligamentos e
mecânica das rochas merecem
maior importância da enge-
nharia como no Brasil, porque
nenhum outro oferece, pela sua
topografia, condições mais pro-
picias à ocorrência de desmo-
r a mentos.

— A maioria de nossas gran-
des cidades — acrescentou o
catedrático de Física — está
situada nas encostas ou apor-
tada entre a montanha e o mar.
Para citar apenas algumas,
enumeramos o Rio de Janeiro,

Santos, Salvador, parte de São
Paulo, parte de Belo Horizon-
té, Porto Alegre e Caxias do
Sul. Além da topografia, luta-
mos com dificuldades meteo-
rológicas e geológicas. Cumpre,
por isso, que estejamos tam-
bém cm condições técnicas da
íazer írente a esses fenôrae-
nos.

O Professor Costa Nunes res-
ponsabilizou as favelas, prin-
cipalmente as colocadas nos
altos dos morros e nas encos-
tas, pela provocação de desli-
zamentos, devido ao desmata-
mento que causam e ao acúmu-
lo de detritos sobre a superfí-
cie das rochas.

— É certo que não íoram as
favelas que provocaram os des-
lizamentos de Laranjeiras, ês-
te ano, nem o da Avenida
Edson Passos, ano passado —
disse o Professor — mas para
cada um desses casos se apon-
tam dezenas de outros cm que
a favela é a principal respon-
fiável. Por isso, é necessário
erradicar as favelas, dando aos
seus moradores uma opção pa-
ra morar, pois não podem ser
simplesmente removidos.

O Professor Costa Nunes se
manifestou contra a proibição
de edificações nas encostas,
mas disse acreditar que o tíe-
creto do Governador Negrão de
Lima não passará de uma sus-
pensão, "até que o Governo
encontre a solução para evit»1"
novos deslizamentos".

Proteção civil tem professores
A primeira turma de pro-

fessõres em proteção civil, com-
posta de 750 alunos, que já vi-
nha atuando no Maracanãzi-
nho, Fazenda Modelo e em La-
ranjelras, formou-se ontem, em
solenidade realizada no audi-
tório do Ministério da Educa-
ção e Cultura, responsável pe-
lo curso, através do Centro de
Orientação de Proteção Comu-
nilária.

O orador da turma, Gilberto
Moura de Castro, depois de
ressaltar que "os formandos
haviam saído do marasmo de
uma sociedade estática", disso
que "o Brasil íêz sua primeira
bomba atômica, cujo núcleo
não era a união de microns e
prótons e sim a solidariedade
humana".

A turma Irene Milanês — en-
íermeira que morreu pouco de-
pois do início do curso —, cons-
tituida de moças, rapazes e até
pessoas de mais idade, recebeu
os diplomas de professores em
proteção civil, após um ano de
estudos no Centro de Orienta-
ção de Proteção Comunitária do
MEC, entidade criada a 14 de
março do ano passado com a
finalidade de atender às víti-
mas das catástrofes.

Os -alunos, que usam unifor-
me azul com uma braçadeira
branca onde está desenhada
uma cruz, antes mesmo de con-
cluirem o curso, já haviam sido
chamados a intervir, por oca-
sião das últimas enchentes,
quando íoram feitas várias

frentes de trabalho no atendi-
mento aos flagelados.

O idealizador do curso, Pro-
íessor Tarso Coimbra, foi ho-
menageado pelo orador da tur-
ma, assim como o Patrono, VI-
ce-Presidente Pedro Aleixo e o
Paraninfo, Ministro Raimundo
Moniz de Aragão, que se íize-
ram representar.

Estiveram presentes ainda à
solenidades, os Comandantes
do Corpo de Bombeiros e da
Polícia Militar, o Presi-
dente da Cruz Vermelha, e os
representantes do Governador,
do Estado-Maior das Forças
Armadas, dos Ministros da
Guerra e dos Organismos Re-
gionais e do Departamento Na-
cional de Educação.

Problema é a lama, não o nariz

Escombros levam restos humanos
Moradores vizinhos a um ter-

reno baldio situado na esquina
das Ruas Pinheiro Machado e
Moura Brasil vieram ontem ao
JORNAL DO BRASIL recla-
mar contra o despejo de escom-
bros dos edifícios sinistrados em
Laranjeiras, dizendo que até
despojes humanos já foram le-
vados ao local, que exala mau
cheiro pelas redondezas.

Não tendo a quem apelar —
o próprio Estado é que lança os
escombros e o terreno está si-
túado defronte à Administração
Regional de Botafogo —, os mo-
radores apelam para um "res-
quíclo de bom-senso" das auto-
ridades, que deveriam escolher
locais mais apropriados, de pre-ferência- longe de áreas ediíi-
cadas.

Um repórter do JORNAL DO
BRASIL esteve no local, cons-
itatando a existência a!i í'e
blccos de concreto destruídos.
O terreno baldio está com o
muro destruído e três soldados
da Polícia Militar guardr.ra o
local.. Além dos restos de estru-
turas edificadas, o terreno está
inundado de lixo e exala um
forte mau cheiro.

Mais "Cidade" na página 7

Consultados ontem sobre a
necessidade de o carioca respi-
rar de boca fechada, especialis-
tas em alergia e pulmão afir-
maram que a poeira não repre-
senta perigo imediato à saúde
da população, asseverando que,"ao invés de dar um conselho
ridículo como êsse, o Governo
devia ter retirado a lama res-
secada da cidade".

Em decorrência das chuvas
esparsas que caíram nos últi-
mos dias, as calçadas da cida-
de foram transformadas em
verdadeiro depósito de lama,
por causa da técnica que vem
sendo empregada pelo Depar-
tamento de Limpeza Urbana
Já há algum tempo, acompa-
nhada da justificativa de que
não dispõe de veículos em nú-
mero suficiente.

— Até parece que estamos
numa fase de sadismos, com
autoridades sanitárias esta-
duais bricando com o povo e
sua saúde — acentuaram os
médicos ouvidos ontem, inclu-
sive alguns catedráticos na cs-
pecialidade, ao concordarem, de
forma unânime, que, "se fôs-
se assim, pobre do povo que vi-
ve nas cidades do interior do
País, tendo que respirar poei-
ra dia e noite".

Num ponto, todavia, houvo
concordância: o nariz é a par-
te do corpo humano que mais
retém a sujeira, funcionando
como uma espécie de filtro bem
aperfeiçoado, ainda que os
resíduos que por éle passem
sejam retidos na traquéia eeli-
minados pela tosse, íuncionan-

do o próprio pulmão como ele-
mento selecionador da sujeira.

— E o ar constantemente po-
luído por fumaças de fábri-
cas, descargas de automóvel,
etc... E os montes de lama sé-
ca. a exemplo de alguns cn-
fei tes e postes de madeiras re-
manescentes ainda do último
carnaval, que permanecem jo-
gados pelas calçadas e ruas,
sem que o inepto Governo do
Dr. Negrão resolva tirá-los da
via pública? — indagam.

Todos esses médicos ouvidos
acharam tão risível e tão sem
cabimento üm conselho sani-
tário dessa natureza, que pe-
diram, por uma questão de ri-
goresa ética profissional que
tem a classe, que omitisse seus
nomes.
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Cartas
dos leitores

A volta tle Sami

O Deputado estadual, Sa-
ml Jorge, sentindo-se nova-
mente injuriado pelo Gene-
ral Jaime Graça na edição
de 1 de março, escreve di-
zendo que "o Senhor Secre-
tário. de Segurança, General
Dario Coelho, informou ao
Presidente da Assembléia.
Legislativa que nenhuma
.sindicância se realizou na
Policia' da Guanabara a
meu respeito, sendo inverí-
dica, portanto, a afirmação
do General Jaime Graça".
O leitor junta cópia do ofi-
cio da Secretaria de Segu-
rança, e solicita a publica-
cão, "para que a opinião
piiblica fique esclarecida".

Semelhança «te método.*

Ó advogado Francisco Ri-
beiro do Nascimento con-
gratula-se "com este grande
.jornal pela campanha' em
defesa da vida e da digni-
dade humana, mesmo sob
as ameaças do íniiiitigTe de
papel da Guanabara", e,
achando semelhantes os mé-
todos de administração doa
Srs. Ademar de Barros e Ne-
s.rão de Lima, sugere que o
JORNAL DO BRASIL "pon-
dere junto ao SNI que os po-
liciais corruptos são o efei-
to: insta destruir a causa, a
íim de salvar-se a Guana-
bara".

Dia cie Costa e Silva

A menina Rosa Margare-
te Schultze, destacando ter
nove anos de idade, escreve
agora para descrever um dia
do Marechal Costa e Silva:"Éle acorda todo dia às 4 da
manhã e corre para ver no
calendário se já é o dia da
posse, como Presidente, só
anda de óculos escuros, com
medo de entrar lacerdinlia
itos olhos dele. Como tem
cara de avô bom, acho que
vai íazer um ótimo Governo,
sem aumentar os impostos e
a gasolina, como os outros
têm íeito. Êle é gaúcho e
come churrasco todo dia no
almoço e toma aquele chá
de canudinho. Um dia eu li
num. artigo de jornal que a
esposa dele estava recla-
mando o.s preços das com-
pras, na ieira. Isso quer di-
zer. que depois da posse do
marido ela vai mandar fa-
zer a feira pela empregada
e não vai mais reclamar os
preços, por íalta de tempo.

O Ministro mais simpátl-
co (slc) que o seu Artur no-
meou íoi aquele sem cabelo,
dono do banco onde minha
mãe desconta cheques. Êle
sempre trabalha em süên-
cio. Quando êle deixar de
ser Presidente eu já terei 13
anos e vou escrever outro
artigo dizendo se êle íoi
mesmo bom como parece".

Apelo da .população
Os moradores da Eua

Emílio Berla, cm Copacaba-
Tia, "alarmados com a cala-
mitosa situação em que se
encontram, vêm lançar nm
veemente apelo às autorida-
des- estaduais, responsáveis
pelos problemas de higiene
e pela segurança das habi-
tações, a fim de que sejam
tomadas enérgicas providên-
cias capazes de sanar, com
a maior urgência, o estado
de ; coisas, verdadeiramente
absurdo e criminoso, que se
pode verificar naquele lo-
gradouro público, com sérios
prejuízos materiais e gravis-
sima ameaça à saúde e â
vida de todas as familias ali
residentes".

inquilina to

O advogado Aáige Mara-
nhão vem "aplaudir este va-
loroso JORNAL DO BRASIL,
quando abre suas colunas
para incentivar o movimen-
to-que a Aliança de Solida-
riedade e Proteção dos In-
quilinos vem realizando, vi-
sando uma revisão ha Lei do
Inquilinato em vigor: Na
matéria que os senhores pu-
blicaram no domingo, dia 26
aparece uma estatística im-
pressionante quando se afir-
ma "que mais de cinco mil
casas estão vazias na Gua-
nabara por causa da espe-
culação imobiliária", o povo
já não pode pagar tantos
aumentos. Aqui no Recife, a
coisa não é diferente e mui-
tos profissionais liberais,
médicos sobretudo, tiraram
seus consultórios do Centro
para suas residências nos
subúrbios. Temos prédios,
aqui, com mais de 200 sa-
las desocupadas, e falta de
inquilinos. Esses dados são
provas incontestes de que o
Governo está errado na sua
politica imobiliária e essa
Lei do Inquilinato precisa
ser revista enquanto é tem-
po, para tranqüilidade geral
da Nação".

Agitação na Petrobrás

O Sr. Cláudio Carlos Go-
dinho, de Santos, Sáo Paulo,
chama a atenção para a en-
trevista que concedeu a O
Estado de São Paulo, na qual
adverte sobre a lentidão
com que tramitam na Jus-
tiça os inquéritos abertos
depois de 31 de março de
1964 para apurar as ativi-
dades subversivas exercidas
na Refinaria Presidente
Bernardes (em Cubatão)
antes da Revolução.

JORNAL DO BRASIL Coisas da política
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É na passagem do Poder a outras mãos qne
_e concentram as dificuldades maiores do processo
político brasileiro. Não cabem temores quanto ii
transição do período excepcional ao regime da
Constituição de 24 de janeiro, cuja vigência come
cará com a Iransieréncia do Governo, no próxi-
mo dia 15.

Não há motivo para temer a . eenlrada tio
País na atmosfera constitucional, que alargará <>
espaço político. Desaparecerão, com a caducidade
dos Atos Institucionais, os pontos de atrito entre
o sistema de forcas dominante e as lideranças par-
tidárias, de um lado, e, de outro, as correntes de
opinião, ávidas de participação nacional.

Todas as dificuldades restringem-se ao perío-
do atual, preparatório da transmissão da máquina
tle governo ao setor conduzido ao Poder pela Aria
eleitoral, indireta. As forças que se alçam ao co-
mando político nacional se constituem de setores

que tiveram participação ativa na preparação tio
31 de marco e. depois de uma fase atuante, foram
postas de lado. Há grupos divergentes que retor-
nam ao Poder, ombreados a setores que não ti*
veram oportunidade dc participação, todos rcestru-
furados pela oportunidade deuiiia candidatura que
escapou ao controle da liderança presidencial, na
abertura da questão sucessória.

Reside aí a razão dos atritos assinalados ua
véspera do encerramento do primeiro mandato

presidencial, à conta do movimento militar de 31.
de março: as forças ascendentes, reagrupando di-
vergências e descontentamentos, se beneficiam tia
oportunidade de distensão política c de alguns re-
sultados práticos, pelos quais os atuais detentores
tio Poder pagaram uin preço alto em incompreen-
são e impopularidade.

Corno o Governo Castelo Branco não coudix-
riu a sucessão, que não lhe representou a vontade

nem lbe obedeceu aos controles, era inevitável que
o grupo alçado ao Poder se sentisse desobrigado
de dispensar aos que saem unia cobertura que im-
plique continuidade cm toda a linha «le ação.

Ao definir-se em conformidade com a expec-
lativa de desafogo, dominante em ponderáveis
parcelas do País, o nôvo Governo identificou-se
com as aspirações assinaladas em todas as classes
sociais, ao cabo de um programa de três anos, re-
presentados por sacrifícios gerais de produtores
c consumidores, ainda sem resultados práticos _«_
vida diária de todos.

Ao contrário das aparências, a fricção iio me-
cáuisino da passagem do Poder será atenuada, a
partir da posse do nôvo Governo, que começará
a agir num quadro constitucional. Desarmado da
força discricionária, tenderá à negociação e ao
entendimento com os grupos que lhe valerão bast;
parlamentar. Os grupos oposicionistas serão tam-
bém beneficiados pela atmosfera legal e, de mar-
giiiali/.ados e intimidados, passam a um estágio
em que lhes será permitido tomar posição frente
aos acontecimentos, sem o pêsò da tutela imo-
bilista.

O Brasil já viveu ein 1945 a passagein tle
um regime ditatorial ao íranqueamento democrá-
tico. No regime constitucional tle 46, a opinião
pública incorporou lôda uma variedade tle com-
porlamt-ntos que comprovaram, nos últimos três
anos, uma firme consciência democrática. O rc-
torno ao regime constitucional, em condições me-
nos contrastantes do que em. 45, autoriza a confi-
anca em que as minorias atuantes não encontrarão,
tia parte da opinião pública, resíduos radicais ou
"formas saudosistas, capazes tle criar obstáculos à
evolução no rumo da normalidade política.

Justiça
No caso do genocida nazista Franz Stangl, lo-

calizado e preso no Brasil, impõe-se que as nossa»
autoridades não eonfundam tolerância e espírito
cristão com seiiümentalismo conivente. .Tá c nega«
tivo para o País que aqui tenham aportado crimi-
uosos de guerra,- numa escolha suspeita tle escon-
derijo que pelo meuos enlremostra a esperança
da guarida e da impunidade. Esses fugitivos da
justiça — não da justiça de uma nação ou tle um

povo, mas de toda a humanidade — certamente
estiveram apoiados em informações que davam
conta da ambivalência do Governo brasileiro no
momento de decidir entre a agressão nazista e a
causa da democracia. Para aqui vieram, como ou-
tros buscaram a Argentina tle Perón c o Paraguai
de Stroessner, guiados pelo faro da shnilitude to-
talilária. O processo de redemocratização nacional,
vale registrar, não erradicou da atividade jiolítica
e de totlo tipo de influência aqueles que serviram
ao Estado Nôvo, entre os quais se incluíam noto-
rios simpatizantes de Hitler.

De qualquer maneira, o executor tia matança
de 700 mil está hoje nas mãos das autoridades
diplomáticas e policiais brasileiras, que sobre o seu
destino deverão decidir tle acordo com o direito
internacional e com os sentimentos de justiça co-
muns a todos os povos. Dois pedidos de extradi-
ção já nos foram encaminhados, o primeiro da
Áustria — país de origem tle Franz Stangl, e o
mais recente, da Alemanha Ocidental — demons-

trantlo este o interesse do próprio povo alemão
no julgamento do criminoso de guerra. Não há,
portanto, que tergiversar, nem que alimentar ma-
nobras de chicana jurídica, permitindo a Stangl
escapaV pelas malhas do habeas-corpus ou por
qualquer outra via de impunidade. A matéria exi-
ge mesmo um enfocamenlo segundo critérios espe-
çialíssimòs. em que se empenhe a honra do Go-
vêrno brasileiro. Do contrário, ofereceríamos ao
mundo um espetáculo melancólico, ampliando a
nossa fama de refúgio preferido tia delinqüência
internacional, tantos têm sitio os criminosos de toda
natureza qne aqui se abrigam para burlar a justi-
ea dos respectivos países. Apenas nos será lícito
— e até um dever moral e cristão — condicionar
a extradição ao compromisso da não aplicação da
pena tle morte a Franz Stangl, já em parle casli-
gado por uma velhice certamente tle lembranças
sinistras e de inevitáveis remorsos.

Estranhe-se, por íim, que o genocida nazista
haja conseguido introduzir-se no Brasil com a
maior facilidade, sem sequer se dar ao trabalho tle
mudar de nome, sabido que nem sempre o apare-
lho policial brasileiro — sobretudo quando lhe
convém aos interesses — costuma ser tão apático.
Mas se fomos negligentes abrindo as porlas a
Franz Stangl, não repitamos a dose fechando as
portas do País à sede de justiça tle milhões de
criaturas e da própria consciência humana.

Execução
Terminou a fase preparatória da Keforma Ad-

ministrativa, cuja necessidade era reconhecida por
todos, já que os Governos, desde 1946, dispensa-
ram ao problema preocupação e estudos. A medida
que o País se credenciou ao desenvolvimento, en-
tretanto, avultou a Insuficiência do setor público
para realizar a parte que lhe cabe na vida nacio-
nal. Enlre as decisões governamentais e a execu-
ção administrativa, aumentou de forma flagrante
ti hiato, representado em perda de tempo e pre-
juízo nos resultados. Os esforços eram sempre
menores dos que os efeitos alcançados.

Começa com o nôvo Governo a tarefa execu-
tiva da Reforma Administrativa. Não há como
desconhecer que esta é a parte mais importante,
porque se não era fácil harmonizar as providên-
cias ideais, com a realidade sedimentada em cos-
tumes arraigados, será penoso transplantar para
o mecanismo burocrático a seiva vitalizante tias
normas que deslocam, pela descentralização, res-
ponsabilidade? a que todos querem fugir. A men-
talidade dominante é a de ganhar tempo, que é
a forma de perdê-lo, passando adiante decisões de
rotina que se vão amontoar nos gabinetes de co-
mando, onde a máquina emperra por não dar ya__
zão à soma de proAidências miúdas que lhe tomam
tempo reservado a nível mais elevado tle deli-
lierações.

Mas não basta fixar princípios e normas fun-
cionais no papel, se não houver a disposição co-
rajosa para exigir seu cumprimento. Neste assnn-
to, não cabe a aplicação do gradualismo, já que é
apenas no choque de sua implantação qut; a Re-
íorma Administrativa poderá quebrar a estru turii
tle inércia da engrenagem burocrática.

. O serviço público vive tle duas categoria» cie
funcionários, não estabelecida- em lei. mas tàcil-
mente identificáveis: existe a grande massa, cons-

tituída de elementos não qualificados e geralmen-
te mal remunerados, aos quais nada ou inuito pou-
co é dado fazei-, até em ação de presença; e unia
pequena parcela, devotada ao trabalho, sustenta
<» funcionamento do mecanismo, às vezes com
abnegação, mas nem por isto a eficiência se pa-
tenteia no cômputo geral. Há uns poucos setores
que, por exceção e circunstâncias especiais, conse-
guem resultados, mas ainda assim muito mais pode
t; deve ser obtido.

Uma das causas da fraqueza de quadros, sem
esquecer outras, decorre da política de eqüidade
a tpie sucumbiram os Governos, na atribuição tle
vantagens indiscriminadas. Os estímulos à qualitla-
de, à dedicação e à especialização desapareceram
na voragem das equiparações. Os melhores qua-
dros desertaram, em busca d. melhor remunera-
ção no setor privado.

Decretada a Reforma Administrativa, não é
possível deixar de implementá-la, mesmo ao preço
tle descontentar as parcelas dos que se acomoda-
rum a situações de receber certo para trabalhar
pouco. O Governo que a decretou perdeu a ocasião
mellior para pôr em aplicação as normas que in-
formam a busca de eficiência no setor piiblico. Ao
Governo que o sucede incumbe uma determina-
ção forte, capaz tle superar todas as resistências
passivas, já que esta é uma das tarefas prioritárias:
aparelhar-se para cumprir coin rendimento efetivo
a sua parte no esforço para capacitar o Brasil ao
desenvolvimento. Se o rendimento da máquina
evidenciar a inutilidade tle servidores, será pre-
ciso ter a coragem de deslocá-los para outros seto-
res ou indenizá-los. A disposição do nôvo Govêr-
no, em relação à Reforma Administrativa, estará
intimamente vinculada ã própria escolha dos ele-
mentos que integrarão o segundo escalão de Mia
estrutura política.

Crise das Comissões

tem causa diferente
Deputados dos mais

experientes, que volta-
¦ram de Brasília, inter-
pretam a crise ãesencd-
deada nas bancadas ãa
ARENA, pelo critério de
distribuição ãos lugares
nas Comissões ãa Cama-
ra, como uma transfe-
rência, para o plano âa
liderança, ãe ressenti-
mentos sopitados no epi-
sódio da formação ão
Ministério do Presidente
Costa e Silva.

Segundo e s s a inter-
pretüção, fundada ?ios
antecedentes ãa vida
parlamentar, o futuro
liáer do Governo, Sr.
Emâni Sátiro, foi pre-
servado âa tempestade
por uma questão ãe sor-
te e pela circunstância
âe haver cedido às hn-
posições ãa ética, dei-
xandò o Deputado Rai-
inundo Padilha, inteira-
mente livre para o pleno
exercício ãa liãerança
nestes últimos ãias âa
Presiâência Castelo
Branco. Escolhido pelo
Marechal Costa e Silva,
o representante ãa Pa-
raíba ainda nâo é lider
e não teria meios, nem
regimentais nem politi-
cos, para influir no en-
caminhamento ão pro-
blema, salvo se o Sr.
Raimundo Padilha to-
??_a..e a iniciativa de
consultá-lo ou ãe asso-
ciá-lo ao tr ab alho de
preenchimento âos luga-
res ãas Comissões.

Êsse trabalho, desde
que a Constituinte de
1946 se dividiu nas duas
câmaras independentes
do Congresso, j a m ais
provocou crise, apesar
das dificuldades natu-
rais deparadas pelos li-
deres para contentar a
todos os ãeputaãos que
jüeiteavam cadeiras na
Comissão de Orçamento,
c u j a importância foi

agora consideràvelmen-
te reduzida, do ponto-ãe-
vista do rendimento po-
litico. pela vedação.cons-
titucional relativa às
emendas amjÁificaãoras
ãa Despesa.

Se a crise foi deflagra-
ãa justamente agora, _
porque ela preexistia ao
trabalho da liãerança.
Suas raízes estariam fin-
cadas no Ministério nò-
vo c agora romperam a
croata de silê7icio para
fazer surgir nas mãos âo
Sr. Raimundo Padilha a
pequena flor de rebeldia
que será cultivada ainãa
algum tempo pelos ães-
contentes. Se o liãer do
Governo Castelo — ho-
mem ãe alta qualifica-
ção intelectual mas pou-
co dotado âe acuiâaãe
política — não se preo-
cu.pa.sse prioritàriamen-
te etn preservar uma au-
toridaãe que ninguém
lhe contestava mas que
éle próprio âeveria ter
avaliado na proporção
âos ãias que llie restam
de liderança efetiva, te-
ria chamado espontá-
neamente o Sr. Emâni
Sátiro a colaborar com
èle e teria, com êsse sim-
pies gesto de cortesia,
evitado a crise. O Sr. Er-
nãni Sátiro tinha condi-
ções de ir, desde logo, às¦raízes do movimento de
insatisfação, para supe-
rá-lo por meio áa fixação
âe critérios que não o
alimentassem no episó-
üio das Comissões.

O cuidado que tive-
ram. os ãeputaãos ães-
comentes ae não procla-
mar a verdadeira causa
de sua insatisfação indi-
ca, por si mesmo, que o
liáer ão nôvo Governo
enfrentaria com vanta-
gem as ãificulâaáes, con-
tornando-as' talvez antes
que elas ficassem ãecla-
radas.

__ etc '¦Ministros

Extraordinários

Passou ãespercebiáo,
na Reforma Administra-
tiva decretada no ãia 28
pelo Presidente Castelo
Branco, o fato de ter si-
do ampliado ãe quatro
para sete o numero aos
Ministros Extraorâiná-¦rios. Os quatro conheci-
áos serão nomeados pa-ra orientar os seguintes
setores da administração
e âa política geral do nô-
vo Governo: Abasteci-
mento, Ciências e Tec-
nologia, Coordenação
dos Assuntos Militares e
a própria Reforma Ad-
ministrativa a ser im-
plantada. Além desses
quatro, o Marechal Cos-
ta e Silva poderá nomear
três Ministros Extraor-
dinários "para- encargos
temporários altamente
relevantes".

Boato

O Sr. Armando Fal-
cão deu, ontem, como¦índice da improeeãêncià
dos boatos sóbre a posse.
do Presidente Costa e
Silva a notícia de que
êle havia conversado
com o General Ernesto
Geisel a respeito ão as-
sunto. Disse-nos o ex-
Ministro da Justiça que
havia muito tempo não
se encontrava com o
Chefe ão Gabinete Mili-
tar, realmente seu ami-
(jo.

Quanto uo Marechal
Costa e Silva lembrou
ter sião seu eleitor:

— Eu não votaria ne-
le, como votei, se não o
considerasse à altura ão
cargo e se não tivesse
razões para esperar ãéle
o Govêmo de que o Bra-
sil vai precisar nos pró-
ximos quatro anos.-

Cultura} pesquisa e planejamento
»

Carlos A. Dunshee de Abranches

Cerco professor do Cole-
gio Pedro II, no velho casa-
rão do internato em São
Cristóvão, dizia aos seus
alunos do 5.° ano, pouco an-
tes da Revolução de 30, que
seria inútil e injusto pen-
sar em formação de uma
cultura superior em nosso
País, enquanto a gra n d e
massa não fosse alfabetiza-
da.

Um estudante mais afoito
atreveu-se a objetar como
haveria de realizar-se essa
obra de instrução coletiva
sem formar antes milhares
de professores primários e
secundários, e como seria
possível preparar tantos
desses educadores sem mui-
tos professores univer.sitã-
rios, que por sua vez recla-
mavam mais instituições de
ensino superior que as pou-
cas então existentes para a
formação de advogados, mé-
dicos, engenheiros e farina-
cêuticos.

Êsse debate mascou nos-
sa formação no campo da
educação e da cultura, fa-
zendo-nos pensar em plane-
jamento e pesquisa, antes de
outros rapazes da nossa ge-
ração e das que vieram de-
pois.

Exemplo tímido desta ati-
vidade precursora, em mate-
ria de planejamento e pes-
quisa, no âmbito univer.sitã-
rio, logo depois de 1930, foi
o CAJU, nome pelo qual se
fêz conhecido na Faculdade
de Direito do Catete o Cen-
tro Acadêmico de Estudos
.Jurídicos Universitários, de
que San Tiago Dantas era
um dos líderes.

Passados mais de 30 anos,
não havíamos progredido em
tal terreno. Felizmente, no
último qüinqüênio, demos
alguns importantes passos.
Criou-se o Conselho Nacio-
nal de Pesquisas, depois o
Ministério do Planejamen-
to, agora o Conselho Nacio-
nal de Cultura.

É cedo para julgar os re-
saltados produzidos pelos
dois primeiros, mas jã é evi-
dente que há necessidade de
corrigir falhas de orientação
e omissões, bem como de ar-
ticular o trabalho destes
três órgãos com as nossas
principais Instituições cui-
turais e universitárias.

A pesquisa no Brasil, como
atividade regular, está re-
duzida. por enquanto, a li-
mitádíssimos campos cien-
tificos e tecnológicos. Pro-
cura-se justificar o fato com
a alegação de que as verbas
são poucas, impondo prio-
ridades, e que a maioria dos
professores univer sitáries
não está preparada nem in-
teressada em trabalhos au-
tènticos nesse campo. A ver-
dade é que não há incentivo,
nem plano satisfatório de
âmbito nacional. Ainda não
íoi possível vencer a barrei-
ra da burocracia e do per-
sonãlisrao, apesar da cem-
petência e do idealismo de
alguns homens que integram
o CNPq e certas universi-
dades.

O Ministério do Planeja-
mento mal teve tempo de
realizar a obra providencial
dele reclamada, quando ain-
da nem existia nos quadros
regulares da Administração
Federal. Realizou um tra-
balho desbravador, ciclópico,
que marcará época em nos-
sa evolução, mas teve de
concentrar-se b à s icamente
na salvação da economia c
das finanças públicas. De-
morará anos para implantar
a Reforma Administrativa e
consolidar a faina de re-
pàrá.ão da "nau do Es-
tado", depois de- caos à que
foi levada em 1964.

Por isso não é fácil a ta-
refa que espera o Conselho
Nacional da Cultura, nasci-
do em meio a grandes espe-
ranças e em berço dourado
pela verba de 40 bilhões de
cruzeiros.

Não pode haver auténti-
ca cultura sem pesquisa,
nem pesquisa sem planeja-
mento, e os três hão de re-
pousar nas instituições edu-
cacionais do pais, sem pres-
cindir da cooperação dos
centros culturais alieníge-
nas mais adiantados. O pri-
meiro passo consistirá, por-
tanto, na articulação de suas
futuras atividades, tanto no
âmbito interno, como no in-
tcrnacional. para evitar du-
plicação de esforços e des-
perdidos de meios.

O ato que criou o nôvo
órgão propulsor da cultura
brasileira tr_çou-lhe, em li-
nhas gerais, a competência,
o seu modo de ação, mas tu-

do dependerá da maneira
como forem selecionados os
objetivos concretos a que
vão ser aplicados os meios
disponíveis.

Há vários modelos e pro-
jetos em países estrangeiros,
mas dificilmente qualquer
deles poderia ser copiado
no Brasil sem considerar as
peculiaridades naeion ais.
Nem por isso justificar-se-á
a rejeição sumária desses
precedentes.

Com tal espirito, começa-
remos por lembrar, em nos-
sa seara, a experiência de
duas instituições francesas:
o Centre National de la Re-
cherche Scientifique e o
Instituí des Hautes Études
Internationales, de Paris. _.
óbvio que o Conselho Nacio-
nal da Cultura não poderá
dar preferência ao estudo c
à pesquisa no campo das
Ciências Sociais e Políticas
em detrimento das demais,
nem cingir-se à ciência em
geral com esquecimento das
outras formas de cultura.

Todavia, dito Conselho
não poderá fazer as opções
que as suas atribuições lhe
impõem, sem descer à análi-
se das necessidades e possi-
bilidades de atuação na si
diferentes províncias da cui-
tura universal e dos meto-
dos usados por outros povos
para acelerar a cultura na-
cional. Para nós, cultura é
o sistema de atitudes, insti-
tuições e valores de deter-
minada sociedade.

Resta, finalmente, prevê-
nir as entidades culturais
do pais contra as esperan-
ças exageradas que venham
a depositar no órgão recém-"
criado. O seu mecanismo é
apenas experimental, e os
meios de que dispõe repre-
sentam apenas uma gota do
que realmente o Brasil ne-
cessita. Sua proporção é in-
finiteslmal em comparação
com o total dedicado à cui-
tura e à pesquisa pelos seis
paises do Mercado Comum
Europeu. Pois bem, só os Es-
tados Unidos aplicam nesse
setor quase oito vezes mnis
dinheiro do que aqueles seis,
o que levou ã predição de
que a Europa, apesar de sua
prosperidade atual, será em
breve uma região subdeseu-
volvida em comparação com
a América do Norte.

__
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Stangl
Brunini pede intervenção
na Guanabara por achar
que Negrão é um incapaz

é preso preventivamente e fica à disposição do STF
Rio Light informa que os CIBRAZEM nega venda de
cortes de circuitos podem
terminar no mes de abril

Brasília (Sucursal) — Para alertar o Pais para o fato

de que a Guanabara "está entregue a medíocres, Ineptos e

corruptos", o Deputado carioca Raul Brunini, do MDB, inau-

gurou ontem os debates parlamentares do corrente ano, na

Câmara, chegando a sugerir a intervenção federal como
"único caminho para pôr íim ao descalabro e ao descrédi-
to da autoridade".

Em seu violento discurso, o Sr. Raul Brunini disse ao
Deputado Pedro Faria, seu colega de bancada, que procura-
va aparteá-lo, que "os serviçais de Negrão de Lima não
têm autoridade para falar do Governo Carlos Lacerda".

ACUSAÇÕES
As palavras do Sr. Raul Bru-

mini foram as seguintes:
O Rio se tomou nos dias de

hoje uma cidade fantasma. O
terror e o medo dominam a po-
pulação da Guanabara, pois in-
felizmente à frente de seu Go-
vêrno existe uma equipe medío-
cre, uma equipe inepta, uma
equipe incapaz de administrar
o Estado da Guanabara. Tanto
é incapaz o Sr. Negrão de Lima
que nem para receber dinheiro
da União conseguiu organizar
o seu secretariado; íoi o que
ocorreu com a. verba de 3 bi-
lhões de cruzeiros que o Govêr-
no Federal colocou à disposi-
ção da Guanabara para socor-
rer aquela administração desas-
trosa, criminosa e corrupta.

Basta dizer que o Sr. Minis-
tro do Interior — se não me
íalha a memória, porque neste
País, atualmente, cada vez mais
aumentam os Ministérios e
mais deficiente se toma a sua
administração — o Sr. Ministro
João Gonçalves teve várias
reuniões com o Sr. Governador
da Guanabara e seu secretaria-
do, à disposição dos quais co-
locou 3 bilhões de cruzeiros pa-
ra acudir ao desespero, à an-
gústia, à agonia da população

carioca, e várias vezes foram
essas reuniões interrompidas
por não ter o Sr. Negrão de
Lima capacidade sequer para
elaborar um plano.

O mais grave é que desde
1966, quando assumiu o Govêr.
no o Sr. Negrão de Lima e
ocorreram aquelas chuvas terri-
veis, foi solicitado um crédito
de aproximadamente 5 bilhões
de cruzeiros antigos à Assem-
bléia. Nós que daquela casa
fazíamos parte concedemos
aquele crédito, mas os que con-
sultarem os seus anais hão de
ver lá a nossa palavra no sen-
tido de que concordávamos
com o pedido por não nos con-
siderarmos oposição ao povo,
mas que continuávamos oposi-
ção ao tipo de Governo Negrão
de Lima. Pois bem, S. Exa.-
até hoje, primeiro, não deu sa-
tisfação alguma do dinheiro re-
cebido, o qual ninguém sabe
onde íoi empregado, e segun-
do não se preparou para en-
írentar no futuro fenômenos
climáticos como aquele. Diária-
mente, vínhamos alertando a
administração para o fato do
que, se viessem a repetir-se os
íatos de 1966, a Guanabara íi-
caria verdadeiramente em es-
tado de calamidade pública.Fêz a administração estadual
ouvidos moucos e realmente o
que prevíramos aconteceu.

Sr. Presidente, a Imprensa é
unânime, não há uma só voz
discordante na imprensa cario-
ca, — e sabemos como costuma
o Sr. Negrão de Lima dobrar
certos setores do nosso jorna-
lismo — em afirmar o desça-
labro, em continuar o estado
de calamidade pública que ora
denunciamos. E quando um
órgão da categoria do JORNAL
DO BRASIL, patriòticamente,
chama a atenção do governan-
te para aquele estado de coisas
que náo pode perdurar numa
cidade que representa ainda a
capital do Pais, respondeu co-
mo a administração Negrão de
Lima? Trouxe fatos, alinhou
argumentos? Não. Apenas íêz
o seguinte: através da matéria

normal que um Governo paga
aos jornais, fêz publicar uma
censura àquele matutino. Ora,
Sr. Presidente, sem pretender
ser aqui defensor do JORNAL
DO BRASIL, órgão de que
muitas vezes tenho' discordado,
não posso deixar de estranhar
que o Sr. Negrão de Lima
queira comparar a sua dlgni-
dade com a daquele órgão.

Mas, Sr. Presidente, a íigu-
ra nefasta do Govêmo do Sr.
Negrão de Lima está incrus-
trada na Casa Civil: é o Sr.
Luis Alberto Bahia. Figura es-
tranha, figura terrível tanto
física como moralmente, esse

' A Rio Light informou ontem que, embora a norma-
lização do abastecimento de energia elétrica demore al-
guns meses, talvez no próximo mês os cariocas não ficarão
mais sujeitos a cortes de circuitos porque uma das uni-
dades da Usina Nilo Peçanha voltará a funcionar e será
concluída uma das -linhas de transmissão do trecho Itu-
tinga-Guanaba-ra.

A informação foi acrescentada uma ressalva: a situa-
ção melhorará se a unidade da Usina Nilo Peçanha trou-
xer um reforço de 75 mil quilowatts e se pela linha de
transmissão de Itutinga, das Centrais Elétricas de Minas
Gerais, vierem mais 25 mil quilowatts na freqüência de
60 ciclbs.

peixe deteriorado e culpa
"xepeiros" e "cambistas"

A CIBRAZEM contestou ontem a afirmação dos fei-
rantes de que o Entreposto de Pesca da Praça Quinze
•vende peixe deteriorado, esclarecendo em nota oficial que
os xepeiros e os cambistas são o.s responsáveis pela venda
irregular do pescado comercializado fora do Entreposto, e
"adquirido por comerciantes desonestos".

Explicou o Presidente da empresa, General Aloisio
Gondim Guimarães, que o produto comercializado pelo
Entreposto é garantido e fiscalizado pelo Serviço de Ins-
peção da Produção de Produtos Agropecuários do Ministé-
rio da Agricultura, adiantando aos consumidores que na
Semana Santa disporão de grandes quantidades de peixe
a baixo custo.

A RECUPERAÇÃO

Técnicos da Rio Light infor-
maram ontem ao JORNAL DO
BRASIL que a unidade que de-
verá entrar em funcionamen-
to até o dia 15 de abril jã es-
tá totalmente desmontada.
Quando trabalhar de nòvo não
somente o Rio será beneficia-
do, mas tombem 15 cidades do
Estado do Rio e duas de Minas.
Quanto á linha de Itutinga,
disseram que ficará pronta até
do reforço de energia do sis-
tema das Centrais Elétricas de
Minas Gerais (CEMIG).

Afirmaram que a primeira
unidade da Usina Nilo Peça-
nha será recuperada logo, por-
que a Rio-Light possui as pe-
ças sobressalentes, mas que
para as cinco outras será ne-
cessaria a importação, que exi-
gira um prazo de quatro meses.

Os vinte e cinco mil quilo-
watts fornecidos pela CEMIG,
segundo informaram, só po-
derão entrar depois da conver-
são de freqüência em Bangu e
Realengo para 60 ciclos. Em
conseqüência, serão liberados
25 mil quilowatts em 50 ciclos
para outras regiões, garantin-
do o melhor funcionamento das
bombas das elevatórias da
Adutora do Guandu, que cons-
tantemente ficam paralisadas
por causa de defeitos nos ge-
radores da Comissão Estadual
de Energia.

homem vai à televisão e, num . °_fin.aJ_.?_lstt "'Í.'..?^'13,'.111.""
acinte à população da Guana- "" """ "
bara, tem expressões como es-
ta: "de íato, êste temporal foi
menor, pois morreram só 13
pessoas". 35 de estarrecer. Só
no prédio da Rua Belisário
Távora houve 107 vitimas, e
ainda hoje lá estão, com o
maior menosprezo à dignidade
da pessoa humana, aos pa-
rentes das vítimas, sepultados
inúmeros semelhantes nossos.
Ainda hoje recebo do meu Es-
tado notícia dç que ante os
olhos angustiados dos paren-
tes, os restos das vitimas es-
tão sendo retirados junto com
entulho e jogados a rua, as
famílias chorando e imploran-
do para que as máquinas pa-
rem e ainda possam ser en-
contrados alguns corpos nos
escombros.

35 êste o estado em que se
encontra o meu Estado. Basta,
Sr. Presidente, que o céu se
tolde um pouco, que algumas
nuvens negras ameacem uma
chuva para que a população
tôda corra para as suas resi-
dências medrosa, aflita, teme-
rosa de que a catástrofe se
repita sôbre a Guanabara.
Ninguém vai querer que o Sr.
Negrão de Lima pare as chu-
vas, mas êle tem a obrigação,
o dever moral de impedir as
conseqüências danosas dèss.
evento da natureza. O que se
vò hoje é que ao menor chu-
visco, á menor queda de água,
a população da Guanabara se
vê privada de se locomover em
qualquer sentido. 35 o prejul-
zo para o comércio, para a in-
dústria, para o sossego e a
tranqüilidade da população, fi
a denúncia que venho trazer
a mais alta Câmara dêste Pais,
para dizer que a Guanabara
está entregue a um Govêmo
medíocre, a um Govêmo inep-
to, que para mim só há uma
solução para a Guanabara: a
intervenção no meu listado,
porque o Governador Negrão
de Lima é incapaz, não tem
capacidade nem para receber
a ajuda financeira que o Go-
vêrno lhe dá. Não tem capa-
cidade paxá administrar e ain-
da agora promete outro cri-
me contra as gerações íutu-
ras de meu Estado. O Gover-
nador Negrão de Lima vai res-
tabelecer ou implantar o cur-
rículo único nas escolas da
Guanabara. Sabe o que repre-
senta isso, Sr. Presidente? Um
atrazo de pelo menos 20 anos
na formação da juventude
brasileira. Vem contrariar a
Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, que é favorável à,
flexibilidade dos currículos,
que dá autoridade para que
organize cada escola seu cui'-
rlculo e seu programa".

Informaram os técnicos que
a publicação da nova tabela
de 

" racionamento de energia
elétrica será feita dentro de
dez dias, quando os cortes se-
rão reduzidos de três horas
diárias. Essa tabela deveria co-
meçar a viporar depois de
amanhã, mas foi suspensa
pnra melhor observação do
comportamento do sistema, cm
íace do funcionamento de apa-
relhos de ár refrigerado c do
término do horário de verão.

Desde ontem é permitido o
uso de aparelhos dc ar refri-
gerado nos hospitais, teatros,
cinemas, subsolos e recintos de
grande aglomeração, porque a
Rio-Light está instalando mui-
tos capacitadores que totalizam
cerca de 200 mil quilovolts, per-
mitlndò uma melhoria no ren-
dimento de energia da São
São Paulo Light.

Disseram que as interrup-
ções de energia fora do horário
de racionamento têm sido cau-
sadas por acidentes nas linhas
de transmissão, nos transfor-
madores e nos cabos subterrâ-
neos, devido ao forte calor ou
à infiltração de umidade. A
Rio-Light solicitou aos síndicos
dos edifícios que desliguem os
elevadores, ao se iniciar o pe-
rfodo de corte fixado pela atual
tabela, ainda que o circuito
permaneça ligado, "pois pode
ser desligado a qualquer mo-
mento, desde que se constate
que está havendo sobrecarga
de energia elétrica".

AUMENTO NO RECIFE

Recife (Sucursal) — O Dele-
gado Regional da SUNAB, Ca-
pitão Felicio Dias, culpou os
Secretários' da Fazenda dos Es-
tadas do Nordeste pelo aumen-
to do pescado no Recife, afir-
mando que eles pecaram em
não incluir o peixe entre cs
produtos isentos do Imposto
sóbre Circulação de Mercado-

rias, em sua recente reunião de
Fortaleza.

A Delegacia da SUNAB in-
íormou ontem que o preço da
carne verde sofre uma redu-
ção de NCrS 0,10 (cem cruzei-

.ras antigos) em quilo e que a
medida foi determinada por
haver abundância do produto
no momento, permitindo uma
baixa que compensa o recente
aumento do pescado.

COBAL promete trazer
banha do Sul para o Rio

CEDAG dis que crise de
energia faz água sumir

O Presidente da COBAL,
General Carlos de Castro Tór-
res, informou ontem que aem-
presa colocará no mercado ca-
rioca 700 toneladas de banha,
adquirida no Rio Grande do
Sul, pelo preço máximo de' NCr$ 1,50 (mil e quinhentos
cruzeiros antigos) o quilo, co-
mo medida para conter o pre-
ço do produto, que Já atingiu
a NCrS2,00 (dois mil cruzeiros
antigos).

Sôbre a absorção do SAPS
pela empresa, o General Car-
los de Castro Torres previu al-
guns problemas a enfrentar,
especialmente o do número de
funcionários autárquicos, que
passarão a ser regidos pelas
leis trabalhistas, adiantando
que a COBAL só ficará com o
número necessário de funcio-
nários, os quais ainda terão
de obedecer a uma qualifica-
çáo.

RELATÓRIO

O Presidente da COBAL
apresentou ontem à imprensa

o relatório das atividades da
empresa de economia mista, já
do conhecimento da assessoria
do Marechal Casta e Silva, res-
saltando os resultados a que
chegou em dois anos de ati-
vidades na comercialização de
produtos essenciais, na compra
c doações de gêneros a re-
giões afetadas por calamidade,
como ocorreu no Nordeste e
Estado do Rio, e a outros pai-
ses, como ocorreu com o en-
vio de arroz ao Togo e Jor-
dânia por solicitação da ONU
e pronto atendimento do Bra-
sil.

PUNIÇÃO NO E. DO RIO

Niterói (Sucursal) — Umle-
vantamento 

' de todos os co-
merciantes do Estado do Rio
que foram punidos mais de três
vezes pela mesma íalta íoi ini-
ciado pela- Delegacia Regional
da SUNAB e será encaminha-
do, quando concluído, â Supe-
rintendência, "que poderá utl-
lizar os dados para estudar
uma forma de repressão mais
rigorosa".

Nogueira diz que Negrão
engavetou o seu projeto

O Presidente da CEDAG, Sr.
Ataulfo Coutinho, explicou on-
tem que as constantes crises
de abastecimento de água em
vários bairros são provocadas
pelas interrupções do forneci-
mento de energia elétrica, que
vão muito além da tabela de
racionamento em vigor, dizen-
do ainda que as adutoras, sub-
adutoras o elevatórias estão
sendo muito sacrificadas.

Afirmou que a deficiência de
fornecimento de energia às
instalações da CEDAG agora
não prejudica apenas a área
de 60 ciclos, onde opera o sis-
tema do Guandu, responsável
por 60% do suprimento da ci-
dade, mas atinge ainda as
áreas de 50 ciclos, onde o abas-
tecimento de água vem sendo
feito precariamente.

PROCESSO LENTO

Afirmou o Sr. Ataulfo Cou-
tinho que a interrupção da ge-
ração de íôrça nas unidades
da Rio Light, na Usina de
Fontes, provoca a suspensão do
suprimento de água ás aduto-
ras de Ribeirão das Lajes.
Quando volta a energia — fri-
sou — o restabelecimento das
adutoras é lento, não apenas,
pelo volume aduzido, mas
igualmente pela cautela com
que aquelas linhas devem ser
sempre operadas depois de
qualquer interrupção.

Afirmou que por causa disso
a operação de todo o sistema
da CEDAG está sensivelmente
prejudicada, "pois o trabalho
da empresa para normalizar o
funcionamento de suas insta-

lações esbarra no obstáculo da
inexistência de íórça indlspen-
sável para acionar as aduto-
ras e estações elevatórias, tan-
to as grandes como as peque-
nas, em número superior a 30
e espalhadas por tôda a ci-
dade".

Declarou que, em conseqüên-
cia das paralisações de energia
e da própria insegurança com
quo é feito o suprimento de fôr-
ça ás instalações do sistema
Guandu — como ficou provado
mais uma vez, pelo acidente hâ
dias ocorrido com uma pipa que
parou o sistema durante sete
horas — a falta de água é cada
vez maior em tôda a Cidade.

FALTA CONTINUA

Diversos bairros continuam
sofrendo com a falta de água,
princlpabnente os da Zona Sul
(Copacabana é o mais prejudi-
cado) e-alguns da Zona Norte,
como é o caso do Mélex, que es-
tá há cinco dias desabastecido.
Os moradores afirmam que não
crêem nas desculpas da CEDAG.
argumentando que cinco dias
são o suficiente para se abaste-
cer qualquer bairro.

O Sr. Ataulfo Coutinho lem-
brou que, ao contrário da ener-
gla elétrica, que após uma in-
terrupção volta imediatamente
ao sistema distribuidor, a água
exige muitas horas para vcltar
aos encanamentos. Por isso,
ainda que a falta de energia se-
ja, por tempo curto, a recupera-
ção do abastecimento de água
demora diversas horas.

Castelo vai hoje à Baliia
e Pernambuco inaugurar
obras com 71 na comitiva

Brasilia (Sucursal) — Com uma comitiva de 71 pes-
soas, o Marechal Castelo Branco parte hoje, às 6hl5m,
para uma visita às Cidades de Petrolina (Pernambuco),
Juazeiro, Paulo Afonso, Salvador e Feira de Santana
(Bahia), indo depois, amanhã, para o Rio.

Da comitiva farão parte seus dois filhos, alguns ml-
nistros e vários auxiliares e suas esposas. A chegada a Pe-
trolina, onde será recebido pelo Governador da Bahia,
Sr. Lomanto Júnior, para inaugurarem diversas obras, es-
tá prevista para as 9 horas.

O Ministro da Justiça, Sr.
Carlos Medeiros Silva, de-
cretou ontem a prisão pre-
ventiva do austríaco Franz
Paul Stangl, atendendo ao
pedido feito pelo Governo
austríaco através de sua
Embaixada no Rio e enca-
minhado ao Ministério das
Relações Exteriores.

Logo depois, o Ministro
da Justiça comunicou-se
com o Diretor do Departa-
mento Federal de Segur.an-
ça Pública, Coronel Newton
Leitão, dando-lhe ciência
de seu ato e determinando
que Paul Stangl seja colo-
cado à disposição do Supre-
mo Tribunal Federal.

POUCOS MINUTOS

A decretação da prisão
preventiva saiu exatamente
15 minutos após ter dado
entrada no Ministério da
Justiça o pedido encami-
nhado pelo Ministério das
Relações Exteriores: o pro-
cesso chegou às mãos do
Chefe de Gabinete do Mi-
nistro às 18hl5m, e, depois
de protocolado e instruído,
foi assinado pelo Sr. Car-
los Medeiros Silva às 
18h30m. A emissão do te-
lex para o Coronel Newton
Leitão da Cunha íoi feita
cinco minutos depois.

A preventiva do nazista
Franz Paul obedeceu ao
previsto no Art. 9.° do De-
creto-Lei n.° 394, de 1938,
que dá podêres ao Ministro
da Justiça para decretar a
prisão de elementos denun-
ciados. As provas das ativi-
dades do nazista em campos
de extermínio na Polônia
serão levadas posteriormen-
te ao Ministério da Justi-
ça, que as receberá do Mi-
nistro das Relações Exterio-
res para encaminhá-las ao
DFSP.

O CRIME

O Chefe de Gabinete do
Ministério da Justiça, Sr.
Cândido Gouveia, esclare-
ceu que Stangl está enqua-
drado na Lei brasileira n.°
2 889, de 1 de abril de 1966,
que regula as sanções aos
crimes de genocídio, não só
para aquele que mata como
para aqueles que usam mé-
todos de extermínio de uma
raça.

— Franz Paul Stangl não
poderá, contudo, ser conde-
nado à morte, porque sua
punição será apoiada em leis
brasileiras, que prevêem
dois a 30 anos de prisão —
acrescentou o Sr. Cândido
Gouveia.

O Chefe de Gabinete do
Ministério da Justiça disse
que já está invalidada a
possibilidade de o acusado
ser beneficiado por habeas
corpus, por ter sido decreta-
da a prisão preventiva.

O ex-Deputado Arnaldo No-
gueira responsabilizou, ontem,
o Governador Negrão de Lima
por ter promovido o boicote
contra um projeto-lei aprova-
do em 1959 pela então Cama-
ra de Vereadores do Distrito
Federal, que proibia a constru-
ção de prédios ou casas nas
proximidades das encostas dos
morros cariocas ou em locais
considerados perigosos.Êsse projeto — disse —
era de minha autoria e foi ins-
pirado no desmoronamento do
Edifício São Luís Rei, no Bair-
ro Peixoto, em Copacabana. Na
qualidade de Vice-Presidente
da Comissão de Justiça da Câ-
mara de Vereadores, apresentei
a matéria em abril de 1957,
época em que o Sr. Negrão de
Lima era o Prefeito do Distri-
to Federal, tendo o seu grupo
na Câmara tentado impedir a
aprovação do projeto durante

vdois anos.
A MOTIVAÇÃO

Historiando a inspiração do
projeto que recebeu na Cama-
ra o número 505, o Sr. Amai-
do Nogueira lembra o desmo-
ronamento do Edifício São Luis
Rei, em 1957. Com 10 artigos,
o projeto responsabilizava di-
retamente os engenheiros e
firmas construtoras por desas-
três que viessem a ocorrer em
prédios levantados nas proxi-
midades das encostas dos mor-
ros do Rio.

Travei verdadeira batalha
na Câmara, particularmente
contra o grupo do então Pre-
leito Negrão de Lima, mas íi-
nalmente consegui que o proje-
to íôsse aprovado, tendo sido
enviado à Prefeitura a 14 de

junho de 1959, para que íôsse
regulamentado e em seguida
entrasse em vigor.

O APELO'

Depois de frisar que não de-
sejava íazer sensacionalismo
às custas da tragédia que se
abateu sôbre o Estado da Gua-
nabara, o ex-Deputado Arnaldo
Nogueira admite que o enga-
vetamento de seu projeto íoi
autorizado por "iôrças podero-
sas que tinham interesses gran-
des e compromissos com as fir-
mas construtoras", responsa-
billzando principalmente o ex-
Prefeito Negrão de Lima pelo
crime de omissão.

— Se as autoridades tivessem
levado a sério assunto tão sé-
rio — disse, na certa as tra-
gédias do ano passado e dêste
ano não teriam se repetido.
Mas como o objetivo agora' é
salvar o Rio da calamidade doa
desmoronamentos, faço a pêlo
ao Governador para que desen-
gavete o meu projeto-lei apro-
vado e retire dêsse documento
alguns subsídios o.ue Dassam
ajudar na formulação de uma
lei para evitar tragédias dês-
se tipo, principalmente na re-
comendação de não se íazer
nenhuma construção de maior
porte, mesmo em lugares segu-
ros, sem a vistoria de técnicas
de instituições de responsabi-
lidade como Clube de Enge-
nharla e Instituto de Arqulte-
tos do Brasil.

O PROGRAMA

O programa oficial do Sr.
Castelo Branco é o seguinte:
6hl5m — partida de Brasília,
no Viscoiuit; 9h — chegada a
Petrolina; 9h30m — concen-
tração popular na Praça Sou-
sa Filho, em Petrolina; lOh
lOm — visita â Prefeitura de
Juazeiro; llh — Inauguração
da Rodovia Feira de Santana-
Juazeiro; 12h — almoço na
casa da Sr.a Josefa Coelho;
13hl5m — inauguração de um
conjunto residencial da
COHAB-PE; 14h — partida
de Petrolina, em Avro; 14h
4õm — ohegflda a Paulo Afon-
so; 15hl5m — Inauguração da
7,a unidade geradora e início
das obras da 3.n casa de má-
quinas da Usina Hidrelétrica
de Paulo Afonso; 15h45m —
encontro com os Governado-
res do Nordeste; 16h30m —
partida de Paulo Afonso, em
Avro: 17h40m — chegada a
Salvador, dirigindo-se à resi-
dência presidencial para um
jantar Íntimo; 21hl5m —
inauguração do Teatro Castro
Alves.

Amanhã, o prqgrama pre-
vê: 8h — assinatura de um
convênio pára restauração da
iluminação pública de Salva-
dor, no Palácio Rio Branco,
onde o Marechal Castelo
Branco receberá, também, um
memorial dos representantes
dos sindicatos de petróleo pe-
dindo o resguardo do monopó-
lio estatal em favor da Petro-

brás; 8hlõtn — partida para
Feira de Santana; 9h 45m —
chegada a Feira de Santana;
lOh — visita k Prefeitura Mu-
nicipal; 10h30m — partida de
Feira de "Santana, em automo-
vel; 12hl5m — chegada ao ae-
roporto de Salvador; 12h30m
— partida de Salvador, em
Vlscount, com almoço a bor-
do; 15h40m — chegada ao Rio.
A COMITIVA

No Viscount que parte âs
Ghl5m da Base Aérea de Bra-
silia, estarão, além do Maré-
chal Castelo Branco: Sr.a An-
tonieta Castelo Branco Diniz,
sua filha; Ministro das Minas
e Energia, Sr. Mauro Thibau. e
a esposa; Ministro da Indús-
tria e do Comércio, Sr. Paulo
Egidio. e a esposa; Chefe da
Casa Militar, General Ernesto
Geisel; Chefe da Casa Civil,
Sr. Luis Augusto de Brito, e a
esposa; Governador eleito da
Bahia, Sr. Luis Viana Filho;
Chefe do Cerimonial, Sr. Pau-
lo Paranaguá; Capitão-de-Fra-
gata Paulo Viana Castelo
Branco, filho do Marechal; Sr.
João Augusto Didier; Sr. Hü-
ton Marques Rodrigues; Sr. Jo-
sé Vamberto Pinheiro de As-
sunção; Tenente-Coronel Am-
ber Proença Castelo Branco;
Capitão-de-Corveta Júlio Sér-
gio Vidal Pessoa; Major Amé-
rico Soverchi Mourão; Capitão
Luís Fernando Bretanha Gal-
vão; e dois sargentos do Ser-
viço de Segurança.

Ex-empregador de empresa
de seguro fazem apelo
para receber atrasados

Os ex-funcionários ..da Protetora Companhia Na-
cional de Seguros Gerais, que teve a sua càrta-paten-
te cassada pelo Governo com base 'lio Decreto n.°
58 923, de 27 de julho de 1966, fizeram um apelo,
ontem, ao Presidente Castelo Branco, através do
JORNAL DO BRASIL, no sentido de que seja dada
uma solução definitiva à situação em que se encon- pfiTT. híí t iílnc; f» r\ T.VOX11T10tram.

Disseram ainda os funcionários que não estão
reivindicando emprego, embora seja precária a si-
tuação dos mesmos. Apelam, apenas, para que o Go-
vêrno determine que lhes sejam pagos, pelo menos,
os salários que estavam atrasados até o dia em que se
deu a cassação.

Mosquitos continuam a ser

ataque vai ter carga maior

NEM EMPREGO,
NEM DINHEIRO •

Segundo alegação dos pró-
prios funcionários, "quando se
deu a cassação da carta-pa-
tente da companhia, devido a
uma série de irregularidades
que íoram encontradas, já es-
tavam com os seus vencimen-
tos bastante atrasados".

Até a nomeação e a posse
do liquidante, o que só ocor-
reu a 13 de setembro do mes-
mo ano, íoi reaberta a compa-
nhia para o processamento da
liquidação através do balanço
e de acordo com a lei. Mas a

; operação está se processando' 
com muita morosidade, dei-
xando-os atravessar dias amar-
gurados, sem dinheiro e sem
emprego.

— Dada a demora, íoi en-
contrada uma solução que
apressaria o nosso pagamento;
íoi elaborado um decreto-lei,
aprovado pelo Diretor da

tUSEP 
e peio Ministro da In-

ústria e do Comércio, que íoi
encaminhado ao Presidente da
República. O decreto dá pode-
res para que, antes do térmi-
no do balanço, seja efetivado
o ativo das empresas cassadas
e, de acordo com a lei, os em-
pregados tenham prioridade
nos recebimentos.

O apelo dos ex-funcionários
é no sentido de que o Maré-
chal Castelo Branco assine, o
quanto antes, o decreto, dando
meios ao liquidante para que
resolva o problema com a ven-
da da sede em Porto Alegre.

MOBILIZAÇÃO

A prisão do nazista em
São Paulo provocou a Ime-
diata mobilização de agen-

tes do Serviço Nacional de
Informações e do Departa-
mento Federal de Seguran-
ça Pública, que estão empe-
nhados em fazer o levanta-
mento de suas atividades no
Pais e em localizar as rami-
fieações brasileiras da Odes-
sa, organização internacio-
nal encarregada de prote-
ger ex-criminosos nazistas.

Esperam os agentes, atra-
vés de investigações sôbre a
sua chegada ao Brasil e as
atividades posteriores, iden-
tificar os principais respon-
sáveis pela Odessa no País,
que se teriam encarregado
de encaminhá-lo a São
Paulo, depois de sua perma-
néncia em Damasco. Nesse
sentido, o SNI e' o DEFSP es-
peram contar com a colabo-
ração da Interpol, no forne-
cimento de informações sô-
bre o funcionamento da or-
ganizaçáo clandestina. .

NA ÁUSTRIA

A Embaixada da Áustria,
por intermédio de um dos
seus funcionários, disse que
se Franz Stangl fôr extra-
ditado, conforme esperam
as autoridades de seu pais,
êle não será condenado à
morte, por não existir esse
castigo ali.

— Stangl será levado às
barras dos tribunais para
responder a dois processos
que, na certa, o condenarão
a uma pela alta, talvez á
prisão perpétua — acrescen-
tou o porta-voz.

ESTÁ ESCONDIDO

Brasília (Sucursal) — A
Polícia federal continua
mantendo o mais .absoluto
sigilo em torno de Franz
Paul Stangl, tendo estrutu-
rado forte sistema de segu-
rança, por recear que ele-
mentos antinazistas possam
cometer algum atentado,
motivo por que o próprio lo-
cal de sua detenção vem
sendo escondido à imprensa.

Apesar áo sigilo em tór-
no das investigações poli-
ciais, sabe-se que deverão
ser ouvidas, pelo menos in-
formalmente, sua mulher,
Sr.a Maria Teresa, e uma
das filhas, com o objetivo
de esclarecer suas ligações
com elementos favoráveis
ao nazismo.

No Ministério da Justiça,
afirmava-se ontem que
Franz Stangl — ou outro
nome que ienha — poderá
ficar preso durante 90 dias,
por decisão do próprio Mi-
nistro.' Findo o prazo, se a
extradição não tiver sido
apreciada pelo Supremo
Tribunal Federal, terá que
ser solto. O processo, de-
pendendo da liberação pelo
Departamento Federal da
Segurança Pública, não de-
verá demorar mais de 20
dias no. Ministério da Jus-
tiça.

Alemanha também pedirá
a extradição do nazista

DusseldorJ, Alemanha (UPI-
JB) — A Alemanha Ociden-
tal também pedirá ao Brasil
a extradição de Franz Stangl,
segundo informou ontem o Ga-
binete do Promotor de Dus-
seldorf, de onde saiu tun pedi-
do à Embaixada alemã no Rio
de Janeiro oara que tome cs
previdências junto ao Govêr-
no brasileiro.

O Gabinete do Promotor do
Dusseldorf esc 1 rareceu que
unia ordem de prisão fora ex-
pedida contra Stangl em 19G0,
por suspeita de cumplicidade
em massacres maciços de pri-
slonelros nos campos nazistas
de ext-eAninio, em Treblinka'
e Soblbor, durante e, guerra.

Escritor acusa Stangl
de perito em extermínio

A Operação-Fog, suspensa desde as últimas chuvas,
e cujo reinicio era previsto para a próxima segunda-feira,
íoi recomeçada ontem, em alguns pontos da Cidade, mas
os fpcos de mosquitos localizados são tantos que a divisão
especializada resolveu dobrar a carga de inseticida na no-
va investida.

O Diretor da Divisão de Controle dos Mosquitos do De-
partamento de Saneamento, engenheiro Paulino Geraldo
de Melo, informou, ao final da tarde, que o ataque foi fei-
to apenas a título de experiência, revelando ainda que o
índice de proliferação de insetos nas marquises, muros
e áreas de construção "não era o esperado".

mem, Engenheiro Gama Lôbo
e Conselheiro Otaviano, na re-
gião do Maracanã; e nas Ruas
Gravata!, Lino Teixeira, Cadê-
te Polônia, General Belfort e
Sousa Barros, no Jacaré.

Segundo o engenheiro Pau-
lino Geraldo de Melo, o relni-
cio Intensivo da operação a
partir de segunda-feira será
marcado por doses acentuados
de inseticida, ante a conste-
tação de que "é muito alta a
proliferação nas zonas de cons-
truçáo civil.

NOVA CARGA

A operação de ontem não
chegou a ser notificada, e íoi
concentrada apenas nos pontos
de onde partiu o maior nume-
ro de reclamações, ou sejam:
adjacências das Ruas General
Polidoro, Paulino Fernandes,
Dezenove de Fevereiro, Paula
Barreto e Mena Barreto, na
Zona Sul; trechos das Ruas
São FTancisco Xaxier, Jorge
Rudge, Visconde de Abaeté,
Oito de Dezembro, Torres Ho-

Paris (UPI-JB) — O es-
critor francês Jean François
Steiner, autor de um livro
sôbre o campo de extermí-
nio de Treblinka, afirmou
ontem que Franz Paul
Stangl esteve ali durante
pouco tempo, "embora sua
atuação tenha contribuído"
em muito para a execução
de prisioneiros".Stangl — acrescentou
Steiner — foi enviado a Tre-
blinka com a missão de res-
tabelecer a ordem no" cam-
po, cuja situação, àquela al-
tura, era de completo caos:
durante seis semanas, no ve-
rão de 1942, cumpriu sua ta-
refa à perfeição.

ORGANIZADOR

Apenas um, entre todos os
sobreviventes entrevistados
pelo escritor, que conta 28
anos, "tinha uma vaga lem_
branca, do nome de Franz
Stangl".

Na época em que o na-
zista chegou ao campo po-
lonês — diz Steiner — ve-
rificava-se um alto índice de
fugas e suicídios, e o rendi-
mento das câmaras de gás
era considerado baixo pelos
oficiais alemães. Quando
Stangl deixou Treblinka, em
agosto de 1942, as coisas ha-
viam mudado de figura.

Revelou ainda o escritor
francês que "Stangl íoi o
primeiro comandante de
campos de extermínio, ao
que se sabe, a dar números
para os prisioneiros e a ins-
tituir chamadas diárias".

Foi êle também, segun-
do se acredita, o responsa-
vel pela idéia de dividir o
campo em duas partes. Na
primeira delas — o campo
n.° 1 — os prisioneiros eram
recebidos, registrados e alo-.
jados. No campo n.° 2, fica-
vam as câmaras de gás pa- ¦¦
ra onde eram enviados os
judeus.O assistente de Stangl,
Kurt Franz — prosseguiu
Steiner —, ficou ainda mais
célebre por suas atrocidades.
Êle assumiu o comando do
campo quando Stangl o dei-
xou. Mas a gigantesca má-
quina da morte já estava em
movimento, e funcionando
com eficiência, quando ocor-
reu a troca de comando.

O escritor francês disse
também que está prática-
mente" convencido de que
Stangl foi preso pelos ame-
ricanos, no fim da II Guer-
ra, e em seguida entregue
às autoridades austríacas. <

Fui informado de que
Stangl de fato trabalhou
para escapar de uma prisão
na Áustria, mas não tinha
como confirmar êste dado.
Por outro lado, parece cer-
to que Stangl chegou a Tre-
blinka procedente do campo
de Belzec, e não do de Sobi-
dor, como se tem noticiado.

Jean François Steiner
afirmou que espera deixar
Paris dentro de duas sema-
nas, a fim de_í#jar ao Bra-
sil e à Argentina, para con-
tinuar suas investigações
acerca de nazistas que ainda
vivem na América do Sul.

Leia Editorial "Justiça'

.
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Wilson
vence
rebelião

Londres (UPI-JB) — O Pri-
meiro-Ministro Harold Wilson
interveio, ontem, pessoalmente,
numa reunião de parlamenta-
res do Partido Trabalhista, ao
qual, é filiado, para pôr fim
a uma rebelião politica de 63
deles, que se opõem ã política
militar do Governo.

A rebelião estendeu-se ao
projeto governamental de ins-
taurar o sistema decimal mo-
netário, quando vários parla-
mentares insistiram em que a
nova unidade monetária ester-
lina eqüivalesse a 10 shillings
atuais. Wilson relembrou aos
parlamentares, com iseverida-
de, a perspectiva de uma elei-
ção. geral no caso de eles náo
quererem apoiá-lo. A maioria
dos rebeldes depende, exclu-
sivamente, para sua subsistêu-
cia de seus vencimentos como
legisladores.'

Angolanos
matam 120
portugueses

[Argel (UPI-JB) .— Forças
rebeldes de Angola mataram
120 soldados portugueses era
ações travadas nessa provincia
portuguesa, em janeiro último,
segundo anunciou, ontem, o
Movimento Popular para a Li-
bertação de Angola.

O comunicado, distribuído no
quartel-geral do Movimento,
ein Argel, informa que 100 por-
tuguèses morreram entre 12 e
1$ de janeiro último, perto da
localidade de Ninda, e que ou-
tros 20 foram mortos no dia 18.'

URSS põe
Cosmos 145
èm orbita

.Moscou (UPI-JB) — Umnò-
vo satélite soviético da série
Cosmos, o de número 145, en-
rtrou em órbita ontem, para,
continuar os estudos de expio-
¦ração do espaço, segundo a
breve informação da agência
oficial Tass.'Còm um tempo' de circun-
volução de 108,6 minutos, tem'
seu apogeu em 2135 km e pe-
rigeu em 220 km. Sua órbita
se inclina 48,4 graus em rela-
ção ao Equador.

Trata-se do oitavo satélite
lançado pela União Soviética
êste ano, e todo o _nstrumen-
tal a bordo funciona bem.

Filho se
inata
pela mãe

Cidade do México (UPI-JB)— Desesperado com a doença
da mfie, Manuel Orozzo, de 18
smos, suicidou-se ontem, com
um tiro na cabeça, depois de
ler tentado, sem êxito, matar-
so, saltando do terceiro andar
do prédio onde morava.

Manuel estatelou-se-no chão,.
e os vizinhos correram ao local,
encontrando-o ileso. Levaram-
no, em seguida, para casa, po-
rém, não demorou muito, ou-
viram o barulho do tiro.

Juiz proíbe
vacina
anticâncer

Cleveland, Ohio (UPI-JB) —
6 juiz federal James C. Con-
nell proibiu, ontem, o processa-
mento industrial e distribuição
da vacina Band contra o cân-
cêr, tendo acusado seus fabri-
cantes de estarem interessados
unicamente em lucros.

jj Pouco depois de tomar co-
nhecimento do laudo do juiz
Coimel, o fabricante da vacina,
Ií. James Rand.-anunciou que
fará, qualquer mudança que. o
Govêmo sugerir em relação ao
seu medicamento./Pela decisão
Judicial, a Rand Development
Corporation fica impedida de
fabricar e distribuir a vacina e
de fazer experiências com ela,
oté que cumpra o disposto pela
Administração de Drogas e Ali-
mentos para o licenciamento
de novos remédios. ;. ..

EUA acertam
contas com
os alemães

Londres (UPI-JB) — En-
•eerraram-se ontem, sem
qualquer resultado, as con-
rversações tripartites entre
Estados Unidos, Grã-Breta-
nha e República Federal
Alemã, acerca dos gastos
de manutenção das tropas
aliadas em território ale-
mão.'.' Nôvo encontro se realiza-
rá em Washington, dia 20,
uma vez que o problema te-
rá de estar solucionado até

-8 de maio, quando se reuni-
rem os Ministros da Defesa
dos paises membros da

-OTAN (Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte).*

Acordo sobre foguetes será
discutido em Moscou com o
apoio de todos em Genebra

Genebra, Washington, Paris. (UPI-JB) — Os delegados
das 17 nações representadas na Conferência do Desarma-
mento, inclusive o do Brasil, manifestaram unanimemente
ontem sua satisfação ante a decisão soviética de iniciar i
conversações com os americanos, na próxima semana, em
Moscou, sobre a limitação de foguetes.

O jornal Le Monde disse que a decisão russa — bem re-
cebida no Congresso norte-americano — prova uma vez
mais que as duas superpotências estão decididas a ampliar
a cooperação mútua e reduzir os riscos de um confronto
entre elas, apesar da guerra do Vietname e de suas diver-
gências em política internacional.

ESPERANÇA

Os delegados dos três' blo-
cos à, Confederação de Gene-
bra — ocidental, neutro c so-
cialista — manifestaram a
convicção de que as conver-
sações de Moscou poderão dar
uma contribuição positiva aos
entendimentos mantidos em
Genebra com o objetivo de
elaborar um tratado contra a
proliferação das armas nuclea-
res.

Os representantes dos paises,
neutros foram os mais otlmis-
tas. Mzeram um apelo às po-
tências nucleares no sentido de
conterem a corrida armamen-
tista e' frisaram que os Esta-
dos Unidos e a União Sovié-
tica podem aproveitar a reu-

nião de Moscou para examinar
as reivindicações dos neutros,

O líder democrata no Sena-
do americano, Mike Mansfield,
disse que o Presidente John-
son, que sugeriu o encontro
de Moscou, e o Primeiro-Mi-
nistro Kossiguin "prestaram
um grande serviço oo mundo",
acentuando que a limitação da
corrida armamentista benefi-
ciará a toda a Humanidade. '

Também os republicanos se
mostraram satisfeitos com a
decisão soviética. O vice-lider
do partido ho Senado, Tho-
mas Kuchel, considerou-a en-
còrajadora, acrescentando que
a perspectiva de aceleração da
corrida nuclear seria um re-
cuo e uma ameaça para a cau-
sa da paz nesta geração.

Pompidou pede apoio amanha
à linha De Gaullenas urnas

Paris (UPI-JB) — O Primeiro-Mi-
aiistro Georges Pompidou pediu ontem
ivo povo francês; ao encerrar a campa-
nha para as eleições parlamentares de
amanhã, que vote em massa nos candi-
datos degaullistas para que a França
possa .nanter sua política de independeu-
cia, expansão econômica e progresso so-
ciai.

Falando pela mesma cadeia de rá-
dio c televisão utilizada por Pompidou,"os lideres da oposição — Waldeck Ro-
chet, pelos comunistas, Jean Lecanuet,
pelo centro, e François Mitterand, pela
Federação das Esquerdas — pediram
que o povo derrubasse pelo voto o "po-
der pessoal" de D.. Gaulle e restaurasse
a supremacia do Parlamento.

O GENERAL

Embora a campanha tenha sido ofi-
cialmente encerrada ontem, o General
de Gaulle hoje se dirigirá ao povo fran-
cês para renovar o apelo por êle íormu-
lado em 9 de fevereiro último — um dia
antes do inicio da campanha — quando

, advertiu que "a vitória da oposição se-
ria uma tragédia para a França".

Ontem mesmo a oposição já denun-
ciava o discurso de De Gaulle como ile-
gal, uma vez que a Constituição proíbe

CONTROLE

, Uma 'comissão formada
por médicos, espc-cialistas e
teólogos está estudando há
mais de três anos a questão
do controle da natalidade
para coletar as informações
que permitam ao Papa um
pronunciamento f o r m a 1 e
definitivo à luz dós ensina-
mentos católicos.

Quanto à reforma da
Cúria Romana, alguns ob-
servadores a admitem para
dentro de pouco tempo. Du-
rante o Concilio Ecumênico,
a Cúria foi criticada pelos
prelados progressistas que a
consideraram profundamen-
te conservadora e presa a
tradições pouco importantes
no mundo de hoje.

O Papa Paulo VI anun-
ciou durante o Conoílio pia-
nos para a reforma da

terminantemente o proselitismo político
ãs vésperas de eleições.
OPOSIÇÃO

Seguindo a linha do último pronun-
ciamento do Presidente, Pompidou cler-
tou que os partidos da oposição estão
divididos e sem condições, portanto, de
constituir um Govêmo estável. Sua vi-
tória, disse o Primeiro-Ministro, fieria a
desordem e a confusão e o fim de tudo
o que a França obteve nos oito anos do
regime degaullista,

Pompidou denunciou também a po-
litica dos Estados Unidos no Sudeste
asiático, afirmando que De Gaulle —
que tem ainda mais seis anos de Go-
vèrno pela frente — continuará nianten-
do a França dè fora dá "detestável
guerra do Vietname".
FRENTE

Em seu discurso de encerramento da
campanha, o Secretário-Geral do PC
francês, Waldeck Rochet, lançou um
apelo para que imediatamente após as
eleições a Federação das Esquerdas e os
comunistas elaborassem, juntos, um.
programa de Governo. Mitterand, em
sua intervenção, disse que a Federação
está disposta a trabalhar com todas as
forças de esquerda.

Jean Lecanuet, lider centrista
(acusado como direitista por De Gaulle

e pelos comunistas), pediu o apoio da
juventude, deixando transparecer qua
seu partido pretende ser o fiel da ba-
lança, no caso em que nem degaullistas
nem as esquerdas consigam maioria no
Parlamento.

.PESQUISAS

As últímaá pesquisas dão á UNR
(União para a Nova República) e ou-
tros grupos degaullistas cerca de 37% da
votação, 27'/. para o.s comunistas e 22%
jpara a Federação das Esquerdas, 15%
ii o centro e 2V_ para os setores restau-
tes.

A eleição para as 486 cadeiras da
Assembléia Nacional será realizada em
duas etapas. Somente os candidatos que
obtiverem amanhã mais de 50% dos vo-
tos, em cada circunscrição, serão auto-
màticamentc proclamados eleitos. Os
demais terão de submeter-se a nova vo-
tação, domingo dia 12.

A peculiaridade deste sistema difi-
culta os prognósticos mas em geral se
admite que os degaullistas conseguirão
umas 250 cadeiras (atualmente possuem266), o .que lhes garantirá o controle da
Assembléia.

Uma aliança
de interesses

Luís Edgar de Andratle
Editur Internacional

Quando o então Primeiro-Ministro. Nikita Krus-
chev, em plena guerra fria, propôs solenemente aos Es-
tados Unidos, como quem tira um coelho da cartola,

, a entrada ãa União Soviética para a OTAN, os ame-
ricanos entenderam a iniciativa como uma piada. E
era mesmo. A Organização ão Tratado do Atlântico
Norte tinha sido criada justamente para defender a.
Europa Ocidental de uma possivel invasão soviética.

Muitas águas rolaram de então para câ, e, hoje, a
URSS só não entra para a OTAN com armas e baga-
gens, porque a Organização perdeu a razão de ser. A
perspectiva ãe uma aliança militar EUA-URSS saiu do
terreno ãa ficção científica para o das realidades piau-
siveis. Não é preciso ser profeta para prever a longo
prazo um tratado âe não agressão entre as nações ca-
pitalistas üa OTAN e os países socialistas âo Pacto âe
Varsóvia. Apesar da guerra áo Vietname, as relações
entre Johnson e Brejnev estão praticamente tio mesmo
nível do trato entre Roosevelt e Stalin no fim ãa Se-
gunda Guerra Mundial. De Washington a Moscou,
existem hoje multo mais afinidades ão que entre a
União Soviética e seus satélites ou entre os Estados

.Unidos e as repúblicas latino-americanas.
Como a história ão século XX se faz aos saltos,

não se passa um vtês sem que se registre um nôvo
¦j-asso na aproximação das duas superpotências. O
munâo deixou de ser dividido entre Leste e Oeste. A
separação é agora entre os povos superãesenvolviâos do
Norte e os subãesenvolviâos do Sul.

Em seu discurso de 8 da' outubro âo ano passado,
durante a campanlui âas eleições parlamentares ame-
ricanas, cm que an}inciou o fim das restrições ao co-
mércio amerieano-soviética, o Presidente Johnson pre-
viu a passagem "da contetição pelo terror para uma
ordem internacional mais cooperativa". Esse entendi-
mento, entretanto, não possibilitou ainda a coopera-
cão âos dois grandes mim programa multilateral ãe
ajuda ao desenvolvimento. O terreno para êsse plano
conjunto poderia ser a Segunda Conferência âa ONU
para o Comércio c o Desenvolvimento, marcaâa para
êste ano em Genebra.

De um ano para cá, os Estaãos Unidos e a União
Soviética já firmaram um protocolo consular, um tra-
taão relativo à proibição das armas atômicas no espa-
ço e um acordo aeronáutico para os vôos diretos Nova
Iorque—Moscou; enquanto que estão assentadas as ne-
gociações para o tratado de não proliferação atômica
e um acordo âe redução no programa ãe antifoguetes.
Mas, quanão se trata âas relações com os subâesen-
volvidos as âivergências começani. Apesar âas ãiver-
gências iâeolôgicas, a tendência dos dois regimes é
respeitar o statu quo âas zonas de influência.

O mêâo âe Pequim aproxima os soviéticos âos
umericaitos. Preocupaáa com sua imensa fronteira âo
Oriente, Moscou precisa limpar quanto antes a área na
frente ocidental. Nesse sentido, a vitória de Mao Tsè-
tung sóbre a sua oposição interna interessa aos Esta-
dos Uníâos, que para manter a liberâaâe âe manobra
no Terceiro Mundo contam com o agravamento ãa,

¦tensão sino-sovictica.

Papa cancela audiências
para preparar documento
de "grande importância55

Cidade âo Vaticano (UPI-JB). — O Papa Paulo
VI suspendeu todas as audiências para fazer a re-
visão final no "importante documento" que divul-
gará nas próximas horas e que poderá tratar, segun-
do fontes oficiosas, do controle da natalidade, da re-
forma da liturgia ou de novas modificações na Cúria
Romana, considerada como o último reduto do con-
servadorismo católico.

Muitos observadores afirmam que o documento
papal tratará exclusivamente do problema do con-
trôle da natalidade, fixando a posição definitiva da
Igreja sóbre a questão. A suspensão das audiências,
no entanto, é indício seguro de que o documento
tratará de assunto de grande importância.

Mais de dois mil concorrem a 486 vagas
Paris (UPI-JB) -— Resumo dos

latos relativos às eleições de domin-
go para a Assembléia Nacional Fran-
cesa:

sj; Votação em primeiro escruti-
nio a 5 de março c, caso não haja
maioria absoluta, segunda votação a
12 de março.

ij< Há 2 260 candidatos concor-
rendo a 486 cadeiras na Assembléia,
com mandatos de cinco anos. Com
uma maioria de 244 cadeiras, o Par-
lamento que termina o mandato era
constituído de 481 cadeiras (o au-
mento é devido à expansão na área
de Paris).

^c Os Partidos: os degaullistas,
detentores de 266 cadeiras no Parla-
mento que termina o mandato, têm
candidatos em todos os 470 distritos

metropolitanos da França e nos ter-
ritórios de além-mar, e compreen-
dem a União Pela Nova República
(UNR), a União Democrática do Tra-
balho (UDTGL) e os Republicanos
Independentes (RIV).

Os comunistas, com 42 cadeiras
no Parlamento atual, também têm
candidatos em todos os 470 distritos
metropolitanos. Na segunda votação
a 12 de março, concordaram em
unir-se ã Federação Esquerdista num
pool de votos em tentativa para der-
rotar os candidatos degaullistas. A
Federação Esquerdista inclui a maio-
ria dos socialistas e radicais e tem
candidatos em 410 distritos metro-
politanos.

O Partido Democrata do Centro,
com candidatos em 351 distritos, é

uma organização recente e compre-
ende principalmente grupos conser-
vadores e membros do antigo grupo
católico liderado por Jean Lecapuet.

O Partido Socialista Unido (PSU)
conta com 116 candidatos na Fran-
ça, é liderado pelo ex-Primeiro-Mi-
nistro Pierre Mendés-France. Tam-
bém o PSU deverá .unir-se à Fe-
deração Esquerdista na segunda vo-
tação. '

A Aliança da Ala Direita (ARLH),
do advogado Jean-Louis Tixier-Vig-
hancour, tem apenas 33 candidatos
e provavelmente não conquistará
mais do que duas ou três cadeiras.

Há 35 outros candidatos da ala
direita que não se juntaram a Ti-
xier-Vignancour, e 236 candidatos
concorrem em chapas independentes.

De Gaulle no centro de todos os programas
Paris (UPI-JB) — Os 28 milhões

e 500 mil eleitores franceses que
participarão das eleições gerais de
5 de março para renovar a Assem-
blaia Geral poderão escolher entre
uma variedade de programas poli-
ticos.

' A UNR, o Partido que concorda
com tudo que o Presidente De Gaul-
le disser, faz campanha defendendo
tuna política econômica austera, de
maneira a evitar ameaças inflacio-
nárias e garantir um crescimento
econômico estável, sem ser espeta-
cular. No plano externo, sustenta a
orientação do General: aumento da
cooperação com o Leste Europeu, re-
tirada da OTAN, construção da força
nuclear francesa e oposição à políti-
ca norte-americana no Vietname.

A .ala esquerda do movimento
gaullista, a União Democrática do
Trabalho, segue a UNR em todos os

aspectos, mas exige uma modifica-
ção da lei de bem-estar social e me-
didas que garantam aos operários o
direito de dividir lucros com os pro-
prietários das empresas.

A terceira facção do movimento
gaullista, o Partido Republicano In-
dependente, do ex-Ministro das Fi-
nanças Giseard D'Estaing, também
apoia o UNR, porém deseja que De
Gaulle seja menos anti-americano e
mais favorável à unidade européia.

O programa do Partido Comu-
nista Francês é idêntico ao de todos
os PCs ligados a Moscou: promete
elevação generalizada dos salários,
pensões de aposentadoria e naciona-
iização de novos setores industriais.

A Federação da Esquerda Sócia-
lista Democrática, liderada pelo ex-
candidato à Presidência François
Mitterand, defende medidas menos
radicais. Deseja restringir os pode-

res do Presidente e nó plano exter-
no defende maior cooperação política
com os países do MCE e critica a re-
tirada da França da OTAN.

O Partido Democrata do Centro',
do Senador católico Jean Lecanuet,
está fazendo campanha em torno de
um programa semelhante ao propa-
lado por De Gaulle, mas diverge em
um aspecto: é a favor de uma políti-
ca firme em prol da unificação eu-
ropéia.

A Aliança da Ala Direita pelas
liberdades democráticas e progresso,
encabeçada pelo advogado Jean-
Louis Tixier-Viguancour, d e f e n d é
uma politica radicalmente oposta à
do Presidente De Gaulle, é contra a
ajuda aos países subdesenvolvidos
para que os fundos sejam canaliza-
dos para projetos internos.

Mendés-France tenta voltar à Câmara
Grenoble (UPI-JB) — Crescendo

incessantemente ao pé dos Alpes, Gre-
noble é hoje uma das cidades mais
comentadas na França, pois o ex-Pri-
meiro-Ministro Pierre Mendés-Fran-
ce a escolhçu como cenário para uma
tentativa de reentrar na política. Em-
borá tenha sido derrubado por uma
instável Assembléia Nacional, há 12
anos, Mendés-France continua um
nome familiar para milhões de fran-
ceses.

Seus esforços para reconquistar
seu antigo poder e popularidade são
acompanhados com interesse cada vez
maior não só pelos 173 000 habitantes
de Grenoble mas também pela maior
parte dos 28,5 milhões de eleitores
que participarão nas eleições cruciais
de 5 a 12 de março. Tendo completa-
do 60 anos em janeiro, conserva, con- '
tudo, a mesma personalidade comba-
tiva que o projetou nas manchetes de
primeira pagina quando de seu breve
mas dramático período como Premler
em 1954-55.

Derrotado nas eleições de. 1958
por um candidato degaullista na" Nor-
mândia, sua terra natal, o sério, gra-
Ve e professoral "Mr. France" foi
enviado àquela cidade pelo Partido
Socialista Unificado,(PSU) — um pe-
queno grupo a meio caminho entre o
antigo Partido Socialista e òs Comu-
nistas —, expressamente para tentar
sua volta ã política.

Curiosamente, são os grupos de
centro e de direita que tentam "aju-
dar Mendés-France a reconquistar
sua cadeira na Assembléia Nacional.
Enquanto aqueles grupos decidiram
não apresentar candidatos contra
Mendés-France, os comunistas estão
promovendo intensa campanha con-
tra êle, não obstante ter Mendes-
France escolhido como lema de sua
campanha a unificação das esquerdas.
O candidato do Partido Comunista,
René Giard, bem como seus partida-
rios, não mede esforços para pertur-
bar comícios de Mendés-France e ras-
gar seus cartazes pca* toda a cidade."Foi êle quem,* concorrendo para
Premier em 1954, se recusou a aceitar
nosso apoio", explica Giard.

Embora ressentido pela campa-
nha contra éle movida pelos comunis-
tas, Mendés-France continua, obsti-
nadamente, a afirmar em seus comi-
cios: "As esquerdas devem suplantar,,
e certamente suplantarão, suas anti- .
gas divisões. Devemos firmar um pac-
to político leal, com um sólido, deta-
lhado e coerente programa de go-
vêrno."

Possivelmente um nome destitui-
do de grande expressão para os jo-
vens que pela primeira vez estarão
votando, para os mais velhos êle é,
no entanto, o homem que pôs termo
aos oito anos de guerra na Indochina
pelos Acordos de Genebra de 1954, pôs

a Tunísia a caminho da independên-
cia e tentou transformar os franceses
de bebedores de vinho em bebedores
de leite.

As últimas prévias dão a Mendes-
France uma vantagem de 42% sobre
seu principal adversário, o degaulista
Jean Vanier, que provavelmente con-
seguirá 30% e os outros grupos 9 por
cento."Mandar uma maioria degaulista
para a Assembléia seria um enorme
mergulho para o desconhecido, e sig-
nificaria preparar o caminho para
graves crises. Nós, velhos republica-
nos, não admitimos que os destinos
da nação sejam entregue a um úni-
co homem", prega Mendés-France a
suas audiências, na maioria estu-
dantes.

Mendés-France parece resignado
quanto à ausência de perspectivas pa-
ra seu retorno, a curto prazo, ao Po-
der, pois poucos dos outros partidos
de esquerda estariam dispostos a acei-
tá-lo como porta-voz: no entanto,
pondera a maioria dos franceses, a
eleição geral deverá dar a Mendes-
France a oportunidade de reassumir
seu lugar no Parlamento e manter-
se ativo politicamente, até o dia em
que os cidadãos precisarem de um nô-
vo árbitro de alto nível para suas
disputas perenes.

Argentinos
nada têm
com a CIA

Buenos Aires (UPI-JB) —
O Centro Argentino pela Li-berdade *da Cu.tura desmen-
tiu ontem, categoricamente,
manter vínculos com a CIA.
(Agência Central de Informa-
ções), enquanto na Guiana oPrimeiro-Ministro Forbes Bur-
nham negava a intervenção
da agência em assuntos inter-
nos de seu pais.

As noticias foram divulga-
das pelo Washington Post •>
informavam que a CIA se in-
filtrara no movimento traba-
lhista da Guiana para prejudi-
car o lider esquerdista Chedid
Jagan.

Na Argentina, o debinenticlo
do Centro foi feito através da
declaração de seu Secretário-
Geral, Daniel Rodriguez. "O
Centro nega categoricamente
a existência de qualquer tipo
de vínculos ou relações com o,
CIA ou outras entidades sc-
melhan.es" — disse.

O Centro também distribuiu
uma declaração da sedo do
Congresso pela Liberdade da.
Cultura, em Paris, com des-
mentido, idêntico.

Cassado nos
EVA apela
na Justiça

Washington (UPI-JB) — Os
advogados do deputado cassa-
do Adam Clay ton Powell
anunciaram ontem que recor-
rerão à Justiça na próximasemana para que o represen-
tante do Hadem na Câmara
dos Representantes seja ime-
diatamente reintegrado em
seus direitos.

Segundo os advogados de
Clayton, ainda nfio há uma tá-
tica definida de como agirão,
sabendo apenas que precisam
apressai* seus trabalhos paraaproveitar o estado emocional
causado pelo afastamento do
deputado.

Powell deixou de receber' seu salário de USS 30 mil dó-
lares (NCr? 81450,00) por ano
à zero hora de quarta-feira,
passada, dia em que seus co-
legas resolveram por 248 vo-
tos contra _7G, excluí-lo do
Congresso norte-americano. As
autoridades da Câmara de Re-
presentantes também elimina-
ram dez assessores que traba-
Ihavam com Clayton.

Ana tem
defesa como
Anastácia

ChurloUesville, Virgina (UPI-
JB) — Ana Anderson é real-•mente a Grü-Duquesa Anas-
tásia, segundo 'afirmou, on-
tem, o filho do -iiéclico do íil-
tico czar -da Rússia.

Gleb Bot-kin, de (16 finos,'
declarou estar certo da klen-
tiíieação, embora esta semana
as pretensões da Sr.» Anderson
tivessem sido rejeitadas judi-
cialmente, desta vez por uma
corte de Hamburgo. Botkin,
que iiá anos vem apoiando a
reivindicação da Sr." Ana
Anderson, apresentou uma de- .
claração neste sentido ante
um tribunal alemão.

O declarante assinalou que
as famílias reais européias
exerceram influência contra
os esforços da Sr." Anderson
de conseguir o reconheeimen-
to de sua verdadeira identi-

-dade. Acha-se em jogo a re-
clomação da fortuna imperial
russa.

Governo
vence em
Joanesburgo

Joanesburgo (UPI-JB) — O
Partido Nacionalista, que de-
tém o Poder na República Sui-
Africana, venceu as eleições
municipais de Joanesburgo, a
maior cidade do país, aumen-
tando sua maioria sóbre o Par-
tido Unido, da Opo_ição.

Em Pretória, Capital provin-
ciai, cs eleitores repeliram a
maioria dos candidatos de di-
reita e deram preferência aos
partidários ortodoxos do Go-
vêrno. Nesta cidade, os candi-
datos de língua inglesa perde-
ram em quase todos os dis-
tri tes para os de língua afri-
kancler.

Cúria, porém até o momen-
to somente fêz mudanças
sem grande importância, co-
mo a redução dos podères
do Santo Ofício.

HIPÓTESES

Outros assuntos que po-
derão ser tratados no do-
cumento pontifício são os
relativos às disposições sô-
bre jejum e penitência ou a
regulamentação para o es-
tabelecimento de uma or-
dem permanente de diáco-
nos.

A restauração dos diáco-
nos como "um cargo apro-
priado e permanente da hie-
rarquia", mais que mn sim-
pies escalão no sacerdócio,
foi recomendada em 1964
pelo Concilio eni resposta à
escassez de sacerdotes em
muitas partes do mundo.

Câmara de Maryland derruba
lei que proibia união entre
pessoas de côr diferente

Anápolis (UPI-JB) — A Câmara estadual aprovou on-
tem, por 97 votos contra 25, e encaminhou ao Governador
um projeto de lei visando abolir a lei promulgada em 1661,
que proíbe o casamento entre pessoas de raças diferentes,
no Maryland.
. 

' 
O Governador Spiro Agnew deverá assiná-la em breve,

conforme declarou. O Maryland é um dos 19 Estados nor-
te-americanos onde ainda há leis que proíbem casamentos
interraciais.
CRIME

Até 1935, as leis de Mary-
land proibiam o casamento en-
tre negros e brancos, Mas uma

\menda somou ] ã proibição
também os mulatos.

Até 1957, as mulheres bran-
cas não podiam ter filhos de
negros ou de malásios. O de-
lito era punido com pena de
prisão, até cinco anos. Essa lei
caiu, como inconstitucional,
quando o Estado tentou pro-
cessar uma jovem branca dn
20 anos, que teve um filho de

um negro casado. Isso aconte-
ceu cm 1956.

O ano passado, uma moça
branca e um jovem nativo de
Samoa tentaram casar-se em
Baltimore, mas lhe íoi negada
a licença, alegando-se a pou-
ca idade do rapaz.

Este ano, com a reorganiza-
ção do sistema de representa-
ção proporcional, que deu maior
íôrça às áreas urbanas de Bai-
timore e ¦Washington, não cau-
saram surpresa as novas pro-
postas para rejeitar a lei. ^_

Cantora Dalida recebe alta
após cinco dias de conia
por tentativa de suicídio

Paris (UPI-JB) — A cantora pop Dalida recebeu alta,
ontem, da Clínica Fernand Vidal, onde se encontrava em
estado de coma há cinco dias, depois de tentar o suicídio,
ingerindo uma dose excessiva de barbltúricos.

Ao recuperar a consciência, de manhã, chorou, chamou
pela mãe e pelos dois irmãos e, horas após, deixava o hos-
pitai em sua companhia, ao que parece para internar-se
numa clínica particular, para convalescer.

ORIGENS

Natural do Egito, filha de
pais italianos, lolanda Chris-
tina Gigliotti — êsse seu ver-
dadeiro nome — tornou-se co-
nhecida ao ser eleita Miss
Egito, com a idade de 18 anos.
Logo depois, a família mudou-
_e para a França, onde Iolan-
da conheceu o magnata dos
discos pop, Eddle Barclay, que

impressionado com seu talen-
to, lançou-a com o nome de
Dalida.

Poi Barclay quem a apresen-
tou, um dia, a Lucien Morisse,
diretor artístico da rádio Eu-
ropa 1. Em breve, estavam ca-
sados. O divórcio veio olguns
anos mais tarde, embora am-
bos continuassem amigos e só-
cios nos negócios.

mericanos
apreendem
barco russo

Anchorage (UPI-JB) — A
guarda-costeira des Estados.
Unidos apreendeu mn barco
pesqueiro de bandeira soviética
encontrado dentro. tíe águas
territoriais do Alasca. A em-
barcação soviética chegou on-
tem de madrugada à Cidade
de Sand Point, escoltada por
um caça-minas da guarda-cos-
telrà norte-americana.

Em Junoau, o Governador
do Alasca, Walter Hickel, pe-
diu para o pesqueiro a "pena-
lidade máxima prevista pelo
Direito Internacional". Contu-
do, fontes bem inflamadas
acreditam que a promotorla. ds
Anchorage retirará as acusa-
ções contra o barco soviético.
Alegam as mesmas fontes que
a viagem de 160 quilômetros
até Sand Point já pode ser
considerada um castigo sufi-
ciente.
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Costa e Silva e Ongania não assumem nenhum compromisso
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Alunos da FNFi promovem
aula inaugural cancelada
para evitar manifestações

Os alunos da Faculdade de Filosofia da UFRJ (ex-
FNFi), com a solidariedade do Diretório Acadêmico, to-
maram ontem a iniciativa de promover, no saguão da es-
cola, a solenidade de abertura do ano letivo, já que a aula
inaugural programada pela Direção havia sido cancelada
pelo Diretor Raul Bittencourt, "para evitar que ocorres-
sem manifestações". r

A aula constou de distribuição de um manifesto no
qual se condenava a Direção pela desorganização reinan-
te na Faculdade e discursos de critica à repressão poli-
ciai aos movimentos estudantis, à infiltração policial no
corpo discente, e às relações Direcão-alunos.

CALOUROS

A maioria da assistência era
constituída de alunos que ter-
minavam os exames de segun-
da época, vestibulandos que f a-
sriam as últimas provas e ca-
louros que tratavam da matrí-
cuia. O ambiente era de total
indignação pela desorganiza-
ção da Facilidade, que, embora
tenha informado que as aulas,
na prática, se iniciarão na se-
gunda-feira, até o momento
(17h) não havia distribuído os
horários.

Os calouros confessavam-se'totalmente desamparados, pois
no ato da matrícula não lhes
havia sido fornecido nem ao
menos um. folheto sóbre o fun-
cionamento da escola, cópia do
regulamento da Faculdade ou
uma explicação sobre o siste-
ma de freqüência, provas, etc.
Muitos pediam explicações aos
veteranos, que lhes Informa-
vam que "a Direção sempre
esteve tão apavorada com a
subversão que a FNFI é a úni-
ca escola superior a enracte-
rizar a formatura de seus alu-
nos com uma simples cerimó-
nia de colação de grau".

VESTIBULARES

Enquanto alunos e calouros
se acotovelaram para ouvir os
discursos do Presidente do Di-
retório Acedêmico e três ou-
tros oradores conclamados to-
dos "à união contra a repres-
são policial", dezenas de ves-
tibulandos eram chamados à
realização das últimas provas
rio concurso de habilitação,
que, na FNFi, são Identift-
cadas.

Ao mesmo tempo em que os
discursos se seguiam, protes-

tando contra a prisão dos aca-
dêmicos Lincoln Bicalho Ro-
que e Antônio Carlos, do 4.°
ano, os vestibulandos de Mate-
mática — que há dez dias se
aglomeram à frente da Facul-
¦dade para esperar a divulga-
çãò da classificação — eram
Informados de que só- na se-
gunda-feira a relação dos
aprovados seria afixada uo
quadro de avisos.

INJUSTIÇA

Entre os vestibulandos úe
Matemática circulou também
a informação de que o Dire-
tor, "para evitar os exceden-
tes e suas manifestações", re-
solvera matricular os estudan-
tes que houvessem obtido
inaiores notas nas matérias
classificatórias, deixando de
lado as notas obtidas nas ma-
térias eliminatórias.

Mostraudo-se alarmados com
a noticia, os estudantes já ar-
ticulavam um movimento pa-
ra impetrar um mandado de
segurança e catalizar as aten-
ções da imprensa tão logo a
medida se concretizasse. Con-
íessando-Nse "surpreendidos com
a injustiça do critério-adota-
do", explicavam que, se tal
ocorresse, alunos que tinham
obtido notas altas nas mate-
rias essenciais — Português e
Matemática — e baixas nas
não essenciais — Física e In-
glês — ficariam de fora, para
que outros, "que passaram va
tangente nas matérias indis-
pensáveis", fossem matricula-
dos, "como se fosse possivel
estudar-se Matemática conhe-
cendo-se apenas Física e. In-
glês". y

Baianos movimentam-se
para esperar Ministro

Salvador (Correspondente) —
Em busca de uma solução pa-
ra a íalta de vagas na Facul-
dade dè Medicina da Univer-
sidade da Bahia, os candidatos
não classificados no exame
vestibular realizarão amanhã,
em frente à Reitoria, uma con-
centração, enquanto o Minis-
tro da Educação, Sr. Moniz de
Aragão, pronuncia a aula inau-
gural da UFB.

Os 60 excedentes estão cer-
tós de que, desta maneira, con-
seguirão despertar a atenção
do Ministro para o' problema,
pois embora a Congregação da
Faculdade tenha assegurado
que, na próxima reunião, con-
cederá a admissão dos exce-
dentes, o Diretor Jorge Novis
exige a liberação, pelo Minis-
tério da Educação, de uma ver-
ba de NCr$ 760 000,00 (760 mi-
lhões de cruzeiros antigos) pa-
ra o estabelecimento.

ACAMPAMENTO

Os excedentes asseguram que,
caso não tenham êxito com o

Ministro, acamparão em íren-
te à Faculdade, situada no Ter-
reiro de Jesus, e lá esperarão
•até que o impasse seja solucio-
nado.

Vinte e dois excedentes da
Faculdade de Direito da Uni-
versidade Católica tentarão
também entrevistar-se com o
Ministro, a fim de obter a sua
admissão.

ROTEIRO DE ARAGÃO

O -Ministro Moniz de Aragão
chegou ontem a Salvador para
pronunciar a aula inaugural
da Universidade Federal da Ba-
hia e participar da cerimônia-
de inauguração do Teatro Cas-
tro Alves.

Na segunda-feira, dia 6, o
Ministfo estará na cidade ini-
neira de Ouro Preto, a íim de
pronunciar a aula inaugural da
Escola de Minas, seguindo de-
pois para Santa Rita do Sapu-
caí para presidir a abertura do
ano letivo do Instituto Nacio-
nal de Telecomunicações.

Agripino demite coronel
que atira em estudantes

. João Pessoa (Correspon-
dente) — O Governador
João Agripino esclareceu ter
sido o ex-Chefe da Casa Mi-
litar, Coronel Belarmino Fel-
tosa, quem, sem autorização
superior, determinou a uti-
lização de armas para dis-
solver, ná'quinta-feira, uma
passeata de trote dos uni-
versitários paraibanos, que
culminou com uma concen-
tração no Palácio da Re-
denção.

Em nota distribuída à im-
v prensa, a Casa Civil infor-

mou da demissão do Coronel
e que o Governador não deu
qualquer autorização para
que os estudantes fossem
dispersados, "pois no dia an-

terior o Secretário de Segu-
rança havia dialogado com
os' estudantes, dissuadiu-
do-os de realizar o enterro
simbólico do Presidente da
República".
IRRITAÇÃO

O Governador João Agri-
pino esclareceu ter fi-1
cado profundamente irrita-
do quando estava reunido
com o Secretário de Finan-
ças e ouviu os disparos de
féstim que a guarda pala-
clana fazia contra a pas-
seata.

O ato de exoneração do
Coronel Belarmino foi ime-
diatamente dactilografado,
segundo o Governador.

Mineiro some no Rio e
DOPS prende 3 no Ceará

Fortaleza e Belo Horizon-
te (Sucursal) — Agentes do
DOPS cearense prenderam
na manhã de ontem três es,
tudantes secundários, en-
quanto ha Capital mineira
lideres estudantis Informa-
vam que um acadêmico de
Medicina destacado para re-
presentar Minas Gerais no

. Seminário da UNE havia de-
sàparecido quando viajava
do BioN para Niterói.

[ O DOPS esclareceu que a
prisão dos três membros do
Centro de Estudantes Se-
cundárlos de Fortaleza foi
efetuada após a distribui-
ção de um manifesto
de apoio aos movimentos da
UNE, UBES e AMES, e O Di-
retório da Faculdade de Me-
dicina de Belo Horizonte ex-
pediu uma nota oficiai con-
tra a prisão do seu Presi-
dente, Sr. José Celso Garcia.

AÇÃO NO CEARA

Os estudantes Nanei Lou-
renço Fernandes, Marco An-
tônio Penaforte e Mário Al-
buquerque Lima, respectiva-
mente Presidente, orador e

Vice-Presidente do Centro
de Estudantes Secundários
de Fortaleza foram acusados
de atos subversivos e de te-
rem ligação com elementos
comunistas. ^

Os agentes do DOPS estâo
ainda tentando localizar os
demais membros da Direto-
ria da entidade, .especial-
mente Antônio Matos Brito
que se encontra no Bio
participando do Congresso
UBES-AMES. A Polícia in-
formou que investigará pa-
ra descobrir quem são os fi-
nanciadores dos movimentos
do CES, que vinham sendo
observados há várias se-
manas.

REAÇÃO EM MINAS

A nota oficial do Diretório
Acadêmico Alfredo Balena,
da Faculdade de Medicina
de Belo Horizonte acusa "os
agentes da Ditadura" de te-
rem seqüestrado o estudan-
te mineiro e pede a união de
todos a fim de que partici-
pem das medidas que serão
adotadas nas próximas ho-
ras.

Buenos Aires (De José Ra-
íael Fernandes, do Bureau-JB)
— Em entrevistas que, segundo
interpretação de um porta-voz
brasileiro, "não envolveram ne-
nhum compromisso, pois foram
meramente exploratórias", o /
Marechal Costa e Silva e o /
Presidente Juan Carlos Onga-
nia abordaram ontem, em dois
encontros, aspectos gerais das
relações argentino-braslleiras,
em seqüência à visita oficial de
quatro dias que o Presidente
eleito do Brasil vem cumprindo
na Argentina.

Conferindo ao Marechal Cos-• ta e Silva honras de Chefe de
Estado, o Presidente Ongania
conversou com o Presidente
eleito do Brasil na Casa Rosa-
da, ao meio-dia, na presença
dos Embaixadores do Brasil e
da Argentina, Srs. Décio de
Moura e Mário Amadeo, e à
noite, no Palácio de Olivos, du-
rante um jantar intimo, prós-
seguiram as conversações: o
primeiro encontro durou cêrca
de mela hora e o outro, inicia-
do por volta das 21h20m, en-
trou pela madrugada de hoje.

EXPLORATÓRIA

Como não t quer antecipar
nenhuma opinião que possa
envolver compromissos, antes
de 15 de março, fontes ligadas
ao Marechal Costa e Silva ex-
plicaram ao JB que sua visita
c Buenos Aires, neste momen-
to, tem o caráter de cortesia,
antes de mais nada, pois visa
atender convite que lhe dirigiu
o General Juan Carlos On-
gania.

Por isso — observou-se —
não se estabeleceu nenhuma
agenda de conversações, abor-
dando os dois Presiden tes,
eventualmente, qualquer as-
sunto que considerem de pos-
sivel interesse para a dinami-
zação das relações entre'os dois
países, depois da posse do nô-
vo mandatário brasileiro.

O programa de recepção ao
Marechal Costa e Silva prevê
um terceiro encontro entre os
dois Presidentes, hoje, ao meio--
dia, durante passeio pelo Rio
da Prata na lancha do Chefe
do Governo argentino, mas os
observadores acreditam que as
eventuais conversações não sal-
rão do "campo exploratório",
segundo expressão usada pelo
próprio Presidente Costa e Sil-
va, numa de suas visitas.

MAGALHAES, O PRUDENTE

O Chanceler Costa Mendez,
por outro lado, convidou o Sr.
Magalhães Pinto para. conver-
sar, no Palácio San Martin, se-
de da Chancelaria de Buenos
Aires, durante jantar para o
qual o Ministro do Exterior
argentino convidou, ainda, o
Embaixador Sérgio Correia da
Costa, apontado como futuro
Secretário-Geral de política
exterior do MRE, e o Depu-
tado Rondon Pacheco, nóvo
Ministro para Assuntos do Ga-
binete Civil.

O encontro, classificado de"extremamente agradável o
cordial" por porta-vozes brasi-
leiros, serviu para um conhe-
cimento recíproco, tendo o Sr.
Magalhães Pinto, com o cuí-
dado de não fixar posições ou
tendências, se limitado a adi-
autar o cuidado com que a as-
sessoria do Govêmo Costa e
Silva está estudando aspectos
gerais da politica externa bra-
sileira, a ser traduzida, segun-
tio revelou, pelo próprio Presi-
dente em seu discurso de pos-
se. A discrição do Sr. Maga-
lhães Pinto e a serenidade de
sua exposição fizeram com que
assessores do Chanceler Costa
Mendez comentassem para o
JB o que consideraram "muito
bem dosada prudência" do íu-
turo Chanceler brasileiro.

Outras novidades do segundo
dia da visita do Presidente
Costa e Silva á Argentina;

D Pela manhã, o Marechal
Costa e Silva deu um passeio
de carro pela Cidade, para re-
ver recantos que conheceu
quando serviu' em Buenos Ai-
res como Adido Militar, há 15
anos. Depois do • encontro com
o Presidente Ongania, recebeu
cumprimentos do Corpo Diplo-
mático estrangeiro, no Hotel
Plaza, e visitou logo em segui-
da a Corte Suprema de Justi-
ça, encerrando o dia no Pala-
cio de Olivos, onde o Chefe do
Governo argentino lhe ofereceu
um jantar;

2) O Marechal Costa e Silva
deixou em aberto o exame da
possibilidade de ser divulgado
um comunicado conjunto, ao
íim de sua visita, pelo qual se
manifestaria o propósito do
Presidente eleito de, uma ve*
empossado, trabalhar para a
criação de novas frentes nas
relações entre os dois países,
propósito que, desde já, o Ge-
neral Juan Carlos Onganla
anunciaria como preocupação
também dominante em seu
Governo;

3) O Sr. Magalhães Pinto, à
margem de seus contatos ofi-
ciais, tem conversado com o
Secretário Carlos Alberto Leite
Barbosa, da Embaixada em
Buenos Aires e já confirmado
para o Gabinete do nôvo Chan-
celer: é o segundo nome certo,
depois da escolha do Embaixa-
dor Sérgio Correia da Costa
para Secretário-Geral de Poli-
tica Exterior (soube-se, aliás,
que o Sr. Magalhães" Pinto pre-
tende surpreender o Itamarati
com o critério que adotará pa-
ra a escolha de seus assessores,
pois se orientará apenas pelas
qualidades profissionais dos
candidatos que selecionará, evi-
tando influência de qualquer
espécie, sobretudo de conota-
ções políticas).

Jost vai adaptar crédito
à necessidade do mercado

São Paulo (Sucursal) — O
futuro Presidente do Banco
do Brasil, Sr. Nestor Jost,
afirmou ontem, durante co-
quetel em comemoração do
cinqüentenário da instalação
da Agência Centro do banco,
que adaptará o crédito ãs ne-
cessidades do mercado e às
disponibilidades de caixa,"sempre que. essa medida se
enquadre na política econômi-
co-financelra *do Govêmo fe-
deral, a ser definida pelo Ma-
rechal Costa e Silva".

— O lucro é indispensável
para as atividades da livre-
iniciativa, sendo necessária,
para a manutenção das ati-
vldades das empresas, sua ex-
pánsão. E para o próprio de-
senvolvimento econômico do
País, acrescentou o Sr. Nestor
Jost, cujas idéias no campo
econômico "estão perfeita-
mente entrosadas com as do
futuro Presidente".

INVESTIMENTOS
ESTRANGEIROS

Depois de afirmar que o pro-
blema dos investimentos es-
trangeiros é muito complexo e
dá margem a muitas intérpre-
tações, o Sr. Nestor Jost disse
que êsse, como qualquer outro

Investimento, tem - direito ao
lucro. Acredita, entretanto, que
o capital estrangeiro só deve
ser aceito por um país quando
não fôr espoliatlvo e quando
estiver de acordo com os au-
tènticamente nacionais.

À solenidade de comemo-
ração do cinqüentenário da
Agência Centro de São Paulo,
realizada nos salões do Auto-
móvel Clube, estiveram presen-
tes o atual Presidente do
Banco do Brasil, Sr. Luís de
Morais e Barros, os demais di-
retores do estabelecimento e a
futura . diretoria, além de re-
presentantes de todos os seto-
res da economia paulista.

O gerente da agência, Sr.
Orlando Baldi, informou que
o coquetel foi realizado tam-
bém para Comemorar a Intro-
dução do sistema Teller em
São Paulo, isto é, dar funções
executivas ao caixa, que pode
receber cheques, íazer pega-
mentos e executar outras íun-
ções. O Sr. Orlando Baldi dis-
se que este é o mais moderno
sistema tle atendimento do
público, já adotado em todos
os bancos norte-americanos a
em alguns estabelecimentos íi-
nanceiros particulares, no Bra-
sil.

Posse de Costa e Silva vai^
ter deputados estrangeiros

Brasília (Sucursal) —- O Pre-
sidente do Parlamento Latino-
Americano, Deputado Ulisses
Guimarães, informou que 40
parlamentares das Américas,
com exceção de Cuba, Argen-
tina c Haiti, participarão das
festividades de posse do Maré-
chal Costa e Silva na Presiden-
cia da República.

Os convites foram elaborados
pelos Srs. Nelson Carneiro, Rui
Palmeira e Cunha Bueno, mem-
bros da comissão criada pelo
Sr. Auro de Moura Andrade,
constando do programa dos
parlamentares uma homena-
gem do Congresso Nacional, que
se reunirá em sessão solene,
dia 14, à tarde.

O PROGRAMA

Os parlamentares latino-
americanos convidados para a
posse — dois de cada pais —
chegarão ao Rio dia 13, quan-
do serão homenageados com
um jantar, no Copacabana Pa-
lace, pela Associação Interpar-
lamentar de Turismo, presidi-,
da pelo Deputado Nelson Car-
neiro. No dia seguinte, em
Brasília, serão recepcionados
pelo Congresso Nacional, visi-
tarão o Presidente Castelo
Branco e participarão de um
coquetel no Clube do Congres-
so.

Dia lã, participarão das íes-
tividades oficiais da posse e no
dia imedalto, pela manhã, será
realizada uma reunião-prepa-
ratórla para elaboração da
agenda da n Reunião Plenária
do Parlamento Latino-Ameri-
cano, a realizar-se em Montevi-
déu, a 6 de abril.

Os convidados almoçarão no
Brasília Palace Hotel, quando
serão homenageados pelo Gru-
po brasileiro da União Inter-
parlamentar, viajando às 15
lioras para São Paulo. Na Ca-
pitai paulista, serão recebidos
pelo Prefeito Faria Lima.

PRESENÇA BRITÂNICA

Londres (BNS-JB) — A
Rainha Elizabeth aprovou a
nomeação de Lorde Chalíont
como Embaixador Especial às
solenidades de posse do Maré-
dial Costa e Silva na Presi-
dência do Brasil.

Ministro de Estado para As-
suntos Estrangeiros, com res-
jponsabilid&des especiais na

, questão do desarmamento, Lor-
de Cholfont — cuja chegada
ao Rio foi marcada para o dia
13 — é também Ministro do
Foreign Office para assuntos
latino-americanos.' A n t e s de
participar do Governo Harold
Wilson, íoi destacado corres-
pondente e jornalista em lis-
suntos de defesa da equipe do
The Times.

REPRESENTANTE ALEMAO

Bonn (UPI-JB) — O Secre.
tário do Estaão Klaus Schuetz
s«rá o representante do Go-
vêrno de Bonn nas cerimônias
de posse do Marechal Costa e
Silva, segundo informou, ontem
o Ministério <do Exterior da
Alemanha Ocidental.

GURGEL CHEGA DIA 12

Natal (Correspondente) — O
Governador Valfredo Gurgel
viajará dia 12 para o Rio, a
íim de estar no dia 15 em Bra-
silia, para assistir às solerJdft-
des de posse do Marechal-Cos-
ta e Silva.

Na passagem pelo Rio, o Sr.
Valfredo Gurgel debaterá vá-
rios assuntos de interesse do
Estado com o Presidente Cos-
teio Branco, inclusive a doação
do prédio onde funciona a ES-
cola Industrial de Natal, que
será transformado no PaIãcío
da Justiça.

CAVALCANTI DEBATE
PROBLEMAS

Biusília (Sucursal) — O
Deputado Costa Cavalcanti, íu-
turo titular do Ministério das
Minas e Energia, esteve ontem
em contato com o atual titu-
lar da Pasta, Sr. Mauro Thi-
bau, durante mais de uma ho-
ra, debatendo os problemas do
Ministério e as soluções em
encaminhamento.

O Ministério da Saúde con-
tinua insistindo na devolução
de sua residência oficial e o
Senador Jarbas Passarinho, f u-
turo ocupante do Ministério do
Trabalho, já mandou avisar
que terça-feira virá inteirar-se
de todos os detalhes da Pasta
que irá comandar.

Negrão oferece o controle
da Polícia Militar e de 3
Secretarias a Costa e Silva

Arzua deixa
Prefeitura
no dia 10

Curitiba (Correspondente)
— O Prefeito Ivo Arzua dei-
xará o cargo no dia 10 para
empossar-ta no Ministério da
Agricultura, devendo assumir
a chefia do Executiva da Ca-
pitai o Vereador Acir José,
Presidente da Câmara Muni-
cipal. ;

Dentro de 18 horas apôs a
exoneração do Sr. Ivo Arzua,
o Governador do Estado en-
vinrá à Assembléia o nome do
nôvo Prefeito, não se conhe-
cendo até agora quem será o
substituto.

Entre os prováveis, apon-
tam-se as nomes do engenhei-
ro João Simões, atual diretor
da Companhia Paranaense de
Energia Elétrica e do . enge-
nheiro Raimundo Marusslg,
sugerido pelo próprio Sr. Ivo
Arzua, pois exerce êle o cargo
de Chefe de Gabinete do Pre-
feito.

Da mesma iorma, quando
ocorreu a indicação do Sr. Ivo
Arzua, permanece em suspen-
se o nome do seu substituto,
pois, segundo Informa o pró-
prio Governador, este, só o
anunciará na hora de subme-
tê-lo à apreciação da Assem-
bléia.

Alguns nomes focalizados
não deixarão seus atuais car-
gos por serem considerados
imprescindíveis à administra-
ção estadual, embora cogitados
para a Prefeitura: os Srs. Saul
Raiz, .Secretário de Viação,
Carlos Alberto Moro, Secreta-
rio da Educação, Coronel Ali-
de Zenedin, Diretor do Trân-
sito e Pedro Parigot de Sou-
sa, Presidente da COPEL.

TV Globo
pede reexame
do seu caso

Brasília (Sucursal) — O Pre-
sidente Castelo Branco enca-
minhott ao Consultor-Geral da
República, Sr. Adroaldo Mes-
quita da Costa, o requerimen-:
to que recebeu ontem da TV
Globo, pedindo o reexame da
decisão do CONTEL que deu
à empresa nm prazo de 90 dias
para adaptar à legislação em
vigor os seus contratos de a.s-
sistência técnica com o grupo
norte-americano Time-Life.

Senado faz
várias
nomeações

,5
Brasília (Sucursal) — Já ssm

quorum, em ia.ee da retirada
dos senadores pauilstas, para-
naenses e cariocas que viaja-
ram todos pouco antes, o Se-
nado aprovou ontem vários
projetos nomeando novos ser-
vidores para a sua Secretaria,

.Prorrogou também licenças
concedidas aos funcionários
Luís Renato Vieira da Fonse-
ca e Sebastião Rui Rolo Ma-
ciei, postos à disposição do Go-
vêrno federal.

O primeiro projeto de reso-
lução aprovado nomeou o-ex-
Deputado Dirno Pires Ferrei-
ra para o cargo de assessor le-
gislativo (PL-2).O ex-Deputado
do Piauí é funcionário do Se-
nado há muitos anos e íoi pro-
movido para cargo mais ele-
vado.

Mais quatro projetos de re-
solução foram aprovados no-
meando Geraldo Gama de Aze-
vedo, conservador de documen-
tos (PL-6); Artur Carvalho
Calmon, ajudante de conserva-

¦ dor de documentos (PL-7); He-
ber de Macedo-Godinho, aju-
dante de almoxarife (PL-7); e
Moisés Júlio Pereira, njudnn-..
te de almoxarife (PL-7), sem
que a ordem do dia esclareces-
se se fizeram ou não concurso
público.

O Governador Negrão de Lima, em seu último en-
contro cpm o Marechal Costa e Silva, colocou à sua.dis-
posição as Secretarias de Segurança, Economia e Servi-
ços Públicos, além do comando da Policia Militar, que se-
riam preenchidos por nomes da confiança do futuro Pre-
sidente.

A informação, divulgada ontem por elemento ligado ao
Governo da Guanabara, é interpretada como manobra po-
lítica!destinada a tentar fortalecer o Sr. Negrão Üe Lima .
junto ao Governo que se instalará no próximo dia 15. dOS /JOtCIS

Despejados
deputados

A MANOBB.A

O preenchimento destes car-
gos por clementes indicados
pelo Governo federal poderá-
ser justificado pelo Sr. Negrão
de Lima .como de interesse da
segurança nacional, pois a Se-
cretaria de Segurança e a de
Serviços Públicos têm ligações
diretas com a segurança da Ci-
dade. A última, a de Economia,
poderá ser explicada com o dis-
positivo constitucional que proi-
be politica econômico-finan-
ceira aos Estados diferente 

"da
adotada pela União. Recorda-
se que o Sr. Negrão de Lima
pretende transformar a CO-
PEG (órgão subordinado à Se-
cretaria de Economia) em ban-
co financiador além de a, Se- ¦
cretaria de Economia ditar a
politica econômica do Govêmo

carioca (a Secretaria de "Fi-
nanças é apenas órgão arreca-
dador e fisealizader).

Finalmente, na Polícia Mili-
tar, cujo comandante será indi-
cado também pelo Governo fe-
deral, haverá apenas repetição
da indicação feita pelo Sr. Cas-
teio Branco, quando o Sr. Nc-
grão de Uma conheceu o atual
Comandante, Coronel Darci
Lázaro, no dia em que êle che-
gou ao Rio psra tomar posse,
após deixar o Batalhão Presi-
dencial de Brasília.

O oferecimento das três Se-
«etárias e do comando da Po-
licia Militar ao Govêmo íè-
deral também está sendo inter-
pretado corto manobra para
eliminar as repercussões nega-
tivas da atuação do Estado
após as últimas inundações.

Leia
Editorial

"Confiança 95

Declaração à praça
A EDITORA MONUMENTO S.A., com sede e foro na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, autorizada por contrato celebrado com a Secretaria
dc Educação e Cultura do Rio Grande do Sul a imprimir, distribuir, fazer
publicidade e angariar assinatura para a REVISTA DO ENSINO, bem como,
a nomear agentes autônomos para angariar assinaturas da mesma, declara
a todos os seus assinantes que o Sr. MARIO DE BARROS não é mais seu
agente autônomo, quer neste Estado, quer em qualquer outro Estado, não
estando mai» autorizado a receber o-j a angariar assinaturas da REVISTA
DO ENSINO, em nome da EDITORA MONUMENTO S.A., única • exclusiva
representante desta revista para todo o País.

São Paulo, 1.° de março de 1967
EDITORA "MONUMENTO" S.A. .

a) Ilegível (P

Belga diz ter vivido horas
difíceis nas mãos do DOPS
e como preso da V. Militar

O professor belga Conrad Detrez, que o DOPS pren-
deu sábado, contou ontem, 'ainda com a barba crescida e
muito assustado, como viveu "os momentos mais duros
de minha vida", desde a hora em que três policiais invadi-
ram o seu apartamento, às li horas da manhã, até ser solto,
quinta-feira, de um xadrez da- Vila Militar.

— Um tal de Capitão Zamid xingou a minha mãe mui-
tas vezes — disse cie — e me chamou de gringo sem ver-
gonha só porque lhe mostrei o certificado médico que ti-
nha no bolso, recomendando tratamento especial, pois íui
operado recentemente. Na prisão, fui qbrigaãp a fazer
curativos coni a própria saliva.

A INVASÃO 
'

Residindo^ há quatro anos no
Brasü, onde é professor de três
faculdades católicas, o belga
Conrad Detrez desabafou em
bom português a sua revolta
pelo .tratamento que recebeu na
prisão da Li Companhia da
Polícia do Exército; na Vila Mi-
litar. Êle disse ter sido subme-
tido a três longos interrogaW-
rios que somaram 17 horas de"perguntas duras".

—Ainda . estava dormindo,
quando os três homens inva-
diram o meu apartamento.
Pensei que fossem assaltantes.
Só descobri que eram policiais
porque um deles mostrou a car-
telrinha' do DOPS. Piquei lá,
vigiado por um deles, até as 9
horas, enquanto os outros dois
remexiam tudo dentro do apar-
tamento, revirando inoveis e
abrindo livros. Finalmente, de-
jjoís de botar tudo de cabeça
para baixo, levaram-me para
íora prisioneiro, apreendendo
ainda livros, documentos c vá-
rios objetos de minha proprie-
dade. Até chegar a uma prisão
na Vila Militar, eu continuava
duvidando se aqueles homens
eram policiais mesmo ou la-
drões.

A PRISAq

Cheguei no quartel mais
ou menos ás 10 horas da ma-
nhã, onde também se encon-
travam 15 prisioneiros esperan-.
do a hora de serem recolhidos.
Vi Valdo César entre eles. Es-
tava com ex preocupado. Co-
nheço-o da revista Vaz e Terra,
de onde sou colaborador « êle
é o diretor. Consegui falar 11-
geiramente com Valdo e êle me
disse que não sabia porque ti-
nha sido preso. Depois fomos
separados, individualmente, em
prisões sem grades, sem janelas
c seni ar. Fazia um calor ter-
rível. De noite, não podia dur-
mir. Mas não era tanto do ca-
lor. Era porque não sabia o
que esfava- fazendo ali. Bucha-
rei cm Teologia e licenciado cm
Letras, minha situação era tas-
tante humilhante para um sú-
dito de país estrangeiro qu«
tinha a certeza de não ter co-
metido crime nenhum contra o
Brasil-
O INTERROGATÓRIO

No domingo, às trcs da
tarde, /ui chamado para o in-

terrogtuórw ccni um inspetor
do DOPS que fiquei sabendo
.chamar-se Otamar Bertrand, a
quem' pedi que comunicasse a -
minha prisão il Embaixada de
meu país, Éle me tratou muito -
bem e disse que ia. providen-
ciar o meu pedido. Aí começou
uni duro interrogatório que só
terminou quase ãs 11 horas da
noite. Depois disso, pedi para
falar com o Capitão Zamid,
responsável pelo quartel, mos.-
ifando-lhe o certificado medi-
co que recomendava curativos
especiais pós-operatórios, pois
tinha sido operado poucos dias j
antes de ser preso. A resposta
do Capitão Zamid me deixou
surpreso e triste, pois êle me
xingou várias vezes de nomes
feios, xingando a minha mãe e
me chamando de gringo safa-
do, sem-vergonha. Fiquei sem jbanho. e sem ar até a terça-
íelra, sendo obrigado a fazer
curativos na região recém-ope-,
rada com a própria saliva.
Nesse dia íui chamado para¦ depor outra vez, interrogatório
que demorou quatro horas.
Dessa ve?, os meus apoios a
outro oficial íoram ouvidos e
passei então a receber os
curativos necessários. Na quin-
ta-feira, fui interrogado pela .
terceira vez, durante cinco 

"ho-

ras. Adio que eles descobriram,
afinal, que eu era inocente,
porque me mandaram embora
da prisão depois disso.

O PROTESTO

O Conselheiro da Embaixada
¦da Bélgica, Sr. Jean Soner- .
haasen ficou revoltado entem
ao tomar conhecimetuo áas
humilhações sofridas pelo Pro-
íessor Conrad Detrez na prisão
militar, inclusive pelo trata-
mento a êle 'dispensado pelo
Capitão Zamid e também pe-
las várias negativas daquele
oficial à Embaixada, informou-
do qüe o prisioneiro não se en-
eontrava lá. Além do protesto
formal que a, Embaixada da
Bélgica deverá enviar ao Go-
vêrno brasileiro, através do
Itamarati. será exigida a de-
volução dos livros, documentos.
c objetos apreendidos no apar-
¦tamento do professor.

O. pastor presbiteriano Valdo
César, .preso no mesmo dia do
professor belga, íoi posto em
liberdade ontem & tarde no
quartel da Policia do Exército,

Inaugurado na Escócia
nôvo centro de estudos
sobre a América Latina

Glasgow, Escócia (ÜPI-JB) — Mate um Instituto de
Estudos Latino-Amerieanos foi inaugurado, ontem à noite,
na Universidade de Glasgow, pelo Embaixador brasileiro
na Grã-Bretanha, Sr. Jaime Sloen Chermont. Os quatro
outros estão em Oxford, Cambridge, Londres e Liverpool.

Disse o embaixador que "o Instituto será de vital im-
portância não apenas no campo cultural, mas- também pa-
ra as relações industriais e comerciais .entre a Grã-Bre-
tanha e a América do Sul". Foi criado graças à recomen-
dação de uma comissão governamental britânica.

SEIS CAMPOS

O Instituto, que é a. única
entidade de sua espécie ná
Grã-Bretanha, conta em sua
biblioteca com doações da Fun-
dação Rockefeller e de entida-
des públicas e privadas dá
América Latiua. Abrange seis
campos: literário, geográfico,
econômico, sociológico e poli-
tico.

O Professor Paulo R. Bran-
dão, da Universidade Federal
da Bahia, foi nomeado Profes-
sor-visitante de Economia e

sua eipôsa Márie, que é forma-
cia em Sociologia, foi designa-
da pam Assistente de Pesquisas.

O Instituto dispõe de verbas
para viagens de estudos na
América Latina e tem como
seus principais centros de ln-
terêsse o Brasil, o México e a
América Centrai.

A Universidade de Glascow,
que administrará.o Instituto,
criou um nôvo diploma, o de
Bacharel cm Filosofia de Estu-
dos Lat-ino-Americanos, que
obrigará a freqüência de doía
anos.

Brwtília (Sucursal) — Os
deputados eleitos a 15 de nc-
vembro estão sem apartamen-
tos nesta Capital e sem vagas
nos hotéis onde estavam hos-
pedades, pois foram despejados
sob a alegação áe que o Mi-
nistério do Exterior havia re-
servado tôdas as unidades para
seus convidados à .posse do Ma-
reobal Costa e Silva, no próxi-
mo dia 15.

A informação íoi dada ao Pre-
sidente da Câniara pelo Depu-
tado José Carlos Leprevost
(ARENA'—Er), lamentando
que os novos deputados, que
deverão estar presentes à posse
do nôvo Presidente da Repú-
blica, não tivessem prioridade
nos hotéis.

CTB dirá
como vende
telefone

Os preços e as condições de
pagamento para quem desejar
adquirir telefone, dentro do
plano de expansão dos serviços
telefônicos que a ÇTB executa
na Guanabara e em mais quá-
tro Estados, serão explicados às
15 horas de hoje, em entrevista
coletiva, pelo Vice-Presidente
da empresa, Sr. Roberto Susse-
kind.

Opinião contra a venda da
FNM seria um dos motivos
da demissão do Cel. Jorge

Explicando que a opinião contrária de seu irmão, quan-
to à venda da Fábrica Nacional de Motores, talvez tenha
contribuído para a sua demissão, o Sr. Flávio Silveira
Martins desmentiu, ontem, as notícias de prisão do Coro-
nei Jorge Alberto Silveira Martins, ex-Presidente da em-
presa.

Fontes da Presidência da República esclareceram on-
tem que a exoneração do Coronel Silveira Martins em nada
alterará o plano de venda da FNM, autorizada pelo de-
creto-lei *rae aumentou o seu capital. O Coronel Luis
Elias de Sousa já assumiu a direção da fábrica.

COMO FOI

Afirmou o Sr. Flávio Silvei-
ra Martins que, há urna sema-
na, o Ministro da Indústria e do
Comércio pedira ao seu irmão
para se afastar da/ presiden-
cia, a íim de que o Conselho
de Segurança Nacional pudes-
se apurar algumas informações.

O Coronel Jorge Alberto Sil-
veira Martins não aceitou o
pedido, dizendo que se ainda
merecesse confiança as invés-
tigações poderiam ser feitas
eom êle no posto. Diante disso,
o Ministro apresentou o nôvo
Presidente.

Acrescentou que tanto êle.
Diretor de Relações Públicss
da empresa, quanto seu outro
irmão. Sr. Cláudio Silveira
Martins, Diretor-Financei-

ro, íoram mantidos em sèüs
postos pelo Coronel Luís Elias
de Sousa.

INQUÉRITO

O Inquérito Policial-Militar
que serã Instalado para apu-
rar a.s Irregularidades ocorri-
dns na fábrica será presidido
pelo Coronel Dfiio Lima Ta-
borda, do Conselho de Segu-
rança Nacional.

Fontes oficiosas confirmaram
que o Coronel Jbçge Silveira
Martins não está preso, o que
só poderá ocorrer a^ós a ins-
tauração do IPM e comprova-
ção das Irregularidades apon-
tadas na sua gestão à írents
da Fábrica Nacional de Mo-
tores.
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Mato Grosso

A demissão áo Governador ãe Ma-
to Grosso, Sr. Peáro Peárossian, a bem
do serviço público, era esperada há pe-
lo menos um ano, quando o Ma-
rechal Juarez Távora começou a recla-
mar a cabeça ão jovem político, prole-
gião âo Senaãor Filinto MüUer.

Antes âo Ministro Juarez Távora, o
Sr. Peáro Peárossian esteve na alça âe
mira do General Manuel Francisco Lis-
boa — que foi contra a canâiâatura, con-
tra a eleição e contra a posse.

A demissão terá como conseqüência
esperada para as próximas horas a cas-
sação áo manâato do Governaãor áe
Mato Grosso e a possível nomeação âe
um interventor feãeral, já que o Vice-
Governador, Sr. Lênine âe Campos Póvoa,
também não é bem visto (com êsse no-
me, pudera...), e o Presiãente âa As-
sembléia, Deputaão Ernâni. Pinheiro,
responâe a um IPM, ou está ãe qual-
quer moâo envolvido num.

Ignora-se ainda qual será a reação
do Sr. Filinto MüUer. Enquanto isto, hã
quem diga que o Coronel Meira Matos
serã o interventor.

Perspectiva
Ó ex-Deputado Vieira de Melo foi

recentemente visitar o Sr. Juraci Ma-
galhães, amigo que apesar das divergên-
cias políticas até hoje conserva.

À despedida, o Sr. Juraci Magalhães
observou:

— Pois é, Vieira, o mundo dá mui-
,tas voltas. Houve uma revolução, você
ficou de um lado e eu d'outro; em pou-
cos dias, estaremos novamente juntos,
no ostracismo...

Mal-estar

Outro dia, o homem de televisão
Carlos Manga acordou com uma estra-
nha sensação. Cabeça pesada, corpo do-
lorldo, mal-estar geral.

Tão logo .manifestou a impressão,
todos em casa confessaram idêntico es-
tado físico. Nem mesmo a empregada es-
capava à sensação desagradável.

A confusão óbvia era de que a fa-
milia estava acidentalmente envenena-
da, e que os indícios eram a véspera de
maiores males. Rumaram coletivamente
ao hospital.

Pergunta daqui, pergunta dali, o
médico matou a charada: estavam to-
dos sob efeito de clorofórmio. Evidente-
mente, diagnosticou o médico, coin faro
policial, um ladrão havia penetrado na
casa e adormecera todos, para agir
com maior segurança e liberdade de mo-
vimentos.

Manga e companhia voltaram para
casa, a íim de conferir se tinha havido
mesmo furto. O ladrão não tinha deixa-
do nem as jóias de fantasia.

lume igual ao do Morro de Santo Antô-
nio. • . »

Mais umas chuvas e teremos en-
contrado uma singular solução para o
problema das pedras que rolam dos mor-
ros. Não haverá mais morros.

Descalabro

Além de tudo mais, dois titules da
Fábrica Nacional de Motores — um de
dois e outro de quatro milhões — aca-
bam de ir para o que na gíria dos ge-
rentes de banco se chama o pau, isto é,
para protesto.

Controvérsia

Houve uma curiosa controvérsia en-
tre a Polícia e os estudantes, no caso
do congresso clandestino que levou â

prisão centenas de jovens secundaris-
tas, nos últimos dias.

O episódio todo virou uma espécie
de vale-tudo da contra-informação que
tem de um lado os estudantes, dizendo
que o congresso se realizou, e de. outro
a Polícia, dizendo que não houve con-
gresso porque congresso não é uma reu-
nião de três ou quatro, e foi isto que
houve.

¦» 
. .

O Chefe do DFSP liberou ontem a
noticia de que foram feitas sindicâncias
na residência de 80 estudantes, sendo
apreendido farto material subversivo.
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Desde 1926, os associados da Banda Portugal freqüentavam o prédio <la Praça Onze para ter os músicos locarem

I Volume

O Diretor do Departamento de .Lim-
peza Urbana, Sr. José Eugênio de Mace-
do Soares, tem dados impressionantes
sôbre o volume de lixo recolhido na Ci-
dade depois de cada enchente.

Depois das chuvas do ano passado,
a quantidade de detritos, terra e lama
recolhida nas ruas daria para fazer um
morro da altura do Pão de Açúcar; ês-
te ano, a Limpeza Urbana recolheu vo-

As redações dos jornais, já que tu-
do é meio clandestino mesmo, passaram
a receber enormes maçarocas de "no-

tas" e "comunicados oficiais" atribui-
dos aos estudantes, dizendo que o con-
gresso não foi realizado.

Presente

O Presidente Castelo Branco rece-
beu do ascensorista do Palácio do Pia-
nalto, Sr. Osvaldo Cruz, um quadro de
sua autoria intitulado Espaço Cósmico.

O Presidente ficou altamente sensl-
bilizado com a lembrança.

Costuma-se dizer que em fim de Go-
vêrno até o café é servido frio e de mã
vontade. O Presidente Castelo Branco,
que não acena à popularidade, sai do
Planalto ganhando presente do ascen-
sorista.

Precavido

Durante a reunião dos Chanceleres,
em Buenos Aires, o representante do
Haiti provocou uma gargalhada geral
ao propor uma emenda, à Carta da
OEA, no sentido de que a sede da or-
ganização seria Washington "enquanto

assim o desejar o Governo dos Estados
Unidos".

A gargalhada veio quando, ao justi-
ficar a proposta, o delegado haitiano
aventou a possibilidade de virem os Es-
tados Unidos a ser invadidos, 'inclu-

sive por seres de outros planetas, que
talvez não concordem com a permanên-
cia da OEA em Washington".

Sob reserva

Circula insistentemente o rumor de
que uma fábrica de automóveis nacio-
nal vai instalar-se na Argentina.

É pouco provável que isto aconte-
ça: a indústria automobilística argen-
tina dificilmente teria condições de re-
ceber mais uma fábrica. Apesar disto,
há quem conte a história completa, com
todos os detalhes.

Praça Onze viu Cervejaria
Vitória e Banda Portugal
desapropriadas de surpresa

Toda a Praça Onze parou ontem, triste e indignada,
para assistir às desapropriações de duas casas tradicionais
daquela área — a Banda Portugal e a Cervejaria Vitória
— e que provocaram as mais severas criticas ao Governo
do Estado, por ter incumbido a CEPE de realizar a tarefa
sem qualquer comunicação prévia, surpreendendo os res-
ponsáveis.

A desapropriação sem aviso prévio trouxe grandes pre-
juízos aos comerciantes de casas ali localizadas. A Cerve-
jaria Vitória por exemplo, perdeu cerca de NCr§ 3 000,00
(três milhões de cruzeiros antigos), pois seu proprietário
foi obrigado a se desfazer de várias mercadorias, dlstri-
buindo-as gratuitamente, "porque elas iriam estragar-se".

COJSDECOÂAÇÃO

SURPRESA

Depois de longa expectativa,
quatro casas da Praça Onze
foram desapropriadas ontem,
com mandado da 8.a Vara da
Fazenda Pública. Foram de-
sapropriadas, além da Banda
Portugal e da Cervejaria Vi-
tória. uma carpintaria e uma
residência. Os Oficiais de Jus-
tiça chegaram às 7 horas da
manhã, quando todos ainda
dormiam, despreocupados, su-
pondo que a ordem judicial
ainda fôsse demorar mais nl-
guns meses.

A operação durou poucos ml-
mito!, e os proprietários dos
prédios, avisados por amigos,
correram imediatamente para
o local, porque os funcionários
do Estado já se mostravam
dispostos a pôr a porta abaixo.
Um dos Oficiais de Justiça, o
Sr. Alfredo Martins, foi um
dos freqüentadores dos bailes
carnavalescos da Banda Por-
tugal.

Lance -livre
A impossibilidade de encontrar um no-

me capaz de agradar ao mesmo tempo aos
Governadores do Paraná e de São Paulo
íêz com que o Marechal Costa e Silva de-
clarasse que não vai nomear nenhum dos
candidatos até aqui citados para a Pre-
sidéncia do IBC.

Nas últimas horas, consolida-se a im-
pressão de que a questão só será resolvida
depois do dia 15.

Álvaro Pacheco acaba de lançar O
Sonho dos Cavalos Selvagens, pela Editora
Artenova.

E em tradução do Sr. Carlos Lacerda,
a, Nova Fronteira lançou Minha Mocidade,
de Wiston Churchill. Há alguns descuidos
úe revisão, mas não a ponto de diminuir o
mérito do livro, realmente muito bom.

ÇJuinta-Ieira à noite o Le Bistrô sen-
tiu a ausência de Antonioni. Um casal es-
tranhíssimo, grupos eufóricos com a volta
do ar condicionado, um pau-d'água cato-
lico e indignado, tudo pedia uma câmara.

. -• O Instituto Santa Ürsula vai lançar no
próximo dia 27, sob a coordenação do Pro-
fessor Natalino Pereira de Sousa, da PUC,

: o primeiro curso noturno de relações pú-
blicas em nível universitário. O curso fim-
cionará ãs segundas, quartas e s.xtas-fei-
ras, de 20 às 21h_5m.

Alheia à chamada crise da noite, a boate
Plnk Panther está funcionando há uma se-
mana com decoração à base de uma rua
parisiense, * temperatura de 17 graus —

"indispensável a um nôvo estilo de dança
que ali será lançado brevemente.

Os coronéis estão se reunindo outra vez.
Em casa de quem? Para quê? Òra, a reu-
nião é secreta.

Circula quarta-feira próxima o número
de março do Jornal de Letras.

A Chrysler está em plena atividade nas
dependências da Simca, em Sáo Bernardo
do Campo. C. F. Karey, gerente de Finan-
ças, J. W. Behlander, gerente de Enge-
nharia do Produto, P. L. Clipp, gerente de
Assistência Técnica, A. J. Gillette, enge-
nheiro industrial, e muitos outros técnicos

executivos estão em ação para a nova
íase da. Simca.

O diplomata Francisco de Assis Grieco,
que nos últimos tempos presidiu a Comissão
Coordenadora da Aliança para o Progresso
no Brasil, íoi removido para a Embaixada
do Brasil em Londres, onde servirá como
Conselheiro Econômico. Está sendo substi-

tuído interinamente na COCAP pelo Sr. Be-
nedito Coelho Rodrigues.

Regressou ontem a noite a Washington
o Sr. Dragoslav Avramovic, que chefiou a
Missão do Banco Mundial mandada ao
Brasil para examinar a situação nacional
e avaliar diversos projetos pendentes de fi-
nanciamento. O Sr. Dragoslav Avramovic
informou antes de partir que seu relatório
será concluído em Washington e que ouviu,
além do Governo, o que chamou de "ala
dissidente" — "principalmente os empresa-
rios, com seus sérios problemas de crédito".

Sob a presidência do Secretário de
Saúde da Guanabara, Sr. Hildebrando Ma-
rinho, será inaugurado amanhã, no Copa-
bana Palace, o Congresso Nacional do Co-
légio Brasileiro de Hematologia.

O Brigadeiro Eduardo Gomes deve che-
gar hoje, às 7hl5m, de volta de süa viagem
aos Estados Unidos. ' •

O Banco Mineiro da Produção adquiriu
um moderno sistema de computadores Uni-
vac, a exemplo do Banco de Crédito Real que
instalou, há pouco, o seu Centro Eletrônico.
O contrato de compra íoi firmado ontem no
gabinete do Presidente da União dos Bancos
Oficiais de Minas, Sr. Maurício Chagas Bi-
calho p. pelo Vice-Presidente do Banco Mi-
neiro da Produção, Sr. Paulo Veiga Sales.

Em Pernambuco, o Sr. Elmer Janovitz,
Diretor do Moinho de Recife, é o mais nôvo
agraciado com a Grande Medalha do Mérito
do /Recife. Vivendo no Brasil desde 1943,
o ','argentino Elmer Janovitz é homem iden-
tificado com a vida do Nordeste, sendo um
dos lideres das classes produtoras do Estado.

Causou muita surpresa, em Guarapari,
o noticiário recente sôbre a possibilidade de
legalização dos jogos de azar. £ que lá todo
mundo pensa que o jogo há muito tempo
estivesse liberado.

Almoçaram juntos no restaurante Mes-
bla os Srs. Geraldo Mateus Diretor-Geral
da Editora Codex (Tecniraina, Natiirama,
A Segunda Guerra Mundial e André
Raccah, Diretor da Sucursal-Rio da Editora
Abril. Dizem que dêsse almoço pode sair
muita coisa importante.

A Sra. Maria Luísa Moniz de Aragão,
Presidente da Legião Brasileira de Assistèn-
cia, atingiu êste ano todas as metas da orga-
nização, especialmente no que se refere à in-
teriorização dos serviços da LBA, antes res-
tritos às grandes cidades.

INDIGNAÇÃO

Tanto os responsáveis pela
Banda Portugal quanto os do-
nos da Cervejaria Vitória não
escondiam a sua indignação
pela atitude do Governador do
Estado, ordenando que a desn-
propriação se efetuasse de sur-
presa. Um dos diretores da
Banda Portugal afirmava que
o Procurador da CEPE ins-
.ruiu os funcionários para as-
sim procederem, evitando que
os atingidos impetrassem man-
dado de segurança.

Aumentava sua indignação o
fato de que o Governador Ne-
grão de Lima, após uma visi-
ta à sede, há alguns meses —
quando recebeu o título de só-
cio grande benemérito — afir-
mara nue não desapropriaria
enquanto os moradores perma-
necessem no prédio alugado da
Rua Barão de' Ubá, 427/441,
pertencente à Banda Portugal.

No entanto — disse o Pre-
sidente Mário dos Santos — a
ordem veio sem que fôssemos
avisados com antecedência,
numa demonstração de que o
Governador não passa de um
traidor e demagogo.

MUDANÇA

Durante o dia de- ontem —
a operação prolongou-se até
durante a noite — todos os as-
sociados e diretores-da Banda
Portugal íoram chamados à
sede para desmontar vários ar-
mários, tirar lâmpadas e íazer
outros serviços, inclusive, o de
depositar os objetos no cami-
nhão estacionado à porta do
clube. O ambiente era de gran-
de tristeza, e alguns portuguê-
ses recordavam o dia em que,
há 41 anos, a associação se

-transferiu da Rua Evaristo da
Veiga para a Praça Onze.

Lembro-me dos dias em
que vários compositores anti-
gos — Heitor dos Prazeres, La-
martine Babo, Ataulfo Alves e
outros — nos visitavam, fican-
do a noite toda, com o violão,
a cantar lindas melodias. A
maioria deles morava aqui pe-
las' redondezas, e nunca era
tarde para ir embora, dizia o
Sr. Joaquim de Morais, um

dos sócios mais antigos da Ban-
da Portugal.

Não apenas os sócios da
Balida Portugal demonstravam
pesai- pela mudança: também
algumas outras pessoas que
passavam pareciam lamenta-
la. Uma senhora gorda, portu-
guêsa, gritou de dentro de um
ônibus que parará em frente
à sede: "Até que enfim o Go-
vernador conseguiu aquilo que
desejava: desapropriar a Ban-
da Portugal." Recebeu aplau-
sos entusiásticos.

A Banda Portugal, com seus
dois mil associados, transfe-
riu-se para a sua nova sede,
na Rua Riachuelo, 242, um
edifício de dois andares, ad-
quirido a 5 de janeiro último,
por NCrS 160 000,00 (160 mi-
lhóes de cruzeiros antigos). O
pagamento será feito a prazo
e a juros pela Tabela Price. A
agremiação possui um outro
prédio, na Rua Barão de Ubá,
mas que se encontra sub-ju-
dice, porque os moradores não
querem abandonar o edifício.

Estava sediada na Praça On-
ze desde 1926, e foi fundada
por portugueses . preocupados
em difundir a arte musical,
principalmente o folclore de
seu país. Possui uma banda de
45 figuras, que ontem à noite
realizaria mais um ensaio, sob
a direção do maestro Heitor
Francisco Catarino.' O último
baile na sede da Praça Onze
íoi realizado na noite de ante-
ontem, com a casa cheia.

No prédio, já funcionou, jun-
tamente com a Banda Portu-
gal, a União Geral das Escolas
de Samba — hoje Associação
das Escolas de Samba do Bra-
sil — quando seu Presidente
era um cunhado do General
Cánrobert Pereira da Costa,
conhecido por Major Parede.

A ULTIMA CERVEJA

Um dos que mais sofreram
prejuízos com a desapropria-
ção daquela área foi o Sr. Ani-
bai Pereira Dias, proprietário
da Cervejaria Vitória — ponto
de encontro obrigatório de ve-
lhos portugueses e motoristas
de táxis, apreciadores de uma
boa cerveja preta barriguda e
acliampanhada..

O dono da Vitória foi obri-
gado a distribuir vários quilos
de bacalhau, latas de sardinha
e frios. Seu prejuízo foi maior
porque a surpresa da desa-
propriaçáo não lhe permitiu
vender as mercadorias estoca-
das.
s Durante todo ò dia de on-
tem, era grande o movimento
na cervejaria, e todos queriam
tomar as últimas cervejas que
se encontravam na geladeira.
Até mesmo o gari Antônio Al-
ves Pimenta, que trabalha na
área há 22 anos, fêz seu sei--
viço às pressas, para conseguir
ainda "um copo de barrfgu-
da". .

— Diariamente, depois de
acabar o meu serviço — afir-
mou — passava por aqui para
tomar, descansado, a minha
cervejinha. Eu sentia prazer
em varrer os confetes na cal-
cada, saídos da Banda Por-
tugal, durante o carnaval.
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Juraci Magalhães entregou a comenda ao- armador Lorentzen

Salvador inaugurará lioje
Teatro Castro Alves que
o fogo destruirá em 1958

Salvador (Correspondente) — Inaugura-se hoje em
Salvador o Teatro Castro Alyes, inteiramente restaurado
do incêndio que o destruiu em 1958, com apenas uma sema-
na de funcionamento. À solenidade estará presente o Ma-
rechal Castelo- Branco, em visita ã Bahia para inaugurar
algumas obras do Governo Lomanto Júnior.

Segundo o Adido Cultural da União Soviética, Sr. Bo-
ris Krostritsin, que o visitou em companhia do Governa-
dor, o Teatro Castro Alves equipara-se aos maiores e me-
lhores de todo o mundo, como o Metropolitan House, de
Nova Iorque, ou o Bolshoi, de Moscou, opinião endossada

pelo maestro Henri Doublier.

RESTAURAÇÃO

São Paulo
abre Feira
do Couro

São Paulo (Sucursal) — Com
115 stands, inclusive o do JOR-
NAL DO BRASIL, foi ofi-
cialmente inaugurada ontem no
Parque Ibirapuera a V Feira do
Couro, apresentando exposito-
res de São Paulo, Santa Cata-
rina, Paraná, Rio Grande do
Sul, Rio Grande do Norte, Pa-
raibn, Alagoas, Guanabara e
Estado do Rio.

A mostra estará aberta ro
público a partir de hoje, rea-
lizando-se vários desfiles, como
o de moda francesa, a cargo da
Casa Webe, de Paris, e mostra-
..'á ao público, entre outras
atrações, o Museu do Calçado,
da Casa Eduardo, e o guarda-
roupa do filme A Bíblia. O ar-
tesanato de todo o País tam-
bém será exposto através de
trabalhos realizados no setor.

Durante a Feira serão ainda
realizadas assembléias de todos
os Sindicatos do ramo existen-
tes no Brasil, bem como o En-
contro Internacional dos In-
dustriais do Calçado, em queestarão presentes delegações da
Argentina. Brasil, Chile, Co-
lômbia, Peru, Uruguai e Vene-
zuela.

Lorentzen
na Ordem
do Cruzeiro

. Em cerimônia realizada on-
tem, no Itamarati, o Ministro
Juraci' Magalhães entregou a
Ordem Nacional do Cruzeiro
do Sul ao armador norueguês
Per Lorentzen. conferida pelo
Governo brasileiro, em reco-
iihecimento aos serviços que
vem prestando ao desenvolvi-
mento das comunicações ma-
ritimas do Brasil com o mun-
do.

Na mesma ocasião, o Chan-
celer entregou as insígnias da
Ordem de Rio Branco à es-
ori tora Raquel de Queirós e
fios Srs N-âhemias Guoiros e
Eliézer Magalhães, as quais fi-
zeram jus pelos serviços em
prol das relações internacio-
nais do Pais.

Discursando na ocasião, o
Sr. Juraci Magalhães disse
que os homens de mérito são
humildes e por isso fogem das
honrarias, mas "cabe às ins-
tituições que necessitam dés-
ses homens e que se tenham
valido de sua cooperação, pro-
clamar seu valor e significar-
lhes sua gratidão".

r •
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A restauração do Teatro ar-
rastou-se nove anos, por falta
de recursos, ganhando inten-
sidade. finalmente, durante o
atual Governo, gastando-se na
conclusão da obra NCrS 
2 300 000. 00 (dois bilhões e
trezentos mil cruzeiros an-
tigoS).

O projeto original foi quase
todo respeitado, abrindo-se ex-
cecão apenas para a instala-
ção de uma cortina contra

fogo — de aço, pesando 14 to-
neladas e podendo ser abaixa-
da em 45 segundos — que se-
para o palco da platéia. Hou-
ve algumas modificações tam-
bém no material empregado:
as barras de ferro de susten-
tação das partes móveis do
palco foram substituídas por
outras cie lexion, mais leves e
resistentes, e as poltronas —
ao todo 1 639 — são mais ma-
cias, todas revestidas de espu-
ma de borracha, com 15 celi-
timetros de espessura.

Nome de Câmara jaz
Berta para
Viracopos

homenagem a
Lineu Gomes

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Cunha Bueno
(ARENA-São Paulo), apresen-
tou projeto de lei, na sessão de
ontem da Câmara, dando o
nome de Rubem Berta ao Ae-
roporto Internacional de Vira-
copos, em Campinas,-São
Paulo.

EDITORES VIAJAM

Brasília (Sucursal. — A Câ-
mara dos Deputados, na sessão
de ontem, prestou homenagem.
à memória do Comandante Li-
neu Gomes, fundador da Real,
recentemente falecido.

Falaram os Deputados Mau-
ricio Goulart, Dias Meneses,
do MDB, e Lírio Berlóli, Ni-
colau Tuma e José Bonifácio,
da ARENA.

Ceará proíbe
cabeludos

Fortaleza (Correspondente)
— O Liceu do Ceará iniciou a
repressão escolar aos cabeludos
ao proibir a entrada de alunos
que usam cabeleiras grandes:
dezenas deles voltaram dos por-
toes, impedidos de entrar no
colégio por um funcionário.

Muitos alunos já cortaram os
cabelos, enquanto outros conti- •
nuam tentando a derrubada dá
decisão, pois acreditam que
com o passar do tempo have-
rá um arrefecimento na repres-
são e serão admitidos nas au-
las.

A EXCEÇÃO

Os alunos do curso notumo
escaparam da proibição e po-
dem freqüentar as aulas com
as cabeleiras, sem serem mo-
lestados, pois somente nos tur-
nos da manhã e da tarde os
cabeludos não entram. O fato
é explicado por não usarem
farda os alunos da noite. A di-
reçâo do Liceu não quer per-
mitir que as fardas tradicionais,
há 130 anos usadas pelos alu-
nos, sejam apresentadas junto
com "cabeleiras repelentes, ca-
pazes de desmoralizá-la".

Outros estabelecimentos de
ensino poderão adotar a mesma
medida do Liceu, mas é certo
que os colégios particulares não
entrarão no rol, e poderão até
mesmo ganhar alguns alunos
novos por íôrça de transferên-
cias que se verifiquem como re-
presália à proibição do Colégio
Estadual do Liceu do Ceará.

Atiê quer Lmprensa jaz
criar Dia reunião no
do Caboclo Hotel Glória

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Atiê Curi (MDB.-
SP) apresantou ontem à Cà-
mara^rojeto de lei que institui
o Dia do Caboclo, a ser come-
morado, anualmente, no dia 24
de junho — data consagrada à
comemoração do Dia de São
João. Na justificativa, diz o
Deputado que "a escolha da
data se deve à semelhança do
caboclo brasileiro, em sua sim-
plicidade, com o santo, já con-
siderado seu protetor em diver-
sos pontos do País"..

O Comitê de Cooperação da
União Latino-Americana de
Imprensa Católica estará reu-
nido a partir de hoje, no Ho-
tel Glória, em encontro de que
participarão representantes da
imprensa escrita, rádio, televi-
são e cinema. A reunião será
encerrada amanhã, e o Pre-
sidente da União Latino-Ame-
ricana de Imprensa Católica,
Sr. José Aguilar, veio também
organizar um encontro, a ser
realizado em Julho próximo..

Viajaram para Londres.'pala BUA, o Vice-Preshlctuc dó Sin'lh"t"
Nacional th Editores de Livros e Diretor da Livro Técnico; General
Procópio Alves (dir.), e o Sr. Jorge 

'/.aliar, de Zaiuir Ldilorcs, do
Kio (centro). Com o Presidente da Câmara Brasileira do Livro e
Diretor do Departamento Editorial da Melhoramentos Sr. 1-ran-
cisco Marins, e o Sr. Tomás de Aquino de Queirós da Companhia
Editora Nacional, constituem o grupo convidado pelo Governo bri.
tánico a jim de estabelecer contato mais estreito com os meios
editoriais da Grã-Bretanha, com vistas ao incremento do intercâmbio
livreiro. O adido de Imprensa da Embaixada Britânica no Brasil,
Sr. John Shakespeare (esq.). compareceu ao Aeroporto do Galeão

para apresentar despedidas aos editores nacionais

Colégio do
Caraça será
turístico

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Colégio do Caraça — um dos
mais antigos de Minas, onds
estudaram Artur Bernardes.
Melo Viana e Afonso Pena, a
se hospedou o Imperador Pe-
dro II, conservando-se até ho-
je a cama em que dormiu —
será transformado em atração
turística pelo Governo.

Foi determinada a constru-
ção, pelo Departamento de Es-
tradas de Rodagem, de uma
rodovia de 18 quilômetros li-
gando o Colégio à estrada Bar-
ra Feliz—Santa Bárbara- para
facilitar o acesso ao local para a
que sai de Belo Horizonte, dis-
tante 120 quilômetros.
COLONIAL

O Colégio do Caraça é um
dos' tesouros da arquitetura
colonial mineira, mas é práti-
camente inacessível, por falta
de estradas adequadas, às cor-
rentes turísticas que procuram
as cidades históricas.

Há poucos meses, o Colégio
íicou ameaçado de completo
isolamento, com a anunciada
extinção da agência postal-te-
legráfica, mas uma campanha
na ocasião fèz com que se vol-
tasse atrás na decisão.

SEM
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Negrão nomeia 2 465 novas
professoras aproveitando
as que se formaram em 66

O Governador Negrão de Lima nomeou, ontem, 2 mll.
465 novas professoras primárias, aproveitando as restantes
professorandas formadas no fim do ano passado pelo Ins-
tituto de Educação e Escolas Normais da Guanabara. Qui-
nhentas deias já haviam sido nomeadas.

As professoras, que estavam aguardando apenas a cria-
ção de vagas, começarão imediatamente a trabalhar, se-
gundo informou o Secretário de Administração, Sr. Álvaro
Americano. Perceberão vencimentos de NCrS 173,00 (cento
e setenta e três mil cruzeiros antigos).

INCORREÇÃO

Niterói (Sucursal) — O Se-
cretário de Educação e Cultu-
ra, Sr. Elio Solon de Pontes,
contestou que tenha havido ou
esteja havendo qualquer irre-
gularidade no concurso de in-
gresso no Magistério Primário
do Estado do Rio, a propósito
da denúncia de classificação de
candidatas com notas inferio-
res a 25.

Esclareceu que "o caso levan-
tado por um deputado, na As-
sembléia Legislativa, baseou-se
em publicação incorreta das nn-
tas de algumas concursadas,
pelo Diário Oficial, o que está
sendo reparado em tempo há-
Ml". Afiançou que nenhuma
das moças realmente capacita-
das a lecionar será prejudicada.

Disse o Secretário de Educa-
ção que para a escolha das va-
gas de professora, existentes na
rede escolar do Estado, ainda
sem data marcada, será rigo-

rosamente observado o critério
de aproveitamento pela ordem
de classificação. A escolha se
processará nas cidades de Bar-
ra Mansa, Barra do Piraí, An-
gra dos Reis, Nova Iguaçu, Pe-
trópolis, Niterói, Araruama, No-
va Friburgo, Macaé, Santo An-
tônlo de Pádua, Campos e Ita-
peruna — sedes das 12 regiões
escolares fluminenses.

AGRADECIDOS
' Aracaju (Correspondente) —
Os professores das Faculdades
sergipanas foram em comitiva
ao Palácio do Governo congra-
tular-se com o Governador
Lourival Batista e pedir que
transmita ao Presidente Cas-
teio Branco, com quem se en-
contrará amanhã, durante a
Reunião dos Governadores Nor-
destinos, seu , agradecimento
pela assinatura do decreto que
cria a Fundação da Universida-
de Federal do Sergipe.

Colégio Santo Inácio pode
se transformar em colégio
misto já neste ano letivo

A transformação do Colégio Santo Inácio em colégio
misto está apenas na dependência da aprovação formal de
um plano nesse sentido pelo Cardeal da Arquidiocese do
Rio de Janeiro — informou ontem o padre Moacir Mes-
quita, reitor da comunidade religiosa do Santo Ináxio.

A mudança proposta é decorrência do fato de o Co-
légio Loioia <le Belo Horizonte, dirigido pelos padres je-
suítas, ter iniciado as aulas deste ano com 14 moças em
seu curso científico, com a permissão do Arcebispo local.

O padre-diretor Angelino
explicou que a primeira ra_ão
de tornar o Colégio Santo Inâ-
cio misto foi o pedido dos pais,
que escolhem o colégio em
parte pela educação e em par-
ts pelo Índice de vestibulandos
aprovados.

Ponderou o padre Angelino
que a sociedade onde vivem os
rapazes é heteroséxual, como o
são também as famílias, pois
a própria formação da afeti-
vidade, tão importante na fase
da adolescência, assim o exi-
ge. Acentuou que a possibili-
dade de amizades sadias, sem
ser de namoro ou de conquista,
mas uma amizade de colega,
estabelece nôvo tipo de inte-
résse comum: os estudos.

Tudo isso — concluiu o pa-
dre Angelino — viria dar
in a i o r responsabilidade, es-
timulo nos estudos e maior' disciplina da parte dos rapa-
zes. "As conversas entre rapa-
zes são, de modo geral, levia-
nas. A presença de uma môça
levaria a mais seriedade, auto-
domínio e maturidade".

O PLANO

. O Diretor do Colégio Santo
Inácio, padre Antônio Carlos
Angelino, disse que a elabora-
ção do plano surgiu da neces-
sidade de providenciar colégios
para as moças, uma vez que
os colégios religiosos estão íe-
chando paulatinamente os seus
cursos científicos, como acon-
teceu com o Colégio Sion, no
ano passado.

Em vista disso, os pais soli-
citaram que suas filhas fossem
admitidas juntamente com os
irmãos no mesmo colégio. Os
professores, durante reunião,
íoram unanimemente favorá-
veis ã transformação do edu-
candário num colégio misto,
tendo em vista que, no corpo
docente, já. existem professoras.

Consultados os alunos e ex-
alunos, que se mostraram tam-
bém favoráveis, bem como os
pais, elaborou-se tim plano que
íoi apresentado aos superiores
da Ordem, os quais concorda-
ram plenamente.

Cooperativa Habitacional
chama candidatos para
integralização do capital

O Presidente da Cooperativa Habitacional dos Ra-
dialistas e Jornalistas, Sr. Jair Frasào, apela para os can-
didatos selecionados pelo Banco Nacional da Habitação que
ainda não pagaram a quota de integralização do capital
eocial, a fiin de que compareçam com urgência à sede
da entidade.

A Cooperativa, sediada na Rua Senador-Dantas, 20,
13.° andar,.estará funcionando hoje, a fim de receber os
candidatos atrasados, pois o prazo será encerrado impre-
terivelmente e só os que tiverem a sua situação regulari-
zada serão incluídos no plano. A taxa de integralização é
de NCr$ .20,00 (vinte mil cruzeiros antigos).
TERRENOS

A direção da Cooperativa
enviará na próxima semana
ao BNH os nomes dos candi-
datos. Posteriormente provi-
denciará a aquisição dos ter-
renos onde serão construídas
os primeiros núcleos residén-
ciais.

ENCONTRO DE COHABs
O II Encontro Nacional de

COHABs, a realizar-se de 6 a
10 de março, terá por íinali-
dade propiciar uma troca de
experiências no setor e me-
lhor adequação do programa
das Companhias de Habitação
ao Plano Nacional da Habi-
tação. A reunião terá lugar no

Hotel Glória, com inicio às 19
horas do dia 6.

Os temas de debate serão
ligados à erradicação de íave-
Ias e desfavelamento progres-
sivo, recuperação urbana, ha-
bitação rural ou semi-rural,
a d m i n i stração habitacional,
obras comunitárias, conselho
comunitário e outros proble-
mas ligados à habitação.

O Clube Militar e o BNH
assinaram ontem um convê-
nio para a construção de 3 500
unidades residenciais destina-
das a oficiais do Exército. O
valor é de NCrS 65 000 000,00
(sessenta e cinco bilhões de
cruzeiros antigos), c o prazo
para entrega de 50 meses.

Processo de corrupção de 5
ex-Governadores irá para a
Justiça Militar em 15 dias

Niterói — (Sucursall — O processo de corrupção ad-
ministrativa que incrimina os ex-Governa_lores Amaral
Peixoto, Miguel Couto Filho, Celso Peçanha, Carvalho Ja-
noti e Badger Silveira será enviado dentro de 15 dias pelo
Tribunal de Justiça do Estado, à Justiça Militar. O pro-
cesso foi instaurado logo após a Revolução de março
de 1964.

A informação foi prestada à imprensa pelo Desembar-
gador Jacinto Lopes Martins, Presidente da mais alta Côr-
te judicial do Estado, que enviará o processo para a Jus-
tiça Militar — após a publicação do' acórdão — baseado no
Ato Institucional n.° 2, pois a Justiça civil não pode julgar
ex-Governadores e outras altas autoridades.

_r

OUTROS IMPLICADOS
Além dos ex-Governadores e

grande número de policiais
contraventoras acusa dos de
corrupção — como beneficia-
rios de uma caixinha manti-
da pelos exploradores do jô-
go do bicho —, o processo in-
crimina os ex-Secretários de
Segurança Barcelos Feio, Mi-
nistro aposentado do Tribunal
rie Contas do Estado e homem
de confiança do Sr. Ernâni do

Amaral Peixoto; Ordenei- Ve-
loso. atualmente deputado es-
tadual pela ARENA; Edésio da
Cruz Nunes, deputado federal
pela ARENA; Nicanor Cam-
panário, depuiado estadual
pelo MDB; o irmão déste últi-
mo, Sr. José de Abreu Campa-
nário, que exerceu o cargo in-
terinamente; e o advogado
Herval Basilio, afastado do
serviço público por ato revolu-
cionário.

"Le Monde"
faz defesa
de Arrais

Paris (UPI-JB) — O jornal
parisiense Le Monde comentou
ontem os últimos pronuncia-
mentos do Tribunal Militar do
Recife, .afirmando que "as pe-
sadas penas efetivadas contra
Gregório Bezerra, Francisco Ju-
lião e Miguel Arrais visam a
homens honestos c sinceros,
que ss recusam hoje a entrar
no jogo das pequenas combina-
ções políticas do interior".

O jornal afirmou que "libe-
ral e cristão, Miguel Arrais
não cessou, durante os meses
de sua permanência no Govèr-
no de Pernambuco, de recla-
mar uma luta mais enérgica
contra a miséria e o subdesen-
volvimento, mais ou menos o
que pede hoje o padre Hélder
Câmara, Arcebispo do Recife,
que vem sofrendo a fúria das
autoridades".

DENUNCIA

Diz mais adiante o jornal:"Carlos Lacerda, antigo Go-
vernador do" Estado da Gua-
nabara, denunciou várias vezes,
publicamente, o que chama de
"Ditadura de Castelo Branco",
cm termos injuriosos, sem ser
vitima da mínima sanção. Po-
de-se pensar que as pesadas pe-
nas visam às pessoas honestas
e sinceras".

Portaria
acaba falta
de cigarro

A falia de cigarros das últi-
mos dias, provocada pelos co-
merciantes que se 1.cusaram a
pagar na fonte o Imposto de
Circulação de Mercadorias, por
serem sujeitos ro regime de
estimativa e arbitramento, de-
verá ser superada pela porta-
ria da Secretaria de Finanças

. que os desobrigou de recolher
o ICM no ato da compra aos
seus fornecedores.

A Secretaria de Finanças ex-
plicou que o lock-out dos vare-
jistas de cigarros foi devida a
uma confusão: os pequenos co-
merciantes continuam no mes-
mo regime de estimativa e ar-
bitramento, sendo obrigados
apenas à consignação, nos do-
cumentos fiscais, do valor do
ICM, para que seja íeito o des-
conto por ocasião do recolhi-
mento.

Rio Comprido
tem uma
rua sem dono

A Rua São Rcberto, no Rio
Comprido, está, segundo alguns
dos seus moradores, completa-
mente obstruída por grandes
pedras que rolaram do Morro
de São Carlos, canos furados
que jorram água o dia inteiro,
capim e montes de lixo, sem
que de nada adiantem os apelos
feitos â Administração Regio-
nal do bairro.

Uma nuvem de mosquitos
nascidos nos montes de lixo da
Rua São Roberto se espalha à
ncite por todo o Rio Comprido
— um dos bairros mais atingi-
dos nas últimas enchentes —,
ameaçando a saúde dos seus
moradores, que também já íi-
zeram muitas queixas em vão
ao Departamento de Sane a-
mento.

Sarnei
demite
tesoureira

São Luis (Correspondente) —
O Governador José Sarnei de-
mitiu a bem do serviço público
a tesoureira e o auxiliar de te-
souraria da Secretaria de Fi-
nanças durante o Governo do
Sr. Newton Belo por estarem
implicados no desvio de NCrS
5 000 000,00 deinco bilhões de
cruzeiros antigos).

O processo será encaminhado
ao Procurador do Estado para
as providências criminais, pre-
vendo-se inclusive o seqüestro
de bens do ex-Seci .tário de Fi-
nanças, Sr. Jesus Neves Ribei-
ro, que íoi também considerado
culpado pela comissão de in-
quérlito.

Combate a
aftosa agora
no Paraná

A Campanha Nacional Con-
tra a Febre Aftosa, promovida
pelo Ministério da Agricultura,
iniciou, ontem, em 22 muni-
cípios da Região Noroeste do
Paraná, a terceira etapa de
vacinação, durante a dual se-
rão imunizados 370 mil bovi-
nos. O trabalho durará apro-
ximadámente um mês e, nesse
período, serão atendidas cerca
de 1 500 propriedades rurais
do Alto Paraná.

O Coordenador da Campa-
nha, veterinário Vicente de
Paulo Graça, ao dar a infor-
mação acentuou que o desen-
volvimento da pecuária, atra-
vés do aumento da produção
de carne e leite, bem como'de
melhores' credenciais para as
carnes brasileiras destinadas à
exportação, está dependendo
principalmente da erradicação
da febre aftosa nas diferen-
tes regiões do País.

A SEGURANÇA INDISPENSÁVEL Estado nem ouve quem pede
transferência de ginásio
sem um bilhete de político

nao estava

Dn amanhã em diante, todas as farmácias são obrigadas a possuir o esterilizador a vapor

Termina amanhã prazo para
farmácia aplicar injeção
sem esterilizador a vapor

A maioria das farmácias da Cidade já comprou o es-
terilizador a vapor, exigido pela Secretaria de Saúde para
garantir a higiene na aplicação de injeções, já que o pra-
zo de 60 dias concedido para o reaparelhamento termina
amanhã, e daí em diante o Serviço de Fiscalização da Me-
dicina poderá até mesmo fechar os estabelecimentos
faltosos.

Embora já tenha comprado o novo aparelho, o Sr. Bru-
no Novais, da Farmácia Cristo Redentor, na Rua Humaitá,
expressando também a opinião de outros colegas, afirmou
ontem que a fiscalização será prejudicada pelo raciona-
mento de energia, pois os esterilizadores a vapor funcionam
com eletricidade, e terão de parar durante os cortes.
SUBIR PREÇOS

Alguns proprietários cle far-
macias disseram ontem que,
como o preço médio de uma
autoclave — um dos tipos de
esterilizador — é de NCrS
400,00 (quatrocentos mil cru-
zeiros antigos), os preços das
aplicações deveriam ser ele-
vados.

O Chefe de Relações Públi-
cas da Secretaria, Sr. Nélio Pi-
nheiro, achou que o preço não
deveria afetar o custo tabela-
do das aplicações de injeção,
pois os aparelhos estão sendo
vendidos até em 10 parcelas
mensais, conforme uma com-
binação feita pela Secretaria
e o Sindicato Varejista de
Produtos Farmacêuticos.

Já o gerente da Farmácia
Luso-Brasileira, na Rua das
Laranjeiras, Sr. Lourenço
Francisco de Sá. comprou um
outro tipo de esterilizador, uma
estufa, que parece um cofre-
forte, e tem capacidade de
aquecimento até 280 graus;
custa de NCrS 230,00 a, NCrS
270,00 (de duzentos e trinta a
duzentos e setenta mil cruzei-
ros antigos).

Explicou o Sr. Lourenço de
Sá que os „ esterilizadores a

água. usados até agora, não
chegavam a atingir 100 graus
c, por isso, não eram suíicien-
tes para matar o vírus da he-' 
patite, transmissível pela ngu-
lha da injeção, mas que pode
ser eliminado com uma tem-
.peratura superior a 100 graus.

O Secretário de Saúde, Sr.
Hildebrando Monteiro Mari-
nho, advertiu aos proprietá-
rios de farmácias da Guana-
aiabara que os estabelecimen-
tos que deixarem de cumprir
a portaria sôbre a implantação
do sistema de esterilização a
vapor para injeções, terão os
seus serviços de aplicação íe-
ohados pelo Serviço tíe Fis-
calizàção de Medicina a par-
tir da próxima segunda-feira.

O prazo de 60 dias concedi-
do para a adaptação das far-
macias ao nôvo sistema, e que
termina amanhã, foi determi-
nado em reunião com os re-
presentantes do Sindicato do
Comércio Varejista tle Produ-
tos Farmacêuticos. As farina-
cias que, apesar de terem íe-
chados seus serviços de apli-
cação de injeções, persistirem
na utilização de outros meto-
dos de esterilização, poderão
ser fechadas pelo Serviço de
Fiscalização de Medicina.

O Coronel Osneli Martineli
não estava reformado, pois
ainda não tem 35 anos de ser-
viço, mas apenas na situação
de agregado, para que pudesse
candidatar-se à Câmara dos
Deputados, retornando ao qua-
dro efetivo do magistério mi-
litar por não ter sido eleito,
segundo informou ontem o Mi-
nistério da Guerra.

A informação vem desmen-
tir as noticias publicadas na
imprensa quando o Marechal
Castelo Branco assinou decre-
to revertendo o Coronel Mar-
tineli ao serviço ativo, que
afirmavam ter sido o militar
remobilizado depois dc já ter
passado para a Reserva,

Iribarren
retorna
a Laracas

O Chanceler venezuelano, Sr.
Ignacio Iribarren Borges, re-
tornou ontem a Caracas após
uma visita de cinco dias ao
Brasil, quando acertou com o
Governo Castelo Branco — se-
gundo informou ao embarcar
no Galeão — a ampliação das
relações entre os dois países.
que estiveram rompidas desde
a Revolução até o início deste
ano.

O Ministro aas Relações Ex-
teriores, Sr. Juraci Magalhães,
compareceu ao embarque, pa-
lestrando por meia hora, no
restaurante do aeroporto, com
o Chanceler venezuelano e sua
esposa.

Secretário de Segurança do Servidores
E. do Rio foi a^ainp0S-v^__-^—^írrece{)er
ameaça de greve nas usinas diferença

Niterói (Sucursal) — O Secretário de Segurança Pú-
blica do Estado do Rio, Coronel Francisco Homem de Car-
valho, seguiu ontem para Campos a fim de comandar pes-
soalmente — agora que o problema é visto sob o ângulo
da segurança coletiva — os entendimentos entre plan-
tadores de cana e usineiros do município, com os primeiros
ameaçando paralisar suas atividades pelo não pagamento
de cotas atrasadas.

Em Campos, para onde seguiu acompanhado de diri-
gentes da Associação Fluminense dos Plantadores de Cana,
que se encontravam em Niterói tentando a solução da cri-
se, o Secretário de Segurança percorrerá as usinas e as
lavouras de cana, a fim de formar uma opinião sôbre os
acontecimentos.

O DÉBITO
\

Desde 1 de janeiro, a Asso-
ciação Fluminense dos Planta-
dores de Cana começou a re-
clamar o pagamento das cotas
de matéria-prima fornecidas
às usinas, para a safra 1966-
1967, num montante de,
NCrS 14 000 000,00 (quatorze
bilhões de cruzeiros velhos).
Até 1 de fevereiro mantiveram
com os produtores um diálo-
go. considerado por seus diri-
gentes interminável, até que
os usineiros, alegando íalta de
condições financeiras para pa-
gar o débito, suspenderam tó-
da e qualquer conversação com
os credores.

Quase todas as . usinas de
açúcar de Campos contam
também com lavouras pró-
priás que produzem 1/3 da
cana utilizada no refino, isto
é, 1 milhão e 500 mil dos 4
milhões e 500 mil toneladas
anuais. O Presidente da As-
sociação dos Produtores, Sr.
Cristóvão Lisandro, num con-

tato com o Goverhador Jcre-
mias Fontes, disse que a si-
tuação das usinas c péssima,
responsabilizando a superpro-
dução de São Paulo pela es-
tagnação da safra fluminense.

A MAROHA í

O Governo do Estado está
se empenhando há 15 dias
junto às autoridades federais
para encontrar úma fórmula
que ponha fim à crise da agro-
indústria açucareira, a fim de
evitar a realização da marcha
de protesto que os plantadores
estão coordenando, das Bar-
cas, na Praça 15, no Rio, até
a sede do IÃA, que fica no
mesmo quarteirão. A preo-
cupação do Governo é a mar-
cha.

Em Campas encpntrám-ss
estocadas, nas 16 usinas do
Município, dois milhões de sa-
cas de açúcar, cujo confisco
pelo IAA os plantadores jul-
gam ser a fórmula mais rápi-
da da solução do problema.

Os funcionários estaduais que
íoram promovidos, readaptados
ou reclassificados desde 1961,
e que não estavam recebendo
a diferença correspondente em
dinheiro, vão recebê-la junta-
mente com o pagamento do
mês de março, segundo infor-
mòu ontem o Secretário de Ad-
ministração, Sr. Álvaro Ameri-
cano.

Acrescentou o Sr.' Álvaro
Americano que o levantamento
feito pela Secretaria de Admi-
nistração sôbre a situação dês-
tes funcionários revelou que o
Estado terá uma despesa de
NCrS 2 500 000,00 (dois bilhões
e 500 milhões de cruzeiros an-
tigos), somente com o paga-
mento dos atrasados, já que os
funcionários eram promovidos
apenas no papel, sem a corres-
pondente compensação finan-
ceira.

Gallotti
pede mais
licença__»

Brasília (Sucursal) — O Mi-
ni=tro Luís Gallotti, Presidente
do Supremo Tribunal Federal,
pediu mais trinta dias de li-
cença especial para poder com-
plcta. o tratamento de saúde a
que se submete na Guanabara

A nova licença do Ministro
termina dia 6 de abril.

Se a continuação dos estudos dc seus íilhos depender
somente da ação do Governo estadual, eles, moças e ra-
pazes que cursam o ginasial, ficarão sem qualquer perspec-
tiva: as transferências para os estabelecimentos de en-
sino médio da rede oficial estão sendo feitas pelo critério
de favoritismo político.

As numerosas mães que ontem estavam tentando uma
solução para o problema, na Secretaria de Educação, fi-
cavam desarvoradas ao receber a resposta — "não há va-
ga" —, mas os portadores de cartas de recomendação eram
atendidos pelas recepcionistas, inclusive uma, apadrinhada
pela Deputada Latife Luvizaro, que foi convidada a voltar
para tratar do caso.

O DRAMA QUE VOLTA
No 9.° e 10.° andares da Se-

cretaria de Educação, onde fi-
cam localizados o Departa-
mento de Ensino Médio e Su-
perior, e gabinete 

'do 
Secre-

tário, respectivamente, a mo-
vimentação de mães e pais de
alunos dos ginásios estaduais
era muito grande.Não hã vaga, minha se-
nhora, não adianta insistir,
nem íalar com ninguém. Todos
estão em reunião, dizia um re-
cepcionista a uma senhora hu-
mildemente trajada, que re-
traçou:

Mas minha íilha. precisa
estudar e da transferência.
Isto aqui não parece local onde
se trata de educação. Tenho
uma vizinha que conseguiu
/transferência hoje pela ma-
nhã. Ja vi que o que vale é
carta.

O funcionário indicava ou-
trás pessoas no 9.° andar:

Por que a senhora não
veio antes, será que não lê os
jornais?

Não tenho tempo para fi-
car lendo jornais, porque mi-
nha vida é lavar roupa, cuidar
da casa e fazer comida.
CARTAS VALEM

Todas as pessoas que ontem
procuraram falar com algum
assessor ou Chefe de Departa-
mento na Secretaria de Educa-
ção, recebiam a resposta de
que não adiantava nada, por-
que não havia vaga. Porém,
quando diziam que um "fulano
ou beltrano" tinha intercedi-
do, eram atendidas com a
maior delicadeza e recebiam as
instruções necessári__.

A autorizaçãi para transfe-
rência de alunos de um para
outro estabelecimento do Esta-
do íoi dada no prazo de 15 a
21 de fevereiro. Não se adotou
nenhum critério, a não ser um
requerimento ao Diretor do
Colégio que o aluno necessita-
va cursar, levando o mesmo o
visto do seu Diretor.

A falta de critério criou um
impasse: a maior parte dos
alunos não conseguiu seu in-
tento, e. até hoje, os diretores
devolvem os requerimentos,
alegando íalta de vaga. Se-
gundo um professor dê ginásio
estadual, a quase totalidade
das atendidos dependeu de fa-
voritismo pessoal e apadrinha-
mento político.
TRANSFERÊNCIAS

Quanto â transferência ¦ de
alunos de colégios particulares
oficializados para a rede ofi-

ciai. o Departamento de Ensi-
no Médio e Superior não de-
terminou nenhum critério, co-
mo seria uma prova de sele-
ção. O número de pedidos é
grande e as vagas escassas.

Citando o exemplo da Es-
cola Carmela Dutra, onde a
aula inaugural íoi marcada pa-
ra o dia seis, um aluno interes-
sado indagava às autoridades
competentes se as aulas serão
mesmo dadas, ou se será um
inicio de ano letivo apenas
simbólico, porque há falta de
professores, funcionários, mate-
rial escolar, e outras, reivindi-
cações que foram feitas pelos
colégios, mas não atendidas.
RECLAMAÇÃO

O JORNAL DO BRASIL
não conseguiu ontem apurar
os dados relativos a uma car-
ta enviada por uma leitora que
se diz mãe de um aluno do
Ginásio Estadual Álvaro Reis,
porque na Secretaria de Edu-
cação os funcionários afirma-
vam que "está todo mundo cm
reunião e atendimento só na
segunda-feira".

A mãe do aluno afirma que"o Ginásio só funcionará no
corrente ano para a l.11 série
ginasial, com 16 turmas, cada
qual com 32 alunos, no total
de 512 estudantes", e está co-
brando NCr$ 20,50 (vinte mll
e quinhentos cruzeiros anti-
gos) de taxa de matrícula.

A discriminação da matrf-
cuia é feita pela leitora: NCr?
15,00 (quinze mil cruzeiros an-
tigos) como "colaboração" à
Caixa Escolar, "que o senhor
responsável presta à coletivl-
dade deste estabelecimento",
conforme recibo; NCr$ 5,00
(cinco mil cruzeiros antigos),
a pedido da diretora, para
melhoramentos nas instala-
ções do ginásio, já que a ver-
ba governamental é insuficU
ente, sem recibo e NCr$ 0,50
(quinhentos cruzehos antigos)',
dc matricula propriamente di-
ta, também sem recibo.
NEGRÃO PROFESSOR

O Governador Negrão de
Lima preside hoje a solenida-
de de abertura do ano letivo
da Escola Normal Carmela
Dutra, marcada para as 10h
30m, pouco depois de inaugu-
rar a Escola Primária Olavo
Josino Sales, na Praça Abaeté,
em Inhaúma.

A solenidade na Escola Nor-
mal Carmela Dutra marcará,
segundo noticiário da Secre-
taria de Educação, o inicio do
ano letivo para ginásios e co-
légios do Estado.

Brasiliana Golberi
segue para
a Europa

O conjunto paraiolelórico
brasileiro Brasiliana seguiu on-
tem a bordo do transatlântico
Eugênio C com destino à Eu-
ropa, onde se exibirá durante
oito meses, com a primeira
apresentação mareada para o
dia 20 em Canes. O Brasiliana
será apresentado também na
Inglaterra, Alemanha, Áustria,
Suíça e outros paises.

vai para o
T. Contas A

Brasilia (Sucursal) — Se-
gundo informações dadas
por senadores, está sendo es-
perada na Secretaria da Cã-
mara Alta mensagem do
Presidente da República in-
dicando o Chefe do SNI,
General Golberi do Couto e
Silva, para membro do Tri-
bunal de Contas da União.

A mensagem seria remeti-
da ao Senado no Início da
próxima semana.

BANCO DO BRASIL S.A.
i!

Carteira de Comércio Exterior

COMUNICADO N.° 1
Tendo em vista a Resolução n.° 451, de 19 de janeiro

de 1967, do Conselho de Política Aduaneira, publicada no
Diário Oficial da União de 23 de fevereiro de 1967, a CAR-
TEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR torna público o seguintei

1.°) os interessados na importação de anidrido itálico
ao amparo da Resolução acima referida deverão
apresentar os seus pedidos de licença de impor-
tação nas agências do Banco do Brasil S. A. em

que forem inscritos como importadores;

2.°) respeitado o contingente de duas mil e quatro-
centas (2.400) toneladas beneficiadas com a re-
dução da alíquota, serão emitidas licenças até o
montante de 25 toneladas, para cada importador;

3.°) as empresas que habitualmente importam quan-
tidade superior a 50 toneladas por embarque po-
derão pleitear licenças até o referido montante
desde que o pedido seja devidamente justificado;

4.°) os pedidos de novas licenças para importações
posteriores (cujo deferimento também ficará na
dependência dos limites referidos nos §§ 2.° e
3.°) deverão ser apresentados juntamente com a
prova de efetivação da importação anteriormente
autorizada;

5.°) as importações fora dos limites acima referidos e,
em conseqüência, sem os benefícios de que trata
a Resolução n.° 451, de 19 de janeiro de 1967,
do CP.A., serão processadas normalmente me-
diante o uso da Guia de Importação.

Rio de Janeiro, 2 de março de 1967

a) Emane Galvéas — Diretor
a) Euclides Parentes de Miranda — Gerente

(P
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MDB impede mais uma vez
a aprovação da indenização
proposta à Port of Para. ,

Brasília (Sucursal) — Pela terceira ou quarta
vez consecutiva, a liderança da-ARENA não conse-
guiu aprovar, ontem, no Senado, projeto oriundo do
Executivo abrindo o crédito especial de NC_$„ 14 mi-
lhões (quatorze bilhões de cruzeiros antigos), para
indenização à Port of Pará. .

Mais uma vez os Srs. Aurélio Viana. Ermírio de
Morais, Josafá Marinho, agora ajudados pelo Sr.
Mário Martins, impediram a votação, forçando o Vi-
ce-Líder Eurico Resende a requerer novamente o
adiamento da votação, escapando a uma derrota
bastante provável, se a,matéria fôsse submetida a
decisão do plenário.

Empresários vêem fracasso
econômico nas declarações
contraditórias do Governo

Os dirigentes empresariais observavam ontem que as
grandes contradições registradas nos pronunciamentos da
última quinta-feira entre os Srs. Roberto Campos e Dênio
Nogueira são a maior prova do fracasso da política eco-
nòmico-financeira do atual Govêmo.

Observaram que enquanto o Ministro do Planejamento
declarava em São Paulo que era praticamente impossível
prever o comportamento da inflação "pois depende inclu-
sive do fator humano", o Presidente do Banco Central
afirmava, para advogados norte-americanos, que em 1967
"o índice de inflação seria de 10 a 15% ao máximo".

CONTRADIÇÕES

BBbébIi il HALLES SEGURANÇA EM
INVESTIMENTOS

CIA. OE CKÉDITO E FINANCIAMENTO DO COMÉRCIO
Capital ¦ *•¦¦_._«: Cr* 3.I--.I9-.56.

HAl-ES DE SÃO . AUtO S/A
Capital • Ko-rvo»i Cr» 1.S41.6.0.3571

HALLES S/A - InvMlImentoi, Crédtlo » finontiam-n!»
Capital • Rmnmt Cr$ 1.173.179.564

Kua Gencalvsi Dia», «? • íohttloja . Ttli.: 52.1189, S2.Í33S • 3.-734.

BOLSAS E MERCADOS
MOEDAS

CRÍTICA

Reclama a oposição no Se-
nado que o Govêmo forneça
melhores esclarecimentos sóbre
a matéria, tendo em vista a
sua complexidade e as nume-
rosas denúncias havidas de es-
càndalo em tomo da questão
com a Port of Pará.

Conforme, mostrou o Sr. Mã-
rio Martins, o relatório da ço-
missão de alto nível designada
pelo Mal. Castelo Branco pava
estudar o problema, concluiu
pelo oferecimento so Governo

de diversos rumos a adotar para
liquidação do problema, ami-
gàvelmente ou não.

Deixou, porém, o Governo de
Justificar a opção que íêz pelo
acordo amigável, silenciando
também sobre o reembolso de
importâncias recebidas indevi-
damente pela Port of Pará do
Brasil, a titulo de garantia de
juros. Esses esclarecimentos é
que são reclamados pelo MDB,
que tem impedido a votação
do projeto remetido ã Câmara
pelo Mal. Castelo branco.

Na opinião dos empresários
as palavras do Sr. Roberto
Campos cm São Paulo e do
Sr. Dênio Nogueira no Rio, em
palestra para advogados norte-
americanos, são t o t a 1 m e nte
contraditórias entre sl, não es-
tando de acordo nem em rela-
ção ã análise íinal dos resulta-
dos da política econômica ado-
tada.

Admitiu o Ministro do Pia-
nejamento que a sua adminis-
tração cometeu enos profun-
dos, registrando-se falhas en-
tre o planejamento e a

execução de várias medidas. Jã
o Sr. Dênio Nogueira afirmou
que tôda a politica econômica
governamental íoi correta,
comparando seus resultados
com o sucesso obtido pela po-
litica alemã do após guerra.

Os dirigentes empresariais
classificaram como "balbúrdia
inqualificável" o fato de o Go-
vêrno estar baixando decretes
que anulam outros assinados
poucos dias antes, citando co-
mo exemplo mais recente o
Decreto-Lei n.° 238, que alterou
quase que na integra o de n.°
152, baixado bá menos de um

DÓLAR

Compra ...

Venda ... . .
.... 2,70

.... 2,715

LIBRA ,
Compra

Venda ,
LIVRE

. 7,48

7,59

NCrS 2,715; _ libra s. NCr$ ..
7.53075 « a NCr$ 7,583+2. Fechou
inalterado.

MANUAL

Na abertura, do mercado d»
câmbio manual, o dólar papel
íoi cotado a NCrJ 2,70 para conl-
pra e a NCrS 2,715 para venda;
a Ubra a NCrS 7,43 e a NCrS 7,5».
Fichou inalterado.

O Banco do Brasil e os ban.
cos particulares operavam às se-
guintes taxas:

Sistema de crédito direto
ao consumidor revoluciona
atual esquema empresarial

4

O sistema de crédito direto ao consumidor veio preen-
cher uma importante lacuna no desenvolvimento nacional,
causando uma verdadeira revolução no esquema empresa-
rial, onde imperava, uma completa distorção da finalidade
última que é a de comercializar, para aliada a esta, fl-
nanciar onerando o produto — afirmou, ontem, o Diretor
Comercial da Brástel, Sr. Assis Paim Cunha, primeira fir-
ma a utilizar a nova modalidade de crédito.

Se o Governo federal mantiver o disposto nas Reso-
lucões 21 e 49 do Banco Central, com as mesmas taxas —

prosseguiu — a situação do mercado brasileiro evoluirá,
progressivamente, alcançando dentro de muito pouco tem-
po, os mais adiantados do mundo uma vez que. estará dis-
ciplinado e coerente com as suas finalidades, podendo, in-
clusive, oferecer alta qualidade a baixo preço.

-'¦¦ J.V¦:M.

$
|¦ 
fe

CRISE ACELERA
PROCESSO

Quando em março do ano
passado — continuou o Sr. As-
sis Paim — começou a crise
do eletrodoméstico, íoi sentido
pelo Governo que a sistema-
tica de crédito dado ao varejo
n áo satisfazia, plenamente,
havendo dessa época para cá,
tima íase intermediária evolu-
tiva, como foram as Portarias
21 e 49, culminando com a que

regulamentou o crédito direto
ao consumidor pelas compa-
nhias financeiras.

— Nós, que acompanhamos
de muito perto tôda essa íase
transitória, nos antecipamos à
regulamentação íinal e nos
adaptamos à nova sistemática.
E assim, quase concomitante-
mente à publicação da 21, nós
já lançávamos as nossas cam-
panhas de venda, feitas atra-
vés do financiamento direto
ao consumidor.

Comércio de Minas não crê
no aumento da alíquota do
ICM para os próximos meses

Belo Horizonte (Sucursal) — O Secretário da Asso-
ciação Comercial de Minas, Sr. Nilo Antônio Gazire, afir-
mou ontem que "está definitivamente afastada a possibili-
dade de aumento das alíquotas do Imposto sôbre Circulação
de Mercadorias nos próximos meses, porque, de acordo
com o Ato Complementar n.° 35, divulgado anteontem,
qualquer majoração estará condicionada à efetiva queda
de receita, que os Estados não têm condição de provar".

Para justificar a impossibilidade de aumento do ICM
è, conseqüentemente, a inoportunidade da realização da
reunião convocada pelo Governo do Paraná, no próximo
dia 9, o Sr. Nilo Antônio Gazire acentua que "nenhum Es-
tado conseguirá provar queda de receita, depois de ter
tido participação na arrecadação do Imposto de Importa-
ção e do Imposto único sôbre energia, combustíveis e
lubrificantes".
CAMPANHA NACIONAL

O Secretário-Geral da Asso-
ciação Comercial de Minas acha
que o movimento liderado pelo
Governador do Paraná, Sr.
Paulo Pimentel, para o aumen-
tò das alíquotas do ICM "Já não
tem o mínimo sentido objetivo,
porque íoi anulado pela campa-
nha nacional das classes pro-
dutoras contra a sua pret&nsâo
e pela divergência de opiniões
dòs Governadores, principais
interessados no assunto".

O argumento definitivo do

O mercado ds câmbio Iíwí
abriu ontsm, calmo e inalterado,
oom o Banco do Bra=Il e.cs ban-
ces particulares comprando o dó-
lar a NCr$ 2,70 e vendendo a

O total B&ral de títulos nego-
ciados ontem na Bolsa somou

1 021 293 papais, no valor da
NOr$ 959 035,39, Bendo 590 146
ações no pregão da manha, no
valor de NCrS 773 867.03, e no
pregão da tarde 428 336, repre-
sentando 181 064,36. No mercado

Moedas
Dólar 
Dólar Can .
Libra
Franco Beig

Ccnipra Vinda

Marco Alem.
Lira
Franco Suíço
Coroa Dln. ..,
Coroa Norueg.
Franco" Franc.
Coroa Sueco .
Xelim Aust.
Escudo Port.
Posem 
Fêso Argent.
Peso Urtií
usç Convênio
£ RPC 
Ouro Fino

GE 

0,61926
0.004318
0,62275
0,39015
0,37146
0,54515
0,52215
0,101469

.0.093960
0,045090
0.008640
0.029970
2,70
7,53975

0,68439
0,004356
0.62757
0.3936T
0,38091
0,54934
0,52071
0,1064-28
0.095339
0.04C698
0,009502
0.038281
2,715
7,58842

3,038 2436 3.055 1223

2.70
2/9426
7,53975
0,054233

Fiorim  0,74803

2,715
2,51033
7,53842
0,054720
0,75354

TAXAS DO i MANUAL

Moedas
Dólar .
Libra .

Compra
2,70
7,48

Venda
2,7! 5
7,53

Franco Franc
Escudo Port.
Peseta Esp. ..
Lira Ita!. ..
Franc. Sulco
Psreo Ar_js.ii:.
Peso tteig. ..
Franco BeUa
Bolívar 
Marco
Dólar Can. .
Coroa Sueca .
Coroa Dln. .
Coroa Norueg.
Escudo chil. .
Florim 
Guaranis ....
Peso Bollv. 

'.

Peso Colomb.
Peso Mexic. .
Xelim austr. .
Sol peruano .

0,54
0.094
0,045
0.004Í
0.61 S
0.C087
0,59
0.05
0,58
0,67
2.40
0,51
0,3S
0,30
0,35
0,0042
0,013
0,16
0,10
0,21
0.09
0.09

0„V,S
0,0955
0,0457
0,004,
0,623
O.0091
0.33
0.053
0.60
0,63
2.52
0,53
0,40
0,33
0,41
0,0044
0,03
0,22
0,16
0,22
0,107
0.19

BOLSA DE VALORES
d* fraçôei venderam-se 2 811 tt-
tulas, na íuipoíitáTícla do NC;*s
4 152,95. Foram vendidas letras
de câmbio, no valor de NCrs
69 050,00. Índice BV a 100,9, com
alta de 0,7. As maiores altas re-
glst/radas durant-e os pregões, /o-
ram nas Dooas de Santas, Da,

leabel, Brahma preferenciais.
Perro Brasliel.o, Bio Paulo -Al-
pargatas, C.B.U.M, Bralrma or-
diminuas o "White Martins. Co-
taram-se com baixa bem acen-
tuadas as açOes •'¦_; Cias. Petro-
brás. Mesbla ordinárias, Hime,
WUIys ordinárias e Belgo Mi-

neira. 
''No 

pres&o da tarde as
maiores altas registradas foram
no Banco do E. da Guanabara.
Ex. Dlr. e ina Força e Luz do Pa-
rmi, verificando-se na Decdorc
Industrial e Paulista de Força
e Lua as maiores baixas.

IKbhh
wuaco KMmns i» «««MIM*»

Sr. Nilo Antônio Gazire para
afirmar que "as classes produ-
toras já estão vitoriosas em
mais esta campanha, entretan-
to, é baseado no Ato Comple-
mentar n.° 35 divulgado ante-
ontem, alterando o sistema de
distribuição de cotas aos muni-
cipios, e deixando explícito qu»
qualquer aumento está condi-
cionado íi efetiva queda de re-
ceita, nela computada a parce-
la originária dos fundos de par-
ticipaçâo dos impostos federais
distribuídos aos Estados".

Belo Horizonte tem
retração de crédito

BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO

ED AL
AOS PROPRIETÁRIOS DE

IMÓVEIS ALUGADOS
O BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO

comunica estarem obrigados à subscrição de
Letras Imobiliárias, deemis.são dêste Banco, to-
dos os proprietários de imóveis alugados, nos
termos dos artigos 31 a 36 da Lei 4 494 de
25-11-64 (Lei do Inquilinato), observadas as se-
guintes normas:

I — O recolhimento relativo aos aluguéis re-
cebidos em 1966 deverá ser efetivado
nas Agências do Banco do Brasil S.A. até
o dia 31 do corrente. Os proprietários
que já tiverem efetuado recolhimentos
em anos anteriores deverão fazê-lo, no
corrente exercício, na mesma Agência do
Banco dò Brasil. .

Belo Horiwmte (Sucursal) —
Os empresários desta Capital,
depois das gestões realizadas
junto ao Governo do Estado e
aos banqueiros mineiros, chega-
ram à conclusão de que "sò-
mento através da.medidas do
Governo federal é que obterão
uma solução mais urgente para
a maior retração de crédito que
a, praça de Belo Horizonte ex-
perimentou, nos últimos
tempo".

Reunidos os dirigentes da As-
sociação Comercial, do Clube
dos Diretores Lojistas, da União
dos Varejistas e Presidentes a
Diretores dos estabelecimentos
bancários, deliberaram "consti-
tuir uma delegação integrada
de representantes de todas as
entidades que irá ao Rio de Ja-
neiro íazer um apelo às autori-
da'des monetárias para aumen-
tar o- prazo do redesconto",
conforme sugestão do represen-
tante do Sindicato dos Bancos.

A) — O subscritor deverá fazer constar
da guia de recolhimento além do
ano a que se referem os aluguéis
recebidos, o número do documen-
to que o identifique, ou o seu en-
derêço.

' V B) — O subscritor deverá apresentar, no
ato do recolhimento, comprovante
de quitação do recolhimento efe-
tuado no ano p. findo.

'W 
C) — Os modelos de guias de recolhi-

mento que serviram nos anos an-
teriores, poderão servir para ó cor-
rente exercício, devendo o subs-
critor proceder às anotações que
se exigem na alínea .A do pre-

- sente.

II — Ao apresentar sua declaração de Imposto
de Renda, o contribuinte sujeito à subs-
crição de que trata êste Edital está obri-
gado a comprovar o recolhimento devido.

Instituto Nacional de Previdência Social
SECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS

AVISO
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS N.° 386/66

ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E VENTILADORES
O Serviço de Material da Divisão de Serviços Auxiliares (Departamento

de Administração Geral), receberá propostas oté o dia 10 de março de 1967,

is 14h30m, para a venda de máquinas de somar, calcular • ventitadores,
na Av. Almirante Barroso, 78 — 3.° andar.

No referido local, na Seção do Cadastro e Concorrências, poderão ser

prestados maiores esclarecimentos.

Rio de Janeiro, 3 de março d* 1967
l) lourdes rupe

Chefe do Serviço da Material

(P

QUARTANISTA DE CIÊNCIAS
CONTÁBEIS

Oferece-se para assessorar empresa de porte
que ofereça possibilidade de desenvolvimento. Co-
nhecimentos profundos de importação e exportação,
amplamente familiarizado com tôda a atual legisla-

ção, bons conhecimentos de contabilidade, adminis-
tração e finanças, relações com órgãos públicos e
bancos desta cidade. Tel.: 52-3166.

MECOR - Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste

AVISO

Rio de Janeiro, março de 1967. (P

Chamamos a atenção dos interessados que a
SUDENE fêz publicar no Diário Oficial do Estado de
Pernambuco do dia 28 de fevereiro de 1967, Aviso
referente ao Edital de Concorrência Pública n.°
12/66, transferindo para 13 (treze) de março de
1967 a data marcada para recebimento e abertura

das propostas, e modificando alguns itens do Edital.

Recife, 28 de fevereiro de' 1967
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(P

mídia s/n dos títulos particulares da bót.sa do rio de janeiro
3-3-67
39ÕS

3-3-67
3933

34-J-67
3870

17-V67
4152

Março de 196S
3698.

(Elaborada pela Organizarão S. N. Ltda.)

FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS

Valor
da Cot»

NCr$
Ult. Dist.

Crí

Valor
<lo run do

CrS OOO

FUNDO CRESCINCO 5-3 0.59
COND. DELTEC 1-3 0.25
FUNDO HALLES 2-3 0,49
FUNDO FEDERAL ... 23-2 1,09
FUNDO ATLÂNTICO 28-2 0.25
FUNDO VERA CRUZ 28-3 3,29

10,00 março 39 941 442
22.00 dez.
33.00 dez.
30.00 nov.
12,00 Jan.

140,00 dez.

4 255 G74
1 714 073
1 480 609

991 569
593 687

Data
Valor

da Cota
NG'r$

filt. Dist.
Cr$

Valor
do Fundo

CrJ, 00»

FUNDO TAMOIO 2-3 0,97 43,00 dei. 199 219
FUNDO BÍ^SIL 23-1 0,24 2,50 dez. 167 272

FUNDO SBS (Sabbá) 1-3 0,113/10 1.00 dez. 198 033

FUNDO NORTEC 26-1 0,61 20,00 maio 50 277

FUNDO SUL BRASIL 28-2 1,03 17,00 dez. 33 005

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

Ações Quant. Cot.

PREGÃO DA MANIIS

B. DO BRASIL ..12 309 4.90
IDEM  1 300 4,91
IDEM  1 200 4,92
TDEM  2 952 4,93
IDEM  2 780 4,95
IDEM  2 270 5,00

AÇÕES Dl! CIAS.
DIVERSAS

A. VILARES. Frei. 2 300 1,80
IDEM  I 000 1,81

A. VILARES, Ord 100 1,68
IDEM  100 1.70 i

ARNO  14 000 0,76
IDEM  600 0,77
IDEM  6 100 0,78

B. DE ROUPAS .. 11 700 0,53
IDEM  3 500 0.54

C. B. U. M. ...... 8 100 0,51
BRAHMA, Pre/. .. 10 000 2,10

TDEM-  5 COO 3,11
IDEM  ã 800 2,12
IDEM  600 2,13
IDEM  500 2,14
IDEM  5 800 2,15
IDEM  300 2,16
IDEM  3 700 2,17
IDEM  1 400 2,18
IDEM  -1 000. 3,19

BRAHMA, Ord. ... 2 400 2,00
IDEM  4 400 2,02
IDEM  4 600 2,03

D. DE SANTOS .. 58 600 0,67
IDEM tf"?T200 0,68
IDEM  1 800 0,69
IDEM  1 900 0,70
IDEM  400 0,71

DONA ISABEL ... 2 000 0,63
IDEM  2 000 0,69

P. BRASILEIRO .. 14 900 0,85
IDEM  4 900 0,86

AMÊR. FABRIL .. 3 000 0,39
IDEM  5 000 0,40
IDEM  13 000 0,41

A ç 6 c Quant. Cot.

IDEM 
IDEM 

SOUSA CRUZ ...
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

N. AMÉR., Fon. .
B. MINEIRA 

IDEM 
IDEM 
IDEM 

SID. NAC, Port.
IDEM
IDEM 

SID. NAC, Nom.
IDE^ 

HIME :..
IDEM 
IDEM 

KIBON 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

L. AMERICANAS -
C/ Dir
IDEM 

L. AMERICANAS -
Ex-Dir
IDEM 

B. ESTRELA. Prei.
MESBLA, Pref

IDEM 
IDEM .-¦-

MESBLA, Ord
IDEM 
IDEM 
IDEM
IDEM 

M. SANTISTA ....
IDEM 

PETROBRÁS 
IDEM
IDEM 

12 000
13 100

200
2 800
2 400'I 

500
4 100
2 000
2 000

600
000

1 000
64 900

. 3 400

A ç 6 e Quant. Cot. A ç 6 e Quant. Cot.

100
400
300
400
505
200

3 600
500
500
000
000
900
100

100
500

3 50

.0.42
0.43
2,38
2,39
2,40
2,41
2,42
2.43
2,44
2.45
0,92
0,74
0,75
0,76
0.77 i
1,36
1,37
1,38
1,37
1,38 i
0,55 I
0,59 i
0,60 |
2.40 !
2.41 j
2,42
2,43|

2,25
2,27

4 700. 1.85
400 1.86
000 1,40

500 0,30
3 600 0,31

100 0,82
000 0,78

300 0,70
1 500 0,30
1 400 0,81

700 0,82
200 1,57
600 1,53

9 259 3,00
8 600 3,01
1 000 3,02

IDEM 1 000
SAMITRI 2 000

IDEM 5 100
S. P. ALPAROATAS 15 000

IDEM 8 000
IDEM 22 200
IDEM .' 26 000

V. R. DOCE. Port. 1 700
TDEM 1 700
IDEM 400
IDEM 3 100

V. R. DOCE, Nom. 3 502
IDEM 3 000
IDEM 300

\V. MARTINS 500
IDEM 1 000
IDEM 1 000
IDEM 500

WILLYS, Ord 6 000
IDEM 200

LETRAS
HIPOTECÁRIAS

B. E.  4 000

TÍTULOS
DA UNIÃO

OBRIO. REAJUST.

PORTADOR, 1 ano 200
IDEM  200

PORTADOR, 5 anos 900

! REAP. ECONÒ.M.

I 1952 30
j 1953 10

1954 353
i RECUP. FINANC. 1 664!
| TÍTULOS
i DOS ESTADOS

I LEI 303  966
I LEI 820, Plano A 37

3,03
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94
3,15
3,20
2,23 í
3,25
3.20
3,33
3,23
3,00
3.05
3,10
3,15
0,68
0,69

0,60

25,90
26,00
21,30

0,38
0,43
0,48
0,6]

0,67
0,69

TJ.TS. PROGRES. .

PREGÃO DA TARDE

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

B. E. G.. ex-Dlr. .
BANCO N. MUNDO

— Nom
BANCO PORTU-

GUÊS DO BRASIL
DEOD. INDUST. ...

IDEM 

4 237.00

2 000

B0

312
7 000
9 000

0,33

l,õ.

2,00
0,3S
0,39

BRAS. EN. EL. ... 13 300 0,18

IDEM  187 744 0,19

PAUL. DE F. E LUZ 46 000 0,23

IDEM  28 000 0,24

F. B LUZ DE MI-

NAS GERAIS ..-. 13 000 0,10.

IDEM  1 000 0,20

F. E LUZ DO PA-

RANA  5 OOO 0,21

CASA JOSÉ SILVA
Ord.. Port. ... SOO 1,35

IDEM  S00 1,36

CIA. MEC BRAS.
Ord., Port. .. 100 000 1,00

MINAS DE B. JE-

RÔNIMO, Prei. . 6 600 0,20

JUN AS DE S. JE-

RÔNIMO, Ord. . 600 0,20

M. FLUMINENSE . 1 000 0,93

IDEM  500 0,95

C. INDUST., Prof. 1 500 . 0,43

ANT. PAULISTA . 500 1,45

CIMENTO ARATU 4 300 1,75

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO

Emprê» Praao
(dias)

Valor
Venal

Empresa Praro
(dias)

Valor
Venal

Emprêsi Prazo
(diai)

Valor
Venal

COM CORMÜÇAO MONETÁRIA: CREDIBRAS 6/A

CIA. ATLÂNTICA 12% + 3%  IM '3
(CATLANDI)

30% +6% 370 4 200,00 CRESA S/A

CIFRA S/A 28% + 6% a &. 143
30% + «% 240 1250,00 38% + i% aa 169

COFIBRAS S/A 2S% + 6% a.a. 173 .

399 i «MM» 28% + 6S

35 000,00

400,00

500,00

6 500,00

1 000,00

obc;0
28%
28%
38%
28%
28%
28%
28%
287o
28%

6%
6%
«%
6%

-I- 6%

6%
4- «%
-f 6%
.+ 67» a.a.
-_- 6% a.a.

a £,.
a.a,.
a.a.
a.a.
a.a.
a.a.
a.a.
a.a.

175
176
190
193
197
103
204
204
207
228

II 900,00
I 700,00

600,00
l 300,00
4 000,00

700,00
1 100,00
ã 000,00

500,00
300,00

BOLSA DE NOVA IORQUE

Nova lorqnie (UPI-JB) — Média de Dow-Jones na Bolsa de No^a Iorque:

Aç6e« Abert. Más. Min. Final Variaç. | Ações

30 INDUSTRIAIS
15 CONCESSIONARL\S
PREÇOS FtNAIS:

Nova Iorque (UP^-JB)

847,27 353,51
136,34 137,33

841.04
135,42

346,60 — 0,11 20 FERROVIAS
136,23 — 0,06 I 65 AÇÕES

AbeTt Ma_. Min- Final Variaç.

229,00 230,54 227,63 329,08 — 0,14
307,53 316,73 302,41 304,33 — 0,10

Preços íinats na Bolsa de Valores de Nova Iorque ont«m:

A J Ind 
Allicd Chem ..
AUis Chal 
Am Forn Pow .
Am Met Cl ...
Amer Std 
Amer Smel ...
Am T & T ....
Anáconda . ...
Armour . .
Atlan Ricb. ...
Atlas Corp ••••
Bendix 
Bettl Stl 
Can Pae 
Case J I 
Cerro . .......
Cbes & Oh. ...
Ohryeler . .....
Col Gas 

4-3;8
39-5 8
23-3|8
19-1!4
45-5 3
19-34
63-3Í8
61-1J2
86-3,4
38-3.8
83
3-l|S

37-3 8
33-1J2
60-112
21-313
40-14
67-1.2
36-114
27-1Í4

Con Ed .. ..
Cont Can —
Cont SU 
Cord Pd 
Crovm Z.11 ..
Curtiss W ...
Du Pont . ...
East Air I> ..
Eastjman . ...

v Electron Spc .
Ford
Gon Ele. . ...
Gen Foods ...
Gon Motors .
Gillette 
Glldden . ...
Goodyear . ..
Grace W R ..
IBM 
Int Harv . ...

34-1.4
44-3.4
30-18
49-1.4
47-1'4
22-58
151-1)2
107
52-318
26-1 +
48-1,8
8»

.. 70-78
73-3'S
47-l!4
20-12
44-112
52-1J2
440
36-7:3

Int Nlck 
Int Tel & Tal .
Johns Man vllle
Kennecott . ..
Kroger 
Lehman 
Lcíkheed . ...
Logtvs Thea ...
Loncstar Cem .
Mobil' Oil 
Mont- Ward ...
Nat Cash R ...
Nat Dist 
Nat- Lead 
N Y centr. ...
Otis Elev 
Pac G El 
Pan Am 
Penn R R ....
Phillips P 

87-78
87-14
53-7 8
38-: 4
23-7 8
32-114
60-12
34-1,4
17-3,4
45
23
94-112
•il-7 8
61-5 8
81
43-7|5
34
63-1 ;8
62-3 [4
53-5;S

Pub SEG ..
RCA 
Rep Stl 
Ecy Tob 
Síars . ......
Sinclair
Southern R ..
Std O Ind ...
Std O N J ...
Stand. Brands
Studebaltcr . .
Swift 
Tech Mat 
Texaco 
Texas Gulf ..
Textron 
Tlmken 
Un Carbide ..
Union Pacific
United Alrcr .

35-114
49-5|8
40-1,4
37-3 4
49-3;8
69
48-5 3
51-0|+
62-3|4
35
56-V2
54-7j3
12
55-3!4

109-5.3
63
38-318
31-5'8
41
80-1.4

Utd Frult. 
United Gaa ..
U S Steel ....
IT S Gypsum .
U S Rubber .
U S Smelting
Warner Bro* ,
WcoVWth . ...
WesÉe El ....
Alleen Inc ...
Aric La Gas .
Croole P 
Espey Mfg ..
Giant Yell ..
Home Oil A .
Husky Oil ...
Norí So Ry ..
Seeman 
Syntex

31-liS
61
43-12
65-V4
41-7,8
57
20-3 8
21-13
57-3:4
10-14
38-l;2
35-i;3
15-5|3

. 3-15J...S
20-1.4
12-3'8
41-1 u

6-5',3
89-1,2

MERCADORIAS
Café-Ríd

Regrul-ou ontem, o meroado de café disponível, estivei e toai-
Urado,' com o tipo 7, eaíra 1966/67, mantendo-se no preço ante-
rlor de NCrí 4,00 por 10 quilos. Nâo houve rendas e o mercado
fechou inalterado. O IBC in&o forneceu movimento est&tfetico.

Açúc*r-Rlo
P..r:ne e Inalterado foi oomo funcionou o mercado de açúcar.

Entradas 7 599 eacoe do Estado do Bio Saídas 10 000 Esloqua
37 379 eaoos.

Algodão-Rio

O mercado de algodão em rama XundocacAi calmo e ínalterad-o.

Entradas 218 fardos ds SSo Paulo e 165 de Minas ao total de 333

fardo*. Saldas 350. Estotjue 3 504 fardos.

Sâo enes os preços do mercado atacadista, nas praças do Rio, Sio Paulo e Belo Horizonte, segundo dados fornecido» peio SUJA

- MINISTTSRIO DA AGRICULTURA - DEPARTAMENTO ECONÔMICO - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA

(Convênios M. A. — COCTAP—USAID/BRASIL).
COTAÇÕES DO DIA 3-3-6T

PRODUTOS

ARROZ (Sc. 60 quilos)
Amarel&o 
Agulha 
B',ue-Ro_e  • •
FEIJÃO (Sc. 60 quilos)

GUANABARA

NCrS
mercado estável

39.00 a 49.00
33.000 a 39,00
15.00 a 36.00

mercado fraco

SAO PAULO

NCrS
mercado estável

34,80 a 42,80
30.80 a 34,00
31,50 a 32.JO

mercado estável

BELO HORIZONTE

NCr»
mercado estável

48.00
sem negoclaç&o

35,00 a 37,00
mercado estável

"* Í_t-il

41



Jornal do Brasil, sábado, 4-3-67. l.° Cad. 13

Diretores Lojistas negam
que sejam responsáveis
pelos aumentos de preços

O comércio varejista nega que seja responsável pela
alta de preços, "decorrente do encarecimento das merca-
dorias e dos serviços oferecidos", segundo afirmou ontem
o Presidente do Clube de Diretores Lojistas, Sr. Jorge
Geyer, acrescentando que todo o comércio tem interesse
em vender cada vez mais barato.

Disse o Sr. Jorge Geyer que, por isso, "luta não ape-
nas' pela redução da carga tributária, mas também pela
maior produtividade das empresas". Observou que os lo-
jistas sentem melhor as necessidades do povo e seus pro-
blemas, "bem assim a queda de seu poder de compra" por-
que são o elo da cadeia econômica mais próxima dos consu-
midores.

Câmara constitui CPI para
ver a especulação do dólar

INFLAÇÃO AINDA
— Em conseqüência, afirmou,

ao invés de aumento de. preços,
gostaríamos de poder diminui-
los, o que, infelizmente, não
tem sido possível em face tio
encarecimento constante da
produção e da conjuntura na-
cional, onde a inflação, embora
diminuída, ainda constitui pro-
blema dos mais sérios, a exigir
esforços de toda a Nação, in-
clusive na área governamental,
em seus três níveis (federal, es-
tadual e municipal).

Adiantou que quando a cias-
se luta contra, os aumentos do
impostos,, "agora, por exemplo,

para evitar a majoração da ali-
quota do IC^Í, estamos pensnn-
do mais nos consumidores do
que em nós mesmos".

— O fato é que a Reforma
Tributária acenava com a re-
dução da carga tributária e, ao
invés disso, velo o acréscimo e
dos mais acentuados, para so-
luciónár graves problemas dos
erários estaduais, com o que
não podemos concordar, sobre-
tudo quando se sabe da alta
porcentagem dns despesas com
pessoal das administrações pii-
blicas, de mil modo geral, com-
prometendo quase toda a recei-
ta, concluiu.

Indústria diz que impostos
são culpados pelos preços
altos nos últimos 30 anos

Em reunião da Diretoria do Centro Industrial e Fe-
deração das Indústrias da Guanabara, o Diretor Andor
Bokor apresentou dados estatísticos comparativos, mos-
trando que os produtos industriais, num período de 30 anos,
tiveram seus custos elevados principalmente em virtude
dos altos impostos e demais encargos a que ficaram obriga-
das as empresas.

Disse que um produto, para o qual um operário preci-
sava trabalhar 25 horas para adquiri-lo em 1937, hoje bas-
tam-lhe 21 horas, e "em muitos casos, bem menos". En-
quanto isso — frisou — os impostos de consumo e de ven-
das e consignações, por exemplo, subiram astronômica-
mente, no mesmo período, sendo que cm 1937, o mesmo
produto que pagava 1 por cento de imposto recolhe hoje
mais de 15 por cento.

timos anos, representando, no
momento, ônus pesadíssimo
para as fabricos. O Presidente
cm exercício .da entidade, Sr.
Mário Leão Ludolf prometeu
solicitar estudos mais amplos
para o problema, assinalando
que êsse é o pensamento da
FIEGA-CIRJ.

Adiantou que n trabalho ser-
viria como subsídio para. o es-
tudo que a entidade está reali-
zando em convênio como o
SB3I da Guanabara., através
do Centro de Pesquisas Sociais.

Brasília (Sucursal — O Li-
der da Oposição, Deputado Má-
rio Covas, anunciou, ontem, da
tribuna da Câmara, a consti-
tuição de duas comissões par-lamentares de inquérito, clesti-
nadas a apurar o "escândalo
da especulação do dólar'' e a"profundidade do processo de
desnacionalização da economia
nacional, imposto pelo atual
Governo".

Em aparte, o Deputado Ma-
rio Piva afirmou que na se-
gunda-feirâ, antes do carnaval,
lia Bahia, "11111 político de re-
nome ligádissiiíio a este Go-
vêrno comprou num só banco
USS 100 mil", acrescentando
que o SNI chegou :i iniciar, a
respeito, invcstigaçõe.3. " e 11 ã o
as prosseguiu porque nomes de
alto relevo desta república
iriam aparecer envolvidas na
compra de dólares". E como
o deputado governista Rui
Santas o rcptas.se a dar o no-
me dêste político baiano, não
vacilou: "Foi o Sr. Jutni Ma-
galhães, Vlce-Governador do
Estado e filho do Ministro Ju-
raci Magalhães".

SEXTO SENTIDO

A propósito, o Líder Mário
Covas declarou que o que cau-
sa mais espanto é ter ouvido
do Ministro do Planejamento
que "se especulação houve, foi
porque o especulador tem um
.sexto sentido", acrescentando
quo ".sabe que no Governo Ca-
íé Filho imaginou-se uma re-
íorma cambial, quando era Mi-
nistro da Fazenda, o Sr. Josó
Maria Witaker, o em determi-
nado instante, embora o maior
sigilo, a matéria transpirou. O
Presidente Café Filho negou-

t,i a assinar a reforma cam-
bial, o que gerou para. aqueles•especuladores, na pior das hi-
póteses, nenhum lucro pelo in-
vestimento que se íê_ ou pelatentativa de especulação".
"FUROR LEGISLATIVO"

Abordando as centenas da
decretos-leis assinado., nos úl-
timos dias pelo Presidente Cas-
telo Branco, disse que tal legis-
lação ó "totalmente inexeqüi-
vel".

O Deputado Martins Ro-
drigues, em aparte, afirmou

. que "ês.se furor legislativo quocaracteriza a agonia do Go-
vêrno está explicado por uma
frase da mensagem dessa ad-
mínisimção moribunda: o
Presidente Castelo Branco con.
siderou curto o .seu mandato
para realização de toda aquela
imensa obra politica. e admi-
nistrativa que, na sua convic-
ção messiânica, devia realizar
para íazer, segundo os seus
sonhas, um Bra.sll nôvo.

Através desses atos, o Presi-
dente parece pretender prolon-
gar o .seu Governo, ou tem a
ilusão de que prolonga e pror-roga seu mandato".

DESNACIONALIZAÇÃO

Continuando, lembrou o Sr.
Mário Covas que o atual Go-
verno iniciou e estabeleceu um
plano de ação econômica. Ês-
te plano evidenciava duas tó-
nicas: a primeira era o com-
bate à inflação, que no fim
do ano passado deveria situar-
se em torno de W7_; a segun-
da, retomada do desenvolvi-
mento, que deveria situar-se
novamente em torno de 6 a
17o ao ano.

"A mecânica usada íoi a de
enfatizar, através do todos os
meios, o afluxo de capitais ex-
ternas. Isso se fêz ao mesmo .
tempo em que, internamente,
se adotou uma política íis-
cal, uma política tributária e
uma política salarial quo com-
primiram o consumo interno,
ao mesmo tempo em que se da-
va ao nacional um crédiio quehc.ie ,se situa na base de -8'.'> a
50':-. Isto porque o único setor
em que efetivamente houve au-
mento íoi o de agiotagem. Os
empréstimes hoje ã industria
nacional são feitos à base dé -S
a 50Vú de juros ao ano, enquan-
to que através da Instrução _ÍI9
ou mecanismos outros, ou até
financiamentos, a indústria es-¦ trangeira consegue crédito na
base de 7,8 e 8% ao ano. E ao
mesmo tempo cria, através do
mecanismo de mercado exter-
r.o, um comércio exterior, um
processo de concorrência com a
indústria nacional que ela não
pode, não tem condições de en-
írencar. E isto nos está levan-
do a um processo intenso da
desnacionalização da economia
nacional. Este fenômeno é dra-
mático e precisa ser fixado. É
preciso que se defina a posição,
o quadro atual em fase do pro-
cesso de desnacionalização da
economia nacional."

DESVALORIZAÇÃO
DO TRABALHO

¦ Afirmou, o Sr. Mário Covas,
que á politica- económico-finan-
ceira do Governo levou o caos
a todas os setores. "Nego-me
até mesmo a analisar os indi-
ces numéricos acerca do. pro-

blema de desemprego, de con-
cordatas, de falências, de titu-
los protestados. Desvaloriza-se,
neste País, o trabalho e valori-
_a-se o setor de rendas. Os sa-
lários reais são hoje bem iufe-,
riores acs anteriores. Em com-
pensação, aqueles que vivem de
rendas, como os proprietários
do imóveis, tiveram uma total
transferência de renda, desta
mão-de-obra assalariada para
o seter de rendas. Com isto, o
mercado interno do País sofreu
um processo de compressão por
si só capaz de nos catisar todas
essa. dificuldades que nos está-
causando";

GOVERNO
RESPONDERA

Pouco antes do encerramento
do discurso do Sr. Mário Co-
vas, .0 Vice-Líder do Governo,
Sr. Geraldo Freire, anunciou,
que as acusações feitas terão
pronta resposta do Sr. Rai-
mundo Padilha, que, em dias
da próxima semana, as contes-
ta.á item por item. ¦

Acrescentou que, ao contrário
cia afirmação do Sr. Martins
Rodrigues, o atual Governo não
agoniza. "Está de pó, esta vi-
vo, para servir- ao Brasil", fri-
sando que "há, de fato, um mo-
tivo de espanto. É o de que um
homem que está tennmando o
Governo olhe para ó futuro lein-
g-ínquo e esteja «lidando nâo
de si mesmo, não da prorroga-
ção do seu mandato e do au-
mento do seu poder pessoal,
mas de bem apoiar a Nação,
para que ela bem governada se-
ja por aquele que o haverá de
suceder." ....

OS DADOS

Os dados foram bem recebi-
dos pelos demais diretores da
FIEGA-CIRJ, tendo o Sr. Gui-
lherme Levi confirmado que,
em média, o operário brasilei-
ro atualmente consegue com-
prar o mesmo objeto com me-
nos horas de trabalho do seu
ordenado, do que o fazia. an-
tigamente. O Sr. Antônio Jos--
sé de Oliveira comentou ainda,
que os encargos sociais cresce-
ram "tremendamente nos úl-

CRÉDITOS E OBRAS
Anunciou o Sr. Vitor Silva

que se encontra no Brasil uma
Missão Técnica do BID, che-
fiada pelo Sr. Alfredo Linha-
res, .uidando de projetos de
educação, energia elétrica e
agricultura, que irá, no pró-
ximo dia 6, para Porto Alegre,
íazer o levantamento daquela
área, para cs trabalhos da au-
to-estrada que ligará por ro-
dovia a região platina.

Ainda com relação à sua es-
tada, o Sr. Vitor Silva, em
companhia do Sr. Evaldo Cor-
rela Lima, manterá um encon-
tro na fronteira do Rio Gran-
de tío Sul com a Missão Ita-

maraü-MIMPLAN-BID, o n cie
estarão o Embaixador Pio Cor-
reia e vários funcionários do
banco, para a discussão amplia-
da do projeto.

Em seguida, o Sr. Vitor Sil-
va irá à inauguração da Usi-
na Paulo Afonso, rcp.cse_.tn-n-
do o Presidente do BID, Sr.
Felipe Herrera, e manterá con-
tatos com órgãos federais e es-
taduais sóbre o andamento de
estudos e planos que merecerão
o aproveitamento pelo Banco
Interamericano do Desenvolvi-
mento, destacnndo-se o projeto
da Ilha Solteira, cujo financia-
mento, revelou, está em fase íi-
nal de estudos.

Erasmo propõe à Câmara o
máximo de 15% de depósito
compulsório de financeiras

Brasília (Sucursal) — Projeto de lei limitando em 15
por cento o percentual máximo para efeito de depósito
compulsório das instituições financeiras ao Banco Central,
foi apresentado, ontem, na Câmara, pelo Deputado Eras-
mo Martins Pedro (MDB —, GB), sob a justificativa de
que os percentuais elevados, atualmente em vigor, estão
provocando a diminuição e a retração das aplicações.

O projeto procura disciplinar a matéria em seus dois
aspectos fundamentais: primeiro o de conter dentro de
uma faixa técnica aceitável o percentual do compulsório,
e o segundo o de não deixar ao sabor de conveniências mo-
mentâneas a oportunidade da fixação ou de modificações
em suas taxas.
O PROJETO

O texto do projeto é O se-
guinte: ¦¦'

"Art. 1.° — O inciso XIV.
do Art. 4.° da Lei 4 595 de 31
de dezembro de 1964, passa a
ter a seguinte redação:

XIV — Determinar, no pri-
meiro trimestre de cada ano, o
percentual para o recolhimen-
to compulsório dos depósitos
das instituições financeiras ao
Banco Central da República do
Brasil.

Parágrafo Ünico — Em qual-
,quer hipótese, o percentual não
poderá exceder a 15% quinze
por cento) sóbre o montante
dos depósitos,.

Art. 2.? — Conseqüentemen-
te, o inciso XXIII do mesmo
Art. 4° fica assim redigido:"XXIII - Fkar até 15
(quinze vezes) a soma do capi-
tal realizado e reservas livres,
o limite além do qual os exce-
dentes dos depósitos das ins-
tltuições financeiras serão re-
colhidos ao Banco Central da
República do Brasil, ou aplica-
do de acordo com as normas
que o Conselho estabelecer,
observado o limite imposto pe-lo parágrafo único do inciso
XIV, dêste artigo."

Art. 3.° — Esta lei entrara
em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições
em contrário.,

Indústria acha irrea lis tico
qualquer aumento tributário

Diretor do BID vem para
idtimar planos e apressai-
financiamentos ao Brasil

Para ultimar uma série de projetos com a ime-
diata liberação de empréstimos ao Brasil, a serem
concedidos pelo Banco Interamericano do Desenvol-
vimento — BID —, desembarcou ontem no Galeão,
o Sr. Vítor da Silva, Diretor brasileiro daquele órgão
de financiamento internacional.

Informou o Diretor do BID que a presente via-
gem tem também a finalidade de acelerar as nego-
ciações para o projeto de ligação rodoviária entre o
Brasil, Uruguai e Argentina, através da construção
de uma auto-estrada de integração entre os três pai-ses, para a qual o BID concedera a maior parcela do
financiamento global.

A anunciada elevação do
ttmp'__to de Circulação de Mer-
ca dorias não temapeio dos in- •
dustriais cariocas e a medida
é considerada "desnecessária,'
irrealista e sem pretensão" [
pela. Federação das indústrias
do Estado da Guanabara e
Centro Industrial do Rio de
Janeiro cm considerações dna-
Usadas durante reunião de
suas diretorias.

O Presidente em exercício
do Centro Industrial e Fe-
deração Industrial, Sr. Mário
Leão Ludolf, lembrou ter ma-
nifestado pessoalmente ao So-
cretário de Finanças da Gua-
nabara êsse pensamento dás .
indústrias cariocas, frisando

Kelo Horizonte (Sucursal! —
O Secretário da Fazenda de
Minas, Sr. Jofre Gonçalves de
Sousa, culpou, em oficio diri-
gido ao Governador Israel Pi-
nheiro. a politica econômico-
financeira do Governo federal,
aliada às dificuldades da con-
juntura nacional, como respon-
sável direta pela fraca arreca-
dação de tributos do Estado
que, pela primeira vez, em dez
anos, não alcançou a previsão
orçamentária''.

Disse mais o Sr. Jofre Gon-
çalves de Sousa que a gestão
financeira d.o exercício de 19C6,
esteve dominada pela tônica
das dificuldades do Tesouro,
afirmando ao JORNAL DO
BRASIL que "a receita apu-
rada retrata a triste realidade
financeira do Estado, que é,
por sua vez, o reflexo da po-lítica nacional de combate, à
inflação, com repercussões da-
nosas às finanças do Estado
de Minas".

BAIXA ARRECADAÇÃO

Segundo- o Secretário das Fi-
nanças de Minas, a receita ge-ral prevista no orçamento fora
cie NCrS 509 milhões fou CrS
389 bilhões) em números re-

que a arrecadação estadual
vem sendo ótima, cm I9fi7.
Outra opinião - indica que o
Governo quer compensar a
diferença de receita pelosmaus negócios coin o aumen-
to do preço de venda das pro-dutos.

APROVAÇÃO

A decisão cio Secretário do
Finanças cia Guanabara, Sr.
Márcio Moreira Alves, autori-
zando o pagamento parcelado,
sem multa, do imposto sobre
Circulação do Mercadorias, re-
ferente ao més dc fevereiro
passado, "foi muito bem rece-
bida pela indústria da Guana-

bara. e mereceu elogiosos re-
gistros em reunião cfcis Direto-
rias da FIEGA e CIRJ".

Mereceu igualmente desta-
que a atuação 'do Presidente
das duas entidades, Sr. Mário
Leão Ludolf, "por seus esfor-
ços junto âs autoridades esta-
ciuais no sentido de ser decre-
tada essa medida".

FALTA DE MEIOS

Natal (Do Correspondente)— Em virtude do Governo Fe-
deral não ter depositado como
determina a lei de reforma
tributária no Banco do Brasil
a. parcela correspondente no
més anterior do Fundo do

Minas analisa queda de receita
dondos, mas tornou-se "paten-
te logo nos primeiros meses,
que a arrecadação não alcan-
çarla essa meta, proposta sc.-b
o pressuposto de que os refle-
xas da política nacional de
combate à inflação náo atingi-
riam imediata e pesadamente
as fontes de receita cio Estado.

Entretanto, disse èle — a
realidade se revelou diversa —,
o crescimento da arrecadação
teve seu ritmo fortemente di-
minuído. atingindo somente
com relação ao exercício ante-
rior o percentual de 30'. do
aumento, correspondente a.
NCr? 4.0. milhões (ou Crs 408
bilhões) em números redondos
de receita geral.

Quanto à despesa orçamen-
tária, disse o Sr. Jofre Gon-
çalves que "em íace do com-
partamento da arrecadação,
teve dc pautar sua ação porsevera contenção de gastos, de
tal forma que a despesa, efe-
tivamente realizada limitou-se
a NCrS 482 milhóes (ou Cr..
4,12 bilhões) com uma redução
do NCrS 1G3 milhóes (ou Crs
163 bilhões), com uma redução
de NCrS 183 milhões (ou CrS
183 bilhões) do quant um au-
torizado no orçamento.

O resultado final do exerci-
cio, afirmou éle, foi um déficit

financeiro cia ordem de NCr..
76 milhões, (ou CrS. 70 bilhões)
para o que concorreram vários
outros fatores, como um servi-
ço de fiscalização deficiente,
dificuldades no próprio servi-
ço de arrecadação e a incidén-
cia de ainda forte sonegação
de imposto, existente não só
em razão da atividade impa-
triótlca de alguns elementos,
mas também resultante da ine-
ficiéncia do Serviço de Fisca-
lização, náo obstante os esfor-
ços desenvolvidos para saná-la
c os resultados já alcançados.

Recife (Sucursal) — Os Pre-
feitos e Secretários da Fazenda
das. Capitais nordestinas su
reunirão em Recife, a partir do
próximo dia seis, a fim de de-
bater diversos aspectos da rc-
íorma tributária da União e a
queda da arrecadação nos mu-
nicípios, que se encontram sem
condiçõos de realizar .suas obras
programadas.

O assunto de maior desta-
que no encontro será a elabo-
ração de estudos, com os quaLsvenham as comunidades nor-
destinas a participar das ren-
das oriundas da cobrança cies
Impostos dc Renda c sôbrc
Circulação de Mercadorias, que
é realizada peles Estados, com
um percentual elevado.

Participação dos listados, os
Tesouros estaduais começam a
sentir problema por falta de
meios para atender aos cricar-
sos com funcionalismo é tam-
bem obras qué realizam.

Daí porque os Secretários dò
Nordeste, que se reunirão dià
10 em Natal, estão inclinados
a elevar para 20% a alíquota,
do Imposto de Circulação de
Mercadorias, A Legislação fe-
deral modificou a cobrança do
Imposto Sóbre Vendas e Con-
signações com base em toda
a receita dos Estados, determi-
nando porém/ qííe a União
compensaria o desfalque dns
finanças estaduais còm o Fun-
do cie Participação.

O encontro será- realizado no
Salão Nobre da Câmara Muni-
cipal do Recife e coutará con.
a presença dos Pref oitosMurilo
Borges, de Fortaleza, Afçuelo
Alves, de Natal, Gileno Lima,
de Aracaju, Nelson Oliveira,
de Salvador, Dinaldo Suruaji,
de Maceió, Damásio Franca,
de João Pessoa;.Epitácio Perei-
ra, de São Luis do Maranhão;
Hugo Bastos, de Teresina e Au-
Bus to Lucena, cfl. Recife.

ALTA DE ARRECADAÇÃO

Porto Alegre (Sucursal) — A
arrecadação do Imposto de
Renda, no Río Grande do Sul,
durante o mès de janeiro, au-
mentou em quase 100% em pro-
porção ao total' arrecadado nò
mesmo período de 196(5. Os con-
tribuintes gaúchos do Imposto
de Renda contribuíram para os
cofres da União com cerca da
NCr. 22 454 000,00 (vinte e dois
bilhões e quatrocentos e cin-
qiieuta e quatro-milhões-- de
cruzeiros antigos), no mês de
jaueiro cio corrente ano, contra
NCr.? 12 milhões e 914 mll (12
bilhões c 914 milhões dc cruzei-
ros antigos) no periodo corres-
poiidente cm 1966,

aiiqiieiros estão contra o
decreto qiiè regulariza as
firmas com títulos ilegaiso

. Banqueiros e diretores de estabelecimentos de
crédito dó. Estado da Guanabara mostraram-se on-
tem insatisfeitos com a assinatura do Decreto-Lei
268, que permite nova oportunidade às empresas
que tenham em circulação títulos cambiários (dü-
plicatas) desua responsabilidade em condições proi-,
bidas pela Lei do Mercado de Capitais, sem coobri-:
gação de instituição financeira, de regularizarem a
sua situação. ,

Segundo os banqueiros, o Decreto-Lei 268 vém
abrir mais 30 dias de prazo às empresas què- pos-
suam títulos em situação irregular, com data ante-
rior à publicação do Decreto, para que sejam regu-
larizados, deixando a multa dc 50% do valor do tí-
tulo sem ser aplicada às duplicatas que tiverem in-'
cluídas em casos de empresas concorda tárias ou fa-
lidas ou aos portadores de títulos de concordatáriü
falido.
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Reunido em Parlo Alegre úo decorrer tte toda esla semimn, o chamado meeting anual ãa V-ÀRÍG (joio) tratou este ano das metas de
vendas \>,tra_ l_Uü. revisão dos resultados de 66. planos de propaganda, aumento dn número de vôos para a íiuropa e Estados Unidos
. inauguração próxima da linha para o Japão. Diretores, representantes e gerentes da empresa em todo o Brasil e no exterior estiveram
presentes nos trabalhos, dirigidos peto Sr. A. H. Gate. diretor de Trájego e Vendas..O Sr. Erili Carvalho, presidente, abriu os trabalhos
com uma saudação aos convencionais. Também o Sr. llarry Schuelz, vice-presidente, esteve na primeira reunião. Os campeões de vendas

no Brasil, Estudos Unidos,. Europa . América Latina receberam taçan

LEI ANTERIOR

O.s banqueiros informa-
ram que; pela Lel 4 728 —
conhecida como Lei do Mer-
cado de Capitais — no seu
Artigo 17, é determinado
que os papéis cambiais de-
verão ter a coobrigação de
instituição financeira para
a sua colocação no mercado.
Acentuaram 'que essa lei
permitiu às empresas, a
partir da data de sua publi-
cação, que tivessem eni clr-
.ulaeãò títulos eom sua rés-
ponsabilidade em condições
proibidas continuassem a
colocação com a redução
gradativa cld total dos pà-
pêis em circulação, salien-
tando que o diploma legal
prevê, a apresentação da
proposta de sua liquidação
no prazo de até 12 meses,
prorrogável no caso de com-
provada necessidade, no má-
ximo por seis meses. ,

ERRO ,

Para bs : banqueiros e- di-
..gentes cie bancos ouvidos,;
houve un. erro da assesso-
ria jurídica da Presidência,
da Republica, pois não. exis-..
te nenhuma razão para'se-
proteger a empresa que-ti-'
ver impetrado concordata
oii tenha sido falida, uma
vez~ qüè tendo participado
dó. mercado paralelo, o caso
é de falência fraudulenta, e
não de proteção ou estímulo.

InformafãiiVà seguir, que"
o Decreto-Lei 288 estipula
que a obrigação atribuída à
pessoa física ou jurídica de
pagar os titulos cambiários
cio mercado paralelo ou de
ressarcir prejuízos deles ori-
unclo,'na conformidade dás
disposições da legislação vi-
gente reguladoras da res-
ponsabilidade cambiaria e
civil, será calculada sobre o
seu valor nominal acrescido

de juros mpratórios . de
correção monetária da data
do vencimento do título ou
da ocorrência do prejuízo.

Frizaram os banqueiros
que já é difícil aos que ope-
ram no mercado marginal.

¦ de dinheiro resgatar os seus
débitos, poi.s é comum não
poderem pagar o principal,
sendo pois impassível os ju-
ros e a correção monetária.
Finalizando, afirmaram, que,
na verdade, o problema do
mercado paralelo se resu-
ine na fiscalização de suas

- operações e. se o Banco
Central agir contra os cre-
dores e devedores, em pou-
co tempo êle corre o risco
de deixar de existir, espe-
rando toda a classe banca-
Ma que o Governo adote
medidas enérgicas contra a
agiotagem no Pais, que não
representa apenas um fenõ-
meno anti-social, mas, ain-'-
da, de perturbação dos mer-
cados financeiro e de ca-::
pitais. ;'-•_." ; 

' -

oficio .yyy':

O Banco Central recebeu
ontem, oficio do Sindicato,
cfos Bancos, do Estado -dia,.:
Guanabara solicitando ao.
Governo que reexamine o-
Decreto-Lei 28C, considera-'
do pela classe bancária co-.'
mo lesivo, uma vez que per-
mite uma nova oportuhida-
dc ás companhias que te-.
nham em circulação dupíi-
catas de sua responsabllldã-
de em condições irregulares
ou proibidas pela Lei do
Mercado de Capitais.

Os técnicos do Banco Cen-
trai irão estudar o documen-
to do Sindicato a fim de ve-
rificarem os pontos consi-
dêrados como danosos aos
bancos, devendo, cm segui-
da, ser enviada uma respos-
ta. àquele órgão dos ban-
queiros.

Vale cío Rio Doce aplicará
NCr$ 30 milhões em ramal
ferroviário para minério >¦

Cerca de NOr$ 30 000 000,00 (trinta bilhões de cruzei-
ros antigos! deverão ser aplicados na construção de tú~
neis, viadutos, obras de arte e serviços de terraplenagem.
do nôvo ramal da Estrada de Ferro Vitória—Minas, de
propriedade da Companhia Vale do Rio Doce, que ligará
as localidades de Costa Lacerda e Fábrica, em Minas
Gerais .

O ramal, que terá 107 quilômetros de extensão, permi-
tira a diminuição de 150 quilômetros de distância entre
os parques siderúrgicos de influencia da Vale do Rio Doce
e os centros consumidores do Rio de Janeiro e São Paulo,
possibilitando maior afluxo de minério de ferro ao termi-
nal oceânico de Tubarão, em demanda dos mercados in-
ternacioriais.
CONTRATOS

Os contratas para execução
das obras íoram assinados on-

jfteni, em presença do Ministro
das Minas e. Energia, Sr. Mauro
Thibau, no'.Gabinete da Presi-
dência da: GVRD, e estabele-
cem a conclusão dos trabalhos
no final de 1.(18, numa opera-
ção que, movimentará mais cie
10 milhões de metros cúbicos'
de terra.-O nôvo ramal terá 11:
túneis com o comprimento to-
tal de . 300, sendo o maior de
1 300. estimahdo-se que os gas-
tos com eles cheguem a NCrS
15 000 000,00 (quinze bilhões de
cruzeiros antigos), Nos sete
viadutos previstos nos planos

Contrato dá
computador
a Mineiro

O Banco Mineiro da Pro-
dução assinou contrato com
á tJNiVAC' para aquisição
de -um sistema computador
eletrônico, visando à me-
lhoria dos seus serviços e a
redução dos seus custos ope-
racionais, e. acompanhando
a mesma orientação do
Banco de Crédito Real, que,
ao lado do Banco Hipoteca-
rio e Agrícola de Minas Ge-
rais, integram a rede ban-
cárià oficial mineira, presi-
dida pelo Sr. Maurício Cha-
gas Bicalho.

clcvtrào ser aplicados NCr....
tí 000 000,00 (seis bilhões de
cruzeiros antigos). O sistema
de viadutos terá uma extensão
de 2 730, com o maior atingiu-
do 500 metros.'

•O valor total da obra esta
estimado em NCrS 64 000 000,00
(sessenta e quatro bilhões de
cruzeiros anügos), investimen-
to ciue, segundo os técnicüs da
Vale do Rio Doce, se tomará
altamente rentável a curto prá-
20, em conseqüência de lucre-
mento de tráfego de minério, do
aumento das' exportações e da
interligação entre a Vitória-
Minas e o sistema da Rede Fev-
.oviária Federal.

INDÚSTRIAS
VILLARES S.A.

Entrega de Ações
Bonif içadas

C.G.C. NR 61.460.726/1
Convidamos os Srs. Acionistas a

rwfir.-iíwm ... CiiUi-ílíi:. das ações bo-
njficadaà correspondentes oo aumen-
lo dc capita.' aprovado pela assem-
bléia geral extraordinária de 28 de
outubro de 1966, «endo entregue s

. c>ida acionista," isentas de imposto
_c renda. Ires ações novas para ca-

,d3'sete antlg.ls, mediante apresents-
ç io das respectivas c.uiel.ts cm seu
poder.

Os Sra. Acionistas serão atenefí-
dos diariamente, exceto aos sába-

•deis, em nossa filial, na Avenida
__ Nossa Senhora de Fátima, 25, nssta

Capital, das 9 às 11 e das 14 ès 17
horas.

Rio de Jíinei.o, 9 de fevereiro de*
1967. (P

BANCO BAHIANO DA PRODUÇÃO S.A.
• incentivando negócios desde 1913 -

RUA DEBRET N.° 1
Rio — Salvador— Sâo Paulo
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O General Murici disse na aula inaugural do CEP que o chefe precisa antes saber liderar

Aracaju vera
filmes do
JBrMesbla

Aracaju (Correspondente) —
Será exibido no próximo dia
26 um Festival de Fibnes de
Curt a-Metragem promovido
pelo Cine-Clube de Aracaju,
em colaboração com o JOR-
NAL DO BRASIL e a Mesbla,
que: é considerado o ponto de
partida para a organização de
outros festivais artísticos, sem-
pre focalizando filmes inéditos
de curta-metragem.

A apresentação dos filmes
que concorreram ao Festival
JB Mesbla, no Rio, é esperada
com ansiedade pelos associa-
dos do Cine-Clube de Aracaju,
que consideram a iniciativa de
grande significação cultural.

Presidente
ão INPS vê
hospitais

O Presidente do Instituto
Nacional da Previdência So-
ciai, Sr. José de Nazaré Tei-
xeira Dias, visitou ontem
pela manhã os Hospitais dos
Comerciários, dos Bancários
e dè N. S. das Vitórias, a fim
de verificar os trabalhos que
ali se realizam e a possibi-
lidade de melhorar o aten^
dimento dispensado aos se-
gurados da Previdência
Social.

Nos dois primeiros hospi-
tais, o Presidente do INPS
inspecionou várias obras do
ampliação que estavam pa-
ralisadas e determinou seu
imediato p r o s s eguimento,
com a finalidade de dispen-
sar aos segurados os neces-
sários serviços médico-hos-
pitalares da Previdência
Social.

Gen. Murici recomenda aos
alunos do CEP a leitura
de "A Arte de Ser Chefe"

O Ministro da Guerra, Marechal Ademar de Queirós,
presidiu ontem a inauguração do ano letivo do Centro de
Estudos de Pessoal, no Forte Duque de Caxias, quando o
General Carlos da Silva Murici, dando a aula inaugural,
lembrou aos oficlais-alunos a importância do espirito de li-
derança em um chefe e aconselhou a todos a leitura do livro
A Arte de Ser Chefe.

A solenidade compareceram, além do Ministro da Guer-
ra, os Generais Aurélio Lira Tavares, Comandante da Es-
cola Superior de Guerra, Orlando Geisel, Chefe do Esta-
do-Maior do Exército, Alberto Ribeiro Paz, do Departamen-
to de Provisão Geral, e Moniz de Aragão, Diretor-Geral do
Ensino, Coronel Rosauro Jansen, Comandante do CEP, pro-
íessóres e os novos alunos de 1967.

O CURSO

O Centro de Estudos de Pes-
soai iniciou ontem os cinco
cursos que serão ministrados
aos seus 70 alunos*. Técnica de
Administração, Técnica de ln-
formações, Psicotécnica Mili-
tar. Técnica de Ensino e Idio-
mas Estrangeiros.

O Comandante do CEP, Co-
ronel Rosauro Jansen, em di.s-
curso, explicou os planos do
Centro, íêz um retrospecto dos
cursos dos anos anteriores e
falou, sobre a importância da re-
estruturação, evolução e ndap-
tação à realidade de conceitos
aprendidos no Rassado ou atu-
almehte.
AULA INAUGURAL

O Chefe do Departamento-
Geral do Pessoal, General Car-
los da Silva Murici, proferindo
a aula inaugural do CEP, ía-
lou sóbre a importância do es-
tudo de pessoal, e a tarefa do
CEP como órgão de pesquisa,
Rdministraçüo de pessoal mili-
iar, liderança e chefia.

Lembrou ainda a importância
do emprego das técnicas mo-
dernas na administração. Fa-
lou sobre os métodos criados
por Fayol e Taylor, que, segun-
do disse, "se ajustam, princi-

palmente ao militar, embora se-
jam também de ordem geral".
Declarou que os métodos em-
pregados para selecionar o pes-
soai militar não satisfazem por-
que visam principalmente o co-
nhecimento intelectual, desço-
nhecendo o espirito de lideran-
ça que devia ser levado em
conta

O General Carlos da Silva
Murici aconselhou aos- novos
alunos do CEP que lessem li-
vros sobre liderança e chefia,
citando como "livro de cabecei-
ra" A Arte «le Ser Chefe. Disse
ainda que "todo chefe deve ser
um líder e se não é, não é ver-
dadeiramente um chefe".

OS ALUNOS

Entre os 70 alunos que farão
êste ano os cursos do CEP en-
contram-se representantes da
Venezuela, Equador, Força Aé-
rea Brasileira, Marinha, Petro-
toras e Forças Auxiliares, além
de 35 oficiais do Exército.

O Ministro Ademar de Quei-
rós, no.fim da sessão solene da
abertura do ano letivo, deu pa-
rabéns ao Comandante do CEP,
Coronel Rosauro Jansen pelo
trabalho que vem realizando e
apoiou as palavras do General
Murici.

CONCURSO A PAZ Ê ATINGÍVEL
O Concurso A Pai ê Atingível,
promovido pela Associação In.
ternacional de Lions Clubes, já
concluiu sua fase na área de clu-
bes, sagrando-se vencedor pelo
Lions Botaíogo o estudante de
Medicina José Rogério Arruda
Pontes, inscrito com o número
18372, que agora irá disputar
com os candidatos ¦ dos . demais
clubes o prêmio do Distrito -.-3
(Guanabara, Estado do Rio e Es-
pírito Sunto). Os trabalhos foram
julgados por uma comissão pre-
sidida peio Sr. Gilson Amado e
composta pelos Srs. Antônio Jo-
sc Chediak e Vicente Sobrinho
Porto. Na foto, o Presidente Nes-
tor Serra e o CL Aquilino Mota
Júnior com o estudante Rogério
'¦¦ Arruda Pontes
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TANDO FESTIVAL DE DESENHOS COLORIDOS DA PARAMOUNT.

O que há para ver
CINEMA
ESTRÉIAS
todas as mulheres do mun-
OO, do Don.ínnos do Oliveira.
A primeira comédia do cinema
brasileiro com personagens -nc-
.ünticos: revelação do um {ovem t
diretor, estréia (cinematográfica)
de uma atriz,'Leila Diniz, de u«in-
des possibilidade:. Também . um
filme de bom clima carioca «
numerosos charmei femininos (Jo-
ana Fomm, Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Aiyorez e muitas ou-
trás), óperj, Kio, Fe-iivil e Sio
Benlo. (21 anor).

VIAGEM PARA A MOlifE (Tli»
Howard;, de Serge Bourüuitjnon.
Western americano. Com o grande
ator sueco Mdx von Sidov.-, Yvct-
Te Mimioux, Efrem Zirnbalist Jr.,
Gilbert Roland. Côrej. Rex, Bo.
f afogo, Leopoldina, Icarai (Mi-
ler.i): 15h - 17h - 19h - 2]h,
Ublon: *4'*, - lóh - IBh -

S0h - 22h.

O PERIGO t MINHA MISSÃO (I
D.al in Dang.r), dc Wallcr Gr_u-
mím. O canastrão Robert Goulcl
é espião infiltrado na Gcstapc,
nesse filme ambientado na Se.

gunda Guerra Mundial. Com
Christine Carròre, Hcrst Frank.
Cores. P.I.ci» e Roxy: l^h —

lóh - IBh - 20h - 22h. Tijuca:
líh - 17h - 21 h. P-trópolii. (18
anos).

Ã~1DESFORRA, de GÍno Pai mis--
no. Melodrama brasileiro. Melo-
drama de juventude transviada, a
um passo da pornografia decla-
rada. Com Jacqueline Myrna, Isa-
boi Cristina (Guy l-pe), Mara di
Cario, Rildo Gonçalves e Tarei-
sio Meira. C-Jeon, Copacabana,
Miramar, Carioca: 1 .h — 15h40m
- 17h20m - l.h - 20h40m -

22h20m. Sanla Alica: Mh50m -

lóh30m - 18h!0m - 19h50m
. 21h30.ii. (18 anos).

ADEUS GRINGO (Adios Gringo),
de George Finley. Western eu-
ropeu. Com Giuliano Gemma,
Evelyn Stewart, Peter Cross. Cô-
res. Bruní-Flamengo: I4h —

léh - 18ii - 20h - 22h. (18
enos).

GHÍDRAH, O MONSTRO TRICÉ- 
'

FALO (Japonfs), de Hinoshiro
Honda. Ficção-científica. Cores,
Com Yosuke Natsuki, Yuriko
Hosht, Takashi Shimura. Plaia,
Olinda, Mascote, Santa Rosa* (Ca-
xi.is), Sanla Rosa (N. ly.a.u),
Campo Grande. (14 anos).

REAPRESENTAÇÕES
O REI DO LAÇO (Pardners), de
Norman Taurog. Comédia da du-

pia (pouco depois extinta) Mar-
lin & Lewis. Embora atrapalhado

por Dean Marlin, Jerry Lewis
consegue momentos divertidíssi- ,
mos dentro da fórmula. Cores.
Ricamar: 1-lh - 15h -tOm — 17h
20-tn - 19h - 20h .ÍOm - 22h
20m. (Livrei.
Õ PAGADÕR"bí~PRÕ7_ESSAS, de
Anselmo Duarte. Comunicíiliva
adaptação da peça de Dias Gó-
mes, valorizada pela convicção dt
Leonardo Vilar no protagonista.
Com Glória Meneses, Dionísia
Azevedo, Norma Bengell, Geral-
do d'EI Rey. Paissandu: 18h —

20h — 22h (de segunda a quinta-
feira); 1 .h - lóh - 18h - 20h

22h (sábado e domingo). (14
eno;).

DE. OLHOS VENDADOS (Blind-
fold), de Philip Dunne. Suspenso
fraco, algum bom humor. Com
Rock Hudson, Claudia Cardinale,
Jack Warden. Coros. Rivierai 1-th

lóh - ÍOh - 20h '- 22h.
(10 onos).
SÍTONDA~iDO IÉ-Í6-I_, brasiTclr_7
de Aurélio Teixeira. Com Renato
Aragão, Dedé Santana, Sílvio Cé-
tar, Vanderlei Cardoso, Rosema-
ry, Os Vips, Brasilian Bittlcs,
Renato e seus Blue Caps, Ed Lin-

coln fl seu conjunto. Péssimo mu-
sical. Art Palício-Copacabana, Art
Pai ..cio-Ti juca, Ari- Palicio-Máior,
14h - léh - 18h - 20h -

22h. (Livre).

SETE HOMENS DE OURO, de Mar-
co Vicario. Primeira aventura da
quadrilha comandada por Phüippe
Le Roy. Com Rossana Podestá, Ga-
brlelle Tinti. Eastrnancolor. Con»
dor Copacabana: )4h — lóh —
18h - 20h - 22h. (14 anos).

RIACHO DE SANGUE, de Fer-
nando de Barros. História de pai-
xão e violência, cm torno da fi-
gura messiânica do Beato Divi-
no (Turíbio Ruiz), no cenário

(colorido) do Nordeste. Super-

produção de Auroro Duarte, com
Alberto Ruschel, Maurício do
Vale, Gilda Medeiros, Jaqueline
Myrna — Metro Copacabana, Me-
tro Tijuca, Aiteca, Paratodos e
Mauá: 14h - lóh - IBh - 2_h
22h. O Pathé desde 12h. O M»-
tro-Copacabana' aos sábados tem
sessão à meia-noite. (14 nnos).

ÉT REI DOS MÁGICOS (The
Geisha Boy], ds Frank Toshlin.
Jerry Lewis meio perdido no Ja-

pão: o riso é limitado. Com
Maria McDonald, Suzanne Piei-
hastte. Cores. Bruní-lpanema. —

14h - lóh - 18h - 20h - 22h.
(Livra).
SUSPEITA (Suspition), de Alfred
Hitchcock. Drama de suspenso.
Com Gary Grant e Joan Fontel-
ne. Somente hoje no Alaska —

14h - lóh - ÍOh - 20h - 22h

(10 anos).

CONTINUAÇÕES
COMO ROUBAR UM MILHÃO Dí
DÓLARES (How Io 51..1 a Mlllion),
d» WHIiam Wyler. Comédia so-
fistlcada, muito bem realizada.
Audrey Hepburn, filha de um ge-
nial falsificador de obras de ar-
te, planeja roubar de um museu
parisiense uma de suas obras-
primas antes que os peritos des-
cubram a fraude. No elenco: Pe-
ter 0'TooIe (detetive e cúmplice
do Audrey), Hugh Griffith (o
falsificador), Charles Boyer, El.
Wallach, Fernand Gravey, DMio.
Panavision & De 

"Luxe 
Color. Ca-

pitólio, Rian, Miramar » Amári*
ca: 14h - lóh30m - 19h -
21h30m. (Livre). ¦ 

007 CONTRA Ã CHANTAGEM
ATÔMICA (Thund-tball), de Te-
rence Young. O quarto filme da
¦érie James Bond, reabilitandc-o
do passo meio em falso que íoi
007 Contra Goldfinger. Um bom
espetáculo no gênero. Na lu-

ta contra o arquicriminoio Adolfo
Ceif, 0C7 (Sean Connury) tem ho-
ras do recreio corn Cloudino Au-
tjcr, Luciana Poluzxl, Martin»
"J.swlck, 

Molly Pulerj. Còrc».
Vun.ia: Mh - l_li30m - 19h -
2lli30m. (ia_enos).
CONFIDiNC)AS DE HOLLYWOOD
(Tho Oscar), cio Russell fiouae. Um
«n ti-herói hollywoodiiino (incon-
vinccnVo) ern luta fido Oscar. Fai-
ta um retrato da cidadn-cinf-mr..
S..tv.tri.-si-. n sempre ndmirávef
Eleanor Parker, Milton Borle, Edie
Adams, ErHeat Borgnine. No elen-
co: Stophen Boyd (em dia mnis
sofrível), Elke Somnicr, Jill St.
John, Tony Bonnett. Moio. (10
énos).

ARABESQUE (Arabesque), de Stan-
loy Donen. Suspense de ambição
sofisticada, falhando cm bísar o
êxito de Charada, do mesmo pro-
dutor-díretor. — Colorido. — Com

. Gregory Peck e Sophia Loren.
Coliseu. (M anes).

O AGENTE SECRETO.MATT HEIM
(Tho Silencerj), de Phil Karlson.

, Mais um competidor de James
Bond em luta contra intriga in-
ternacional. Com Dean Martin,
Stella Stevcns, Daliah Lavi, Cyd
Charisse, Victor Buono, Arthur
0'Connell, Beverly Adams. Cores.
Odoon: 13h - 18h - 20h - 22h
(18 onos).

SITUAÇÃO CRITICA PORtM JEÜ
TOSA (Siluation Hopoless — But
Not Sorious), de Gottfried Rem-
hardt. Comédia: uma idéia origi-
nal desenvolvida sem convicção.
Alec Gulnness no papel d»
um nlemão que \ se afeiçoa a
soldados americanos presos sob
sua custódia e C3 mantém du-
rante sele anos do pa: na ilusão
de que o guerra prossegue. Com
Michael Connors, Robert Redford,
Ani Ia Hcefer. Alvorada: sábado
e domingo a partir das 1*4 ho-
ras. {14 onos).

FAIXA VERMELHA 
~~7 

000 (Red
Lin. 7 000), de Howard Hawks.
Filmo sobre corridas de automo-
veis, realizado em grande parto
nas grandes pistas americanas.
Mal recebido pela crítica.
Com James Caan, Laura Cevon,
Gail Hire, Charlene Holt, Marian-
na Hill, John Robert Craw.ord.
Cores. Britânia. (16 anos).

DOJJTOR/JIYAGO (DoclorJivaga),
de David Lean. Superprodução ba-
seacja no romance de Boris Pas-
íernak. Com Ornar Sharif, Jufi»
Christie, Geraldine Chaplin. Cô-
res. Vitória: 14h - 17h30m —

21 h. (ló anos).

TRÍS~ NUM-SOTA-(Three on a
Couch), de Jerry Lewis. A pri-
m»ira comédia de Jerry Lewis em
sua rtova fase, associado à Co-
lumbia. Com Lewis, Janet Leigh,
Mary Ann Mobley, Gila Golan,
Leslie Parrish. Cores. Sáo Luís.;
13h20m - 15h_0in - 17h40m -
19h50ni - 22h. Capitólio (Pe-
trópolis). (Livre). *
O GRANDE GOLPE DÕ5~~S_TÊ
HOMENS DE OURO (II Grand.
Colpo doi 7 Uomin! d'Oro), de
Mgfco Vicario. Segunda aventura
da quadrilha cov..ndada por Phi-
lippo Leroy. Com Rossana Po-
desta, Gastone Moscnin, Gabriel-
le Tinti. Cores. Exclusivamente no
Condor-Largo do Machado: Mi.
-lóh - 18h - 20h - 22h. (14
enos).

077 - MÍSSÃÕ~BÍÕÕDY MAkr
(077 — Missione Bloody Mary),
de Laurence Hathaway. Aventura
em cores. Com Helga Llne e>
Philippe Hersent. Alfa, Druni-Bo-
tafogo. Rosário, Flórida (1B onos).

ÍT SÕMBRA^DÈ- Um"REVÓLVER
(All'ombra dí una Colt), de Gian-
nt Grimáldi. Wosterh italiano,
Com Stephen Forsyth, Anne Sher-
man. Cores. Coral: 14h — 15h
40m - 17h20m - 19h - 20h
40m - 22hI0m, Regência
(Caseadura), São Pedro (Penha
Circular). (14 anos).

MARK DONEN AGTFnTE Z-7 (Mark
Donan Agent Z-7. Título da vor-
sâo americana), de Glancarlo Ro-
miteüi. /.ventura. Com Lang Jef-
fries, Leura Valenzuela, Cario
Hinterman. Cores. Kelly, Marro-
<;os, Rio Branco, Cino Lago» Driv»
ln: às 20h30m e 22h30m. Sábado
-à meia-noite e meia. Sábado a
domingo às 20h30nl c 22h30m.
(14 anos).

VIAGEM AO MUNDO DOS PRA".
ZERES (Canzoni noi Mondo), de
Vittorio Sala. Filme-show. Com
Dean Martin, Gilbert Bécaucl, Pcp-
pino di Capri,'Julictte Greco, Ge-
orges Ulmer, Marpessa Dawn. Cò-
res. Seal.: 14h - lóh - 18h -
2Üh — 22:.. Caruso Copacabana,

ÍÍÕVÍÇA REBELDE (The Sound of
Music), de Robert VVEse. Amável
musicai cumico-sentimentat, cain-
do um pouco para o piegas no
último lèrço. Em primeiro pia-
no, a vitalidade e o voz de Julie
Andrews. Com Christopher Plum-
mer, Eleanor Parker. Cores. Flu-
minense: 4,a a 0.a às 17h e 20h.
Sábado e domingo: 14h — 17h
e 20h. (Livre).
VIAGEM FANÍÃsflCA (Fantaslic
Voyage), de Richard Fleíscher.
Urna equipe de médicos miniatu-
rizados viaja polo corpo dc um
cientista, com objetivo cirúrgico.
Com Stephen Boyd, Raquel Welch,
Edmond 0'Brion, Donald Pleasan-
ce, William Redfield, Arthur
Kennedy. Cores. Odeon (Niterói).
(10 anos).

A SERPENTE (The Reptile), 
"dõ

John Gilling. — Mulher-serpente
comete crimes que desnorteiam a
Polícia. — Produção inglesa, com
Noel Wilman, Ray Barrett, Jen-
nifer Daniel. Madrid: A." í 6."
tetra àa 19hl5m e 20h55m. (18
«*•¦•-•; 

CARNAVAL BARRA LIMPA
(Bras.) de J. B. Tanko. Chan-
chada carnavalesca. Com Geor-
gia Quental." C a r I o s Dolabela,
Costinha, Rossana Ghessa. Pala-
cío-Hiyienópolis: 14h — lóh —

18h - 20h_-_22h. (10 ano»).).

DELINQÜENTE DELICADO 
"(Th.

Delicate Detinqcent), de Don Mc
Guíre. Comédia interessante ccm
Jerry Lewis, Darren McGavin,
Marina Hyer. Bruni*Copacabanar
Bruni-Piadade, lmparator. (Livres).
AMOR NA SELVA (Nacional) -
Produção alemã com participação
do técnicos o atores brasileiros.
Com Jacqueline Myrna e Pedro
Paulo Hatheyer. Central: 14h —
15h40m - 17h20m - 19h - 20h
40m e ¦2Ih2Cm. (Livre).
InART^^IÍiNrTarnericancI, pro-
dução de Walt Disney. Um doi
maiores êxitos; de bilheteria dca

últimos anot. Comédia musical,
com mistura de desenhos ani-
mados com atores (em algumas
¦eqüênciai) — longo de repre-
sentar a melhor tradição dis-
noyann. Com Julie Andrews a
Dick Van Dick - Cores. Paraíso.
(Livre).
(IOEINGToEING (Bo.ing Bo.in_)7
de John Rich. Teatro em lata,
produzido is pressas para apro-
Veit..r um tnmpinho livro que Jer-
ry Lewis 1íjz mal em vender, fun-
ciontindo como imediato de Tuny
Curtis. A comédia ó fraca até em
aeromoç.is (Dany Sav.il, Chrlstia-
na Schrnidtrr.cn), com Suzanna Lei-
gh pecando apenas por desloca-
menVo. Cores. Paris Patace e Ma-
tilda. (Livre).
BRANCA DE NEVE E OS- SETE
ANÕES (White Snow and lhe Se-
v*n Dwarfs), de Walv Disney. O
primeiro, desenho animado em
longa metragem produzido por
Disney e, sem dúvida, um dos
mais expressivos. Cores. Bruni-
Saenz Pena. (Livre).

ESPECIAIS
SESSÕES PASSATEMPO - Alua.
lidades, desenhos, filmes cultu-
rais, comédias, documentár-os.
Sessões contínuas desde as inJ
dn manhã. Cina Hora (Edifício
Avenida Central, subsolo). Aos
domingos e feriados, e>clusiva-
mente programas infantil.

cTÊClTpSE, de Michelangelo An.
tonloni. Uma obra-prima do ci-
nea.ta de A Noite. Com Monica
VUti, Alain Delon. Museu da Ima-
gem e do Sem: sessões conti-
nuas.

CINE LAGOA DRIVE IN - Ses-
süo infantil com exibição de da-
sonhos animados, agora em seu
novo horário único às 18h30m

Somente hoje e amanha.

fÉSÒURO~PÍRDÍDO - Do ciclo
de Cataguases. Continuação do
Panorama Clássico do Cinema
Brasileiro, apresentado pelo Cine
Clube Canal, no audilório do
Colégio André Maurois, na Av.
Visconde de Albuquerque, 1325,
Leblon. — Hoje, às 20 horas,

NÃÕThA MAIsTNOCÉNTES?~(AnT
glnr, Finns Dom?), filme zvzza
inédito aqui, dirigido por Lars-
Magnus Lindgren. Complemento:
Conto Lunar, curto tcheco, do
Zdenek Miller. Hoie, à meia-noite,
no Paissandu, apresentação da Ci-
nemateca do MAM. Ingressos A
venda.

ÕThÕMEM DO PRINCIPIO AO
FIM — Volta da belo seleção de
textos do Milor Fernandes, num
espetáculo freqüentemente como-
vente, imensamente valorizado por
um esplêndido desempenho de
Fernanda Montenegro. Dir. de Fer-
nando Torres. Ccm Fernanda Men-
tenegro, Sérgio Brito, Fernando
Torres e o Quarteto 004. Santa
Rosa. Rue Víec. Pirajá, 22 (Tel.
47-0641). - 21h 30m e sábs.
20h 30m e 21 h 30m; dom. vesp.
18h e quinta às lóh.

MULHER 0 KM - de Edgard G.
Atves. Com André Villon, Dayso
Lucídi, Agnes Fontoura, Ayrton
VaL.dão e Luís Carlos de Morais

Rival.

REVISTAS
ELLA'S S OUTRAS BOSSAS -
revista com texto e direção de
David Conde e Gilberto Brea.
Com Nétia Paula e outros. Mi-
guel Umes, Rua Miguel Lemos,

£1 J47-7453)-_21 h30m.

MUSICAIS
A FINA HOR DO SAMBA -
Show de música popular, organi-
indo por Sérgio Cabrel e Tere-
*a Aragão. Com elementos das
Escolas de Samba Mangueira, lm-
pério Serrano, Portela e Salguei-
ro — Opinião — Siqueira Cam-
pos n. 143 (3Ó-34.7) - Somente
õs segundas-feiras, 21 horas.

MÜG.ÍÍFICO SÍMONAl~- Show
de Mièlo e Bôscoli npresentan-
do o cantor Wilson Slmonal —
Teatro Prineasa Isabel, Avenida
Princeia Isabel, 186 (37-3537) -
21h30m; sáb.. 20hl5m e 22h
30m; vesp.: quinta, 17h e do-
mingo, 18b.

ROSA DE OURO - Romontag-m
do bem sucedido espetáculo do
música papular, com Clementina
de Jesus — Jovem — Praia de
Botafogo, 522 (26-9220) • 21h30m;
sáb., 20h e 22h; vesp." 5a., 17h
e dom. 1 Sii.

TEATRO
UM AMOR SU5PICAZ - Comédia
de Bill Manhoff. Uma moça de
vida fácil invade o apartamento
de um rapaz metido a intelectual.
Dir. de Maurice Veneau. Com
lona Magalhães e Carlos Alberto.
— Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1818, R. Teatro). 21h30m
sáb. 20h e 22hl5m; vesp,: quinta
feira, lóh e domingo, 17h.

PEQUENOS BURGUESES - Drama
do Máximo Gorki. A decadência
da pequena burguesia russa no
início do sécuio, um tema de sur-
preendente atualidade, graças à
inteligentíssima montagem do
Teatro Oficina, recordista de pr«-
mios no Rio e em São Paulo. —
Dir. de José Celso Martinez Cor-
reia. Com Eugênio Kusnet, Ítalo
Nandt, Renato fiorghi e outros. —
Maison de France. Av. Pres. An-
tônio Carlos, 58 (52-3450). Di_.
riamente às 21 h, sáb. ès 19h
45m e 22h30m. Vesp. dom.
às 17h e quinta, à* lóh. Ató
arranha. Preços populares'— NCr$
2,50.

OH, QUE DELICIA DE GUERRA"^
Musical de Charles Chilton e
Joan Littlewood: Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
Espetáculo original de rara ale-
gria e vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra {melhor diretor de
1966 em São Paulo com este es-
petáculo). Com Napoleão Moniz
Freire, Eva Vilma, Célia Biar, Ro-
sita Tomás Lopes, Helena Inês,
Mauro Mendonça, ftalo Rossi •
outros. — Ginástico. Av. Graça
Aranha, 187 (42-4521), 21hl5m;
sáb., 20h e 22h30m; vesp., 5..,
17h e dom., IBh.

AS CRIADAS - De Jean Genet.
Dun: criadas que tentam, dentro
de um clima trágico-poélico, lt-
bertar-se do domínio da patroa.
Dir. de Martim Gonçalves. Com
Carlos Vereza, Érico de Freitas
• Labanca. Bolso, Rua Jang.dei-
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ros, S8-A (27-3122): 22h; sáb.,
20h30m e 22h30m. Veip. 5.», 17h
e dom., ÍOh.

RÃSTÒ ATRÁS - Pti^dTTõigã
Andrade premiada no recente con-
curso do SNT. Um homem mer-
gulha no passado para compreen-
der melhor o presente e saber
preparar-se para o futuro. Uma
das mais sérias tentativas da nova
dramaturgia brasileira, numa rnon-
tagem tíe grande força • imagi-
nação. — Direção de Gianni
Ratto. Com Leonardo Vilar, Re-
nato Machado, Iracema de Aten»
car, Isabel Teresa, Isabel Ribeiro
e grande elenco. TNC. Av. Rio
Branco, 179. (220367). - 21h
Vesp. dem. lGh.

FAMÍLIA ATÉ CERTO PONTO -
Comédia (anteriormente apresen-
tada scb o título Família Pouco
Familia), de Gerald Savory, arJap-
tação de Marc-Gilbert Sauvajon.
Dir. de Antônio de Cabo Ccm
Renata Fronzi, Rubens de"' Fúlco
e outros. Serrador, Rua Sen.
Dantas, 13 (32-8531); 21h30m;
sáb., 20h e 22h30m; Vesp. 5a.,
íóh o dom., 17h.

ÃREN/TCO.ifA~ZUMBI - ComS
dia histórico-muslcal de G. Guar-
nieri e A. Boal, música de Edu
Lôbo. Apresentação do Grupo da
Ação. Dir. de Milton Gonçalves.
Ccm Jorge Coutinho, Ester Mel-
linger, Procópio Mariano, Maria
Aparecida, Haroldo de Oliveira e
Carlos Negreircs. Carioca, Rua
Sen. Vergueiro n. 238, (25-4609).
21h30m. Sábado: 20h e 22h:
Vesp. 5a., 17h e dom. IBh.

DE BRECHT A STAKISLAV. PON-
TE PRETA — Espetáculo com pce-
mss de Brecht, trechcJs de Sérgio
Porto e a peça A Exceção a a
Resra, de Brechl. Dir. -le Anti-
nio Pedro. Com Jaime Barcelos,
Milton Carneiro, Camila Amado
e Aldo de Maio. Inauguração do
Mini-Tftatro, Rua Figueiredo Ms-

galhães, 286 (57-.651). 21h30m;
sáb., 20h e 22h; vesp. 5.», 17h
e dem., IBh.

PARA CRIANÇAS
DONA LUA QUER CANÇÃO -

Musical de Paulo Afonso L.ma —

Pelo gruno Realejo — hügosl L»-

mos (27-7434) - sábs. 17h e dom.

lóh. Só até amanhã.

CHAPÈUZINHO VERMELHO - DÍ-
reção de Mário Prieto. Ccm
Margot Baird, Ana Rita, André
Valli, Luís Mário e Christa Des-
se. - Teatro de Bolso (27-3122)
— sáb. lóh e dom. 15h.

Ã GATA BÕRRÃLHEIRA - De Te-
resa Barrocas — Arena da Gua-
nabara — Largo da Ccrioca —

(52-3550), sáb. e dom., ès 16h
30m.

Õ CHA DAS ABELHINHAS - Mu-
sicai do Paulo Afcnso Lima — Mi-
cj.. .1 Lemos - (27-7434) - Sáb.
lóh e dom. 17h — Só até ama-
nhã.

O ÔVO DE OURO FALSO - Do
Pedro Tornan — Apresentação
do Teatro de Bonecos de Uo e
Pedro — Teatro Princesa Isabal

Av. Princesa Isabel, 186 —

(37-3537) — sábs. e doms., àa
16 horas.

ALICE NO* PAIS DAS MARAVÜ
Í.HAS — Com Tânia Shei, Margot
Bsird, Matosinho, André Valli, o
outroí. — Teatro de Bolso — sá-
bado às 17h e dom. ès lóh.

CÃ-TMÕT-TrÃCÃÒ - Conta his-
tórias do mar. Produção do Gru-

po Ação. Dir. do Haroldo do Oli-
veira. Com Valier Tobias, Mário
Monjardim, Emanuel Siervo, Con-
rado Freitas e Gérson Pereira. —

Apresenrando os irmãos Felipo
Rocha e Ema Rocha. — Teatro
Carioca. Sen. Vergueiro, n.° 238.
(25-6609). - Sáb. e dom. às 17h.

ALICE CONTRA Ã DAMA DE
COPAS — Adapiação de Jean
Arlin do famoso conto de Levis
Carroll. Apresentação da Com-

panhia Carioca de Comédias •
do Grupo Destaque. Teatro Gi*»
nástico — Av. Graça Aranha n.
87 (42-4521) - Sáb. lòh e dom.
15h 30m.

PRÓXIMAS ESTRGIAS
A SAIDÃ? ONDE"FICÁ A SÀIDAÍ

Peça documentária de Ferreira
Gullar, Armando Costa e Antônio
Carlos Fontoura, sobre o perigo
de uma nova guerra mundial. Dir.
João das Neves. Com Célia Heie-
na, Oduvaldo Viana Filho, Luí»
Linhares, Echio Reis e outros. —
Opinião. Estréia em março.
cT^]*ísX.íl~SSrT^IíõãnT"-

, — Comédia ide Joe Orton. Dir.
de Carlos Kroeber. Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Adria-
no Reis e outros. Praça Gláuci»
Gill. Estréia em março.

A PENA EA LEI - Três comi.
dias em um ato, de Ariano Suas-
suna. Direção dd Luís Mendonça.
Com Benedito Corsi, Uva Nino,
José Wilker e outros. Figurinos
de Echio Reis.

QÜÃfRÕTnwTQÜÃRTO - Come-
dia de V.. Kataiev sobre proble-
mas da juventude. Prod. do Tea-
tro Oficina. Dir, de José Celso
Martinez Correia. Com ítala Nan-
di, Renato Borghi, Dirce Migliac-
cio, Francisco Martins e Etty Fra-
ser. Maison de Franca, Estréia
sexta-feira.

A CASACA - Comédia de Zulei-
ka Melo. Dir. de Pernambuco de
Oliveira. Com Jorge Paulo. Arena
da Guanabara. Apenas às segun-
cias.-.«ira*;. Estréia dia 13.

"SHOW"
OS 3 DE PORTUGAL - e Maria
José Vilar — Lisboa à Noi-
lo — Rua Cinco de Julho n.#
305. Tel.: 36-4453 - Show com
Maria José Vilar e Florência Ro-
drigues — Dir. da Joaquim Sa-
raiva, ès 21h30m e 22h30m
- Couvert - CrS 1 5Í0 — Fecha-
do üs quartas-feiras. -

ANTÔNIO.. MESTRE E; MARIA TE-
RESA. No Fado — Show - Ru»
Barão de Ipanema n.° 29ó. Te-
lefone 36-2062 - Couvert - CrS
2 500.

MARIA DA GRAÇA - Adega de
Évora — Show — Com Maria da
Graça e Sebastião Robaiinho —

Couvert — NCrS 1,80 — Fechado
ás sequndas-feiras. — Rua Santa
Cia-a n.° 292 - Tel. 37-4210.

ÊL CORDOBES - Show de a
no-go de meia em meia hora. —

Rua Miguel Lemos, antigo San
Sébastian Bar — Consumação
NCr$ 6,40.

PANTERAS A GO-GO - 5how de
meia em meia hora a partir rias
23 horas - Rue Beaux Arts —
Rua Rodolfo Dantas — Sem »ou-
vert e consumação: NCrS 5.
ÃS PUSSY, PUSSY, PUSSY...
CATS - Texto dc Sérgio Porto.
Com orande elenco, _ !h — Cou.
vor!: NCrí 12. Contumnçío! NCr»
3. - Fred'» - Av. Atlântica.

MÚSICA
O.S.B. — 1 Concerto Sinfônf.
co de Assinatura — Municipal,
dia 25 às 16h30m.

ORQUESTRA DE CÂMARA DO
CHILE — Concerto apresentando
Alòinoni, Telemann, Vivaldi, Bach,
Mozart — ABC Pró-ArU — Muni-
cipal, dia 27, às 21h.
COMP..UHIA NACIONALDE BAL.
IE1 — üailado de Kriegsr, Stra-
v/insky, Bach e Weger. Municipal,
dias 17, 19 e 20, às 20h 45m.
DISCOTECA PÚBLICA DO ÊSTÃ-
DO DA GUANABARA - Música
erudita, /berta das 9 às 19 ho-
ras. Avenida Alm. Barroso n.°
81 — 7." andar. Filmes: sexta.,
feiras, às 17 horas.

RÁDIO
RÁDIO JB
JB Informa - 7h30m - 12h30m —
18h30m e 21h30m.
Repórter JB - 8h30m, **IÍ30m,'
10h30m, llh30m, 14h30m, 15h
30m, lóhSOrn, 17h30m, 20h30m,
23h30m, 0h30m.

Informativo Agrícola — 6h 30m,
diariamente.

Música Também á Notícia •- das"
ÍOh às lóh de hora em hora.
Marca do Suíosso — 12h25m,
18h25m, 2lh25m, diariamente.
Voei, é Ouem Sab» — 9h, 17h,
21 h, diariamente, de 2a. a 6...
Pergunta ao João -- de UhOSm
às 12h — diariamente, da 2a. o
óa.-fetra.

Bolsa de Valore» — 18h45m —
diàriams;;;;.

PROGRAMA PRIMEIRA CLASSE —
RADIO JB - às 22h05m: Rapsà-
dia Sueca (Vigília do Verão), da
Alfvén. *** Sonata n.° 26 em
Mi Bemol Maior, Opus 81-A, "Les

Adioux", de Beethoven. **"

Concerto n.° 1, a Quatro, para
Cordas e Contínuo em Sol Maior,
de Galuppi. *** Coppélia, Suit»
do Bailado, ds Delibes.

BIBLIOTECAS
BIBllOTECA~CASTRO 

"ALVES"-'

Avenida Treze dc Maio, 23-D —
Tel. 52-VE65. Horário: 12 às IO
horas. Fechada aos sábades.

BIBLIOTECA POPÜLA.TT)A"pf."NHA 
- Rua Uranos n.° 1 326 -

(30-6713). - Horário: 12 às 18
heras. — Fechada aos sébsdos.

BIBLIOTECA NACIONAL - Ave-
nida Rio Branco n.° 219 (22-0821)

Horário: 10 às 22 horas. t\.r*

c salão do leitura exiqe-se car-
tão de consulta. In fot mações nt
portaria.
BIBLIOTECA POPULAR DE BOTA-
FOGO - Rua Farani n.° 3-B. —

(26-2443) - Horário 8h30m às 21
horas. Fechado ao* sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DA GA.
VEA — Praça Santos Dumont, lóO

(27-7S14). Horário: 8 àt 20
horas. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA ESTADUAL - Aven!-
da Presidente Vargas, 1 621 (tel.
43-0333). Horário: 8 às 20 horas.
— Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR ,DO RIO
COMPRIDO - Rua Haddock Loba
n.° 163 - Telefone: 28-517B. -
Horário: 12 às 21 horas. Fechada
eos sábados.

BlBLÍÕ.ÉCÃ~POPUlAR DE COPA.
CA3ANA — Avenida Copacabana
n.o 702, 3.° andar. - Telefonei
37-8607. Aberla até as 20 horas.

BÍBLÍÕTECA do ministérkTda
FAZENDA - 12.0 -ndjr j- Ed|-
«cie do M. F. - Tel. 22-316S. -
Horário: 10 òs 17h30m. Fechado
aos sábados. Especializada em Dl-
roito, Economia e Finanças.

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA - espe-
cialízada em Educação. Cultura «
Arte. Horário: diariamente daa
llh às 181.. — Rua da Imprensa
n.° 16, 4.0 andar.

Bir.llOTECA DA CASA DE RUI
BARBOSA - Especializada tm Oi-
reito, Filologia, Literatura, Hi>
Tória, Ciências Sociais e Vida o
Obras de Rui Barbosa. Horários
diariamente das 12h às 17h —
Fechada às segundas. São C!e-
mente, 134.
BIBLIOTECA DO rONl_lHÕ~NÃ7
CIONAL DE ECONOMIA - Obr_t
da Economia e Finanças, Estniís-
tica. Coleção de Referência, Leit
do Brasil e Diários Oficiais, Hora-
rio: dias úteis, exceto aos sábs.,
d.35 llh30m às 17h30m. - Ru»
Senador Dantas, 7-4, 14.° andar.
(42-6183, R. 31!.

PARQUES E
JARDINS
JARDIM BOTÂNICO - Fundado
em 1808 por D. João VI, possui
cerca de sete mi! espécies de ve-
getais, numa érea de 550 000
metros quadrados — Rua Jardim
Botânico n.° 929 {Tel. 27-8521) 1

Horário: das 8 às 17h 30m, |diariamente — Entrada: Cr$ 50. -
¦MRQÜET>Ã~ãDADÉ~"üm~dõ. ¦

mais belos e pitorescos. Princi- '

pai atração: o Museu da Cidad* '
Estrada Santa Marinha, Gávea. .'
(27-3061). - Horário: das 9h __

17h- 30m, diariamente.

QUINTA DA BOA VISTA - An-
figa chácara pertencente aos lm- -

pendores D. Pedro I i D. Pe-
dro II. Entrada por São Cristo- .
vão.

JARDIM ZOOLÓGICO - Variada,
espécies de animais da fauna
mundial, n africana a asiática.
Rica coleção de aves e pássaro*,
do Brasil. Quinta da Boa Vístv
(em São Cristóvão). Horários —
aas 9h às 17h30m, exceto às
segundas-feiras. — Entrada paga. I
- Cr$ 100 adultos e CrS 50 cri-
ancas.
PARQUriAJE^-^R^jr.jrdim Bo-
rànico, a 200 metros da entrada
do Túnel Rebouças. Horários 9
«» 17 horas. Entrede franci.

) ARTE & DECORAÇÃO
»uiiiU-iiiiUNUiiiuiHU-imuinniirj NÃO É BICHO PAPÃOl

"DÊ UM ASPECTO AGRA- ¦
DÂVEL AO SEU LAR. 5
APROVEITANDO O QUE a

JÂ TEM" g

¦¦¦¦ ÜEGOR
CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

ELOISA LACE

LA ESPECIAL - TAPETLON
f- Rua Toneleros, 356 — Tel.: 37-5917 — Guanabara *.
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Consulta de Decoração (em sua casa):  NCrS 25,00

Curso de Decoração, completo {também à noite): NCrS 50,00
INSCRIÇÕES ABERTAS — Tel.: 47-2945

STUDIO DE DECORAÇÃO DE INTERIORES

R. Sousa lima, 363 - C/03 - Tel. 47-2945
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GAM
(GALERIA DE ARTE MODERNA)

REVISTA

MENSAL

DE ARTES

PLÁSTICAS

NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS

AGÊNCIA DO

JORNAL DO BRASIL em

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS
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AV. SUBURBANA/10136
Largo de Caseadura
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Inscrições aos prêmios de
literatura oferecidos por

yi_

irasüia encerram-.se a 31
Brasilia (Sucursal) — Os prêmios literários da Funda-

i;áo Cultural do Distrito Federal — destinados a. prosa de
ficção e a poesia e cujas inscrições encerram-se no pró-
ximo dia 31 — serão entregues em abril, durante a II Se-
mana Nacional do Escritor, comemorativa do sétimo ani-
versário de fundação da nova Capital da República.

O Conselho Deliberativo da Fundação Cultural do Dis-
trito Federal escolheu ontem os cinco nomes que compo-
rão a comissão julgadora do prêmio de poesia, constituída
por Darci Damasceno, Cassiano Ricardo, Péricles Eugênio
da Silva Ramos, Osvaldlno Marques e Lago Bürnett.

AS INSCRIÇÕES
Para concorrer aos prêmios,

de NCrS 2 000,00 (dois milhões
de cruzeiros antigos) para cada
gênero, os candidatos deverão
remeter â Fundação Cultural
do Distrito Federal (Pavilhão
Bernardo Saião, Brasília. DF)
cinco exemplares de livro pu-
bllcado ou inédito, acompanha-
cio do pedido de inscrição.

Do pedido devem constar o
nome civil e literário do autor,
endereço e indicação do prêmio
:i que concorre. A comissão que
julgará o.s trabalhos cie prosa
de ficção foi escolhida anterior-
mente e está í o r m a d a por
Fausto Cunha, Adonias Filho,

Leonardo Arrolo, Lígia Fagun-

cies Teles e Samuel Rawet.

Pistoleiro Liacüeado diz a
jornal do .Recife cpie leva
vicia apertada no interior

Recife (Sucursal) — O pistoleiro Luis Cacheado, um
dos mais famosos do Nordeste, escreveu a um jornal do
Recife, para explicar que está vivendo cm Garanhuns, in-
terior de Pernambuco, onde, com dificuldades, ganha o
seu sustento e o dc sua familia, após ser absolvido cm
Arapiraca, Alagoas, por crimes que não cometeu.

A carta de Luís Cacheado íoi motivada por uma no-
tíc-ia do jornal segundo a qual êle era procurado pela Po-
licia de Serra Talhada com sua prisão preventiva decre-
tada, coisa não declarada em maio de 1965, quando íoi
capturado junio com seu pai c três irmãos, também pis-
(oleiros, no interior tie Pernambuco.

t
AÇÃO l;ORTE

Niterói tem 7 praias que
banhista deve evitar paru
não adoecer de hepatite

Niterói (Sucursal) — Os banhistas devem evitar as
principais praias da Cidade — Icarai, Flechas, Itapuca,
Boa Viagem. São Francisco, Charltas e Jiirujuba — onde
é grande o perigo de contaminação de hepatite infecciosa,
conforme informou ontem o Chefe da Divisão Médico Sa-
nitária da Secretaria de Saúde, Sr. Hudson Sousa Fontes.

— Essas sete praias não serão interditadas pela Secre-
taria porque ninguém obedeceria, como aconteceu no Rio,
mas os banhistas devem ser avisados de que só há segu-
rança nas praias mais afastadas, como Itaipu, Itacoatiara
e Piratininga. pois nelas não desembocam redes dc esgoto
- disse o Sr. Hudson Sousa Fontes,

Luis Cacheado, autor de mais
de 30 crimes de morte, foi prê-
so em maio de 19G5. após uma
série tlc crimes praticados no
Triângulo da Morte, formado
pelos Municípios de Gara-
uhuus, Bom Conselho e Águas
Bela-?, redutos preferidos dos
jagunços e gutunos do Estado.

Nessa ocasião participaram
da sua perseguição, sem ordem
de prisão preventiva decreta-
da. agentes da POLINTER, in-
vestlgadcres da Delegacia de
Capturas e cerca de 30 poli-
ciais dispondo de metralhado-
ras Ina, faria munição e 10
viaturas equipadas de rádios
Irunsmissores e receptores.

O reforço de pára-quedisias
quo .se cogitou usar na oca-'
sião foi classificado pelo então
Chefe do Gabinete do Secre-

tário de Segurança, Sv. Ar-
mundo Samico, de "som cabi-
mento e sem finalidade", pois
se os soldados saltassem, se-
riam baleados, lima. vez que
seriam o alvo ideal para os
pis!oleiros.

JULGAMENTO

Na sua carta. Luis Cachea-
do refere-se ao sen julgamen-
to realiza cio em Arapiraca, em
fins tio ano passado, após o
período em que esteve preso
na. Penitenciária tle Maceió,
acusado tle haver participado
de c r i m e s ocorridos. naquele
Estado.#

O .seu julgamento íoi reali-
zado junto com o do ex-Depu-
todo Claudionor, sendo ambos
absolvidos por falta tle. provas
quanto à autoria do crime de
que eram acusados.

-SEM REMÉDIO

Os médicos da Secretaria de
Saúde esclarecem que o Estu-
do do Rio não tem as mini-
mas condições financeiras pa-
ra realizar a obra de mudan-
ça total da rede tle esgotos,
que passaria a desembocar em
aito mar e não nas praias,
única solução pnra o proble-
ma sanitário do Niterói.

O exame de amostras feito
p e 1 o Laboratório Miguelote
Viana revelou que é "impres-
sionante" o número de bae-
térias que poluem as águas. O
perigo de contaminação está
também na água que se bebe
em Niterói, segundo ainda os
sanitarístas, que atribuem isso
á proximidade cia rede de
abastecimento cem n rede de
esgotos.
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CARTAZ nos cinen'« d° "'O ri. Janeiro, o filme "RIACHO DEbANGUE , em Enstmancolor, produzido por AURORA DUARTE . PARANÁ-

GUA CINEMATOGRÁFICA, cliriuido por Fernandes de Barros com AlberloRuschel - Gildo Medeiros - Mauricio do Vale - Jacqueline MyrhaHo,e noa cines METRO COP - TIJUCA - PATHÈ - AZTECA - PARA-TODOS
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m de Anoelo Romero, Cole . Silva Filho, com um grande c|<,„Co e 5
audíciosos alrip-leasei u

Jf HOJE, ÀS 20 E 22 HORAS Jj
Diariamente, às 20 t 22h, Inclusive às segundas-feirai._ _ _, .w_jvi<>inj-ii-iiii] tm
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Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS m
o GRUPO DE AÇÃO apresenta

"ARENA CONTA ZUMBI"
de Augusto Boal e Guarnieri

com: Jorge Coutinho, Ester Mellinoer, Procòpio Mariano t outros: BMúsica: Edu Lôbo — Diregão: Milton Gonçalves ¦
B Hoje, às 20 e 22 horas — Reservas: 22-6609 2
B TEATRO CARIOCA - R. Senador Vergueiro, 238 B
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^BfflBBBBBBaBaflBBBBBaaiBBaBBBBBaHBflBBiaBaBBBBBISl
VAN JAFA (C. Manhã) - "Um dos espetáculos mais S

expressivos da temporada" £

PAS CRIADAS"!
_._ ......... a¦
¦ com: lírico Freilas, Carlos Vcreza e Labanca.

Direção de Martim Gonçalves jí¦C- Cenário e figurinos dc Roberto Franco #no TEATRO DE BOLSO - Hoje, às 20h30m e 22h30m ¦
Praça Gc-ner^l Osório — Ipanema tfReservas 

pelo telefone: 27-3122 B
QaaaaBMBaaaRRBBaaaaHBSMiaBaBaaaaMHBaERHasBii?

{i-j-iijBBaiiiEaDBi-BEtsa-ianntinBaiiapBcqDaiiaBnajiojr
Como? Você ainda não assistiu ao Ha.
grande sucesso infantil do ano? S

"A GATA BORRALHEIRA" |
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Dir. C^n. . Fiy.i NELSON MARIARI

Prduçio: Thereta Barrocas

Administrarão: Edmundo Cortei Júnior
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TEATRO ARENA DA GUANABARA - Largo Carioca 5

Sábs, * domingos às 16h30m • Reservas: 52-3550 a
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v'.«B()i£ss{3naaBaaBBBaat«aaNaBHHiisaanABaBflBaaBBa>»^
Figueiredo Magalhães, «
28ó -- Sobreloja Cine £

Condor-Copa
HOE, ÃS 20H E 22H30M - RES.: 57-6651
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MINI TEATRO

De sftxta
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DE BRECHT A
STAiMISLAW PONTE PRETAa

"FESTIVAL DA BESTEIRA" „
aniiU A

Dir.: Antônio Pedro — Músico: Roberto Nascimento
M com Aldo .. Maio, Camila Amado, Jaime Barcelos e Milton Carneiro g
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Um elenco delicioso
Carlos Eduardo Dolabella, Cecil Thiré, Célia Biar, Emilio Di Biasi,
Eva Wilma, Helena lanas. Halo Rossi, Juju, Lafayutta Galvão, Lsina
Krespi, Mauro Mendonça, Napoleão Monix Freire, Othoniel Serra,

Paulo César Pereio, Rosita Tomás Lopes . Sérgio Mamberti. — j|

#í QUE DELÍCIA DE GUERRA"
Hoje, às 20h o 22h30m no TEATRO GINÁSTICO

Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado
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TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA
Avenida Rio Branco, 179 — Tel.: 22-0367

Diariamente -bs 21Ii — Oomingos às IS « 21 li

RASTO ATRÁS"
Da Jorg« Andrad*

Prêmio Servijo Nacional de Tealr»
Direção * cenários: Gianni Ratta

figurinos: Bella Paes Ltme, «ont um grand* «lèiico
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Uno TEATRO SANTA ROSAS
| R. Vise. Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641 - (Gerador Próprio) ¦

Cl ITIMAS SEMANAS *

R ;/0 H0AAEAA DO PRINCIPIO AO FIM" S
n de Millôr Fernandes a
S com: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO g
| FERNANDO TORRES g
g HOJE, ÀS 20H E 22H30M a

A seguir: "A ÚLCERA DE OURO" J
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Reservas: 37-3537 - LUZ DE GERADOR Sí
Hoje às 20h30m e 22h30m — Amanhã, às T7h « 21h30m i
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MARIA FERNANDA apresenta
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SOMENTE 10 DIAS

ROSA DE OURO!
de Herminio Bello de Carvalho

HOJE, ÀS 20 E 22H30M
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í; TEATRO JOVEM - P. de Botafogo, 522 ¦ Res.: 26-2569 5
¦
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CAFÉ-TEATRO CASA GRANDE
BAR-RESTAURANTE

aprtüsenta
HOJE E AMANHA:

MPB-4
As terças-feiras: JAIR RODRIGUES

,a; Avenid. Afrânio de Melo Tranco, 300 _ Estacionamento próprio í'
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B GRUPO CONQUISTA »«m o priviléolo *J. epresentar pela l.o 9
B vei na America do Sul • méis bela d. todas *, pe;SS _„;_.„,__, »
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Alice no Paísf
das Maravilhas"!

CO-PRODUÇÃO: ROBERTO FRANCO
No TEATRO !)£ ÍÕ150 - AR REFRIGERADO

5ÁBA0OS, ÀS 17Hs. - DOMINGOS, ÀS J6Hs.
RESERVE JÁi Tel.: 27-3122 - CENSURA LIVRE
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oweiWA UMA COMÉDIA COM

MARX-APPEAL!!!

QUATRO
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NUM QUARTO
Estréia, dia 10, às 21 horas — Reservas: 52-345H
TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refriBera<l«
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i Sábados e domingos às

os bonecos de

JL0 e PEDRO
a
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aa Av. Princesa

16 hs. no TEATRO
PRINCESA ISABEL

r. t

/77777TrnT\
Isabel, 186 - Reservas: 37-3537
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e ouvir a Maior hislória do Iodos os tempos
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â CAPITÃO FURACÃO c^< hiS-oR,, co «a». 1k
Peça infantil, baseada no famoso peisonaneni da Televisão *}

¦ Dlrejão: Haroldo Oliveira — Uma produção do GRUPO DE AÇÃO z.
R no TEATRO CARIOCA - Rua Senador Vergueiro, 238 *
a Sábados c domingos às 17hs. — Reservas: 25-6609 fl
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g 
JÇaaaaaaaBaBBflflBaBBBBRBBBBBBBaBBBBBaHRRBBflBI»

a
a
a
a
H
R
R
fl
a

DEFINITIVAMENTE SOMENTE HOJE E AMANHÃ
O Festival de Tealro Infantil"0 CHÁ DAS ABELHINHÂS"

Hoje, às 16 horas e amanha às ~7 
horas"DONA LUA QUER CANÇÃO"

CARLOS KROEBER - Cen. e fig. de PERNAMBUCO DE OLIVEIRA ____ _\
BREVE

TEATRO GLÁUCIO GILL (ex-Teatro da Praça)
Com ADRIANO REYS, PAULO PADILHA, DELORGES

CAMINHA . MARIA FERNANDA

II
Vn
Ha
H
rt
B
Hu
ti»
H
B
B
3
11
H
ü
d
(I

Hoje, às 17 horas e amanhã, às 16 horas
Dois musicais de Paulo Afonso de Lima

TEATRO MIGUEL LEMOS - Reservas: 56-1954 .
SBflaBBBaaBaaBoaBBBaaBBaaRnBaRBHBRHBHaBBRSBftS

BIDE $ T Q D 1 (í vffi Q Ü Et %l W
Bn GINÁSTICA FEMININA

DANÇA MODERNA
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| TURMAS INFANTIS
e ADULTOS

(3 a 10 anos), PRINCIPIANTES a
Diariamente, das 8 às 20 horas g

Avenida Copacabana, 928 - Cobertura  §
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VOCE SO TEM HOJE E AMANHÃ, DEFINITIVAMENTE
2 ÚLTIMOS DIAS PARA VER
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PEQUENOS BURGUESES" i [ I L §
B * _____________________________•riCiniNA -rr.iriAnini ¦«¦¦^¦SM^MMIOFSCINA TEMPORADA

POPULAR

iBflBRBaaaaaRBBBaBBaaatr.

NORMA BENGUEL |
e Baden Powell \

BERIMBAU I
HOJE às 19h45m e 25h30m - RESERVAS: 52-3456 a

TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado g
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DE 3." A DOMINGO
Dir. Music. — Guerra Peixe

Rua Barata Ribeiro, 90 — Tel.: 36-3483
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Agora em TEMPORADA POPULAR
"MULHER ZERO QUILÔMETRO"

««.RaBBBBRRBBRBBBaBRBBBRRRaBBBRBaaBRaaaHRBMaig |

! RUY BAR BOSSA |
apresenta ci* lèrça t domingo

aa

de Edgard G. Alves
Dir. Floriano Falseai

Sele meses em cena em 65/66
tom: ANDRÉ VILION, DAISY LUCIDI,

IUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES
FONTOURA, AYRTON VALADÃO

PREÇO ÚNICO:

NCR$ 3,00

| "UMA NOITE PERDIDA 5
S COM TUCA E MIÈLE" I

HOJE, ÀS 20 E 22 HORAS
no TEATRO RIVAL — Reservas: 22-2721
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um show Miele t Bôscoli com e conjunto de Menescal
Rva Rodolfo Dantas, 91-& — Copacabana

Reservas: 25-0877 (ato às 22 horas)
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CHURRASCARIA -
i A 4.° MÊS DE RECORDE ABSOLUTO!!!

3.500 PESSOAS JÁ ASSISTIRAM E
APLAUDIRAM

"CHAPÈUZINH0
VERMELHO"

TEATRO DE BOLSO - (P-a. Gal. Osório - Ipanema)
Sábados ás 16hs. — Domingos, às 15 horas

CENSURA LIVRE - PESERVAS: 27-3122
AR REFRIGERADO

iflrF*' BIG-SHOT
IR:;S SAIÕES DIFERENTES!

Aç-ore com ar condicionado!
C^mpo d* Sáo Cristóvão, 44!

O MELHOR CHURRASCO DO RIO!

K
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PISTA DE DANÇAS! B
SALAO DE FESTAS! »
RESTAURANTE! «
AMERICAN BARt 7
BOITE! »
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— ...-—. — .» «iiwninavv w DIVI LCom cinco mit «ruxeiros — V.S. com* • babo «m ambítnlo requintado, fra- m
mendamanta romântico, familiar • d* muito bom gosto, dá gor jata r-,i« ainda lava troco! Vanha conheesr - hoja mesmo - a CHURRASCARIA __$
31G-5HOT vordadaira • imprassionanta atração turística, racraativa f(** gastronômica a traga a ~u.> namorada, noiva eu aipôsa, pttra juntos p
vivarem momantoft priticos da raro ancantamanto a amor. Coxinha in- V
ternacional, música suave, Irâa «talões diferentes, sando üm só para ff
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Polícia fecferal prende
e solta Lima dos Hotéis
por sonegação ao fisco

O suntuoso escritório de João Batista Lima — o
Lima dos Hotéis, considerado o homem iorte do le-
nocínio no Rio — situado na Rua Barão de São Fé-
lix, íoi varejado ontem por uma turma de agentes
do fisco da Polícia federal, que o1 multou em NCr§
300,00 (trezentos mil cruzeiros velhos) por irregula-
ridades nas escritas de seus estabelecimentos.

Nos moldes da Polícia norte-americana, a Poli-
cia brasileira pretende exercer severa fiscalização
nas firmas legais dos exploradores do lenocínio e da
contravenção em todo o território federal, proces-sando-os por falhas semelhantes às encontradas,
ontem, nos livros de escrituração dos negócios legais
de Lima dos Hotéis — cordoaria e lavancíaria.

UMA ÃREA CONDENADA
"*¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ - •

FLAGRANTE

Durante a investigação dos
assntss federais, foram autua-
dos c:n-flagrante Lima dos Ho-
tíis e o Corcnel refomado do
E::érc'to Iraci Bastos, seu ami-
eo e protetsr, ambos condu-
ziícs para a sede do DFSP na
Guo.nabf.ra, onde o contraven-
tor prestou depoimento, pagoua fiança e retirou-se.

Em relação à exploração de-
seníreada na rede de hotéis
de lenocínio — cêrca de 300,
em todo o-Estado—, nada pôde
ficar caracterizado contra. Li-
ma dos Hotéis, porque êle e
seu assistente, conhecido porNilton, não aparecem como do-
nos desses estabelecimentos.
De acordo com sua determi-
nação, os hotéis são entregues
a uma equipe de espanhóis,
procedentes de La Coruna, quo
são importados para coordena-
rem, no Rio, o lenocínio.

A Policia federal, entretanto,
não desistirá: a partir do pro-
cesso por sonegação do fisco,
poderá estender suas investi-
gações sobre a grande fortuna
amealhada por Batista Lima
em poucos anos na Guanabara.

Rumores surgidos ontem na
Polícia da Guanabara davam
conta de qué Lima dos Hotéis,
em virtude de sua detenção
por agentes federais, ontem,
determinara aos seus auxiliares
a ordem de passar a trabalhar
dentro da "legalidade", ou se-
Ja, fazendo fichas de todos os
casais que procurem os seus
hotéis.

Dessa maneira, Batista Lima
ficará sem a obrigação de pa-
gar a vultosa, caixinha à
Policia, que mensalmente atin»
ge a importância de NCrS 1
milhão (um bilhão de cruzeiros
velhos), boato que deixou a
Polícia em polvorosa, com a
perspectiva de queda na arre-
ca dação.

Caso se confirme a ordem de
Batista Lima, a Policia pode-
rá parar de trabalhar em todo
o Estado, porque os delegados,
comissários e detetives que vi-
vem do suborno terão, forço-

. sam ente, de procurar outras
atividades para não sofrer
grandes abalos em seus orça-
mentos.

Conselho de Justiça chama
cabo Arrais para assinar
procuração dos advogados

O Presidente do Conselho Permanente de Justiça da
2.» Auditoria da l.a Região Militar, Coronel Luciano Teba-
no Barreto Lima, expediu ontem um rádio ao Comandan-
te da Fortaleza de Santa Cruz solicitando a apresentação
do cabo Francisco Dorismar Arrais no STM na próxima
quinta-feira, às 12h30m.

Acusado de haver facilitado a fuga da Fortaleza de
Laje a três presos políticos, o cabo Arrais deverá assinar,
na ocasião, uma procuração constituindo seus defensores
os advogados Evaristo de Morais Filho e George Tavares.
Os presos políticos que fugiram com a ajuda do militar se
asilaram na Embaixada do Uruguai.
ATENTADO

O advogado Alexandre Ge-
dei entrou, ontem, no Superior
Tribunal Militar com um pe-
dido de habeas-corpus em fa-
vor do civil Adilson Pinheiro,
condenado em. 1 de dezembro
do ano passado a cinco anos
de reclusão pelo Conselho Per-
nianente de Justiça da 3." Au-
ditoria da 1." Região Militar,
sob acusação de tentar contra
a vida do Presidente Castelo
Branco, durante a cerimônia
realizada no cemitério de São
João Batista, a 27 de novembro
de 1965, em memória das víti-
mas do movimento comunista
de 1935.

Adilson Pinheiro Pimentel
foi julgado à revelia, uma vez
que se exilou no Uruguai, após
íugir do Hospital Central do
Exército, onde se submetia a
exame de sanidade mental.

Em sua petição, o advogado
Alexandre Gedei' garante que"a sentença que condenou
Adilson Pimentel é de uma in-
correção técnica lamentável,
pois o Conselho de Justiça, á
íalta de elementos jurídicos
pára íazê-lo, inovou aplicando
erroneamente o Artigo 36 da
Lei dé Segurança Nacional, quo
estabelece a diminuição ou au-
mento da pena".

NULIDADE
Afirma ainda o Impetrante

que o Conselho de Justiça "ten-
tou resolver as coisas pelo ca-
minho mais fácil, embora ju-
rldicamente impreciso, pois, se
realmente houve o atentado, o
crime está consumado, não ha-
vendo como apücar-se a ate-
nUante contida no Artigc 36 da
Lei 1 892. Se, entretanto, hou-
ve desistência voluntária, não
há crime a punir".

NULIDADE

Ao sustentar a nulidade do
processo, declara o advogado
Alexandre Gedei que houve
cerceamento de defesa Impôs-

to ao seu cliente, que não
_.òúo apresentar mais de uma
testemunha.

A náo audiência, aliás
inexplicável, da pretensa vi-
tima. — o Presidente da Re-
pública — e do Chefe do Ga-
blnete Militar da Presidencial,
Impediu o esclarecimento de
íatos que, evidentemente, tra-
riam novas luzes ao -proces-
so, levando Adilson a uma se-
irena absolvição — disse.

Mais adiante, sustenta o
advogado:

O fato que realmente
anula de forma defintiva e
absoluta o processo é o de que
dois dos oficiais que assina-
ram o laudo pericial da arma
¦conduzida por Adilson já ha-
viam anteriormente partici-'
jiando do processo, conírarian-
do flagrantemente nossa legis-
lação processual. Tais nuli-"
dades foram argüidas oportu-
namente, sem que, entretanto,
tivessem ao menos sido apre-
ciadas pelo Conselho de Jtlsti-
ça. Confio plenamente que
anularemos este processo no
STM ou no STF.

REUNIÃO
O Presidente do Superior

Tribunal Militar, Ministro
Otávio Murgel de Resende,
convocou para a próxima se-
guiida-feira tuna sessão ex-
traordinária daquela Corte de
Justiça, durante a qual serão
discutidos vários assuntos de
natureza administrativa, en-
tre os quais a escolha de um
Ministro togado e dois milita-
res para representar o STM
no IV, Congresso de Direito Pe-
mal Militar, a realizar-se em
Madri, Espanha, em maio.

Será discutida, também, a
remoção de Juízes-Auditores,
conforme decreto de 28 de fe-
vereiro do Presidente da Repú-
blica, que transferiu essa com-
petência do Supremo Tribunal
Federal para o STM, bem as-
sim coma a homologação do
concurso para escrevente ju-
ramentado da Justiça Militar.

AVISOS RELIGIOSOS

Br. RAIMUNDO DINIZ BARRETO
(FALECIDO NO RECIFE)

(Missa d* 7.* Dis)

Eulalia Figueiredo Travassos, filhos, genro e noras e
netos, Edgard Figueiredo, esposa e filhos, compungidos
com o falecimento de seu cunhado e lio Diniz, vêm con-
vidar seus parentes e amigos para a missa de 7.° dia
que fazem celebrar no dia 6 do corrente, segunda-feira,
na Catedral Metropolitana, à Rua 1." de Março. Desde

|á agradecem a quem comparecer a este ato de caridade cristã. (P

às 9 horas

lenri G. Lamazière
(MISSA)

Maurice Lamazière, Vera da Motta Lamaziè-
re e Georges Lamazière comunicam o faleci-
mento de seu pai, sogro e avô, ocorrido no

dia 24-2-1967 em Angers (França) e convidam paraa missa que mandam celebrar em intenção de sua
alma no dia 7 de março às 11 horas na Catedral
Metropolitana à Praça Quinze de Novembro.
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Entre Ricardo Albim e Jaca do Bandolim, Cartola atendeu a pedidos e executou suas músicas mais bonitas

Justiça condena Diretor da
Aga Paulista e um cúmplice
pelas emissões no paralelo

Os Srs. Ulf Magnus Einar Rudbaclc, ex-Diretor-Geren-
te da Companhia Aga Paulista de Gás Acumulado, e FranzHelvio Silveira Zech foram condenados pela Justiça porapropriação indébita, por emitirem notas promissórias emnome da empresa num total de NCr$ 7 600 000,00 (sete bi-lhões e seiscentos milhões de cruzeiros antigos), a maior
parte no Rio.

Os acusados foram condenados a cinco anos de reclu-«ao pelo Juiz Lavinio Abreu Gaivão, da 17.» Vara Criminaltíe Sao Paulo, que determinou a expedição de mandado de
?íae°, para ambos> além do pagamento da multa de NCrS16,66 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta cruzeiros antigos).
INÍCI° Silveira Zech, por impossibili-

dade de suportar a situação.Com a desmoralização do Foi comprovado que nos li-mercado de títulos em decor- vros contábeis e demais regis-rencia do caso da Mannesmann, tros da Aga não há lançamen-os tomadores de titulos passa- tos dessas operações, enquan-ram a nao aceitar a reforma to que nas empresas de Hélviodos mesmos, exigindo o paga- o dinheiro por elas recebidomento na época do vencimen- figurava como tendo sido for-to, mas nenhum . dos dois necido por éle mesmo, sem re-acusados dispunham de recur- ferência ã Companhia Acasos para pagá-los. Paulista.
A Companhia Aga Paulista Na sentença, é frizado quechegou a pagar os primeiros "não há prova alguma do cm-credores, enquanto aguardava préstimo e muito menos deinstruções da Suécia, sendo po- qualquer autorização dada pelarém obrigada a solicitar con- Aga Sueca ou seus diretores",

cordata preventiva, no que foi Consta ainda que "Ulf agiu, co-
logo seguida pelos frigoríficos TcT^h^Ú^ sua conía e

. , risco, acusando de sua situa-controlados por Franz Hélvio ção".

Ao Menino Jesus
de Praga e S. Marta

Agradeço pela chaga do ombro
de Cristo grande graça alcançada.
DINAR.

Frei Leopoldo
Agradeço graça recebida.

Sagrado Coração
de Jesus

SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA

Agradeço um» graça — V. P.

Tempo é bom
mas ameaças
pairam no ar

A possibilidade de pan-cadas de chuva não de-verá alterar o programado carioca para o fim desemana, uma vez que ascondições do tempo hoje
e amanhã deverão ser
propicias para os banhos
de mar e saídas para as
cidades próximas.

A frente fria que hádias atingiu o Rio en-
contra-se atualmente em
dissipação na área dos
Estados do Rio. São Pau-
lo e Guanabara,

Moça com "mal do coqueiro"
usa altura para ajudar os
pais e turismo em Sergipe

Recife (Sucursal) — Certa de estar sofrendo do mal
do coqueiro, pois já atingiu 2,25m e ainda não parou de
crescer, Peliciana Silva, de 18 anos, está no Recife, onde
veio obter ajuda para seus pais, que residem em Amparo,
Estado de Sergipe, e cujo sustento ela garante, já que sua
altura favorece o trabalho de pedinte.

Feliclana Silva — que come bem, dorme bem e até
hoje não sentiu nem uma dor de cabeça — começou a cres-
cer vertiginosamente aos dez anos. Aos 15, atingiu l,80m e,
agora, espera crescer um pouco mais, sem se preocuparcom o problema que, no inicio, lhe trouxe alguns embara-
ços, pois a meninada da cidade insistia nos apelidos.
FASE DAS FRASES seu pai, que é cego, e para sua

mãe, que é paralítica.Logo nos primeiros dias, - u _¦__.,_,situação na sua cidade foi meio ?mbora J* tenha ido ao mé-
difícil porque era a maior mu- dico uma ve,z 7 para encon-
lher de Amparo e, por onde trar ,llm í"el0 dt, det,er ° s?.u
passava, os meninos e até o.s crescll?e"to - Fehciana diz
velhos gritavam "lá vem Maria ?"° »e preocupa com o fa-
Grande", "olha a mulher que *° de cr,escer mais 50 centlmc:
toca no céu", "Maria Espicha, tvos:. ?ois qlJand0 «correu à
Espicha", "Belisca Lua" e ou- medlcina na0 .? tez por sua
trás frases que a deixavam ir- v°ntad.e. mas atendendo apelos
ritada. cle amigos.

Mais tarde, Feliciana acostu- Sua preocupação maior é aju-
mou-Se às brincadeiras e pas- dar os seus pais, que estão ve-sou a ser unia espécie de atra- Ihos e doentes, não havendo de
ção turística da sua cidade sua parte desejo de namoro ouaté do Estado, sendo apresen- casamento. Mesmo que encon-tada em programas de rádio tre um rapaz de sua altura,
a autoridades, onde, quase sem- afirma, não abondonará seus
pre, conseguia uma ajuda para pais.

Prefeito de Belém mostra
a Bulhões prejuízos dados
pela Reforma Tributária

Belém (Correspondente) — O Prefeito de Belém, Sr.
Estélio Maroja, enviou telegrama ao Ministro Gouveia de
Bulhões para mostrar "os deploráveis resultados da Refor-
ma Tributária na administração de Belém".

Esclarece o Prefeito Maroja que a receita do Munici-
pio, que vinha crescendo de ano para ano, caiu assustado-
ramente em conseqüência da taxação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias.
QUEDA Com o nôvo sistema tributa-

Informou que aquela recei- rio> a receita de fevereiro, pre-
ta atingiu mais de NCrS .... vista para NCr$ 1000 000,0013 000 000.00 (treze bilhões de (um Wm5o de cruzeiros anti-cruzeiros antigos) em 1966 e , „„ ..
previsto para 1967 ia a mais de gos)' cl,cgou apenas a NCr$
NCr$ 18 000 000.00 (dezoito bi- 600 000,00 (seiscentos milhões
lhões de cruzeiros antigos). de cruzeiros antigos).

Cristo, Botafogo, Laranjeiras e
o próprio Centro da Cidade.
PROMESSAS

landim vai ao Catumbi e
lenuncia como negociata

o projeto da. Cidade
Os plano;; de construção da chamada Cidade Nova,

que ocupará toda a área do Catumbi, foram ontem denun-
ciados pelo Deputado Salvador Mandim como "uma gran-de negociata", durante uma reunião dos moradores dobairro promovida pela comissão que coordena a sua cam-
panha contra a pretensão do Governo do Estado.

O coordenador da comissão de moradores do Catumbi
Sr. Mário Galduio, apresentou o resultado dos estudos quèféz das leis, decretos e gráficos relativos à Cidade Nova,
planejada pela CEPE-1, e dos entendimentos por êle man-
tidos com as autoridades responsáveis pela execução tío
plano.
AREA DECADENTE

O Sr. Mário Galdino de-
monstrou que a CEPE-1 con-
siderou decadente toda a área Os Deputados Salvador Man-
do Catumbi, sob a alegação de dhn e Carvalho Neto, este li-
que necessita de saneamento der da Oposição na Assembléia
melhor urbanização. O.s argu- Legislativa, compareceram ao
mentos do órgão, segundo êle, ato público e prometeram aos
são os seguintes: 1 — Os pré- moradores do Catumbi que
dios do Catumbi são velhas, tudo farão para impedir que
devendo, por Isso, ceder lugar "o Governo do Sr. Negrão de
a novas edificações. 2 — Por Lima concretize essa negociata
causa das enchentes, parte da contra o povo do bairro",
área deverá ser aterrada. 3 — Defenderei na Assembléia
Construindo a CEPE-1 novos e fora dela essa pretensão, qua
edifícios, tornará o bairro mais considero não de interesse pú-
procurado. blico, mas de grande mal-estar

Nesse caso,'podemos mui- público — garantiu o Sr. Sal-
to bem argumentar que o Go- vador Mandim.
vêrno cio Estado exagerou e se Terminando, demonstrou
precipitou ao tomar tal deci- ainda que os edifícios a serem
são, pois o Rio está cheio de construídas pela CEPE-1 não
prédios velhos1 em vários bair- vão ser habitados pelas mora-
ros, como Gamboa, Zona Por- dores do bairro, que "ficarão
tuária, São Cristóvão, Santo para sempre sem suas casas".

Cartola lembra no Museu da
Imagem e do Som. os bons
sambas das escolas antigas

De óculos escuros, violão debaixo do braço e sob
o olhar sereno de sua mulher Zica, Cartola, uni dos
compositores mais festejados de Mangueira, gravou
ontem no Museu da Imagem e do Som seu depoi-
mento sobre a música popular brasileira, recordan-
do com saudades "as verdadeiras músicas-enrédos
das escolas de samba" e dizendo que os "sambas das
escolas hoje são demasiadamente longos e muito íor-
çados".

Cartola falou pouco, preferindo cantar as mú-
sicas que citava e depois de responder às perguntas
dos membros do Conselho Superior de Música Popu-
lar Brasileira, atendendo a pedidos, executou suas
músicas mais bonitas como se desse um recital, que
os diretores do Museu não hesitaram era gravar.
SAMBAS JOVENS nia gráfica, sendo minha pri-meira ocupação a de impres-O depoimento de Cartola sor. Acontece que, quando cu
para o ciclo de gravações de ia para o trabalho, passava pormúsica popular brasileira co- uma obra, e via com íreqüên-maçou às 14 horas, sendo en- cia seus trabalhadores trepa-trevistadorea os Srs. Lúcio dos nos andaimes assobiandoRangel, Mário Cabral, Jacó para as garotas. Vez por ou-Bittencourt (mais conhecido tra eles davam soa-te. Poi aícomo Jacó do Bandolim) e que pensei comigo: Isso, sim,Diretor-Exeeutivo do Museu de que é emprego. Daí em dianteImagem e do Som, Sr. Ricar- passei a trabalhar na obra, edo Cravo Albin. como o cimento caísse sempreMeu nom» completo sobre minha Cabeça, arranjeiAngenor de Oliveira — disse uma cartola e passei a usá-la.
Cartola. — Angenor meyno, não só nas horas de serviço,
e não Agenor. Nasci no dia mas na rua também. Eu tinha
11 de outubro de 1908 na Rua um grande carinho por ela.Ferreira Viana, no Catete, Todas as noites, eu a escovava,
lá morei até as 8 anos para e já de manhã, lá ia eu, tra-
me mudar em seguida para La- balhar de cartola. Meus com-
ranjeiras e depois para Man- panheiros passaram a me cha-
gueira, onde estou até hoje. mar de Cartola, Cartola, e oNão tive iniciação musi- apelido existe até hoje.
cal, mas já menino admirava
as Pastorinhas, no Catete, ZI-CAETOLA NA MODA
em seguida os Ranchos, tendo
inclusive participado da ura Cartola afirmou que só con-
deles, chamado de Arrepiados. cluiu o curso primário, mas seuEm 1919 fui para Mangueira, pai Sebastião Joaquim Oliveirae la, com a idade de 16 anos, e sUa mãe Aída Oliveira contri-compus meu primeiro samba, buíram bastante para que suaChega de Demanda. formação cultural fosse a me-O Diretor Ricardo Albin ihor possívelentregou a Cartola um violão, _ Quando meu pai foi ao Juize a pedido do critico musical de Paz para se casal. aconteoeuMario Cabral, ele cantou seu lml fato que até hüje relembro
£5E?a ™ ' ?-Ue aa da3 com alegria, pois prova sua íôr-coisas de Mangueira. . de 

«^ 
g Juiz di

m,7t« SS JoVEI? eS/m depois .de casar meus pais, quemuita pretensão. Samba fei- „ „„.„„ ,„,i„i,„ „,*_,. --™L„-»
to para começar e aguçar a a n0 ,va (n^úla fn-lae' as51™*-
curiosidade de muita gente se o livro. Ela o fez. Em segui-
que depois viria comprá-los. da v^cu-se ?,ara ,meu Pai emandou que ele assinasse, mas
VENDA DE SAMBAS êle respondeu: "Não sei escre-

„ „, ver, doutor. Não posso assinar."Estava eu em Mangueira, 0 Juiz. _ M como? v
^°,E?I I°la la,dtéc,adaÍe 30, rapaz tão booito não sabe assi-quando certa vez fui procura-
do por um guarda, que disse nar o nome. Isso é uma ver-

gonha!estar interessado em me apre- „ a„„i,„_ -n..,.*
sentar a Mário Reis, pots èle ~ Of enhor Doutor - disse
pretendia comprar uns sambas SSjft _'/D1 ° 'T"0,' °
Jjieus ultimo homem a me dizer isso.

Comprar samba? Êsse ca- Paí ^ dia".te n}eu P?1 estudoa
ra é maluco. Pra quê comprar * n01£ e atc ° 1/anc« aPreen~
samba? fespondi - contou deu\ HoPe- ele tem 87 anos- e
Cartola e depois continuou: carpinteiro e fala francês.
— VI que era. bom negócio. Dlsse 1ue ° Zi-Cartola "foi
Náo tinha a minima idéia de llm }War, bora e <lue Pode ter
quanto cobraria. Pensei em 10 trazido alguma contribuição pa-
mil réis, mas soube que Mário ra ° samba autêntico, mas nao
Reis pagava 300 mil réis. Achei Pretende abrir outro por causa
melhor ainda, e vendi o samba áos prejuízos e o trabalho dado.
Infeliz Sorte. NOVOS E NOVIDADESDepois vl que a procura
aumentava. Veio Francisco Al- Falando sobre as Escolas do
ves, e a êle vendi meu primei- Samba atuais, a pedido do Jacó
ro grande sucesso, Divina Da- do Bandolim, Cartola afirmou
ana. Vendi somente os direitos "Que nada vê hoje nas Es-
e por isso pude assinai- meu colas de Samba. Os sambas-
nome e começar a ficar co- enredos são longos e forçados,
nhecldo. pois são feitos cora livro de his-

Quando Cartola citava uma tória ao lado procurando o te-
música, logo ilustrava o de- ma. A música é longa",
poimento interpretando-a com — Fui o primeiro a criar uma
seu violão. Sua mulher, Zica, escola de compositores — prós-não tirava os olhos de seus seguiu. — Até Ala dos Compo-
olhos, e sorria ligeiramente. sitores consegui formar. Dos
DO APELIDO CARTOLA n0V0S .fmPcsit?^s de Man-

gueira cito Marreta, um rapazQuando eu tinha 15 anos nôvo que promete muito, uma
saí de casa e fui trabalhar nu- vez que seus sambas são belos.

Telefone para 22-18IO
c faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Jornal do Brasil, sábado, .-3-67, 1.° Cad. — l?

Freeness e o melhor
DISCIPLINA NA RAIA
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Francisco Pereira é um jóquei r/e bons recursos técnicos e um tios preferidos do treinador l'cdrosa para montar Karajaná no clássico

Programa completo para aíiianliã

1.» PAítEO — As 13h45m 200
metros — NCr$ 1 300,00.

K.

1—1 Retrospc-t, J. Portilho 57" Pertlnaz, J. Machado 57
2—2 Lord Byron, J Pinto 57

3 Aymoré, A. M. Ca-
nha 57

3—1 Foxbrldge, M. An-
drade 57

5 Taiamft, J. B. Pau-
Helo 57

4—0 LlRht-Já, A. Ramos ¦. 57
7 Hlppo, J. Santana .. 57

2.» PÁ11EO — Às MU15ni 000
metros — NCrS 2 «00,00

KK
1—1 Obstaele, ,T. Portilho 55

2 Estlssac, F. Mala 55
2—3 Hanói, A. Machado .. 55

4 Urbaneja, S. Silva ... 55
3—5 Secolon, I. Sousa .... fl 55

6 MooitUn. h. Santos .. 55
_—7 Hipos, A. Santos .... 55

El Perugino. J. 31.
Paullelo 55

Irerê, Nfto correrá ... 6 55

3.» PAítEO — As 14M5m — 1 600
metros — NCrS 1 600,110

Kg
J—1 Alicondom, J. B. Pau-

Helo 56
5 Copng, A. Ramos .... 52

.—3 Gamblto, A. Santos .. 52"Garbo, J .Borja 52" Nolntot, P. Pereira F.° 5íl
3—4 Apcrltlvo, J. Machado 50

Prometeu. O. Cardoso 52
Mastro, A. Machado 52

4—7 Adelmo, J. Portilho 58
El Clclon, J. Reis 52
Laramie, J. Silva 52

4.» rÁREO — As 15h20m 200
metros — NCrS 1 300,00

KB
1—1 Bertie, S Silva 57" Esqulla, Nfio correrá 57

2 líirimêa, R. Carmo .. 53
2—3 Ferônla, A. Santos ... 57

Hetaira, J. Reis 57
Gula, J. Paullelo .... 57

3—8 Fração, A. Ricardo .. 57
Dolce Farnlente, L. AI-

varenga 57
Happy Star, _. Santos 57

4—9 Vanga. A. Hodecker 57
10 Vinç-uo, J. Sant-os 57
11 Allcá, C. R. Carvalho 57

5.» PÁREO — As 15h55m — 1 000
metros (GRANDE PRÊMIO MINIS-
TÉIUO DA AGRICULTURA) —
(Clássico) — NCrS 5 000,00

1—1 Akron, A. Ricardo ... S5
" Baliza. J. Machado .. 55

2—2 Kaé, A. Santos 53"Elmira, J. Borja 55
3—3 Karajaná, F. Pereira

Filho 55
ÉSUla, J. Tlnoco 55

4—5 Amorelra, .7. Reis ... 55
Urdanela, M. Andrade 55
Maus, L. Santos 55

6.» PAREÔ — As 16)>30m — 1 400
metros — NCr? 1 6011,00 (Betthif:)

Kg
1—I DJelabah, F. Pereira

Filho 53
Mela Lua, J. Borja .. 56
Ilopa, M. Henrique .. 56

2—4 Hiawatha, J. Silva ..45.
Rocha Negra, J. Bvl-

zola .fl
Bonnle Bl, J. Pinto 56

3—7 Groelto.ia, M. An-
drade 56

3 Iiuana, C. Morgado 56
9 Gaiapá, J. Queirós .. 56

4-10 Minha Gatinha, J.
Baffica 56

11 Atilada, F. Estêves 56
12 Sablr, O. F. Silva .. S6

7." PAREÔ — As I7li05m — 1 400
metros — NCr$ 1 600,00 (BeUinir)

Xg
1—1 Abismado, P. Alve. .. 56

Luluca, J. Borja .... 56
Armorial, J. Pinto ... 56

2—4 Dunhill, J. Negrello 56
Mambrum, J. Brizola 56
Hanover, J. Machado 56

3—7 El Capitan, O. Cardoso 56
First Cigal, J. Térrea 56
Xlrol, R. Carmo .... 56

4-10 White Huntor, J. B.
Paullelo 56

11 Eremita, D. Neto .... 56
12 Vishnu, A. Santos ... 56
13 Bodegon, A. Hodeclter 56

8.» PAREÔ — As 17h35m — 1 200
metros — NCrS 1 600,00 (Bctting)
(Areia)

Kg
1—1 Granfina, F. Estêves. 56

2 Candy-Qiie_n, O. F.
Silva  56

2—3 Querenac, J. Terres . 56
Quiromante, J. Bri-

zola  io 56
Gorja, J. Borja  56

3—6 Arbele, P. Alves  56
Que-Tal, _. Carvalho 56
Rftma Calda, S. Silva 56

4—8 Gra, J. Machado .... 56" Glaude, A. Santos ..11 56"Gava, A. Ricardo .... 66

Binóculo
J. C. Moraes

As corridas de hoje ã tarde, no Hipódromo <la Gávea, estão
praticamente programadas para a pista de areia, devido ãschuvas que caíram sôbrc a Cidade nas últimas 48 horas. Como
o Grande Prêmio Ministério da Agricultura será mesmo reali-zado na grama, há muita expectativa pela decisão do Sr. Bel-miro Rodrigues, diretor do prado, pelo local de realização dosdemais páreos, mas a impressão dos entendidos é de que haverá
grama no domingo, abrindo a temporada clássica, se continuar
o sol forte, e secando assim a pista ainda um pouco molhada.
• Fiapo em São Paulo

O craque Hapo Já está em Cidade Jardim, alojado nacocheira de Mário de Almeida, para ser preparado para atuar no
Grande Prêmio Sáo Paulo, a segunda prova em importância
do calendário clássico brasileiro, no mês de mnio. É possível deacordo com os treinamentos que o íilho de Swallow Tail rea-
pareça antes de maio, para pegar maior aguerrimento, mas Istoainda nào foi decidido. Decidido é que Adálton Santos será oseu jóquei em pistas paulistas. Pelo menos até segunda ordem.
• Starting Gate muito breve

Já se sabe que o Jóquei Clube Brasileiro e o de São Pauloadquiriram de comum acordo dois modernos Starting Gates,-com o objetivo de automatizar as partidas. As entidades com-
praram os aparelhos por NCrS 40 000,00 (quarenta milhóes decruzeiros antigos) cada um, à firma Distribuidora FTY Ltda.da Austrália, que serão instalados nos próximos meses. Adian-ta-se que também o Jóquei Clube de Buenos Aires, simultâ-neamente adquiriu dois aparelhos da mesma procedência, quese destinam aos prados de San Isidro e Palermo.

G. P. Presidente do Jóquei
O campo do Grande Prêmio Presidente do Jóquei Clube,

programado para amanhã em Sáo Paulo, no percurso de 1609metros, ficou formado por Flash Gordon, E. Arraya, Bandoneon,
N. Pereira, Good Will, J. Alves, Daomé, L. Rigoni, Karatè,
A. Bolino, Esopo, E. Amorim, Kameranito, A. Masso. Xlcungo, A.Barroso, Pleocádio, J. P. Santos e Municipal, U. Bueno.

O Prova dos nove
Ê provável que na tarde de hoje, durante os intervalos das

corridas, a Comissão de Corridas passe o film. da queda de
Feitiço da Vila para os jornalistas especializados. O filme é
absolutamente necessaárlo como o vídeo-tape no futebol, para
precisar detalhes que muitas vêzcs escapam ao observador. De
qualquer maneira, Daniel Pinto da Silva afirmou ontem a uma
emissora de rádio, que levara familiares ao prado, e não Iria
escolher justamente esse dia para se jogar do puro-sangue na
partida. Não deixa de ser um detalhe importante, sabendo-se
ainda que o animal chegou à cocheira com escoriações nos
joelhos c um ferimento na boca.

• Dobradinha forte
Baliza teve os seus preparativos encerrados para o G.P.

Ministério da Agricultura com um apronto espetacular de 36",
cravados na reta, e como o próximo treinador Paulo Morgado
reconhece que Akron parece estar no momento em melhores
condições, chega-se à conclusão de que a dobradinha no clássico
ê a mais certa possível.

Baliza com uni apronto de
365? para 600 metros foi
o destaque das potrancas

Baliza realizou o melhor apronto da manhã de on-
tem para o Grande Prêmio Ministério da Agricultura, com
seus 36" para a reta de 600 metros, chegando agarrada
com um svarring que, no pulo de partida, levou vários
corpos de vantagem.

Outra boa surpresa para o G. P, de domingo, íoi a
estreante Elmira que, demonstrando ser realmente veloz,
agradou bastante no pique de 360 metros em 21" 2/5,
tendo dominado com relativa facilidade um companheiro
que tentou acompanhá-la de início.

RETROSPECT

R.trospect (J. Portilho) le-
vou a melhor sobre Períinaz
(J. Machado) na reta oposta
em 36" 1/5. Foxbrldge (M. An-
drade) os 360 em 24", de ga-
lope largo. Taiamfi. (J. B. Pau-
Melo) na reta oposta finalizou
0.5 300 em 19", muito à von-
tade. Light-Já, (A. Ramos) che-
gou sobrando ao lado de Fra-
ção (A, Ricardo) em 38" a
reta.

Foxbrldge que vem de per-
der uma corrida sem nome,
pode perfeitamente se rcablli-
tar, não sendo contudo consi-
derado uma barbada, pela pre-
sença de Lord Byron, Retrós-
pect e Light-Já que andam
muito bem.

OBSTACLE

Ostacle (J. Portilho) chegou
sobrando ao lado de Alzon
(Lad.) em 36" 2/5 a reta. Es-
tissac (F. Mala) deu um pl-
que de 360 assinalando a mar-
ca de 22", muito contrariado.
Urbaneja (S. Silva) Igualou e
chegou com boa desenvoltura.
Seccion (J. Correia) não se
empregou nesta partida de 23"
2/5 os 360. Mooklin (L. Santos)
a reta em 37" 2/5, com grande
facilidade ao lado de Abisma-
do (Lad.) . Hippo (A. Santos)
os 360 em 22" 2/5, com sobras
e El Piruginoí J. B. Paulielo)
aumentou para 25", sem con-
vencer.

Obstacle da forma como ar-
rematou nessa partida, deverá
vender muito caro a sua der-
rota, ficando Estlssac, Seccion
e Mooklin decidindo as de-
mais colocações.

ADELMO

Alicondom (J. B. Paullelo)
os 800 em 52" 1/5, muito à
vontade sem qualquer movi-
mento para melhorar. Gambi-
to (A. Santos) aumentou pa-
ra 57", de carreirão. Garbo (J.
Borja) melhorou para 52" 2/5,
com algumas reservas e Noin-
tot (F. Pereira F.) os 700 em
46", esperando por um compa-
nheiro. Prometeu (O. Cardo-
so) melhorou para 45" 2/5,
vindo sempre de mais para
mais e também a pouco mais
do centro da pista, arrematan-
úo com muita violência e com
seu jóquei muito sereno. Nas-
tro (A. Machado) aumentou
para 46" 2/5, com ação regu-
lar. Adelmo (J. Portilho) co-
lado à cerca externai trouxe
51" 2/5 os 800, com grande
íacilidade. El CIclou (J. Reis)
os 700 em 45" 2/5, com algu-
mas sobras e Laramie (J. Sil-
va) muito contrariado e vin-
do de mais distância comple-
tou os 700 cm 46" 2/5.

Gamblto muna pista de sua
predileção — grama — é um
nome que impõe, mas deve res-
peitar Alicondom, Prometeu,
Adelmo e Laramie que reúnem
condições para surprecndc-lo.

BERTTE

B.rtie (S. Silva) desceu a
reta em 39" 2/5, a meio cor-
rer. Kirinéa (R. Carmo) me-
lhorou parai 38" 2/5, deixando
muito boa Impressão. Hetaira
(J. Reis) os 360 em 23" 2/5,
de galopinho. Guia (J. Paulie-
lo) melhorou para 23", agra-
dando alguma coisa. Dolce Far-
nient (L. Alvarenga) os 700 em
47", de galope largo e Vanga
(A. Hodecker) de parada, as-
sinalou 22" os 360, com mui-
to desembaraço.

Bertie, Feròula, Fração, Doi-

ce Farniente, Vanga e Alta sáo
os melhores nomes e num lan-
ce de sorte c que o páreo de-
verá ser decidido.

BALIZA

Baliza (J. Machado) chegou
esperando por seu sparrlng em.
36" a reta. Elmira (J. Borja)
dominou com alguma autorida-
de a uma companheira em 21"
2/5 os 360. Karajaná (F. Pe-
reira F.) a reta em 38" 2/5,
muito à vontade. Ésula (J. Tl-
noco) melhorou para 37" 2/5,
com seu piloto muito sereno.
Amorelra (J. Ruis) os 360 em
22", deixando alguma coisa pa-
ra agradar. Maus (L. Santos)
a reta em 37", zombando de
um companheiro-

Baliza e Akron são os que
devem decidir a liderança da
turma. ílaé, Esula e Karaja-
ná na expectativa de uma co-
locação.

HIAWATHA

Djelabah (F. Pereira F.) os
700 em 47", muito á vontade
e um pouco afastado da cêr-
ca. Ilopa (M. Henriques) a re-
ta em 39", contida. Hiawatha
(J. Silva) os 700 em 45", com
grande facilidade. Rocha Ne-
gra (J. Brizola) igualou tam-
bém com boa disposição. Groe-
landia (M. Andrade) largando
de parada, assinalou 22" 2/5
os 360, deixando muito boa im-
pressão. Minha Gatinha (J.
Baffica) a reta em 38" 2/5,
com algumas reservas e Sr.bir
(O. F. Silva) os 700 cm 47",
não chegando a agradar.

Djelabah c a que mais pró-
ximo vem chegando e ao que
tudo indica será a que decidi-
rá esta eliminatória, junta-
mente • com Hiawatha, Rocha
Negra, Groclândia e Luana.

MAMBRUM

Mambrum (J. Reis) chegou
agarrado com Fair Kino (F.
Estêves) em 21" 2/5 os 360. El
Capitan (O. Cardoso) os 800
em 54" 2/5, de galope largo e
.empre pelo miolo da raia. First
Cigal (J. Terres) a reta em
38", agradando muito e vindo
justamente confirmar o exce-
lente estado em que se en-
contra. Xirol (R. Carmo) a re-
ta em 38" 2/5, com algumas
reservas. White Huntor (J. B.
Paulielo) cs 700 em 45", com
alguma facilidade. Eremita (D.
Neto) vindo de mais distância,
completou os 360 em 25", sua-
vemente e Vishmn (A. Santos;
na reta oposta;, assinalou 34"
para os últimos 500 metros,
sem convencer.

Abismo e El Capitan são os
mais credenciados a vencer a
sétima prova, ficando Mam-
brum, First Cigal e White Hun-
ter na expectativa aguardan-
do o fracasso para subirem no
marcador.

RAMA CAÍDA

Granfina (F. Estêves^ entran-
do a reta colada à cerca ex-
terna, trouxe ei marca de 37"
2/5, com excelente disposição.
Quiromante (J. Brizola) me-
lhorou para 37", agradando
muito. Gorja (J. Borja) os 700
em 49", suavemente, mas sem
convencer. Rama Calda (S. Sil-
va) chegou correndo muito em
36" 3/5 a reta e Gava (A. Ri-
cardo) aumentou para 38", só-
mente sendo alertado nos últi-
mos momentos.

Querença se correr o que sa-
be, deve prevalecer diante de
Granfina, Quiromante, Rama
Caida e Gava.

lL€'€/í/ Prova Especial *

Freeness terá em Olalá seu
grande obstáculo na Prova Es-
pecial desta tarde na Gávea,
pois a pilotada de Júlio Reis
tem uma passada de 105" para
os 1 600 metros com sobras e
no apronto voltou a se desta-
car com 43"1|5 pnra 700 me-
tros, agradando bastante pe-
la, maneira fácil como arrema-
tou correndo no final.

Prlmma Donna que atual-
mente não vem respeitando
peso nem turma, será a ter-
ceira força da competição, e
em caso de uma luta suicida
na primeira parte do percur-
so, poderá atropelar forte co-
mo gosta. La Française é. tal-
vez. a melhor pule da compe-
tição.

POTRO TININDO

Fair Kino melhorou ainda
mais depois da sua última exi-
bicão, e agora o treinador,
Faustino Costas acredita real-
mente na sua vitória. O es-
treante Nlcole, que aprontou
os 600 metros em 36" corren-
tio bastante, surge como seu
maior obstáculo, podendo ain-
da haver uma surpresa por
parte de Mileto que è tido na
cocheira como bom corredor.

EQUILÍBRIO

Quazin, Situai, Urutau e El
Glorlous formam um campo

Comissão organizou
corrida da noluma
1.» JUUEO — As 21 hora. — 1 1)00
metros — N'Cr$ 800,00

Kg
I—1 Armadilha 53

2 Diaion .8
2—3 Arabf Ie 55

4 Eaglo Stone 58
3—5 Sportlns-Llíe 58

6 Helena 54
4—7 Inguoy 5G

Coral 53
Gltano 54

2." PAREÔ — As 21h30m — 1 3Ü0
metros — NCr? 1 100,00

KS
1—1 Iintlavlce 56

2 Casta Diva 56
2—3 N.gra (lo Sul 57

4 Arava 56
3—5 Xavlana 5(i

6 Ana Maria 56
4—7 Good Cliarm 56

8 Elloge 57

3.» PAREÔ — As Tl horas — 1 200
metros — NCr» 800,00

KB

1—i .Tr:mes Bond 57
2 Cltizon 54

3—3 Galar... 58
Carabvanca 54

3—5 Mabruk 54
6 Itacolomy  2 54

4—7 __nima_or  5 56
Dentola  x 53

4.* PAKEO — A3 22h30m — 1 200
metros — NTrí 800,00

KE

1—I Hand 55
2 Paquera 54

2—3 Pimcutlnha, _, 50
Quebra.* 57 ¦

3—5 Sana-Mlne 56
Aripuana 54

4—-7 Giraluz 53
Halestini.  x 54
Garota do Paris  x 52

5.» PAREÔ — As 23 horas — 1 300
metros — NCrí 1 300.00. (Betting)

Kg

1—1 Depex 57
El Slrôcco J~
Al-Prinoo 41 57

2—1 Sansovllle 57
Tenente . 57
Ho-Nan 57

3—7 Dcnurevers 12 57
8 Mr. Foca 57
íí Aralto 57

10 Fricandó 11 57
4-11 Sotero 10 57

12 Mlgnaro . 57
13 Bate___mbà 57
14 Atirador 57

6.» TAUEO — As 23U30m — 1 600
metros — NCrS 800,00. (Ucttini;).

K_

1—1 Sorridente 51
2 DeS-tii-rio 52

2—3 Alvnbe;. 55" Despacho 56
Elana 50

3—5 Aventureiro 51
0 Hlplsta  x 57

Arapova  2 5_.
4—8 Dlngo  '¦ 54

!> Araclnd  x 57
10 DIgraío  3 51

7.» PAREÔ — Às 23_3Sm — 1 300
metros — NCr? 1 300,00. (Betting)

Kg

1—1 CendrlUon 57
2 Klrlnéa, 57

2—3 Sfimotrácia 57
4 Cantcmlna 57

3^—5 La Hota 57
6 Ga.elle D'Or 57

4^—1 Copacabana Girl 57
Pmnelf-i 57
Gctecê 57

GAZELLE D'OB — Feminino,
castanho, Blo Grande do Sul (17-
11-62), por Prince <l'Or e Viga —
Criador: Eurico Chagas — Pro-
prietário: Stud Pampas (S.o Pau-
lo) — Treinador: Alcides Morales.

TENENTE — masculino, casta-
nho, Rio Grande do Sul (24-10-
62), por Best . Marraía — Cria-
tlor: Haras Henrique Wailirich —
Proprietário: Kenzo Matteo Elígio
De Luca — Treinador: Geraldo
Morgado.

"STARTEU"
Nilor Tome Macedo

bastante equilibrado aqui, sen-
do que Quazin aparece com
fortes possibilidades agora, pois
melhorou ainda mais depois
da sua última exibição. El

.Glorlous na pista leve vai cor-
rer mais que na última, o mes-
mo acontecendo com Urutau
que Já esta semana chamou tt
atenção dos observadores nos
seus floreios pela madruriada.

NA DISTANCIA

Vestal Boy gosta da distán-
cia de 1 600 metros, e tendo
um percurso favorável, deve
afcrapelár com vivacidade nos
metros finais. Vai ser a força
aqui. Charnob que agora resol-
veu finalmente confirmar exi-
bicões, pode atrapalhar o tri-
unfo do pilotado de S. J.I.
Cruz, enquanto num plano
mais abaixo, aparecem ainda
com algumas possibilidades
Disto e Drive-in que melhora-
ram esta semana.

PALAD1SSIMO

Bomarc na distância de 1 ÜC0
metros está faladissimo nos
bastidores, e dizem mesmo que

este pilotado de R. Carmo sô-
mente estará com os adversa-
rios na hora da partida. Então
a luta pela dupla será entre
Arganot, Pleno e Évano, ha-
vendo uma ligeira superiorida-
de para Arganot que há muito
tempo não corre um páreo tão
á sua feição como agora.

DIFÍCIL PERDER

Esíinga é atrevida em per-
curso curto e nestes 1 000 me-
tros de hoje deve dar reaj-
mente muito trabalho para .«¦
derrotada. O treinador F. Cas-
tas acha que quem derrotar a
sua pupila ganhará a carrei-
ra. Elipse, Bela Luiza e Em-
met são os seus grandes obs-
táculos, e entre elas deverá
sair a grande adversária da
pilotada de J. Pinto.

MELHOROU

Acádia mostrou nos seus fio-
reios desta semana que me-
lhorou o suficiente para final-
mente marcai- a sua primei-
ra vitória cm pistas cariocas.
Quclidôni,. depois do apronto
passou a ser forte adversária,
o mesmo acontecendo com Gê-

nese que tem _5" para os 700
metros, sobrando visivelmente
pelo centro da pista.

ANDA FIRME

No seu apronto de 36"2;õ pa-
ra 600 metros aos saltos, Des-
carte deu uma demonstração
que anda firme dos locomoto-
res e realmente nada sentln-
do deve largar e acabar. Tro-
vão — sempre no marcador —
. Eíte devem oferecer reais-
tência ao número um, íican-
do ainda como uma provável
pule alta. Lorrain, que Já an-
dou perdendo para recordes
em distâncias intermediárias.

ANDA VOANDO

Trucha há muito tempo não
atravessa uma íorma de trei-
no tão boa quanto agora. Vai
correr dentro da sua distán-
cia preferida e se fugir na
írente vat largar e acabar. En-
tão a luta será para a forma-
ção da dupla, ficando mais
para Lady Manon que esta se-
mana agradou aos observado-
res com seus 80" para os 1200
metros, correndo fácil pelo
centro da raia.

í ontarias oficiais, treinadores e

últimas ''performances5 
para hoje

l.o PAKEO — ÀS 13H 20 M — 1 000 METROS — NCR? 2 000,00 —
5G"l/5

GRAMA — RECORDE: —
- ROYAL GAME

Animais Jóqueis Cl Kg

1—1 Palr King. F. B-têves .. 55
2 Sm., J. Silva ,r.j

2—li Mileto, O. Cardcso 55*
4 -Tpl_n_, J. Negr-llo 55

3—5 N-COlé, J. Machado 55 j6 Cupldam, S. Silva 35 I
4—7 Canmry, J. Santana 55 j6 Speolal, A, Hod.-Tser ... 55 [

|

Tra,:>"or I Dist. Pista Tempo
Ultima jxrrf. [

„.___ __j

P. Costas j Estreante ] 1 000 AP _3"3/5
E. Caminha i 3° Answer 1000 AP 04"1 5
A. P. Silva 4 o Answer i 00!) AP 64"1,'S
G. P-Uó 6 o sinaleiro 1 COO AP 65"
G. h. F-TMlra Estreante | 
T). Cassas tr.o MuJ-alo i 000 AP «3"3._
J. C. Süva 3 o Sinaleiro j 1 0S0 AP .5"
W. G. Oliveira U.? A_su_r 1 OCO AP 64"1/J

PARCO - AS 13H 50M —
TIRAFOGO

1 500 METROS - NCR? 1 .100.00 — RECORDE: — 91 "4/5 —

i ' ' •;
1—1 Quazin, A. Ricardo 37 | J. At/ti_nesl 2.o Full-Cry I 1 400 AL, M"l/S
2—2 Slsal, J. B. Paulielo .... 58 | O. Gome. | 3.» Dflv-u 1200 AP 79"_VS

3 Quick Brown, J. Tlnoco 56 G. t,. Ferrei!» 5.» Good Etound 1600 AP 104"4/S
3—1 Uniiau, C. B. Carvalho 57 J. 1'. Vaie 4.o Escaldado 1 600 Ai, 104"

5 Chaieco. P. Fernandes .. 56 __,. B_ntte_ 2 o Eifo 1 600 NP 105"4'S
4-íEl Glorius, J. Bels 57 A. Morales 6.o Hsoaldado 1 COO AP 1!>S'._" Galleper .''Ire, J. Jiorja .. 53 Idem 4.o Full Cry 1400 AL 92"l/_

3." PAREÔ — ÀS 14H 20_t
FARINELLI

1 600 METROS — NCRS 1 S00.00 — RECORDE: — 97"2/5 —

1—1 Ch.rnot, J. Santana ... 50 E. p. Couíinho I 1.° Fronton 1600 AP 103"
2—2 Floco, F. _Utève_ 56 J. h. Pedrosa ' 3.° Charnot 1 600 A-P 103"

3 Assun, .T. Borja 52 G. McTgaío 5.» Venuto 1400 AL, 90"1,.
3^—4 Vestal Boy, S. M. Oni_ 52' J. Morgado 4.° Venuto 1 4CO AL, S0"l/_

5 Drlve-In, J. Brizola. 56 G. Feijó 6 ° Charnot 1600 AP 103"
4—'. Disto, .1. BeLs 56 J. S. Silvo. 3." Imp. Ricardo 1900 AP 12.7"2/5" Monleoltmpo, J. Portilho 52 Icieni 7.° Vínuto 1 400 AL, S0"l/5

4.° PAREÔ - AS 1411 50 M — 1 000 METROS — NCR? 1
BLAMELESS

100,00 — RECORDE: — 60"3/5 —

1—1 Aimsgot, A. Machado ... 56 E. P. Coutinho I 6 » Ec-1 de Monial 1 600 A.P 107"l/5
2 Trir.oli, J. Mai-in. 56 O. F. Bels 8.o Koneol. 1000 AL 62"4,'S

2—3 Bomarc, R. Carmo 58 A. Morales ' 3.° Levi tico 1000 AP 03"3/5
4 Saumlay, M. Andrade ... 56 W. Andíad.. TJ.o Cheltan 1 OCO AL 85"

3—5 Pleno ,L. Santcs 53 H. Itoblas ( 7.° Uilnelro 1300 AL 33"
6 Nimbo, A. Ramos 57 _. 0. Guedes 13." El Glorius 1300 AL 83"1/S

4—7 Évano, J. Sõntes 55. A. Correia U.o Clorictuo 1400 AP 91"
M. CliaTles, J. Diniz ... 57 M. Oliveira 6.» Iievltlco 1000 AP 63"3/3
BalvranKÜio, não correra 53 A. V. N-Yes V.° Llvitlco 1 000 AP __"3/5

5." PÁREO - ÀS 15H 25M —
BLAMELESS

1 000" METROS — NCRS 1 100,00 — RECORDE: — 60"3/5 —

1—1 Esllng», J. Pinto 54 I F. Ca-tas 5 ° Fablenn. i 1 000 AP .4"3/5
2 Noy-Ue, B. Carmo 34 B. Fiíru.lredo 8." Cartila 1000 AL 6-1"

2—3 Elipse, A. Santos 56 L. Peneira 1 4." Cantaroii 1200 AL 35"
4-Upntula, J. liamos 57 O. Sena 7.° Fablenne 1000 AP 64"3/S

3—5 B. Luiza, J. Santos .... Sò S Câmara 5.° Cantarola 1 300 AL 85"
6 Jolnlia, M. Alves 54 W. T. Sousa 10.«Escolha 1300 AL E4"2,'5

4—7 Enini-t, A. Ricardo 36 E. Freitas j 3° Escolha, 1 300 AL S4'_/5
8 M. Cambalhota, O. F. S. 56 S. Morales 8.» Fablenne 1 000 AP 64"3.'5

I 
C." PAREÔ ÀS IG RORAS — 1 400 METROS — NCRS 1 600,00

CIAti — RECORDE: — 82"2/S — TZARINA
GRAMA PROVA ESPE-

•
1—1 Freeness. J. Maeliado .. 5 52 E. Freitas 3.o Prlr.cesita 1500 AP 95*

2 Estl!he_„, J. Tinoco  * 52 A. Araújo 5." Princesít_ 1 500 AP 96"
2—3 P. Donna, J. B. Paullelo 4 54 L. Ferreira 2.° Fontanella 1 400 A.U 89"

Lutine, J. Portilho  * 52 P. Morgado 1.° L. Parcba 1200 AP 76"l/i
3—5 Elora, A. Santcs  2 52 M. Sousa 9.° Princesita 1500 AP 96"

6 Farl_éa, S. Silva  3 52 A. Correia -° L. Godlva 1300 AP 85"
" Olalá, J. Reis  1 52 Idem 7." Princesita 1500 AP 96"

4—7 La Française. O. Cardoso '54 E. Caminha 2." Princesita 1 500 AP 96"
H. Moon, L. Santos  * 52 R.A.Barbosa 2.» F. Flower 1400 AL 89"

9 Balítca, F. Estêves  • 52 R. Costa 2.» Sercin 1600 AP 107"l/_
,

7." PAREÔ . ÀS 1611 35M — 1 400 METROS — NCR? 1 600,00 — (BETTING) — GRAMA —
RECORDE: — 82"2/5 — TZARINA

Nossos
palpites
para hoje

T . Fair Kino - Nicole
Mileto

2. Quazin - Urutau
El Glorious

3. Vestal Boy - Charnot
Drive-ln

4. Bomarc - Arnagot
Pleno

5. Eslinga • Noyelle
Bela Luiza

6. Freeness - Olalá
•Prima Donna

7. Acádia - Gênese
Quelidônia

8. Descarte - Trovão
•Este

9. Trucha • Lady Manon
Loirita

i
1—1 G-nesse L. Santos 5S A. Morales ¦ 2.» Slap Bang 1400 GL 87"!/5

2' Tttli li ha. P. Alves 56 A. Conrcla 5. o Gótica 1600 AP 104"-í/5
3 Gui-iand.t, M. Andrade 30 C. Morgado 8.° Siap Bang 1 400 GL . 87"l/3

2—4 Séstrla, J. B. Paulielo 56 .7. E Sousa 3.o B. o Grcn. 1200 AP 80"4/i
5 Al&nia, F. Estêves 56 H. Sousa 6 o BelUngUSVlU. 1 300 AP 85"
6Co Mia, J. NCffi-llo .. 56 G. B.1JÓ 10.» Led_r__v_8 1 000 AL 63"4/J

3—7 Acádia, S. M Cruz .... 10 56 J. Morgado | 6.» Glaude c Gren. 1200 ÁP _0"4/5
R Maharanl, J. Rtis 56 N Pires | 7.» Quassa 1000 AP 64"
9 lat Sonata, J. Brizola ... 36 [ L Trlpodi , 8 ° Aotress 1000 ALI _4"2/5

4-10 Quelidônia, J. Tinoco ... 56 | G. t,.'Parreira 4.» Bam* Caldo 1300 AP 85";/5
11 Souvenir, O. Cardoso 56 I í.. R__ic_ I 12.° Ijcdm-mau. 1000 AL 63"4/5
12 Pain, ll. Penldo 56 j C _¦___!_ ' 8.o Gabei» 1200 AP 7S"

I 
' -

8." PAREÔ — ÀS 17H 10M — 1 200 METROS -
RECORDE: 70"l/5 — CLÃtíSTR O

NCR? 1 100,00 — (BETTING) — GRAMA

1—1 Descarte, A- Santos 57
2 Confúcio, J. Machado .. 54

2—3 Este, A. Ramos 54
4 Seu Becão, A. Hodecker. 55

3—5 Trovão, J. Reis 57
Lorrain, J. Pinto 54
Araranguá, J. Negrello .. 53

4—8 Good Etound, J. Santana 58
LTister, J. Portilho 53

10 Slnoco, R. Carmo 55

M. Almeida
Freitas
Ribeiro
G. Oliveira

Araújo
Gomes
Feijó
P. Coutinho
Marg<ado
J. Tavares

5." Extra Dry
1.» Jadil
3.» Codaj.z
5.o Extra Dry
4 o Extra Dry
U.o Extra Dry
U.o Extra Dry
l.o Imp. Ricardo
l.o Escurinho
l.o Ocar Way

1 200
1 300
1 300
1 400
1 400
1 400
1 400
1 600
1 000
1 200

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
ALT
NLT

75"1/S
82"1>S

109"3/3
92"
92"
92"
92"

10.1"2/5
63'./5
77"3,'5

9.° rÁREO ÀS 1711 45.1 — 1 300 METROS — NCRS 1 300,00
?2"4/S — CABINE

(BETTING — RECORDE:

1—1 Lady Manon, A. Ramo. 6 57 J. Morgado I l.o Diana 1 300 AL B3"2/5
2 Quaréa, L. Carvalho ... 1 57 J. L. Pedrosa I U.o Diana 1200 AP 76"4/S

2—3 Lolrita, J. B. Paulielo .. 7 37 W. Aliano 3.o Jcclin» 1 300 AP 84'3/S
4 Tentatlon, J. Queirós .. 2 59 M. Sousa U.o Estória 1 400 AU 91"3/5

3—5 Trucha, A. Machado «57 E. P. Coutinho l.o D. Farnln. 1300 AP 85'|2, S
6 Prallnete, R. A. Pinto .. • 57 H. Tobias 5.o Diana 1 200 AP 76"4/5

4—7 Buena, J. Rei» S 57 A. Morale» l.o Cavada 1300 AM iV'}JS
Fa!aí_e, J. Machado .... 3 57 E. Freitas 7.o Estória 1400 AU 91^.
Gallantry, S. M. Cruz 4 57 SI. Mendonça S.o Deldade 1 500 AP 88
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Taça JB de golfe
reúne na serra
muitos jogadores

RECURSO ÜTIL

Os golfistas do Petrópolis
Country Clube disputam
amanhã, nos links de No-
gueira as taças JORNAL DO
BRASIL e Presidente Monte-
negro, na modalidade técni-
ca medal-play e cm 18 bu-
racos, sendo que para os
muitos concoríentes à Taça
JB existem prêmios para os
dois primeiros colocados nas
categorias de handicaps de
zero a 23 e de 24 a 36.

O profissional Irineu Cruz,
cio Petrópolis, já tem pronta" a nova lista de handicaps
dos associados do ciube, fei-
ta pelo Capitão de Golfe
Gustavo Notari e por êle,
justamente para a disputa
da Taça. JB. Esta lista de-
verá ser rigorosamente ob-
servada na hora de inseri-
ção, para o posterior des-
conto dos escores gross dos
golfistas.

OS PROVÁVEIS

Os handicaps dos prova-
veis Inscritos na competição
para jogadores de handi-
caps entre 24 c 36 são os
seguintes: José Luis Osório
de Almeida (361. Hélio Hirsh
de Andrade (29), Roberto
Ângelo (30), Von Brandeler
(31), Jaime do Nascimento
Brito (33), Manuel Francis-
co do Nascimento Brito
(34), José Antônio do Nas-
cimento Brito (27), Joaquim
Gomes cle Campos (26).
Horst Gaensly (28), Roberto
Gaensly (28). Jorge Dias
Garcia (3õ). Alberto clc Pai-
va Garcia (24), Guilherme
Dias Garcia (36). Paulo
Goulart dc Oliveira (24),
Álvaro Goulart de Oliveira
Filho (26). Jorge Dias Gar-
cia Filho (35). Orlando La-
corte (34), Eduardo Albu-
querque Mayer (30). Paul
Mayer (27), Iguatemi Men-
donça Filho (27). Fábio de
Melo (29), Helmut'' Notgcr
(3Í), Rogério Polônia (24),
Giani Pareto (32), Honório
do Amaral Peixoto (361,
Guilherme Eugênio Vidal
(35), Paulo César Vítsconce-
les (36), Felipe Wagner
(36), Vitor Pinheiro (31),
Ted Poor (25), Américo Rei-
chard (36), Válter Searle
(33), George George Searle
(36), William Staub (24),
Maico Seyes (24). Edison
Varela (24). Ernesto Bach
(27), Mário de Oliveira Bas-
tos (29), Carlos Eugênio
Borges Cortez (36), Carlos
Eduardo Borges Cortez (29),
Giuseppe Dalé (36). Hélio
Flores (24), Fritz Heiborn
(36) e Artur Ferreira de Mc-
lo (25). Esta lista ficou
pronta na tarde dc ontem e
é válida para a Taça JOR-
NAL DO BRASIL.

Doral Ope
RJ i a m i, Estados Unidos

iUPI-JB) — Depois de mar-
car um cartão cle 65 tacadas

sete strokes abaixo do par
o profissional Homero

Blancas tornou-se o lider do
Doral Open, que está sendo
disputado nos links do Do-
ral Country Club desta Ci-
dade, e que tem uma do-
tação de 100 mil dólares em
prêmios, 20 mil dos quais
reservados ao campeão.

O resultado obtido por
Blancas foi considerado co-
mo excelente, em vista das
dificuldades que o campo do
Doral Country Club oferece,
não só pela sua extensão —
7 028 jardas e par 72 — co-
mo, também, pelos 10 grau-
des lagos por êle espalha-
dos. Por causa disso, a can-
cha ganhou há algum tem-
po o.apelido de blue mons-
ler course, dado pelos gol-
listas.

COMO ESTÃO

Homero Blancas tem 28
anos e desde os cinco com-
parece com freqüência aos
campos dc golfe dos Estados
Unidos e Canadá. Sua últi-
ma vitória íoi no Open cle
Seattle, no ano passado,
quando superou jogadores
cle mais fama do que êle. Os
amigos estão dizendo que o
seu casamento no mês que
vem é que o motivou a cum-
prir tão boa atuação, já que
o primeiro prêmio do Doral
Open é de 20 mil dólares.

As principais colocações
do torneio são as seguintes,
depois dos 18 buracos ini-
ciais: l.ü, Homero Blancas,
65 tacadas; 2.° empatados,
Tommy Aaron e Joel Golds-
trand, 66: 4.°, Amolei Pai-
mer, 67: 5.° empatados, Jack
NielUaus. D o u g Sanders,
George Archer, Bob Goalby,
Bert Greene. Harold Hen-
ning e Tom Weiskopf, 68;
12.°, Phil Rodgers — o oam-
peão do Doral no ano pas-
sado — com 71 tacadas.

Apesar dos 10 lagos e das
60 bancas de areia. Amolei
Palmei* e Jack Nicklaus con-
cordaram em que o blue
monster course êste ano está
mais fácil, achando que tèm
possibilidades de melhora-
rem seus escores nas outras
rodadas. Para Nicklaus, o
vento constante que soprou
ontem sobre o campo, ao
invés de atrapalhar as joga-
das ajudou bastante "a to-
dos os que souberam dele
fazer uso".

Torneio cle Faixas-Marrons
abre Campeonato de Judô
amanhã eom juvenis cotados

O Campeonato Carioca de Judô de 1967 será aberto
oficialmente amanhã a partir das 16 horas, no Clube Mu-
nicipal. com a disputa do Torneio de Faixas-Marrons —
.tôdas as categorias cle peso — tendo como atração princi-
pai a presença cle vários do.s judoístas que formaram a sc-
leção da Cidade, detentora do titulo do I Brasileiro Juvenil.

Esta competição deverá iniciar o Campeonato com vá-
rios judô clubes ocupando as primeiras colocações, tendo
em vista não ter nenhum deles maior superioridade sôbrc
os demais nessa categoria. O Judô Clube Haroldo Brito
inicia sua campanha em busca do tetracampeonato, cuja
conquista deverá ser um pouco mais difícil do que a do tri.
JUVENIS MELHORES

Em quase tôdas as categorias
de peso o favoritismo recai sô-
bre os juvenis campeões brasi-
leires, que, acima de tudo, estão
cm excelente forma física e téc-
nica.

Na categoria dos penas, por
exemplo, o viec-campeão brasi-
leiro Sérgio Tasaka e o terceiro
colocado Edmundo Novais, am-
bos da Ren-Sei-kan, aparecem
como os maiores candidatos ao
título. O campeão carioca de
1966, José Carlos Soares (Her-
manny) e o campeã;) carioca
juvenil João Carlos Padilha.
(Hermanny) são seus princi-
pais adversários.

Ausente o campeão Carlos
Tarso, que fci promovido a fai-
xa-preta, a categoria dos leves
tem como seu maior candidata
o juvenil Agnaldo Acioli Uu-
ventude), em melhor forma do
que o campeão de 19GB, José
Otávio Magalhães (Herman-
ny). Ricardo Carvalho (Meh-
di), vice-campeão dá categoria
no ano passado, também é ou-
tra boa figura.

Luis Carlos Morais (Haroldo
Brito) pelas suas atuações no
íinal de 19GG, aparece como um
dos favoritos para a categoria
dos médios, tendo em Cid Quei-
rós (Clube Lebl:n) .seu grande
adversário. Cid é o campeão
brasileiro juvenil cios meio-pe-
sados e. de certa forma surprer
endente. ficou com a primeira
vaga carioca para disputar as
eliminatórias ao Pan-America-
no e Mundial.

Outro juvenil, Mozart Lem-
bos (Romana i, figura entre os
os meio-pesados como um dos
favoritos, enquanto Marcos Me-
neses o Marcos Antônio Correia,
respectivamente, campeão e vi-
ce-cnmpeão brasileiro juvenil,
são os grandes candidatos dos
pesados.

OPINIÃO

O Judô Clube Haroldo Brito
inicia hoje a sua campanha pe-
la conquista do tetracampeo-
nato carioca, que, segundo opi-
nião do próprio Brito, deverá
.ser bem mais dificil do que o
tri. "pois todos estarão unidos
pela nossa derrota". Segundo
ainda Brito, seu maior adver-
sário deverá ser novamente —
como vem acontecendo nos úl-
timos anos — o Judô Clube
Rudolf Hermanny.

A direção técnica da Federa-
ção üua.iabarina de Judô, que
resolveu retardar o início da
competição das 14 para as 1G
horas, cm virtude do calor,
marcou para o periodo das 14
às 15 horas a pesàgári dos ju-
dõístíis. O professor Osvaldo
Duncan, Diretor-Técnico da
FGJ informou que aqueles que
não chegarem até este prazo
-serão sumariamente eliminados
do torneio.

Um ingresso será cobrado na
porta ao preço de NCrS 1,00
(mil cruzeiros amigos*.
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Recife (Sucursal) — Com
uma bagagem de derrotas e
tristeza', voltou a Recife a de-
k-gação do Clube Náutico Ca-
pibaribe, que veio de uma ex-
cursão em que seus princi-
pais jogadores, outrora. bem co-
tados no mercado nacional, não
valem mais que NCrS 50 000,00
(cinqüenta milhões de cruzei-
ros antigos), cada.

Com ordem da direção do
clube cle não dar entrevistas,
os jogadores do Náutico, que
perderam sete partidas sucessi-
vas. quatro das quais de go-
leada. andam em silêncio pela
Cidade c evitam o assédio des
repórteres.

DUAS EXCURSÕES

Logo após o carnaval, a equi-
pe teiracampeã de Per n a ni-
buco. que havia vencido o
Santos no Pacaembu e desclas-
sifieado o Palmeiras da VIII
Taça Brasil, jogou duas vezes
eni Minas, perdendo para o
Atlético dei a 0 e para o
Fluminense de 4 a 0. A última
derrota levou a Federação Mi-
neira de Futebol, que patroci-
nara. os jogos, a cancelar a
partida com o Cruzeiro, "já
que ao público não mais in-
teressava rever os jogadores al-
vi-rubros".

Então veio a volta ao Recife
e uma nova excursão, desta
feita ao Sul, iniciada com uma
derreta frente ao Palmeiras,
por 1 a 0, na despedida, do jo-
gador Julinho. Em seguida, a
partida contra o Internacional,
em Porto Alegre, e nova der-
rota, também por 1 a 0. A opor-
Umidade de reabilitação parecia
surgir com o torneio no inte-
ricj* paulista, aguardado ansio-
somente pela torcida pernam-
bucana, mas nele o Náutico vol-
tou a perder de 5 a 1 para o
Comercial, dc 4 a 1 para o Bo-
tafogo cle Ribeirão Preto e de
7 a 2 para a Ferroviária de
Araraquara.

As novas derrotas levaram
a direção do Náutico a cance-
lar-o resto da excursão; in-
clusive os jogos com o Pena-
rol c o Nacional cm Monte-
vidéu. ordenando a volta da
délagaçáo a Recife.

EXPLICAÇÕES

O Náutico deixou o Recife
logo após as férias coletivas,
quando sua equipe, sem trei-
nos e fora de. forma, ainda
adâptaya-se aos método,» do
treinador Válter Miraglis,"Tudo por alguns milhares de
cruzeiros novos, que, mo fi-
nal,. só representaram prejui-
zo. pois os vários anos de tra-
balhos pela • valorização do
atleta pernambucano, inicia-
da polo próprio Núutico, fo-
ram destroçados" afirmam os
observadores esportivos.

— O clube alvi-rubro —
continuam — responsável pelanova mentalidade empresarial
cio futebol regional, foi o pri-
meiro a destrui-la, voltando,
novamente, á fase de' improvi-
sações. Agora Bita, Lida, Ge-
na e Fraga náo valem mais
que NCr.$ 50,00. Atualmente
seus nomes se equiparam no
de qualquer bom atleta nordes-
tino, o que não quer dizer mui-
to no mercado futebolístico na-
cional.

Classe Star disputa amaniiã
a Taça Darke de Matos com
várias alterações na raia

Para dar à tradicional Taça Darke de Matos maior cx-
pressão técnica, a direção da' Classe Star fará realizar a
competição deste ano, marcada para amanhã, com altera-
ções importantes na raia de ida e volta ao Pôsto 6 em
Copacabana.

Tanto as flotilhas sediadas no Iate Clube do Rio de
Janeiro como as dc Niterói se prepararam ativamente para
a regata, nela devendo se inscrever um número não infe-
rior a 20 stars.

PARA MELHOR
As alterações que a Clas.se

Star fará na raia da Darke cie
Matos visam a eliminar ao má-
ximo os setores do percurso
onde a sorte prevaleça em de-
triment.o do sentido técnico da
competição, motivada por cor-
rentezas c bolsões de calmaria,
principalmente da Ilha de Co-
tuhduba e dr? Posto 2 e ainda
na entrada da barra.

A passagem de ida e volta
pela barra de Cotunduba era
até então livre, ficando apenas
as bolas do Posto 2 e 6 como
montagens obrigatórias do per-
curso. Acontecia que muitas
vezes um ou mais concorreu-
tes, que vinham dominando
bem a competição, ao chega-
rem àqueles locais, jogavam in-
teiramente cóm a sorte na es-
colha dos seus rumos, não .sen-
do raro que por errarem cais-

RAIA NOVA

sem da.s primeiras para as úl-
Umas colocações.

Procurando eliminar aqueles
pontos negativos do percurso, a
Classe Star féz para domingo
ns seguintes modificações: Sai-
da e entrada da barra — pas-
sngem que era livre será agora
íeita apenas pela Barra Gran-
de; Ilha de Cotunduba — rie-
verá ser montada por íora;
Bóia do Pôsto 2 — cancelada.

Acreditam os dirigentes da' 
flotilha que desta forma a
competição terá muito melhor
aproveitamento técnico, saindo
vencedores aqueles que melhor
conduzirem suas embarcações.

Desde o inicio da semana,
os staristas do Rio e de Ni-
terói e.stáo dando maiores aten-
cões aos seus barcos, devendo
hoje a maioria estar completa-
mente preparada.para a com-
petição.

CBB convocará mais de 2
jogadores para seleção que
vai ao Campeonato Mundial

Mais de 20 jogadores serão convocados para os treinos
do selecionado brasileiro dc basquetebol que irá ao Uruguai,

> m maio, lutar pela conquista do tricampeonato mundial,
devendo o técnico Kanela comparecer ao Campeonato Bra-
sileiro,.no Paraná, a fim cle observar alguns nomes em con-
dições de aumentar a lista.

A convocaçáo ocorrerá dia 15, ficando a apresentação
para depois de encerrado o Campeonato Brasileiro dc Clu-
bes Campeões, no fim do mês em curso. A íase inicial
do treinamento terá por local a Cidade de São Caetano,
podendo os jogadores ali permanecerem até o embarque
para Montevidéu.

ans

TRÊS ASSISTENTES

O Sr. José Simões Henri-
ques. Vice-Presidente técnico
cia CBD, informou que a Co-
missão Técnica da seleção
masculina — constituída por
êle mais o treinador Kanela,
o supervisor Covas Pereira e
o médico Milton Pauleto — já
possui o esboço da relação de
jogadores a serem convocados,
embora considere cedo para
divulgá-la. pois alguns nomes
podem ser agregados ou subs-
tituidos, em decorrência das
observações que Kanela fará
no Campeonato Brasileiro.

A Comissão já deliberou re-
quisitar os serviços de três
técnicos para assessorar Ka-
nela durante os treinos da se-
leção. Os nomes ainda não es-
tão confirmados, cogitando-se
de Pedroca, Brás e de tim ca-
rioca, talvez Renato Brito
Cunha. A apresentação no fi-
nal déste mês não impedirá
que alguns jogadores se sub-
metam a exercícios isolados,
visando aprimorar a forma. É
o caso do gigante Emil Ra-
ched, em quem Kanela depo-
sita grandes esperanças. Emil
virá para o Rio depois do dia
20, a fim clc exercitar-se no
Flamengo, .sob as ordens de
Brito Cunha.

Desde agora, o setor técnico
da CBB já tem conhecimento
clc um problema que se apre-
sentará quando da convocação
oficial, pois o jogador Vitor
não deve obter licença para se
afastar da Universidade Mac-
kenzie, onde é professor. Ou-
tro caso relaciona-se com a
convocação cle Radvilas, joga-
dor que figura nos planos do
treinador K anel a, mas que
está com o seu. registro cle
amador cassado pela Confc-
deração, falo do conhecimento
da FIBA. O Sr. Simões Hen-
riques informou que o proces-
so em que Radvilas é acusado
dc profissional só poderá ser
revisto por requerimento da
Federação Paulista.

A Comissão Técnica prova-
velmente ficará privada do
concurso do supervisor Covas
Pereira, que deve ser investi-
do em importante função no
Gabinete Militar do Presiden-
te Costa e Silva. Simões Hen-
riques mostra-se apreensivo
com a perda da colaboração
de Covas Pereira, por conside-
rá-lo profundo conhecedor des
assuntos técnicos do basque-
tebol. Mesmo já tendo estuda-
do diversos nomes, ainda náo
encontrou um em condições de
substituir à altura o atual su-
perviscr da seleção masculina.

MEIRA CONFIRMA

Em oficio enviado à CBB, a
Federação de Basquetebol da
Tcheco-Eslováquia solicitou
confirmação, até o dia G, da
presença do Brasil no próximo
Campeonato Mundial Femini-
no, além de ratificar as con-
dições já oferecidas, ou seja,
pagamento de apenas 30',;, do
valor das passagens para a de- -
legação brasileira. Em respos-
ta, o Sr. Paulo Martins Meira,
presidente da CBB, informou
que o Brasil comparecerá ao
certame, programado para a
segunda quinzena de abril, em
3 cidades tchecas, além de
Praga.

Em outro oficio, a entidade
da Tcheco-Eslováquia escusa-
se por não poder enviar 4 bo-
las requisitadas pela CBB,

marca Voit e que serão uti-
lizadas oficialmente no Mun-
diai Feminino. Explicou que a
fábrica está localizada na Ale-
manha Ocidental para onde
deve ser encaminhado o pedi-
do. O Sr. Simões Henriques
acha que há um pequeno equi-
voce: a marca da bola seria
Voigt. de fabricação america-
na, e não Voit. Tratando-se de
bola americana, a CBB dispõe
de quantidade suficiente parao treinamento do selecionado
feminino.

COMPETIÇÕES EM
PIRACICABA

Em entendimentos mantidos
com a CBB, o dirigente Gel-
sio Diniz, de Piracicaba, obte-
ve anuência para realizar uma
série de importantes competi-
ções de basquetebol, no ano em
curso, destacando-se o Torneio
das Estréias, em maio, presen-
te uma equipe da Tcheco-Eslo-
váquia. Com o intervalo cle dois
meses, a Federação daquela ci-
dade paulista patrocinará ou-
tros certames: em julho, o
Campeonato Brasileiro Juvenil:
em setembro, o Campeonato
Brasileiro Feminino; e, em no-
vembro, o Torneio Internacio-
nal Waldemar Blatkauskas, pa-ra equipes masculinas.

A Federação de Piracicaba
pretendia ainda realizar o pró-ximo Campeonato Sul-Ameri-
cano, tendo em vista a desis-
tência do Peru. Entretanto, a
competição já foi entregue á
Colômbia, pela Comissão de
Zona Sul-Americana da FIBA,
estando programada para ju-nho.

APRESENTAÇÃO

As jogadoras Delci, Marlene,
Angelina e Nadir — convoca-
das para os treinos da seleção
brasileira que irá ao Campeo-
nato Mundial — apresenta-
ram-se na tardo de ontem ao
Sr. Edio José Alves, superin-
tendente da CBB, conforme de-
terminação da Comissão Téc-
nica. Na ocasião, ficou cons-
tatado que tôdas possuem pas-
saportes legalizados, restando
apenas o "visto" e a certidão
negativa do Imposto de Renda,

O único problema refere-se
aos uniformes, que as jogado-
ras possuem, mas já sem con-
dições denso (desbotadosi. Das
cariocas convocadas, deixaram
de se apresentar Norminha,
atualmente em São Paulo, e
Rosália, por residir em Campo
Grande.

POSSE NA CBB

O Sr. Paulo Martins Meira
foi empossado ontem na presi-
dencia da CBB, iniciando seu
28." ano na direção daquela
entidade. O ato ocorreu du-
rante reunião da Assembléia
Geral, quando houve também
a homologação dos vice-presi-
dentes, os mesmos da gestão
anterior: Ivã Raposo (relações
exteriores), José Simões Henri-
ques (interesses técnicos). Al-
berto Cúri (interesses interio-
res) e Almir Colares Chaves
(interesses patrimoniais e íi-
nanceiros).

Os vice-presidontes deverão
agora reconduzir os respecti-
vos diretores, sendo possível
uma alteração no setor técni-
co, entrando o Sr. Milton Mon-
tenegro para o lugar rio Sr.
Osni Vasconcelos.

íaz teste
em Santos

São Paulo (Sucursal) — Co-
mo último teste para a parti-dn rie estréia no Torneio Ro-
berto Gomes Pedrosa, diante
rio Palmebns, na próxim a
auarta-feirn, o Coríntians en-
frentará amanhã á noite, rm
Santos, a equipe ria Portusuê-
sa local, que está comemoran-
do, êste ano, 50 anos cle fun-
dação".

Ambos os quadros jã e.s-
tão esealados, devendo Ini-
ciar o jogo com a seguinte fv-
mação: Coríntians — Marcial,
Jair Marinho, Ditão. Galhardo
e Edson; Nair e Rivelino; Mar-
cos, Tales, Flávio c Gilson Pór-
to. A Portuguesa local: Cláu-
dio. Valmir, Marcai c Dé, Nei-
va c Rossi; Zico, Ismael, Perci-
rinha o Toninho.

ZEZÈ OBSERVA

Sílvio, a única contratação do
Coríntians êste ano, poderá fa-
zer sua estréia durante o trans-
correr da partida, ao mesmo
tempo que o técnico Zezé Mo-
reira observará o goleiro Cláu-
ciio e o ponta-de-lança Ismael,
do time adversário, e se agra-
darem serão convidados pnra
se transferirem, por emprésti-
mo, para o parque São Jorge,
pois a diretoria do clube já
concedeu prioridade ao Corin-
tians para a contratação dos
jogadores.

üiiiropeus
querem
ver

Bogotá (UPI-JB) — As fc-
derações de atletismo da Fran-
ça e da Alemanha convidaram
o colombiano Álvaro Mejia —
vencedor da última Corrida
cle São Silvestre, em São Pau-
lo — para participar de uma
série de competições na Euro-
pn, entre cs meses de maio e
junho, principalmente a de
cinco mil metros, quando êle
enfrentaria o seu mais conhe-
cido rival, o belga Gastou Roc-
lants, que já íoi campeão
Olímpico.

Mcjia. que sc encontra nu
Miami, Estados Unidos, cui-
chinelo rie uma contusão nn
perna esquerda, ainda náo sa-
bo se poderá aceitar o convi-
te, pois náo está bem física-
mente, tendo, inclusive, can-
cclario todas as exibições que
faria para o público norte-
americano. A chegada de Me-
jia em Bogotá está sendo e.s-
perada para esta semana,
quando o atleta responderá
àquelas entidades européias.

Jeremias
inaugura,
estádio

Niterói (Sucursal) — O
Governador Jeremias de
Matos Fontes foi convidado
a presidir à inauguração do
novo Estádio cle Cordeiros
F. C, no Município de São
Gonçalo, amanhã, á tarde,
quando a equipe local en-
frentará amistosamente a
cio Fluminense do Estado da
Guanabara.

Além do Chefe do Exe-
cutivo Fluminense, também
o Prefeito Osmar Leitão Ro-
sa recebeu um convite e.s-
pecial para a abertura do
Estádio. A partida prelimi-
nar será disputada entre
Facheeo.s, de São Gonçalo,
e São José, de Itaborai.
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suspende
corredores
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O Automóvel Clube do
Brasil distribuiu um comu-
iiicado da Federação Inter-
nacional de Automobilismo
desqualificando toda a dire-
toria da Confederação Bra-
sileira de Automobilismo, e
suspendendo por dez anos
das competições internacio-
nais a marca Willys e tóda
sua equipe de corredores,
bem como alguns avulsos.

üm representante da
Willys do Brasil Informou
que a fábrica vai recorrer da
decisão da FIA, ao mesmo
lempo em que continuará a
disputar provas nacionais,
regulamentadas por leis
brasileiras, sabendo "que a
FIA foi forçada a essa deci-
são pressionada pela ACB".

OS PUNIDOS

A de.squaliflcação inter-
nacional atingiu os Srs. Ra-
mon Van Buggenhout, Eloy
Gogliano, Francisco Pereira
da Silva, Agnaldo de Araújo
Góes Filho, Venício Nisl e
Lauro Bezerra Filho. ¦

Suspensos por dez anos es-
tão: a marca Willys do Bra-
sil e os corredores Plero
Gancia, Camilo Christofaro,
Emilio Zambelo, Luís Antô-
nio Greco, Carol Figueiredo,
Luis Pereira Bueno, Fran-
cisco Lameirão e Bird Cie-
mente.

Suspensos por cinco anoa
estão Catharino Andreatta,
Victorio Andreatta, Breno
Fornari, Marivaldo Fernan-
des e Nilo de Barros Vinhais.

As punições devem-se a
uma cisão do automobilismo
brasileiro, surgida com a
criação da Confe deração
Brasileira de Automobilismo,
que passou a patrocinar
provas sob a alegação de
que o Automóvel Clube do
Brasil não o fazia. Como a
FIA até o momento só re-
conhece o ACB, o CBA foi
considerado fora da lei, com
seus dirigentes e os corre-
dores que disputaram pro-
vas por ela patrocinadas.

Willys vai recorrer
c continuar a correr

São Paulo (Sucursal) —
üm membro da Diretoria da
Willys fêz as seguintes de-
clarações a respeito da pu-
nição imposta pela FIA:

"A Willys é uma fábrica
brasileira, com 12 mll fun-
cionários brasileiros e 45 mü
acionistas brasileiros. Vende
e produz no País e com o
País. Está inteiramente su-
jeita às leis brasileiras antes
ds qualquer lei internacio-
nal. A legislação brasileira
reconhece como única enti-
dade capaz de coordenar e
promover competições es-
portivas a Confederação
Brasileira de Automobilismo,
ti as suas federações. É o
que está em várias leis e de-
cretos e o que íoi consa-
grado pelos tribunais, e é o
que, finalmente, foi adotado
pelo Conselho Nacional de
Trânsito. A Willys sempre
prestigiou a Federação Na-
cional de Automobilismo e,
ao que sabemos, a Confede-
ração Brasileira de Automo-
bilismo també 111 sempre
prestigiou a FIA, pois todos
os seus regulamentos são
enquadrados na norma da
Federação Internacional. É
uma pena que a FIA ainda
não tenha acolhido o pedido
rie filiação da CBA. É uma
pena, também, que as au-
toridades esportivas do Pais
ainda permitam que o ACB,
que não tem capacidade pa-
ra promover uma gincana de
subúrbio, ainda seja o de-
tentor da filiação interna-
cional. A Willys sabe que a
FIA foi forçada a essa de-
cisão por pressão do ACB.
Vamos, evidentemente, re-
correr da decisão e provar
que o ACB é apenas um pas-
sado de glórias, um presen-
t-e de tristeza e um futuro
de coisa nenhuma. Vamos
continuar competindo no
País, de acordo com as leis
brasileiras, prestigiando o
público brasileiro e respei-
tando as normas internacio-
nais de competição. E espe-
ramos,, apenas, que o episó-
dio que tenta atingir corre-
dores de categoria sirva pa-ra mostrar, de uma vez,
quem, de fato, está a favor
do automobilismo brasi-
leiro."
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Atlético teve campo lotado
no seu treino final para o
jogo com Cruzeiro amanhã

Belo Horizonte (Sucursal) — o Estádio Independen-
cia — o segundo de Minas — voltou a ficar completamente
lotado ontem ã tarde, quando o time do Atlético fêz seu
último treino da semana, o que deixou os Jogadores muito
satisfeitos, pois foi cobrada uma taxa de NCr$ 0,10 (Cr$
100 antigos) para a caixinha de Natal organizada pelos
atleticanos.

O Cruzeiro treinou pela manhã em seu campo, e para
o lugar de William — afastado por contusão — Aírton Mo-
reira experimentou Vavá e Celton, mas apesar de os torce-
dores presentes não gostarem da atuação do primeiro,
chegando mesmo a vaiá-lo, o técnico vai lhe dar o lugar"pois é um jogador mais experimentado para jogos di-
ííceis".
POUCO EMPENHO

mas a espera do Cruzeiro, contra o qual estreia amanhã 110 Estádio Minas Gcruis no Torneio Roberto Gomes Pedrosa

iocas Mandarino e John Newcombe
vão jogar lideram seus grupos pelo

P. Grossa torneio de tênis Vanderbilt
Nova Iorque (UPI-JB) — O brasileiro Edson Manda-rlno e o australiano John Newcombe lideram stus res-

pectivos grupos pelo Torneio Internacional de Tênis Van-derbilt, depois de suas vitórias na rodada de ontem, queíoi a abertura das provas individuais da competição.
Mandarino derrotou o norte-americano Chuck McKin-ley, que já foi campeão de Wimbledon e atualmente é um

jogador ds fim de semana, por 6-2 e 6-2, numa partida em
que o brasileiro nao precisou se esforçar, enquanto JohnNewcombe também vencia com facilidade o romeno lonTiriac.

No treino coletivo que ser-viu dc apronto para o Atlético,Gérson dos Santos não exigiumuito dos jogadores, instruin-
do-os para se pouparem e nãose preocuparem em marcar
gols, pois no coletivo anterior,«Mes se empregaram muito ehavia o perigo de contusões.Mesmo assim, o grande públi-co que compareceu ao estádio,levando a.s bandeiras e faixas
que só aparecem em dias de
jogos, aplaudia todos os lan-ces bonitos.

O jogador Roberto Mauro,
que é vereador e Presidente daFUGAP Mineira, íoi quem tevea idéia de cobrar uma peque-na taxa dos torcedores quecompareceram ao treino, "pois
assim, no fim do ano, há di-nheiro para os presentes".Gerson revesou Ronaldo eTiãoma ponta esquerda, mas entrao primeiro e o time já estádefinido com Hélio, Canindé,
Vander, Grapete e Variei-
Vanderlei e Lacir: Buião, San-tana, Edgard e Ronaldo.
CRUZEIRO DA DÓLARES

O tesoureiro do campeãobrasileiro, Sr. Nicola Calichio,
ainda não trocou em cruzeiroos dólares que trouxe de Li-ma, e por isto prometeu aos
jogadores pagar o prêmio poruma vitória no domingo, emdólares. O Sr. Nicola Calichio

disse que com a cota do amis-
toso disputado em Lima cobriu
as despesas de viagem e ain-da trouxe um saldo de NCrS
13 mil (Crs 13 milhões antl-
gos).

No treino de ontem pela ma-nhã, só William não compare-
ceu. O jogador deverá ficarinativo mais duas semanas.
Evaldo e Raul bateram bola easseguraram suas presenças nodomingo. O assunto preferidodos jogadores era o exame dedopiiifl: a que todos terão de sesubmeter antes e depois do
jogo. O time será éste: Raul,Pedro Paulo, Vavá, Procópio eNeco; Piazza e Dirceu Lopes;Natal, Tostão, Evaldo e HiltonOliveira.

PROGRAMA CHEIO
Além do concurso de cha-ranga, do sorteio de secadores

de cabelo entre as mulheres
que comparecerem e do desfi-
le de balizas, vai haver um es-
petáculo de paraquedismo nointervalo do jogo. Os torcedo-res vão ter o que ver todo otempo.

Os auxiliares de Olten Aires
de Abreu, que fará sua estréiadomingo, apitando pela Fede-ração Mineira de Futebol, se-rão Joaquim Gonçalves e Sil- '
yio David. Até ontem, à tarde,
já haviam sido vendidos maisde NCrS 35 mil (Cr$ 35 milhões
antigos), em ingressos nosqfta-
tro postos oficiais da ADEMG.

Bangu descansou apenas um
dia e segue hoje para jogode amanhã com Ferroviário

A delegação do Bangu — que chegou ao Rio às 4 ho-
ras da manhã de ontem — teve apenas um dia paradescansar da excursão ao Norte e Já às 10 horas de hoje
estará seguindo para Curitiba, desfalcada de dois titulares,
para estrear amanhã à tarde contra o Ferroviário.

Fidélis e Jaime são os dois desfalques, ambos em vir-
tude de contusões sofridas na excursão. Para o técnico
Martim Francisco, apesar da ausência dos titulares, a equi-
pe está preparada para o Torneio Roberto Gomes Pedrosa,
ao contrário do que sugerem os últimos jogos.

A delegação carioca de
basquetebol chegou bem a
Curitiba e viajou ontem pa-
ra a Cidade de Ponta Gros-
sa, onde disputará uma das
séries eliminatórias do Cam-
peonato Brasileiro Maseuli-
no, segundo informação te-
legráfica enviada ontem à
FMB. pelo chefe da delega-
ção, Sr. Januário Veiga.

A mesma fonte esclareceu
que a viagem de ônibus
Rio—Curitiba trans correu
sem incidentes e que os jo-
gadores mostram-se anima-
dos a cumprir boa campa-
nha. Os jogos em Ponta
Grossa serão realizados no
Ginásio B o r e 1 Du Vernay,
para onde poderá ser envia-
da qualquer correspondência
dirigida aos componentes da
delegação.

Quanto à delegação infan-
til, que participou do I Tor-
neio Brasileiro de Petizes,
em Belo Horizonte, está sen-
do aguardada às 18 horas
de hoje, na Praça XV, via-
jando em ônibus especial.

CHAVES SORTEADAS

Curitiba (Corresponden-
to) — A Federação Paraná-
ense de Basquetebol sorteou
ontem as chaves eliminató-
rias, de onde sairão quatro
finalistas ao C a m p e onat.o
Brasileiro Masculino. Estes
disputarão o turno decisivo
com São Paulo (atual cam-
peão) e Paraná (patrocina-
dor) —- equipes que ficaram
"bye" — a partir de segun-
da-feira, no Ginásio Taru-
mã.

SÓ UM ATACA
O único jogador que conse-

guiu chegar à rede com faci-
lidade até agora nesse torneio
foi Newcombe, que novamente
demonstrou o poder de sua
ofensiva, liquidando lon Ti-
riac, da Romênia, que, por sua
vez. não conseguiu rebater o.s
ágeis arremessos de rede do
australiano.

Pm outras partidas, num
sistema de marcação que dáum ponto por sol ganho e
proíbe seis empatados, Frank
Froehllng, dos Estados Uiüdos,
e Tiriac dividiram os sets G-4,1-6; Gene Scott, dos EUA, cManuel Santana, da Espanha,
também dividiram os seis, com
o norte-americano levando aabertura por 6-1 e Santana re-
cuperando no segundo set por7-6.

Um jogo final, Mandarino
contra o também brasileiro
Ronald Barnes, foi adiado em
virtude do adiantado da hora.

Mandarino, no sistema demarcação de pontos, lidera
seu grupo com dois pontos.Alem de McKinley, os outros
do grupo do brasileiro, de cin-co jogadores, são Arthur Asbe,dos EUA, Istvan Gulyas, daHungria, e Barnes. Visto quenenhum dos três últimos che-
gou a jogar ainda, o único
sabre quem Mandarino temvantagem é McKinley que em
dois seis não marcou ponto al-
gum.

No grupo dc Newcombe, oaustraliano de estatura avan-
tajaria lidera com dois pontos,seguido por Tiriac, Froehllng,
Scott e Santana, tocios com
um ponto. Depois que cada jo-gador tiver enfrentado cadaum dos outros (round robln),
os lideres de cada um dos dois
grupos se defrontarão em par-tidas finais no domingo, commarcação normal de dois emcada três sets.

Mandarino expressou dúvi-
das quanto ao sistema de mar-
cação de pontos, porém admi-
tiu que se um jogador fôr de-
signado para duas partidas na
mesma noite, o sistema de
marcação limitada garante queninguém estará exausto para a
segunda partida.

O Torneio Álvaro
Cunha

Com uma série de jogos nas-
quadras do Paissandu. Flamen-
go, Country Clube e Tijuca,
prossegue hoje o Campeonato
Álvaro Cunha, promovido Dela,
Federação Carioca de Tênis,
sendo esta a programação: no
Paissandu, ãs 16h — Adolf Ha-
asen-Colin Woõd x Hasko Rie-
del-Franck Cox. No Flamengo:
ás 16h — Edno Sá-Rogério
Correia x Alfredo Monteiro-
Oldair Hoffman; às 17h — Le-
ticia Coutinho-Cláudio Fine-
berg x Elita Garrido Penha-Ri-
cardo Peixoto. No Country: ãs
15h — Eduardo Bisaggio x Car-
les Manuel Guimarães- NoTijuca: às 9 horas — Rubens
Gouveia Oliveira Júnior x Pau-
lo Guaraná; às 15h — Paulo
Rodrigues Alves x Guilherme
Amorim e Marcos Maciel xEvandro Lobão Santos; ás 17h— Rodrigo Garcia x Henrique
P. de Sousa.

Os resultados do Torneio
Inaugural de Duplas Mistas
íoram os seguintes: grupo A —
Io — Helena Duarte-Márcio
Pascual e 2.° — Elita Penha-
Ricardo Pascual. Grupo B: —
Idalina Campos-J. Nallariny eMaria Clara Pupe-George shal-
ders. Grupo C: l.« — Denise
Canário-L. F. Sousa e 2.° —
Helena Leal-Gabriel C- de Fi-
gueiredo. Grupo D: 1.» — Le-
ticia Coutinho-Cláudio Fine-
berg e 2.° — s. Santos-Oscar
Fontes.

grame area
.1 rut ando Nogueira

Será um leviano o treinador Sarno, queacaba de denunciar o doping em tocios os clu-
bes por onde passou, abrindo as declarações
à televisão paulista com referências ao Fia-
mengo, onde o jogador Fefeu teria aprendido
a tomar bolinhas? O próprio Sarno tem do
íutebol carioca lembranças quase inconfessá-
veis do tempo em que, no seu dizer, os joga-dores do Botafogo costumavam entrar em
campo dopados.

Vocês se espantam com semelhantes cie-
clarações? Pois eu juro a vocês que elas jánão me espantam: sou, hoje, um homem con-
vencido de que o íutebol profissional está
sendo minado pelas bolinhas — aqui, em São
Paulo, no Recife, na Alemanha, no Uruguai,
etc.

* * «

E não adianta ficarem os cartolas escan-
ãalizados com a coragem áe quem, pública-mente, confessa qne acredita na desgraça do ¦
doping: eu acredito. E é por isso que gostariamuito de ver esse assunto enfrentado séria-
mente pelo nôvo Presidente da Federação, Sr.
Otávio Pinto Guimarães, com a cobertura ãe
iodos os clubes.

Desde logo, uma palavra de confiança
aos cartolas: ninguém duvida que eles sejam
contra o liso ãe bolinhas. Devem ser. Mas,
bastará isso para garantir-se que o d o p i n gnão existe no futebol? Certamente que não°

Já sei, os médicos estão ofendidos por ter
eu excluído os cartolas deixando-os no rol da
suspeita. Pois bem, vamos absolver também
o médico; restam, ainda, em condições de
tomar a iniciativa do doping as seguintes íi-
guras da cena e dos bastidores: o jogador, o
colega do jogador, o enfermeiro do time,' o
massagista, o cozinheiro da concentração, o
roupeiro.

Por que tanta gente comprometida nas
hipóteses? perguntarão vocês. Simplesmente
porque tôdas elas têm interesse direto, inte-
rêsse profissional, financeiro, no resultado da
partida. Todos estão expostos à tentação de
dissolver três ou quatro bolinhas num bule
de caíé, num copo de laranjada ou num pra-to de sopa. Conscientemente ou inconscien-
temente, o jogador pode entrar em campo
dopado sem que o diretor, o presidente do
clube e o próprio médico o suspeitem (a me-
nos que o dopador tenha errado na dose,
para mais): basta que o massagista, como
imaginei acima, esfarele Dexamil na sopa. E
por que não esfarelar, gente, se está provado
que o cara corre muito mais, íica mais vivo
e, com isso, a vitória estará menos difícil e o
bicho do massagista mais fácil?

Essa assustadora sucessão de alternati-
vas, de hipóteses plausíveis, de riscos certos é
que o futebol e o próprio clube, os dirigentes,
precisam neutralizar por meio de um exame
antidoping feito nos termos em que funcio-
nou o da Copa do Mundo, na Inglaterra; e
que funciona, atualmente, na Itália: uma
comissão de médicos fica como que sobrevo-
ando o domingo, sem que se saiba em queterreno vai ela baixar. De repente, baixa no
Maracanã (como baixaria no campo do Bon-
sucesso) e colhe a urina cie quatro, cinco jo-
gadores de ambos os times.

Pergunto eu aos dirigentes: em que essa
prática pode comprometer o prestígio do es-
porte? Ao contrário, o controle antidoping
viria justamente para pôr o futebol, a honra-
da família do futebol, acima de qualquer dú-
vida.

Porque, do que sei, do que vejo e do queouço, há muita gente, mais do que se imagina,
tomando bolinhas nos campos de futebol.

A AMIZADE COMPROVADA

TÉCNICO EXPLICA
Martim explica que a cam-panha do Bangu. no Norte, sónao foi melhor porque a equipeestranhou a mudança do ritmode treinamento, a deslealdadede alguns adversários, o mauestado da maioria dos campose a atuação de quase todos osjuizes e bandeirinhas. Acha,ainda, que as contusões de Fl-delis e Jaime resultaram, em

parte, da violência.No mais, está tudo bem,e posso afirmar que confio noBangu para o Torneio RobertoGomes Pedrosa — disse Mar-tim.
Cabralzinho, que ontem al-moçou com o técnico, esclare-ceu estar bastante emoenha-do em desfazer os boatos quese espalharam sóbre um pos-sivel desentendimento entreele a Martim Francisco.Só posso atribuir essesboatos a pessoas interessadasem ver o Bangu desunido esem o ambiente que féz deleum campeão — ciisse.

MAIS DOIS NOVOS
A delegação qUe segue hojepara Curitiba leva os mesmosjogadores que foram so Nor-te, mais Sabará e Fernando. O

Ultimo renovou seu contrato,ontem à tarde, por NCrs7 000,00 isete milhões de cru-zeiros antigas) de luvas e NCr$GO0.0O (seiscentos mil cruzeirosantigos) mensais. Já o ata-cante Ladeira deixou o seu ca-so para a próxima semana.— Eu la conversar com oPresidente, mas soube que êleestá doente, com um aparelhoortopédico para correção dacoluna vertebral, e achei me-Ihor cuidar disso em outraocasião — disse Ladeira.
O jcgador pretende receber osalário-teto pago pelo clube,

além de NCrS 10 000,00 (dez mi-Ihões de cruzeiros antigos) deluvas.
Quanto à parte financeira daexcursão, o próprio Martim

Francisco declarou que os joga-dores ficaram multo satisfeitos,
pois receberam NCrS 220,00 (du-zentos e vinte mil cruzeires an-tigos) por vitória e NCr$ 60,00
(sessenta mil cruzeiros antigos),
por empate. Disse ainda o téc-
nico que a equipe provável para
amanhã é a seguinte: Ubiraja-
ra, Cabrita, Mário Tito, Luís
Alberto e Pedrinho; Jair ou Ro-
meu e Ocimar; Paulo Borges,
Ladeira, Cabralzinho e Aladim.
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Bianchini e Aãílson são os ãois eficientes homens áe área ão Vasco áa Gama

Zizinho encerra com treino
tático preparação do Vasco
para jogo contra o Penarol

O Vasco encerrou ontem os treinamentos para a par-
tida cle hoje contra o Penarol com o técnico Zizinho orga-
nizando um treino tático especial para os atacantes Nei,
Bianchini, Adilson e Morais, quando lhes ensinou vários
tipos de jogadas, quer através de tabelinhas ou passes em

profundidade, mas todas tendo como objetivo os desloca-
mentos.

À tarde, na sede do Cineac, Adilson assinou seu pri-
meiro contrato com o clube, recebendo NCrS 35 000,00 (trin-
ta e cinco milhões de cruzeiros antigos) pelo seu passe e

salário de NCrS 800,00 (oitocentos mil cruzeiros antigos)

mensais, além de constar também que ganhará 40 por cento

sóbre o preço do seu passe, em caso de o clube vendé-lo.

ALMIR ATENTO

Esta cláusula, aliás, não
constava no contrato, mas seu
irmão e procurador Almir, tão
logo reparou, reclamou e o
funcionário Hilton Santos foi
obrigado a refazê-lo.

O Sr. Armando Marcial, po-
rém, aproveitando a fato, dis-
sc brincando:

Também esta cláusula
ÇOderia ficar omissa, pois o
Vasco não pretende vender
nunca o Adilson.

O zagueiro Fontana conver-
sou ontem de manhã demora-
damente com o seu Vice-Pre-
sidente de Futebol. Contou-
lhe o Sr. Armando Marcial
que '.una comissão de 12 tor-
cedores foi lhe procurar para
pedir que não vencia Fontana
e êle explicou ao jogador:

Realmente o Vasco não
recebeu nenhuma proposta por
você, mas quero deixar claro
que também nem o venderia-
mos ou trocaríamos por nin-
guém. Por isso é que quero
falar- em particular com vocô
para entusiasmá-lo a voltar a
posição de titular.

Antes do treino tático de
ontem, o professor Aureliano
Beltrão realizou 15 minutos de
individual com os titulares e
prolongou os exercícios por
mais 30 minutos com os re-
servas.

Os jogadores se apresentarão
hoje, às 12 horas em São Ja-
nuário, onde almoçarão, e se-
guirão depois para o Maraca-
nã. Além dos titulares, Zizinho
requisitou também, para ficar
como reservas, Valdir, Fontana,
Hipólito, Alcir, Salomão, Nado
e Zèzinho.

O quadro de reservas, que
jogará amanhã contra o Flu-
minense na preliminar do jogo
contra o Palmeiras, íoi escala-
do com Pedro Paulo, Paquetá,
Sérgio, Jorge Andrade e Tino-
co; Paulo Dias e Quincas; Eral-
do, Aluisio, Acilino e Zé Paulo.

O goleiro Pedro Paulo pediu
ontem aumento de ordenado,
ílle recebe NCrÇ 500,00 (qui-
nhentos mil cruzeiros antigos)
por mês e acha que está ga-
nhando pouco. O Sr. Arman-
do Marcial respondeu que não
pode fazer nada-

Palmeiras chegou ontem
sem problemas e treina
pela manhã no Flamengo

O Palmeiras chegou ontem às 13 horas, para Jogar
amanhã contra o Fluminense, com o técnico Aimoré Morei-
ra informando que dará um leve bate-bola para seus jo-
gadores hoje pela manhã no campo do Flamengo, mas que
não tem problemas para escalar sua equipe, pois à exce-

ção de Gallardo, que ficou em São Paulo por estar gripa-
do, todos estão bem fisicamente.

Aimoré Moreira disse ainda que vai manter César no
time, pois gostou da atuação do jogador na partida em

que o Palmeiras foi derrotado pelo River Plate, em Buenos
Aires, sendo que a única modificação na equipe será a
entrada de Gildo na ponta direita, em substituição a Dario,
que vinha sendo o titular.

Penarol
joga ccm
'libero*5

A delegação do Pefiarol de-
sembarcou ontem, ás 21h40m,
nu Galeão, reclamando do ca-
lor e -preocupada com a ausên-
cia do armador Rocha, pnra o
.iôgo contra o Vasco. O técnico
Roque Maspoli — campeão
mundial de 1950 — disse que o
time não está em boa forma,
fisicamente, e que êste é o mo-
tivo de sua má fase.

Maspoli anunciou que usará
o zagueiro paraguaio Lezcano,
como libero e que confia mui-
to na velocidade do ponta di-
reita, Abadie, que apesar de
ser o mais velho da equipe,
com ?fi anos. é considerado o
mais rápido atacante uruguaio.

MA FORMA

O técnico justificou o empa-
te com o Botafogo, em Caracas
porque os jogadores vinham
parados há 25 dias e que des-
des êste jogo o time procura
encontrar sua melhor íorma,
ainda prejudicada pela falta de
preparo físico dos jogadores.

— Ainda agora — disse Más-
poli — não poderemos contar
com o nosso melhor jogador,
que é Rocha, por exce.sso de
peso.

O lateral direito Forlan, c o
ponta esquerda Hernández são
os mais novos da equipe, com
20 e 19 anos, respectivamente,
enquanto Abadie continua sen-
do o mais velho.

O Sr. Armando Marcial es-
teve no Galeão, recebendo a
delegação do Penarol, que sc-
guiu para o Hotel Nóvo Mun-
do, num ônibus do Vasco.

CAMINHO CERTO

O amistoso entre Vasco e
Penarol, às 16 horas cle
hoje, no Maracanã, é a pri-
meira partida internacional
que se realiza no Rio depois
dos preparativos da seleção
brasileira, no ano passado, e
marca de forma quase dis-
creta o reencontro de dois
antigos rivais do futebol
sul-americano, ambos com
algumas atrações para
mostrar ao público.

Três motivos principais
fazem com que o amistoso
não desperte o interesse dc
outros tempos: o íato de o
Vasco ser uma equipe em
íase de organização, íi ma
campanha do Penarol no
recente hexagonal de San-
tiago do Chile e a proximi-
dade do Torneio Roberto
Gomes Pedrosa, êste mono-
polizando praticamente tô-
das as atenções do torcedor
brasileiro.

As equipes devem começar
a partida assim formadas:

Vasco — Edison, Jorge
Luis, Brito, Ananias e Ol-
dair; Maranhão e Danilo;
Nei, Bianchini, Adilson e
Morais.

Penarol — Marzukiewiski,
Forlan, Lescano, Uarela e
Méndez; Gonçalves e Cor-
tez (Costa) Abadie, Silva,
Spencer e Ernandez.

Em termos de promoção,
o Vasco deveria ter pensa-
do em organizar esse amis-
toso a mais tempo, isto é,
num periodo em que o Ma-

racanã estivesse fechado, o
Rio sem futebol, o torcedor
sentindo falta do .seu es-
porte favorito. Agora, um
dia antes da abertura do
Torneio Roberto Gomes Pc-
drosa — cuja nova íase sur-
ge como um importante mo-
mento para o futebol brasi-
leiro — aquilo que Vasco e
Penarol poderiam despertar,
como atração para o públi-
co. ficou muito desviado cm
outro sentido.

Mesmo assim, as duas
equipes tem o que mostrar,
a começar pelo próprio Vas-
co, que estréia Jorge Luis .
Nei, além dc reapresentar,
num primeiro teste interna-
cional, o jovem Adilson. O
restante da equipe, segundo
Zizinho, ainda exige certos
reparos, procurando ainda
uma estrutura que parece
estar perdida há muito tem-
po. Para o técnico, o Vasco
atual é uma equipe com um
bom ataque, mas com um
meio-campo deficiente e
uma defesa ainda em busca
de sua melhor formação.

Já o Penarol, embora não
enfrente os mesmos proble-
mas do Vasco e se apresen-
te aqui como campeão mun-
dial de clubes, vem dc uma
péssima campanha no mes-
mo torneio do qual tomou
parte o Santos, em Santiago
do Chile. Lá, custando a jo-
gar o que pode, o campeão
uruguaio íoi perdendo ou
empatando, um jogo após o

outro, até se despedir com
um empate com o Vasas, na
sua melhor atuação. Foi o
último colocado.

JUIZ E PREÇOS

Eunápio ds Queirós, auxi-
liado por Airton Vieira de
Morais e José Teixeira de
Carvalho, será o juiz da par-
tida de logo mais. A preli-
minar, com inicio às 14 ho-
ras. reunirá as equipes dos
Fuzileiros Navais e da Du-
bar. Os portões do Maraca-
nã sc abrirão às 13 horas,
quinze minutos depois de
começarem a funcionar as
bilheterias.

Os ingressos para este
amistoso têm os seguintes
preços:

Camarote lateral, NCr$
35,00 (trinta e cinco mil cru-
zeiros antigos); Camarote
de curva, NCrS 25,00 (vinte
e cinco mil cruzeiros anti-
gos): cadeira especial, NCr?
15.00 (quinze mil cruzeiros
antigos); cadeira numerada
NCrS 7.00 (sete mil cruzei-
ros antigos!; cadeira sem
número. NCrS 5.00 (cinco
mil cruzeiros antigos); ar-
quibancadas. NCrS 2.00 (dois
mil cruzeiros antigos), mes-
mo preço que será cobrado
ao sócio do Vasco por uma
cadeira; gera!. NÒrs 0*70
(setecentos cruzeiros anti-
gos) e militar na gera!. NCrS
0,40 (quatrocentos cruzeiros
antigos).

Carlinhos e Paulo Henrique
passaram no teste e jogam
contra a Portuguesa amanhã

Carlinhos e Paulo Henrique passaram no teste que íi-
zeram no treino dc conjunto de ontem à tarde — no qual
o quadro de reservas que irá aos Estados Unidos derrotou
o titular por 5 a 3 — garantindo a sua presença na partida
dc amanhã contra a Portuguesa, cm São Paulo, que mar-
cará a estréia do Flamengo no Torneio Roberto Gomes Pc-
drosa.

O Sr. Gunnar Goransson, embora acreditando que Mu-
rilo chegue a um acordo com o Flamengo, disse ontem
que o seu passe custa NCrS 150 000,00 (cento e cinqüenta
milhões de cruzeiros antigos), mas que, até agora, nenhum
dirigente telefonou ou procurou o Flamengo para comprá-lo.
ATUAÇÃO ESPETACULAR

Vasco e Penarol mun reencontro diferente
Departamento de Pesquisa

Se Vasco c Pefiarol jà não
conseguem levar ao Maraca-
nã um público numeroso e
apaixonado, houve tempo
em que foram personagens
ãe um âos granâes clássicos
âo futebol sul-americano.
Naquela época — depois da
Copa do Mundo ãe 1950 —
brasileiros e uruguaios viam
nas duas equipes as mima-
turas de suas seleções na-
cionais. o Vasco com um pu-
nhado dc jogadores cm bns-
ca de Jorra, o Penarol orç/u-
lhoso dc seus campeões
mundiais.

O espirito revanchista dos
vascainos tinha ratão de ser,
pois sua equipe fura a base
da seleção brasileira derro-
tada na final ãe 16 de julho,
quando vários jogadores do
Pefiarol — então vestindo a
legendária celeste olímpica
— levaram a taça de ouro
pura Montevidéu. E o brasi-
leiro vivia sonhando com um
reencontro, possivel reden-
ção ãe Moacir Barbosa, pos-
sivel destruição âo mito
chamado Obdúlio Varela.

CLÁSSICO DE ONTEM
Mas a motivação âo rcen-

contro não estava apenas
em Barbosa e Obdúlio. O
Vasco, por exemplo, tinha
em Ademir o seu artilheiro,
e todos se lembravam que
êle não conseguira romper
o bloqueio âefensivo uru-
guaio na final da Copa do
Mundo. Do outro lado, o
Penarol possuía Gigghia, o
homem que humilhara Bi-
gode e quase desmoralizara
Barbosa, levando os uru-
guaios à vitória e batizando
com seu próprio nome um
ãos gols do Maracanã. Fora
isso, entre os brasileiros es-
tavam Augusto, Danilo, EU,
Alfredo, Maneca, Chico, ti-
tulares e reservas ãa sele-
ção derrotada, enquanto o
Pefiarol contava com Más-
poli, Matias González, Ro-
âriguez Andrade, Miguez.
Schiaffino, Vidal — toâos
eles campeões do mundo.

No entanto, por mais que
o Vasco insistisse, ora ale-
gando o caráter promocional
do jogo, ora, lembrando ao
Penarol "que os uruguaios

tinham uma divida dc corte-
sia para com os brasileiros",
as duas equipes custaram a
se reencontrar, naquele ano
de 1050. Depois de várias
tentativas, o Vasco acabou
indo a Montevidéu primeiro,
para depois receber o Pena-
rol aqui. Foram duas vitó-
rias brasileiras (2 a 0 e 3 a
0), duas revanches ganhas.

Mas os uruguaios nunca
consideraram — e nem o
podiam — aqueles resulta-
dos como um desmentido ao
1G de julho. Ademir podia
ler marcado os seus gols em
Maspoli, Barbosa podia ter
defendido até pensamento,
Maneca podia ter dominado
com seu futebol os nervos de
Obdúlio e até o correto Jor-
ge podia ter anulado Gig-
ghia. Mas nada disso — se-
gundo os uruguaios — pro-
vava coisa alguma. A indi-
ferença dos campeões mun-
diais àquela revanche ficou
bem marcada numa atitude
dc Obdúlio: quando se toca-
ram os hinos nacionais, no
Maracanã, êle virou, as cos-
tas para a tribuna de hon-
ra. ficando alheio às so',".-
niãaães.

OUTROS TEMPOS
Depois disso, Vasco e Pe-

narol voltaram a sc encon-
irar algumas vezes, mas —
embora a Cova do Mundo
ainda não fosse coisa do
passado — nunca maís ha-
veria a mesma motivação. O
Penarol, porém, ficara co-
nhecido no BrasU, onde êle
sc apresentara pela primei-
ra vez em 1928. com o nome
âe P efi ar o l Universitário.
Era, na verdade, um combi-
nado dc clubes dc Montevi-
déu que viera para a pri-
meira grande excursão de
uma equipe estrangeira em
nossos campos. Jogou em
São Paulo. ¦ Rio, Campinas,
Guaxapê, Franca. Uberaba,
Rio Preto. Ubcrabinha, Be-
beãouro, Araraquara. Ribei-
rão Preto, Taquaritinga e
Piracicaba. Em 1936, o Pe-
narol voltou ao Rio para um
amistoso com o São Cristo-
vão, vencendo por 4 a 2.

Mas a camisa âo Penarol
já era conhecida dos brusi-

leiros. Depois do Campeona-
to Sul-Americano d. 1919 —
durante a qual o goleiro Ro-
berto Cherry sofrerá u m a
contusão que lhe custaria a
vida — brasileiros c argen-
tinos disputaram uma taça
com as camisas do Peiiarol e
da seleção uruguaia, em be-
neficio do 

'jogador 
desapa-

recido. Cherry era ão Pena-
rol. a taça tinha o seu nome
e foi para Montevidéu.
SÔ O PENAROL

O Penarol divide quase
meio a meio, com o Nacio-
nal, d torcida uruguaia. Os
dois clubes são r i v ai s há
mais de meio século, per-
tencenâo a êlcs mais de no-
venta por cento âos títulos
decididos em Montevidéu.
Representam, lado a lado, o
futebol criollo, reação na-
cionalista aos primeiros clu-
bes de colônia que surgi-
ram no Uruguai, a partir de
ISSO, quando Henry Castle
representou lá um papel
quase idêntico ao ãe Char-
les Miller entre nós. Os clu-
bes ãe colônia eram, de iní-
cio, o Albion, o Central Uru-
guay Railway Cricket Club,
o Deutscher Fussball Klub,
ao qual se seguiram o Du-
blin e o Wanderers.

O Pcüarol ganhou seu pri-
meiro titulo em 191S, vol-
tanáo a sagrar-se campeão
cm 1921, 2S, 29, 32 (primei-
ro do profissionalismo), 35,
36, 37, 3S, 44, 45, 49, 51, 53,
54, 55, inicíando-sc, então,
uma série que só seria in-
terrompida etn 1963, pelo
Nacional, seguindo-se os ti-
tulos dos últimos três anos.
O Peiiarol ganhou, assim, 20
campeonatos, enquanto o
Nacional lidera Com 26.

Mas, para firmar-se como
principal clube uruguaio —
e um âos mais importantes
ãa América áo Sul — o Pe-
narol tem, ainda, os títulos
da Tac a Libertadores da
América (1960, 61 e 66) e
os mundiais de clubes (1961
e 66), em duas finais com
o Real M adri. E é como
campeão do mundo — mas
muito diferente daquele de
1950 — que o Penarol nos
visita agora.

— Murilo está influenciado
pelo noticiário que disse ser o
salário de Silva de CrS 8 ml-
ihões no Flamengo. ílle com-
preen dera que isso é impossível
e acabará assinando nóvo con-
trato — afirmou o Vice-Presi-
dente dc Futebol do Flamengo.

Os torcedores que foram on-
tem à Gávea, até mesmo os téc-
nices do Flamengo, ficaram im-
pressionados com a atuação da
equipe reserva, que deverá jo-
gar com o Roma, no próximo
dia 22. nes Estados Unidos. A
exibição cios reservas foi tão
perfeita que. após cs 60 mi-
nutos de treino, os titulares fo-
ram derrotados por 5 a 3.

Na equipe que excursionará
Jogaram Ivã. Merrinho, o za-
gueiro sueco Gesta (Mário Bra-
ga). Ponã (Joubert) e Nico;
Derci e Válter; Marques, Car-
linhos II, Jair e Dênis. Os titu-
lares formaram com Marco Au-
rélio, Leon, J a i m e, Ditão o
Paulo Henrique; Carlinhos e
Américo; Paulo Choco, Ademar,
Zèzinho e Rodrigues.

Marques, três, e Jair, dois,
fizeram o* gols dos reservas,
enquanto Alemar, dois, e Amé-
rico marcarrm para os titula-
res. Ponã fo' expulso do trei-
no porque enteou violentamen-

te c-m Rodrigues e depois em
Zèzinho.

VIAJA A TARDE
Após o treino de conjunto, o

técnico Rengane.-íChi. avisou
quem viajará hoje à tíyde —
15 horas no Aeoroporto Santos
Dumont — para São Paulo, afim de enfrentar a Portuguesa
amanhã e, em seguida, paraPorto Alegre, para o jogo com
o Internacional, e até Bagé
para o amistoso com o Guará-
ni. Estão escalados, além dos
que treinaram na equipe prin-cipal, Valdomiro. Itamar, Al-
tair, Pedrinho, Osvaldo e Fio.

O Chefe da delegação será o
Diretor Flávio Soares de Mou-
ra e o médico o Dr. Nei Mau-
ro. Irão também o técnico
Renganeschi, o massagista
Luis Luz e o roupeiro Aniceto
Matos. De São Paulo, o Sr.
Flávio Soares de Moura volta-
rá ao Rio c, em Púrto Alegre,
assumirá o Sr. Gunnar Go-
ransson. No amistoso de Bagc,
o Flamengo receberá NCrS
17 000,00 (dezessete milhões de
cruzeiros antigos), 10 pelo pas-
se de Luís Cajíos e 7 como co-
ta do jogo.

O treino de ontem teve a
visita de Tupãzinho e Gildo,
ambos do Palmeiras, que con-
versaram com os jogadores e
com alguns torcedores.

nga ameaça nâo enfrentar
o Atlético se o Botafogo
não concordar em vendê-lo

O goleiro Manga ameaçou ontem não entrar em campo
se íôr escalado para jogar contra o Atlético, sábado próxi-
mo, quando o Botafogo estréia no Torneio Roberto Gomes
Pedrosa, se o seu clube não aceitar vende-lo para o Uni-
versitário de Lima, que lhe fêz excelente proposta.

— Não vou deixar os .dirigentes em paz — disse —

enquanto não conseguir a transferência. A verdade é que
depois da proposta dos peruanos náo tenho mais conse-

guido dormir direito e não me conformo em continuar no
Botafogo perdendo um monte de dinheiro.

O Diretor de Futebol do Bo-
tafogo, Sr. Xisto Toniato, com.
quem Manga voltou a conver-
sar depois do treino de ontem,
insistindo para ser vendido,
disse que o clube náo concor-
dará em abrir mão do seu jo-
gador de maneira alguma,
mesmo que a proposta pelo
passe seja muito boa.

Manga revelou que o Uni-
versitário lhe ofereceu 17 000
dólares de luvas — cerca de
NCrS 45 000,00 (45 milhões de
cruzeiros antigos) e salário
mensal de 1 500 dólares — cêr-
ca de NCrS 4 000,00 (4. milhões
de cruzeiros antigos) além de
NCrS 200 000,00 (200 milhões
de cruzeiros antigos) pelo
passe.

PARADA NÃO VOLTA

O Supervisor Nilton Santos
conversou ontem com os diri-
gentes do clube a respeito da
situação de Parada, que tele-
lanou para a sua residência
pedindo-lhe que intercedesse no
sentido de obter a concorda n-
cia para a sua troca ou venda
para um clube dc Sáo Paulo.

Parada explicou que sua fi-
lha não se da bem com o clima

do Rio e por isso não voltará
de forma nenhuma para o Bo-
tafogo, acrescentando ciue éle
mesmo poderá conseguir o jo-
gador para ser trocado. Os di-
rigentes do Botafogo disseram
que poderão concordar com a
troca, desde que o jogador ofe-
reciclo interesse ao clube.

INDIVIDUAL

Sem Gérson, com pancada
na coxa c no pé, c Joel, con-
tundido no joelho, o Botafogo
treinou ontem à tarde, cm Ge-
neral Severiano, durante 25
minutos. O atacante Paulo Cc-
sar, embora sentindo um mús-
culo da perna, participou do
treinamento.

Todos os outros jogadores
treinaram normalmente e ío-
ram depois dispensados, reini-
ciando-se os preparativos para
o jogo contra o Atlético na
próxima semana.

Jairzinho. embora não possa
andar, foi levado de automó-
vel per um amigo, ontem, a
General Severiano, o assistiu
o treinamento do Botafogo,
manifestando a sua tristeza
pelo íato de estar há tanto
tempo afastado dos gramados.

1

TARDE DE FOLGA

Logo após a sua chegada, a
delegação do Palmeiras seguiu
para o Hotel Nôvo Mundo, on-
tíe os jogadores almoçaram,
saindo depois para um passeio,
quando os que têm parentes no
Rio íoram visitá-los, enquanto
Gildo e Tupanzinho iam á Gá-
vea para assistir o treino do
Flamengo. Á noite, após o jan-
tar, os jogadores saíram pa:a
um cinema, o Bruni-Flamengo,
ficando Aimoré a assisàr teie-
visão no ho.el.

Segundo o técnico, a equipe
do Palmeiras estréia no Torneio
Roberto Gomes Pedrosa com a
seguinte formação: Valdir,
Dj?alma Santos, Djalma Dias,
Minuca e Ferrari; Zequinha a
Ademir da Guia; Gildo, Ser-
vílio. César e Rinaldo.

Como reservas vieram os jo-
gadores Dona, Geraldo Scotto,

Beldocci, Dudu, Tupanzinho,
Jair Bala e Dario.

O técnico Aimoré disse que o
ponta-de-lança Jair Bala, con-
tratado pelo Palmeiras recen-
temente, ainda não tem condi-
ções de entrar no time, pois
não fêz até agora nenhum trei-
no de conjunto no seu nôvo
clube. Embora Jair Bala tenha
vindo com a de.egação, Aimoré
Moreira declarou que somente
em último caso lançará mão do
jogador.

Quanto à derrota de 2 a 0
para o River Plate, técnico e
jogadores acharam o resultado
normal, pois '"no futebol nem
sempre se ganha". Djalma
Dias, afirmou que não deu
qualquer entrevista dizendo que
o Palmeiras anda mal, porque
não acha isso.

— O time não está excelente,
mas também náo está mal —
disse Djalma Diaa.

tRmF .: IPI* "dl

Cláudio continua sentindo
o tornozelo e pode entrar
mas só no final do jogo

Cláudio não jogará na partida dc amanhã, contra o
Palmeiras, porque voltou a sentir dor no tornozelo, após

participar durante 20 minutos do treino de conjunto de
ontem à tarde, mas o técnico Tim informou que, conforme
o andamento do jogo, pode fazê-lo entrar no final, o mes-
mo acontecendo eom o zagueiro Jairo Augusto.

Mário. Samarone e Lula foram os destaques do con-

junto dc ontem, quando os titulares golearam os reservas

por 8 a 1, jogando um futebol objetivo c vibrante, com
todos os gols saindo dc jogadas bonitas e bem trabalha-
das, fazendo com que a torcida os incentivasse durante
todo o treinamento.

Mário íêz ãois gols dos oito com que os titulares venceram os reservas

OS ARTILHEIROS
Para os titulares marcaram

Mário, Roberto Pinto e Amo-
roso, dois gols cada um, Lu-
la e Cláudio, enquanto Jorge
Costa marcou o único dos re-
servas.

O treino mostrou um maior
espírito de conjunto, uma vez
que tanto a defesa auxiliava
o ataque, vindo bem á frente,
como o ataque ia até á defesa,
quando os reservas atacavam.
Tim lançou Oliveira bem a
frente, fazendo-o treinar os
centros dirigidos a Amoroso.
jogada que levava constante
perigo ao gol adversário.
EM GRANDE FORMA

Samarone. que cresceu mui-
to com o desenrolar do apron-
to, foi uma peça das mais im-
portantes para a agresslvida-
dc que o Fluminense mos-
trou ontem, pois além dc
atravessar grande forma, vem
jogando conforme o técni-
co Tim, isto é, à base de tio-

ca de passes. Isso veio tornar
o ataque bem mais objetivo e
veloz. Mário também teve
atuação destacada, fazendo
jogadas bonitas, demonstran-
do muita velocidade e vonta-
de de jogar.

O time titular formou com:
Jorge Vitorio, Oliveira, Caxias
(Jairo Augusto), Altair e
Bauer; Denílson e Roberto
Pinto; Amoroso, Samarone,
(Cláudio), Mário e Lula.

Cláudio entrou em campo
bastante aplaudido pela tor-
cida, que momentos antes
mostrara desagrado pela sai-
da de Samarone. Tim e o Dr.
Valdir Luz passaram a obser-
var com atenção as jogadas de
que êle participava. O jogador
mostrou estar fora de sua me-
lhor forma, mas mesmo assim
féz jogadas de categoria, deu
bons passes c apresentou inte-
ligentes deslocamentos, aca-
bando por fazer um gol. nu-
ma corrida com bola desde o
meio-campo.



¦¦__¦-,_- i ¦ - ¦ —i \m___________\_m__n_m____m —___—

CADERNO DE

Editor:

WALDYR FIGUEIREDO

JORNAL DO BRASIL — Rio de Janeiro- sábado- 4 de março de 1967

DKW-Pique. já é
real depois de

muito trabalho
•Está praticamente pronto, depois cle mui-

to tempo cle trabalho, o protótipo DKW-Pi-
quet, carro idealizado e projetado pelo jovemarquiteto Cristiano Piquet Carneiro, qué mor-
reu num desastre automobilístico antes de
terminar a construção do modelo que imagi-
nou. O Sr. José Piquet Carneiro, pai de Cris-

tiano, auxiliado por alguns colegas de seu fi-
lho, resolveu levar o projeto adiante e final-
mente o carro está na fase de acabamento:
faltam apenas alguns retoques na caixa cle
câmbio. Para começar, o DKW-Piquet deve-
rá participar de uni concurso em São Paulo,
logo depois de terminado.
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Turismo mostra hoje como você poãe conhecer o Brasil inteirovisitando uma só cidade, Salvador da Bahia, que em seus dois andaressuas muitas igrejas e no modo alegre ãe viver ãe seu povo resume todoo País, da miséria do Nordeste à riqueza do Sul.Nas casas, nas ruas, no mar, nas cores, na sua cozinha típicanas gentes, nos seus costumes, Bahia se apresenta com íim contac/iantèar festivo, como se toãos lá vivessem num eterno carnaval

-Viltys agradece título
O Diretor-Presidente da Willys

Overland do Brasil, Sr. William Max
Pearce, escreveu carta ao JORNAL DO
BRASIL, agradecendo o título que o
Caderno de Automóveis e Turismo atri-
buiu ao Pick-Up Jeep, como "carro de
Utilidade Pública".

"O título tem valor todo especial
— disse — porque parte justamente cia
organização jornalística que, há alguns
anos, criou o Serviço de Utilidade Pú-
blica, difundindo-o por todo o País e

lançando as diretrizes que fizeram com
que muitas outras organizações jorna-
lísticas procurassem seguir os mesmos
caminhos."

"Ao prestar informações, ao divul-
gar orientação, ao se manter como um
assistente sempre pronto a ajudar um
leitor ou um ouvinte — afirmou o Sr.
William Max Pearce, a Rádio JB c o
JORNAL DO BRASIL prestam realmen-
le serviços de utilidade pública."

TREMENDÃO

Pronto, chefe, já enrolei o áinant^e até usei pÀel áe presente...-W-

Código Nacional de Trânsito

ou tração animal, deverão ser dotados, entre outros
oue venham a ser exigidos em lei, ou regulamento dos
sagu„ites equipamentos:

a) freios;

b) lu. branca dianteira ou luz vermelha traseira,
ou caladióptricos nas mesmas córes.

_ 5.° Nas estradas, o cano de escapamentò dos ca-
minhões movidos a óleo diesel deverá ser colocado com
saidà para cima.

OS GAZES DO ESCAPAMENTÒ DOS MOTORES
DIESEL, INTOXICAM QUANDO ASPIRADOS DIRETA-
MENTE, ALÉM DE ESTABELECEREM BLACK-OUT
DIURNO. É UMA LUZ PRETA, QUE TIRA A VISIBI-
LIDADE DOS VEÍCULOS QUE VEM A RETAGUARDA
OU QUE CRUZAM COM A "FABRICA DE FUMAÇA".
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§ 2.° — A entidade com jurisdição na via pública fica
responsável pela falta, insuficiência ou incorreta colo-
cação de sinalização.

Capítulo VI
DOS VEÍCULOS

Art. 35 — O Regulamento déste Código classificará
os veículos quanto a sua tração, espécie, categoria, di-
mensões, peso e equipamento.

Art. 36 — Só poderá transitar pelas vias terrestres o
veiculo cujo peso e cujas dimensões atenderem aos limi-
tes estabelecidos pela autoridade competente.

Art. 37 — Nenhum veiculo poderá ser licenciado ou
registrado, nem poderá transitar em via terrestre, sem
que ofereça completa segurança e esteja devidamente
equipado, nos termos déste Código e de seu Regulamento.

í í.° — Além da vistoria, que será feita por ocasião
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Jim Clark continua vencendo

Melbourne, Austrália (UPI-JB) — 0 es-coces Jim Clark, ex-campeão mundial de cor-ridas de automóvel, venceu pela segunda vez,domingo último, o campeonato da série TacáTaqman, com uma vitória em primeiro lugarna corrida pela Taça Internacional desta ci-dade.
Clark, dirigindo a sua Lotus de 2,5 li-tros, terminou 50 segundos na frente do aus-traliano Leo Geoghgan, e ganhou o titulocom 39 pontos, o bastante para não poderser igualado por qualquer outro corredor nacorrida que ainda resta na série.
Jackie Stewart, também da Escócia, é osegundo na série, com 18 pontos, vindo aseguir o australiano Gardner, com 10, o cam-

peão mundial Jack Brabham, da Austráliacom nove e Denis Hulme, da Nova Zelândia'com sete. '
Brabham liderou a corrida no iníciomas desistiu na nona das 32 voltas, por cau-sa de complicação no sistema elétrico de seucarro. Stewart passou a liderar mas em pou-

Austrália com .Lotus
ço tempo seu carro acusou defeito na caixade mudanças. O terceiro sucessor no domí-mo foi Hulme que também foi forçado a re-tirar-se em vista de problemas com a trans-missão.

Clark passou à frente na 23.* volta efoi sempre aumentando a vantagem até cru-zar a linha de chegada, com um tempo deo9 minutos 9,9 segundos.
Disse o ex-campeão: "Isso é uma home-nagem a meus mecânicos: meu cano termi-na todas as corridas." Esta foi a sexta vez:em que Clark competiu com a mesma má-

quina na sua Lotus,
Clark ganhou o campeonato com vitó-nas na Corrida pelo Troféu Ladv Wigramno Grande Lakesixe. e na Taça internacio-nal domingo passado, e com chegadas em se-

gundo lugar, na Nova Zelândia e na Austrá-lia, na semana passada.
_ A última corrida da série será domingo

próximo, na Tasmânia.

lifewente não tem piloto
Columbtis, Ohio (UPI-JB) — Há na Uni-

versidade Estadual de Ohio o automóvel mo-
dêlo 1965 que, comparado com outros carros de
sua morra o modelo, não parece ler coisa algu-
ma de diferente.

Mas tem: não precisa rie motorista.

O carro contém equipamento que em breve
permitira que éle corra pela estrada afora, faça
voltas, diminua ou aumente a velocidade' con-
forme seja necessário, tudo sozinho.

O sistema, automático, que será ativado pordispositivos eletrônicos embutidos na estrada,vem sendo construído há seis anos, sob a orien-tação do Dr. Robert L. Ccsgriff, chefe do La-boratório Estadual de Sistema de Comunicações
c Controles, em Ohio.

"feto sistema poderá ficar pronto parainstalação em estrada pública, dentro de 15anos", informou Cosgriff. "E eu naturalmente
espero-viajar num carro equipado com êle antesflo dia de minha aposentadoria daqui a 25anos."

O custo do sistema não será proibitivo, se-
gundo informa o professor. Uma vez chegada àínse de produção, a maleta de peças e compo-nentes para cada carro irá a uns 100 dólares.A despesa com a instalação dcs componentes naestrada propriamente dita seria de cerca de40 000 dólares por milha de alameda de estradaou seja, um décimo dos pastos com a construçãoda rodovia.

Em vista do uso acentuado de circuito1;transistorizados, o sistema é parcialmente o re-sultado dos progressos recentes no campo daeletrônica e seria imposível há apenas 10 anos.

Uma parte importante do sistema de auto-maça o, e na verdade um projeto paralelo em sie o novo tipo de dispositivo-contrôle, em subs-tituição ao volante de direção, aos pedais dofreio e de aceleração nos carros de hoje

É um controle por meio de alavanca, oumanche. Para correr mais o motorista empurraa alavanca para a írente; puxando-a para tráso veiculo pára; curvas para a direita ou para aesquerda serão feitas levando a alavanca parao lado da curva a ser realizada.

Para colocar o carro sob controle automá-tico basta apertar um botão na alavanca. Emcaso de emergência, basta soltar o'botão doautomático c o veículo volta, a*correr sob o co-mando do motorista.

No carro de testes a alavanca já substituios controles convencionais, embora o pedal defreio tenha sido conservado, por medida de se-
gurança. Os testes feitos num trecho de estradarural ainda mostram jrrllos na alavanca, masas pesquisadores acham que podem eliminá-losfacilmente.

Para que o carro ande sobre a estrada serãonecessários dois cabos condutores abaixo da su-
perfieie pavimentada; pequenas quantidades deeletricidade passam por eles e ativam duasbobinas elétricas — uma na parte dianteiracentral do carro c- a outra, de um lado do chás-si. As bobinas transmitirão as emissões eletri-cas para os detetores, unia espécie dc voltime-tros sofisticados, que registrarão quando a bo-bina dianteira estiver muito distante do cabocondutor ou se a bobina lateral estiver fora dealinhamento /Hrecional. .

"A emissão dos detetores é levada a um pe-queno módulo computador que melhora o sinale manda uma ordem eletrônica para o controledc direção (a alavanca ou manche, que con-trola a direçáo nas rodas dianteiras.»

Isso pode parecer complexo, n firma Cos-
gnfí, "mus está nos livros há anos", e deu pou-cgs problema* acs pesquisadores. A parte real-mente complicada do' sistema é o contròielongitudinal através do qual o carro "automa-
«zado» permanece a distância adequada doveiculo que trafega à sua írente

O controle dessa distância exige que de-
teteres sejam embutidos na estrada. Quando o
carro passa- por sôbre um detetor, o aparelho
envia um sinal elétrico a outro detetor atrás
de si, e estabelece uma reação em cadeia. Quan-do o sinal alcança o detetor bastante atrás na
estrada, para que haja uma distancia razoável
de acompanhamento, especialmente para os que
gostam de correr. Aquele detetor envia o sinal
para o carro que vem atrás.

"O sistema pode determinar a velocidade
do veiculo que vai à frente e a distância queêle se encontra", declarou Cosgriff. "Desse mo-
do o computador no segundo carro manda-o
conservar a mesma velocidade, acelerar ou di-
minuir a marcha, de modo a manter a distân-
cia de segurança. "

Quase todas as facetas do sistema foram
testadas no Laboratório e os engenheiros jáconseguiram testar o controle longitudinal na
estrada, fazendo uso de um "carro fantasma"
liderando os demais. Mas o sistema embutido
na estrada não podo ser testado até que seja
concluído no interior de Ohio o nóvo Centro de
Pesquisa sôbre Transporte, que vai custar' US$"5 milhões.

"Instalaremos um sistema por baixo da
estrada naquele Centro no verão de 1969", infor-
mou o professor. "Lá poderemos íazer testes á
grandes velocidades, sem ninguém no carro."

O projeto é patrocinado pelo Departamento
de Estradas de Rodagem de Ohio, e pelo Bu-
reau Federal de Estradas Públicas. O carro
teste íoi deado pela Chrysler Corp, mas até
agora nenhuma encomenda íoi recebida da
indústria automobilística. E nem íoi solicitada."

Ccsgriff disse que agora procura apoio dos
fabricantes "porque se não tivermos o equipa-
mento de que precisamos, enfrentaremos sérias
dificuldades quando estivermos prontos parainstalar o sistema experimental no leito da
da, dentro de alguns anos".
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Columhus, Oliio: O motorista de provas Bill Montano (à esquerda) explica as operações de umcarro experimental ao jornalista Dcnnis Mog, do Estado ile Ohio. A Universidade Estadual de.Ohio esta fazendo experiências com o carro que em breve trafegará sozinho na estrada fará cur-vas, diminuíra ou aumentará a velocidade, tudo sem qualquer auxílio de motorista. (Foto da LPI i

do licenciamento, poderão ser exigidas outras a critério
da autoridade de trânsito.

i 2." — Sãc consideradas, alem de outros que ve-
nham a ser destinados pelo Conselho Nacional de Trân-

. sito, como equipamentos obrigatórios' dos veículos au-
Mttnotores:

a) pára-choques dianteiros e traseiros;

b) protetores para as rodas traseiras dos caminhões;

c) espelhos retrovisores;

d) limpadores de pára-brisas;

e) pala interna de proteção contra o sol, para mo-
toristas;

í) íoroletes e faróis dianteiros de luz branca;

g) lanternas de luz vermelha na parte traseira;

h) velocimetro;

í) buzina;

J) dispositivo de sinalização noturna, de emergén-
cia, independente do circuito elétrico do veiculo;

1) extintor de incêndio para veículos de carga etransporta coletivo;

ir.) silenciador dos ruídos de explosão do motor;

n) freios dc estacionamento c de .pé, com coman-
dos independentes;

o) luz para o sinal de "pare";

p) iluminação de placa traseira;
ql indicadores luminosos de mudança de direção,

à frente e atrás, inclusive para reboques, carretas c si-
milnres;

r) cintos de segurança para árvore de transmissão
tíe veículos de transporte coletivo e de carga;

s) pneus que ofereçam condições mínimas de se-
gurança;

ti registra dores de velocidades, nos veiculas desti-
nados* ao transporte de escolares.

5 3.° — O equipamento de motocicletas, motonetas,
ciclomotorcs, motoíurgões, tratores, microtratores, cava-
los mecânicos, reboques, carretas e seus similares, além
aos veículos mencionados no Art. 63 será estipulado pelo
Regulamento dêste Código.

I 4.» — Os demais veículos, de propulsão humana

i '
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Andreotí ganha
em Inclianápolis

Daytoná Beach, Flórida (UPI-JB) — Mário
Andreoti aprendeu em Indianópolis que pé de
pluma não ganha corrida de automóvel.

A lição lhe rendeu mais de 43 500 dólares
domingo passado, quando venceu a corrida rios 500
em Daytona, depois de um duelo com o vetera-
no Fred Lorenzen.

Com apenas 26 anos de idade e já um vete-
rano da corrida dos 500 em Indianópolis. An-
dreoti calcou o acelerador até o soalho e "cor-

reu enfiado o tempo todo", em Ford ouro azul,
modelo 19G7. Os dois principais corredores diri-
giam Fords novos e estavam com uma diferença
de.apenas 22 segundos quando Andreoti recebeu
o aceno da bandeira em xadrez.

O resultado constituiu um grande desencan-
to para Lorenzen, que havia vencido a corrida
em 1965. Lorenzen, que é um bom corredor, apa-
rentemente cometeu um erro ao tentar, no fim,
correr colado ao carro de Tiny Lund, de Dross,
Carolina do Sul, para economizar combustível.

"Enquanto éle brincava com Lund. eu esca-
pei", declarou Andreoti. "Pensei 

que Fred la ten-
tar enganar-me, mas em vez disso êle se con-
centrou no Lund."

Andreoti recebeu 43 500 dólares pela vitória,
e mais os prêmios concedidos pelas companhias
de equipamento, o qúe levou o total para mais

de 50 000 dólares. Lorenzen ganhou 14 950 dóla-
res pela segunda colocação na corrida.

Em terceiro chegou James Hylton numa Dod-
ge 1965. Lund foi o quarto em sua Plymouth e
Jerry Grano, de Escondido, Califórnia, chegou
em quinto, numa Plymouth 1967.

A maioria dos favoritos não participou da
corrida, que foi disputada perante 92 255 pessoas,
numa temperatura de oito graus abaixo de zero.

Uma das primeiras baixas foi a de Lee Roy
Yarborough, que fêz várias voltas a 180 milhas
por hora, "queimando a pista" mas que terminou
por fundir a máquina de sua Dodge Charger
1967.

David Pearson também fundiu a maquina
Charger em frente às arquibancadas, quando li-
derava ria 159." volta da corrida de 200 voltas..
Curtis Turner, que saiu atrasado em um Chevel-
le 1966, também fundiu a máquina tentando re-
cuperar a distância.

.Richard Petty, de Randleman, Carolina do
Norte, tentou uma terceira vitória na corrida dos
500, com uma Plymouth 1967, mas fundiu a má-
quina já no fim da prova.

O recorde de velocidade média dc Petty, dc
154,334 milhas por hora, estabelecido em 1964,

permanece com èle. Um total de nove bandel-
ras de precaução registraram a média de An-
dreoti como 146,926 milhas por hora.
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^¦-¦¦XxpPPx.-:.' ¦¦ . ¦.Pp.-y.p^'. -¦'.¦'¦'¦¦¦.¦ V / 
'¦-'. 

. s-:««Aí** ._¦'.
.- ..'...-¦ . . -:. ..¦¦• -.:¦•- ...... >r.: -..;_)..'¦ '.:.'¦'' -¦ '-'.* :¦:''"."í

¦: ^ ____ _—.—¦———-—~r~. ; • ~~~~ ¦¦j$£j£Wfi 
;$§

Cetf. da Automivel» - Jornal do Br-sü, ..Wo, 4-3-Í7 _. 3

cdelos
esportivos

guardam
segurança

Entre os modelos mais sensacionais lançados du-
rante o 14.° Salão Internacional de Automóveis de
Turim destacaram-se dois esportivos, que chama-
ram a atenção dos presentes pela sua leveza, iun-
cionalidade, conforto e beleza. Trata-se do Alfa Ro-
meo 1 600 Spider e da Berlineta Dino, os dois com
carroçadas trabalhadas pela Casa Pininfarina.
Como os demais modelos lançados no Salão Inter-
nacional de Turim, o Alfa Romeo Spyder (émcima) e a Berlineta Dino (ao lado) foram concebi-
dos dentro de um estilo de desenho que se vai tor-nando cada vez mais usado pelos desenhistas de car-
roçarias de automóveis: o traço plausível, que une
os elementos da beleza aos requisitos técnicos da se-
gurança e do conforto exigidos pelas leis de muitos
países. Os dois modelos, mecanicamente invejáveis,
pois contam com uma série de aperfeiçoamentos no-táveis, iniciam uma nova era no setor dos automó-veis de comportamento e de aparência esportiva, quenão perdem, nem por isso, as condições de desempe-
nho exigidas pela segurança.
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ui esfá o conjunto extrafor de rolante,
de satélites dos tais "especialistas"

O VOLKSWAGEN DO BRASIL SS,s aa caixa

-2*v

Parn! parn! paml
E os rolamentos já estão extraídos.
Aliás, os "especialistas" têm

uma habilidade admirável:
Com êsse mesmo conjunto fazem

desmontagens, ajustes, regulagens,
calibragens, montagens...

O pessoal dos Serviços Autorizados
Volkswagen é muito mais profissional.

Tem ferramentas especiais para
extrair rolamentos.

Outras para fazer regulagens.
Outras para ajustar.
Outras para calibrar.
E assim por diante.
Quando nós os nomeamos

"Serviços Autorizados", exigimos que
seus mecânicos fizessem estágio

na Fábrica.
Exigimos que mantivessem um amplo

estoque de peças.
E exigimos que usassem somente

equipamentos aprovados por nós.
^^%k Fizemos isso pensando

f J| em v. e no seu Volkswagen.
^fiWã Principalmente nele. que sofre mais

ir com os parn! parn! parn!

r® <€•.

Detroit (UPI-JB) — Da próxima vez que estiver pl-sando na estrada a 80 oú 100 quilômetros por hora, eom
dois carros de distância do veículo em sua trente, lembre-
se de uma folha de papel de 30 centímetros de lado.

Com cuidado, V. poderá colocar-se de pé nesse espaço,
talvez com os pés a dois centímetros um do outro.

Formou o qua,dro?
Pois bem, êsse é o total de superfície que seu car-

ro tem para parar.
Os quatro pneus de um carro são o seu único con-

tato com a estrada. Cada pneu senta sôbre uma super-
íicie oval na sua forma, com 12 centímetros de largura
por 20 de comprimento — menos de 250cm2 por pneu, ou
menos de 1 000ci__2 nas quatro rodas. Isto 

"é, 
menos de

1 000cm2 de área de fricção para fazer parar um veículo
cie quase duas toneladas.

Não admira que um motorista comum precise de uma
extensão quase do tamanho de um campo de íutebol parafrear um carro a 100 quilômetros por hora — mesmo em
situação de pânico. Os peritos, com o melhor equipamert-
to e nas melhores condições, não podem fazê-lo em me-
nos de 56 metros.

Nesses números não está incluído o tempo de reação— -do momento em que o motorista tira o pé do acelera-
dor, pisa no pedal de freio e ao que finalmente inicia o
processo de íazer parar o carro. Isso leva um segundo ou
mais e num segundo o veículo já andou 30 metros e só
então começa a queda perceptível de velocidade.

Não são muitos os motoristas comuns que dispõem do
melhor equipamento e as melhores condições são as mais
imprevisíveis. É nesse ponto que muitos motoristas erram.
Dirigem com velocidade excessiva para as circunstâncias
ern que o fazem.

Por exemplo', segundo a Associação de Fabricantes da
Artigos de Borracha (UMA), um carro a 50 quilômetros
por hora precisa, para parar numa estrada molhada, de
uma distância quatro vezes maior do que numa superfície
seca.

A RMA aponta as três condições mais prejudiciais ao
processo de fazer parar um carro. Uma é a estrada mo-
lhada ou escorregadia. A segunda é a velocidade exces-
siva. Pneus carecas vêm em terceiro lugar. Qualquerdessas crês circunstâncias ou combinação delas pode dar
margem a situação mais perigosa para o motorista — a
derrapagem.

Uma das situações mais enganadoras entre tôdas é
quando caiu apenas uma chuvinha fina. O motorista que
pensar que isso não torna a estrada escorregadia está er-
rado: o óleo ílno da pavimentação boia na camada fina
de água e forma um lubrificante traiçoeiro, entre os pneuse a estrada. A chuva pesada lava êsse perigo.

Estradas molhadas, naturalmente, são sempre perigo-sas. Mas são muito mais perigosas depois tíe uma chuva
leve porque então a superfície está molhada e oleosa.

Pense naqueles poucos centímetros quadrados de su-
períicie de contato dos pneus de seu carro quando V. es-
tiver dirigindo numa estrada molhada. Pense neles mes-
mo nas estradas secas — e naquele campo de futebol parafrear.

Guarde êsses pensamentos que poderão salvar a sua
vida.
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Todo transistorizado, o máximo em som no
seu carro. Grande coleção de "cartridges."
Representante exclusivo para todo o Brasil

auristéreo El
Importação, Comércio e Indústria %_%«

Diitr!b<_KÍerw:TeÍePro, Lear-J. í.Stereo 8 e Fidpiipac

Demonstrações -Rua da Alfândega. 53-1;-Rio
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Esta semana continuaremos a

responder aos leitores. As cartas
não param de chegar e, na medida
de nossas possibilidades, procurare-
mos atender a todas as consultas,

MÁRIO AZEVEDO RODRI-
GUES — Posso pintar um carro ãe
cór clara mesmo sendo êle escuro?
Não vai ficar manchado? Não vai
depois de algum tempo aparecer a
pintura antiga?

Qualquer que seja a cor do
carro, você pode pintá-lo de côr cia-
ra, não há nenhum problema. O
que é necessário é que o pintor faça
o serviço bem feito. Se êle pintar
por cima da outra tinta, sem ras-
par o carro, é certo que dentro de
pouco tempo a tinta escura come-
cará a aparecer por baixo da outra.

JOEL MENDES DE OLIVEIRA
— A Delsul faz revisão em carro
que não tenha sido comprado ne-
la? Estoii perguntando porque um
amigo é cliente dessa oficina e tem
feito boas referências...

Qualquer oficina autorizada
faz revisão nos carros de sua linha
mesmo que eles não tenham sido
comprados nela. Quanto à qualida-de do serviço da Delsul, podemosassegurár-ihe que é de primeira or-
dem e que eles trabalham com ho-
nestidade.

CARLOS LIPPI — Ha alguma
lei que proíba o uso ãe telha trans-
parente como capota de carro? Que-ria usar êsse novo tipo porque acho
que a duração seria muito maior.

Não há nada que o impeça
de utilizar a telha transparente (de

plástico, é claro) como capota no
seu jipe. Você terá que fixá-la de
modo a que ela não passe a cons-
tituir perigo para ninguém. Se ela
atentar contra a segurança, o De-
partamento de Trânsito, certamen-
te, não emplacará o seu carro. Aidéia que você apresenta em sua
carta é muito boa; passe por aqui
para conversarmos. Teremos muito
prazer em encaminhá-lo a quem de
direito.

MOACIR WERNECK — Já li
uma vez na sua coluna Amaciando¦uma referência ao Motorádio e a
uma oficina especializada. Agora
que comprei carro novo, queria co-
locar êsse rádio; o senhor poderiame dar o endereço?

A oficina especializada queindiquei nesta coluna é o Labora-
tório Técnico Eletrônico, na Aveni-
da Nossa Senhora de Fátima, 50,
próximo à Rua Riachuelo. Pode
procurar o Paulino ou o Andrade
que eles irão atendê-lo com tôda aatenção. O que eles disserem você
pode fazer porque os dois são pro-fissionais. muito honestos e verda-
deiros gentlcmen.

MARIA OLIVIA REBELO —-
Por que a Volkswagen não faz um
curso para a mulher que dirige, a
exemplo do que fêz a Vemag? O
JORNAL DO BRASIL não poderiadar êsse curso?

Há alguns meses atrás en-
Liamos em contato com o nosso
amigo Reginaldo Fonotti, homem
de Relações Públicas da Volkswa-
gen, e tratamos dêsse assunto. É
possível que em data bem próximaestejamos dando êsse curso aqui no
Rio.

__.._j

Jaguai* aiiuneia
limusine média

LONDRES (BNS-JB)— Uma versão remodela-
da do famoso Mark 10 e
um novo modelo destina-
do ao setor do mercado
que mais rapidamente se
desenvolve e em que a
concorrência é mais in-
tensa — o das limusines
de dimensão média —
foi anunciada pela Ja»
guar Cars Ltd.

O novo 420, aditameii-
to à linha da Jaguar de
carros médios, é.propnl-
sionado por um motor de
4,2 litros e dois carbura-
dores, versão de 245 H.P.
ao freio da série XK,
mundialmente famosa.
Muito flexível e suave —.
capaz de manter a prisea velocidades tão baixas
como 15 km por hora —
o motor pode receber
uma caixa de quatro ve-
locidades, todas sincro-
nizadas, ou uma trans-
missão automática Borg
Warner modelo 8. Os
freios assistidos são de
disco, da marca Girling,
com circuitos hidráulicos
independentes à frente e
à_retaguarda. A suspen-
são c independente nas
quatro rodas e a direção
pode ser assistida em
grau variável pela ineor-
poração do sistema Va-ramatic, como extra op-
cional.

O estilo, dentro da.s
melhores tradições da
Jaguar, é luxuoso, sem
deixar por isso de ser
funcional. Um formato
mais aerodinâmico .da
grelha de radiador, o
mais recente sistema de
quatro faróis da Lucas,
e novos aros das rodas
dão a êste modelo para1967 um aspecto de su-
prema distinção.

O interior' está bem
equipado e luxuosamen-
te decorado com os bor-

PEUGEOT
TRANSMOTOR S A
distribuidor exclusivo

PARTICIPA
SEU NOVO

:nderêço à
RUA SÃO JANUÁRIO

799
70N.S: 34-6512 - 34-4513

Coniplsto oficina príprid o1«n~
dendo também ern .erviços fls
Içlnlernqgím; .pinlvrOj, ;lubtjfi-

dos do painel e das por-tas fortemente almoía-
ciados, o que contribui
para reforçar o alto graude segurança inerente ao
carro. O 420 tem um re-
Jógio transistorizado de
nòvo modelo e o seu sis-
tema elétrico inclui um
alternador como equipa-
mento normal..
CARACTERÍSTICAS
DO 420-G

Por sua vez o 420-G.
que é o desenvolvimento
lógico do famoso Mark-
10, tem uma grelha de
radiador de novo forma-
to, novos aros de rodas,
frisos cromados laterais
e um pequeno repetidor
do sinal de mudança de
direção montado no topo
dos pára-lamas dlantei-
ros. As modificações no
interior incluem líôvo de-
senho do quadro de ins-
trumentos e assentos di-
anteiros de novo formato,
utilizando no estofo cou-
ro ventilado e oferecendo
mais apoio lateral. O mo-
dêlp tem o mesmo alto
padrão de acabamento e
inst r umentalizacão do
Mark-10.

Mecanicamente, o 420-
G é idêntico ao Mark-10,
que substitui. A propul-são é proporcionada pelomotor XK de 4,2 litros
com três carburadores,
c desenvolve 265 H.P.
ao freio. Pode-se escolher
entre a caixa, manual,
com ou sem supermar-
cha, e a transmissão au-
tomática. Os freios dedisco Dunlop são servo-
assistidos, com circuitos
hidráulicos independen-
tes à frente e à retaguar-
da. A suspensão é com-
pletamente independente
nas quatro rodas. A dire-
ção assistida Varamatic
constitui e q u i p amento
normal.
NOVOS MODELOS BMC

Os aperfeiçoamentos
recentemente anun cia-
dos nos modelos de luxo

| da BMC da linha Mini'¦ trazem a garantia de queos carros em questão —'
o Wolseley Hornet Mark
III e o Riley Elf Mark III— terão ainda maior êxi-
to em 1967 do que até
agora.

O aspecto exterior íoi
grandemente melhorado
graças ao emprego de do-
bradiças ocultas nas por-tas e elegantes fechadu-
ras de botão. Há também
maçanetas separa-

i das para puxar as portas.Os ventiladores regula-
veis asseguram o acesso

: de ar fresco a todos os
, pontos do carro. A mu-

dança de velocidades por.meio de uma alavanca de
ação indireta é mais sua-
ve e precisa.

As características quetornam os Minis famosos
em todo o mundo — tais
como a suspensão hidro-
lástica, o excelente ren-
dimento, a grande eco-
nomia. de combustível e a
eficiência — são manti-
das nos modelos de 1967.

No capítulo dos carros
esporte, o novo Austin
Healev Sprite Mark IV e
MG Midget Mark III fo-
ram equipados com um
nòvo motor de 1 275 cc.
que desenvolve 65 HP ao
freio a 6 000 r.p.m. O
aumento de binário dá
maior margem de potên-cia-segurança nas ultra-
passagens e nas curvas.
LIMPA-VIDROS
INTERMITENTE

Sabe-se que o uso oca-
sional, em vez de conti-
nuo, do limpa-vklros em
tempo de chuviscos ligei-
ros ou neblina proporcio-na melhor visibilidade.
Com a criação de um dis-
positivo qúe faz justa-mente isso, o Transistor-
Controlleã Delay, a fir-
ma Joseph Lucas acaba
de dar nova contribuição
à segurança do trânsito.

O aparelho varia a fre-
qüência dos movimentos
do limpa-vidros, poden-do ser regulado de for-
ma a obedecer a interva-
los de alguns segundos
sem necessidade de o
condutor acionar conti-
nuamente o interruptor.

O interruptor monta-
do no painel permitedois tipos de funciona-
mento — contínuo ou
intermitente. Presente-
m e n t e, o dispositivo
T.C.D. da Lucas é fome-
cido apenas aos fabrican-
tes para instalação como
equipamento de origem.
CALOR E FRIO

O equipamento cíássi-
co de aquecimento de ar
condicionado exige apa-
relhos separados paraaquecer o ar e refrigera-
lo. O projeto de combi-
nar os dois sistemas num
único dispositivo está
presentemente em estu-
do na fábrica da Smiths
Industries, em Oxford-
shire.

Êsse novo aparelho
oferecerá uma solução
muito compacta para os
problemas de despesa,
espaço e complexidade
de comandos que atual-
mente limitam o uso de
sistemas de aquecimen-
to e refrigeração aos cai*-
ros de preços mais ele-
v:. dos.
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At condir-ües do São Paulo tèm atrapalhado muito Fontenele em Sã»I atilo e ato seu filho tem servido dc alegação para os oposicionistas

Fontenele tem dificuldades em
M*aiêlo9 mas esperta vemmmv

Sâo Paulo (Sucursal) — A mo-
rosldade da administração pública
e a indisciplina dos motoristas —
agravadas pela própria topografia
da Cidade —- são as principais dl-
íiculdades que o Coronel Américo
Fontenele está encontrando para
resolver o problema do trânsito em
São Paulo, onde a Oporação-Ban-
deirantes, planejada pela equipe cie
técnicos da .sua empresa FONTEC
e pelos engenheiros do Departa-
mento Estadual de Trânsito, sò-
mente agora começa a apresentar
melhores resultados.

A opinião pública ficou dividida:
quem saiu pessoalmente prejudi-
cado com a operação não perde
uma oportunidade para tentar pro-
var que "o homem é louco", a co-
meçar pela Deputada Conceição da
Costa Neves, que se utiliza de um
vocabulário um tanto forte quando
se refere ao Coronel cm seus dis-
cursos na Assembléia Legislativa.
Nessas ocasiões, "débil mental" e"moleque" são os termos mais ame-
nos.

A SITUAÇÃO

Mas há muita gente que vè no
Diretor de Trânsito uni homem ca-
paz, responsável pela disciplinação
do tráfego no Rio, estudioso do as-
sunto e com uma grande qualida-
de: a intransigência, que não o
torna inoperante apesar de sua
enorme capacidade de comprar bri-
gas. Atualmente, além das natu-
rais preocupações com o trânsito,
especificamente, o Coronel Fonte-
nele ainda tem que arranjar um
tempinho para responder ao Juiz
de Menores, que proibiu a partici-
pação de seu íilho Leleco no co-
nheeido esvazia-pneu, sem nenhu-
ma justificativa legal.

Durante quatro meses, antes
da posse do Governador Abreu So-
dré, o Coronel Fontenele percor-
reu São Paulo de cima a baixo,
conversou com motoristas, estudou
detalhadamente cada trecho do
centro da Cidade onde havia con-
gestionamento, procurou as .solu-
ções para cada caso particular,
partindo dc nm principio geral, o
de que São Paulo é uma cidade
circular. No Rio, as operações ti-
veram características ljueares. Co-
nieçou com o centro e, em seguida,
e.stendeu-se aos bairros. Mas em
São Paulo, o sistema teria que se
basear em rótulas de circulação,
liara evitar que os carros conver-
gissem para um único ponte.

No dia !) de fevereiro ultimo, o
Coronel Fontenele era designado
para o Departamento Estadual de
Trânsito, que substituiu a Direto-
ria do Serviço de Trânsito. Em seu
discurso de posse, depois de fazer
tuna análise das condições do
transporte de riquezas nò Estado,
assinalava que a frota de veículos
aumentava anualmente em 70 mil
unidades, "enquanto as interrup-
cões de trânsito acarretam prejui-
zos de NCrS 13 bilhões (treze tri-

lhões de cruzeiros antigos)' sòmen-
te na Capital".

O programa de trabalho então
apresentado bascava-se nos se-
guintes itens principais:

"Aumento da velocidade mé-
dia comercial dos coletivos, com o
tráfego fluindo livremente, para se
reduzir o tempo de ir e vir ao trn-
baJho e diminuir o consumo dc
combustíveis e lubrificantes, com
economia de divisas;

Alívio cia tensão com quedirigem os motoristas, pela desobs-
trução, pelo desengarrafamento e
humanização do trânsito paulista,
eiiminando tecnicamente os abusos
das buzinas;

Criação da mentalidade do
trânsito, de modo que os paulistas
incorporem-na como assunto coti-
diano e até de seu anedotário;

Eliminação dos motoristas
incapazes, que dirigem veículos sem
condições físicas ou psíquicas, atra-
vés do emprego de fiscalização ri-
gorosa aos infratores contumazes,
aos quais estamos declarando guer-
ra a partir dêste momento;

Atendimento racional, ho-
nesto e respeitoso aos motoristas e
proprietários de veiculos não in-
tratores, dentro e íora das depen-
dências do DET, para estimulá-los
cada vez mais a cumprirem as re-
gras de circulação e respeitarem as
leis e as autoridades do trânsito;

Eliminação de quaisquer es-
pécies de privilégios ou de favores,
porque trabalharemos com o Có-
digo Nacional de Trânsito em uma
das mãos e com as diretrizes do
Governo Abreu Sodré na outra, ins-
pirados pelas leis do bom senso e
do interesse público."

A IMPLANTAÇÃO

Antes de iniciar a Operação-
Bandeirantes, o Coronel começou
por tomar uma medida que lhe va-
leu logo muitas críticas, ataques,
xingamentos, ameaças de agressão
e uma campanha de um grupo de
jornais paulistas: descentralizou os
terminais rodoviários, deixando a
Estação Rodoviária de São Paulo
praticamente abandonada. De um
dia para o outro, milhares de tra-
balhadores ficaram sem saber on-
de tomar seus ônibus, enquanto os
comerciantes instalados na Rodo-
viária chegaram a fechar suas por-
tas em sinal de protesto contra a
diminuição das vendas. O Coronel
foi pessoalmente à Rodoviária, ar-
rançou os cartazes dos guichês e
lojas, ameaçou prender todo mun-
do e conseguiu do Governador
Abreu Sodré a expropriação do Io-
cal, pois se tratava de uma emprê-
sa privada. Nos seis novos termi-
nais não havia condições de iun-
cionamento. Os ônibus se amou-
toavam junto às. calçadas. Alguns
jornais publicaram fotos de crian-
cas urinando em postes, pela fal-
ta de sanitários. Mas a descentra-

lização era uma medida de capital
importância para o plano, pois os
ônibus eram responsáveis por gran-
des engarrafamentos. Era apenas
uma questão de tempo para a po-
pulação acostumar-se.

GUARDA-CHUVA DE ALUGUEL

Mesmo assim, porém, as criti-
cas continuaram. Um dos pontos
mais atacados era o íato de terem
os trabalhadores, residentes nas ci-
dades próximas à Capital;- de to-
mar mais de um ônibus, depois da
descentralização dos terminais ro-
doviários dos coletivos. Como a Es-
tação Rodoviária é praticamente
no centro de São Paulo, antes era
feito um percurso direto, numa só
condução.

Para desfazer essas criticas, o
Coronel Fontenele conseguiu, da
Prefeitura, a criação de linhas cir-
culares, que passaram a interligar'
os novos terminas ao centro da Ci-
dade. E mais: conseguiu também
uma redução nos preços das passa-
gens desses ônibus circulares. As-
sim, os trabalhadores que venham
das cidades próximas, ao descerem»
do ô n í b u s, nos novos terminais,
recebem um bilhete que represen-
tara abatimento de 2/3 nos preços
das passagens dos ônibus circula-
res.

Ao mesmo tempo, o DET su
entendia com a Prefeitura para a
construção, imediata, de abrigos
junto aos novos pontos terminais.
Enquanto a situação não se nor-
maliza, porém, uma legião de ca-
melôs passou a aproveitar a falta
de condições dos pontos terminais
recém-criados: além de vender
desde cigarros até comprimidos
contra dor de d e n t e, chegaram
mesmo a instituir aluguel de pe-
quenos bancos ou de um guarda-
chuva, cobrando por hora.

A Ooperaç.ão-Rodoviária, po-
rém, serviu como preparação do
espírito dos paulistas para o res-
to do Plano Diretor de São Pau-
lo. Aproveitando uma tarde dc
sábado, o Coronel Fontenele ini-
ciou a reforma mais profunda até
hoje implantada no .trânsito da
Capital. No comando de cerca de
dois mil guardas — os quais mais
tarde èle mesmo admitiu não es-
tarem tão bem preparados quan-
to se supunha — o Diretor de
Trânsito íoi para a rua e colocou
caminhões obstruindo as vias que
serviriam de limites dos bolsões.

Os bulsòes são as áreas reser-
vadas para estacionamento pago,
onde o.s táxis podem trafegar li-
vrgmente. Em seguida, fechou as
ruas para obrigar os motoristas a
utilizarem as rótulas principal e
secundária em que se fundamen-
tava o seu esquema de circulação.
Assim que ns primeiras correntes

de tráfego passaram a correr pe-
las rótulas, os caminhões íoram
retirados e a fiscalização ficou k
cargo dos guardas.

Como a maioria não conhecia
bem o plano, houve muita confii-
são a princípio, mas a situação

. aos poucos se foi normalizando.
As dificuldades que surgiram pro-
vocaram alterações no esquema
inicial, à medida que o Coronel ti-
nha oportunidade de verificar, na
prática, o acerto ou o erro de uma
medida.

A VITÓRIA DO CORONEL

O Coronel Fontenele considera
sua Opera ção-Bandeiran tes vito-
riosa. No momento, vem se preo-
cupando "com a sabotagem por
parte, até mesmo, de engenheiros
da antiga DST".

Teve de exonerar dois e há ca-
sos de placas de sinalização in-
vertidas, de madrugada, provo-
canelo muita confusão no dia se-
guinte. Segundo éle, são os anti-
gos privilegiados ou então play-
boys, sem nada para fazer.

Na próxima semana, a compa-
nhia municipal de transportes
coletivos iniciará a mudança das
linhas de ônibus elétricos, o queirá facilitar bastante as coisas pa-ra os moradores dos subúrbios. No
setor de controle rie tráfego, che-
garão os novos sinais, de SO por 40
segundos, e de 60 por 60. Nesse
ponto, entram as criticas do Coro-
nei contra a administração públi-ca, que êle considera atrasada em
20 anos, em relação ao Rio, pois o.s
sinais e os blocos de concreto pré-moldados, para demarcação, cons-
tituíram grande problema ao se-
rem encomendados.

Com relação ao pessoal, o Co-
ronel Fontenele acha que os guar-
das já se estão adaptando ao es-
quema. Antes o sinal era contro-
lado a olho: quando o guarda no-
tava esvaziamento de uma rua —
ou então as buzinas se tornavam
mais insistentes — abria o sinal.
Agora o controle é feito com o
olho no relógio, e não nos auto-
móveis.

No próximo dia 17, começará a
reforma na Zona Norte, e até o
meio do ano o trânsito em tôda a
Capital estará completamente mu-
dado.

Até dezembro, será a vez de
Santo André e Campinas. O inte-
rior do Estado será objeto de pia--
nejamento e aplicação até o meio
do próximo ano.

Em julho de 1968, o Coronel
Américo Fontenele pretende reco-
lher suas bagagens, tomar um
avião para o Rio e se reinstalar na
iniciativa privada, com a FONTEC,
deixando atrás de si 16 milhões de
paulistas agradecidos — ou então
certos de que o trânsito não tem k
mesmo solução ou que o Coronei
Fontenele é que não entende me?- «1
mo do assunto.
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Argentina vai
ensinar tudo
sôbre câmping

Buenos Aires (do Bureau do
JORNAL HO BRASIL) —
Quem gosta dc camping c qui-
ser desfrutar o panorama d;v
•/ono dos lagos dc Ncuqucm —
que têm ipor fun tio os picos nc-
vados dc Bariloche — pode
participar da II Fesla Nacio-
uai do Acampamento, promo-
vida ate fins de março pela Bi-
reção de Turismo c Termos
Neuquina e qüe oferece aos
acámpadores, alem dc outras
atrações, cursos gratuitos do
técnica turística, este ano ml-
.listrados com a participação
de experts do Ministério de In-
formação e Tufis-no da Espa-
nha, especialmente convidados.

A promoção, realizada pela
primeira vez no ano passado,
com êxito, tem por objetivo a
difusão do camping, que cada
vez ganha maiores adeptos lia
Argentina, c o programa, dc-
senvolvido sob os auspícios do
Ministério de Assuntos Sociais
ilc Neuquém, inclui, em melo
a. intensa atividade sócio-des-
portiva, concursos de alplnis-
mo, de motonáutica. dc moto-
cross, além de excursões, 3n-
clusive pelo zona andina chi-
lena.

\ -
COMO K

Os acampamentos estão lo-
calizados na zona dos lagos —
onde não só a pesca é uma das
jfrandes atrações, colmo o pa-
jiorama, dos mais bonitos dc
todo o pais, sugere uma tro"-
qüilidade ideal para quem pre-
cisar repo\isar — c toda a rc-
gião habilitada está provida de
serviços sanitários, aprovisio-
namento, vigilância e turlo que
possa garantir tranqüilidade
aos acámpadores,

A maior novitlafic, nesto II
Festa, são os cursos dc turis-
mo: em colaboração com a Es-
colo Superior dc Turismo da
Universidade de Neuqiiéin. os
promotores da II FNA progra-
maram, na, serie dc cursos dc
verão, alguns exclusivamente
destinados aos acámpadores c
que compreendem matérias co-
mo Introdução ao Turis m o.
GcogTafia Nouyuina, Soluções
Praticas etc, outorga ndo-se
aos alunos diplomas de Técni-
cos em Turismo. Os cursos são
grátis.

<$ que você
precisa saber sôbre g

A professora, o estudante
cie engenharia, o médico e
a mocinha sonhadora anda-
ram jimtando magras eco-
nomias, com um esforço lie-
róico. Aboliram todos os ex-.
trás, reduziram uma porção
de cigarros diários, esquece-
ram a vontade repetida de
ir ao cinema e o desejo de
comprar um vesíicto ou uma
camisa nova.

Para isto tudo havia ex-
plicação simples: vontade de
viajar, aparecida não se sa-

be Quando, cultivada há uma
porção de tempo. Um dia
alguém falou de uma certa
agência que tinha viagens
fantásticas, os olhos bate-
ram sôbre um recorte de
jornal c... pronto. A tão
esperada viagem estava co-
meçada.

Até aquele momento, foi
o passageiro a voz ativa da
questão. Foi êle quem so-
nhou, quem suou, quem eco-
nomizou. É èle que está in-
teiramente disponível para

o divertimento, a alegria e
a realização. Entretanto, a
partir do momento em que
pisa uma capital européia —
Paris, Roma ou Lisboa —
passa apenas e gostosamen-
te a sofrer a ação de uma
máquina completa e orga-
nizadíssima.

Em todos os paises por
onde deve viajar, existem
dezenas de pessoas mobili-
zadas no sentido de íaclli-
tar-lhe tudo — a chegada, a
estada e a partida tam-
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...grande viagem pela BRiTíSH UNITED
Você já está na Grã-Bretanha...
Suas férias começaram, mesmo, ern
alto estilo, inesquecíveis.., Você está no
VC 10 da British United, o caminho
•mais curto para Londres, porta da Europa.
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Um sorriso para você

pelo seu bem estar.

v°có já está innn?0,0n9ament0 «¦«» 'ar
o confô fo fe-,mnn.,ai'nda cmtí™*

Serenidade no ar
Serenidade e silêncio, nunca antes conhecidosem voo. caracterizam o VC 10 daBS.MiL
habilmente instaladas na cauda do avião VAdeus, preocupações © canseiras!

...Mas há muitas outras razões para
você preferir a British United.
Você irá descobri-las pessoalmente,
E, há de exigir sempre a British United
ao programar suas próximas férias.

BUA W.Passageiros de São Paulo
serão transportados parao Rio em vóo especial pelos"Dat. Herald da Sadia,recebendo as melhores atenções

do um funcionário da BUA. BRITISH UNITED AIRWAYS
AGENTES GERAIS DA BOAC NO BRASIL

mili!!!

Consulte seu Agente de Viagens
ou nossos escritórios - Rio de
Janeiro: Av. Rio Branco, 25I-8
Tel.: -12-4046; Sáo Paulo: Rua
São Luiz, 258 - Lojas 32/33 -
Tels.: 33-7715 e 37-5788

Sylvia Renda
bém. Entre todas estas pes-
soas, uma se destaca pela
importância vital que terá
sôbre o bom aproveitamen-
to de todos os membros de
um grupo em excursão: o
guia. í: justamente nas mãos
daquele rapaz jovem e sim-
pático que estão todo o mo-
vimento e a tranqüilidade
dos que viajam.

QUEM â O GUIA

No caso da Agência Abreu,
uma das j mais procuradas
por turistas brasileiros pa-
ra suas andanças pelo Ve-
lho Mundo, os guias são
sempre recrutados na cida-
de portuguesa que lhe serve
de sede, desde 18*10, o Porto.

No princípio, muito pouco
é exigido dos guias. Apenas
que falem umas três lin-
guas com desembaraço e que
tenham aquela comunicabi-

¦lidade, aquela simpatia e
aquele jeitinho especial pa-
ra resolver e acalmar as coi-
sas. Por mais calmo que se-
ja o grupo, muitos proble-
minhas difíceis vão surgir,
exigindo solução inteligente
e imediata.

Testadas estas qualidades
essenciais, o futuro guia co-
meça a fazer viagens ape-
nas como assistente c auxl-
liar. Por uma ou duas vê-
zes, participa de giros pela
Europa, travando contato
direto com os países e as sl-
tuações que encontrará no
futuro. Vai, enquanto isto
também, sendo orientado
pelo guia experiente e ta-
rimbado que acompanha.

Um dia o aprendizado é
dado por findo c o jovem
recebe a feliz notícia que
lhe vai ser confiada urna
próxima excursão. ___ o ini-'
cio de uma carreira moder-
na e fascinante que encan-
ta os temperamentos irre-
quietos c aventureiros de
muita gente.

O QUE ÊLE PAZ

Faz tudo. Está lâ £ara
mostrar, explicar, acompa-
nhar, orientar mas na ver-
dade não escapa também de
ouvir confidencias ou de
carregar malas, quando não
há mais ninguém perto pa-
ra fazê-lo.

O rapaz, aos pouquinhos,
passa a- fazer parte inte-
grante do cada dia da via-
gem de todos. Tem sempre
para cada um a palavra
certa. Dá ns mais detalha-
das explicações sóbre uma
catedral ou um monumen-
to, dizendo quase sempre
mais do que esperávamos
ouvir, ensina onde se pode
comprar mais barato e qual
a melhor boate de música
romântica da localidade,
quer estejamos em Paris,
Veneza ou Colônia.

Para os excursionistas
mais idosos, o guia funciona,
um pouco como o filho que
íicou longe, isto principal-
mente quando as cartas dei-
xam de chegar.

Para os mais jovens, e ès-
tes são hoje uma maioria
dentre os que viajam em
grupos ou excursões, sorve
de força moderadora. É
quem diz a que horas é pre-
ciso levantar no dia seguin-
te, para tomar o ônibus, o
barco ou mesmo pnra estar
3Dronto na hora cio tour de
reconhecimento pela cida-
de.

ii também preciso que se
diga .que não é nada raro
ver-se numa manhã o guia,
muito apressado, correndo
pelos corredores do hotel a
íim de tirar debaixo das co-
bertas o maior boêmio da
véspera.

Há alguns guias que via-
jam na Agência Abreu, qua-
se que exclusivamente com
brasileiros, há cinco ou seis
anos, realizando quatro ou
cinco excursões anualmente.
Outros fazem a segun-
da ou terceira viagem mas
a eficiência e a simpatia são
marca registrada de todos.

É claro, os quo viajam há
mais tempo já conhecem o
Brasil e vivem perguntando
coisas sôbre Icarai ou o Cas-
telinho. Os que começaram
agora, de tanto ouvir falar
aqui na terra, mal reshtem
à espera de chegar também
o dia de conhecê-la. A pro-
paganda turística é recipro-
ca, pois com tal hospital!-
dade não há quem desista
de voltar a Portugal.

No final de 40 ou 50 dias
de convivência intima e
diária, é comum que os
guias tenham feito muitos
amigos e também possível
que alguma jovem e des-
preocupada brasileira em
férias, tenha-se enamorado
délc e de seu charme, em
meio ao décor apropriado
de Capri ou Roma.
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O luxo Del Rey

Uma série de festividades vai assina-
lar, na próxima terça-feira, a inaugura-
ção do Hotel Del Rey, cm Belo Horizonte,
com 21 andares, 260 apartamentos, diversas
suites, decoração moderna e neocolonial,
três salões de estar, auditório para 250 par-
ticipantes e todas as comodidades da mo-
derna técnica hoteleira. O Hotel Del Rey,
que pertence a Hotéis Reunidos S. A.
(HORSA), serã o oitavo estabelecimento da
organização, em 25 anos de atividades e está
localizado na Praça Afonso Arinos, no cen-
tro da capital mineira. A fim de participar
das solenidades da inauguração, um grupo
de jornalistas cariocas seguirá para Belo
Horizonte, em avião especial fretado pela
HORSA.

Só para jovens

O Diretor Comercial da Air France, Sr.
André Caraux, anunciou decisão de sua
companhia em conceder uma redução
de 25';ó nas passagens para jovens de 12 a
22 anos que pretendam conhecer qualquer
cidade da Europa e África do Norte. Esta
decisão é válida sem distinção de naciona-
lidade — os jovens brasileiros estão habi-
litados — e permite a quem fôr visitar Pa-
ris aproveitar para estender sua viagem a
outros países da Europa. Essa redução vem
juntar-se àquela denominada interesse co-
letivo, que concede desconto de 51b para
grupos de 10 pessoas e 15% para grupos de

. 15 pessoas. No caso dos jovens, se fôr for-
mado um grupo de 20 isto dará direito a
uma passagem gratuita para acompanhante
maior de 22 anos.

Vamos ao teatro

Oito companhias teatrais de renome,
com um repertório que soma 15 peças
participarão da IV Temporada Internacio-
nal de Teatro, em Londres, cuja abertura
está programada para o próximo dia 27 eom
o Teatro Nacional da Polônia apresentando
uma peça sôbre a moralidade no século XVI.
Em seguida, a 3 de abril, caberá à Come-
die Françalse apresentar peças de Corneil-
le, Marivaux e Feydeau. O teatro japonês
estará representado pelo Grupo Umcwake-
Hashioka (10 de abril), seguido pelo Tea-
tro .de Brenien (24 de abril), Cameri Thea-
tre, de Israel (1 de maio), Teatro Grego de
Arte (3 de maio), Piccole Teatro de Milão
(22 de maio) e o Teatro Balustrada, de
Praga, em 29 de maio. No Teatro Akhvych,
onde terá lugar a temporada, funcionará
um serviço de tradução simultânea'para di-
versos idiomas.

ni e Imbui, lanche no Olímpico e regresso
ao Rio, com desembarque no Largo da Ca-
rioca. Os interessados em. participar da
excursão podem obter informações comple-
tas e fazer suas reservas na Av. Rio Braiu
co, 185/605. As excursões realizâm-se ás
quintas, sábados e domingos. Um grupo de
jornalistas cariocas participou da excursão
inaugural à qual foram feitas boas referên-
cias.

Posse na SATO

O escritor, diplomata e jornalista Luis
Zalamea, ex-Diretor de Turismo da Colõm-
bia, acaba de ser empossado como novo Di-
retor-Executivo da SATO (South American
Travei Organizatlon), em substituição ao Sr..
Carlos V. Pallerano, da República Domini-
cana, que renunciou para ingressar na In-
tercontinental Hotels Corporation. A SATO
é uma organização sem fins lucrativos, in-
tegrada pelos departamentos nacionais de
turismo, companhias transportadoras,
hotéis e agentes de viagens dos Estados
Unidos e países sul-americanos, com a fi-
nalida.de de incrementar as correntes tu-
risticas dos EUA para a América do Sul.

•Do
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Ireiii pura a serra

A Teresopolis Turismo, concessionária
dos trenzinhos do Parque do Flamengo,
lançou uma excursão popular, ao 'preço de
NCr$ 15 (quinze mil cruzeiros antigos), cujos
participantes têm direito a: uma volta no
trenzinho: ônibus rumo a Teresopolis com
almoço no Restaurante Olímpico, na Parada
Mc-dèlo. visitas ao Parque Nacional da Ser-
ra dos órgãos, Cascata dos Amores, Guará-

^ olta ao mimdo

Uma volta ao mundo em 67 dias é a ex-
cursão que a Exprinter está oferecendo, com
saídas a 24 de maio e 21 de junho pela Pau
American, para a qual organizou planos de
financiamento. No itinerário figuram visi»
tas ao México, Estados Unidos, Havaí, Japão,.
Coréia, Formosa, Houg-Kong, Tailândia, in-
dia, Irã, Líbano, Jordânia, Egito, Grécia,
Itália, França, Espanha e Portugal. A Ex-
printer conta com serviços próprios nas
principais capitais do mundo.

Só para l<tõ'_,_

A 5ü.*v Convenção Internacional cio
Lions, em Chicago, levou Stella Barros Tu-
rismoa programar duas excursões — só
para leões — a primeira com partida a Í8
de junho e a outra, com roteiro especial, a
2 de julho. O itinerário da excursão inclui
visitas ao México, Panamá, Estados Unidos
e Canadá, num roteiro que cobre as Cidades
de Ácapulco, Taxco, Los Angeles, Los Ve-
gas, San Francisco. Chicago, Washington.
Buffalo, Niagara, Ottawa, Montreal (com
visita à Expo-6"), Nova Iorque e Miami.
Stella Barros Turismo — Av. Rio Branco,
185, grupo 512 — oferece facilidades de pa-
gamentos em até 15 vezes.

Brecla em Minas

Para os dias 23. 24, 25 e 26 de março
— Semana Santa — a Brecla Turismo pro-
gramou uma excursão às cidades históricas
de Minas, onde os participantes assistirão,
em Ouro Preto, ã Procissão do Enterro,
além de efetuar visitas a Sabará, Congo-
nhas do Campo e à Gruta de Maquine. A
Breda fixou em NCr$ 125 (125 mil cruzeiros
antigos) o preço da excursão, por pessoa,
e fornece informações na Av. Rio Branco,
257 — sobrelojá ou pelo Tel.: 42-9780.

ESCALA

Belíssimo o jullietu apresentado pela Dy-'íiir Empreendimentos Turísticos pura a excursão que

organizou às festividades do cinqüentenário tias aparições de Aossri Senhora de Vitima, em colubo.

ração com u VARIG, ao preço de US$ 1.479 por pessoa  A British Ettropemi Airways (BV.A)

encomendou uo costureiro tia Rainha lilizabetlt, Hardy Amies, o desenho dos novos uniformes das

suas aeromoças  Sob os cuidados da Agência Diplomata, um grupo tle associados do Caiçaras

e da Hípica percorrerá a Europa em abril, num luxuoso ônibus Paru viagens sôbre território

alemão, a Lnfllumsa aumentou de 67.300 para 232.000 marcos sua responsabilidade em caso de even-

liutis danas sofridos pelos passageiros  A Stcissair terá novos horários, a partir de 1 de abril.

nos quais estarão incluídas as novas escalas em Moscou, Bucareste e Hélsinqui  A Pan Ame-

rica» exibirá um filme, durante a XXVII Exposição Internacional de" Àeroespaço, em Paris (20 de
"maio 

a 4 de junho) que representa um resumo de -10 unos de progresso na aviação comercial, desde.

o Voltler F-7. trimolor, cm 1927, até o SST, supersônico ¦ A VASP foi designada transportadora.

oficial da _X1H Convenção da Câmara Júnior do Brasil, marcada para São Paulo, no período de 18

a 15 de junho.
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c0; Mí!lll.n,lçn esludmla hoj ii.iiiin.us detalhes,
estabilizadores dos modelos mais recentes, ar condicionado, vibrações reduzidas ao mínimo « cozinha
francesa — estas são algumas das comodidades oferecidas aos passageiros do Irattsatlântico Pasteur
que a Companhia Messageries Marítimos acaba de colocar em serviço na linha da América do Sul. O
casco brttncà do Pasteur, cuja visão dentro em breve será rotina na Baia da Guanabara, renova, a
tradição da presença constante dos navios de bandeira francesa nas águas do Atlântico, ligando Lr

//«tre nos mtiij importantes portos dtt America do Sul
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Os saveiros chegam de madrugada:

Se você ainda não foi à Ba-
hia deve ir logo, de avião, carro,
ônibus, pau-de-arara ou mesmo a
pé, porque é lá que se pode sentir
as nossas coisas mais de perto.
Num só lugar reúnem-se os dois
extremos do Brasil, pois na Ba-
hia convivem a riqueza do Sul,
instalada nas modernas e luxuo-
sas residências, e a miséria do
Norte, acotovelada nas velhas
casas do Brasil-Colônia.

Você descobrirá nos dois an-
dares de Salvador o berço de^duas
instituições brasileiras. É lá que
nasceu a alegria de viver, que es-
tá no ar, no sol, na luz intensa-
mente clara do dia, no sangue do.
baiano e nas cores das casas, que
dão à Cidade o aspecto vivo de
um lugar permanentemente de-
corado para o carnaval. E foi lá
também que nasceu a clássica ex-
pressão "calma no Brasil". É com
calma que o baiano vive, com cal-
ma que sai à pesca em saveiros
ou no xaréu, que suporta o ele-
vado custo de vida, que espera
por uma ajudazinha do Senhor
do Bonfim e que criou uma das
coisas mais lindas de ver, que é o
Museu de Arte Sacra.

O umbu no caminho
No meio do caminho tem o

umbu. Umbu (e o baiano pronun-
cia quase ímbu) é uma frutinha
meio verde, com gostinho mais
ou menos de limão, que pode ser
usada para tudo. Come-se umbu
simples, fazem-se refrescos, doce,
milk-shake, sopa, sorvete, tudo
enfim. Inútil tentar escapar ao
umbu (nem é aconselhável, por-
que umbu e bom de verdade) que
começa a ser oferecido ao longo
da estrada por grande número
de garotos e que vai ficando mais
caro à medida que Salvador fica
mais perto.

Assim, um moco de umbu
(uma pequena sacola de palha

onde se colocam os umbus e que
é em geral tão bom feita que até
poderia ser vendida sozinha) vai
ficando menor e custa mais, de-
pois de Jequié. Depois de Jequié,
aliás, não é só o preço do umbu
que muda. A estrada, até então
muito gostosa, já apresenta um
defeito aqui e ali.

A vida apertada
Em Salvador, o bom é ter um

carro para poder rodar por toda
a parte, sair das ruas estreitas do

O
BRASIL
EM
ALTOS
E
BAIXOS

Texto e fotos de
José Carlos Avellar
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centro às avenidas mais largas e
asfaltadas da Barra, que levam a
Itapoã. A Cidade muito breve vai
ter que lutar contra sérios proble-
mas de trânsito. Eles só não são
graves agora porque o baiano en-
contra sempre um modo de dar
um jeito, bem à brasileira, e por-
que lá os pedestres são bem pio-
ras que os motoristas. Uns pou-
cos motoristas cariocas lá acaba-
vam com a população, a julgar
pelo número de pessoas que atra-
vessa fora dos sinais e das faixas,
correndo entre os carros.

As paradas finais e interme-
diárias cios ônibus e das Kombis
que fazem lotação são uma con-
venção abstrata e bastante difícil
de descobrir para quem não mora
na Cidade. Um grupo de pessoas
junto a uma árvore pode indicar
que ali é um ponto de ônibus, ou
uma fila no meio da rua, mesmo
quando não existe nenhuma pia-
ca, como na Praça da Sé, no Cen-
tro de Salvador, pode indicar que
é o ponto final de lotações.

Para descobrir com exatidão
só perguntando ao baiano (o que
alias é um ótimo pretexto para .
iniciar uma conversa quase sem-
pre "interessante), ou observá-lo,
dentro de uma Kombi, pedir ao
motorista para parar "ao ponto",
tal como se pede um bife aqui.

O apelido da cidade
Nenhum baiano chama Sal-

vador pelo nome. Salvador lá é
Bahia. Se alguém está em Feira,
ou Jequié, ou Vitória da Conquis-
ta, e quer ir à Capital do Estado
diz que vai à Bahia. E nenhum
artista brasileiro conseguiu cha-
mar Salvador às telas pelas cores
que ela tem, as cores das coisas e
das gentes. A Primeira Bienal de
Artes Plásticas, instalada num
dos mais lindos conventos da Ci-
dade, o Convento do Carmo, mos-
tra estas cores apenas sugeridas
nos tapetes de Genaro e nas telas
de Raimundo de Oliveira.

O colorido de Salvador é quen-te e luminoso, quer nas coisas da
natureza quer nas coisas feitas
pelo homem. E o próprio baiano
traz a côr na pele que o sol forte
uma brisa agradável que vem de
(embora sempre amenizado portoda parte) vai tornando mais
bronzeada. A gente, suas roupas
e suas casas formam a unidade
ideal para as festas que durante
todo o mês de janeiro dominam a
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Bahia: a lavagem do Bonfim, a
lavagem da Pituba, a festa da Ri-
beira, a do Rio Vermelho, a de
Iemanjá.

A VIDA ALEGRE

As festas todas são em reali-
dade uma coisa só: carnaval.
Porque em todas as festas ditas
religiosas (sempre nascidas nos .
candomblés e realizadas nos pá-
tios das igrejas que permanecem
de portas ftechadas) são mais
uma ocasião para que a alegria
de estar vivo seja demonstrada, é
quíise como se o santo viesse rir
e cantar com os que o festejam.
Rir, cantar, comer acarajés, aca-
rás, muquecas e frigideiras.

Pouca coisa existe para ser
mostradaa quem vai com os
olhos apressados de turista em
tais festas. Quem chegar à Ribei-
ra, por exemplo, para ver sua fes-
ta, encontrará apenas barraqui-
nhas onde se fazem pratos típicos
e se pode beber cerveja ou água
de coco, que são servidas em pe-
quenas mesas distribuídas em
frente a cada barraca. Lá as pes-
soas se sentam, comem, bebem,
conversam e cantarolam uma
música qualquer.

A festa não acontece em nada
exterior, ela está por dentro das
pessoas.

São feitas não para serem
vistas, mas para que todos to-.
mem parte nelas. O que há
a fazer é sentar numa das barra-
quinhas armadas à frente da
Igreja e deixar-se levar pela con-
versa do baiano.

Ás igrejas passam da conta
Igrejas, na Bahia, existem

muito mais que as 365 contadas
por Dorival Caimi. Elas são mui-
to numerosas, estão intimamen-
te ligadas à vida do baiano e o
barroco de sua construção é de
um luxo que faz pensar que fo-
ram todas edificadas numa épo-
ca em que a Igreja procurava le-
var aos fiéis a idéia da riqueza
espiritual de Deus pela riqueza,
material de sua casa. Da Igreja
de São Francisco (todos os seus
altares decorados com ouro) e da
Catedral, na Praça Terreiro de
Jesus, às igrejas menores, como
a de Nossa Senhora do Rosário
dos Negros, no Largo do Pelouri-
nho, ou a de Santo Antônio da
Barra, na Barra, o barroco dife-
re das igrejas de Ouro Preto pe-
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O Museu ãe Arte Sacra relembra os 400 anos ãa Bahia

la dominante preocupação do
luxo.

Numa terra de igrejas, ne-
nhum lugar pode contar sua his-
tória melhor que o Museu de Ar-
te Sacra. Ninguém que fôr à Ba-
hia pode deixar de vê-lo, ainda quelá fora faça o mais bonito dos
dias de sol. Telas, objetos e um
sem-número de esculturas de au-
tores populares retratam santos
(Nosso Senhor da Paciência, Nos-
so Senhor da Pedra Fria, inúme-
ros Santos Antônios, Virgens Ma-
rias etc.) com uma visão mais
ou menos profana, mais ou me-
nos bem sucedida artisticamente,
mas sempre com um enorme po-der de comunicação, e o valor
histórico de um documento queresume a história de quatro sé-
culos num só museu.

O que há para ver
Visitar museus em Salvador é

sempre uma delícia. Se o visitan-
te não se deixa encantar pela ex-
posição, certamente fica encanta-
do pelo próprio museu. O Con-
vento do Carmo é sempre mais
lindo que a Bienal, como o solar
do Unhão é ainda mais bonito
que o Museu de Arte Popular e
o de Arte Moderna que abriga.

Mas não sõ os museus são vi-
sitas obrigatórias. Há Itapoã e
um sem-número de outras praias.Há o farol e o forte da Barra. Há
o Forte de São Marcelo, ou Forte
do Mar, famosa fortificação do
século XVIII, com a forma de
um círculo, bem no meio do mar,
e que está sendo transformado
no Museü do Atlântico Sul. E
além de tudo isto há os candom-
blés, que existem em todos os
cantos da Bahia, em qualquerbarraco onde um mastro elevado
sustente uma bandeira branca.
E há a Capoeira do Mestre Pasti-
nha, bem no largo do Pelourinho,
ao lado da Igreja de Nossa Se-
nhora do Rosário dos Negros.

Capoeira, uma religião

A Igreja âe Santo Antônio da Barra tem sua sala de milagres

Baiano de Salvador, Vicente
Ferreira Pastinha, hoje com se-
tenta e oito anos, é o mais famo-
so capoeirista da Bahia. Até fe-
vereiro do ano passado, quandosofreu um derrame cerebral, jo-
gava capoeira todas as terças,
quintas e domingos, dias em quea sua Capoeira Só Angola se
apresenta. Quase inteiramente
recuperado do derrame, Pastinha
lamenta apenas que ainda não
tenha voltado a ver bem como
antes, mas está certo de se re-
cuperar em breve, para poder jo-
gar outra vez com os seus discí-
pulos. Até lá comparece sempre
à capoeira para comandar seus
alunos, tocar atabaque ou o ago-
gô (que com o berimbau e o pan-
deiro acompanham o jogo) e
manter uma conversa gostosa e
infindável sôbre capoeira.

No domingo em que morreu
Senhora, uma das mais respeita-
das mães-de-santo de Salvador,
Pastinha mandou parar a capo-
eira, silenciar o berimbau, o pan-deiro, o agogô, na hora do enter-
ro, que saiu da igreja ao lado. E
acrescentou que quando morrer
vai querer 

' 
que o berimbau não

pare, porque capoeira, para êle,
é um tipo muito especial de re-
ligião.

Uma espécie de religião, algo
que precisa ser sentido intensa-
mente. A Bahia é assim. Não é
sem razão que entre tantas músi-
cas que louvam a boa terra uma
afirma que "Cristo nasceu na
Bahia (e não em Belém como diz
erradamente a História) e o baia-
no criou." E o diabo então, paranão ficar atrás, criou a baiana,
como diz um jornaleiro à portado Elevador Lacerda na Cidade
Alta, que é uma tentação do dia-
bo, e em verdade o que de melhor
existe para se ver na Bahia.

(P. S. só para homens: o jor-naleiro tem toda razão).
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VEÍCULOS
AUTOMÓVESS
AERO WILLYS 1964 - Cõr pre;
ta, capota de vinil — Otimo es-
tado de conservação — NCr$ .,.
2 500,00, do entrada, saldo t
combinar. Aceitamos trocas. — Av.
Calógeras ,23, — Cassio Muni;
Veículos S/A.
AUTOMÓVEIS -Compro Simca
— Rural — Kombi — Gordini —
Aero Willys - DKW - Mesmo
precisando ds reparos — Tel
2. 1738 de dia - 34-0468
Io.

marchas,A.RQ
radto,
Vendo cu troco por Kombi
Rua Teodoro d_ Silva, 749
Particular.
AGORA ATÉ AS 10 HORAS DA
NOITE você pode comprar seu
Vemag na Av. Atlântica esq. de
R. Djalma Ulrich. Todas __ cores
« tipos. Financiamos a longo pra-
30 • aceitamos troca por qual-
quer automóvel. Tol. 47-7203 -
TEXAS.

AERO WILLYS 1965, único dono.
25 000 km — Tratar R. Conde
eaepe_ndi,J27J301.

ÁERO 65 — Vendo, hoje,
no estado, Cr$ 6 500
mil à vista. Tratar Sr. Ga-
briel. Tel. 38-1559.
AUTOMÓVEL - Cempro sem
aborrocê-!o. Vejo a dcmicjlio no
Ji_ rário do sua preferencia. Pa'
<,j Me. - Tel. .38-3891.
AUTOMÓVEIS noves Vemag para
a praça. Gualquer quantiddae.
já emplacados e com taximetro,
desde 4 OGO de entrada e o sal
do V, S. determina como deseja
panar. Em Copacabana, na Av.
Atlântica, esq. da 

' 
Rua Djalma

Ulrich, no Posto 5. Tcl. .7-7203
Na Tijuca, na Rua Conde de Bon-
•fim, 40. Tel. 48-6483. _
AERO WILLYS - Compro" sem
,.bcrroeè'lo. Vojo a domicíü
horário de sua preferência. Pa*
90 hoje. Tel. 38-3891.
AERO WILLYS 63 - Vonde-se ou
troca por carro mais novo. Rua
Sá Ferreira n. 234, ap. 28 -
Tol. 47-6524.
AUTOMÓVEIS novos Vemag pf.ra
.. praça, modelo 67, na Texas.
Qualquer quantidade, já empla-
cados e com taxímetre, desde
4 300 de entrada e o saldo V. S.
determina como deseja pagar,
Fm Copacabana, na Av. Atlántl
ca, esq. da Rua Djalma Ulrich,
no Posto 5. Tcl. 47-7203. Na Ti-
iuco, na Rua Conde de Bonfim
n. 10. Tel. 48-6483.

AERO 62 - Ótimo est.,
entr. Cr$ 1 800. R. São
Fco. Xavier, 189. 
A PARTIR de CrS 690 000 você
pode comprar seu carro nacional
— Dauphine 60, 61, 62 e 63,
Gordini 62, 63, 64 e 66; DKW
Vemag 59, 60, 61, 62, 63, 64
_ 65; Aero Willys 60, 61, 62, e
63; Volkswagen 58, 61. 63 e
64; Jeep Willys 60; Simca
Chambord 60, 61, e 62 e cutros
ccí.i prest. a partir de 120 000 -
Trocamos. Rua São Francisco Xa
vier 3-.2-E — Maracanã — Rua
Conde de Bonfim 40-A — Ti
jucá.
AUTOS TAXÍS"Gordini 64 e 65 -
Equipados novíssimos, Dauphine
62, ótimo estado, Entr. a par-
tir dc 1490 000, saldo a comb.
Troco. Rua Conde de Bonfim
•d0-A._Tijuca.

AERO WILLYS 65 -"ótT
molestado, equipado. —
Tel. 46-8066. - Vascon-
celos.

AERO 61|62 5 Belcar 65, parti-
cular Jroca sedan, azul Copaca-
bana, inteiro, 16 000 k. rodados.
Run Felipe de Oliveira, 4, ap.
504.
AERO WILLYS 65 - Conserva,
çao impecável, côr verde, equi-
pado. Aceita-se troca e facilita-
se. Tel. 258651.
AUTOMÓVEL cl chapa centena
da Guanabara. Vendo Chrysler,
ano 1954. Tratar em São Paulo
pelo tel. 35-1030 das 20h em
diante ou das 15 às 18h, no
tel. 32-3019 cl Sr. Pedro.

AERO WILLYS 60, duas côrcs c|
_<. -*¦- .ra...... _,._..._, ctc, motor c
suspensão nã g-trani-3. _Tar_n—c
o Capitão Gentil. Rua do Bispo
47.

"AERO 
63, grafite, 53 000 km au- CÔNSUL 52 - O mais nôvo do

tênticos, único deno, equipodo.
Base 4 350 mll. Tel. 46-8524.

2 lotos
vista

AUTO X SEPETIBA
20 in de frente, com casa,
para o mar. Vendo ou troco por
carro nacional 63 em diante. —
?_qo cu recebo diferença. Tratar
Av. Min. Edgard Romero, 931,
ap. 201. 
AUSTIN A-40, ano Sl - Vendo
em bem estodo dc conservação.
Faço qualquer experiência. Cr$
1 150 000 à vista. Rua Senador
Bernardo Monteiro, 178 — Tele-
fcne 54-3107 - Benfica.
AERO WILLYS 64 - Troco ou
facilito c| 2 500 000 de entrada.
Ver e tratar na Av. Suburbana
n.o 9 991-A e B - Cascadura.

Brasil, para pessoa de íino gòs-
to. Vendo ou troco. Av. Subur-
bana,_10_087 _- Posto Texaco.
COUPES — Tenho duas Mercury
•17 e Ford 48, esfado de novas,
como de fábrica, vendo, troco,
facilito. Av. Suburbana, 10 087
— Posto Texaco.
CI1ROEN E FORD 48 - Máq,
100%. Vendo, urgente. Telefone
49-010R - Almir. 
CARRO X TERRENO, na Av. ti
Jãcarepaguá, 2 frentes, 364 m2,
vale 6 000. Troco p/ carro,
27-0975, Joáo.

Tel,

AERO 66, único dono, equipade
c| rádio,, capas e tranca, vendo
troco, facilito. Rua Haddock Lô
bo, 335._
ALUGUE üm Volks 66, dirija vo
cê mesmo» sem fiador, sem bu-
rocracia, única garantia exigível,
um retr. 3x4, cart. motorista. R.
Dr. Satamini, 161-B, Sr. Reis -
Telefone 48-3493. . .
AERO 

'67 — Vendo, 0 km, equi
pado c/ radio, II 700, somente' 

vista. Tel. 27-7742, Carlos.
AERO WILLYS 63 - Bordeaux
tudo cem por cento. Vendo .
vista. Tel. 52-8770 - 30-7605 -
Sr. Newton.

AERO WILLYS 63 - Óti
mo estado. — Entrada
1 800 mil. Rua Mariz e
Barros, 821.
AERO WILLYS 63 - Lindo, equi-
pado, azul noturno, excelente —
Fac. c| 1 900, saldo até 18 meses.
Troco. Rua 24 de Maio, 19, fun
dos — Est. São Frco. Xavier, Tel.t
23-7512.
AERO 64, excepcional est., sup.
equip., a qualquer prova, a vista
troco e fac. c| 3 000 entr., s. 18
m. R. 24 de Maio, 316 - .
48-2701.
AERO 61, últ. série, equip.,
qualquer prova, à vista, trcco'ac. 

cj 1 500 cntr. s. 18 m. R.
2J di! Maio, 316 - 48-2701.

AUSTIN A 40/50 - Vendo, bom
estado, 4 pts., bom máq., pneus
novos. CrS 970 000. Ac. o'crla.
Av. Mons. Félix, 883 - Irajá
AUSTIN - A. 40 - 1951 - Oti
mo estado, vendo, 2a. aérie. Vei
com Rubem, na Rua Vi .conciesa
de Pimsinunga 21-A. Tratar com
Dr. Floriano 22-7826 - Di
úteis.

AERO WILLYS 2 6C0, 63, 1790
. mil — quase nôvo, forr. couro,

tranca, persianas, saldo _ combi
nar. Troco. Rua São Francisco Xa-
vier, 342-E — MaracanS. 
AERO WIUYS 61 - 109Õ'60ÕX
Ultima série, capas para bbca.
pint. etc. novos. Saído o comb.
Troco. Rua São Francisco Xa-
viar 342-E — Maracanã.
AERO WÍLLYS 1961. última aérie,
superequipado, linda carro, mo-
-ánica 100%. V.ndo, aceito tro.
t_ por carro de menor valor. -
Vor Av. Brás d» Pina, 731. - T.l.
30-2014.
AERO WILLYS 1964 e 1965, di
versos. Várias cores. Equipadíssi-
mos. Fac. até 20 meses. — Rua
Conde dc Bonfim, 66-A. 34-9909.
AERO WILLYS (Selo dc Ouro) -
1964. Superequipado. Couro. -
Único dono, Fac. c/ 1 mil, sal
cio até 20 meses. R. Conde de
Bonfim, 66-A - 34-9909.

AERO 64 — Ótimo est.
Cr$ 2 000 de entrada
R. São Fco. Xavier, 189
AERO WILLYS 2 600 e Itamarati 67
— Zero km todas as cores. Faci
(iramos e aceitamos trocas. Rua
Francisco Otaviano 41. Delsul
Revendedor Willys. Não compre
tem nes consultar. Tel. 27-8656

Ã¥R~0~WRÍ_7!r_5, duas cores. Es-
tado excepcional. Vendo com ..
3 300 à vista c 15 de 418. Del
sul. Rua Francisco Otaviano, 41,
Tel. 27-B656.
AERO WILLYS 63 - Vendo em
perfeito estado. Rua Dias Fer-
reira 425, ap. 104, dai 12 às 16
horas ou à noite.
AERO WILLYS - Repasso cota
consórcio 16 dos-50 consorciados
jj receberam seus carros. Telefo
nc 48-8153. 
AERO WÍLLYS 63 - Part. vendo
em ótimo estado, rádio, equipa
do, canas etc. Rua Laurindo Fi
lho, 71.
AUSTIN A-40 - 1951 - Vende
se. Rua Sousa Barros, 81. — Sr
Mário,
AERO WILLYS ITAMARATI 66 -
Vendo equipado, 2 torns. havana
Calete, 297-A, Sr. Cruz. Aceito
oferta à vista.

AUSTIN A-40 - Ano 50 — Ven-
de-se um em bom estado, por
850 000 e 1 Simca 8, ano 51
combinar. Rua Araújo Leitão, i
48-A.

AUTO X CASA - Aceito auto
nac. de 63 para cá, como en-
trada de casa em C, Grande,
terr. de 720 m2, 2 quartos c
demais dependências, mobiliada
— Saldo a combinar. Tel. 46-0327,

AERO WILLYS 62 - Vendo de côr
gren_, em estado de nôvo, par-
ticular. Tratar à Av. Nelson Car-
deso 1 171 — Jãcarepaguá.

AERO WILLYS 64 - Est. de nôvo.
Cinza chumbo. Rua 24 Maio 265,
sob.
AUTOS DAUPHINE 62, Standard
Vang. 51, em ólimo est. geral,
retificado. 1 900. e 980 mll. Tro
co e facilito; R. Fábio Luz, 87
— Méier.
AERO WILLYS 66 - Vendo à vis
ta em perfeito estado, todo equi'
pado. Rua General Dionísio 49 —
Botafogo^ TeL: 46-5397. _
AUSTIN A - 40~- ANO 1952 -
Vende-se em ótimo estado. Ver
e traíar na Av. Suburbana n.
7 640 — Abolição.
AERO WILLYS 65 _ 

- Equipado
— Pouco rodado, único dono
azul-claro, estado zero — Vendo
_ vista, financio parte ou tro-
co Volks - Ver ni R. do Ma
toso n. 202 - Tel. 54-1316.

AUSTIN A-40 - Vendo ótimo de
tudo, máquina retificada, pneus
novoi. Ver e tratar Rua Pedro
de Carvalho, 496 ap. 201 - Lins
AERO WILLYS 63164. Impecável
estado geral. Vendo, troco, finan-
cio. Com pequena entrada e c
restante a combinar. Paim Pam
p!-na, 700. Tel.: '49-7852.

AUSTIN A-40 100% n6vo, vende
_ vista, 950 000. Rua 24 de Maio
n. 456. Tcl. 29-1400, Manuel.

AERO WILLYS 65 - En-
trada 3 500 mil. R. São
Fco. Xavier, 189.
AERO WILLYS 63, com ridio, ca-
pa, 100% è vista, 3 950 000 -
Tratar na Rua Visconde do Ita-
ma ral I, 138-A.
AUSTIN A-40 - Otimo estado,
perfeito funcíon. — Preço base
NCrS 1 200,00 - Felipe Camarão
n.° 138 - Maracanã — Tel. ..
48-0962.

AERO 64 e GORDINI 65
Troco e facilito. Rua

Haddock Lobo, 379-B.
AÈRO WÍLLYS"" 66 - Mod. 2 600
c/ 6 000 km., já emplacado 67.
Côr azu! celeste, estofamento
vermelho, completamente equipa-
do c/ freio a vácuo, rádio, pro-
tetores pára-choque, carro para
pessoa de .bom gosto, particular
vende ou troca por carro de me-
nor valor. Tratar na Rua Alber-
to Leite, 223, op. 201 - Tel.
29-2662 - Colombo.
AESO 63 - Última série, todo
equipado, carro de meu uso. Ver
à Rua Citiso, 7, no bar — Rio
Comprido.
AERO 64 — C/ ar refrigerado,
côr grafite, estado de nôvo, to
do equipado. Rua Gonzaga Bai-
tos, 20. Tel.: 48-2583. Troca,
vende.
AERO WILLYS 1960 perfeito de
tudo, maquina retificada, pneus
novo b.b. aceito oferta a vista.
Rua Monlevideo, 326. Penha.
AtRO Itamarati 06 equip. semi
novo fácil, troco CrS 9 500 mil.
Av. Bras da Pina 274. Telefone
30-7B30.
ANGLIA 1948 - Todo reformado
400 mil de entrada. Av. Subur-
bana, 9 942. Cascadura.
ATENÇÃO — Vende-se uma ca
míonela de carga 4 cí!. empla
cada por não ser motorista ac
primeiro que chegar. Preço 520
mil ou melhor oferta. Ver na
Av. Automóvel Clube, 1846 e|
35. Sr. Pacheco. B. Tomás Coelho.
Ônibus. Castelo-Acarl.
AERO WILLYS 1963 - Equipado,
rádio b. branca, radio, côr gelo.
Vendo è vista NCrS 4 100. Parti-
cular. Tel. 27-0954.
AERO 63 — Azul, superequipado,
placa milhar, único dono — Rua

ispo, 47.
AUTOMÓVEIS A PRAZO - Dauphi-

63, 1 300 - Dauphine 62,
1000 - Dauphine 69, 950 -
Volks 65, 3 000 - Volks 62,
2 000 - Volks 59, 1 800 - DKW
Vemag 61, 1 500 - Simca 60,
1 300 - Skoda 48, 380 - Kai-
zer 50, 300 - Dodge 49, 800 -
Av. 28 de Setembro, 189 - Tcl.:
48-8181.

AERO WILLYS 1964 - Vinho -
O mais equipado do Rio. Estof.
prelo — Vendo, troco e facilito.
Rua S. Frco. Xavier, 398 - Tel.:
20-3776.' _
ÃERO WILLYS 1963 - Ocasião' -
3 750 ou aceito troca — Ver na
garagem — Run Pereira de Sí-
queira, 79 — Tijuca.

AUTO PRAÇA MORRIS 52 -
Terreno no Pechincha 12x42
Vendo, troco por casa. 49-5022.

y- 
1T " 19. o 43-0560. das 7

às -15 horas. Lanes.
AERO 63 - Excelento estado,
tudo 100%. Troco e facilito. Rua
Cerqueira Daltro, 82. P. gasolí
na. Cascadura.

AERO 61, 3.a série, superequi
pado, tôda prova. Vendo, troco
e facilito. Cerqueira Daltro, 82.
Posto srn Cascadura.
BORGWARD 1955, todo novo,
dio original, 700 mil de entra-
da. Av. Suburbana, 9 942 - Cas-
cadura.
BOA COMPRA, boa troca c bom
negócio b amigo fará adquiria
do um Vemag nôvo na TEXAS
com todas as garantias. Visite-
nos na Av. Atlântica, esq. de Rua
Djalma Ulrich no Posto 5 o na
Rua Conde Bonfim, 40 onde en<
contrará^ milhares de planos adap-
táveis às condições que V. S.
pode c deseja comprar. Aceita-
mos sou veículo usado como par-
te de pagamento. TEXAS.
BUICK 48 - Part. 4 portas, rí-
dio, CrS 390 000 ao primeiro que
chegar. Rua São Francisco Xa-
vier 342-E, Maracanã.
BUICK 56—4 portas, vende-se
pela melhor oferta ou troca-se
per carro pequeno. Ver na Rua
Prefeito Olímpio de Melo 1 531.
Telefono 48-4568.
CHEVROLET CHEVELLE - S. S,
vendo 67 totalmcnto «quipado. —
Tratar Rua Jos* Higino, 254, ap,
304. Tijuca.
CHEVROLET 54, táxi, Bel-Air, 6
cil., mecânico, pronto para ro-
dor. Vendo, troco o facilito. —
Cerqueira Daltro, 82. Posto em
Cascadura.
CHEVROLET Impala 1960 - Todo
nôvo. Documentação 100%. f
nancio ou troco. Av. Suburbana
n.u 9942 _ Cascadura.
CHEVROLET 53-4 porjas, me-
canico, excelente estado de con-
servacão. Tcl.: 29-0973, segunda
feira. Rua Dom Manuel — Esta
cionamento Judicial _— Waldir.
CITROEN 54 - Vendé-se cm oti-
mo estado, pela melhor oferta.
Rua do Riachuelo, 333, gr. 102
- Tcl.: 32-0734.
CHEVROLET 57 - Bel-Air p.
2 cores, excep. est. urgente —
troco, fac.; Rua Uruguai, 283 —
38-5912. Santos.
CHEVROLET 50-2 porlas.
mo estado* lataria, pintura,
canica tudo 100%. Facilito.
Uruguai 248 - 38-5128.
CHEVROLET 62 - Chevrolet -
3 100, jardin. 3 bances, 3 portas
estado de nova. Praia de Bota-
fogo, 360, loia B. Tel. 46-1160.
CHEVROLET 41, de part. em óti-
mo citado. Ver Av. P. Vargas,
2683. Sr. Valdemar.

CADILLAC 1960, Fleet-wood
ar condicioinado, estado de
vo, vendo, facilito e troco.
Copacabana, 314, np. 508.
36-5882. •

CITROEN 51, mec. 100%.
lito. R. Paissand», 59-605
mengo.

Rua Barão cle Jacuí,
aldu Crui — Valdir.

Faci-
¦ fia-

Praça,
70 -

DKW 62 -
Rua Souto,
DKW V ÊMAG 6.7
I 390 000 - Belcar

ótimo estado.
Cnscadura.

63 e .64 -
e Vemaguet,

quase novos, equips. c revisa-
dos. Saldo a combinar. Troco. -.
Rua Sào Francisco Xavier 342-E
— Maracanã.
DKV/ 

"VEMAG "OK 
67 - Não com-

pre o seu carro DKW Vemag no-
vo, sem visitar o TEXAS conces-
sionaria, Todas ns cores em Bel-
car, Vemaguet e Fissore. Plano.
de financiamento inéditos na Gua-
nabara e 

"de 
acordo com sua con-

voniencia. Na troca sempre a
maior avaliação. Rua Conde de
Bonfim 40-A — Tijuca — e Rua
São Francisco Xavier 342-E —
Maracanã — Atlântica, esq. Djal-
mn Ulrich — Copacabana.
DAUPHINE E~GORDINI 

'- 
690000

todos os anos de 1960 a 1966,
equipados e revisados. Saldo a
combinar. Troco. Rua S. o Fran-
cisco Xavier, 342-E

DKW 51 - Camioneta, 2 ell.
tipo Kombi, serve para peque
nas entregas. Vendo ou troco -
R. Carlos Carvalho, 51 — Sr.
Cardoso.
DKW BELCAR 63 - 100% dt
máquina e lataria. Perfeito esta
do de conservação. Pequena en
trada c o saldo a longo prazo.
AUTO-PRAZO - Conde de 3cn
fim, 645-B - 38-1 l_3_5_e_38-2291,
DKW 65"x D"KW 61~ a 64, parti.
cular troca Belcar Rio, azul Co-
pacabana, 16 000 k. rodados, est.
novo. Rua Felipe de Oliveira,
ap. 504.

CHEVROLET 39 - Dc praça, ven
de-se. Rua Cardoso Júnior, 183
— Laranjeira.. ______
CHEVROLET 55 Bel-Air, 4 portas
c| coluna hidr., vidros ray-ban é
uma jóia fácil e troco. R. Had-
dock Lobo, 335-B.
CHEVROLET" 40 - Táxi, _ pronto
para trabalhar. Gonzaga Bastos,
209-A — Cezar.
CAMIONETA FORD - ano 46 -
Vende-se. Rua Param., 128.
CHEVROLET 54,"vende-se de pra-
ça, em otimo estado, só à vista
4 500,00. Tratar depois das 2 ho-
ras, na Rua Visconde de Ouro
Preto, 61, fundos, ap. 204 —
Botafogo.
CONVERSÍVEL, 2 portas, mecáni-
co, pintura nova; Packard 48,
todo perfeito, vendo 850,00, 400
e 9 de 50 - 37-6778.
CHEVROLET £0 2 portas
Power-Glide, rádio. CrS 1 700 000,

DAUPHINfc 60 ã 63 - 750 000 -
Várias cores, equips. novíssimos.
Saldo « combinar. Troco. Rua
Conde de Bonfim 40-A — TI-
juca.
DAUPHINE _- 

~ 
Bom" e.t.<d_7~pa7-

ticular, 'jenüe só p! particular,
por apenas 1 400. Rua Alexan-
dre Cnl.za, 145 — Grajaú corn
zelador.

DAUPHINE 1962 e 1963, novos
valo a pena ver, faço qualquer
prova, garantia mecaniç., bom
preço facilito — Sousa lima, 363.
DODGE 1959-4 portas, sem
coluna, hidramático. Vendo ot.
troco por Volk.wagen. Preço ba

CrS 6 000 - Ver para crôl,
MaracanS.Ia mala * h-.r.__»_4. r\0 __.' tfua

Cardoso de Morais, 328 — Bon-
sucesso — Ttl. 30-1057.
DAUPHINE 64 - Bordeaux, radio
Blaupunkt, capas, 37 000 km —
Estado impecável, 2 100,00, sal-
do caixa 14 x 65 — Aceito tro.
ca. Tratar Sr. Manuel, Av. Osval-
do Cruz, 78 — Flamengo.
DAUPHINE 61 - Olimo est. oe
ral, NCrS 1 550,00 - Rua Ca

NOVOS buíU' 2"' °e; 202 ~ Tul- ••
49-9580 - Lin Sr.
DKV/ Alemão 64 — Conservação
Impecável, mecânica a tôda prc-
va — equipado — Acelta-sa troca
o facilila.-e. Tel. 25-8651.

ga-

Rua Assunção,
Domingues.

B7.A Sr.

CADILLAC 56 - Sedan do ville,
excelente estado, documentos de
embaixada. Vendo NCrí 4 000
ou melhor oferta — Rua Uruguai,
283 — Troco e facilito.
CHEVROLET Bel-air 56 - Quatro
portas, Opt. esta. cons. Vendo
urgente — Cr$ 3 600 mil
troco p| carro menor valor,
Guilherme Maxwell, 445 —
sucesso.

Av

CHEVROLET 51 c| 44 000 auten
tices, todo original, um dono só.
R. 24 de Maio, 841, garagam.
CITROEN 49, 11 ligeiro, pneus,
bater., mecânica novos. NCr$ 850
mil, fácil, cl 500. Rua Senador
Bernardo Monteiro, 35 — Benfi-
c..
CHEVROLET STATION WAGON
1958, motor 6 cilindros, mecáni-
co, 4 portas, ridio — Mecânica
100% - CrS 4 500 000 - Rua
Marquês de Pinecio, 84 — Tel.:
45-9165 c 25-3443.
CHEVROLET Amazonas 60 - Ze.
ro quilômetro. Rua Marque» de
Pombal n.° 41.
COMPRO sou carro sem nborrt'
cô-b. Vejo no horário de sua
preferência • oagn hoje «m di-
nheiro. Tel. 38-3891.
CHEVE II - Nova 1965, 4 per-
tas, 6 cilindros, hidramático,
equipado. Ver na Rua Joaquim
Nabuco, 205 — Copacabana, Pôs
to' 6, garagem do edifício, cem
Heleno cu Antônio.

CHEVROLET 53 - mecânico, Bel
Air, otimo estado, b. branca etc.
R. S. Francisco Xavier, 884.

CARRO esporte Morgan 53, con-
versivel. Vendo barato ou troco
por automóvel. Santo Amaro,
145.
CÔNSUL 54 - Olimo est. mec.
100%. 1 650 n visto. Rua Santa
Luísa 53, Maracanã alé às I2h.
CHEVROLET 54 - Mecinlco, óti.
mo «stado, equipado. Troco, fa-
cilito — Aceilo oferta _ visla —
40-0987 - Paulo.
CHRYSLER 54 - 100%. Toda ori
ginal — Rua Luiz Vargas, 131 -
Abolição. ^^
CHEVROLET 3 100, ano 59. C
mais conservado da Guanabara.
Vendo melhor oferta. Podo sei
visto todos os dias, na Rua Cia
rimundo de Melo, em frente ao

370.
CADILLAC 54, 4 portas, em ot
mo estado. Vendo 2 500 à vista
pu 1 000 000 de entrada o 10
de 200. Av. Suburbana, 2422
Tcl.: 30-7063.
CRS 750 COO, Mercury 49, Cupê,
CrS 950,00 Pontiac 51, Catalina.
Vendo, troco e fac, Av. Brás de
Pina, Í49ó, esq. Brandura — Vila
da Penha.

CHEVROLET 56 - Bel-Air, 4 por-
tas, c/ coluna, vidros ray-ban,
radio original. Troco e facilito.
R. Cardoso Morais, 436, Ramos.
CADILLAC 51 maquina nova. Crf
800 000. Rua Glaiiou, 91. Pila
res.
CARRO Standard Vanguard 51,
vende-se, 100% de tudo, 1 mi
Ihão. Ver Rua Adalgisa Aleixo,
498. B. Ribeiro.

AUSTIN A-70, 52 - Vendo, me-
lhor oferta - 38-1529.

CHEVROLET 36|47 - Aceito tro
fácil. rest. carros em bom

ostado o partir de NCr$ 300,00
de entrada. R. S. Fco. Xavier,
628.

AERO WILLYS 65 - Vende-se,
castor-gêlo. Todo equipado. Cr$
7 300 000 à vista. Rua Andrade
Figueira, 621.
AERO WILLYS 64 - Carro de
médico, nôvo. Preço 4 750. Tro-
co Gordini, Dauphine, Volks —
Motivo garagem. R. Barata Ri-
beiro, 254, Dr. Pedro.
AERO WILLYS 63. Ünico dono 2B
míl Km reais, equipadíssimo —
Troco nov. 67^ ou vendo 3 900 —
Rua SíForreir», 223 »p. 705.
AÈRO WILLYS 1966 - Superequi-
pado, pouco rodado. Vendo, tro-
co, facilito. R. S. Fco. Xavier,
398. - Tel. 28-3776.
AERO WILLYS 1965 - Azul, su-
perequipado, estado excelente —
Vendo, troco, facilito. R. S. Fco.
Xavier, 398 - Tel. 28-3776.
AERO WILLYS - 1962 - Alui
— Com radio _> tranca de dire<
çáo. Eslado impecável na Rua
Víúva Cláudio n. OSS — Fei
nando.

CITROEN ID-19, DS-19 de 1958
a 1965. Em perfeito estado de
conservação. Ver e tratar em Au-
temóveis Citroen Ltda. Rua Bam-
bina, 37 - Tol. 26-4099.
CHEVROLET 51, praça, vendo, R.
Américo Figueira, 376 — Sr. Al-
fredo ~- Madureira.
CARRO X BOUTIQUE - Vende-
se ou troca-se por Volks ou Gor-
dini na praça. 1 boutique em
Madureira c/ instalações de pri-
meira em excelente ponto. Tratar
c/ Falcão, Av. Ministro Edgar
Romero, 79, boxe 2 — Centro de
liquidações.

CHEVROLET 1953 - 4 pts., hi-
dramático _/ coluna c/ pintura
nova e pneus, mecânica a qual-
quer prova — Vendo, troco e fa-
cilito - Rua Ana Néri, 770.

AERO 60 NCr$ 1 500,00 (trom
bado) pneus novos mec. 100%.
Forração couro. Moleza. Av. Su
burbana 9 021.
AERO WILLYS 65 em estndo de
0 km, vendo ou troco. Rua São
Luiz Gonzaga, 2 279, Telefone:
48-8700. '
AERO WILLYS. 61, azul. Traga
mecânico. Estrada Vicente de Car-
valho, 1332, ap. 301.
AERO WILLYS 62, lat. e mec. em
otimo estado, c/ radio. Facilito c
troco.__R. Cardoso Morais, 436.
AF.RO 67 — Vendo um zero qui-
lômetro. Ver no Campo de São
Cristóvão 26 sob. com Osvaldo.
Tcl. 48-9904_p!f:
AUSTIN 51 - A-40 - Camioneta
vendo. Av. Teixeira de Castro,
145 — Manduca — Bonsucesso.
AUSTIN A-40 bom estado, S50

, domingo R. Honorto, 1267
casa 7. Cachambi, durante a se-
mana Nílo Pocanha 380 loja. Ca• 

!. Tel. 3395.

AERO 64 — Azul crepúsculo. No-
ssimo. Uníco dono (clfatura). Rá-

dio, 2 alto-falantes, tranca, etc.
Apenas 36 000 quilômetros roda-
dos. A vista NCrS 5 300,00. Rua
Antônio Basilio 162 — Telefone
34-5705.
AERO WILLYS 1965 (5) marchas
c| 22mil quilômetro, for, a cou-

único dono, Iroco e fac.
C. de Bonfim, 577-A. Tclefo

ne 58-3822.
AERO WILLYS 1964 c 1962 ambos
equipados est. de noves, troco

fac. parte. Rua Conde de Bon
fim, 577-A. Tel. 58-3822.
AERO WILLYS 64 - Equip. Exce-
lente conservação. Vende, troca e
facilita. Rua Conde de Bonfim,
426.

AERO WILLYS 65 - Novo. Base
6 750, 2 cores, equipadíssimo.
17 km. - 34-6378 - Samira.
AUSTIN A 40, em bom estado,
380,00 - 24 de Maio, 325.

AESO WILLYS 65 - Uit. série, 2
cores, 5 marchas, equip. cj radio
(novo), tranca, pneus bb, nunca
bateu, em ot. estado. A vista ou
trcco mencr valor. Rua Felipe
Camarão 138 — Tcl. 48-0962.
AERO WILLYS 63, gelo, for.
verm., tranca, radio e calhas,
mec, lat. e pintura 100%. Ven-
do ou troco carro menor valor.
Vale a pena ver. Rua Carolina
Machado, 516, casa XV. Mad.

CHRYSLER 56-4 pts., em i
celente estado, Cr$ 1 100 míl de
entr. restante em 15 meses. -
Aceito troca - Rua Ana Néri, 770
CHEVROLET - Vende-se uma ca-
mioneta Furgão tipo 3 800 á vis-
ta ou financiado e um Mercury
ano 49. Na Rua Cupertíno, 473.
Quintino.
CHEVROLET 1940 - Coupê, todo
reformado, financio ou troco. Av.
Suburbana, 9 942 — Cascadura.
CHEVROLET 61 - Impala, 6 cil.,
hidramático, cm ótimo estado.
Vendo melhor oferta. Tel. 37-6095.
CHEVROLET 53 - Bel-Air, 4 p.,
mecânico, máq. forração novos,
único dono. R. D. Cecília, 39 -
R. Comprido.

CHEVROLET 58 - Vendo, jardi-
neira, mec, 6 cil., melhor oferta
à vista. Álvaro Miranda, 401 —
Lulz.
CÔNSUL 53 - Vende-se Rua Sáo
Brás, 130, caia 3 — Todos
Santos.
CHEVROLET 55 mec. 4 pts, 8 cil.
novíssimo, aceito troca. Corrêa
Dutra, 29. 45-8603.
CHEVROLET - Embaixada. Ven-
de-se, mecânico, «.no 1963, óti-
mo estado, com rádio transistor.
Documentos de Embaixada em
ordem. Preço 12 800 COO. Ver
com o porteiro à Rua Xavier da
Silveira, 53 — Copacabana.
COMPRE HOJE leu carro n» fir-
ma que se totnou um símbolo
de bem servir. TEXAS. Todas
as marcas e anos nacionais pre-
ços e( formas de pagamento que
ninguém iguala. Rua São Fran-
cisco Xavier 342-E (Maracanã) c
Rua Condo de Bonfim, 40-A —
Tijuca.
CITROE"N~46"- .90 000" élimo eí-
tado. Saldo a combinar. Troco.
Rua Conde de Bonfim 40-A —
Tijuca.

DKW VEMAG
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 £ FINANCIA. (B
DAUPHINE 1961 - Superequipa.' DKW~62 -""Vcmãg.et, bom esta-
do, mecânica 100% o mais bo- do, troco ou fin. Araújo Lima,
nito no Est. da Guanabara. Ven- 47.
do _ vista ou facilito com 1 000
de entrada. Av. Brás do Pina, 731
- Tel. 30-2014.

DAUPHINE 60, máquina na
rantia, pintura metálica, fin.
Tel. 58.8078.
DAUPHINE 64 - Excelento esta-
do, 18 m. km. Troco ou fin. ent.
1 200, Araúio Lima, 47.

DAUPHINE 1962 em ótimo esta
do. Financia-se com 1 000 de
entrada. Rua Dn Satamini, 156.
DAUPHINE T9611- Em bellsiimõ
estado. Financia-se com 800, c
saldo h combinar. Rua Dr. Satã
mini, 156.
DkW~~VÈMÃGÜET 62 - Üít. se
rie, no est. de nova, à vista
3 220. R. A.aré, 38. Tel. 38-3326.
D'i<W VEMAG 1966, 10 mil km,
único dono, azul. Troco ou fac.
até 20 meses. Rua Conde de
Bonfim, 66-A - 34-9909.
DODGE 19.59, 4 portas, hid., dir.
hidr., 8 cil., freio a ar. Impe
cável. Estado excelente. Fac. até
15 mesei. R. Conde de Bonfim,
66-A - 34-9909.

DAUPHINE 62 - Excelento cl 900
mil — Rua 24 de Maio, 19 fundos.
(Est. São Frco. Xavier. — Tel.:
28-75)2.

DKW BELCAR, 64 - Vende-se t
vista, máquina 100%, c/ rádio
Rua Almirante Gavião, 24, Tel.
28-8201 - José Carlos.

DODGE 51, Utilit. Vendo à vista
2 milhões, Av. Arapogi, 512, B.
Pina, Edelberlo. Tcl. 30-4457.
DKW VEMAGUET 62, última té-
rie, equipada, tôda nova. Vendo,
aceito Kombi, Carlos, 42-2730,
exceto dominqo. 
DODGE 52, Coronet, ólimo esta-
do, 100% de mecânica, pede tra-
zer mecânico. Ver demíngo, Es-
Irada do Portela, 175 - Sr. Cor-

DAUPHINE 63 - Vende-ie motor
zero km, Rua Lauro Muller, 26/
701 — Facilitasse.^
_Ã-F.ÍÍNE"62 - Bem conserva-
do, cj rádio Telespark, mecáni-

100%. .Aceito melher oferta.
Rua Garcia Redondo^ 122.

DKW VÊMàg"58 - Sod-rt, verde
pérola. Vende-se na Rua Fcnte

________!______ _- 202. Lagoa.

DAUPHINE 62" - Vendê-se por
2 n.iIhões à vista. Tratar sába-
do e domingo. Rua Uruguai, 461

J 01.____
DE" SOTO 53 - Vendo mec. 4
pts., ótimo Cr$ 2 200. Av. Vi-
elra Soulo, 140.
DAUPHINE 62 

'- 
CrS 2 0ÒÕ"000,

pode trazer mecânico, Rua São
Francisco Xavier, 2 ap. 506 —
Godoy. Tel. 48-0328.

CHEVROLET 1949, excelento es-
tado, 4 portas, mecânico, pneus
novos. Preco 2 '500 000 á vista.
Ver com o porteiro. Av, Atíân-
tica, 2 016.
CHEVROLET 51 - Vende-se, equi-
pado, mecânica, 4 portas, único
deno, 3 000, perfeito. Praia Bo-
tafogo, 48, ap. 34.
CHEVROLET 1956 - Vende-se em
estado de nôvo, carro para pes
fioa de fino gosto. Ver na Rua
General Araolo n.° 201. Telefone
28-9411. cl Sr. luís.'
CAMINHÃO Chevrolet Brasil 61/
62, motor, pneus, pintura .novos

Vendo a prazo ou _ vista —
Sr. Renato. . Rua Matoso, 126-A.
CAMIONETE 15 passageiros -
Opel, em perfeito estado. Ponto
final do Jardim América-Madu-
reira — C asa do Ped reiro,

CHEVROLET 63 - Pick-
up. Entrada 2 500 mil.
R. Mariz e Barros, 821.
CITROEN 4B - Vende-se um cm
bom estado em tudo. 800 000

Rua Araújo Leitão, 48-A.
CHEVROLET 55 - Vendo mec,
6 cil., 4 p., c/ coluna, ótimo
estado, por motivo 'viagem 

p/
exterior. Telefone 23-0679 até 18
horas.
CHEVROLET - "Station Wagon",
ano de 1961, vende-se, em bom
estado, cj 3 bancos e rádio. Ver

tratar a R. Santa Amélia, -70.
Tcl, 28-0462, Sr. Joaquim,
CITROEN - Vende-se em 6timo
estado, pintura nova com seis
pneus novos e tranca direção,
ver e tratar no posto Viaduto
de Lucas ou pelo Tcl. 48-5106

Gil.
CHEVROLET 1949 - Vende-se Cr$
1850 000. Rua Bento Lisboa 157,
ap. 309. Tel. 45-5068 - 25J784

Assis.
CADILLAC 54 - Impecável
3 100. Aceito oferta - Estrada
Marechal Malct n. 241.

DAUPHINE - Em ótimo estado,
pode trazer mecânico, ano 60.
Prego 1 600. Rua Manoel Leitão,
35, ap. 101 — Tijuca.
DKVTVEMAG 59, 60, 61, 62, 63,
64 o 65 — Não compre o seu
carro DKW usado em qualquer
lugar, só a Concessionária-Texas-
DKW Vemag tem o DKW Vemag
que lhe interessa, revisado por
pessoal treinado na fabrica. Va-
rios planos de financiamento a
partir de 980 000 entrada. Na
troca sempre temo. a maior ava-
liação. R. S. Francisco Xavier,
342-E — Maracanã e Rua Conde
de Bonfim, 40-A — Tijuca.

DKW 64. - 14 mll km, rádio,
lubrimat etc. P. do Flamengo,
140, sab. até 14h. Domingo até
12h.

DKW 64 (camioneta), alemã, tro-
co carro estrangeiro ou nacional,
à vista 5 000. Tcl. 38-0397.
DKW Vemaguete 63 — Estado
OK. Vendo NCrS 3 700. Finan-
cio parte. Rua Pereira Nunes n.
158.
DAUPHINE 61 - Vendo hoie, até
às 12 horas Cr$ 1 600 000, à
vista. Rua Dias Ferreira, 541 —
Tel. 47-2547 - Válter.

DKVV Belcar 65 - Novo. 5, 300GORDIN
mil. 26-2031.

64 -

DAUPHINE 63, I 750000, equip
Rua da Liberdade, 23, prox. _
Cancela de Sâo Cristóvão.
DODGE UTÍÜW~53"roílmo~c__dõ
lataria, forração, pintura, meca
nica, tudo 100% - Facilito. Rui
Urunuai 248 - 38-5128.
DAUPHINE 63 - Otimo estado,
único dono, com manual. 2 100.
Rua Dia! Ferreira, 541 — Walter
DODGE 39, 4 p„ vendo para de
socupar lugar, 280 mll. Atendo
até 10,30, pagamento só à di-
nheiro._ Rua Canavieiras, 735/303
DAUPHINE 61 -"""Motor novo,
passo ccntrato, 600 entr, « 100
p/ mês. Ver todo dia na Rua da
Bica, 109/402 - Quintino.
DAUPHINE 1962 - Todo nôvo
800 mil de entrada. Aceito tro
ca. Av. Sub.urhana, 9 942. Cos-
cadura".""
DKW 1959 - Vemaguet - Coisa
rara, financio cj 1 milhão cie en-
trada. Troco. Av. Suburbana
n.<> 9 942 - Cascadura.
DKW 59 VEMAGUET - Tôda pro-
va geral. Vendo, troco ç faciii-
to. Cerqueira Daltro, 82. PostoCascadura.
EMPLACAMENTO na praça: visite

Nova Texasí em Copacabana, na
Av. Atlântica, esq. da Rua Dial-
ina Ulrich, ou n. Tijuca, na Rua
Conde de Bonfim, 40, e adquira
o seu Belcar nôvo, compk-tamon-

emplacado e com taximetro,
pronto para trabalhar, pagando

té em 24 meses ou no plano
de financiamento que lhe convier,
Aceita-se também treca.

om eslado ge- IGORDINI 63 - Troco cu facll
ral, trcco carro m.valor. Peque c/ 1 500 000 de entrada. Ver
na entrada, saldo em até 20 me- Iratar na Av. Suburbana, 9991-Ases. Rua 24 Maio, 332. _____T„___a-_£_!_'™__
GORDINI 1963 - Superoquipado.j"GORDINI 6.~^~ú_. série, ríd?,cor gren., mecan.ca 100%. Von. ctc. Faculto, froco. Bem prer>" açoito Iroca por carro d«|à vista. Barata Ribeiro n. 135

ap. 207. Dr. Guctavo.

d
m.nor valor. Av. Brás d. Pin
731. Tol. 30-2014.
GORDINI 64, único dono, supe-
requipndo, pouco rodado, vendo
a vista ou financio parte. Ver
hoje, R. do Matoso, 202. Telefo-
ne 54.1316.
GORDINIS 1965 e 1966, várias
cores, equipados c/ rádio ctc.
11 mil km. 1800, saldo alé 20
meses. — R. Conde de Bonfim,
66-A - 34-9909.

HILMAN 51 - V.ndo ei «ntrada
parjuena ou troco. /V.ecânica, lata-
ria, etc. Otlma — Ru* Guatema-
Ia, 360. Penha.
HILLMAN 52 - Vendo, ótimo
carro, rádio, bom de mecânica,
om bom estado mesmo. Freço
NCr$ 1.500. Penha. R. C. Agro
longo 1 281, ap. 101. Ver s.1b.
3a„ 5a. - 14 às 19 hs.

GORDINI 64 - Vende-se, ótimo
estado, 29 500 km rcais^ rádio
Telespark. Base à viste, NCri
2 900,00, P. .Arjenor Moreira. 95,
Andaral. Tel. 38-2231.
GORDINI 64 - 26 000 km
Vendo ò vista, molivo viagem
Otimo estado, único dono — Tel.
36-1350, após^ 13 horas.

GORDINI 64 - Entrada
1 800 mil, excepcional.
R. São F. Xavier, 189.
GORDINI 65 - Selembro - Uni-
co dono, ótimo estado. Bem equi-
pado. Tel. 46-3846. Vendo.

EMPLACAMENTO na praça, Ve
mag 67. Visite o Nova Texas,
em Copacabana, na Av. Atlântí

esq. da Rua Dialma Ulrich,
na Tijuca, na Rua Conde de

Bcnfim, 40, o adquira o seu Bel
car nôvo, completamente empla^
cado e cem taximetro, prento
para trabalhar, pagando até em
24 meses, ou no plano de finan-
ciamento que lhe convier. Acei-
ta-se também troca. Toras.

DKW VEMAGUETE 1964, ótimo
estado NCr$ 4 300,00. Troco po
Volkswagen* Rua Caiçara, 152
Vaz Lobo.

DODGE Utilily 51. 52 e 53 - em
ótimo estado geral. R. Sousa Bar-
ros, 15 — Eng. Nôvo, Preço
partir de 1 750 000 — Aceito ofer
ta ou troco.
DAUPHINE 63 - De particular
Otimo estado. Vendo melhor ofer-
ta — Rua Antônio Portela, 81 —
Nélio.

DAUPHINE 61 ótimo est., a qual-
quer prova, à vista, troco e fac.
c| 900 entr., s. 18 m. R. 24 do
Maio, 316 - 48-2701.

DAUPHINE 63, belíssimo est. i
cjualquer prova, à vista troco
fac. c| 1100 cntr. s. 18 m. R
24 dc Maio, 316 - 48-2701.
OKW BELCAR 66, nôvo, 8 000
km, rádio, capas, pneus b.b. etc,
à vista, trcco e fac. c| 4 OCO ent.
s. IB m. R. 24 de Maio, 316
43 2701.
DAUPHINE 62, últ. série, ,_ul"ia-
mal ca, ótimo estado, 1 850, acei

treca, financio. S. Francisco
Xavier, B04-F. _
DAUPHINE 61, 

"amarelo," " 
rád

pneus, bateria noves. NCr$ 1 650,
ó0, azul, 1 450 mil, 60 verde ..
1 <M0 mll, fácil c| 700 - Rua Sen.
Bernardo Monteiro, 35 — Benfi

DKW Belcar 65, marfim
equipado. Novíssimo. —
Tel. 46-6404.
DODGE 52 - Vendo pela melhor
oferta um Pick-up. Tratar na Rua
Álvaro de Macedo, 144, inclusive
domingo. — L. Lucas.
DÃUPHIN 1962
1 800,00, só á vista

NOS
R. Frei Pin

tc, 26 — Estação do Riachuelo.
DAUPHINE 60/62 e 63, vendo
o partir de 1 170 A vista ou tro-
co, fac. R. Haddock Lobo, 33
Tcl. 34-6001.
DE SOTO 194S - 6 cilindros,
rádio, ótimo estado. Vendo ou
troco, Rua Luiz Barbosa, 70
Tel. 38.5703 - Azevedo.

DKW 63 - Motor 0 km,
superequipado, excelen
te. Rua Barata Ribeiro,
207, ap. 302^
DKW - Vemaguet - 1963
Vende-se c-m ótimo estado. Ver
e tratar à Rua Visconde de San-
ta Cruz 110 — Eng. Nôvo — Ar-
mando.
DKV/ - Belcar - 1962 - Um só
dono. Vende-se, ótimo estado.
Ver e tratar à Rua Visconde de
Santa Cruz 110 - Eng. Novo
Sr. Armando.
DAUPHINE 1960 - Vende-se.
Precisando pequeno reparo.
1 050,00 Rua Miranda Vale 112-
DÓDGE 51-4 portas, todo ori-
ginal, ótima conservação. Vendo
ou troco carro menor valor. Acei-
to Jeep ou carro pequeno. Rua
Luiz Portugal 172 — Parque An-
chieta.
DKW 1958 - Adaptado p| 63.
Motor mil, nôvo. Caixa do mar-
cha curta alemã. Suspensão espe-
tacular de carro de corrida. Rá-
dío, forração teto, assentos e la-
terais nova. - 26-4510.
DAUPHINE, modelo 1963, aiul
Jamaica, kit. nôvo. Tratar domin-

na Rua Cirne Maia, 116 —
Todos es Sanlos.
DAUPHINE 63 -
Pinto Teles 242,

¦ Equipado. Rua
c| 6 .

CHEVROLET 57 - Vendo otimo
carro a toda prova. Ver segun-
da-feira na Rua Silvino Montene
gro n. 62.

CHEVROLET 41 - Couro, 4 pneus
noves. Estudo f. cj 600 ent.
R. 10, presl. iliuros. Av. AtlSn-
tica, 928, ap. 810.
COUPÉ 52 - CHEVROLET BEL
AIR - Facilito. Av. Atlântica n.1
928, ap. 810.
CHEVROLET 50 - riidram., t

4 p. Vende-se. ent. 800 e
prest. de 150 - Tratar Rua D4

- B. Peixo-
37-5444.

cio Vilares, 286/401
to — Copa — Tel.
CITROEN 54 - Vende-se com to
dos pneu; novoi, rádio de 3 fai
xas, transistor, tudo perfeito -
Ver na Av. Suburbana, 9310.
Não atende telefone — Gaspar.
CHEVROLET
tipo Rural,

1961
vendo

Rua Dr. Satamini,

- Camionete,
e facilito
156.

CHEVROLET 52 - Vendo pela me
lhor oferta uma camioneta. Tra
tar na Rua Álvaro de Macedo,
}44, inclusive domingo.
CADILLAC 51 c| 4 porlas, vendo
pela melher oferta. Tratar na Rua
Álvaro de Macedo, 144, Inclusive
domingo.
CADILLAC 50 - Coupê De Ville,
excelente a qualquer prova. Cr$
1 400 mil à vista ou fac. cj 800
mil - Rua 24 de Maio, 19, fundes

Est. S. Frco. Xavier. Tel. ...
28-7512.
CHEVROLET 50 - Vende-se, me-
cênico. Base NCr$ 1 300,00 - Tel.
29-4027 - Sr. José.

AERO WILLYS 61 - Tcdo equi-
pado, painel de couro. Vendo
bom p. à vista. P. novos. Nunca
bateu. R. Teodoro da Silva, 67B. Texaco.

CITROEN - Vendo barato, boa
conservação. Posto Ipiranga. Vis-
conde de Niterói, 812.
CITROEN 48 - Otimo est. ve|a,
experimente, compre. Rua Caro-
lina Santos, 219, Méier.
COUPE CHEVROLET - ano 40,
para pessoa de fino gosto,
mais nôvo do Brasil, sempre di
um dono. Vendo, troco, facilito,
Av. Suburbana, 10 087 — Posto

DAUPHINE 62 - Côr gelo, ót
mo estado, mecânica 100% -
NCr$ 1 000,00, de entrada
NCrí 140 ,00 por mês - Não
deixe de ver este carro — Av.
Calógeras, 23 — Cassio Muni:
Veiculos S/A,
DKW — Compro mesmo preci*
sando dt reparos — Pago a di-
nheiro - Tel. 29.1731 de dia

34-0468 a noito.
DKW VEMAG na Tiiuca, na Te-
xas, com o seu tradicional pia-
no de trocas e com esquemas de
financiamento inéditos na Guana
bara, onde ot clientes escolhem
a modalidade de pagamento que
melhor lhes convier. Venha co-
nhecer os recentea modelos 67
com novas lindas cores. — Rua
Conde Bonfim, 40 e Rua' São
Francisco Xavier, 342.
DAUPHINE - Compro mesmo
precisando _m reparot — Pago
dinheiro - Tel. 29-1731 - de
dia; 344)468 à noite.
DODGE UTILITY 53, bom estado',
à vista ou prazo. R. Conde de
Bonfim, 795.
DKW VEMAG 67 lem dinãmo,
com alUrmdor • 12 volts, novas
linhas aerodinâmicas. Ver ni Av.
Atlântica esquina de R. Djalma
Ulrich e Rua Conde íonfim, 40
— Texas.
DKW VEMAG na Zona Sul, Te-
xas, com o seu tradicional pia-
no de trocas e com esquemas de
financiamento inédites na Guana-
bara, onde oi clientes escolhem
a modalidade dc pagamento que
melhur lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
cem nevas lindas cores. — Av.
Atlântica, esquina de R. Djalma
Ulrich no Fôsto 5.
DAUPHINE - Compro lem abor-
recê-lo. Vejo no horário da sua
preferência a pano hojo em di-
nheiro. Tel. 38-3891.

DODGE .., modelo Kingiway
Custem, especial, m.tor perfeito,
tôda bem conservada, pneus no-
vos. rádio, rodas do rara beleza,
sempre foi do minha proprieda-
do. Vendo por NCrS 3 000,00 1
vista. Tratar com Dr. Jorge. Tel
4W806 cu 43-3042.
DKW BELCAR 60161, c| ridio,
tranca, ótimo funcionamento —
Vendo s6 _ vista Cr$ 2 630 -
Estr. Intendente Magalhães, 360,
Cascadura — Campinho.

DAUPHINE - Equipado. Vendo
em estado excepcional — Av.
Paris, 79 — Bonsucesso — He
tor.
DKW 1962 - Vemaguete em 6ti.
mo estado.^ Rádio, pneus, pintu-
ra, tudo nôvo — Mariz a Barros,
1061 - Sr. Júlio.
DKW BELCAR 62
ótimo estado.
3.300,00. Ver
brega, esq, Av
berto.

— Vendo em
Equipado NCrJ

Rua Padre No
Suburbana, Ro

DODGE 58-8 cilindros mecá
nica, documentação diplomática.
Financio ou trcco. Av. Suburba-
na, 9 942. Cascadura.
DAUPHINE 62 - Em ótimo esta-
do Cr? 1 200 cntr., rest. em 12
meses - Rua Ana Néri, 770.
DAUPHINE 60 em perfeito esta-
do, lant. e pintura novas. NCr$
1 500,00. Tr. Rua SSo Januário,
805, ap. 404 - São Cristóvão.
DODGE 51, único dono, parti-
cular. Real Grandeza, 193, loja .
DKW BELCAR, 64, 65 e 66. Di-
versas côrcs. Carros revisados e
em perfeito estado. À vista ou
financiamento a combinar. Rua
Bambina, 37 - Tel. 26-4099.
DKW VEMAGUET 63, 64 e 65.
Diversas cores. Carros revisados

em bom estado. À vista ou
financiamento a combinar. Rua
Bambina, 37. Tel. 26-4099.
DODGE 41149 - Aceito troca, fa-
cil. rest. carros em bom estado

partir de NCr$ 300,00 de cn-
trada. R. S. Fco. Xavier, 628.
DAUPHINE 63 - c| radio 3 f

Pintura e torração 100%, no
seguro por 5 000 000 — Vendo
— Ver hoje ou 2a. depois das
9 horas. Rua Getúlio n. 349 —
402 - Cacambl.

DAUPHINE 61 - Vendo, urgen.
le, facilito c| Cr$ 700 000, car
ro segurado no valor de Cr$ .
2 500 000 - Ver a qualquer ho-
ra na R Conde de Porto Ale>
gro n. 395 ou tel.: 21-46 - D.
Caxias^
DKW -- VEMAGUET 62 - Í00%
radio 2 faixas — Base 3 tril
— Aceito oferta — Rua Tobias
Amaral 30 - Tel. 25-2418. -
Combinar hora para ver e tra-
tar.
DAUPHINE 1963 - Linda cor
em estado de novo. Facilito
1 200,00 - Rua José Bonifácio
n. 266 — casa 1. ?
DKW 58, 59, 63. Impecável es
tado geral. Vendo, troco, finan-
cio. Com pequena entrada e c
restante a combinar. Paim Pam-
plona, 700. Tel. 49-7B52.
DKW VEMAGUET Rio 65 - Ven-
do 5 200 com motor na garantia,
troco por carro nacional, menor

alor. Tratar com o proprietário
- Av. Brás de Pina, 849 - Tel.

30-3062 até lóh.
DAUPHINE 62 - Equipado, carro
pouco usado, novíssimo, facilito,

Estrada Vicente de Carvalho
1 235 - P. gasolina 4-r

DAUPHINE 62 - Conservado, rá
dio, capas, à vista ou financia-
do. Rua Major Rubens Vaz n.°
330! 102 (Jóquei). 27-4128.
DKW BELCAR 62 - Máq. nova,
rádio, capas. Vendo ou troco 65/
a - Newton - 38-1535.
DKW 62 - Sedan, última série,
estado impecável. Rua Dona Ma-
nana, 131 — Botafogo.
DKW VEMAGUET 1964 - Mode-
!o 1001, pouco rodada e equipa-
da. Facilito o pagamento cem
I 800 000 de enlrada. Rua Con-
do Bonfim, 25.DAUPHINE 1961 - Vendo pela

melhor oferta, motivo viagem —
Rua Barata Ribeiro, 646, ap. 702

Tel. 36-7869.
DKW — Compro iam aborr.ct-loJ DKW — Taxi 1963 — Vendo, mo
Vajo no horário da sua preferên- ' - nôvo. Facilito pagamento em
cia a pago hoja am dinhairo. —j20 meies, c! 3 OCO de entrada.
lel.i 38-3891. Rue Conde Bonfim n. 25.

DODGE 42, convenivel - 680 000
Estrada Henrique de Melo, 965

(Valquelre) — Sr. Antônio.

DKW - Sedan 63 - Vendo, troco
e facilito. Ver Rua Moura Brito,
172, caia S.
DKW - Vemaguet 1957. Ver
tratar na Av. Maracanã n.° 629
apto. 402. com Celio. Financio
parte.
DAUPHINE - Vende-so urgente,
62, 2,a serie equipado perfeito
estado única dena. Ver Buarque
de Macedo 20 apto. 702. Fia
mengo.
DE SOTO 52 - Mecânico, 6 cil.,
otimo estado, mec. 100%. Trcco.
Av. Suburbana, 9021.
DKW BELCAR 62 - Em estado
de 0 km, mec, lat. 100%. Tro-

e facilito. R. Cardoso Morais
n.o 436 — Ramos.

ESPETACULARES LINHAS AERO.
DINÂMICAS APRESENTA O VE-
MAG 67. V. S. podo ver e ad.
quirir na Av. Atlântica esquina
de-R. Djalma Ulrich, no Posto 5
em Copacabana, atá ás 10 horas
da noite. Tcl. 47-7203. TEXAS.
FORD 53 — No mais raro esta-
do de conservação. Bem equipa-
do. Fino trato. Aceito troca ou
facilito c| peq. enlr. Av. Maraca.
nã 1063 ap. 304.
FORD Zephir 54 — Vendo urcien-
te NCrS 1 500. Niterói. Telefone
3546.
FORD 56
vendo. Tel.
Furtado 81 j

- Ot. esfado.
38-4735 - Av.
101.

Hidr.
Júlio

FIAT 1951 - Modelo especial, à
toda prova. 400 mil entrada. Av,
Suburbana, 10 002, 3.0 andar,
sala 305 — Cascadura.
FORD TAUNUS 64, 12 m., 4 p.,
golo (Doe. embaixada). NCrS ....
C.500. Av. Atlântica, 2 388
F. 37-8056, ap. 601.
FORD 35|41 - Aceito troca, fa
cil. rest. carros em bem estado
a partir de NCrS 300,00 de en-
Irada. R. S. Fco. Xavier, 628.

FORD 1962, pick-up, particular,
ótima cemervaçãa. Aceito treca.
Rua Dicnlsio, 154, Penha. -
Urçcnte.
FIAT 1 400/52 - 1900/58 - Acei-
\o treca, fácil. re:t. carros em
bom estado a parlir de NCrS
300,00 de entrada — Rua S. Frco.
Xavier, 628.
FÒRD 38, 4 pts., 4 pneus ni.
vos, em óvimo cstdo geral Crí
<J0O OCO entr. restante em 12 me-

— Rua Ana Néri, 770.

GORDINI Vendo 03, c| rádio,
pela me lhor oferta. Av. Paulo
Frontin 160, ap. 601. Ver por-
teiro.
GORDINI 62 - Enxuto. Venclo à
Rua Teodoro da Silva n. 962.
Tel. 38-6158 Sr. Nascimento.
GORDINI 63 - Côr verde, de 4
pneus novos, radio, bom estado
— Ver na Rua Venâncio Flores
n. 564 — cem o perteiro.
GORDINI 64 - Impecável estado
geral. Vendo, troco e financio.
Cem pequena 'entrada e o res-
tante a combinar. Paim Pamplo-
na, 700. Tel. 49-7852.
GORDINI 63-2 450, prêtp Ca
dillac, raro estado de mecânica,
não tem nada podre. Rua Silva
Rabelo, 38 - Meier.
GORDINI II - 6 500 km - equi-
pado, ótimo estado. NCrS 4.700.
Rua Tobias Moscoso 50 - 38-2165,
GORDINI 63 - 100% do máqui-
na e lataria. Perfeito estado de
consnrvnçSo. Entrada desde Cr$
1 500 e o saldo cm 10, 15, 20,
25 e 30 meses. Av. Almirante
Barroso, 91-A - 42.6138.

GORDINI 65 - Licencia-
do. Praça. Entrada 2 mi-
Ihões. R. São Fco. Xa-
vier, 189.
GORDINI 1964 e 1965 - Novos
vale a pena ver, faço qualquer
prova
preço

363.

garantia mecânica, bom
Facilito — Souza Lima,

GORDINI 65 - Cl 30 000 quilo
metros' rodados 100% — Vende-
se financiado, Siqueira Campo.,
244 - Tel. 37-2141.
GORDINI 1963 - Ctimo estado

Facilita-se, Av. Brás de Pina,
274.

GORDINI III, 67, 0 km, ótimo
preço à vista. Araújo Lima, 47.
Trcco carro menor valer.
GÕRDINl 62 cm ótimo eslado",
vendo cj 900 ent., 160 mensais.
Machado Coelho, 91 - Estácio,
ató às 13 heras.

FORD 41 - Vendo NCr$ 750,00.
Ver Rua Pndre Nóbrega, esq. de
Av. Suburbana, Roberto.
FORD Taunus 51 Uiility ótimo pa
ra entregas, facilito com NCrS
400,00. _ Rua Álvaro Miranda, 399
— Inhaúma.
FORD 29 calhambeque, 100%
Vendo melhor oferta. R. Bueno
de Paiva n. 352. Tel. 49-3027

Méier.
FORD 36 - 85HP,
53 e 47, 6 cil., mec.
52, mec. Run Sousa
Enq. Nôvo. — 550 —
e 750 000 - Troco.

Oldsmobile
- Packard

Barros, 15,
950 - 650

FORD ZODIAC 58 - Equipado,
pneus novos. Tel. 58-8078.
FORD F-8 - Sig.Job - Vende-
sa um diferencial completo, freio
a ar. Tel. 29-6276 - Sr. Jose.
FIAT 1 100 - 58/9 ~ N. S. U,
Vendo estado de novo, Av. Co-
pacabana, 75/1002, esq. Prado
Júnior.
FORD FALCON 63-6 ell., mec.
4 p., ar quente e frio etc, equi-
padissimo, pouco redado, pneu.
b. b. novos, dot. diplomática -
Rua Bela, 298, até 13 h.

FORD THUNDERBIRD 1960 - Ver
dadeiro estado de 0 Vm. Troco pl
carro nacicnal ou facilito grande
oarte do pagamento. Rua Conde
Bonfim, 25.
FORD
pneus

Vendo
800 000 -

49 -
novos

FALCON 60
pado, estado nôvo
Nações, 10,

4 portas, rádio,
bom estado geral

urgente por CrS ...
R. Uruguai, ?83.

Particular, equi-
Praça das

FORD F-100, ano 1963. Vende-se
em ótimo estado. TeL 28-7150,

Mário.
FORD 36 - Lim. Alug. Lot.
dureira—Marechal. Vende-se.
Pacheco da Rocha n. 31, B. Ribei-

FORD TAUNUS 60 - Muito bom,
máquina, pneus, (ataria perfeitos.
Atá por NCrS 3 SOO. Pedro de
Carvalho, 250.
FABRICAÇÃO VEMAG 67 para a
praça, a longo praro, sem fia-
dor, completamente emplacados e
com taximetro. Tratar na Av.
Atlântica, esq. da Rue Djalma
Ulrich, Posto 5, e na Rua Conde
do Bonfim, 40. Vendas por in-
lermédio da Nova Texas.
FORD 58 - Mecânico, seis ci-
lindros. Vende-se na Rua Pedro
Alves, 113, tel. 43-3110 - Ver
hoje e domingo, Fernando.
FNM — Vendo cavalo mecânico,
equipado c| carreta p| Iransp.
bois vivos. Negócio uraente, tra-
tar 2. .feira. Tel. 52-5318.
FCRD - TAUNUS - 55, m-.tor
ret., dír. susp. emb., tudo nôv_t,
rádio, capas, financio com 800

Íl, saldo a combinar. Av. Su-
buibana, 7 932.

GORDINI III 67 - Zero km. to-
das as cores. Facilitamos e acei-
tames trocas. Rua Francisco Ota-
viano, 41. Delsul — Revendedor
Willys. Não compre sem nos
consultar. Tel. 27-8656. 
GORDINI 196. - Vende-se em
ótimo estado, aceítando-se para
estudo, ofertas à vista. Rua 5e
nador Vergueiro, 14 (João gara
gista}.

GORDINI 64 em ótimo estado.
Vendo el 1 300 enl. e 160 mon-
sais. Jcsé Higino, 254 ap. 301

Tijuca.

GORDINI 62
sempre da um duno, carro de
médico, c] entrada de 1 500 e
12xl£0. Tratar na Av. Suburbana,
10 008 ap. 101.

HILMAN - Otimo estado
Vende-se ou troca-se carro me-
nor valor - Fiat (500) ou Renault
(rabo quente).
HENR' — Bom es-

Ver após
JÚNIOR 1954

tado. Tel. 28-0299 -
ás 14h.
HILLMAN — Vendo pintura no-
vn, radio, tudo aj.r(.niÍdo. Cr$
800 000 - Tel. 48-0893.
HENRY JÚNIOR 19S4 - Sup.re-
quipado, mecânica 100%, único
dono. V.nde ou troco e facílí-
to o pagamonto. Ver Av. Brás
de Pina. 73K Tel.; 30-2014.
HENRY JÚNIOR 52 - 54 - Ot;
mo esfado com radio, 1 380, sá-
bado — Rua Cel. Audomaro Cos
ía n. 92 — Domingo na Rua
Ciemenceau n. 179 — Bon
cesso.

KARMANN GHIA 64 -
Vinho — Perfeiio. Tcdo
equipado. — NCr$ . .;
5 500,00 à vista, heie.
Tel. 52-3123 - Sr. Né-
lio — Ver Av. Atlântica,
928,_ap. 903.  (a
KARMANN-GHIA 1964, exccm~
le, superequipado. Eit. impecá-
vel. Trcco, írc. aí. 15 mc.es.
R. Ccnde de Dcnfim, 66-A —
34_-9909:
KOMBI FURGÃO 62 - Vendo
no estado, a tôda prova, com
placa comercial — Ver na Rua
do Amparo n. 516, com o Sr,
Olívio. Tel. 29-8144 - Cates.
d u ra.
KÕMBI 59 - Motor nova \ctc-
ria, nov _ .introni/nda nó 1 do-
no, pode tra .er mecânico, ii h
vista (preço a combinar), Estra.
da do Engenho Nôvo, 350 — An-
chieta — Sr. Uíys.ses.
KARMANN-CHIA 1963 - V.n-*
do urgente, tquipndo. Preço d..
ocasião. Tratar pelo telefone ...
58-3475 - Sr. AFONSO.

HILLMAN 49 - Aceito troca
Fácil. rest. carro em bom estado

Rua S. Frco. Xavier, 628.
HUDSON 52, coupé, mecânica
toda prova, 450 mil entrada.
Cerqueira Daltro, 82. Posto em
Cascadura.
TAMARATI 66 - Vendo em 6ti-

mo estado cem capa e rádio
Tratar Rua Ccndc do Bonfim 226

Drcgaría Americana.
ISABELLA de luxo, 59, como no-
vo, estofamento original, perfei-
tas condições mecânicas. Telefo-
ne 28-6210, até. 13 h.
INTERLAGOS 64 - Conversível -
Uit. série, vermelho, único dono,
capota nova, equip. nunca teve

menor defeito. Está novo. A
vista ou troco. Felipe Camarão
138 — Maracanã.
INTERLAGOS 62, conv. radio ele.
Facilito, troco. Bom preço à vis-
la. Barala Ribeiro, 135, ap. 207,
Dr, Gustavo.
ITAMARATY- Cima-prata - Var
na Av. Atlântica, 3 700 com o
porteiro.
IMPALA 1961 - Hidr., 8 cil., 4
o'*.. sj col., documentação
100:/ó, em raro ostado de con-
servacão. Trcro, facilito. R. Had-
dock Lobo, 320.
MPALA 1965 - Mec, 6 cil., 4

pts., i /coluna, nôvo — Telefone:
36-0507.
IMPALA 1963 - Vendo, estado
0 km — Rus Joaquim Nabuco
190.
IMPALA - 59 - 4 portas, eom
coluna. Tudo nôvo. Rua Lubt Bar-
bcsa,_72 — Sr. Luiz.
ITAMARATI 

"66 
- Côr"-Chiãntti

(vermelho) cem 7 000 km cem-
prado em n_vembro, e.tado de
nôvo, na parantla por aoenas
NCrS 11 0:0 - Tel. :
Av. Atíulfo de Paiva n. 50-A
- ap. 703 — Aceita troca por
Vclks.

KOMBI - Vende-se molor 65 —
NCrí 2.200.00. Tratar Rua Perel-
ra Landim 101,' c| 2 — Ramos..
Trotar Cezar. .
KOMBI 62
tado. Rua

— Standard. Otimo es-
Humaitá 261-D.

KARMANN-GHIA 65/66 - Tcdo
equipado, novíssimo, de parti-
cular para particular. Cr$ 7 *10O
novos. R. Félix da Cunha 32,
ap. 304 — Tijuca.

KARMAN GHIA 66 - Côr cere-
;a, ultima série, estofamento pre-
to, rádio, alto-falante na trasoi»
ra, faróis da milha, banda bran-
ca etc. e etc. Vendo ou trcco
por Vclks 65, 66 ou 67 - Ver
c tratar na Rua da PraclamaçSo,
33 ou pelos telefones 30-0485
- 30-9218 cl Sr. José.

KOMBI 63 — Vendo em ótimo
estado, somente 5 vista. Tratar
pelo telefone 37-7073, com o
proprietário.
KOMBI 63 - STD - 4 cortai,
mecânica, lat., pint., ferr. com
ótimo e excelente estado. Troco
sedan. Rua Açapuva 197,

KARMANN-GHIA - Vendo 1965.
66 — Azul. 1 200 km, estado do
nôvo. Rua Muçu, 168, ap. 202
— Alto da Boa Vista.

KOMBI 1963 - Olimo estsdc.
Vendo urgente, Avenida Ataulfo
de Paiva, 31, c/ Aloísío.

KÒMBI 64 — Máquina nova —
100% de lataria. Pequena entra-
da e o saldo a longo prazo. —
AUTO-PRAZO - Conde de Bon-
fim, 645-B^- 38-1135 e 38-2291.
KARMANN-GHIA 6~4~," amarelo 

"_

preto, eciuipado. NCr$ 6 COO. —
Tratar tel. 57-6522.

KOMBI 67 - 52 HP - 0 km, 4
sta 7 700. Tel. 96-1156 (06) -

Facilito, troco. ________

INTERLAGOS 1965 - Estado dc
nôvo maquina, 13 000 km reda
du. Trcco ou vendo c| facilida
de de pagamento. Rua Conde
Bonfim n. 25.

| ITAMARATY 65 - Otimo eslado,
v»r,do, troco, facilito. Rua Had-
d-ck Lobo, 414.

GORDINI 64 - Inteiro 100% i
partir de 3 000 000 aceito ofer
ta. Rua Visconde de Itamarati
138-A.

ótimo estada, ITAMARATY 66 — Estado de zero
quilômetros, chianti/praia — NCrS
550,00 mensais. Aceitamos trocas
— Av. Calógeras, 23 — Cassio
Muniz Veiculos S/A.

GORDINI 66 - Excelente, estado
de nôvo. Fac. c| 2 200 ialdo ate
18 meses. Troco. R. 24 de Maio,
19, fundos. Tel.: 28-7512.
GORDINI 64 1093 e Volkswagen
63, ambos em ótimo e.tado. Rua
Sousa Barros, 15, Eng. Nôvo. Cr
2 850 000 e 3 950 OCO - Aceito
cferla e troco.
GORDINI .64, excelente est.
qualquer prova, equip. à vista
troco e fac. .\ 1 600 entr. t. 18
m. R. 24 de Maio, 316 - .
48-2701.
GORDINI 63 - Bordeaux, exce-
lente est., a qualquer prova, _
vlsta, troco e fac. c| 1 100 entr,
s. 18 m. R. 24 de Maio, 316.
- 48-2701.

GORDINI 03 - Entrada
1 200 mil. — Tratar Rua
Mariz e Barros, 821.
GORDINI II - 66 - Nôvo de tu
do, pcuco redado, equipado e
rádio T. 4 faixas. Vendo ou
trcco carro menor valor. R. Se-
nader Muniz Freire 51-303 —
34-0805.
GORDINI 63 - Único dono, equi-
pado, estado excepcional — Entr.
de Cr$ 1 500, rest. a longo pra-
zo — R. S. Francisco Xavier n.°
30-A.
GORDINI 1963, ótimo estado, li-

nho, fácil. Troco. Vendo. Rua
Sousa Franco, 107 - 58-1298.
GORDINI 62 - Conservadíssimo,
rádio de fábrica, 4 pneus novos,
frises etc. — Conselheiro Ferrar,
65, casa 17 — Lins Vasconcelos.
GORDINI 66 - Equipado, tro-
ca, vende. Rua Gonzaga B_»toi,
20. Tel.: 48-2583.
GORDINI 63 - Vende-se em bom
estado, sujeito a provas. Ver na
Rua Visconde de Santa Isabel 415

Grajaú.

GORDINI_ 66, II - Novinho c/ 7
mil km, única dona, rádio. Rua do
Bispo, 47 — Garagem.
GORDINI 66, superequipado —
7 000 km. Troco e financio. Real
Grandeza, 193, loja 1.
GORDINI 1965, superconservado,
equipado. Troco • financio. Real
Grandeza, 193, loja 1, 
GORDINI 65,' côr gSlo, ótimo
estado, vendo urgente na base de
2 980 mil. Tel. 46-8524.
GORDINI 64, mod. 1 093, metá-
lica. Lindo carro. 2 800 — Rua
Maxwell, 77.
GORDINI 63 - Aceito troca, fa-
cil. rest. carro em perfeito esta-
do. R. S. Fco. Xavier, 628.
GORDINI 1967 - 0 km, com rá-
dio de tecla, vendo 5 500, tro>
co, facilito. Rua Haddock Lobo
320.

KOMBI 62-6 pt. luxo. Vendo
financiado ou _ viste p/ melhor
oferta, erm direito a revisão me-
canica. Rua Parnnapanema, 6?ó,
ap. 201 - Tcl. 30-3891 - Olaria.

KOMBI 1961 - Vende-se cm
27-8936 — bem estado, modificada para 62

Av. Presidente Varg_s, 1837
S-ura. __t

KOMBI 64 — Standard, ótim es»
t,-.do, 4 300 030 — R. Sant-s Ro.
drinues, 60 - Tel. 32-2311. |

KARMAN-GHIA 61 - EslaHo OK.
Vendo NCrí 5 200,00. Financio
parle. Trcco VW. Rua Pereira
Nunes, 158. .

KOMBI 62 - Ótimo es-
tado, ent. Cr$ 1 500 -
Rua São Fco. Xavier,
189.

INTERNATIONAL PICK-UP em
estado da nôvo do ano 1961. Fi
nancia-se com 2 000. Dr. Satã
mini, 156. ,
IMPALA 61, 8 cil. hidr. l| colu-
na novíssimo todos imp. pagos.
Corrêa Dutra, 29. — 45-8603
NCrí 12 mil.
INTERLAGOS - Vende-se im óti
mo estado, todb equipado, 19Ó3,
2.a série. Ver na Rua Toneleros
146, Copacabana. Informações cl
o porteiro ou tels.i 57-6732 » ..
22-4490.
JEEP WILLYS 60, todo original
— 1 000 000 de entrada. Av. Su-
burbana, 9 942. Cascadura.
JK 62 - Pérola, forrado de
napa preta, tranca de direção,
cinco pneus novos, rádio de te-
cias, tocador de fita gravada,
bateria novíssima. NCr$ 6 500 ou
troco cem diferença à vista. Rua
Sousa Lima 279 com porteiro
Jcão.
JK 1966 — Faturado em novenv
bro, a'nda na garantia, a vista ou
financiado. Av. Pres. Vargas,
3 149 - Tel. S2-1641 e 52-1215.
JEEP DKW CANDANGO 61 -
Tração 2 rodas, capota de lona,
motor nôvo, pneus bons. Vendo
por 2 200. Aceito troca — Tel.
28-3191 - Rua Jaceguai, 3,
JEEP WILLYS 57 - 4" cilindros e
um Land Rover 51 — Otimo esto-
do — Rua Sousa Barres, 15, Eng.
Nôvo. 1 750 000 • 950 000. Acei-
to troca.
JEEP 60 - Pintura, forração e
pneus novos. Mecânica em ótimo
estado. Pequena entrada e o sal-
do a longo prazo. AUTO-PRAZO.
Conde de Bonfim. 645-B — Tel.
38-1135 e 38-2291.
JK 2 000, 66 - Base 12 000 000
— Vermelho, com 17 500 km
rodados, radio Blaupunkt. Aceita-
se VW 66/67 como parte de jsa-
gamento. R. Sá Ferreira, 88.

KARMANN-GHIA 65, última sé-
rie, equipado e único dono. Ven-
do e aceito troca — 48-4471.
KÒMBI 66 c| 7 mil km, tem ga-
ran tias, único dono. Vendo •
aceito troca - 48-4471.
KÕMBI 59 — Sincr. motor e pin-
tura novos. Equipada 2 800 fac,
cl 2 milhões, troco Dauphine. ?._,
Gaspar, 26 ap, 307 - Pilares.
KOMBI 1961162 - Estado de no.
va, 100% de tudo, pj compre*
dor, exigente. Entrada e parti,
de 1 600 _ prestações a partir
de 190 - Praça Onie, 179-A,
dia todo.
KOMBI 61 — Excelente, motor n.
garantia a qualquer prova, fac.
c] 1 400. Saldo até 18 meses. —
Troco. Rua 24 de Maio, 19 fundes.
Est. São Frco. Xavier. Tel. 28-7512.
KOMBI 60 - Estado de nova, a
um Gordini 64, nôvo. Rua Sn'.at
Barros, 15, Enq. N5vo — Fací''to

•eu troco - 2 750 000 e 2 350 000.

KOMBI 66, 65, 63 standard". 62
furgão, equipadas, estado de nc-
vas, aceito troca Volks. Rua Au.
gusto Barbosa, 171, junto a pcnt«
Todrs os Santcs.
KOMBI STD 63, dez., excepcional
estado, caixa, susp., 100%, linda
cór. Al lan Kardec, 50 c| 38 - Enq.
Nôvo. N. B. máq. nova. 19 000
km - 3 800 a vista.

KARMANN-GHIA 63-64 - Ver.
melho, estado impecável. Ave-
nida Princesa Isabel, 386, c| _

Vende-se urgente.
KOMBI — Vende-se em bom es-
tado, ano 64 standardt — Ruô
Taylor, 36 — Lapa.

KARMANN-GHIA 63 - Tranca,
direção, capas novas, lataria im-
pecavei, 3 milhões de entr. —
Av. Suburbana, 9942.

JK — 62 — De médico, mais con-
servado e equipado possível. Tel
45-4198.
JEEP CANDANGO - Vende. Tre-
tar na Rua Nascimento Silva n.°
12, fundos — Ipanema.
J.K. ALFA ROMEU 2 000, úni.
co dono, vendo ou troco, carro
nacional, rádio, forro napa,
pneus novos. Base 7 milhões. R.
Gcnenl Glicerio, 400 ap. 202
laranjeiras.

JAGUAR 51 - Em bom estado.
Ver e tratar na Rua Assunção,
326, galpão 16, com Sr. Mano-
lo.
JEEP WILLYS 60 - 980 000, pim.
mec. etc. novos, saldo a c_mb
Trcco. Rua Sâo Francisco Xavier
342-E — Maracanã.

DKW 60 - Vemaguet, tôda mo
dif içada 62 • moter 62 .estado
0 km, mecânica 100% equipado.
Troco Aero 62 — Facilito — R
24 de Maio, 254 - 48-0987 -
Estac. próprio. 
DKW 65 Belcar Rio uit. serie com
18 mü km, único deno, c| radio,
5 pneus novos, protetor de pára
choque etc. Carro tratadissimo
um dos melhores do ano. Av.
Pasteur, 184 tel.
Orlando.

26-6172. Sr.

DKW VEMAG 1967 - Zero km.
Belcar, Vemaguet, Fissore. Troca
sa. Financia-se. Duve S.A. Reven-
dedor autoritado. Av. Brigadeiro
lima e Silva, 1176. Tel. 3825
Duque de Caxias.
DKW BELCAR 1966 azul, ótimo es
tado troco, financio. Telefones:
26-0859 e 26-7635.
DKW 62 sedan único dono per*
feito de tudo, facilito até «15 me-
ses. Tel. 22-9073. Av. Mem de

173, até 14 h,.
DAUPHINE 1961 - Est. de novo,
transf. para Gordini, sem ferru-
nem, pintura, nova troco _ fac.
Rus Conde de Bonfim, 577-A.
Tel. 58-3822.
DKW Vemaguet 196314 raríssimo
est. de conservação equipada,
troco e fac. Rua Conde de Bon-
fim, 577-A. Je!._58-3822.
DKW Vemaguete 59|64 -"Motor

pintura novos c| radio a tran-
ca. Vanderlei 38-2111 - NCrS
2 450,00.
DAUPHINE 61, uit. serie, verde

Iface pl novos, único dono, \&
mpl_cado 67, è vista 1 680,

fac. 1 000. São Franc. Xavier,
884, Roberto.
DKW Bslcar 1C0I 64 ultima série,
novo mesmo. Vendo ou troco
por Volki. Tcl. 34-8283.

GORDINI - Teimoso 65 - Doi!
lilhões, prestações NCr$ 76,00,

Cx. Econômica. Rua Aristides
Caire 203-101 - Méier.
GORDINI 65 - Equipado com rá
dío, calhas, estado geral nôvo,
máquina, estofamento 100% -
Vendo ou troco — Praça Avaí, 1.
Cachambi — Preço barato. Aceito
oferta.
GORDINI 62 - Mecânica 100%
— NCrS 1 000,00 de entrada -
saldo a combinar. Av. Calógeras,
23 —_Ça^'o Muniz Veiculos S/A,
GÕRDINl 64"-"Ven_e-se_uTgêntê,
equip. c| rádio — CrS 1 000 entr,
Conceição — 23-1780.
GORDINI — Compro sem aborre
ci-lo. Vajo no horário da sua pre-
ferência • pago hoja am dinhei
ro. - Tel. 38-3891.
GORDINI 64 - Bordeaux, radio
Automatic, c/ FM. Particular para
particular. R. Dias da Cruz, 673
- 49-8218.
GORDINI II - 66,- 1 590 000
quase nôvo, superequipado, com
radio, redas cromadas, tapetes,
calhas etc. Saldo a comb. Tro-
co. R. S. Francisco Xavier, 342-E

Maracanã. 
GORDINf62,~63 e 64 - 890 000
quase novos, equips. Saldo a
comb. Trcco. Rua São Francisco
Xavier 342-E — Maracanã.
GOR~DINI E DAUPHINE - Todos
os anos, de 1960 a 1966. Entra-
das a partir 690 00. Trocamos, re-
cebondo seu carro sempre por
mais. TEXAS — Conde Bonfim

40.

GORDINI 65 - Otimo estado,
pouca quilometragem, única dona.
3 600 mil. Tratar Miguel Lemos.
17, ap. 501.
GORDINI 67 -Transfiro conlrato
Consórcio. Grupo reduzido. NCr$
2 655 já pagas. Mensalidade atual
NCrS 145. Tratar 47-1439, Dona

Maria Luiza..

GORDINI 1965 - Em estado d.
nôvo, equipado. Vendo, troco,
facilito. Rua Haddock Lobo, 320.
GORDINI 1965 - Azul, estado
excelente. Vendo, troco, faciii
Io. R. S. Fco. Xavier, 398 - Tel.
28-3776.
GORDINI 66 II otimo estado, re
dio de teclas novinho. Depois
das 13 horas. Gomes Carneiro,
60-502. Ipanema.

GORDINI 65, 3." serie, único
dono, c' neta fiscal, equipado,
urgente ou trcco carro maior.
Av. Suburbana, 2422. Tel. 30-7063.
GORDINI 64 — ótimo estado,
mecânica 100%, equipado. Troco,
facilito. Rua 24 de Maio, 254 —
46-09B7 - Estac. próprio.
GORDINI 65 - Vendo em ótimo
estado, equipado. Ver Rua Mo-,
reira César, 331. Icaraí com Sr.
João.
GORDINI 63 - Vendo c| peque-
na entrada ou froco. Otimo asta-
do, aquíp. Rua Guatemala, 360 —
Penha.
GORDINI 63 - Rádio Telespark de
teclas. Único dono (miliar). Gelo
ci est. vermelho. A vlsta 2 680.
Facilito. Av. Maracanã 1063 ap.
304.
GORDINI 64 - Ultima série, azul,
rádio japonês, lindo carro, todo
original. Barão de Mesquita 125.
GORDINI. 65 ¦ — Superequipado,
19 000 km. 3 600 ou troco VW.
Rua Cardoso Moraes 580 — 9s
às 12 horas.
GORDINI 63, 20 mil km, novi-
nho. Vendo & vista ou financio,

. 1 300 000 e prestações de 140
mil. R. José Higino, 254, aparta-
mento 301.
GORDINI 62, bem conservado.
Vendo à vista ou financio com
1000 000 e prestações de 140
mil. R. José Higino, 154, apar-
tamento 301.
GORDINI — Teimoso, retirado
final de 1965, radas a suspen-
são. Berlineta, direçSo direta,
pneus cinturodos, radio, cor mar-
rom café, 

'forração 
courvin, fri-

sos etc. Ver Av. Bartolomeu Mi-
390, cj porteiro. —¦

JEEPS WILLYS - Vende-se dois
um 62 cutro 57 — Av. Suburba-
na, 4 539.
JK - ALFA ROMEO 1961.
Motor novo, equipado. Vendo
melhor oferta — Tratar
Inglês de Souse n. 283
46-2461.

na Rua
Tel.

JEEP WILLYS «no 61, vendo por
2 200 e vlsta. Rua Dionísio 154.
Penha.
JEEP CANDANGO 61 - Vendo
em bom estado. Rua Bandeira de
Gouveia, 81 — Rocha,
KOMBI - Vende-se 61 de luxo,
6 portas, máquina suspensão, cai-
xa est. novo. 29-1362 — Rua An
gelina 106.
KOMBI — Compro urgente da 57
a 67 qualquer astado pago à vis-
ta Tel. 49-8132 - Sr. Santos, na
hora da sua preferência.
KOMBI — Cempro tam aborreça-
lo. Vejo no horário da sua pra<
ferência a pago hoja em dinhei-
ro. - Tel. 38-3891.

KOMBI 62 - Ultime série, toda
reformada, moter nôvo. Vendo
ou troco, bom preço — Aceito
oferta — Praça Avaí, 1 — Ca-
chambi.
KOMBI 63-6 partas, NCrS
3100,00 e vista. Avenida Ama-
ral Peixoto, 84, sale 701. Ni-
terói.
KOMBI — Compro masmo preci-
sando da reparos — Pago a dt-
nheiro — Te). 29-173S de dia •
344)468 i noite.
KARMANN-GHIA - Compro do
particular para meu uso. 38-2816.
Sr. Michel.
KARMANN-GHIA 64 -1980 000
quase novo, buzina mu:ice . ra-
dio americano, capas, ctc. Saldo

cembinar. Troco —
Bonfim_40.
KÒMBI 60 STD. - Part., 4 por^
tas, máq., pint. 100.Ò. Vendo
urgente. Ver no Mercado das
Fiores.Boxe 41._Te!. 52-9911.
KOMBI — Frente — Aluga-se p'

com mot .rista. Tratar pelo
telefone 30-2967.

KOMBI 1958 - Toda nova. Qual.
quer teste," 1 200 mil de entrada.
Av. Suburbana, 9 942, Cascadu.
ra. Aceitamos troca.

KOMBI 1966 — Zero quilômetro,
não emplacada, estando ainda no
depósito do revendedor — Tratar
com Sr. José, na Rua México, 31,
12." andar.
KOMBI 1963 - De luxo, còr gre.
nat e pérola, está jóia — Preça
3 690 mil — Rua Pereira de Si-
queira, 79 — Tijuca.

KOMBI 1963 - Standard, super,
equipada, ótima de mecânica —
Vendo, trcco, facilito. ¦ R. S. Fco.
Xavier, 398 - Tel. 28-3776.

KARMANN-GHIA 64 - Uit. %_•
ria — Azul _t!éntÍ;o, vm só cf-.*
no - Nunca baleu - NCrS 6 000
- Aceito Vrlks - Rua ("as Pai.
molras n. 29 — 404 — Telef.-n«
46 611$.
Kcmbi — A2ul e cinza prata —
Linda, cortinas, capas, port_-'u-
va;, fechado. Trcco Vc'ks cu
DKW - Base de 3 500 OCO. Ver
na Rua Indígena n. 44 — Pe*
nha Circular.
KOMBI
estado,
cilito. K.
Ramos.

60, standard, em ctimo
pneus noves. Troco e fa«

Cardoso Morais, 436 —

KARMANN-GHIA SPORT
62 — Superequipado. —
Óifmo preço à vista, ou
troco. Rua Visconde de
Itamarati, 77, ap. 302.
KARMANN-GHIA 66, 3.» serie,
15 000 km, novo, urgente ou tro-
co carro maior. Av. Suburbana
n.o 2422 - Tel.: 30-7063.
KOMBI 67 - Zero km. - 52 HP.
Venda-** uma. Ótimas condições.
Tratar na Av. Amaral Peixoto, 199
Duque da Caxias — RJ._
KOMBI 65 — 3a. série, como no-
va, vando eu troco. Tratar Rod,
Preiident. Dutra, Km. 0 — Pôst»
Esso.
KOMBI 66 STD. Único dono exc.
estado. Vendo ou troco por casa
de praia bem situada. Alzira
Brandão 73-302. Tel. 34-2782.
KARMANN-GHIA 62, equipada,
linda. Vendo, troco. Tel. 42-2396

Sto. Amaro, 145.

KARMANN-GHIA 1966 - Vendes.
novo equipado. Rua Ccnde da
Brnfim 344. Praça Seem Pena.

KOMBI 62 - Luxo e 62, itand.
Urnente fac. a partir de 1 600.

Troc-, R. Micucl Anoelo. 436.

KOMBI 1965, Furqão, excelente.
Est. de 0 km. Único dono. Troco
ou fac. até 20 mesei. R. Conde
de Bonfim, 66-A. 34-9909.

KARMANN GHIA 66 - Equip. Ta-
ts larra. Cem-, zero. Vende, tro-
ca e facilita. Rua Ccnde da Ben-
fim,_426.

Rua Conde KA|SEa jn _ Vendo com NCrS
400, de entrada e o re.to em IO
meses e NCRS 60 por mês. Rue
Maria Amília 382 - 58-9887 -
Sr. Tirso. -_^
KARMANN-GHIA 1964 - Equipe,
do — Vendo, trcco « facilito —
Rua Haddock lobo 382. Fcne:
34-2-153. ;
KARMANN-t. HIA ò3' equipado,
côr rubi, trcco sedan, NCr$ 5,100,
novo mesmo. Av. Italianos, 723
— Rccha Miranda.

KOMBI LUXO 62 - Olima con- KOMBI 62 - Vende-;e Standard.
servacão - Bjse de NCrS 3 500'cm bem estado otral. Rua Piauí

lei.-. 32-6688 - Benigno. n. 296. Tcdos ci Santos.

. .
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KARMANN-GHIA 64, superequi-
pado. Estado de novo. Radio,
tranca etc. Vendo, ireco. Av. Su-
burbana, 10 438.
KAISER 51 - Otimo estacio ge
ral. Vendo, troco e faciliio. Av
Suburbana, 10 033, fundos ~ Cas
cadura.
KÕMBI, luxo, ano 60, otimo es
l-clo. Preco 2 SOO. Ver e trater
na Rua 24 do Maio, 841, Si
Benedito.
KAIZER 50 — Novíssimo, ótimo
estado geral, 450 mil, snldo. 3
combinar. Rua Cerqueira Daltro
n.o 82. P. gasolina Cascadura
LINCOLN 51 - Aceito troca, fa-
cil. rest. carro eni bom estado,
R. S. Fco. Xavier, 428.
MERCEDES 52 - Gasolina, equi-
p^da, pintura nova. NCrJ 2 500
ou troco nacional. Rua Cardoso
Moraes 32B.
MORRIS WOLSELEY 52 - 16 Km.
cj 1 lt. 800 mil. Não ac. oferta,
Rua Chavos Faria, 220 fundos ap
301. S. Cristóvão.
MERCURY 1948 - Vendo barato,
capota de aço Av. Presidente
Roosevelt. 182, esq. com Tuçl
nambás. São Francisco. Niterói.
E",t. do Rio.
MERCURY 47 - Cupê. Olimo es-
tado, lataria, forração, mecânica,
pintura, tudo 100%. Facilito
Rua Uruguai 248 - 38-5128.
MORRIS 50(51 - Aceito troca,
fácil. rest. carro em bom esta
do. R. S. Fco. Xavier, 628.
MORRIS OXFORD 1952 - Vende
se. Perfeito eslado. Máquina ex
celente. Ver na Rua Leopoldina
Rego, 258 — Olaria.
MERCURY 46 - Vendo 1 250 e
Ford 1949 por 1 200 ambos 4
portas — Rua Pereira de. Siqüel*
ra, 79 — Tijuca.
MERCURY 50 - Ridio, 

É 
capas,

pnous novos — Facilito com 500
mil do «ntrada • 80 míl mensal.
Rua Piauí, 375-B.
MERCEDES BENZ 60, 220-S, nova,
único dono, radio controle remo-
to Beker, a mais perfeita do Rio,
NCr$ 12 000, tel. 27-3665 - A
vista.
MORRIS 51 - Bom estado, origl-
nal, 2.° dodo, mecânica a toda
prova — Rua Correia Dutra, 120
— Sr. Biluca.

PONTIAC 57 - Mecânico, ridio,
4 alt. fai., b. b., otimo «stado.
Facilito c/ 1 200 de «ntrada, sal-
do a combinar — Aceito troca.
Av. Suburbana, 7 932.

MORRIS 52 - NCrS 1.500,00. Rua
Cristóvão Penha 80, esq. Clarí-
mundo de Melo. Piedade — Elias
Calille.

PLYMOUTH 1951 - Vendo, me-
cànico, particular, equipado —
Hoie 1 860 — Rua Pereira de
Siqueira, 79 — Tijuca.

MORRIS OXFORD - 1952 - Com
rádio. Financio parte. Rua São
Salvador, 41, c' porteiro.
MERCEDES BENZ 220-S, ano 59,
o mais novo da Guanabare, uni-
co dono desde O. K., forrado a
couro, radio Becker-Mexico,
freios hidrovacuo, faróis de mi-
lha, placa 4 números. Facilito c/
3 700 de entrada saldo a com-
binar. Aceito troca por carro na-
cional. Tratar R. Bolivar, 125-A.
Tel. 37-9588.
MERCEDES BENZ 65, 220-5, esta-
do de novo, c! 27 000 km, com
vitrola stereo de fita. Carro para
pessea de fino trato. Aceito tro-
ca, estudo facilidade. R. Bolívar,
125-A. Tel. 37-9588.
MERCURY 1958 - 4 portas, hi-
dramático, ótimo estado geral,
doe. de Importação na mão,
equip. d rádio, b. brancas etc,
Preço NCr$ 3 237,00. Troco e fa-
cilito. P.ua Dr. Satamini, 161-B
48-3493.
MG TD """"52, vendo 100%.
ges de Medeiros, 125/201
Alé.

Bor-
- J.

MERCEDES 58, 220-S - Dono
único, embaixada. Base 5 200.
Haddock Lcbo, 117, porteiro.
MORRIS OXFORD 51 - Em est.
de novo, plnt. lat. mec. lOOvô,
b. b. novos, bat. gart. — R. Bom
Pastor, 393 — Tiiuca.
MERCURY 1951 - Mecânica, par-
ticular, 2 donos, vendo melhor
oferta — 57-3827. Teixeira.

MERCURY 50, mecânica cupê le
gítimo, pneus, bater., forração
novos, linda, a toda prova, Cr$
1 280 mil, fácil, c] 600 mil. Rua
Sen. Bernardo Monteiro, 35 —
Benfica.
MORRIS OXFORD 52 - Bom de
tudo e barato. Rua Miranda Va'-
verde 10ó;302, começa na Real
Grandeza.
MERCEDES BENZ _ Vendo 230,
aiul, nova, 1966, direção hidráu-
lica - NCr$ 28 000,00. Ver Rua
Codajás, 48 — Labton, até is 10
horas. Tel. 52-9586.
MERCEDES 170-S, único dono,
1952, ótimo estado, a gasolina,
rádio. Carlos Góis, 243-201. -
Leblcn. _ 

MORRIS ano 1948, vende-se ou
troca-se por carro de mais valor.
Estr. Vicente de Carvalho, 526.
MERCURY 51 - Vendo bom es-
tado. Rua Lins de Vasconcelos,
242, sobr.
A^ERCURY 51 - Mecânico - de
/ portas — Otimo estado de con-
servaçâo — Ver na Rua Dr. Mar-
ques Canário n. 20 — Gávea -
com o porteiro — Tratar no ap
50 ]_.
MERCURY 51 - 4. p„ mecânica,
ar quente e frio, toda equipada,
estado impecável. I 750 à vista
R. Santana, 77, fundos — An-
drade.
MORRIS OXFORD - 1959 - Ven
dc-se a longo prazo, em .ótimo
estado. Ver e tratar à R. Vis>
conde de Santa Cruz 110 — Eng.
Nôvo — Sr. Armando.
MERCEDls~BENZ^r62"^"r8Õ'
Vendo financiado, 4 portas, cór
cinza, equipado, em excelente
estado de conservação, 4a. via
— totalmente desembaraçado. —
Tratar pelos tc!efcnei 22-5302 —
52-8465 - 45-0707.
MERCURY 1957, urgente, lindo,
2 830 mil. Troco, fac. Av. Prin-
cesa Isabel, 386, c/ 22, sob. Tel,
57.7039, Md. 4 p.

PREFECT 1949 - Bom estado ge
ral, apenas 250 mil de entrada.
Av. Suburbane, 9942. Cascadura
Sr. Brito.
PREFECT 1951 - Bonito carro,
submeto a teste 300 mil entr. 100
p| mes. Av. Suburbana 10 002,
3.° nndar sala 305. Cascadura.

PICK-UP Ford F. 1.49
América, 176. '

Rua da

PEUGEOT 203, 52-0 mais en
uto do Rio. Favor trazer meca

nico. Faça um bem negocio. Rua
Berão de Ipanema, 72, ap. 402
— Copacabana.
PÍCK-UP FORD 62/63 - Otimo
estado. Vendo e troco por Volks,
Rua Juílo do Carmo, 9.

PEUGEOT 203 - 1952 - Bom
estado. Estrada dos Bandeiras
tes, 40-A — Borracheiro.

PONTIAC 51—4 portas, 4 pneus
novos, precisando pequena lan-
ternagem, hidramático, 100%. Ur-
gente, preço 790. Aceita-se ofer-
ta. R.FÍÍguetras_Lima_ ru 10_,

PICK-UP F-Í0Ò - Tòdã nova~
ano 63-64 — Pode trazer mecâ-
nico. Vendo ou troco, bom preço
— Aceito o ferta

Cachambi.
Praça Avat, 1

PONTIAC 1954 - Nova, equipa
da, vendo ou troco por Pick-up.
Rua Cardoso de Morais, 247-B
Bonsucesso.
PONTIAC 55 - Vendo emóti
mo estado, 4 porlas, mecânica
100%, rádio, estofo de fábrica,
apenas 1 300 000 de entr. prest.
de 200 000. Troco. Rua Teodoro
da Silva, 419-A.
PICK-UP International 60, cabina
e tração dupla, motor e censer-
vação excelente. Dr. Garnier 95.
Rccha. Procurar Sr. Eduardo.
PLYMOUTH 48 - Mecânico - 4
portas, particular. Vende-se ou
troca-se por caminhão — Trator
na Rua Henrique Valadares, 57-A

borracheiro.
PEUGEOT 203/1952 - Bom de
tudo, maq. nova, pneus, rádio.
Troco terreno etc. Ver R. Ana
má, 84 (Viaduto P. Lucas). Ho
je e amanhã.

RURAL 4x2 1966, luxo, 2 000 km
na garantia, azul-pérola. Vondo,
R. Catete, 274-211. Tel. 25-5521

Pessoa.

SIMCA 64 — la. série, cspeTa*
cular, toda revisada na Simcar —
2 còres, rádio, troco ou facilito
parte — R. S. Luiz Gonzaga n.°
2340 - Tel. 28-604S.

RENAULT tipo Rural - Vendo à
ista, a preço convidativo. Tele-

fone 46-9013.
RURAL 1958 - Ultima série -
Vende-se à vista na Rua Teodoro
de Silva, 581-A até sábados âs
14h com Sr. Alonso.
RAMBLER 57 — Vendo ótimo es-
tado, toda original dc fábrica,
ar condicionado, rádio, pneus
novos, bancos fazem cama, me-
canica .100%. Apenas 2 000 000
dc entr. prest. de 250 000. Troco,
Rua Teodoro da Silva, 419-A.
RURAL WILLYS 1963, em estado
de nôvo. Financia-se com 2 000.
de entrada. Rua Dr. Satamini, 156.

RURAL — Ccmpro sem aborreça-
lo. Veio no horário de sua pre*
ferència » pago hoje em dinhel-

- Tol. 38-2891. . 
RURAL 59 — Vendo mecânica
100%, sujeito a qualquer prova,
Forração, pintura boa — R, Conde
Agrolongo, 1034 — Penha.

RURAL 64 — Otimo estado geral,
tranca, grade de luxo etc, tra-
cão simples. Rua Visconde Santa
Cruz, 36.
RURAL 67 - Vendo 4x2, tipo
standard 7 870, somente à vis-
ta. Tel. 27-7742, Carlos.

RURAL WILLYS 1961, 4x4, ra-
dio e mais equipamentos, otimo
estado de conservação, facilito
parte, tcl. 27-4348. ^^
RURAL 65, de - luxo, mod. 66,
ád. tecla, 2x4, único dono,

4 800. Rua Taborari, 610, fun-
dos — Bris de Pina, p/ trocar
nac. ou amer.
RURAL 60 - 2 x 4, pneus, pint.
estof. em bom estado, urgente —
2 100 - R. Taborari, 610, fun-
dos, Brás de Pina. Troco ou fa-
cil.
RURAL 61 - Tração 4x4, me-
canica 100%. Preço CrS ...
2 200 000 - Ver depois das lOh

Rua Josó Vicente, 93 — Gra
Jau.  __
RENAULT 54 - Motor retif. Ven-
do melhor oferta. Rua Paula Dri-
to 191 fds. 201 - Andara!. Tel.
38-3989.
RENAULT FREGAT - Vende-se
Rua Maris e Barros, 372 ap. 803
ou Belfort Roxo, 351 ap, 703.
RÜRÁL WILLYS 1965 -""Em per-
feito estado de conservação. Ver
somente sexta-feira das 9 às 16
horas. Av. Borges de Medeiros,
701 — Jardim de Alé.
ROVER 1953 - Vendo carro m-
glês de alta classe — 1 250 na
garagem — Rua Pereira de Si-
queira, 79 — Tijuca.
RURAL 65, de luxo, 4x2, em esta
do de nova, equipada, com tran
ca, rádio, capas de napa, calhas
de chuva, pisca-pisca. Vendo e
facilito parte. Rua Riachuelo, 38B,
RURAL-- Vende-se Rural Wlllys
1965, 2x4, cor cinza • creme.
Tratar com Sr. Santos, à Rua Frei
Caneca, Sil, das 9,30 is 18 ho-
ras.
RURAL WILLYS 1965 ultima se-
rie de luxo, estado de 0 km de
um* tração, cor grena e pérola,
venae-se ou troca-se. Ver Rua
São_Clemente, 92. Tel. 26-7191.
RURAL WIUYS 4x2 - Forração
pintura, lataria 100%. Facilito -
Troco. 38-5128. Rua Urugua
248.

SIMCA 65 — Ainda na garantia.
Vende-se pela melhor oferla, .
ma de NCrS 5 500. Falar com
Sérgio. TeL_34-30IO;
STANDARD VANGUARD 52 -
Vendo, bom estado, preço 1 500
mil. Tr. R. Lui; Zancheta, 113
Riachuelo. Tel. 29-3590.
SIMCA JANGADA 1963,. equipa-
da, como nova. Aceilo troca. R
Marechal Tronipowsky, 45. Tel.:
38-1788.
SIMCA - Tufão 64 e
conservação impecável — meca-
nica a toda prova — equipados

Aceita-se troca e faci
Tel. 25-8651 - REDI S/A.

SO

SIMCA 65 — Excepcio-
nal. Entrada 2 500. -
Vendo. Rua São F. Xa
vier n.° 189.
SIMCA - Rallye - Especial -
Tufão 64, 65 e 66, novos, con-
servaçâo impecável, revisados —
equipados — Aceita-se troca e
facilita-se tel. 25-8651 - REDI
s;a.
SIMCA 8 — Otimo est, conserva'
ção, 4 cilindros, econòmi'0^ pode
trazer mecânico, CrS 790 à vis-
ta — R. Almirante Gavião, 81 —
Tel. 28-7036, após às 13 horas.

SIMCA - Recebido 20-12-66, mo-
delo Presidente, motor Tufão,
3 000 km, na garantia, equipado
c/ radio, cinto de segurança etc,
Ver e tratar na parte da tarde,
na Rua Barão de AAacaubas, 133,
ap. 301 (começa na Rua São Cle-
mente, 300 — Botafogo).
SIMCA 8, 49  Otimo de ma
quina. Vendo à vista 900. Acei
!o oferta. Pedro Américo, 681 -
Tel.: 45-4452.

SIMCA 64 - Tufão -
Entrada 2.000. Vendo.
R. Mariz e Barros, 821.
SIMCA 63 — 3 sincros, excelente,
100% de mec, fac. c| peq. en-
trada, rest. a comb. R. Barrei-
ros, 210-C. Tel. 30-4891.
SIMCA TUFÃO —_ Rally - 64 -
Enxuto, mec. a toda prova. Fac.
Cr$ 2 500 000. Entr. rest. a com-
binar. Ac. troca. R. Barreiros,
210-C.

SKODA 60 Otavia, bom e boni
to, mec. a qualquer prova, pneus
b. b., tem rádio, 1 250 ent. R.
24 de Maio, 411 fds.
SKODA 58 - Vendo, estado de
nôvo, c| rádio. NCrS 2 000,00.
Ver Rua Lins de Vasconcelos n
268._Tel ._49-6751,_ Sr. Ni Iton.

SÍMCA TUFÃO 1964 -
Em bom estado, à vista
ou financiado. Telefone
48-4787.
SKODA 57, bom estado 13 km
Troco mais nôvo, vendo, facilito
parte, Posto Ipiranga, Visconde
de Niterói, 812.
SIMCA 63 — Semi nova em tudo.
Aceito treca por DKW Sedan 63
em diante. Sr. Nilo. Largo da
Taquara, 170. Tel. 92-0876 CETEL,
SIMCA — Ccmpro sam aberrocê
lo. Vejo no horário ds sua prn
ferència • pago hoj* em dinhel
ro. - Tcl. 38-3891.
SIMCA TUFÃO 1964 - Vendo,
troco ou facilito. Av. Bartolomeu
Mitre, 613-A. Tol. 27-8159.
STANDARD VANGUARD - 4 por
tas, bom, coni radio, pneus e ba-
teria nova. Base NCrS 950,000.
Fecilito pequena parte. Rua Te
nente Abel Cunha, 4.

SIMCA CHAMBORD Emi
sul 1967 —Temos várias
cores para pronta entre-
ga. À vista ou financia-
do. Tel. 48-4787.
SIMCA CHAMBORD 60, 61 e 62

980 000 equips. novissimas —
Saldo a combinar — Trorco
Rua Sao Francisco Xavier 342-E
— Maracanã.

TAXI — Chevrolet 51 - Em per-
feilo estado de conservação,
rídio. Vendo, Siqueira Campe;
143, no ponto de taxis — Al-
berto.

TAXI GORDINl 63 - 3~50Õ7~Rua
Almirante Alexandrino 163 —
Sanla Teresa.
TAXI Cepelinha, vendo e instalo,
blindado n. consta, oficina auto-
rizada "Taxirei". R. tbira 10 -
Jacaré.
TAXI - Volkswagen - 1963 -
Vendo ou troco por Volks parti
cular. Estado geral ótimo. Ver
à Rua Coronel Aristarco Pessoa,
170 — Uzina da Tijuca. Tel.:,.
38-2571.
TAXI - DKW - 1964 - Bo:
estado, motor na garantia. NCrS
6.000, só à vista. Traga dinheiro,
Proclamação 765, Bonsucesso, até
12 horas. Tel. 30-8493 - Mar-
tins.
TAXI DAUPHINE 60 - Todo re
formado, taxi Cap. Preço Cr$
2 600 à vi:la, por motivo de
viagem. Rua Marquês de Sapu-
caí, 160, tel.: 32-1510 - com
Darcy — Praça Onze.
TAXI Dodge 52, pequena, exce-
lente estndo, taxi Capelinha com
1 800/10x120. R. João Afonso,
58-102 s domingo dia todo.
TAXI Volkswagen 62/65, equi-
pados p. para trabalhar Ven-
de-se financiado — Siqueira Cem
pos, 244 - Tel. 37-2141.
TENHO VW equipado, alugo pai-
ticular, 20 000 por dia com mo-
lerista 25-5074 — Amélia. .
TAXI Volkswagen 62 - Vá ver
bom est., equip. 5 000 à vista

R. Efigcnio de Sales, 120/30!
Cosme Velho — Ver depois

I2h.

VOLKSWAGEN 1964, elnía-prata,
saiu nov. 64, com fades" cs eces-
rorios, completo, único dono, sem
acidentes, 27 000 km. Vendo. -
Srta. Áurea - 27-3339, Av. Epi-

jicÍo___Pe5soa, 664/101. Ipanema.

TÁXI COMPRO PLACAS
e faxímetro Capelinha —
Pago à vista, na hora, o
maior preço. Todas as
despesas por m| conta

HENRIQUE - Telefo-
ne 47-9290 até 22 h -
Rua Cupertino Durão,
36, ap. 401 — Leblon
(estacionamento fácil). (B
TÁXI — Gordini 64 — Máq. es-
tado geral ótimo c| 2 400 entra-
da, 14 prestações ou a combinar
- Rua Canavieiras, 8221103. Tel.
58-7028.
TAXI Chevrolet 54, vende-se -
100% de tudo. Ver no ponto.
Rua Pedro Américo, Tratar na
mesma 166, sapataria — Catete.

VOLKS 1962 - Otimo estado -
Equipado, vendo, troco e facilito
Rua Haddock Lobo 382 — Fone:
34-245!^
VOLKS 1960 - Equipado eslado
de novo, vendo troco e facilito

Rua Had. Lobo 382 - Telefone
34-2458,
VÕLKS 63 - Pérola, ótimn NCrí

3C0.J!u^_José_Higino 229-302.
VÍNDE-SÉ camioneta Chevrolet 5Í
ardineira — Rua Conde de Bon*
:im 36. __ ______
VOLKSWAGEN 60 - Equipado,
boa mecânica, R. Maria Amália
382, 58-9887 - Sr. Terra. Faci-
lito.

TAXI Volks 64, à vista ou pra-
zo, das 8 às 12 horas. Rua Fa-
rani, 45 — Botafogo.

VOLKSWAGEN 59 - Otimo es-
tado, radio etc. Rua Maria Amália
382 - 58-9887 - Sr. Valente -
Facilito.

TAXI DKW 65 - Em ótimo es
tado, financio. Av, Suburbana,
8 353 — Piedade.
TAXI VOLKSWAGEN MOD. 1967
— Zero km. Pronta entrega, ccm
Capelinha e cintos, de Concessio-
nário GB, cl direito a todas qa-
rantias e revisões da fábrica. En-
trada a partir de 3 500 e pres-
tações a partir de 390, c| Res.
Domínio em nome do comprador
sem mais despesas. PrSça Onze,
179-A, dia todo.
TAXI DKW 66 - Tirado em no-
vembro. Vende-se dois facilita-
des — Barão Bom Retiro, 121 -
Ccm Aldir.
TAXI CHEVROLET 41 - Prcnto p
trabalhar 100% — Rua Conde dè
Azambuja, 835 — Maria da Graça.
TAXI Gordini 65 — Todo na ga
rantia, motor, suspensão, pneus,
bateria nova. Fac. 3 000. Rest.
16 meses. Das 11,30 às 13,30.
R. Maestro Vila Lobos 126-202.
- Tiiuca - 28-8859
TAXI DKW 65 - Belcar - Eq.
marfim, impeeaVet est. Vende-se
ou facll. c| 3 000 m. saldo a
comb. Ver e tratar R. Aristides
Lobo 209. Tel. 34-9816.
TAXI DKW 64, modelo 65, está
como nôvo, pouco rodado na pra-
ça. 3 000 ent. Av. Copacabana
152, ap. 22. 300 mens.

SIMCA 6I|62 — Máquina e pin-
tura nova, melhor oferta à vista.
Rua Uruguai, 240, fundos, c| Sr.
Brússolo.
SIMCA 1963, Jangada. Financia-
se com 2 000, o saldo a combi-
nar. Rua Dr. Satamini, 156.

SKODA 56 — 4 p., tudo- nôvo.
Pço. a vista 1 700. Tel. 30-1548
c 30-3823, c[ Fernandes.

SIMCA Esplanada 1967
— Temos várias cores p{
pronta entrega. À vista
ou financiado. — Telefo-
ne 48-4787.
SIMCA JANGADA 63 - Exce-
lente seni( podres. Equip., rádio,
capa, máquina, ótima. Troco,
vendo, aceito oferta. Antônio —
36-5454. 
SIMCA 61, equipado, Crí 2~80Õ
mil, à vista. Rua Honório Pi-
mentel n.° 11, Vila da Penha, —
Tol. CETEL 91-1528.
STUDEBAKER - 1953 - Quatro
portas. Vendo todo novo e fun-
cionando. Pode trazer mecãni-
co — Único dono — Preço dois
milhões — Praça Mauá. Posto Es-
so da esquina da Av. Venezuela
- Sr. VÁLTER.
SIMCA 62 — Excepcional estado,
mec. 100%. Troco e facilito. Av.
Suburbana, 9021.
SIMCA 61 — Otimo estado, c/
radio e capas. Troco e facilito.
R. Cardoso Morais, 436, Ramos.

MORRIS OXFORD 51 - Otimo
estado. Base NCrS 1 200,00. Fa-
cilito e troco. R. Cardoso de Mo-
rais, 436.
MORRIS 50 OXFORD - Toda
prova geral, 650 mil entrada. —
Cerqueira Daltro, 82. Posto em
Cascadura.

RURAL 1966  Luxo, mola es-
pirai, tranca direção, radio Mo-
toradio, jogo garras Teboan, ca-
lhas chuva, maçanetas itamaraty.
20 000 km. Vendo urgente. Rua
Ccnde Bcnfim, 705 — Dilson.
7 000 à vista.

OLDSMOBILE 60 - Mod. 88. 4 p.
Equip. Dos. 100°/o. Vende, tro-
ca e facilita. Rua Conde de Bon-
fim, 426.

SIMCA 61 — Completamente no-
va de tudo. Radio, tala larga.
Vendo. Rua Moreira, 406 — Abo-
lição.

OLDSMOBILE 51 - 88 - com
pintura e estofamento novos.
Muito bom de maquina, com
rádio etc. Vendo urgente pela
melhor oferta acima de 800 mil
cruzeiros. Av. N. S. de Copaea-
bana, 1298 - Ap. 204.
OLDSMOBILE 56 - Com ar re-
frigerado, 2 portas em perfeito
estado. Aceito troca, fácil. rest.
R. S. Fco. Xavier, 628.

SIMCA TUFÃO 1965 - Verme-
lho e platina, pouco rodado,
equipado, estado de novo. Só
à vista. Base 5 500. Tel. -49-3906.

SIMCA Jangada 1964 - Otimo
estado, troca-se por Volkswagen.
Rua Assunção 119 tel. 46-7015
Negócio de ocasião.
SIMCA 1952, Aronde, em estado
de zero. Carro para pessoa fino
gosto, s. equip., Av. Suburbana
n.o 2422 - Tel.: 30-7063.

OPEL 60 - Lindo carro, NCrí
4 300,00. Rua Sousa Franco, 107- 58-1298.
OLD5MOBILE 57 - 88, s| colu-
na, 4 portas, excelente e ótimo
estado de tudo uma jóia. Vendo,
Troco * financio. Rua Deputado
Soares Filho, 97 - Tel. 34-5578

ÇLDSMÕbTLE 54/88 - Vendo,
ótimo estado. Av. Prado Junior,
135, ap. 217 - Sr. Antcnio.

OLDSMOBILE - V.ndo Cutlass
Suprem., 0 km, 4 portas, mo
1967, vidros elétricos, NCrS ..
32 000,00. V.r Rua Ccd.ijis, 48
— Leblon, até às 10 horls. Tel
52-9586.
ÔNIBUS — Automóveis e cami-
nhão, licencio para 1967, vei-
culos novos e usedos. Faço
transferência de propriedade. —
Serviço rápido. - Av. Suburbana,
10 033, sli 219. Cascadura, ao la-
do do Posto Almirante.
OLDSMOBILE 52-4 porlas prec.
peq. reparos — CrS 390 000 i
vista, ao primeiro que chegar —
R. S. Francisco Xavier 342-E —
Maracanã.
OLDSMOBILE 64, F-85 - Cupê,
hidramático, rádio, pneus novo:,
estofamento de fábrica, 100%
nôvo, carro para pessoa exigen-
te. Ver hoie o dia todo. Rua
Teodoro da Silva, 419-A.
PEUGEOT 52-203. Vendo p| me-
lhor oferta à vista. Em bom es-
tado. R. Dom Meinrado, 37. Te-
lefone 48-6932
PEUGEOT 1950 - Otimo estado
forração pintura 100%. Rua Uru
gual 248 - 38-5128.
PICK-UP Studebaker 46 - Vendi,
faarato à vista, financio com 400
mil. R. Antônio Rego, 371, Olaria
PONTIAC 53 - Vendo, bese Cr$
1 500 000. Ver e Iratar na Rua
Ernesto de Sousa, 162. Telefone
58-4578 ou Av. Ministro Edgai
Romero, J43, loi« 7 - Madureira.
PICKUP""-"~Tenho~ duas" super
novas, Chevrolet Brasil 59. Ford
ano 61, prontas para trabalhar.
Vendo ou troco Av. Suburbana,
10 037 - Posto Texaco.

SIMCA 62 — Pouquíssimo roda
do. 100% de mecânica e mo-
tor. 4 pneus novos. Rua Barata
Ribeiro 727406.

SIMCA TUFÃO 1965, preço 4 200
hoje. Dr. Waldemar. R. Barata
Ribeiro, 254.
SKODA 52-4 portas, pneus
pintura, forração novos. Facilito
Rub Uruguai 248 - 38-5128.
SIMCA 63 - V.r na Rua Dias
da Rocha, 35/502.

SIMCA Jangada 66 particular ven
de est. nova equipada, radio fa
cilito. Antcnio. 22-1500.
SIMCA TUFÃO 1965 - Volks 65
— ótimo estado. A vista ou fi-
nanciado — Rui Almiran»» Co-
trana, 173 - T.l. 48.2003.
STANDARD 14 - 49 - Aceito
troca, fácil. rest. carro em bem
estado. R. S. Fco. Xavier, 628.
SIMCA 62 - Ótimo estado. Todo
reformado. Vendo urgente. 2 800.
Rua Maxwell, 77.
SIMCA TUFÃO 64 - Ultima sé-
rie. Raramente usado. Todo ori
ginal de fábrica. Ac. troca. Rua
Bamblna, 42. Botafogo. — Dins
úteis.
STUDEBAKER 49, 4 pts., 6 cil.,
a qualquer prova, Cr$ 900 mil
éntr., restante a combinar. Rua
Ana Néri, 770,

SIMCA 63 - Ent. 1 500,
saldo facilitado. R. São
Fco. Xavier, 189.
SJMCA 62/63, verde, pode tra
zer mecânico, vendo ou troco, rá-
dio. Rua Sousa Franco. 107 -
58-1298.
SIMCA 63, novinha, c| rádio, pe>
ga-ladrão ele. Av. Atlântica, 928,
ap. 810.
STUDEBAKER 51-4 portas, pin-
tado e forrado, 1 milhão ao pri-
meiro - Av. Min. Edgard. Ro-
mero, 931, ap. 201.
SIMCÃ 64 — Tufão, excep. c-
tado. Ent. 5 200 mil e o saldo
em 15 prestações de 235 mil —
Av. Suburbana, 2 908:101, Del
Castillo - Tel. 49-1357.
SIMCA 62 — Nova, um só dono.
Rua Marquês S. Vicente 86, ap
408, com Diogenes.

SIMCA 64 — Jangada -
Impecável. Entrada Cr$
2 000 mil. - Rua São
F. Xavier, 189.

TAXI Dauphine 63 — vendo urg
ou troco fac. R. Haddock Lobo
33 - Tel. 34-6001.
TAXÍ DKW 60 - Bom estado -
Vendo hoje, bom preço — Mo-
tivo de viagem. Tratar Praça V.
Carvalho, relojoaria, com l.opcs.
TÁXI CHEVROLET 51 - Vende-so
impecável, motivo outro nego-
cio. Rua Leile de Abreu, 25, Ti-
juca. Borracheiro, só hoje, ur-
gente.
TAXI GORDINl nóvo, tudo bom,
facilita-se. Praça Campo Gran-
de — (Praça 3 de Maio).
TAXI - Vendo Plymouth 52.
Tel.: 26-1633.
TAXI CÔNSUL 54 - Vendo Ave-
nida Ministro Edgard Romero, n.°
644. Madureira. Tel. Cetel ...
90-1071 '

TAXI VOLKS 63 . 62 - Bom
estado. Preço 5 200 e 4 800 á
vista. Av. Brasil, 6026.
TAXI Chevrolet 50 - Vendo ou
troco por carro nacional. Rua
Daniel Carneiro, 157 c| 3. Enge-
nho de Dentro.
TAXI VOLKS 62 - Vendo e
cilito — Av. 28 dc Setembro, 1
TAXI CHEVROLET 1941 - Vendo
Cr$ 1 500 ou melhor oferta hoje

Av. 28 cle Setembro, 189
48-8181 - Gabriel.
TAXI Cap. Mercury 48, máquina
0,20, rádio, pneus novos. — Pode
trazer mecânico. V. barato. Rua
17, cesa 1 - IAPC - Irajá.

TAXI Chevrolet £0 - Vendo ou
troco por Simca 63 ou 64, pnr-
ticular,' p,' taxi. Largo da Taqua-
ri - Sr. Martin.-,.
VOLKS 59 — Superequipado —
Cr5 1 500 mil entrada. Troco.
Cerqueira Daltro, 82. Posto em
Cnccadura.
VOLKS 60 - Troco ou facilito
c! 1500 000 de entrada. Ver c
trater na Av. Suburbana, 9 991-A
e B ^Cascadura.
VOLKS 63 - Troco ou facilito c;
2 200 000 de entrada. Ver e tra
tar na Av. SuburbSna, 9 991-A e
B — Cascadura.
VOLKSWAGEN 60 - 100'/=, do
tudo, a toda prova, faço qual-
quer teste. Av. Suburbana 9 942
— Cascadura.
VOLKSWAGEN 65 - Aiul-atlant
co, carro novo, c/ 30 mil km.
Av. Suburbana, 122, tols.: 28-7288
e 30-3261.
VOLKSVVAGEN 66 - Azul-atlon
tico, c/ II mil km, radio tran
sÍ:tor americano. Av. Suburbana
n.o 1-22, tels.: 28-7288 e 30-3561
VOLKSWAGEM 65, equipado, oti
mo estado de tudo. Praço 5 400
Ver e tratar na Rua 24 de Malc
n.° 8Í1 - Sr. Benedito.
VOLKSWAGEN 61 - Ultima
rie, otimo e:1ado geral. Vendo,
troco e fac. -- Av. Suburbana
n.» 10 033, fundos. Casccdura.
VENDE-SE O-.el 54, ifi serie,

rça. Rua Clarimundo de Me'
n.° 803 — Quintino. Bom estado.

VOLKSWAGEN 64 - Vendo
sta, 4 7C0. Rua Andrade do

Araújo, 507, Osva I do Cruz, com
o Sr. Manuel - Tel. M. H. 636.
VOLKSWAGEN 1964 - 4 150 -
Urgente, tedo equipado, verme-
lho 38-5128 - Rua Uurguai 248.

VOLKS 66 - Mod. 67, cor vinho,
superequipado, único dono. Ven-
do ou troco, Haddock Lobo 335-B.
VOLKSWAGEN 1966, 1965 e 1963
Iodos equipados est. d. novos,
troco e fac. parte. Ru.i Conde de
Bonfim,:. 577-A.1 Tel. 58-3822.
VOLKSWAGEN'67 - Zero" quilo-
metro 46 H.P. Beie Nilo c! estof.
dc Vourvin vermelho. Retirado ps-
Ia Auto ModSlo. A viria NCrS
7 250,00. Entrego hoje. Ver .
tratar na Rua da Cascata, 64 -
(Próximo à /fluda da Tijuco). -
Tcl. 38-51B8.
VOLKSWAGEN 65 - Excepciona
estado, todo equipado, azul atlán-
tico, troco e facilito. Rua Barão
de Mesquita 218-A - 38-3545.
VOLKSWAGEN 63~- Estado d
novo, radio transistor, capas de
napa, Iranca. Troco e facilito. R
Barão de Mesquita 218-A — Tel
38-3545.
VOLVO 65 -Novíssimo. Rádio
Ali Transistor (teclai). Esl. Vul-
cron. Laterais e capas. Fino tra
to. Linda cor. Aceito troca. Fa-
cilito. Av. Maracanã • 1063 com
porleiro.
VOLKSWAGEN Tigre 67 - Ò km
pérola, lindo carro, facilito, ac.
troca. Av. Mem do Sá, 173, ató
às 14 h. Tel. 52-5934.
VOLKSWAGEN 64, pérola, em
excelente esta"do, superequipado.
Ac. troca e fácil. Tel. 22-907r
Av. Mem de Sj, 173, alé 14 h.
VOLKSWAGEN 1965 ultima serie,
iedo equipado, conservadissimo,
aceito treca. Rua do Russell 32.
Largo da Gloria.
VOLKSWAGEN 1963, todo equi
pado. Vendo barato. Otimo esta-
do. Rua do Russell 32. Largo da
Gloria.
VENDO - Melhor oferta, 3 car-
ros todos 100% pode trazer me-
cànico, Warzam 1957. maquina,
GMC Standard Vanguard 1951.
Chevrolet 4 portas, 1951. Ver e
tratar Rua André Pinto, n.° 34.
Ramos. Das 8 as 12 horas, sabá-
do domingo e segunda-feira.
VOLKSWAGEN 64 ultima serie,
novo, radio teclas napa pneus no-
vos outros equipamentos. Rua
Rousscl 450. 4 450 mil.
VOLKSWAGEN 66 - Vermelho,
único dono, estado de nôvo, cj
mais dt Cr $ 400 000 em equipa-
mentos. CrS 5 950 000 i vista cu
estudo troca per Volks mais anti*
go em ót'mo esiado. T«l. 38-6281

Sr. Ubiraiara.

VOLKSV/AGEN 1963 - Tenho
dois, equipados e revisados. —
Nunca bateram. Troco, facilito.
Rua Haddock Lobo, 320.
VOLKSWAGEN - A prazo sem
fiador: Volkswagen 1966, Simca
65, Vemaguele 62, Rural 63,
Daupiiine 63, Gordini 62, longo
financiamento. Medeiros Auto-
móveis. Rua São Francisco Xa-
vier, 254-B em frente ao Cole-
gio Militar.
VOLKSWAGEN 1966 - Azul, ju-
perequipado, facilito parte. Rua
São Francisco Xavier, 254-B em
frente ao Colégio Militar. 
VÒLKS 

"66 
(mod. 67) -"Verde-

amazonas — 5 850 a dinheiro. —
R. Barala Ribeiro, 531-403.
VEMAGUET íl - Motor novo.
— Vende-se, preço base à vista
NCrJ 1 800 — Sábado e domin-
go entre 10 e 16 h. Rua Flack
n. 58 - ao. 303.

VOLKSWAGEN 62 - Vendo NCrS
3 400, Rua General Galvão, 28
~- Rio Comprido.
VOLKS 66 — Equipado - 16 000
km. Pela melhor oferta à vista.
Cândido Benicio 1 260 - Posto
IV Centenário — Celio.
VOLKSWAGEN 64 - Excelente
estado. Vende-se. R. Euclides de
Faria 231.
VOLKSWAGEN - Compro mes.
mo precisando dt reparo', — Pa-
90 a dinheiro - Tel. 29-1733
do dir..

VOLKSWAGEN - Compro d. 53
a 62 — Pago i vista os mt*
lhor.s pr.ros — Tel. 49-1357 —
Jorgo das 9 às 21 horas.
VENDE-SE um. CidllUe Coupé d.
Ville 1955, único dono, côr axul
celeste, 50 000 km, equipamento
original, vidros ray-ban. Tratar
na Rua das Laranjeiras 143301,
com o propriotório, depois das
13 horas.

VOLKS 64 — Em ótimo estado,
todo equipado, rádio Motorola de
teclas, calhas policristsis, pin tu-
ra excelente. Rua Miguel Cervan-
tes 371-A — Farmácia.

VEMDE-SE uma Kombi — Rua
Maria do Carmo, 177 — Praça
do Carmo.

VENDE-SE um Pick-up Ford F.
100, Ano 1961, em perfeito esta
do. Ver domingo — Av. Antenor
Navarro, 424 ~ Braz de Pina.
VENDE-SE Volkswagen em <
cepcional estado, 1965, NCS 5 200
— Telefonar a partir de segunda'
leira à tarde para 29-62B7.
VOLKSWAGEN 60 - Superequip»-
do, bom de ludo. Rua Júlio do
Carmo, 9 — Ronaldo.
VÕCKSvVÃGTNTlnõdelo 1965
Azul, radio etc, vende-se por
4 SCO, urgente. — Rua Gustavo
Sampaio, 811, ap. 803.'

VOLKS 66/65, equip., na ga-
rantia, est, de novos. Troco t fa

to. Rua Riachuelo, 3e8.
VOLKSWAGEN I9Ó2, última sé-
rie, rádio, capas de napa, tran-
cn direção, ótimo preço à viíta.
Rua Dicnísio, 154 - Penha.

VOLKSWAGEN 63 - Unlco dono
em perfeito estado. 3 850 000 -
Rua da Passagem, 78-A.

VOLKSWAGEN 65, pérola, único
deno, fino trato e equipado. Rui
da Passagem, 78-A. Preço 5 250
mil. Troco menor valor.

VOLKSWAGEN 1964, em ótimo
estado. Troco, Gordini ou Dauphi-
ne. Urgente. R. Barata Ribeiro,
207, ap. 302 - Mme. Carmem.

VOLKSWAGEN 63 em ótimo es-
lado. Vendo c/ 2 000 entr. e 220
mensais. Machado Coelho, 91
Estácio. Até as 14 horas.

VOLKSWAGEN 1963 - Venda
3 750 — Rua Capitão Salomâj,
__33J

VOLKSWAGEN 66 - 2a. série,
grená, 8 000 km, rádiu, capa?,
trancas, calhas, etc. à vista 5 900

JoSo Ura, 402 — Lsolon.
VOLKSWAGEN 66~^ Supere-
quipado, II mil reais, ent. 3 500
mll e o saldo em 15 prest. de
350 mll. Av. Suburbana, 2 908/

VOLKSVVAGEN 62 - Pérola
Cqu' rádio, calha, tranca, ca-
pa, maq. pint. 100% o melhor

ano. Praça das Nações, 346,

VENDE-SE Kombi 59 e Fiat 52 -
Trotar na Rua do Riachuelo, 43
— Dr. Orlando, tarde. Tet
22-5120. _
VENDA seu carro sem aborreci*,
mentos. Vt|o no horário de sua
prtfcréncia a pago hojt tm di-
nheiro. - T.l. 30-3891.

VOLKSWAGEN 64 - equipado
Único dono. Vendo urgente me
lhor oferta. Ff.cüito metade. Rua
Roul Pcmpei.l, 180, ap. 601. Cop

VOLKSWAGEN 1965 - Novo, pou-
co rodado. Equipado. Rua dos
Araúios, 71/101, Sr. Jorge.
VOLKSWAGEN 1962 - Equipado.
Radio, tronca, copas etc. Rua dos
Araújos, 71/101 — Sr. Jorge

VENDE-SE no estado Simca -
Jangada 64, última série. Preço
4 milhões à vista. Ver e tratar
Rua Visconde de Santa Isabel,
382.

VOLKSWAGEN - Compro sem
aborrecê-lo. Vejo no horário ds
sua preferência • pacto hojt tm
dinheiro. - Tsl. 38.3891.

VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62,
63, 64 e 65, todos 100% de má-
quina e lataria. Perfeito estado
de conservação. Pequena entrodi
e o saldo a longo prazo. AUTO
PRAZO - Rua Conde de Bonfim
645-B - Tels. 38-1135 e 38-2291

VENDE-SE Aero Willys 63, estado
nôvo. Te!.: 23-3923.

VOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63
64 e 65 — Lindos carros, entra
cias desde CrS 1 500 e o saldo
em 10, 15, 20, 25 e 30 meses
Av. Almirante Barroso, 91-A -
42-6138.

VOLKSWAGEN 65 - Único dono,
equipado. Vendo, troco 64 çrená.
Pouco uso. Rua Francisco Eugênio," 

268-A.
VOLKS 65 — Vendo c| pequena
entrada ou troco. Equipadíssimo.
Rua Guatemala, 360 — Ponha.

VOLKSWAGEN 61 - Transforma-
do para 65, «stado excelente, úni-
ca dona, equtoado, rádio etc. —
Vendo financiado com pequena
entrada, Avenida Prado Júnior,
317.
VOLKSWAGEN 61 - 3> s-rie,
equip., nôvo, Iroco e facilito.
Depois dns 14 horas. Desembar-
qndor Isidro 145, np. 306.

VOLKS 66 - 11 000 knv. Vinho,
calotas esp., rádio, trjnca, capas,
aterais, bagaglto, reforço etc.

Cr$ 620 mil. equip, Único dono
Rua Bom Pastor, 399. 

VENDE-SE um Volks. 61, equi-
pado. NCrS 3 100 à vista. Tele-
fone 26-9524. (Somente à tarde).

VOLKSWAGEN - Vendo um ano
64 mod. 65, superequipado. Tratar
na Rua Professor .Lara Vilela, 112
térreo ou tol. 2-0276.

VENDO Volkswagen 61, 2 980
à vista ou financio parte, até 18
meses. R. da Quinta, 37. Tele-
fone 48-6932.

VOLKSWAGEN 1965 2." serie
carro novo de tudo, 21 m. km,
cor pérola, vende-se ou troca-
se. Ver Rua São Clemente, 92
Tel. 26-7191.

VOLKSWAGEN 67 (Tiqre) 0 km.
Vendo. Figueira de Melo, 162.
VOLKSWAGEN 62. Apenas 1 700
de entrada e saldo a combinar.
Aceito carro de menor valor. R.
Dom Meinrado, 27. T. 48-6932.

VENDE-SE Aero Willy 65 por
7 000 000 a vista. Rua Belarm'
no_Matcs,_219. V. Carvalho.
VOLKS 67"- 1 300 - Okm. A

sta ou financiado. Tel. 38-6900
ou 38-6371.

VOLKSWAGEN 60 - Superequi.
pado, c| rádio, volante Porsche
bagaglto, bagaaeiro de teto,
tranca, motor 100%. Facilito cl
1 300 * saldo de acordo c' suas
possibilidades, R. da Quinta, 37
residência, tcl. 48-6932. Aceito
troc
VOLKSWAGEN 62. Vendo. Rua
São Januário, 61. São Cristóvão
não telefene
VOLKSWAGEN 66, cor pérola,
pouco usa, carro de senhora, c'
mais de 400 mil em equipa-
mentos. Av. Rui Barbosa, 300,
ap. 1302.

VOLKS 65 — última serie com
20 000 quilômetros. O mais novo
do Rio — Todo equipado. Rua
Francisco Medeiros n. 179 — Hi
gienópolis. 

VOLKSWAGEN 64, carro mesmo
em estado de zero, equioado.
Professora transferida vende. —
Tel. 25-6317.
VOLKSWAGEN 66, 14 k, supe-
requipado, urgente, 5 700. Rua
Antônio Rego, 154. 30-0107. -
D. Leda.

VOLKS 54 - Todo 65 - Cinza
prata, completamente novo e su-
perequlpado. Está com 2 400 qui-
lômetros de tudo. Motor, lataria,
pint., bancos, tapetes, rodas, etc.
Só vendo para crer. A vista cu
fac. pagto. Rua Felipe Camarão
138. (Não dou preço por tele-
fone).
VOLKS 65 - Verde Amazonas,
único dono, equip. cl capas napa,
em ót. est. suj. a qur.lquer prova
A vista - CrS 5 050 000 - Troco
- Felipe Camarão 138 - 480962,

VOLKS 63 — Seminovo, supere-
quipado. Vendo, troco ou facilito

longo prazo. Tratar na Av. 28
de Jetcmbro,_229-A._Tc[ 48-4624.
VOLKS'65- Vendo", troco ou -fa-
cilito a longo prazo. Superequi-
pado, seminovo. Tratar na Av.
28 de Setembro 229-A. Telefono
48-4624_.

VENDO — Chevrolet passeio, ano
58 — Otimo estado mecânico 6

indros. Jratnr Rua do Matoso
223, até às 12 horas de sábado.
VENDO - Ótimo estado Simca
angada 1964 — Rua Assunção

119, tel. 46-7815 - Botafogo.
VOLKS 65 — Teto solar, equipa
do, rádio, napa, volante Walrod,
estado 0 km. Troco, facilito —
R. 24 d. Maio, 254 - 48-0987.
Estac. próprio.

VOLKSWAGEN 61 e 60 - Equip.
Todos dois otimos. Vende, troca,
e facilita. Rua Conde de Bon-
fim, 426.
VOLKS 66 equipado, 5 mil quí
lômetros rodado. Vendo ou tro
co. Tel. 34-8283 — Rua Almte.
Baltazar 124.
VOLKS 60, superequipado, adap-
tado para 62, a vista 2 900. Av,
Heitor Beltrão 571301 - 48-7183.
VOLKS 61 — Superequipado, la
série, adaptado 65, à vista 3 050,
Av. Heitor Beltrão 57 ap. 301 -
48-7183.
VOLKS 61 - Ultima serie, sin-
cronizado, único dono, à vista
3 200, urgente. Av. Heitor Bei-
Irão 57 301 - 48-7183.

SKODA 57 pint. estof. cromados
noves, todo original, melhor ofer-
ta acima de 1 500. Av. Briga-
deíro Lima e Silva 1071. D. de
Caxias a partir das 12 horas.

TAXI VOLKSWAGEN 62 - Radio
motor novo, capas dt napa t
nneus novos — Rua Prudente d»
Morais n. 1 256.
TÁXI DKVV 65, 

~ma"q7~i66, 
traba;

ihando, boa diária aguard. nova
tarifa. Por motivo de viagem —
6 200. Só à vista. Rua Curupi-
ra, 231, R. Miranda. Tel. 90-2880,
Deodato.

VOLKSWAGEN 66, estado de
novo, pouco rodado, único dono.
Azul, equip. Troca nienor 61 [62,
R. Maranhão, 520. T. 49.4942.
VOLKSWAGEN alemão, mod. p/
62, esl. de novo, 100% de mec.
Troco e fac. cl 1 200. R. Ml.
guel Ângelo, 436.

TAXI SIMCA 61 — Motor Tufão,
taxi Cap., I. fluorescente, c. na-

uma jóia. Troco e facilito.
Rua Lobo Junior, 960 - 30-1979,
Naval — Pôslo.

STANDARD - Vanguard 52 -
Máq. retificada. Bom estedo.
Aceito oferta. Av. Meriti, 1 376,
ap. 202.
TAXI Aero Willys 65, equipa-
dissimo. — R. Carolina Machado
n.o 560, c/2 - Madureira. Tele-
fone 90-1377 CETEL.
TAXI Volkswagen, compro, pago
i vista. Avtnida Prado Júnior,
335.
TAXI — Troco por taxi nacional
DKW ou Volks. ap. conjugado
em Copacabana.-Tratar até as 12
horas na Rua Barata Ribeiro, 200,
ap. 610.

TAXI DAUPHINE 63 - Pronto
para trabalhar, mec. otimo. Tro-
co e facilito. R. Cardoso Morais

,o 436_- Ramos.

TÁXI PERMUTÁS - Le-
galize já seu táxi — Ser-
viço completo, rápido e
eficiente, pelo menor
preço — Despachante
HENRIQUE. Tel. 47-9290
até 22 h - Rua Cuperti-
no Durão, 36, ap. 401
(estacionamento fácil) —
Leblon. (B

TAXI Volkswagen 62 - -.Vendo
só à vista, 6 milhões. R. Laura
de Araújo, 103, ap. 204.
TAXI Aero 63, enxutão. Venha
ver. Forrado em seda. Ponto Pra-
ça do Carmo. Heitor — Telefo-
ne_30-0858.
ÍÁXf VEMAG 63 - Como névo,
vendo somente à vista. Base NC$r
5 500 000. Rua Alice 151. Tele-
fone 25-9917. Gilberto.
TAXI CHEVROIET 48 - 1 500 000
à vista. Praça do Cocotá, Ilha
do Gov. — Odílio.
TAXI Dodge 1952, em excelente
estado, com máquina nova —
Vendo, Ruo Vítor Meireles, 192,
ap. 301 — Estação do Riachuelo,
pela 24 de Maio.
TAXI Chevrolet 1946 - Av. Su-
burbana, 2896, ap, 101.
TAXI Chevrolet 53 - Pode Ira-
zer mecânico, Av. Brás de Pina,
I 341 — Posto Texaco.
TAXIS Chevrolet 51, mecânico,
3 600 à vista. Rua Frei Caneca,
272 — Ver hoje « segunda-feira
— Sr. Cardoso.
TAXI Mercury 50 — Um milhão,
resto facilitado. Vendo placa ts-
ximetro ou troco particular —
Tratar Praia Botafogo, 360, ap.
726 — Coutinho.

SIMCA 64, Tufão, ótimo estado,
equipado. Troco ou ftn. Tel.: ..
380397.

TAXI — Gordini 65, vendo ê
quem chegar primeiro. Rua Mc
rais e Silva, 166, ap. 104. Preco
CrS 4 000 000, das 10 às 11 h.
TAXI — Gordini 65, estado nôvo
à vista ou facilitado. Rua Aristí-
des_Lôbo,_234^
TEIMOSO 65 - Estofado e equ
pado como Gordini ~ 1 039 km
rodados. Tel. 38-3860.

VOLKS 61, sincro, pintura nova
Vendo. Ver Rua Galileu, 12 -
Maria da Graça.
VOLKS ól, sincro, pintura 100%.
Vendo, ver Rua Galileu, 12
Marm da Graça.

TAXI Volks 62 - Otimo estado,
pneus novos Cr$ 5 300 a vista.
Rua Coração de Maria, 166 apto.
302. Méier.
TAXI Mercury 49 — Vendo c| Ca-
pelinha mec. etc. 100% CrS
1 700. R. Coração de Maria 166
apto. 302. Méier ou só taxime
tro.
TAXI Chevrolet 40, • base 1 500
ponto taxi — Cachambi.
TAXIS - Chevrolet 41, 1 650.,
Chevrolet £0, 2 550. Otimos es
tado, troco e fac. R. Miguel An
oelo, 436.

TAXI Oldsmobile 52, otimo esta-
do, pneus novos, Cr$ 1 600 000
(um milhão e seiscentos). Rua 24
de Maio, 1201 — Meier.
TAXI Dodoe 51, mecânico. Taxi
Chevrolet 49 mec. fácil com 1 800,
prontos p' rodar. Rua Haddock
Lobo, óó, Sr. Cruz^
TAXI VOLKSWAGEN 66 - Novl
nho, pronto pl rodar, fac. Rua
Haddock Lobo, 60, Sr. Cruz ou
Tunínho — Qaragem.

VOLKS 62, NCrS 3 700. Sen.
Furtado, 113-A, c| 16, ap. 101
— Maracanã.
VW 60, 61 e 62, equipados, lin-
dos carros. Troco por carro eu<
ropeu ou americano. Pago dife-
rença à vista ou recebo em pres.
tações a combinar. Rua Dorti Me-
inrado, 37 — Lgo. da Cancela.

VOLKSWAGEN 66 - Grená, equ:
padíssimo, único ¦ dono. 12 000
quilômetros. Tel. 3S-JÍ222.
VOLKSWAGEN"ôf--" Ultima sé"
rie, cerâmica, rádio, capas, pneus
novos, Cr$ 3 250. Barão de Mes-
quita 125,__
VOLKS 62 — Pneus novos, tran
ca direção, motor a qualquer pro
va, etc. Ótimo estado. 3 650 mil
à vista. Rua Correia Dutra 170.
45-7308. Dentista.

VENDE-SE um carro Chevrolet de
praça ano 51 a vista, iratar com
Senhor Bernardo. Rua Euclides
Faria n. 26, Ramos.
VOLKSWAGEN 66- 

"Vende-se 
na

Rua Barão do Flamengo 28 ap,
601.
VOLKSWAGEN" 63 última serie
superequioado novo de tude.

Rua do Russel 450-A. 3 850 mil.

VOLKS 65 — Euperoquip.ido, cs-
tado «spetacular, lindo carro —
Troco, facilito. R. 24 dt Maio,
254 - 48-0987 — Estac. próprio
VOLKS 64, ótimo estado, aqui-
pado, mecânica 100% — Troco,
facilito - R. 2 4de Maio, 254.
48-0987 - Estac. próprio.
VOLKS 66 — Superequipado, rá
dio vulcron, volante fórmula 1,
bancos inteiriços, estado espeta'
cular, tem garantia. Troco, facili-
to. - R. 24 d. Maio, 254 -
48.0987 - Estai, proprie.
VOLKSWAGEN 63 - Vendo me-
lhor «ferta. Ultima serie, com r<r
dio e napa. Ver R. M. de Olin-
da, 106-414. Sr. Antônio.
VOLKSWAGEN 65 equipado, esta-
do de novo, vende-se. Av. Su-
burbana, 7 084-B. Abolição.
VENDO de minha propriedade um
carro marca Peugeot ano 1965 ti
po 404. Preco NCrS 8 500. Tra
lar pelo telefone 47-9371 com do-
na Alice das 20 ás 21 horas.
VOLKSWAGEN 62 cerca de CrS
200 000 de equipamento. CrS
3 600. Tel. 26-3559.
VOLKSWAGEN 1961 sincronizado,
todo equipado incl. radio, carro
fino trato. Negocio urgente. À vis
Ia bom preço. Estudo financia-
mento. Rua Haddock Lobo, 74.
Garagem.

VOLVO 52 - Mod. 444 - Me-
eànica, pint., lataria 1C0%, ót.
aparência. Só vendo a particular
— 2 100 à vista, ac! orf. R. Enes
de Sousa 65 — Dr. Epitácio.

VOLKSWAGEN 66 com 7_ 000 km
completamente nôvo, cor verde
amazonas, vendo financiado. Tra-
tar Avenida Prado Júnior, 317.

VOLKS 66, 17 mil km., unlco
dono, pérola, estado de 0 km.
5 650 à vista. Av. Atlântica n.
2740-102 - 36-2785.

VENDE-SE DKW 62 - Licenciado
na praça. Tratar na Rua São Cle-
mente, 73, das 7 às 11 hs. Pro-
curar Sr. Antônio.

VOLKS 62, todo equipado, bom
estado, só à vista, Cr$ 3 650. —
Tel. 26-0565.

VOLKSWAGEN 63 E 64 - 
1 690 000 — Capas napa, radio,
equips. 65 — Saldo a comb. Tro-
co. Rua Conde de Bonfim 40-A
Tijuca.

VOLKSWAGEN 62, 63 e 64 -
1 490 000 quase novos, várias
cores, equipados. Saldo a comb.
Troco. Rua S. Francisco Xavier
n. 342-E — Maracanã.
VENDE-SE Plymouth 52, em per-
feito estado. Ver das 11 às 12
horas. Rua Baroneza, 625-M, Ja-
carepaguá — P. Seca.

VOLKSWAGEN 66, grená, 3.a se-
Íe, 13 mil km„ superequipado,'ratar 

Av. Copacabana, 420, ap.
i. 611.

VOLKS 62 - Fácil, parte. Rua
Siqueira Campos, 16;701 — Tel
36-7403 — Copacabana.
VOLKS 63 e 64 - Totalmente
equipado, lindos carros, a prova
Av. Nova Iorque, 212-A — Bon
ucesso.

VOLKSWAGEN 66 c/ 19 OOO km
grená, equip. emplacado p/ 67.
A visla 5 580 - R. Santos Ro-
drigues, 79 — Estácio de Sá. Ac/
troca.
VOLKSWAGEN 1964 - De u;n
dono só, equipado CrS 4 5ü0,
somente à visM. Tel. 47-5637,

VENDE-SE um Impala, 6 cilindros,
mecânico, ano 59. 8 000 000 (cito
milhões) ou troco por carro na-
cional. Av. Irmãos Guinle. Em
frente io ponta da taxi em Quei'
mados — E. do Rio.

VOLKSWAGEN 1960 - Equipado,
em perfeito estado, 3 200 à vis-
ta - Rua J080 lira, 136/303 -
Leblon até às 16 horas.

VOLKSWAGEN 1953 novo de tu
do, a vista. Rua Assaré 38. Eng.
Movo.

VOLKSWAGEN 64 - Azul. Ven-
do, facilito - NCrS 2 500, res-
tante _ combinar. Visc. Pirajá,
565-102 — Ipanema.

VOLKSWAGEN 1963 - última sé
rie, 1 só dono cm estado de
nóvo, facilito parte, na Rua Barão
de Mesquita, 174-C. 

VENDO Ford Customnrk Canaden-
se 1954, no estado, aceito efer-
tas — Ver e tratar a partir 2a.-
(eira - Tel. 56-1454.

VOLKSWAGEN 1966 - Modelo 67
vinho, faturado em janeiro, com a
revisão 2 500 a ser feita. Troco,
facilito. Rua Barão de Mesquita

174-C.

VOLKSWAGEN 67 - 1 300 T
Bege nilo — 7 200, somente à
vista — Rua Sá Ferreira, 208 —
Altamiro.

VOLKSWAGEN 1967 - Zero kms,
todas as cores, pronta entrega.
Emplacado em seu nome. Faci
to. Rua Barão de Mesquita, 174
— Ruby Automóveis.
VOLKSWAGEN 66 - Todo equi-
pado, laterais, forradas, bagagi-
to, rádio. Troco carro mjvalor,
Financio grande parte. Rua 24
Maio, 332.
VENDE-SE Dodge, mecânico, 1952
- Tratar na Rua Paula Freitas, 90,
ap. 203.
VOLKSWAGEN 64 - Vinho equi
pado, em belíssimo estado, faci
lito. Rua Barão de MesquÍta_J74
VOTKSWAGEN 1963, om -estado
de nóvo, superequipado, finan
cia-se com 2 000. Rua Dr. Satã-
mini, 156.
VOLKSWAGEN 67, OK, modelo
1967, diversas còres. Pronta en
trega. Rua Dr. Satamini, 156.
VOLKSWAGEN 1965, superequi
pado, em estado de nôvo. Fi-
nancia-se com 3 000. Rua Dr.
Satamini, 156.
VOLKSWAGEN 61, 3.a serie, to
do equipado, excepcional. Ven-
do à vista ou financio. R. do
Matoso, 202. Tel. 54-1316.
VOLKSWAGEN 64 - Azul Atlánt
radio 3 faixas, capa, lateral supe
requipado. NCrS 4 500 ou 2 000
ent. Saldo a combinar, na Rua
Comendador Martineli, 173, apar-
tamento 204 — Grajaú — Telefo-
ne 48-5698.'

VOLKSWAGEN 61 - 3a. série -
Otimo e:tado e radio Blaupunkt
FM — Rua .Renato Tavares n. 24
— Ipanema.
VOLKSWAGEN 1065 - 1966 -
Mod. 1967 — Ótimo estado. A
vista ou financiado. Av. Atlânti-
ca, 3 092 - Tel, 57-8050.

VOLKSWAGEN 64, 65 e
66 — Em ótimo estado
geral. Rua Voluntários
da Pátria, 481183.
VOLKSWAGEN 1955 - Azul -
Equipado, ótimo estado. Vendo,
troco, facilito. R. S. Fco, Xavier,
398 - Tel. 28-3776.
VOLKSWAGEN 1961 - Super-
equipado. Estado excelente. -
Vendo, troco, facilito. R. S. Fco.
Xavier, 398 - Tel. 28-3776.

Automóvel "Volvo" .
Novos Modelos

0 km
Tratar na VOLVO DO BRASIL-S/A.

Avenida Brasil, 15.046 - Tel. 30-9955.

VOLKSWAGEN 1967 - 0 Km, 46
HP, modelo I 300, vermelho -
Forração preta, concessionário -
Rio — Todas as garantias de fá
brica. Vendo ou troco menor va-

jor, |Rua Barão Mesquita, _|29._
VOLKSWAGEN 1966 -3.» série,
apenas 3 000 km. rodados, na
garantia, equip., radio, capas
Vulcrom, etc. Vendo ou troco
menor valor, na Rua Barão de
Mesquita, 129.
VOLKSWAGEN 1964 - 3.» série
estado de nôvo. Pouco uso.
Único dono. Equipado. Vendo
troco menor valor. Rua Barão de
Mesquita, 129.
VOLKSVVAGEN' 1963/64/45 e 66.
Superbqulpados. Troco ou fac
com 2 mil, saldo até 20 meses,
R. Conde de Bonfim, 66-A. Tel
34-9909.
VENDO por apenas 3 000 meu
luxuoso Oldsmobile Holiday 56,
de 4 portas, sem coluna, direção
hidráulica, freio a ar, vidros e
bancos elétricos, ar quente e frio,
radio, stéreo, tudo perfeito, maq.
e hid. excepcionais, pneus no
vos. Av. Santa Cruz n.o 1 683
Bcnçu. Tel. CETEL 93-0112
Gonçalves.
VOLVO 1951, sedan 100%. NCrS
2 500,00. Rua Fuás Roupinho n.°
17-B — Penha Circular.
VOLKSWAGEN 66 - 12 000 km.
equipado, rádio Blaupunkt, NCr$
5 600. Tel.: 45-4214.

TAUNUS 12 M 52, vendo todo
reformado com radio, ver Rua
Barão Bom Retiro, 1451-Ci 2. Fer-
nando.
TAXI - SIMCA 63 - Bom eslado l
de conservação. CrS 5 000 à vista
ou a praro.' Rua General Roca
449.
TAXI Chevrolet 49, em ótimo
estado, melhor oferta. Ver Av.
P. Vargas, 2683.
TAXI TEIMOSO - Vendo. Rua
Euclides da Cunha 340 — São
Cristóvão.

TAXI GORDINl com seguro. Ven-
de-se com 3 de entrada e 100
por més. Rua Peri 15. Tel.: ....
46-9054.

TAXI - Volks 62 - Terceira, i
todo equipado, motor na garan-!
tia à vista ou facilito. Campos,
da Pa*, 91, cl 1. Rio Comprido.:
TAXI - Volks 63 com radio,;
pneus novos, pouco rodado, todo
enxuto. Tel. 29-7851.
TAXI Volkswaçen 64, à vista ou
financiado. Rua Faráni, 45 — Bo-
tafogo.

AGÊNCIA | >{

DE nUIOMÒVEIsfgl
•FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE

VENDA PARA CADA CLIENTE
1966 - SIMCA TUFÃO, estado de 0 Km.
1965 — AERO WILLYS, excepcional, equipado.
1964 - AERO WILLYS, equipado.
1964 — GORDINl, perfeito estado.
1963 — AERO WILLYS, equipado, ótimo estado.
1961 — VALIAMT, excepcional estado.

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS N.° 774/776

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316 (P

VOLKSWAGEN 66 - Mod. 67
Azul atlântico, 3 000 km. Vende
cu troco por Volks 62-64. Tra
tar na Rua Heráclito Graça n. 80
c| 6 - ap._ 201. Lins de Vas-
cancelos, até às 12 heras.
VÍNDE-SÉ-um Vauxhall ano 52,
Rua Pirangi n.° 223. Olaria:
VOLKS 64, Set. verde, 32 mll
lem, equip., s/ rádio, ótimo esta-
do, único dono. NCrS 4 650. —
Só à vlsta. Tel. 28-5644,

VOLKSWAGEM 1963 - Supere-
quipado — Ofimo estado. Vendo,
troco e facilito - Rue S. Frco,
Xavier, 398 - Tel. 28-3776.

VEMDE-SE Pick-Up Chevrolet,
Ford e outros — Preco barato.

ara desocupar lugar. Av. Subur-
ana, 2 691 - Abílio. 

VOLKSWAGEN 66 - Estado da
OK, còr pérola. Vendo à vista
ou c! financ. Rua Assaré, 38 —
Tel.: 38-3326 - Eng. Nóvo.

VOLKS 64, todo equipado mes
mo, linda cor, particular, estado
de novo. Ver na R. Figueiredo
Magalhães, 598-E, T. Telefone
22-6262.
VOLKS 65 Vendo em ot.' es-
tado e bem equipado, na Rua
Republica do Peru, 250/502
Copacabana.

VOLKSWAGEN - Vende-se ano
59, todo adaptado para 66 —
Está como nôvo — Ver na Rua
Américo da Rocha, 1 529 — Ho.
nório Gurgel.
VEMAGUETE 60 - Vènde-se uma
em perfeitas condições de mo-
tor e lataria excepcional. Preço
iomente à vista — Ver e trotar

na Rua Valparaiso, 53 — Tijuca

VOLKSVVAGEN 65 - Perfeijo es
tado, equipado. Vende-se à viv
to, Ver R. Gustsvo Sampaio, 542,
ap. 701.
VENDE-SE táxi Gordini II i966,
grená, ótimas condições — Tra-
tar Toneleros, 186, ap. 908 -
Tel. 56-0655.
VOLKSWAGEN 62 - Equipado,
azul atlântico, estedo excepciona'

Aceito qualquer prova ô vista
Rua Honorlo de Barro3, 18,

garagem. — Flamengo.

VOLKSWAGEN 1964 - Cinza-
prata — Perfeito estado de con-
cervação — Vende-se por CrS
4 500 & vista — Ver e trater
Rua João Lira, 32, ap. 209.

VOLKSWAGEN 1966 - Azul-
Enxuto — Banda branca faixinha
- Equipado — 9 800 km — Av.
N. S. de Fátima n. 64, ap,
403 - Tel. 52-0741.
VOLKSWAGEN 59 e DKW 60
Os melhores do mercado por
NCr$ 50,00 mensais — Grupo
sério desejando. formar consór-
cio aceita inscrições - Telefone
58-9346 e 22-1288. 
VOLKS 65 - Estado de OK. Ven-
do à vista NCrS 5 100,00. Finan
cio parle. Rua Pereira Nunes, 158

VOLKS 66 e 64, tenho dois, ven-
do um equipado ci rádio, tranca,
calhas, capas etc, facilito parte.
R. Bispo, 47.

VOLKSWAGEN 64, importado, de
Embaixada, seminovo. — Motor
igual 67. Inf. tel. 26-5306.

VÕLKS 54, cabriolé, vidros Ray
Ban, original. Ver para crer -
Real Gr_ande:a,_193;_loi a_L

VOLKS 63, azul, ótimo estado, c
rádio. Pode trorer mecânico. -
Tel. 26-4613. 3.900.

VAUXHÃLL" 51/53 - Aceito tro-
faCil. resi- carro em bom es-

lado — Rua S. Frco. Xavier, 658,

VOLKSWAGEN 1964 - Ultima sé-
Vendo 4 270 mll — ou iroco

modelo mais antljpo — Rua Pe-
eira de Siqueira, 79 — Tijuca,

do
bon
VOLKSWAGEN 59 - AlemSo -
Cr$ 2 650, grená, tranca, CEp„
napa, radio, lant, 65, maré. gaz

Rua Uaramo, 214 — V. Pe-
nha.

VOLKSWAGEN 1959 - Adaptado

para 65 — Côr golo, preço cle
ocasião - 2 850 - Rua Pereira

Siqueira, 79 — Tijuca.

VOLKSWAGEN 1966 - Vinho, su-
perequipado — Estado excelente
— Vendo, troco e facilito — Rua
S. Frco. Xavier, 398. Tel. 28-3776,

VOLKSWAGEN 1962 - Facilito ou
treco por qualquer enrro de me-
nor valor - Av. 28 de Setembro,
191 - Alfaiate.
VENDC-SE Aoro Wlllys 65 -
Partrcular, em otimo estado. Tra-
tar Rua Francisca Zieze 23.

VENDO cu troco Studebaker 51
por Cr$ 650. Rua Professor Vi-
tor da Silva 44. Pirnquara.
VOLKSWAGEN 53-63 NCrS ....
2 600,00 troco por Chevrolet, 51
52 praça. Rua Carolina Machado,
676. Madureira.
VOLKS ól — Bom de forração e
lataria. Av. Suburbana 9 942,
Cascadura.
GORDINI 63, 64 e 65, todos em
ótimo estado de conservação -
Entrada a partir de 1 500 mil.
Av. Suburbana 9 942. Cascadura
— Aceitamos treca. _____________
VEMAGUET ano 62 ótimo estado,
urgente, 2 700 000. Av. Suburba
na 10 087. Tratar com José me

VOLKSWAGEN 64 sup. equip. fa
cil. troco Av. Bras de Pina 274
Tel. 30'7830 epós 10 horas^

VOLKS 64 -Vende, troca por
menor valor, còr vinho. Rua Gon<
zaga Bastos, 20. Tel. 48-2583. -
Preco NCrS 4 350,00.
VOLKS 66 - Modelo 67, vende,
iroca, facilita. Côr verde. — Rua
Gomarja Bastos, 20. Tel. 48-2583,
equipado.
VOLKS 62 - Côr pérola, troce,
vende, estado de nóvo. Rua Gon
zaga Bastos, 20. Tel. 48-2583.

VOLKS 66 - Todo equipado, ver-
melho, estado de OK, com f £ tu-
ra da fábrica. Ver à Rua do Bis-
po, 57, no açougue^
VENDO Simca 1963, rádio, ca
pas, NCrS 3 550,00 ou troco. Rua
Sousa Franco, 107 - 58-1298.

VOLKSWAGEN 1960, em ótimo
estado, superequipado. — Mariz
e Barros, 1 061 — Gilson.
VOLKS 65 - Última série, 15 000
km rodados, único dono, equipa
do com rádio Blaupunkt com FM
5 100 mil, fac. parte. Av. Enge^
nheiro Richard, 160, camisaria até
as 19 hs.
VOLKSWAGEN 1966, nôvo. Ven-
do urgente. Belo carro. Equipa
do — Bom preco — Rua Pedro
Américo, 218, ao. 704 - Catele.
VOLKSWAGEN 66 - Vendo todo
equipado, pouco rodado - Ven-
do urgente. Rua José Higino, 285
— Quitanda.
VOLKS 61 — Único dono,, últ. sé-
rie, o mais nôvo do Rio. Entr.
de Cr$ 1 700, rest. a longo pra^
zo — R. S. Francisco Xavier n.°
30-A.
VENDE-SE JK 1963 - Estado nô
vo, único dono — NCr$ 7 000
à vista. Tratar Tel. 27-6784
luciano,
VENDE-SE uma Mercury 49 -
Em perfeito estado de praça -
Rua Tiboim, 231-A - Brás d;
Pina.
VENDE.SE Dodge, mecânico, 1952
- Rua Ocidental n.° 100 - N.
Iguaçu — Rancho Nôvo.

VOLVO 50 — Otimo eslado geral
— Pintura nova e mecânica a tô-
da prova — Rua Barão do Bom
Retiro, 307.
VOLKSWAGEN 62 - Superequi-
pado. Vendo urg. ou troco, fac.
R. Haddock Lobo, 33 - Tcl. ...
34-6001.
VOLKSWAGEN 65 - Ult. side,
unlco dono, superequipado, nôvo
de tudo, ióia de carro — Vendo,
froco e financio — Av. Maracc
nã, 640.

VOLKS ó4 supernovo, equipado,
última série, único dono (médj-
co), troco e facilito. Haddock Lô-
bo) 335-B.

VOLKSWAGEN 63 - Equipado
com rádio, 100% de mecânica
o pintura, NCrS 4 000,00 até às
14 horas. Rua Dr. Marques Ca-
nário, 24-A, em frente ao C. R,
F. — Gávea.

VOLKS 62 — c] tranca, rádio, ca-
pas, bagagito, calotas, etc. Vendo
em ótimo estado 3 650 à vista,
Rua Álvaro de Miranda, 53 -
Pilares.
VOLKSWAGEN 66, cinza prata,
equipado c/ radio Blaupunkt c/ 5
faixas, 2 alto-falantes c/ capas,
faróis Rossi especial sealed-bean,
cl 10 000 km. Troco. Facilito. R.
Bolivar, 125. Tel. 37-9588.
VOLKSWAGEN 66, azul atlânti-
co c| capas, radio, pouco rodado
de um dono. Preco 5" 780,00. R.
Bolivar, 125. Tel. 37.9588. 
VOLKS 65, ultima serie. Vendo
equipado. Rua Alberto de Cam-
pos, 51, ap. 413 — Ipanema.
VOLKS 60, equipado, nunca ba-
teu, excelente estado, ctimo de
mecânica, única dona. Telefone
47-9961.
VENDO 1 Volvo 52, n.° 30 108
ou troco por 1 Kombi. Ver N.
lauoçu, R. Frutuoso Rangel, 132,
c/ 3, sábado e dominqo de 2.a
sm diante. Ver na R. S. Clcmen-
te, 147, c/ 28.
VAUXHALL 50-4 cil., muito
econômico. R. Assis Vasconcelos,
118 - Pilares.

VOLKSWAGEN 61 - la. s. -
Motor novo, NCrS 3 250. Cons.
tante Ramos n. 167 — Porteiro
— Benedito.
VENDO Gordini 64 - Praça -
4 £00 - Telefone 43-5175 - Sr.

íManuel.
VOLKSWAGEN 64 - Vendo, óti-
mo estado, equipado, único do-
no. Só à vista. Rua Prof. Gabi-
zo, 281/101 - Tel, 34-1811.

VOLKSWAGEN 63 - Vendo á
vista, equipado consertado
D. Mirtcs, 32-0150 - Rua Maui,
n.o 48.
VOLKS 65 - 3a. série. JmpccS-
vel estado de conservação. Üni
co dono. Vendo à vista. Tel-: .
45-1266.
VOLKS 62 - Ult. série, est. r.o-
vo, cl rádio 3 f., capa, trsnra,
batentes, motor 114 mil, óleo
30, p| 3 730, à visl»; Rya Cardo-
so Marinho 29 — Saúde.

VOLKSV/AGEN 60-62 - Rádio,
tranca, pl. milhar, b. estado, p
rodado. Vendo 43-0754 .

VOLKSWAGEN 1962 - Vende-se
R. Sacadura Cabral 357.

VW — 64 — Vende-se em bom
estado, capas copac, ocasião
NCrS 4.300. Praia de Botafogo
460, ap. I 225.
VOLKS 65, excepcional est., a
qualquer prova, à vista, troco e
fac. c! 2 600 entr. s. 18 m. R
24 de Maio, 316 - 48-2701.
VOLKS 62, execelento est., sup
equip., a qualquer prova, à vista
Iroco e fac. c! 1 800 entr. s. 18
m. R. 24 de Maio, 316 — ..
48-2701.

VENDE-SE - Salão de Beleza •
Av. N. S. Copacabana n.°. 374, 
Sala 301. Tratar com Sr. Alfredojcanã
pelo telefone 36-6104 à noite, e
52-7748 durante o dia. Ver no:i
local com Dona Cleoci. jj
VOLKSWAGEN 65 - Todo »nui-\
pado, «stado d« nôvo. — Pérola.,
- Tel. 47-2446. [

VOLKSWAGEN 1963 - luxuosa-
mente superequipado, 3a. sérb,
lataria, pintura e míquina estado
excepcionei, pouco rodado, Rua
Jaceguai, 82, ío. 101 — Mara

Tel. 48-8875.

VOLKSWAGEN 63 - Vendo so-
mente à vista, côr pérola, c| rá-
dio Motorola de 5 faixas, capas
etc. Ver na Rua Cinco de Julho,
349, ap. 103. Tel.: 57-5934. Co-
pacabana — Paulo.

VENDO - TROCO - BUICK 52
— Hidr. estsdo e/cep. Carro
menor — Rua José Lourenco n.
154 - Anchieta - GB.
VOLKSWAGEN 65, solar, vinho,
pouco rodado, único proprieta-
rio, equipado, rádio «tc. Vendo
urgente. Avenida Delfim Moreira
n. 896 - Ltbl
VENDO carro «sport marca MG.
Prero cJt ocasião. Tralar talefone
29-0650.
VOLKSWAGEN 65-66 - Vendo
últ. série, todo equip. rádio, ref,
polainas, pneus b. b., 16 000
nuncr. bateu, menor oferta à
vista. R. Major Mascarenhas, 59
— Todos os Santos.

VOLKSWAGEN - Troco 3 lotes
de terreno de 10x50 em Rocha
Sobrinho, a 100 metros da Presi-
dente Dutra, por um Volks. dc
praça de 63 em diante. Tratarj
na Rua Capitão Sampaio 119
Del Castillo.
VOLKSWAGEN 65 - Sedan, cor
vermelho vüho — Todo equipa-
do, único proprietário — Ver e
tratar sábado e domingo na Av,
Maracanã n. 471 — ap. 401 —
Preço à vista_Cr$_5_300 000.

VOLKSWAGEN 64" - última sé-
rie, todo equipado — Única do-
na — à vista 4 500. R. Nina
Rodrigues n. 29, ap. 102 - J.
Botânico. ___________

VENDO - Chevrolet em Lisboa
e:tado de nôvo, também aceito
carro daqui em troca. Telefone
32-1136 - Sa.

¦:_

VOLKSWAGEN 63 ult. serie im-
pecável, vendo, preco 4 000 000
à vista. Praça Barão de Dru-i
mond 9 bar. V. Isabel c] Antônio)
Pimentel. Tel.: 38-4026.. I

WILLYSW
COM SEU FAMOSO H4'

Jeep

- Del Castillo 
'

357.
Tcl.

1UT0M0VEIS
SEDAN-K0MB1w

HUA FELIPE DE OUVCUM.t-D

l TEL.: 36-4*40 ftlO«GB

LUCUÉL

Aluga-se
Volkswagen

SEDAN E KOMBI 66

Dirner's, Reallur o Interlar —
Prado Júnior, 335-C. 57-7034 -

57-8705 - 36-2128.

Aluguel ^}
Volks, Gordini 66, Kombi e

Sedan. Av. Prado Júnior, 16-B,
esq. Av. Atlântica — Telefone:
37-4055, sola do Turismo —

Pça. do Lido — Diners, Real*
tur. (P

Cinave
Simca Jangada 63
Simca Rallye 64
Simca Rellye 65
Simca Chambord 65
Simca Chambord 64
Aero 64
Kombi 61
Rua Voluntários da Pátria, 323

Tel.: 46-1144

Chevrolet 67
ChevelEe SS

Vendo equipado. Dom. —

47-2769 — Dias úteis 43-8283
- 23-5455 - 23-0494.

Furgão
Chevrolet 1951

CIA DE CIGARRO SOUZA

CRUZ, vende em perfeito es-

tado de funcionamento. Tra-

tar Campo de São Cristóvão,

48, a partir do dia 6 do cor-

rente, das 8 horas em diante,

com Sr. Beier.

Karmann-Ghia
1964

nôvo. Preço à vista. Cr$ .•

6 000 000. Tratar à Av. Subur-

bana, 7 316 (Augusto Filho) —

Tel.: 29-3802.

Locadora Junior
aluga

Itamaraty, Karmann-Ghia,

Volks, Kombi, equipados com

rádio, com ou sem motorista.

Rua da Passagem, 98. Tels.t —

46-3800 — 46-3136, filiado ao

Diner'5, Realtur, Interlar.

Lincoln - 57
Vendo, bom estado, prêt,

4 portas, hidramático. NCr$

3 200. Tratar com Jadyr —

23-2840.

Mustang 67
Vendo equipado. — Dom.

- 47-2769 — D. úteis 43-8283
¦ 23-5455 - 23-0494.

Mercury
Cougar 67

Vendo equipado — Dom. —

47-2769 — D. úteis 23-5455
— 43-8283 — 23-0494.

Oportunidade
Mercury 59 belísõimo car-

ro. Vendo NCr$ 3 750 à vis-

ta. Rua Fernandes da Fonse-

ca, 210 — Ribeira Ilha do

Gov. Ver hoie e amanhã.

P5.._A
e toda a linha de
UTILITÁRIOS, V. en-
contra, com todas as
facilidades, na

Walter Cardoso
Técnico

De Volkswagen comunica
seu nôvo endereço à Rua As-
sunção, 286 — Botafogo, onde
aguarda seus clientes e imi»

_ gos. Te).: 26-2031.

. Outros anúncios de automóveis na
VOLKS 62, otimo estado, enut-|

&mo°r'imf""'- ERuN5vol°mcnhoriúlt'ma página do Cad. de Classificados

AGÊNCIA CAMPO GRANDE
OE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesario de Melo, 953
Campo Grande - Tels.
10IO - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244
Lojas AeB-Tel, 25-9776

Pontiac 64/65
Doe. Embaixada, 4 p., 8 cil.,

8 000 milhas, equip. verde es-

meralda. Ver Fig. Magalhães,

598, garagista. Preço NCrS ..

17 500 - Fone 57-8584 - New

ton.

Porsche
Vende-se 1 600 SC (108 HP)

freio a disco dianteiro, rodas
cromadas. Ver hoje até às 14
horas. Rua Dezenove de Fe-
vereiro, 45 (tratar com Sr. Wal-
kírio).
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Rio de Janeiro — Sábado, 4-3-67 Parle inseparável do Jornal

?N
O JB HA 75 ANOS

O JORNAL DO BRASIL do 4-3-1892 noticiava:
$ S_-ca no interior uruguaio.

# Inundações om S. Paulo.
'• Navio argentino naufraga perlo dc Nova Iorque.

Imóveis -• Compra e venda - Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda

ÍNDICE

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
IMÓVEL - ALUGUEL 
EMPREGOS 
ANIMAIS E AGRICULTURA . .
DIVERSOS ' .
ESPORTES - EMBARCAÇÕES
ENSINO E ARTES 
MÁQUINAS - MATERIAIS ..
OPORT. E NEGÓCIOS 
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VEÍCULOS 

i

I
* * *

:X 
' 

¦

- a 4
5 a 7

8 e 9
10
11
10
10
10
11
12
12

Agenda 
Caixa 
Cruzadas ....
Fim-de-samana

3
10

2
10

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENTRO

Rodoviária - Estação Rodoviária Nôvo Rio, ?.o, loia 201S.o Bor,, - Av. Rio Branco, 277 - Ioi» E Edif. S.! Borja

Botafogo —
Copacabana

Ritz.
Flamengo —
Pôslo 

'5 
-

ZONA SUL

Praia de Botafogo, 400 - SEARS- Av. N. S.a de Copacabana, 610

Rua Marquês de Abrantes, 26 - loia EAv. N. S.a de Copacabana, 1 100 - loia

Galeria

ZONA NORTE

Cesério de Melo, 1 5A9 Ag. da

Larno Cascadura
loja E

1.0 and.

Campo Grande — Av,
Guandu Veicules

Çaseaduri. 
- Av. Suburbana, 10 136

Madureira _ Estrada do Porlela, 29
Moiar - Rua Dias da Cru,-, 74 - loja B
Ponha - Rua Plínio de Oliveira, 44 - loja MSao Cmlovão - Rua São Luís Gonzaga, 156 -
liiuca - Rua General Roca, 801 - loja F

ESTADO DO RIO

Duquj: de Caxias - Rua José de Alvarenga, 379 -
Niterói - Av. Amaral Peixoto, 195 - oru^o 204
Nova Iguaçu - Av. Governador Amaral Peixoto, 34

loia 12

MAPA DO TEMPO - JB

\i^^e_^;~r * —

I 
'"l |ii_4/ 

/ 4

ANALISE SIN6TICA DO MAPA - Frente fria em dissipa-
çao na area Minas Gerais, São Paulo e Estado do Rio. For-
inação de zonas de convergência, possibilitando a ocorrên-
cia de pancadas/ • trovoadas esparsas nas regiões Este
Centro e Sul do País. (Análise Sinótica do Mapa do Serviço
da Meteorologia interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS
Maranhão, Piauí, Ctará, Rio
Orande do Norle - Tempo:
Bom com nebulosidade. Insta-
bilidade ocasional. Temp.: Es-
tável.

Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sorgip» - Tempo: Bom com
nebulosidade. Temp.; Estável.

Bahia — Tempo: Bom com ne-
oulosidade. Instabilidade no
litoral. Temp.: Estável.

Minas Gorais, Espirito Santo
— Tempo: Bom com nebulosi-
dade. Instabilidade no perío-
i-o. Temp.: Em elevação.

Rio de Janoiro, Guanabara
Tompo: Bom com nebulosida-
de. Instabilidade ocasional,
Temp.: Em elevação.

Goiás, Maio Grosso — Tem
oo: Instável com pancadas e
trovoadas esparsas, Temp.: Em
slevação.

São Paulo, Paraná — Tempo:
Bom com nebulosidade. Insta-
bilidade no período. Temp.:
Em elevação.

Sanla Catarina, Rio Grand.
_¦> Sul — Tempo: Instável.
Temp.: Em elevação.

O SOL

_&
m

MASC. - Sh49m
OCASO - 18h22m

A LUA

MINC.

NO RIO

v^~2^A
BOM

MÁXIMA - 33 2mínima -21.5

OS VENTOS

WÈ

ZONA CENTRO
CENTRO

VARIÁVEL

FRACO

AS MARÉS

vwJma
PREAMAR:
7h30m/0,7m
BAIXA-MAR:

5h/0,6m t lòh45m/0,4m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo parahoie nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 2405, nublado)
Santiago, 15°, bom; Montevidéu, 22°, bom; Lima, 22°5,
encoberto; Bogotá, 18°, bom; Caracas, 26°, bom; México',
22°, bom; San Juan, 23°, bom; Kingslon (Jamaica), 27°,
bom; Miami, 21°!, bom; Chicago, 2°, bom; Los Angeles,
bom; Porl oi Spain (Trinidad), 30°, bom; Nova Iorque, 10°,
20°, bom; Londres, 4°, encoberto; Paris, 9°, nublado; Ber.
lim, 6°, encoberto; Alosccu, 4°, encoberto; Roma, 19°, sol;
Lisboa, 17°8, bom.

A. CARVALHO vende: na Rua
do Riachuelo, 265, ap. 304, con
jugado de luxo, com sinteco,
íaoiío e aquecedor. Pintura no-
va, chaves cj o porteiro. Ent.
6 000, prest. 200. Tratar: Av.
Brás de Pina, 914, s| 205 - P.
Carmo. CETEL 91-1219 - CRECI
590.
APARTAMENTO - VencTe^nõm
3 quartos, :ala, cozinha e depen-
ci-ncia. Rua Cario; de CarvMho,
34. Ver local ap. 720. Trctar le-
lefone 32-4094. Six Virgílio
AGENCIA FEDERAL IMÓVEIS
vende mag. c amplo conjugado.
André Cavalcanti, 7. Chaves
síndico, ap. frente. 52-4211 —
CRECI 781.

CENTRO — Vende-se apartamen-
to de frente à Rua Sacadura Ca-
bral,VI17. Tel. 23-0991.
CENTRO"- V. ap. sãlá;-qto. se,
parado, vazio, banh. corinha
grande, pintado 16 milhões. —
Acoito_Coixo. - 57-4601.
edifício 

"cidade "rio" 
jãnéiro

— Vendo vaga garagem tratar
tel. 32-1057.
ESTÁCIO - Vdo.

CATETE — Vendemos
ótimo ap. na Rua Bento
Lisboa, 14, de frente,
vazio, cj sala, 3 qtos.,
jardim de inverno, 'deps.

comp!. empregada. BA-
SE: 38 milhões. Inf. VE-
PLAN IMOBILIÁRIA. Rua
México, 148 - SI 307-

Machado Coelho, 1$ cíJave^ajTels. 52-2830 e 22-6102
Portaria. Tratar cj Armindo. —
Tel. 43-3415.

2y

APARTAMENTO - Vazio, 217
Vdo. 2 qts-, sl., elc. R. Riachue-
lo, 32. Ver sáb. e dom. de 9
òs 13 horas. Tratar Dr. Agra, 54— Catumbi.

ATENÇÃO - Cenlro. Vende-se
(na Run Evaristo da Veiga n. 83,
apartamento com sala, quarto, co-
zinho, banheiro. Preco: 12 milhões
com 50% à visla e 50% finan-
ciados. Luís Rodrigues. Telefones:
32.6545 e 42-7067. - CRECI n."
1 096.
APARTAMENTO r Vende-se ba
rato só à vista é conjugado está
sem contravò. é em frente a
dio Globo, Rua Irineu Marinho,
n.° 30, ap. 206, também se ven.i
uma vaga de automóvel junto ou
separaria. Ver e tralar ò Rua San-
tana, 123, c. Sr. Campos. '

FÁTIMA - Rua do Riachuelo, 221
(ccq. Rua N. S. dc Fátima) -
Vendo ap. vazio, com snla (18
|1l2l, quarto (12 m2), banh., co.
zinha, área de sêrv. c| tanque
e dep. de empreg. Preço: 13 mi-
Ihões. Sinal: 6 milhões. Saldo
aceito Caixa Econômica. Veia ho-
ie. Chaves c| porteiro. Inf. íe'efO'
no 52-1837 (hoie) de 9 ás 16
horas — Sr. Borges.

Dias úteis. — DEPTO
DE VENDAS AVULSAS

J. 107 - CRECI 6ó.
CATETE - Vendo vazio ap. 807
àa Rua do Catete, 66 de qt.,
sala separado K e B — Entrada
iPmilhces, saido a cembinar —
Tralar Av. Pres. Vargas, 542 sa-
la 309.

FÁTIMA - V. urg. lindo ap.
coni., peças amplas, coz., fogãc
3 bocas, banh., cj banheira, sin-
teco, pintado, vazio, lateral visto-
so mude amanha apenas 13 milh,
c| 6 500 e 200 por més, s! iuros- Tol. 42-6755 - Creci 590.

APARTAMENTO VAZIO - Cenlro
— Com ou som tel. 2 qtos., sa-
Ia, coz., dep. de frente, 4 p]
dar. Facilito o pagto. Ver inclu-
sive sábado e domingo na A'
Mem de Sé, 247, ap. 905, das 10
ns 12 horas. Roberto Conte. CRE-
Cl 142.
APARTAMENTOS - No Cenlro da
CJdade — Tenho vários. Cond
cões muito favoráveis. Tratar coili
Bueno Machado, na Rua Barão de
Mesquita, 398-A - Tels: 34-0694
e 58-3233 - Creci 986, trabalha-
mos aos domingos.

FLAMENGO - Vende-se aparla-
mento, 804 da Rua Coircia Du-
tra, 29, c| snla, quarto, banheiro
e cozinha c| qaragem. Tratar pc-
Io fono: 25-5992.

LARGO DO MACHADO,
Centro comerciai, t,i., t!., canto,
ótimo p[ renda. Tenho outros.
Ac. Cx. vaz. 45-3983 - CRECI
190.
MUDE-SE ÉSTE MES para a Rua
Pedro Américo, 110, 1a. loca
ção, ap. de sala, 1 ou 2 quar-
tos, banh., cozinha, dependên-
cias. Sínal desde 5 000 e o sal
do facilitado e financiado em 30
meses. Propriedade e censtrução
da Imobiliária Itacal Ltda. Ven-
das Mário Paiva, CRECI 145. Tels.
31-2972 • 31-0881. Corrolor no
local de 9 às 12 horas. Sábados
e domingos de 9 às 12 • das
14,30 às líh.
MAGNÍFICO apartamento à Rua
São Salvador, edifício de pilotis.
Quarto e sala separado, banhei-
ro, ótima cozinha, área, quarto
e banheiro de empregada. Telefo-
ne 27-8834.
NEGOCIO IMEDIATO - Cornou
ap., de q. es. separado, no Fia-
mengo, Botafogo ou Catete, CIP.
Tel. 22-0581.

BOTAFOGO - Vendo
ap. de frenle, 1.» locação c| 2
qtsi, salão, dep. comp., garagem.
Volunlários da Pátria, 4151302 -
Tel. 32-5855 - Daniel.

excelente MINI-APARTAMENTO
zio. R. Conde de Iraiá, 619, ap,
203. NCrS 8 000 à visla, facilito
parte em curto prazo. Ver do>
mingo 9 às 11. Outro horário
com o porteiro. Inf. tol. 30-8791.

apartamento de

BOTAFOGO - Vende-se
na Rua Marquês de BOTAFOGO - JUNTO A
Abrantes, 1 apartamen- PRAIA — GRANDE
to vazio, com 2 salões, OPORTUMI DADE: -

Vdo. va- 80TAFOGO - Vende-se 
~S. 'Vcr-IAV 

ATI~ÂMTirA \Z__7,
gueiro 203, ap. 920, vazio, qut. 

MV- AI LAN 1 ILA — Ven-
banh. comp. c kit. Preço NCr$lde-Se
10 000,00 à vista. Tratar .... i. ,45-7967. alio luxo, para pronta

entrega, com 2 salões,
4 quartos, demais de-

3 quartos, demais de-
pendências e grandes
armários em tôdas as
peças. João Silva (Creci
742) - Av. 13 de Maio,
23 - 10.° andar. — Tel
42-8177.

FLAMENGO - Vendem-se ótimos
apartamentos pronios de sala c
clois quartcs, com e sem depen
dências e garagem. Ver a Rua
Paissandu n. 179 com Sr. Luiz.
Tratar diretamente com a Firma
Construtora M. Hazan & Nudel-
man Ltda. Tol.: 23-3897. Rua May-
rink Veiga, A - ll.o anc|ar/ Se.
Cdo de Vendas. Acoilam-se pro-
pesta.

FLAMENGO - Aps. de
sala, 2 qtos., deps. em-

FaTIMA - P.ua Tadeu Kcsclusko,
19 (próx. Rua Washington Luís)
— Vendo ap. vario, de frente,
com sala e quarto separadas (arm.
embut.), banheiro e cozinha em
côres. Preci: 14 milhões. Sinal:
7 milhões. Saldo a combinar. Ve-
ia hojo no Iccal. Chaves c! por-
leiro. Inf. 52-1837 (hoie) de 9
às 16 horas. Sr. Leal. CRECI 4E0.
PRAÇA CRUZ VERME-
LHA — Apartamentos re-
sidenciais numa rua
tranqüila próxima da
CIDADE, de ampla salajs às 20 horas.
2 quartos, sendo 1 rever-'PAN-IAAÓVEIS — R
sível, banheiro e cozinhaixico, 119, Gr. 801 -!- Construção com a ga

PRAIA DO FLAMENGO,
328 — Maravilhosa vista
para o mar. — Entre as
Ruas Tucumã e Cruz Li-
ma. — Junto ao Consu-
lado Britânico. — Edifí-
cio de alto luxo, sobre
pilotis, vendemos mag-
níficos

BOTAFOGO - Terrenos - Ven-
dem-sc alguns Icles situados nas
Pm.-.s Maria Eugênia e Eucíides Fi-
•auoiredo. Preço: NCrS 50,00 per
m2 — Tratar ccm a proprietária:
Cia. de Terrenos Cristo Rccien-
tor, na Avenida Presidente Var-
gas, 534, sala 1 905. - Telefone:
43-3328.

— Construção acelerada
com a garantia da SER-
VENÇO e de M. HAR-
ZAN & NUDELMAN -
Salão, 3 ou 2 quartos, 1
ou 2 banheiros sociais,
copa-cozinha. Dep. com-
pletas. 2 amplas gara-
gens. Tôdas as peças de
frente. A mais conforta-
vel e bem planejada
residência na Zona Sul
R. Marquês de Abrantes
178. Condições de pa-
gamento adaptáveis às
suas possibilidades —
Mais detalhes no local
de 9 às 22 horas diária-
mente, e à Av. Rio Bran-

COBERTURA - Vendo urgente ap.
com 320 m2 com salão, - saleta, 3
quartos, 2 banheiros cepa-cozi-
nha, dependência empregada, I2G
m2, terraço, indevassável. Preco:
85 milhões com 15 sinal 25 es-
critura resto em 30 meses. Vo-
luntários 420. Chehebe 26-0847.
Entrega em 6 me:es. Aceita-st
carro do ano ou apartamento me
nor. como parle do pagamento.
ÓTIMO APARTAMENTO de trTii
le na Rua Vol. da Pátrio com
sala, 3 quartos e demais depen
denciar,. Preço: £0 milhões, õi
nal 25 milhões. Trntar com o Sr.
Valler. Tel.: 26-8129.

BAIRRO DE FÁTIMA -
Preço e condições para
venda urgente, com área
const. de 90 m2, vendo
privilegiado ap. de fun-
dos, cj sl., 2 qts., ampla
copa-coz. e demais deps.
Preço NCr$ 25 000,00 cj
NCr$ 3 000,00 de entra-
da e o saldo NCr$ ....
22 000,00 a combinar. !róS LTDA —
Aceito Caixa c| depósi-'
to antigo. 42-9104 —
Atendo hoje.

completos, dep. de ém- Tels. 52-5256 e 22-3032
pregada e serviço, área _ CRECI 704.
com tanque e WC, play-
ground e GARAGEM. -

BOTAFOGO - Com ma-
ravilhosa vista para o
mar, vendemos excelen-
tes apartamentos inde-
vassáveis, com 1 sala, ]
quarto, banheiro social,

apartamentos cj cozinha, dependências Ico, 156 s| 805, ou pelosvestíbulo, saleta, living; ye empregada. O b r a tels. 52-7494 e 32-3813
,„,.,- , com as fundações pron-JÚLIO BOGORICIN -

piegada. Obra |a em al-dormitórios, 3 banheiros fas, já subindo a esíru-!CRECI 95.
ww?r£ w 9arantia SER-jsociais em côr azulejcdosjtura. Sinal de NCr$ ..
Jv ?_' . 

na R- Cán-;aíé ° ,eí0' c°Pa< <»*¦. 1 510,00 - Informaçõescüüo Mendes n. 236, das nha, grande terraço de!no |oca|( av. VENCES-
Traíaqserviço, 2 quartos deji.AU BRÁS, 14, junto à

Mé-jempregada. - Garagem.Jav. PASTEUR, até as 22
horas. Construção com

BOTAFOGO - V. 10 aps. sendo
I cobertura. Ac. Cx. Tralar V.
da Pátria, 305. Poria ou briihanle,
H. de Gouveia, 66:516. Telefones
57-4633 cu 57-5137 - CRECI 243.

FLAMENGO - Aps. de
Tôdas as pecas ãrftl«,|fe?f^ ^e frclaras e de frente. PRE-B& SnS° 

S°brt:

ÇO Cr$ 11 888 000, en-E,^ T" P:
trada única de Cr$ 400^S^P P^' ?•i .. ^""iJU UUu 000. Paqamentc
Sc^rs jiSbtifRnacciado- t?f—e até as 22-^
de CrS 144 mil piia Cal R" Correia Du-rua.2 dezembro, n_]r_P...
carÍo$s-.de4caÍVà Hòfc ^r8às ,9'«|iS
52 - Inc. IRMÁOS TófevS. í VSSíintorrna- PÀN-IMOVElS - R Mé-çoes no local, diària-|xic0/ 1)9_ Gr ^Q]Me

rantia da MARCHA EN-|a garantia da SOCICO.
GENHARIA LTDA. SinaljVendas: JULIO BOGORI-
CrS 5 235 000. VendasjdN — CRECI 95 — Av
JULIO BOGORICIN - Rio Branco, 156, s| SOL
CRECI 95 - Av. Rio iTels. 52-8774 e 22-2793
Branco, 156, s; 801 -'S| OUI — 

jBOTAFOGO - Oportunidade
Tels. 52-8774 e 22-2793. iYd°- »p- sI- baxh- «z., área
, , , . , C| fanque* ocupado. 6 milhões
nvormacoes no locai dia- ent., saldo 2 anos ou Caixa. -

26-4115 e 23-2232.

a A!

204.
ctc,

an*::

CENTRO - Vendo apartamento
I 101, Rua des Inválidos, 22. Sa-
la, quarto, demais dependências,
íudas amplas, jardim de ipverno.
Sinal 10 000, restante a combi
nar. Ver no local, domingo das 9
às 13 horas. Tratar com Vicicrio
Rócco>- Rua Assembléia, 11, s| 501
CENTRO, c/ telefone, oporluni
dade, ap. bom., qt., st., conjug.,
desocupado, c/ alguns móveis —
Vendo com peq. entrada. Aceito
imóvel em Brasilia — Ver porl.
R. Ubaldino Amaral, 41 — Tratar
tel. 25-5465 -VDr, Meio'.5'
CENTRO - Vende-se ap. conju-
gado silo na Rua 20 de Abril n.o
28. Tratar no n.° 27 ou no Io
cal, até às 12 horas, com o pro
prietário.

CIDADE - Apartamen-
tos de sala-quarto, dep.
completas, play-ground
e garagem. Preco Cr$
6 379 000, com entrada
d.

vazio
empr.,

Av.

mente entre 8 e 20 ho-iTeis 59.59SA » 00 mmras. RUA CARLOS DEl_ CRECI 7ní
CARVALHO, 52 ou no;FL^^
Dep. Vendas — Av. Gra-1^ 3 qt:., saia, dep.
ca Aranha 17/1 _-,_-,,,._,_ií^ionamento p/ autoça Mranna, I /4, grupo Barbosa - Tcl. 45-2527
516 — Tel. 32-5353 -(flamengo"
CRECIv442.

RUA RIACHUELÕTTsT,
ap. 508. Sala, 2 qtos.,
cor., banh., boa área
de serviço, pronta entre-
ga. Base: 20 milhões, c]
parte facilitada e parte
financ. Ver no local. —
Inf. VEPLAN IMOBILiA-
RIA. Rua México, 148 -' 

307 - Tels. 52-2830
e 22-6102 - J. 107 -
CRECI 66 - DEPTO. DE

, , VENDAS AVULSAS.
le unicamente Cr$ 200 Umn,-_. ..^.il»» ,«.,.,_ 9n9 . ,. ¦ . ¦

mil e mensalidades deiquar,cs' sala' «zinha • banheiro ZUjí llu mensais. Cons
Cr$ 80 mil SEM JUROS.\^"%;, Í'^,\TJ2"

3 cits., sala, depd.frente c| ar rei., arm. emb., sintoic. Olimo preco e pagto. linanc.
Ver dianamente à Rua Tavares
Lira 52 ap. 512 (3 aps. por an-!oar) - Tratar Tels.i 52-7316
32.1810-- CRECI 21.

;• t-ces com central \ Lewndpa
I, Srnc, /W, Pres. Var-as, 290,
lei. 23.ÇJ23. CP-EVI _0À — Ver
íciedo c c!.mingo.
RUI B^REOSA - Vendo" ap. c
te!., sa!a, 2 qls., 2 varandsa, cc-.
ctc, an. ar c-nd. 60 000 - Iní.
25-1709 próprio.
URGENTE - Vendo ap. eli) -
Sen. Vergueiro, 138, 2 ql;., sl.,
bnnh. cemp., dep. emp., todo
mobiliado. NCrS 45 000. Teíefo-
ne 25-6661 - Bastos - (Sábado).

BOTAFOGO - Av. Venceslau Brás
ap. de sala e quarto separados —
Vendo por 12 milliões facilitados,
entrega em dezembro. Det. pelo
tel._ 25-0646.

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 cl-sala de 19 m2,
quarto de 14 m2, ba-

m2,
tan-

jque e dep. completas de

pendências e 2 vagas
de garagem. Edifício de
duas frentes. Constru-
ção de Cavalcanti, Jun-
queira S.A. Vendas de
João Silva (Creci 742) —
Av. 13 de Maio, 23 -
10.° andar. — Telefone
42-8177. 
APARTAMENTO - Vendo, qtoTi
saía,_ banheiro, cozinha, 50 m2.,
armário embutido. R. Assis Bra-
sil, 194, 601 - Copacabana da
13,00 ás 13,00 hora-,.

AVENIDA ATLÂNTICA^
Ap._ privilegiado pela
localização e construção
de alto luxo, no Posto 6,
sobre pilotis, 3 vagas na
garagem. 700 m2 de
área construída, própriovoluntários, 25 - víiiSTTeípara Embaixada ou fa-

Irente, sinteco, sl. e qto z"o I 'I* i r- a
dep. empr. Só 23 milhões, 50% ml,la "e tln0 gosto. —

«!çTl-s2V6"-.CO4m6.9J,40f;O9Uelra " NCr* 400 000'00 com
,..., --„.„._ 50% de entrada, saldo aLEME - COPACABANA combinar. 42-9104 -

Atendo hoje.

VENDO - Ap. 1025 - Praia de
Bolafogo, 360, sala, 2 qts., dem.
dep. 20 milhões, 50% a visla,
restante a combinar. Tratar com
proprietário. Pres. Vargas, 290
saía; 7.1.2. Ver somente hoje, das
10 as 14 hs. p| gent. do inqui-
Imo.
VENDE-SE ap. 2 quartcs, 1 sala
e dependências, em fase bem
adiantada. Ver na Rua Real Gran-
deza n. 59, ap. 103. Tratar tel.
37-4250 ou 26-9062. Sr. Samuel.

VENDE-SE - Apartamento, quar-lo e sola separado. Rua M. de
Olinda 106 ap. 604. Falar com
proprietário.

AVENIDA ATLÂNTICA, 2 856~
Palácio Cliamps Eliiée. — Ap
grande, vaxlo, v«ndo, fte. praia- 250 milhões enlr. • 150 fac.
1 ano — Aceito proposta à vista.
Chaves com porteiro Martins.

BOTAFOGO - Luxo - Ap. fron
te, saião, 3 qts,, cop.-coz., banh
còr e piso vit ri ficado. Vazio -
Garagem. Edil. recuado, aiardina-inheiro, Cozinha d 6
do. 26-4115 e 23-2232. í . •'¦ i
BOTAFOGO.•-. Vendo .ap. x. delarea de servlÇ° cl
frenfe, vazio, pimado, bem
ro, ccm saia, 2 iqts., banh. co- r , ,
tinha e dap-ndoncias completos.jempregeda. Entrada de

^SK.PvLr^Rm-d430 mil e Prestações
.-ia Eurcni.i n. 23, ap. 302 - mensais de 175 mil. Ve-
De .4 às 16 horas. Tratar Mílton] i i_ ?

ss. Teefo-;nha ho|e mesmo ao lo-

AVENIDA COPACABANA, 80, ap.
202. Sep. cl dep, frento. Vista
mar. Tratar local ou tels. 57-6S09
e 57-4638 - CRECI 243.
AVENIDA ATLÂNTICA .3806,' -
801 — Posto 6 vendo frente 45
m2. 15 milhõei à vista e 15
em 2 anos. Chues no 12.0 an
dar ap. 1205.
AVENIDA COPACABANA ... .
866.-r Vende-se por 40 milhões
a vista, ap. térreo de frente —
desocupado, com sala, dois quar-
tos e dep. de empreg. Chaves
no ap. 402.

APARTAMENTO - Pronto paramorar - Posto 5 - (quadra da
praia) 2 qtoi., sala, coz., e dep.
14 mil de entrada e £030 cm
prest. de 700. Ver na Av. Copa-
cabana 945, ap. 507 das 10 às 12
horas, inclusive sábado e domin-
go. Roberto Conto - CRECI 142.
AVENIDA ATLÂNTICA - LEME- Vencio ap. 2 q., sala e de.
pendências — duas frentes, Av.
Atlântica n. 290 — 55.

AV; N. S. COPACABANA

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - Nio
venda som uma exata. Arruda
Falcão avalia • vende imóveis,
ma.mo alugados, solução rápida,
taxa mínima. 16 anos do tradi*
eão. Tol. 36-3788. CRECI 745
APARTAMENTO - Vende-se

202, de frente. Av. Copaca- II-,
bana, 95, esq. Prado Júnior -'
grde. livinq, 3 qt..., e deps. Pr,

55 milhões. Quitanda, 19
710. J. C. FARIA. CRECI 63
Tel. 31-3064 e 31-1023.

_hr'"!- cal, à Praia de Botafogo,
t-ia, 3 cijarios?com.324, ao lado do Cine Co-

\Aa£alhSsi - CREC
22-6123 de_13 ás 1

BOTAFOGO -"Vende-se
mento com

VENDE-SE õlimo-ap.. 2'.Co;, .Ude^^ct. tl^nffii' ?U,na 
VEPLAN IM0"

coz. e banh., gdes, sinteco, to-lidoro, 189. jp. 201. Tralar com BILIARIA LTDA. Rua Me-
do pintado a óleo, arms. cmb.|o proprietário.
nos qts. R. Marques de Abran-I ' 
les, 92 _ 303. Ver hoie, pron-jCOMPRO 

- Ap. sl-qt., ou con-
ta entrega. j jug.. ç-rande — 

^Botafogo, Fia-
VENDO cu troco

xico, 148, 3.°. Tels.
22-0435 e 22-4861

CRECI 66.

ap. 2 qt;
Flamengo
VENDE-SE
Júnior, 76.

FLAMENGO - R. Sena-
dor Vergueiro, 93. 90
m2 de conforto e valo-
ização. Magníficos aps.

com excelente sala "

banheiro social, copa-co- c=-:ni.,v
zinha, dependências de
empregada. Garagem.
Junto à praia e ao mag-
nífico 'parque. Cr$

—__. jmenqo ou Copa. Dou 17 milhões 1-107
„„ _., , „, , ,- 

"Vl"'!''" - Doi* à vi5la «-lã Pela Caixa.it_IÍL
go c/ 4 qts., 1 salío, 2 banhs. financ. autorizado. Ap. vazio e! URCA - Vendo belíssima reslden--i.es-, dep. comp. 16 andar por|je |rente. Tp|. 26-2535, Sr. Sll-lclé, em centro de terreno, è Av.

45-1842 - Dna. Mirian. Paslour, 459 - Tratar lei. 36-3341,

tratar sabida
115 às 20 horas.

dep. — Ccp.
- Tratar 25-6767.
cara cirande na Rua
Bare 90 milhões. Vcr

vio,'

ATENÇÃO - 
^ Copacabana - V.

ótimo ap. nôvo, 4
desala, qt., dep. completas

amp rogada — 36-6972.
APARTÃ7,\ENTOS - Compra-so à
vista diretamente por particular
apartamento moderno com salas,
í ou 3 quartos, dependências,
garagem, Copacabana, Ipanema,
Leblcn. Tel. 42-0297.

827, ap. 804. Excelente
ap. c| ampla sala, 2 bons
qtos. comi armário em-
butido, coz., deps. de
emp. e área de serviço.
Para pronta entrega. Va-
zio. Ver no local com o

õ_ porteiro. BASE: 40 mi-
ões. Inf. VEPLAN IMO.

BILIARIA. Tels. 52-2830
e 22-6102. Dias úteis. -
DEPTO. DE VENDAS
AVULSAS - J. 107 -
CRECI 66.

AVENIDA COPACABANA, 112
ap. 602 — Vende-se, frente, sa-
la, e quarto, banh., coz. Cr5 ..
18 000 000. Inf. CORRETORA NA-

APARTAMENTO de frenlo com 1
Sala, 3 quartos, banheiro, cj bo-
xe, armário embutido, cozinha,
dep. compl. empr. Ed. tem gara-
gem. Ver R. Paula Freitas, 1001
202. Tratar lei. 36-5171.
AVENIDA COPACABANA, 1 141,
ap. 701, vendo qt. sl, sep. e dep.
Ver no tecal c Iralar na Brilhai.-
te, Rua Hilário de Gouveia, 66,

CIONAL - Av. Pres. Anlòniójgr. 516. 57-2086
Carlos, 615, 2.° pav. Tel. 52-1236. CRECI 243

57-5187. -

e domingo das

2 ÓtimOS qUartOS IVENDE-SE - Um apartamento
-L__! _'l Flemengo Ci

cal RUA CARLOS DE;^'D0
Ver diariamente no lo-!?.*,.." h""

Riachuelo, 147, ap.
Var., sala. quarto, WC,

CARVALHO, 52 - entre $$& = AJ* »¦&** -
8 e 20 horas OU Dep. VENDE-SEí"apartamento"conTíaS:

cas, armários embutidos, quarto,
sala, coz., banheiro em côr, par-
te financiado. Rua André Cavai-
cânti 115 106 - Fálima.

Vendas, Av. Graça Ara
nha, 174, s! 516 - Tel
32-5353 (CRECI 442).
CENTRO — Rua André Cavalcanti,
142 — Vendo em prédio s| pilo-
lis, playground, ap. de frente,
vazio, com sala (20 m2) e quar-
To separados, banh. e cozinha
(mesmo). Preçoi 13 milhões. Si-
nal: 4 milhões. Saldo aceito Cal-
xa Econ. Veja hoie. Chaves com
porteiro. Inf. 52-1837 (hoie) de
9 às 16 horas. Sr. Odilon. CRECI
480.
CASA - Vende-se ã Rua Saro,
10 JSanto Cristo), própria para
depósito ou pequena fábrica de
confecções.

CENTRO - (Praça Cruz Vermelho]
— Vende-se ap. de frente, sala
quarlo separados, 2 entradas, ki
banheiro completo em côr ccm
vulcapiso — magnífico estado de
conservação — pintura plástica,
sancas, varanda, envidracada, per-sianas americanas, armário embu*
tido, todo alapehido. Ver no ío-
cal. Chaves c| - o porteiro. Av.
Mem de Sá n. 215, ap. 402. Tralar
cl o proprietário. Tel. 32-9756,
dias úteis e 58-3955, sábados o
domingos. Sr. Pontes. Condição:
Pieço à vicia: NCrS 15 000,00. -
Estuda-se financiamento.
CENTRO - V. ap. saio, qto., se-
parado, ban. completo, coz. çiran-
de, vazio, pintado, 16 milhões.
Aceito Caixa. 57-4601.

VENDE-SE - R. Guilherme Mar-
cone n. 61 [604 B. Fálima ap. mo.
biliado ou não c| ampla s.|sla.,
qt„ banh. soc, co., área envid.,
c[ tanq,, arm. emb. qt., banh.
empçja. 

' 
Preço CrS 22 000 000,

sendo metade agora, metade em
6 meses. Tratar no local.

2 quartos e sala,
area ccm tanque e ba-

nheiro social e banheiro empre
ciada. R. Buarque de Macedo —
20 ap. 601 — Chaves com o por
teiro.
VENDE-SE; ou troca-se por maicr
ap. frente, sala, quarto, cor.ir.ha,
banh. 2 ar. emb. Tratar tel.;
25-3240.

cilita-se. Tratar com

LARANJ. - e.
I.idcr.

VELHO

trução com a garantia vende-se, frente, quarto, saia
da MARCHA ENGENHA- cXi,""!'!, f?"o_*^
RIA LTDA. Vendas: JU- 

"

LIO BOGORICIN. CRECI
95. Av. Rio Branco, 156,
s| 801. Tels. 52-8774 e
22-2793.' — Informações
diariamente no local até
sa 22 horas.

VENDE-SE ou aluga-se apartamen-
to com todo conforto na Ave-
nida N. S. de Fálima, 74, ll.o
andar, ap. 203 - Ver e Iratar dc
9 às 11 horas, no local, com o
proprietário.

FLAMENGO - Vendo na quadrada praia, edifício sobra pilolis,a Rua Ferreira Viana, 43, ap.
201, com livinn, sala, 2 amplos
quartos, 2 banheiros sociais, co
pa-cozinha, dop. empregados -
1 por andar. Var no local. Tra
tar 22-6466.

VENDE-SE - ótimo ap. vazio -
Av. Gomes Freire, 740 — 8.° c
hall, sl., ql., coz. e banh. compl
A vista NCrS 9 000. A prazo -
NCrS 12 000 c| 50% e o rest. 20
meses síiuros. Tralar 28-8026
32:8117->-.R: 2ÓT.
VENDO, de preferência à sócio
da União Viajantes Comerciais
Brasil ap. vazio, quarto e sala
amplos, separados, coz., banh.
NCrS 15 000 de enlroda c Irans-
tiro 44 prest. fixas de NCrS 178.
Riochuelo, 148, ap. 1 102. - Sr.
Jérson.
VENDO na Av. Gomes Freire
474, ap. 52 c| sl., qt., coz.
banh., varanda, area c| tanq,

sinteco, todo reforma de no*
de frente e vazio. Preço 13

milh. c| a met. o rest. a comb.
Chav. c| o porteiro. Trat. c.

próprio — Telefone 22-1242.

ZONA SUL
GLÓRIA S. TERESA
AGENCIA FEDERAL DE IMO-
VEIS vende Rua Monte Alegre,
356, ap. 102, todo de frente, 2
quartos, sala, demais depend.
completo. 52-4211 - CRECI
781. _
APARTAMENTO - Santa Teresa
— Vendo, vazio, c| 3 qts., 2 sls.
demais dep. Ver R. Pref. João
Felipe, 515, op. 102. Tratar tel.
22-9023, segunda-feira após 11
horos.

MONTE AIEGRE_ - Vende-se ap.
qto,, sl. sep., ótima oport unida-
de. à visla NCrS 7 000,00. Tele-
fcne 45-9398. Gonçalves.

FLAMENGO - R. Sena-
dor Vergueiro — PROM-
TOS — Últimos aps. de
sala, 2 qts., deps. e ga-
ragem. Preços e condi-
ções excepcionais. Var
na R. Senador Verguei-
ro, 218, das 8 às 19 ho-
ras. Vendas PAN-IWÓ-
VEIS. R. México, 119 ¦
Gr. 801 — Telefone;
52-5256 e 22-3032. -
CRECI 704.

APARTAMENTO - Vendo-se com
sala, 2 quartcs, jardim de inver*
no, cozinha n banheiro, na Rua
Marquês d« Santos, 5, ap. 303
— Aceita-se troca por outro ma-
nor na me.ma zona.

n

LARANJEIRAS - Vendo na R
Ipiranga, 44 cl 21. Base NCrS
25 000,00. Enlrada NCr$ 10 000,00
-~_Ver no local.
LARANJEIRAS'- Vende-se na R.
Álvaro Chaves n. 28, ap. 210,
sala, qt. sep., demais dep. Va-
zio. Tratar na Av. Rio Branco,
138, 7."
LARANJEIRAS - Vende-se ap. de
frente, 2 qts., sala, cozinha, ba-
nheiro e dep. empreg. R. das La-
ranjeiras, 343, ap. 202. Ver 005
sábados e domingos pf manha.
Tratar Locadora Nacional Ltda. Av.
R. Bronco, 106, sl 1 111. Telefo-
ne 42-3437 e 22-8275. CRECI 185.

FLAMENGO - Vendo ap. 2 salas
conjugadas, 3 q., copo-cozinho,
banheiro, grande área serviço, q.

dep. emp., garagem, 2 jard.inv., frenle, 2 por andar, ed. mo-
demo, por 50 milhões, com fi-
nanciamento de 24 meses. Rua
Senador Vergueiro, 167, ap. 102
(2.o and. sóbre pilotis). Ver por-teiro e tralar tels. 42-7173, das
15 às 18 h, dias úteis e 25-9369
pela manhã com proprietário.

KAIC — laranjeiras — Vende-se
ou aluga-se residência, 2 pav. na
Rua Tobias Amaral, 42 — Cosme
Velho, tendo — 1 sala, varanda,
2 qts., 2 banhs., copa, coz., dep.
empreg., jardim e telefone, en*
trega imediata, terreno 11 mts.
de frente. Preço 45 milhões c/
parte financ. Ver das 15 às 18h.
sábado e domingo — Tratar Rua
do Carmo, 27-A, s/\o'\a — Tels.
32-2995 e 22-1860 - CRECI 283.
TERRENO — Vende-se uma area
dc 3 lotes. 15x15, 12x30 e 12x
30, Bairro Santa Lúcia. Aceita-se
automóvel em troca: Tratar c/
Sr. Emilio. Tel. 54-0289.

VENDEMOS - Otimo lerreno no
bairro de Cosme Velho, sito na
Rua Indiana ns. 31 a 35, medín-
do 25,70 m dc frente por 21
de fundes. Tratar diariamente na
Av. Ataulfo de Paiva, 470, ap.
203 - Leblon.

A VENDA KITINETE, vazio. Preço
« vista 8 milhões. Fin. 10 em 10
me:es. Rua Taylor 31, ap. 509
Glória. Tel.: 52-4755.
CÂNDIDO MENDES, 173 - Ven-
do ap. conj., kitch. Preço: CrS
10 000 à visla. Aceito C. E. oom
sinal de Cr$ 4 000. Tratar telefo-
ne 28-9154. Santos, das 9 as
17 h.
CASA — Vende-se por NCrí..
40 000,00. Rua Cândido Mendes,
58 c| 3 ou troca-se por outra em
Petrópolis. Chaves na mesma rua
n.° 66 cl_Sr. Alberto.
GLORIA — Vendo Rua Benjamin
Constant, 104 ap. 712. Qt., sl.
coz., qto. banh. empreg. 14 mi-
lhóes. Tel. 52-8867.

GLORIA — 1» mil, balo ap. fren-
te, sala, sa!it.c, qto. st.*.., banh.,
coz. grande, irea c tanqu«, sin.
teco «tc. 9 mil de sinal, saldo
236 mensais. Tal. 36-37S8. - FAL-
CÃO - CRECI 745.

SANTA TERESA - Vendo exer-
lente paiacete com 3 andare:, c.
elevador próprio, salão, du.is sa^
Ias, hall, 3 amplos dormitórios
dois banheiros sociais e,n côr,
dois banheiros de emp., 2 qfs.
de emp., lavanderia, adega, gra.
des no janela, telefone, ar cond.
lavatórios, escritório, bar em mar
more, armários embutidos em
Iodas as pecas, 1ôda ajardinada,
casa de caseiro, terreno c/ 12 x
90, garagem, tudo pintado a óleo
e fino acabamento. Negócio d»
ocasião - NCrS 95 0Ò0, com
50% à vista e o saldo a com-
binar — Para visitar marcar hora
pelo tels. 32-8803 e 22-Ü087 -
FRISA S/A. - CRECI 205.

CATETE - FLAMENGO

Vdo. ap. frente

LAPA, GLÓRIA - Ap. tipo kitch.
Vendo NCrS 8 000,00. Trator ccm
proprietário. Tel. 45-4229. Nào
aceita Caixa.
S ANTÃ~f É R ÊSÃ - Apartamento",
2 quartor,, banheiro, terraço.
Para senhor de tratamento ou 2jcez.

APARTAMENTO - Vozio - Ven-
do ótimo. 1 qt.„ 7 sl., banh., coz.,
área serv. Rua Santo Amaro, 36/
204 — Chave na portaria. Tra-
tar 52-2877 - Creci 961 - AÍ
vista ou a prazo bom preço,
APÁRTAMÉNÍÕ - Voz
sep. c. b., ,.  ... „.,.,.
Martins 147 — 316. Pode ser vis-jProprietário no loca! das
to hoje. Tr. proprietária no lo- ^ e domingos das 9
Cal. Iras. t
BUARQUE/jDE MACEDO, -43 

'¦'~

Ap. 401 — Vendo, Irente, 2 qts

qt.

FLAMENGO - Aps. de BOTAFOGO - URCA
2 salas, 3 qts., 2 banhs. AVENÍDA~RI_FBARBOSÃ
copa, cozinha, deps. e N. 666 - Obra já inicia-
garagem Predio sobre da. Vende-se ap. c| 260
pilotis ci ipenas 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.
|flamengo
ian '
ile

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 de luxo. Tratar
diretamente com o pro
prietário. — Avenida Rio
Branco, 131 — 15.° an
dar. Fone: 32-1039.

Fazemos
questão

J.D fique
sempre

perto de
você

amplo, iunto, parque e excelen- Dias
de inv. R. Silveira!!? Proio. Correia Dutra, 56/32

ATENÇÃO - Praia Botafogo -
Ap. coni. kit. - NCrS 11 000,
enl. 5 000, rest. 250 pi mes, à
visto 7 500 - Trot. R. Fred. Me-

15, s/ 305 - Tel. 49-8633 -
e Lui; - CRECI 1074.

BOTAFOGO

704FLAMENGO - Vendo op.
,. -Marquês de Abrantes, 173, cl s ¦¦¦ic.-., banh., area, clep. ,emp.| |,- 2 quarlos, jard. inv.. vazio.

Chaves porteiro. Trotar Dr.a Gil-
da, 32-5246 das 13 às 18 hs. CrS
28 000 OCO, c 50% vista, res-
tante financiado.
LARGO DcTMÃCHÃbb - Vende-
se ap. quarto, sslaf> corinha, ba-
nheiro, temes também cenjuge-

,  „..,___ Vendo urgeme,
¦2 asi predio na Rua Voluntários da Pá-

12 ho- tria, 2 pavimentos, vazio, terr.
12,30 x ICO, oabarilo 12 andares
e lojas 150 milh. facilito 24 me-
ses. Tel. 42-6755 - Creci 590.

- En,
mensais.
Ver loca
961.

combinar, .aldo 400 mil
Pronto em 5 meses -

. Tralar 52-2877 - Creci

CATETE - 19 mil balo ap. fren
t-, sala, ssiela, qlo. _«p., banh.

icer., grande, iria d tanque, sin-,moços solteiro; NCr» 14 000. Al-ttto elc. 9 mil de sinal, saldol grande já csl5o financiados pelalt-ante Alexandrino, 1849. Tcl.:iJ36 mensais. Tel. 36-3788, FAL-1Caixa Econômica. Tralar. lei. ..12500

BOTAFOGO - Vende-se ap.* 604,
Rua Bambina, 180, living, 3 qt;.,
banh., cor., dep. empreq. Chaves
portaria. Tratar: 10 às 16 horas.
Telefone 46-4802.

25-6787. ÍCAO - CRECI 745. 46-2595.

BOTAFOGO - Atenção Caixa
aproveitem seu financ. antigo —
Termina em junho. Vdo. ap. fren-

2 qts.. dep. ocupado.
Saldo 2 anos ou

'Caixa. 26-4115 e 23-2232.

Nós tínhamos necessi-
dade, o 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.

Você
\à pode ir

hoje,
a nova'

Agência de,
Classificados do'

JORNAL DO BRASIL
em Campo Grande

Agência JB de Classi-
ficados, .Avenida Cesário
de Melo, n.° 1 549. (Jun-
to com a Agência Volks-
wagen - Guandu Vei-
culos.) Funcionando de
8h30m às lóh todos os
dias e de 8 às llh
sábados.

aos

í

If
J;

n
i
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AVENIDA COPACABANA 112
Ap. 810. Velo. qlo. e sl. coz. e
banh. sinleco — Ver d In riamente
ccni proprietária das 8 às 10 hs.
Váiter, CRECI 695. Tcl. 58-8392
Infs, diõsuieis das_ 13 às 15 Hs.

ÕaTrScTdÕ PEIXOTO - Vendo
excelsnto ap- c/ 3 qts. itmplcs,
tala gr. copa-cozinha, arei de
ierv., dep. p/ duas emp., gara-
gem p/ dois carros, bannelro sa-
ciai em côr, grades cm !<xíjs ja-
nelas, sancas e florões, iodo ata-
pelado. Kua Maestro F-rancisco
Braga, 246, ap. 101 — Tratar ns
FRISA S|A. - CRECI 205:
BAIRRO PEIXOTO -' Vendo po~r
motivo de transferencia excelen-
te ap. c/ sala, living, 2 qts., c/
arm. embutido;, banh. em már-
moro, copa-cozinha e dep. cem-
ptetas de empregada. Acabamento

| COPACABANA - Vendo ap. 3
qls., sl., o deo. Preço NCr? -10 000
à vista ou NCr$ 19 000 de ent.
rest. até 3 nnos. Ver R. Guima-
rães Natal, 19, ap. 502.

COPACABANA — Vende-se ap.
na Avenida Atlântica, 2 51Ó ap.
204, composto de salão, tròs
quartos, banheiro social, sala de
almoço, cozinha, dependência:
completas de empregada, gara-
gem, todo pintado de nôvo, com
várias benfeitorias. Ver c trotar
com o proprietário Sr. Jorge, no
local a qualquer hera.

POSTO 2 - Vdo. vazio, ep. «ala,
2 qts., qt. emp., j. inv. etc. «10
milhões a combinar, fel. -47-8221,

PÕS7Õ 6 -"Rua Bulhões cie Car-
valho n. 513 — Vendem-se aps.
de fllfo luxo; 330 ni2, uni por
andar, alvenaria pronta, c| hall,
salão, 4 quartel. 3 banheiros I0<

ARPOADOR — Rua Bu-
lhões de Carvalho, 473
— Sala de janlar, sala
de estar, 3 qtos., 2 ba-
nheiros sociais, copa,

is, toiiiet, copa-cozinha . do- coz., área de serviço c1
pendcncia completas, inclusive ti
garagom. Tiatir imobiliária ir.vitanque, quarto e ba-|adminÍ5tmç3o. lnf. VE
pu*n s.a. - Teis, 43 00251W07 nheir0 de empregada

INCORPORAÇÃO CIVIA - ESIRU.
TURA PRONTA - Vendwno. o:
últímot apartamentos dn frenln it
Rua J.'Carlos, 5, «tq, da R. J.
HalünicD [:> 50 int,. tío Parque
ln\t>) tom 222 rn2 constando dn
2 :..ili'., 3 (jo.utof c/ ¦rm. ''ini).,
2 bjtnhoiro*, cozinha, quarta n

noln rr.i-.-;ín rncl-inlr. nl ÍBf- «'"P,0<J- B«r«B«m privativa.peia cessão, resinnie p| Pro<0 , D,„tlr d# Cr5 175^0020

IPANEMA — Entrega em
6 meses. Duplex, c| vis-
la permanente p] Vieira
Souto (praia). 250 m2
úteis. BASE: 130 milhões

;
POSTO 6 - Ap. 280 m2 - l.o
pav. sobro pilotis. Esquina Cr$ 150

BASE: 40 milhões. Cons-
COPACABANA - Vende-so con-lmllhõ.l financiados «em iuros ou fruÇãO ja iniciada. lnf.

lugado, grande, todo pintado, sin-à vista _a_<omhinar. Tcl. 47-1806. planlflS, Vendeis na VE-
teco, banheiro em còr, -facilitado. 

p0STO 5 - Proprietário vende PI AN IMORII IÁSIARua Felipe de Ohvptr» n.o 19 ap. 303 R Xav,er' SMv,eir 29 _ l*L/MN I/WJDIUAKIM
805 - Per o Túnel Novo. Ver e Vcr d „ de u hor05.
tralar no Iccal ou cem o zela. oncT~ - ¦ ,„ -r
der Sr. Odilio. f0ST° 5 112 - '.'?"¦ 

,™de 
"P-

•_, . . t , ,. ,. -_.¦-.„_«-- _--¦ — ,  — frente 2 ruas, vista p mar —
de super luxo, Incluindo cortinas, COMPRO ep. Z e.t- íjr. cem- Sa|So 3 quartoI j banh. locIal,
tapetas, armários. Tudo novo. -|pl«lal, vano. Dou 30 inilhoos da COpa.co,jnh,, dep. comp. cie emp..
Var na Rua Maestro Fco. Braga,'sinal e uma casa om Latnbari. —
223/402. Tol. 26-3788. ARRUDA FAICAO

CRECI 745,COPACABANA - Vendo ap. fren-
te, 2 salas, 1 qto., banh., coz.,
Av. Rainha Elizabeth - 26 mi-
lhões à vista. Tel.; 22-2330.
COPACABANA - Apartamento,
fte. 2.° and. sala, qt. coz. banh.
Rua Sá Ferreira 228-206 - 17
milhões, sinal 4, saldo a comb.
acettando-se Caixa — Sr. Darci
- 27-3549 - CRECI 547.

COPACABANA - Rua ¦ P a u I a
Freitas -i poucos passos da praia
vdo. ap. conj. espaçoso salela,
ia!a, quarto e coz. bonh. alug,
i\ contraio, a prazo ou a vista;
Ver e infs. somente dias úteis
das 13 às 15 hs. Tel. 58-8392
CRECI 695.
CCPACABANA - Rua Paula Frei-
ias, 31, ap. 303. Vendo iala, qt.
aep., c:z., banh., vazio. Chaves
na portaria c| Sr. Jcão.
CCPA — Rua Hilário Gcuveia, 15,
esq. Av. Atlântica, vendo cenfor-
tável ap. 2.° andar cl 340 m2,
2 salces, 4 qts., 2 banh., I tei*
lete, 2 qts. emp., cepa, cozinha,
«irea interna, 2 vagas na garagem.
Base: 1G0 mÜhces. Chaves na per-
taria. Tratar cj Sr, Carvalho —
CRECI 285.

COPACABANA - Ven-
de-se na Rua Aires Sal-
danha. Belíssimo ap. de
frente com vista para o
mar. 2 qtos., sala, todas
dependências azulejadas
até o teto. Preço: NCr$
44 000,00. Tratar cj D.
Martha na Rua Aires Sal.
danha, 104|1201 - Tel.
56-1311.

COPACABANA - Vendo deso-
cupado, apartamento, salão
quarto, saleta, banheiro completo
e kitch/ bem mobiliado com ge-
ladeira a 50 m. da praia na Rua
Domingos Ferreira 219 ap. I 106.
Trat Ar na portaria com o Sr.
Antônio.
COPACABANA - Rua Barata Ri-
boiro, 52 — Apenas 2 belíssimos
apartamentos por indar, do lado
da sombra; entrega garantida em
contrato, em 1969, com a garantia
o tradição da Construtora Banjo,
quo já tem inúmeras cbras antro
gues o o terreno totalmente pago,

Restam pcucas unidades; satão,
3 ótimos quartos ci armários em-
butidos, 2 banheiros sociais, copa,
cot.'nlia, demais dependências t
garagem. Preco aínda de lança
mnnt->, 39 milhões. Entrada 1 BCO

300 mil per mês. Vá hojo mos<
mo ao fecal e diiriamente das 9
às 22 heras, e adquira a sua resi'
dência pertinho da praia, au Av.
Pres. Vargas, 446, grupo 1 206.

Miguel Benjó. Tols. 23-0216 •
23-1330.
COPACABANA - Vendo a'p. 2
qts., 2 sis., coz., banh., área c|
tanque, dep. empreg., j. inv. Av.
N. S. Ccp3c^ban?) n.° 777, ap.

102. Tel. 57-5777. __
COMPRO - Z. Sul - Áp. de
sala, qto. separados, dep. em-
pregada. — Pagamento integra!
naxlmo 90 dias — Cx. Econ. —
Paçjo em aluguéis, tempo de cí-
pera. Trotar Oliveira. Tel
37-2941.

COPACABANA - Ad-
quira sua residência na
Rua Santa Clara n. 335

Mão perca esta opor-

omp.
garagem, pint. óleo, sinteco. ba-
se 80 mil. íac. Ver domingo de 9

_)_ 11,30, Rua Sá Ferreira, 4JJ301
ou marcar visita pelo tel. 27-7832
— Entrega imediata.
POMPEU LOUREIRO. 9, ap7~4Õ3
com vestíbulo, 2 salas, 2 quartos
t/ armários, banh. comp. em côr,
coxinha nmpla, dop. emp. e ga
ragem todo mobiliado. Sinal ..
35 000, salda a combinar. Visitas
de 14 às ISh. Entrr.; .i imodlata.
Mário Paiva — Creci 145 — Tels
31-2971 « 31-0881.

Rua México, 148 — S1
307 - Tels. 52-2830 e
22-6102 - Dias úteis. -
DEPTO. DE VENDAS
AVULSAS. - J. 107 -
CRECI 66.

RUA BARATA RIBEIRO
48. Pronta entrega. Ap.
cj 130 m.2. Hall, sala, 3
qtos., coz., banh., dep.
Apenas 2 p| andar, d
frente. BASE: 55 milhões
— Pagto. a combinar,
lnf. VEPLAN IMOBILIA-
RIA. Marcar visitas pelos
tels. 52-2830 e 22-6102.
Dias úteis. - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS
J. 107 - CRECI 66.

COPACABANA - Vendo exrolen
te ap. conj., l.a locação para es
íflt. ou resid. c! pequena ent,(,c n(-,r,ç an,nUc rni^rtn
>! 20 a 24 meses. Barata Ribei-ja.S PeÇaS °niplaS, quarto
ro, 15311 105. Chov. porteiro. Tel.

RUA RCPUDI.ICA DO PERU, 327,
sp. 403 - Vdo. de 2 qls., sl. o
amplas deps. de empregada. Es-
tá vaiio. Vista das 17 às 19 hs.
Tel. 23-3368 -_CRECI_28ó.

RÜA TONELEROS, 254, ap. 701 -
Vdo. vaiio, de frente, mobiliado,
qt. e sl., sep:. Visitas das 17 às
19 hs. Tol. 23-3368. CRECI 286.
RUA DOMINGOS FERREIRA n.
144 — ap. 902 - Final constru.
ção, 3 qts., grande sala, j. de
inv., 2 banheiros, piso marmo-

g?ragem e demais depen-
;,,„;,.|-,,l, J« ,-~~,.-,..^,. déncias — Ver no local com otunidade de comprarjsr, sebastião
seu apartamento de sa
a, 1 e 2 quartos, todas

32-5855 Daniel.

COPACABANA - Posto
6 — Vendem-se, em
construção, . excelentes
apartamentos de 1 sa-
lão, 3 quartes, 2 ba-
nheiros, demais depen-
dínciss e garagem, na
Rua Sá Ferreira, 123.
Corretores no local. —
Construção de Cavalcân-
ti, Junqueira S.A.
Vendas de João Silvajàs 22 horas ou em no

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, sj 100112

Tel.,43-9205 -• Infor-
mações no local -das 9

(Creci 742) - Av. 13 de
Maio, 23 - 10.° andar.
Tel. 42-8177.

os escritórios — CRECI
450.

RUA BOLÍVAR - l.a lo-
cação. Excelente acaba-
mento. 170 m2. 1 pj
andar. 2 salas, 3 qtos.,
copa, coz., 3 banhs. so-
ciais de luxo e demais
deps. Muitos armários
embutidos. BASE 92 mi-
lhões. Pagto. a combi-
nar. lnf. VEPLAN IMO-
BILIÁRIA. Tels. 52-2830
e 22-6102- DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS -
J. 107 -CRECI 66.

COPACABANA - Vende-se pró-
dio, cm terreno 9,00 x 15,00, Rua
Sá Ferreira, 193. Tratar Dr. Ber-
nardes. Rua Assembléia, 72 —
5.0 Pavimento.
COPACABANA - Junto à praia,
vazio. R. Paula Freitas, 19, ap.
104, cí pilotis, luxo, de 2 qfs.,
sl., dep. empr., etc. Vende-se.
Ver hoje. Sem juros, 43 meses
para pagar. Tels. 31-2851 e ..
31-1621 - CRECl 466. Imob.
Luís Babo — 1.° Mar$o, 6.
COPACABANA -
mesmo alugado. -
37-6939 trabalho
dência.

Ap. compro um
Tratar Tel.: ...

• 37-5620, resi-

COPACABANA - B. Peixoto -
Ap. vazio de frente com saleta,
sala, quarto separado, banheiro e
cozinha. Aceita-se Kcmbí ou VW
como parte pagto. Tratar no lo-
cal com o proprietário. R, Hen*
rique Oswald, 3, ap. 407.
COPACABANA" -' Vendo ap. dê
quarto e sala conjugado, na Rua
Barata Ribeiro, 200, ap. 610 -
Tratar no local, até às 12 horas.
COPACABANA"^-Pôsto 6,~vendo
terreno com 2 frentes, Rua Aris-
tocrática, zona 10 paviVnentos.
Theophilo da Silva Graça. CRECI
101. Av. Copacabana, 1 085, sa-
Ia 301. Tel. 27-3J43.

COPACABANA - Vendo ap. 1 032
da Rua Sá Ferreira. 228, conju-
gado, pequena cozinha c| telefo-
ne. Tratar c| proprietário no Io-
cal, das 9 às 12. Tei. 47-8290 ou
48-9266.

COPACABANA - Posto
5 1)2 - Alto luxo. -
Prontos para morar com
salão, 3 grs. qtos., corn
arms., 2 banhs. c] piso
mármore e azulejos em
côr até o teto, copa-co-
zinha, também em côr,
deps. e garagem. Prédio
de superluxo, sobre pi-
lotis e 2 aps. por andar,
telefone etc. Preços e
condições excepcionais.
Ver até 21 horas na R.
Bulhões de Carvalho,
622. (Obs. A partir do
dia. 1 estes aps. sofre-
rão grande aumento'. —
Aproveite ainda nossos
preços. Vendas PAN-
IMÓVEIS. R. México, 119
- Gr. 801 - Tels. .. .
52-5256 e 22-303? -
CRECI 704.
COPA — Vendo 2 mag. aps. de
frente, vszios de sala, quarto
sep., coz-, banh., cd. sob. pilo-
tis, 3 p| andar, ver cl porteiro.
R. 5 de Julho, 367 aps. 301, 303
- Tratar - 22-2376 - 49-7505,
CCPACABANA - Ocasião. Ven
de-se a Rua Figueiredo Maga-
Ihíes, 950 ap. 303, de frente
em final de construção já cem
elcvadcres funcionando. Sala-
quart.*! banheiro, cezinha, área
c:m tanquo. Preço 16 milhões, 8
de entrada e o restante em dois
anes. Ver chefe da obra e tra-
tar pelo Tel. 42-9282 ou 26-0536.

COPACABANA - Saleta,
sala, quarto, banh. e
kitch. Q. prontos. Ótimo
negócio. Preços a partir
de 19 000Õ00. Paga-
mento grand. financiado.
Ver local Av. N. S. Co-
pacabana, 1137, das 8
ás 19 horas. Const. cj
garantia SERVENCO. -
Vendas Pan-lmóveis —
R. México, 119, Gr. 801.
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.

SA' FERREIRA - Vendo ap.
ocupando todo o andar, c] sa-
lao em mármore, 3 amplo* qti.
1 banh., 2 varandas etc. Cr$ ..
80 com 30 facil. Luis Seabra
- CRECl 363 - Tel. 47-7370.
SALÃO — 3 qts'., 3 banhs, 1 por
andar, cj 220 m2 na R. Raimundo
Corroía, 16, ap. 1001 — V. por
CrS 100 000 ./ 40% sinal, 60%
em 1 «nos — Ver: 14 i% 17 hs —
FRANCISCO TORRES, 48-4110
(hoie) ou 52-4133 (CRECI 26).

V. por 150 000 fixo» - ARY C
R. BRITTO S. A. - Infs.: FRAN.
CISCO TORRES, 52-4133 (CRECI
26).

COPACABANA - Vendo ap. de
3 quartos, living-room, 2 salaa,
galeria, grande varanda, 1 ba-
nheiros sociais, ampla cozinha e
cepa, área com tanque e depen-
déncias de criadas, Financ;o e en-
trego vazio. Theophilo da Silva
Graça, CRECI 101. Av. Copacaba-
na, 1 085, sala 301. Tol. 27-3443.
COPACABANA - 1 por andar, do
frente, com 215 m2, ocup. sem
conlr. Det._45-2023 (CREC] 330).

COPACABANA - R u a
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 j^s

ANALISE — Na residencial Ru»
Redentor, 192, distribuição _
construção esmeradas, fachadas de
mármore, vidros fumée, esq. du-
raluminio, 3 qts., 2 salas, 2 bs-
nheiros, 1 toilete, copa-ccz., dep.
emp., garagem, I por andar, ar
cond. Forma ' áe pagamento para
terminar a obra em ritmo acele-
rado. lnf. no locnl. Tel. 27-1025.
IPANEMA — Aproveito esta exce
lente oportunidade de adquirir
seu apartamento om IPANEMA,
no Edifício Brasil (INCORPORA.
ÇÃO CIVIA E CONSTRUÇÃO, JÁ
INICIADA, DA CIA. PEDERNEI-
RAS), em um dos molhoros locais,
na Rua Barão da Torre, 521, qua-
So esquina do Garcia D'Ávila —
Edifício do 4 pavimontes em ter-
reno do 1 000 m2 — Magníficos
aps. com 186 o 246 m2, cons-
tando do: 2 salas, 3 a 4 quar-
tos^ c/ arm. emb., 1 banheiros,
cezinha, 1 e 2 quartos do em-
pregada, área do serviço e gara-
gem privativa — Preto á partir do
CrS £3 424 000 (NCrS 58 424,00).
- CIVIA - Trav. Ouvidor, 17
(Dtv. do Vendar, 2.» andar) Tel.:" 52-S16Ó, da 8,30 •*_, 

18 horas.
(CRECI 131).

IPANEMA-Rua Pruden-
te de Morais, início de
construção. Prédio em
centro de terreno. Obra
a cargo da SISAL. Exce-
ente planta - FLEXÍVEL

Área de 250 m2. —
BASE: 71 milhões, in-
cluindo garagem, lnf. e
planta e venda na Rua
México, 148 — S| 307-
VEPLAN IMOBILIÁRIA -
Tels. 52-2830 e 22-6102

Dias úteis. DEPTO.
DE VENDAS AVULSAS

J. 107- CRECI 66.
Rua Barão

PLAN IMOBILIÁRIA. --
Marcar visitas pelo:; tels.
52-2030 n 22-6102 -
Dins úteis. DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS -
J. 107 - CRECI 66^
IPANEMA -Praia.' Na
Av. Vieira Souto, 620,
ao lado do Country Club,
vende-se o único aparta-
mento ali disponível, de
frenie. Grande salão, 4
quartos, 4 banheiros, de-
mais dependências e 2
vagas de garagem. Obra
bastante adiantada. —
Construção de Cavalcân-
ti, Junqueira S.A. —
Vendas de João Silva —
(CRECI 742)-Av. 13 de
Maio, 23 - 10.° andar
- Tel. 42-8177.

IPANEMA
de Jaguaribe, 204, pró-
ximo à Praça N. Sa. da
Paz, Bob's e Caiçaras.
Edifício sj pilotis. Um
ap. por andar, compôs-
to de salão, 3 quartos

armários embutidos,
2 banheiros* em côr, sa-

a de almoço, copa-co-
zinha, grande área de
serviço azulejada, quar-
to e WC de empregada.
Garagem. Acabamento
de luxo. Construção de
Mello de Araújo & Fi-

SALÃO — 4 qts.. 3 banhs., na Si |U__ i+J-, «-,-., _-**-_i_._•_*.-_
Ferreira, 13* p| .ntr. 13 meses. lh0S Ltda- Para entrega

em 25 meses. Preços a
partir de Cr$ 
62 000 000. — Informa-
ções na Av. Epitacio
Pessoa, 468, até as 22
horas ou na Av. Almte.
Barroso, 6-21.° - s|
210619 - Tel. 42-8885.

IPANEMA -- Alberto Campos n.°
67;201. fronte, vazio, sala, 3 t|ts.,
banheiro, cozinha, garagem, NCr$
60 COO, 50% a visla, 50% 18 m.
Mário Rei. 47-3221.
IPANEMA - 

'Frente, 
sala, 2 qts.,

banheiro, cozinha, nj tem qto.
empr. NCrS 28 000. Alberto de
Campos, 67/201, Mário. 47-3221.
50% _ viita, 50% 18 m.

IPANEMA — Vendo melhor ofer-
ta ap. 403, Visconde Pirajá, 479,
s., 2 citos., banh. e depend. em
prosada. Ver 9 às 12 o 14 às 18
sábado e domingo — 47-4649.
IPANEMA — Vende-io um apar-
tamento çjrande, único no andar

Ver sábado, único no nndar
Barão de Jaguaribe, 133, ap. 401.
IPANEMA - Rua Prudente de Mo-
rais n.° 1(V504. Vende-se apar-
tamento com sala, dois quartoi
e dependências. Ver e tratar no
local. Entrega imediata.

roço a i
(NC$ 57 350,00). CIVIA
Trav. Ouvidor, 17 (Div. d. Von-
dai, 2.» andar). T.l.i * S2-8IÍ.6,
ri» 0,30 il 18 lioras. (CRCCI 131).

lAGOA — Magnífico ap. c| salão,
4 quartos, 2 bnnh. soe., íoi leto,
copa-coz., 2 qtt, omprepada, 2
vagas garagem. 130 milhões n
combinar. £7-6855. CRECI 1 084.

PRAÇA SANTOS Dü-
MONT, 138 — Constn>
ção já iniciada de GO-j

SAIÃO, 3 qls., 2 banhs, novo, na
Av. M.n.K.M.;;, 1351, ia. 401
V. por 51 500 - TP.ANCISCO
TORRES, 52-4133 (CP.ECI 26).
SAIA, í qls.,""na~R7 Haddock 

"li,,

bo, 203, ap. 304 - Alugado. V
por Cr$ 20 000 - FRANCISCO
TORRES, 4B.4110 thoio) ou .
52-4133 (CRECI 26).

,...., „ .SAENZ PENA - Prédio, vendo
AAES DE ALMdDA FER- pavts.. Centro lerreno, 2 salas, 5
MAKinCC C-»l-» n ,-, + «,. kuartes, 2 varandas, garagem, -
INANUto — bala, 1 qTOS., Tel. 38-0759.
COZ., banh., dep. de TIJUCA - Ap. vazio, 3 quartos,

dap. de emp., garagem,

DEPTO.
apartamentos de salíi-li-JAVULSAS. — J.
ving, 3 quarlos, 2 ba-|CREC| 6Ó_
nheiros sociais, copa-co- vende-se .p.ri.m.i.io

107 -

JÓQUEI — rraça aanios uumam,i ¦ _ A„r 
'«-. '.,, salão

11. 126 - Vendem-se oparlamcn- emp. BASE: 2/ milhões, banheiros om cor nb. o - • ¦ ¦
tos, sala, 2 quartos e dependên- ií 

VFPLAN IMOBILIA- n"''P|as e "- lu*°- Tratar Av! Rio
I..:. eotripletas; Tratar Imobiliária inT- VC^1-MIN "ut3IL',\ 

Br.inco, 185, -./ 602. lel. 52-1922
Irapuan S.A. Tels.: 43.0025 — - ¦ RIA — Rua MéxiCO, 148 - Ary. creci 670.

:. ' 
"• — 

-Sl 307. Tels. 52-2830 TUUCA - Vende-se ap. 2 qts
IAPDIAA RDTÂMim  on/inn ri- ¦. ¦ K'" den- cmP" ?aragem, 23 mlJAKUIAA DUIAINIIAJ — 

|e 22-6102 — Dias UtEIS. lhões Flnane. 50%. Tel. 23-5203,
Vendemos excelenles;_ DEPTO. DE VENDAS!noi''!: ^i3.770-

j riJUCA — Casa vazia, vendo R.
Carvalho Alvim, 239 em terr. de
10x22 c| m.iis uína área livre ao'ado de 10x22. Tc!. 38-4724 -
22-1512 - Creci 155,
TIJUCA - Vende-se np. de co-
ber tura, sala, quarto, copa-cozi'
nha, iirea, banheiro, terraço, pa-
ças grandes. Base NCrS 25 000,00,
NCrS 14 000,00 entrada c o res
tante em 18 meses. Rua Uruguai
199, ap. C-01. - Tel. 23-2313. -
,5r. Gc-raldo Farias.
riJUCA — Vendo ou troco bens
apartamentos vazias e alugades
na Tijuca, por um prédio cemer

,cial nn Centro da CicJadc, mesmo
l^Ojalugado com contrato a vencer.
atar fratar com o proprietário, — Sr,

Elias. Rua da Alfândega, 309. —
NSo te atendo por tolofcne.
TIJUCÁ - Frente Coleto Militar

Vfmlo per preço baratíssimo

J. Bo-
Zinha. Edifício de 11 pa-|<anico 

- Rua Maria Arir-élica n.
^r. , 

' _!477 - »p. 102 - Tol. 26-9264
VimentOS, em CENTRO |_ Sala - 5 quartos - dopandên-

cias completas.
VENDE-SE 

~OU 
ALUGA-SE 

"um

ap. com sala, deis quartos e
demais dependências — Tratar no

LEBLON - Vendo ap. 207 do
Rua General Urqulza, 263, sala,
dois quartes, vaga*; na garagem,
NCr$ 27 000, a combinar. Ver
das 10 às 16 horas.

LEBLON

DE TERRENO, c| 4 500
m2. Todas as peças de
frenle, piscina, play-
ground, jardins e gara-
gem. Construção de GO-
MES DE ALMEIDA, FER-
NANDES. Preço: 27 mi-
lhões, 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 e
22-4861 -J-107-CRE-
Cl 66.
JAROÍM BOTÂNICO - Vende-se
vazio na Rua Visconde dn Gra
ça 169 ap. 102, completamente
ref. sinteco, arm. emb. 3 qts.,
il-, e dep., garagem. Tratar pelo
tel.: -tó-2921. Chaves cj porteiro,

9 hi 17 horas, frente
Rua das Acácias n. .

401.

local de
de rua
141 - i _
VENDE-SE a solo 308 da"
Marque- de São Vicente n.
p\ Jóquei Clube — Ver e '
cl Zèzinho na casa Gávea.

5. CONR. - B. TIJUCA

JARDIM BOTÂNICO - Rua Condo
do Afonso Celso, 71 »p. 201,
fronto. Sala, 3 quartos, depen-
dênciat, Acabamento do la.f —
Frisos de peroba, pastilhas ató o
teto, bancas de aço e granito,
armário* de fórmica, 5 armários
embutidos, som garngo o eleva-
dor. Entrega imediata. Tratar cem
propriotário. Tol. 46-4319.

Quadra de lagoa - av."

VENDE-SE op. 939 Rua Sí Fer-
reira, 228, Ver no local. Preço
Cr$ IS 000 000. Quarto _ sala con-
Iugado, cozinha e banheiro.
VENDE-SE NCrS 10 000,00 - Apt.
kitch, banhairo completo, gás de
2 bicos — Av. N. S. Copacabana,
1066, ípt. 100? - Trotor local, 1
às 11 horas. Ed. comercial.

VENDE-SE — Com telefone em
prédio dc spenas quatro por an-
dar. Ap. de dois quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de servi-
ço com tanquo e dependências
Completas do empregadas. Preço
trinta milhões com quinze de en-
trada e o rerlante em dois anes.
Entrega imediata. Neqócio dire-
tamente com o proprietário. Ver
e tratar a Rua Siqueira Campos,
239 - Ap. 303.

IPANEMA - Junto à
praia, vendem-se, na R.
Prudente de Morais,
1179, apartamentos de
alto luxo com 2 salões,
4 quartos, 3 banheiros,
demais dependências e

,,.„., , „ .— 2 vagas de garagem. Fa-
VENDO 3 salas, 3 ols., 2 bo- ... ¦ . ,
nheiros compl., cozinha, qt. em- ciiiclade de pagamento.
preg., garagem, 80 milhões. Vá
hoje na Rua Domingos Ferreira
n. 21, ap. 1202 -CRECI 272.
VENDO — leblon - A umo q.
da praia ap. 2 qts., si., saleta,
VAZIO. Av. At.iulfo de P.iiv.i,

. 503 p| 30. financiados.
empregada e 2 vagas Aceito-se proposta i vista, chn-

t r , , _, a - ve no ap. 202 Sr. Antônio e c
p| automóvel. Chaves c|Io porteiro.
o porteiro das 8 às 12 vende-se - Copacabana
h/irae « IA à*. On U«^-.^ S^- Clara n. 94, ap, 510oras e 16 as 20 horas. Residericia ou ,ie'rI,07f0. Urg,
Tratar c| o proprietário
na Av. Rio Branco, 131
- 15.° and.
32-1039.

Telefone

COPACAEANA - Rua Domingos
Ferreira, 125, np. 511, vazio, fren-
te com jardi minverno, qunrto, ra-
In, banheiro, cozinha, vestíbulo
e ainda telefone e vaga na aa-
ragem. Tratar: 43-2562 — Afon

Construção bastante
adiantada. — Construção
de Cavalcanti, Junquei-
ra S.A. Corretores no
local. Vendas de João
Silva (CRECI 742) - Av.

Sua 13 de Maio, 23 - 10.°
andar. Tel. .42-8177.

57-4140.te— Tra t ar rei
VENDE-SE — Motivo viagem
América ap. 205 -Rua Cinco de

IPANEMA - Vazio, veia hoje Av.
Prudente de Morais, 269, quarto
praia. Vendo coniugado c! saleta,

'.,>;•¦, orv> 
' ¦> „., -,i- , -.---i.V qu^io, banheiro e kit. cl pintu.

pintura niva riníeco, desocupado|7 Salti° «'"t"""r °" Cx. depôs,-

35 milhões metade financiado. ° ""fe-"(KS.flj?0"Toe. 
V

Ver e tratar local 9 òs 12 hn"«ilel- 52-1837. ORBIPLAN - CRECI
ou fel.: 23-4374.
VE"MDÉ"SE apartamento vazio, deilPANEMA Junto à

COPACABANA - Vendo ótimo
ap. frente, sala, quarto, banh.,
eoz. 20 milhões i vista. Tratar
com propr. no local. Raul Pom-
píia, 195, ap. 205.
DUPLEX cinematográfico _\ S20m2
ci piscina, terrajes, na Rainha EM-
zabeth, 53S, p| entr. em 7 mosos.
ARY C. R. BRITTO - Infs.: FRAN-
CISCO TORRES, 52-4133 (CRECI
lt. 26).

COPACABANA - Vende-se o ap.
903 na R. Toneleros, 13 e| .2
quartos e sala, armário, banheiro
em côr NCrS 40 000,00 - Chaves
no ap. 801 — Tratar pelo tel.
47-4808.
COPACABANA - Troco amplo
ap. no Méier, com 2 quartes, sala,
área, dependências, psV um pe-
queno mc:mo ocupado. Telefone:
456391.
CCPACABANA - Vendo na Rua
Bolfcrt R;xo, ap. de frente, c;m
sa"a e quarto seoarado, banh. coz,
Tra:ar te . 57-0638 — Olímpio
Cr.õCI 374.
COPACA UANÀ - Vendo ótimo
ep. de frente de sala, 2 quartes
Jardim de inverno, dep. comple
te. Preço 43 milhões financiado
em 18 meses. Ver no local. Ru
Raimundo Correia, 20 ap. 304. -
Tratar Sr. lourival. 36-2680.
COPACABANA - Vendo ótimo
ap, de frente de aala e quarto
sepftrado, dependência de empre
cado. Preço 27 milhões financia
do em 18 meses. Ver no locai.
Av. Copacabana, 1032 ap. 305.
Trator Sr. Lourival. 36-7680.

ENTREGA IMEDIATA - Vendo
lindo ap. frente 2 sis., 3 qts.,
armários embutidos, 2 banhs.,
coz.. 2 tanques, íreas, dep. emp.,
garagem. Peças amplas pilotis. Fi-
nanciado. Rua Sá Ferreira. Tra-
tar segunda-feira diante de 9 às
12 h. 37-8609 - CRECI 1078.

frento, cem 3 quartos, 2 salas,in -. ha .
armários embutidos, 2 por a".Rua Montenegro, ven-

I2ír'p,m*rj£?ty,íí*i'., Sin horM' dem-se na Rua Desem-na Rua dos Tabajaras, 130, apar-1.
tamento 201. Copacabana - Tcle- Dcirgador Renato TaVO-
fone 43-3009 - Creci 142. nr,
vieira souto - v. ,p. viita ffs> 30' apartamento:
linda - saião, 2 qts., 2 banhs., de ótimo acabamento C
armários emb., vard., garagem.
Urg. P. 120 milhões c| 50%, sal-
do a combinar. Tel. 3ó-0óJ2.
VENDO apartamento pronto, 1
por andar, acabamento luxo, 2
banheiros, sondo 1 todo do már*
msre, armários embutidos, depen-
déncias e garagem — Todo ata-
potado. Rua Tcnelcros 200, ap.
n.° 601. Marcar: 36-1520.

FIGUEIREDO MAGALHÃES, 442 -
Vendo ap. r.ala, quarto conj.,
cor., banh. Frento, 8.° andar ~
CrS 18 000 a vista. Aceito C. E.
cem sinal de Cr$ 5 000. Tratar"8-9154. Santos, 9 às 17 hs.
LEME — Vdo. ap. sl-qt. sep.,
frente R. Gustavo Samn 

'

ap. 304 - 42-5641 - 22-0764.
CP.ECI 668.

VAZÍÕ 1 p| and. 65 m. safã~o, 3
qts. cj nrm„ copa-coz. cl arm.,
banh., dep. emp. Barata Ribeiro.
Marcar 37-9969.
VENDE-SE ap. renovado a ó1
sinteco, 2 quartos, sala, jardim
de inverno, banheiro, cozinha,
área c/ tanque e dependências
empregada, chave com porteiro- Santa Clíra, 313/207.

LEME — Vende-se np. 3 quarlos,
sala, cozinha, banh., dep. em-
preg., todo em sinteco na Gus-
lavo Sampaio 709|] 002, chave;
com o porteiro. Tratar telefone:
57-269B.
LEME — Sala, qto. com arm. em-
butido, cox. • banh. 18 milhõos
a combinar. Tratar 57-7309.

VENDO 2 ap;., frente, 2 praias
,Cops e Arpoador c/ talsfor.s,

410 2 selas, quarto, varanda e coz,
Preco NC.-Í 30 mil. Vendo oulro
conjugado grande, NCrS 15 mil.
Ambos pintado:, sinteco, lindos,
Iralar 5 da Julho, 47, ap. 803.
VENDE-SÈ apartãrnento t,V. Vi'-
veiros de Castro n. 32-1 206
- Quarto — iala — banheiro c
cozinha e jardim de inverno —
Tratar Sr. Antônio — Av. A'lán-
tica n. I 860 — Porteiro.

LEME - Vendo ap. de 2 qts.,
salão em mármore, depend. em-
preg., todas peças de frente, fi-
no acabamento. * Tratar pelo Tel.
22-5595 cl _Píoprietário:
LEME — Ap. duas frentes, vis-
la mar — sl., qto. grande sep.
35 000 k vista - mob. - ..
56-0045.
LEME — Ap. saia, _s qts., arma-
ries, demais dependências cl ar-
máricj. Informações tel. 37-7168
cl o proprietário. NCr$ 60 000.
MIGUEL LEMOS, 8, ap. 102, coni.
frenie pl mar. Tratar no local
ou tel. 57-4638 - CRECI 243.

POSTO 3 - Rua Gene-
ral Barbosa Lima, 95,
ap. 701., BASE: 75 mi-
lhões. Salão, 3 qtos., 2
banhs., copa, coz., deps.
criada, área de serviço,
2 vagas na garagem. —
lnf.: VEPLAN IMOBILlA-!5°J
RIA. - Tels. 52-2830 e

IPANEMA - LEBLON
APARTAMENTO - Leblon - Alto
luxo, living, saia de jantar, 4
qtos., c| armários. 2 banhs.. toil-
lete, cop.-eozv 2 qtos. p[ em
preg., 2 vagas p| autos. Elev.
Otis, fachada em mármore. Area
250 m2. Ver na Av. Gen. San
Martin, 492, diariamente, das 9
às 18 heras. Tratar Oceano Imó-
veis Ltda., Av. Rio Branco, 108,
gr. 903. Tel. 22-9690 c 42-7602
- CRECI 943.
ATENÇÃO v. casa de luxo, 1.0
locação vista p|o mar, 270 milhões
- Tratar 36-7431, 32-1597.
CASTELINHO - Vende-se ap. de
frente com 140 m2. Saleta, ar.
pio living, sala de jantar (poden
do transformar em quarto), 2
quartos c/ armários embutidos,
banheiro e toilete em cores, co*
zinha, ampla área de serviço e
dtp. Pintura a óleo e papel de
parede. Parcialmcníe atapetado.
CrS 50 milhões á vista . CrS AraUJO & FilnOS L'dõ. p40 milhões em 2 anos. Ver r
Av. Rainha Elizabeth, 509, ap

praia — Prédio de 4
pav. 1 ap. p| andar c|
150 m2 composto de
ampla sala, 3 quartos,
c| armários embutidos,
2 banheiros sociais em
còr c| piso de mármore,
ótima copa-cozinha, 2
qts. p| empregada. Ga-
ragem. Acabamento de
luxo. Início de constru-
ção na Rua Carlos Góis,
140. Tratar na Av. Epi-
tácio Pessoa, 468, ou c|
Mello de Araújo & Fi-
Ihos Ltda. na Av. Almte.
Barroso, ó — Grupo
2T06J9. Tel. 42-8885.
LEBLON - Vendo, 

"na 
Rua Hum-

berto dí Campos, 762, o ap. 402,
de frente, vazio, de qt. e sl,, seps.
e amplas deps. de empregada.
Visita das 14 as 17 horaa. — Te-
lefone 23-3368 - Creci 286.

LAGOA - Av. Ep. Posso. n.°
1 686, ap. &01. Todo dn frente,
310 m?,, 2 vagas na ger. Entr.
imediata. Chaves «/ perf. NCr5
180,000 c/ parte a praio. Tsl.
46-7015.

LAGOA — Vendo ótimo ap. C|
170 m2 c| 3 salas, 3 «uarlcs cu
2 salas e 4 quartos, armários em-
butidos, amp!a cozinha, deps.
compl. e garagem. 1 por andar.
Entrega imediata. Preço: 80 ml-
lhões a combinar. Ver heio dai
9 ás 16 hs. Av. Epitacio Posses,
l 700, ap. 401. Tralar Av. Rio
Branco, I3l, s| B02. Tel. 42-0998
- CRECI 16.

op.
m2.

15 (ent.) — Saldo a combinar
novo, vazio, 2 frentes, 80
Sala, 2 quartos, deps, pint,

óleo etc. _. lodi 75-301. Junto
CETEL £2-3287^- CRECI 4
"BARRA 

DA TÍJUCA - Vendo
lote 14x37, cl áoua, luz. InF
Av. Rio Branco, 81 - 1 105 -
CRECI 628 - 438445 - Gn-
vazzi.
BARRA DA TIJUCA - Vende-se
ótima cisa e várias benfeitorias
em centro de terreno de 1 035 m2
- 15 milhões ci 60% de enV„
soldo financ. Tratar_ tel. 22-1182.

BARRA DA TIJUCA" - 
" 

Vendo
lindo ap. de sala, quarto mobi*
liados, um terreno e uma loja
na Av. Olegario Maciel. Chaves
e Informaçes com Fernander no
n. 70, fundos - Tel. CETEL ..
99-0675 - CRECI 319.

CASA DE CAMPO - Maravijhosa
frente pi o mar. Av. Litorânea.

rox. ao Recreio 'dos Btss. —

Caso ào telhado branco -- Infs.
local ou tel. 47-7370. -

CRECI 363^. .
RECREIO DOS BANDEIRANTES -

Ótimo clima, Vende-se teireno
junto a BR ó, próximo a praia.
Tra tar cl prop. Tel. 28-5026.

SÃÓ CONRADO - Vendo terre-
o de 2 000 m2 com uma (be-
ssima vista. Aceita-se automóvel

como parte de panamenlo. Tra-
tar hoie pelo telefone 57.9838
nu 32-7709 — jegunda-Fcira com
Sr. Rodrigues.

Ocupando toda andar. EJifí-
cio roc-'in-ccnr.|íuítío do alto lüXo
c/ 2 saias, 3 quartes, b.-.nlipit
ccmploto c/ box, «üpa-cozinh.
dopondóncia: do empregada, área
tanque etc. Louras em cór alé
tete, vaxio. Entrega imediata das
chaves, fachada toda em mármo-
ro. Pequena entrada e os restan-
tes a combinar. Ver diàríamcnín
fí. G onerai Canabarrc, 38, ap
201 — Chaves c/ porteiro. Tcl
57-1531.
TIJUCA — Terrenos. Vcndum-si
letes em vila de alto gabarito
para casas tio 2 a 3 quartes o
garagem, quintal. Projeto dr.r.Iro
da teus desejos. Rua Dona Dclri-

12, junta a Praça Saenz Po-
na. Tratar Run México, 140, gru-
po 703 - Tcl. 23-6435 a tardo,
financiados cm 3 anos.
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TUUCA - Junto ao Ins. de Edu-
cação. Rua fcüsberto dc Mene-
zes, 43, ap. 203 - Vendo ocupa-
do, sala, 2 qt:., banh., coz.,
área. 5 milhõos de entrada, sei-
do a combinar, lnf. -43-0740 -
Roberto Pereira - CRECl Si. .,,!„._ TT -¦¦
T, ,,.,-¦¦ r. r~"il—¦". TIJUCA - Vcndí-so oriup rpar

|IIJUOs 
-- Vencio bonito e bom 1 lamento do fronto, cem 3 quar

ap., de frente, vazio com oara- |oj. sala, corinha, banlieiro so
nem, .1 'ala, saleta, dois qts. ejcinl em cõr, dop. de onipre'=.id

HORIZONTAIS -^ 1 — levantada; erguida; 7 —
.símbolo do samário; 9 — lodo; labóu; 10 — em-
briagado; 11 — pertencente à Península Ibérica;
13 — conjunção antiga: o mesmo que nem; 14 —
agonizante; que está morrendo; 1G — andaria;
17 — domina; 19 — carbonato hidratado de sódio
natural (pl.) (Ar natrum); 21 — lírio; açucena;
22 — o mesmo de Rho (nome da letra gregsi,correspondente ao'R); 23 — certa, aranha ama-
ssônlca; 24 — apaga uma..superfície; 27 — vatítü-
jeso; 23 — rede usada por indígenas do alto Ama-
zonas; 30 — deter-se um pouco.
VERTICAIS — 1 — suprimir; matar; í — lida;
trabalha; 3 — Inslgnes; sábios; 4 — Urnar vá-
rio ou diverso; mudar; 5 — tempo de duração;
percurso (Lat. deeursu); 6 — fique por fiador de;
garanta; 7 — arte ou estudo dos sinônimos e
sua distinção; 3 — tritura; esmaga; 12 — abre-
viatura: ibicem (no mesmo lugar, ai mesmo); ir>— aumentar as dimensões ou o volume de; es-
tender (Lat. dilatare); líl — abrigar; 20 — doi-
tío; louco; 25 — interjeição de admiração, espan-
to; hã; 26 — radicai grego: fogo; 27 — alguma;
certa; 29 — abreviatura: aparelho.

TERRENO — Recreio dei Bandei
rantes, entre Av. litorânea e t
praia. Vendo lel. 36-1219. ¦

VcNDcfãÈ casa confortável n?
Estrada da Barra da Tiiuca, 9ó9.
Ver no local. Situada em centro
dfl íerrenn e cem fundes para
Lacjoa. Três quartos, varandas
demais dependências.

ZONA NORTE

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,
nf. VEPLAN IMOBILIA-

RIA. Marcar visitas pe-
los tels. 52-2830 e ...
22-6102 — Dias úteis. -
Depto. de Vendas Avul-
sas. J. 107- CRECI 66.
LEBLON — Construtora Vcramar
Ltda. — Acoitam-so resorvas para
incorporação na Av. Ataulfo da
Paiva n." 696, cem 1 salão, 2
quartos, banhoiro, d«p«ndências
do empregada. Sinal do NCrS ,.
2 500,00 _ prr.5l.--5o mensal de
NCrS 475,00. Informações a de-
talhos no Iccal, • na Rua 7 do
Setembro 141 — 3.° — Telefones
27-2827 « 43-0677.

PÇA. DA BANDEIRA
S CRISTÓVÃO
PRAÇA DA BANDEIRA - Vendei
juntas ou separadas n* caias VI
e VII da Rua Hilário Ribeiro, n.
144. Tratar à Rua Barão de São
Borja, 56 — 49-1228 pela ma-
nhSa  
SAO CRISTÓVÃO - Campo São
Cristóvão, 182. ap. 120, vendo,
qto., sala, coz., área. Ver com
inquilino sábado, depois 12 h,
domingo dia todo. Tratar telefo-
ne 34-2549 - Octacilio.
SÃO CRISTÓVÃO - R. Nogueira
da Gama, 27 — Vendo vazio, terr.
11x35 c| il. 2 qts-, dependên-
cias. Tratar c| Adalberto — Tel.
32-1024 das 18,30 as 20h.
SAO CRISTÓVÃO - V7 S. quar
vender seu imóvel — Faça-nos
uma visita ou nos telefone. Nós
o venderemos «m 30 dias, som
qualquer despesa para V. S. —
Tratar com Mello Affonso Enge*
nharia Ltda., na Rua Constanca
Barbosa. 152, grupo 401 — Mé-
ior, juntinho da Rua Dias da Cruz
- Tell. 29-20V2 a 49-3261.

ATENÇÃO — Frente, vazio, sala,
3 quartos, ele. Dep. emp., ga-
ragem, sinteco. R. Barão Pírassi-
nunrja, 48 ap. 401. Chaves com
poMeiro. 2S-24J7. /_
APARTAMENTO""- Praça Saens
Pena — Vendo, vazio, excelente,
3 qts., sl., e demais dep., c| {Jâ-
ragem. Chaves p| favor ap. 201.
Sr. Vllarinho. Tralar 22-9023 -
2a.-feir» após 11 horas. — Rua
Gen. Roca. 426-404. 
APARTAMENTOS - Novos, vazios
de 3 ou 4 quartos et. Dep. emp.
garagem. Prédio pilo ti;. Rua Al-
mirante Cocrane £6 — Francisco.

ATENÇÃO- TUUCA - 
"Residen-

cia. Em centro de terreno dc JOx
36, vendo magnífico c| 2 snlas,
saleta de almoço, 3 varandas, 3
qts-, dois banhs. sociais, cozinha,
2 qts., de empregada, banheiro
e garagem. Precisa de obra? in-
ternamente. Ver n3 Rua Antônio
Salema n. 57. Ver hoje das 10
às 17 horas CrS 70 milhões, sen.
do 50% à vista, saldo fin. em
2 anos. - UNIL - Av. Alm. Bar-
roso n. 6, gr. 911 - Tel. 32-8858.
(Sáb. e dom. 27-7223) - CRECI
194.
APARTAMENTOS - Vcndem-so ti-
po casa, dois em terr, 18 por 30,
cada com 3 qts., 2 salas, gara'
gem. Tel. 36-2845.

SAO CRISTÓVÃO - Junto à Ave-
nída Brasil, vendo h Rua Amazo-
nas, 75, terreno com casa vo*
lha, medindo 7,10xó4. Ver no
Iccal, Tratar ò Praça daa Nações,
220. Telefone: 30-1403. _
SAO CRISTÓVÃO" - Vend. 2 il'-
tímas casas vaztas, c; ., 2 qts,
coz. banh. cutntal. Entr. 2 mi-
lliões. Prest. 97 000. R. da Prata,
49. Dat 10-17 hs. C| Scuta. Sair. | APARTAMENTOS - Novo de lu-
R. Ana Nori, 221. Sen. R. Di»i xo. - Frente. Salão, 3 qts., 2
da Silva a Vigário Maroto. Orti. banheiros, deps. completas, oara-
Daniel Ferreira. R. 7 Setembro, 88i0em. Ver na Rua Eng. Adel 83
-2 o. Tol 32-3638 a 42-0975. -|(salton Haddock Lobo, 313) -

dependências. Ver na Rua D.
Delfina, 15, ap. 402, das 13 às
ló h. Preço 36 milhões à vístn.
TIJUCA cu Grajaú, Compro ap.
de 3 quartos. Dou de entrada ap.
de 2 quartes. Saldo a combinar.
Tel. 38-0170 - Das 14 àt 17
horas.
TIJUCA - Vende-se o ap. Ó01
da Rua Conde de Bcnfim, Í39,
com 98 m2, 2 quartes, 2 sala:
ô dependências. Cha ver. corn o
porteiro cu no 602. Informações
p| 1el._43-9938.
TIJUCA - Costa Pereira, 33 -
Pra. Sfienz Pena. Vende-se 2 qts.,
sala, dep., garagem, óa. laje. —
Tel. 58-4734.
TIJUCA — Compro à vls)a ap. 2
quartos, sala, ccz., do frento. —
Entro R. Pref. Gabito o P. Ban>
deira. 30-1548
Tcrnandes.

e érea. Entrega vaxio. Enirade:
CrS 12 500 00 o o s.-.iuo cm
prostr.çõos do CrS 450 000. Vor
na Rua Araújo Penna, 43.. np.
401 — Trotar en Mello Affonso
Engenharia Ltda., na ftua Cons-
tan;a Garbc^a, 152, çrjpo 401.
Tolofcnos£ 29-2092 a 49-3261.
TIJUCA ~ Vendo apartamento
cem saleta, salão, 3 quartos com
armário:, embutidos, 2 banhei-
res sociais em cores, copa co-
zinha com armário em fórmica,
dependência de emprepada com-
pleta. Sinal NCri 20 000,00 cen-
díçõcs a cembinar cem o proprie-
tário à Rua Martins Pena, 37 ap.
102, depois das 12 horas. Não
tem telefone.
IIJUCA -- Vendo ou troco por
um pronto, opartarnento já em
alvenaria, de Ml m2 cem grande

30-2823. — Sr.i5-3'1^0' ** quartos, 2 banheiros,* 
area, corinha, dependências de

 , .- -rr ir—¦ i empregoda, 2 vagas de garagem,
,r.l.JUC„£ Saenz Pena - Des. mtorfonei, isl._io de festas e play-Isidro, 29, ap. 604 - la. loca- ground em edificio de 3 andares
Ç0O, sala, 2 quartos, copa, cozi- _ fratar com Alfredo pelo tcle-

«Sf- fono 45-3810 e á noite pelo Tel.nha,

APARTAMENTO - Quarto, sala
separados, ccz,, banh. — Junto
à Saenz Pena. Entrego vazio. —
CrS 14 000 ã vista. Sol) condi-
ções, facilito. Tels: 34-0305 ou
38-1883 - Dutra.

banheiros social e d
viço, todo a óleo e sinteco — 23-80^0
Entrada NCrí 20 000, financia,
mento longo.

TIJUCA - OBRA JA INI-
CIADA - Rua Carlos de
Vasconcelos, 123, a dois
passos da Praca Saens
Pena. - EDIFÍCIO SAN
MARTIN, amplos aps.,
com living, sala, 2, 3 e
4 quartos, dependências
e garagem. Sinal desde
CrS 619 280 e Cr$ 175
mil mensais, com garan-
tia do INCORPORADOR
JAYME GORBERG e
segurança na construçãoIUM GRANDE PON-
de MÉSON ENGENHA-TO... PARA MORAR
RIA LTDA. - Ver noi8™ - Rua Dr. Satami
STAND DA OBRA, ou na!™- 39 - Aqui, ótimos
Rua Sete de SetQmbro,!ePartamentos - apenas

TIJUCA - Pronta entre
ga. Ótima casa de 2 pa-
vimentos. BASE: 55 mi
lhões. Varanda, hall, sa-
la, 3 qtos., banh., coz.,
boa área de serviço, de-
pendenc. empreg. e ga-
ragem. lnf. na VEPLAN
IMOBILIÁRIA. Marcar vi-
sitas pelos tels. 52-283Ü
e 22-6102 - Depto. de
Vendas Avulsas. J. 107
- CRECI 66.

LEBLON - Aps. de sala,
1 ou 2 qts., deps. e ga-
ragem. Q. prontos. Aca-
bamento de luxo. Preços

partir de 20 000 000.
Pagamento grandemen-
te financiado. Ver no lo-
cal Rua Bartolomeu Mi-
tre, junto do 1079 das 8
às 19 h. Construção ci
garantia SERVENCO. -
Vendas Pan-lmóveis. —
Rua México, 119, Gr.
801 - Tels. 52-5256 e
22-3032. CRECI 704.

CP.ECI^ 236.
SÃO CRISTÓVÃO - Vende-se,
casa. 2 quartos, sala, coz., va-
randa, outra, quarto, sala, coz.,
terraço. R. Frederico Trota 48,
esq. Ricardo Machado, 5 e 3 mi-
lhões. - Tel. 42-6593.

1 salão, 3 quartos, 2
banheiros, demais de
pendências e área de
parqueamento nos pilo-
tis. Edifício de 4 anda
res com 2 unidades, por
pavimento, ambas de
frente. — Construção
de Cavalcanti, Junqusi
ra S.A. — Vendas de
João Silva (CRECI 742;
- Av. 13 de Maio, 23

10.c andar. — Telefo-
ne 42-8177
IPANÉfilA - Vendo, R. Alberto
da Campes, 51, ap. 102, qto., sa*
(a, salda, banh., coz. e garagem.
Alto luxo. Ver local • tratar tal.
31-3659. _
IPANEMA - Próximd.;ao
Caiçaras. Vendemos na
Av. Epitacio Pessoa 468,

deslumbrante vista
para a Lagoa, magnífi-
cos apartamentos em
prédio s| pilotis cj um
apto. por andar. Com-
posto de hall, vestibu-
lo, salão, sala de jantar,
toilette, 4 quartos com
armários embutidos, 2
banheiros sociais em
côr, sala de almoço, co-
pa-cozinha, grande área
de serviço azulejada, 2
quartos e WC de em-
pregada, garagem. Aca-
bamento de luxo. Cons-
trução de Melio da

LEBLON - Vendo Rua Apcran».
143 ap. 101 - 3 qls., 2 sis., 2
banhs., depend., garagem. 70
milhões. Tratar tel. 52-3867.

LEBLON — Vendo ap., final cons-
trução, 1 sala, 2 quartos, dep.
comp. empreg. Av. Ataulfo de
Paiva, 1 292/801 - Ver local -
Tralar tel. 37-9183, pela manhã.
LEBLON — Vende-se ap. 2 qtli^
sala, coz., banh. azulej. até o
teto — 17 mil rest. c/ aluguel —
Rua Tubira, 8, ap. 102.
RUA BARAO TORRE, n. 111, op.l
102 33 000 np. 202 39 000, 3 qt.
1 il., dep. emp. visitas diárias,
exceto domingo. Tel. 26-3089.
TERRENO - Vendo 2 íóles con-
jugados p\ casa 15x30, cada. Pre*
co baratíssimo,' R. loonol França
jutno Av. Visconde AlbuquerdUA.
Tel. 36-3703. FALCÃO - CRECI
n. 745.

SAO CRISTÓVÃO - Vendo casas
8-9. Rua General José Cristino
n. 41, 2 qts., sl., etc. Visitem.
Facilito. H. Silva, na Rua Gone.
Dias, 89, sl 405 - Tels: 52-3886
- 52-3840 ou 29-8903 - Cre-
ci 643.

VENDO ou troco ap. grande por
peq. na Zcni Sul. Ver Barão de
Iguatemi, 187, .-ip. 301.
VENDO ter. 11
no, ótimo p!
Cristóvão

x 40 mts., pia
ndústrla — São

Te!. 34-9551

Creci 354Infs. p| tel. 48-8370
APARTAMENTOS - A partir de 1
milhão de cruzeiros antigos. —
Vendo na Rua Barão de Mesqui-
ta, 398-A - Tels: 34-0694 ou
58-3233 - Creci 986.
ATENÇÃO - Melhcr trecho da Ti-
juca — Magnífico ap. com salão,
3 qts., c/ arm. emb. 2 bnnhs.,
em côr, nrd. copa-coz. pint. oico,
qt. e vv. c. emp. e gar. Edif. pil,
óO m. a comb. lnf. na Rua Me-
xico, 148, gr. 303. Tel. 32-1106.
CRECI 166.

APARTAMENTOS prontos na Ti-

jucá, Vila Isabel, Grajaú. Tenho

44, esquina de Quitan-
da, na sobreloja de "A

Econômica". — Telefone
42-5136 (CRECI 903).
TROCO bom apartamento por 1
pequena Casn mesmo de vila —
Tel.: 38-9195.

TUUCA — Ap. com 2 quartes e
dep. completa, garagem cl peque-
no aluguel 14 Õ00 milhões e o
rejto a combinar. Barão de
Mesquit,l_502 ap. 204. I

ANDARAI - Rua Ferreira Ponte ,
479/513. Vendo os últimos aps.
c/ 3 qls., sala, cozinha, banhti-
ro, deps. compl, de empregada.
Entrada 8 OCO 000 e o saldo em
50 meses. Aceito Oixa ou Insti-
tulo. Ver e tratar no local com
Sr. Walter cu pelo tel. 22-53Í3
com Sr. LACERDA.
ANDARAI - Resid. R. Ernesto
de Sousa n.° 129, perto Rua Le-
opoldo. Luxo — Vende-se — 2
pavts., 3 qts., 2 $ls,, escrit., quin-
tol, entr. p/ autcni. etc. — Ver
amanhã — Pronta entr. Tais, ...
31-2851 e 31-1621 - IMOB. LUIZ
BABO - CRECI 466.
ANDARAI — Vendo ótimo apar-
tamento cem grande sala, 2 óti-
mos quartes de frenle, banhei-
ro, cozinha, quarto o banheiro cio
empregada e uma área. Ver <*
tratar na Rua Barão de São Fran-
cisco n. 126, ap. 201 — Próxi-
mo_a Rua Maxwell.
ANDARAI - Ocasião - R. Paula
Brito 71, ap. 606 - Vendo ótimo
np. em edif. de luxo, sob pilotis,
2 qts., salão, qt. emn. grande,
dep., garagem. 24 000. Entr. .,
12 550. Aceita Caixa. Ver hoi*
das 2 ès 5 horas. Ocupado. Tel.
36j 1954J
GRAJAU - Vendo ll., qt. conj."
banh. e kit. Av. E. Richard, 260
ap._110._Hoje, 9 àt 12.
GRÀJÀU - Vende-se ótima ca-
sa em terreno d« esquina, me«
dindo 12,50x35, com quatro quar-
tos, amplo banheiro, varandas
frenteiras e traseiras, bem venti-
lada, e andar térreo, sala do
jantar, salão amplo, cozinha am-
pia e acomodações para empre-
gado3 e garagem no local, maí>
aprazível do bairro. Rua Cana.
vieiras, 391, esciuina da Aveni*
da Engenheiro Richard — Tel.:
38-2936. Atende-se o pode ser
vist» de preferência na parte dí
tarde. Preço NCrS 80 000 (oi.
tenta mil cruzejros_novos).
MARACANÃ — Vende-se próx.
Colégio Militar na Rua Luís G.i-
ms, 4, ep. 304 c| 3 qts., sl., b.,
c, var,, dep, emp. Chave coni
zelador.

TUUCA
panorâmica, sala, 2
tes,. depends. empreg
varanda, etc. Facilita-ce
se proposta pj pgto

2 por andar — de sala-
living, 2 òu 3 quartos
com armários embuti
dos, 2 banheiros sociais,
dependências completas
de serviço e de empre-
gada, e garagem. (To-
dos os quartos dão fren-
te para a bela tranqüi-'a 

Av. Heitor Beltrão).

aço,! Ponto
e -aceita*

altamente resi-
vistaTOLoiiclencial. Preços, desde

iclio).
Vendas PREDIAL MÔNACO. Tel.i
cal Rua Uruguai (melhor trecho)., NC(.$ 28 537,60, Com

TIJUCA-R10 COMPRIDO
APARTAMENTO na Tijuca, ven
do, vazio, cj 2 quartos, snla ?
dependências completas. Preço de
ocasião. Ver na Rua Barão de
Mesquita, n. 595 — Cem o por-
teiro, Sr. Jucá.

ATENÇÃO - Vendo Tiiuca -
Casa tipo bangalô — 3 quartos,
2 salas, banheiro social comple-
to. Grande cozinha, dep. empr.
Lavanderia — Garagem — Jar*
dim — Cisterna. Parte externa
em cerâmico. Pintura à óleo.
Sancas, florões, sinteco, grades
de ferro. Acab. luxo. Ver — Tra-
tar direto com proprietário. Tel.
58-3666. E. T. a casn está vazia.

inúmeros. Vendo muito facilitado
— Tratar corn Bueno Machado,
Rua Barão de Mesquita 398-A -

ITel. 34.069-t e 58-3233, CRECI
— 1986^ Traba!hamo3_ aos _domingos.

APARTAMENTO TIJUCA -'Vondo
belíssimo op. em fase. final do
construção. Locnl privilegiado, de
frente, a 2 quadra* da Praça Xa*
vier d» Brito, ti 2 ouartos, fala,
coxinha, banheiro e garagom. _ 

—
Construção de primeira, azulejo;
até o teto e banheiro em côr.
Dois milhões de entrada, doze ml*
lliões na escritura e saldo ¦ com-
binar. Rua Garibaldi, 95 - Ver
no local cl Sr. Aragão • maiores
informes 42.6560.

APARTAMENTO nôvo. Vazio. Sa-
Ia, 2 quartos, etc. dep. empr.,
garagem. Sinteco. R. Aguiar, 55
ap. 106. Chaves c| porteiro —
Tcl. 28-2417.

APARTAMENTOS PRON-
SAIA, 3 qls., na Alrn. GÜilhem.jTOS — TIJUCA — Em
3C3, ap. 104 - V. por CrS ledifício de aDonas 4 DS-
45000. Chaves: 303 - FRANCIS. ulnuo ue cip-"<l& *? Fa
CO TORRES, 48-4110 (hoie) oi
52-4133 (CRECI 26).
VENDE-SE apartamento duplex,
1.° andar. Av. Rainha Elizabeth,
3 quartes, 2 salas, grande salão,

banheiros, cozinha e demais
dependências. Informações telefo-
ne 47-9586, das 8 da manhã às

da tarde.

VENDE-SE - Magnífico ap. Rua"
Tubira, 8 esquina Bartolomeu Ml-
tre, sala, 2 quartos, depds.. coz.,
ban. c| box. Ver no local. Tra-
tar Venerando — 22-7282, preco
32 milhões a combinar.
VENDE-SE ap. tipo casa em ave-
nida. Sólida construção de 15 anos
— Sinteco e pintura nova; 2 sa-
las, 3 quartos, sendo um com
armário embutido de 5 portas e
ar refrigerado, copa-cozinha total
mente reformada, azulejada até o
teto, com exaustor, banheiro e
área da serviço com WC de em
pregada. NCrS 45 000,00. 50% à
vista e o restante a combinar —
Aceita-se oferta __ vista. — Ru.
Nascimento Silva n. 217, c/11
ap. 201.

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-

GÁVEA - J. BOTÂNICO endimentos Imobiliários

CÁVFA a™-r..'.r Av- Ni'° Pecanha, 155

excepc. c

CASA - Tijuca - Vendo casa
2 pav. toda a óleo e decorada
garagem para 4 carros, Rua Aguiar

Tratar Rua Conde de Bonfim,
226. Drogaria Americana.

CASA — SalSo 2 n.ts., jardim
dops (10 x 23) quintal, laja na
Rua Dezoito do Outubro n. 303

Vajii - (Perto do Col. S. An-
ios) 40 milh. Tel.: 37-5106 -

Tel. 38-0942 - CRECI 813 -
T.l. 52-1892.
MUDA — Vendo ap. vazio de 2
quartos, ampla sala, armários em-
butidos, dep. empr. Ver no lo-
cal. Preço: 25 milhões. Rua Fer-
dlnando Laborlaux 2-tó, ap. 401.
Tratar_pelo^ tel.t 34-7312^
COBERTURA DE ÍÜXÓ - TÍrrãço
enorme, 2 lívings, sala jantar, 4
qts,, 3 banhs, dependências^ de
luxo, 2 vagas na garagem. Linda
vista 380 ml — Rua Almirante
Cochrane, 54. Tal..: 34-1458 e
"4-3188 - Vendo CrS 120

íentrada de NCr$ . .. .
|l 280,00 e prestações
de NCr$ 408,75. Proje-

jto aprovado. Constru-

jção da PRONIL -Cons-
'trutora Lida. Informa-

ii^ò-ismji.aji..
TIJUCA — Vende-se casa com 4
quartos, 2 salas, 2 banheiros to
ciais, varandas, salão de jo^os,
f.irdim, quintslj garagem para 2
carro», dependência?. P^rto do
Maracanã, Colégio Militar. Inst
tuto de Educíçiio — Ver nn Rua
Benevenuto Berna, 45, «oi
bados das 15-ii 17 horw a do.'ões e vencjaS: no |0cal,
mingos das 15 as 18 horas — 

pwwu 
**¦ v" »

Esia rua fica transversal à Ru»!|ioje e diariamente, ate'as 
22 horas. PRONIL -São Francisco Xavier, 17-*.

V. urgente na R. An-
ap. c/ 2 grandes

TIJUCA -
drade Neves ap. c/ 2
qts., tima sala, banh. e coz. —
38-1364 - MACIEL - CRECI 250.
TIJUCA - Vende-se ap., 3 qts.,
sala, dep. de empregada, banhei-
ro em côr, garogem, 2 enlrôdas,
salão de festas, área envidríçsdar
R. Desembargador Izidro, 60, ap.
104 - 48-7501 - Visitas das 15
às 18h.

TIJUCA - No melhor
ponto, a melhor planta,
o melhor negócio, o me-
lhor preço, fixo e irrea-

Promoções e Negócios
Imobiliários Ltda. — Av.
Rio Branco, 156, gr.
702, tels. 42-4966 e ..
42-6760 - CRECI 667.
VENDE-SE 

"grande 
casa 24 como-

dos 16 p| 42, na Rua Aristides
Lôbo, lel. 28-0674.

VENDE-SE" ap. 302, 2 cits., tl.,
coz., bnnh., deps., na Rua Major
Ávila 242, construção bem adian-
tada. Mais informações peio le-
iefone 34-2520.

dois:,"-326!.

GRAJAU ~- Troco mi excelsnt*
ap. 2 qls, com plây-ground, mo-
mo, qaraqem etc, por outro 2
qts., Grajaú, Tijuca, Vila Isabel,
dif. a combinar. Tcl. 22-6790, S
às 6 horas.
MARACANÃ- Urgente. C| 7 mC.
Ihõos dj antr. Saldo 3 anoi. —
Vend. ap. pronto d si., 2 qts.,
coi., bnnh. comp. deps. R. Turf
Club, 12 ap. 405. Das . ài 12
horas. Sab, e dom. Org. Daniel
Ferreira. R. 7 do Setembro, 88 —
2." - Tol. 32-3638 • 42-0975 -
CKECI_23£.__
NEGOCIO URGENTE - Vende-sõ
conf. res. na Rua D. Maria, 60
casa 1, ver no local, c| D. Ma-
ritiuinha. Fone 22-0581 - CRECI
Í05.
OFERECE-SE Cr$ 11 000 000 

'h

vista, apto, pequeno cu cass, no
Graiaú cu Tijuca. Telefonar pe»
ra 38-1309 ou 3S--I174.

PERMUTO casa tipo «p. Graiaú
por casa mosmo bairro, diferon»
ca s combinar, Sr. Carlos. TM.
53.6990.
PRIMEIRA locação - Vila Isabnl'.
vende-se sp. 3 qts. 1 sala, sele-
ti, banheiro compl. copa, cozini-a
dep. compl. empr. e garagem. R.
Heber de Bò;coli 101. ap. 301.
Informações nc iocal sábado e
dominçio das 10 ás 16 horas, c|
Sr. Sérgio.
VILA ISABEL - V. S. quer ven-
der sou imóvel? Fara«nos uma vi-
sita ou nos tolefene que nó* ©
vendêramos om 30 dias sem qual-
quer despesa para V. S. — Tri-
tar com Mollo Affonso Engenha-
ría Ltda., na Rua Constanca Bar-
besa, 152, grupo 401 — Méier —
Tolefonoj: 29-2092 _ 49-3261.

VENDO - Rua Vise, 
"Sta. 

Isa'.
bel, 10-504, c| 2 q., a. Ver na
local. lnf. Av. Rio Branco, 81
_ 1 105 - CRECI 628 - Tel.s
43-7-Í45 — Gavazzi.
VILA~ ISABEL - Vendem-se casa
cem quart'.-, iala, cozinha, ba-
nheiro e irea. Entrada de Cr$
4 000 000 e o saldn em prest**
cões de CrS 1S0 000. Ver na R.
Maxwell, 195. Tralar em Mells
Affonso Engenharia Ltda., na Rua
Constanca Barbosa, 152, grupo
401. - Telefones: 29-2092 ou

VENDEM-SE aps., de

ving, três ótimos quar-
tos, dois banheiros so-
ciais, copa-cozinha, de-

kh5miih7„52. £ .VnSf0^ pendências completas de
empregada. Fachada em

e gara-
gem. Acabamento de
luxo com elevadores
OTIS já funcionando, si-
nal a combinar e pres-

Vende-t» ei- tações mensais de Cr$
430 000 (menos que um
aluguel). Não deixe de
ver ainda hoje de 9 às

iuSlável Rua Uruquai, quartos, sala e dependências, pe-ÍVILA ISA5EL — Vendem-se ca-
1 _ 

' 
, i ;Io preço cruzeiro novo dez mil $n* «em 2 quartos, 2 salas, con-

471, CJUclSe eSCJUina de Cruzeiros. Outro de dois ou três! nha, banheiro, depend. emprega-
inrlnrlo M-im fm (,,. i|Uírln, duplex. com bom ter-ida _ irea. Entrada CrS......Andrade Neves, tm tasevç e'mu\i, vista, fica a cincoU ooo ooo • o _m_ ,m Prer-
final de acabamento — mlnutoj da condução. Rua Elireuitacõos do CrS 270 000. Ver n»Tinai ae acaoarnen.iu. iVisconli 203, in(ormaçõcs no ep. Ru. Maxwell, 197 - Tratar em
Apartamentos de Sala, ll-|202 com o proprietrlo. Tele(onO|Mello Affonso Engenharia ltda.,

'32-8631, fica paralela À Rua Ita-jna Rua Constanca Barbosa, 152,

piru. Rio Comprido.

2
decorado.
PRAÇA DEL VECCHIO'23 - Ap. nactilhfli; PilntK
201 - Vendo 3 q. 1 s., garagem paSTIinaS. niOTIS

vazio. Base 50 mll. Aceito ofor-
tas 25-6095 - Sr. Areno.

PRAÇA SAENZ PENA - Vende-
se uma casa na Rua Barão de
Pirassinunga, 33 Cr$35O0OO00.
Tel.i 49-5827.
RIO COMPRIDO -
ss grande, duplex, em terreno
10 x 36 - NCrS 5 000,00, com
50% financiado, 15 anos — Rua
Guaicurus, 88, c/ VIII - Tel.
2B.86-I1.

VENDO ck_ _ terreno. R. Dr.
Satamini. Tratar R. Conde de Bon-
fim, 59, ap. 801 

VENDE-SE ep. à Rua Dr. Satami-
ni, Prcça Afonso Pena, 3 quartos,
saía e mais depend. Tratar tele-
fone 48-9515.
VENDE-SE - Uma casa, Rua Ba-
rão Petrópolis n. 388, casa 50 -
Tratar Rua Barão Petrópolis n.
440-A — Esta casa fica em terre-
no da Santa Casa. Preço ....
4 500 000, sendo 2 500 000 en-
trada, o restante em 20 veies.

Agora: Casal Gr's_ 612h4 _ Tels.;salão e três 52-0221 e 32-7270 -

COPACABANA - Coniugado,'99 /.1 no __ nPPTO I1F
Posto 6. finalilnha construção,]^ °luz- ucriu. UC
13 milhões, sinal 50°i, saldo 18|VENDAS AVULSAS. -
— Tels.: 3Ó-Ó325 todo o dia ei i in? r-ncr-i ______
22-9453 «té ii 12 horai. U. 107 CRECI 66.

PANEMA - Vendo ap. hall,_ent.
qt. ti,, sept., coz., banh., tômc-
dos amplos e cUrot, indevas.,
pint. óleo. Preço baratíssimo: 22
milhões a comb. Vsr e trat com
prop. diariamente exceto domin
00, 

". aiariamenre exceto tíomin-l^n qoqc
Rus Bario d» Tôrrc, 6311208.14Z-O00O.

quartos Decorada. NCr$(CREC| 604) 
" " 

(p300 mil. Ver hoie Oso- -r,,-^—1-. r——,

VENDE-SE um apartamento todo
decorado, com sala, quarto, cozi-
nha, banheiro o garagem. Preço
Cr$ 20.OCO 000 sendo CrS 
15 000 OCO de entrada

, , ., Itanta em 20 meses. Ver e tratar
RUA 18 DE OUTUBRO, 25- Ven-HÇ horaS no local. Ven-h Rua Aristides Lobo, 112 - Ap.

ÍSSJSJw1 íuTSSKdas: JULIO BOGORICIN\Wi
separados, querto de empregadal CRECI 95 — Av. Rio'ANDARA! — GRAJAÚ -
e demais dependências. Tratar R. n-Ar»n
Álvaro Alvim, 3i,_b.o sndar. jBranco, 156, sala 801 —.VILA ISABcL

rio comprido - c"»m, «Tido, ye|s< 52-8774 e 22-2793.U-õTpjr
2 quartes, 2 salas, copa, cci:nha,l _|ANU.-aKAI
banheiro completo, dep. empre-:TIJUCA — Vende-se ap. nôvo, pin-js», lo

grupa
o 49-i

401
241.

Tel.Fonei: 29-2092

VILA ISABEL - Vende-se tpsr-
tamonto novo, em fase d» aca-
bamento para «ntreça ate setem-
bra, com 2 uuartos, satã, coiinhd,
banheiro e irea. Entrada CrS..
6 500 000 e o saldo em presta-
cões — CrS 200 000. Ver na Av..
2B de Setembro, 254 a 260, Hp.
405 — Tratar em Mello Atton.e-
Engenharia Ltdo., na Rna Coni-
lanei Barbosa, 152, mupo 401 —
Telefones: 29-2092 • 49-3261.

entrega em 25 meses.
Informações no local até
as 22 h ou na Av. Al-,
mirantp harrnen A 91 °iítranc\/ 

'a 
Antonnr Dan.l! 1"- dep. emp. elevador etc.ldep. empregada, pintura oieo,miranre Barroso, o, j.\. |i,iransv. a an.enor xan-j_ NOÍ 35 000r ent_ 17 ooo, «»nca«, ultimo andar de írente,

- S 2106:9 - Telefone

RIO COMPRIDO - Vendo ap. -

_,„!ATENÇÃO - Tiiuca, íp. ed. c/|hall„ salão. i. inverno, 3 quar.
TIO DUC|Ue CStrada, /O pilotis. Av. Paulo c\e Frontin, c/jtos, copa-cozinha, banheiro, érea

Oel) d" 10 às 18 HoraS.!'*••• 3 >"<>'¦ Trat. R. rrod. Mé-lgaragem. Av. Paulo Frontin, 140,
ií i o-r ,1.1 |ler, '5, 1/ 304 - Tel. 4Ç-8623'»p. 601 - Ver local a tratar
1 Iratar J/-4I4I. |_ Dias • Luiz - CRECI 1C74. 52-3002 - Thomai.

Rua Ernesto de Sou-
9. Esplêndida residência 2

jada, garnner.i, pequeno quintal.liado a óleo, uma sala, 3 qts., ba-ip.w. 200 n-2, pronla entres!.
NCrj 55,000. Rua Dona Cecília.nheiro, cezinha, dependências pliTerreno Ux24. 3 qts., benh. so-
n.o 20. (empresadas, vaga na garagem.Icial, escritório, cer., 3 sis., iar-

Rua, Alzira Brandão 59, ap. 402.|dim, quintal cl árv. fruí., arm.
Ver com o Sr. Pas:os.  emb., área c[ 2 tanques etc. Ver

TIJUCA - Venda-»e caía-mansão fr."'"^ 
o dia inteiro. Imob

salões, 4 quartes, 3 banheiros,l1"'^^^- Teis. ol-2851 e 31-1621

copa, cozinha dependências p||~ t-"tUi 466.

empregados. Tem um pomar dejCASA altos e baixos, quintal, ga-
000 metros quadrados. Tratai, ragem. Vendo Rua Sá Viana 44 -

46-2595. 'Graiaú. |

VENDO casa na Rua GralaO, cm
centro dc terreno de ]0x40, cl 2
salas, 3 qts., varanda, i. inverno,

qt. de empregada,'copa e co:.,
quintal e garagem. NCrS 70 000,00
c| 50--Ó de entr. e o restante *
combinar. Marcar visitas pelo let.

U3-2671 a partir das 10 hi. de
da-feira. Sr.' Heitor.

VENDO ap. iala, 2 qts. etc. 22
milhões. Dez enlrada. Rua Rosa
e Silva, 119-A, ap. 101.
VENDE-SE ãp. 101 cia 

"Rua 
Barãi

de Mesouila. 931, 3 quirtos etc.
entrada:, sinal 15 000. restan-

te 60 preslaç5cs. Informares lo-
cal hoje e domingo até bs 12
heras. Sr. Pires. Tcl. 52-2882.

LINS-ECCA DO MATO
ÃGÔRÃ-- 

"SÓERAÍi 
LINS - B

Mato a R. Aquidabã, 605 c! 68
ci vard., sião., qt. c| arm. em-
but., copa-coi., banh. compl.,
área cl tanq. c| 5 000 entrada 4

parcelas 500 rest. 4 anos, ace.to
Caixa ou IPEG. Ver C| própria-
tário.

m



O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA CLASSIFICADOS - Jctn-I <!o Era;!!, lábado, 4-3 57 — 3,

CASA — Vencio ólima, bairro par.
ticular, Não fica enco3ta morro
nem sofro enchente, Rua Conse-
lheiro Ferraz, 65 cj 28, Lins dfi
Vasconcelos. Tratar no local, sem
Intermediários,

LINS — Vendo-se casa var., sl.
3 qls. copa, coz. bonh. terr.
12x30. Kua Cabuçu 241. - Ver
c tratar no loco!, hojo i ama-
nhã, das 10 às 16 _hs.
LINS — V. S. quer vunder seu
imóvel? Faça-nos uma visita cu
nos tolofono, quo nós o vondo*
remos em 30 dias sem qualquer
düsposa para V. S. — Tratar ccm
Mello Affonso Engnnhoria Ltda.,
na Rua Constanca Barbosa, 152,

grupo 401 — Méier — Tolofonos:
59-1092 j> 49-3261.

UNS — Vonde-so ótimo «parla-
monto vazio, l.a locação acaba-
cio do construir, ccm 2 quarlns,
s.ila, cozinlia, banheiro om tor,
ároa e terraço de 50 m2. Vor na
Rua César lama, 106, casa 9 ap.
201 - Chaves na casa 10 — Es-
Irada: CrS 9 000 000 o o saldo
«m prestações do CrS 300 000
sem juros. Iralar om Mello Affon-
io Ensenr>or'*a Ltda., na Rua
Constanca Barbosa, 152, 3H*P0
401. Tels. 29.2092,-» 49.3261.

LINS — Vendem-se aps. de 2 qts,,
a', et:., ocupados sem contrato.
Kua Verna Magalhães 21ó, Ws.
NCrS 16 500,00 c| melade ò vista
c metade 24 meses. Ver no op.
201, a partir 14 h. Imob. Góes.
Alcindo Gunnah.ira 24, grupo 1 214
Telefone 22-7812.. CRECI 202.

1IN5 -- Vende-se 1 apartamento
térreo com 3 quartos, 1 sala, de*

pendências de empregada. Enlra-
cias independentes, jardim e boa
érea de -.erviço, perto da Esta-
cão do Méier. Facilitado. Aceita-
se Caixa Econômica, Rua Ibique-
ra n.__72. ap. 102.

Tins Vasconcelos - Vendo
último! aps. de 1 e 2 qts., sala,
etc. em construção, é garantido
cm escritura, preço fixo, até
entrega das chaves. Crj
2 000 000 cle entrada. Telefone
58-2886. cliár, depois das 16 ho-
ras.

JACAREPAGUA - Taquara - Vcn-
do terreno do 735 m2, cam duas
casas, sendo uma de 2 qts., 2 sa-
las e dep. e cutra de quarto, sa-
Ia e deps., à vista ou a prazo.
Ver na Est. do Eng. Velho. —
Lote 7, quadra 4, cu tel. 23-2135
— Segunda-feira, (Jardim Boluna).

JACAREPAGUA - Vendo casa 3

qls., 2 s., o, b., q. c b. empre-
qada. Terr.no 10x22. Tratar Trav.
Pinto Teles, 11). Tel. MH 764.

JACAREPAGUA - Campinho .—
Venào casas novas cle vila ccm
fachada colonial, sala, 2 qts., ani-
pia cozinha, bom quintal etc En-
Irada do NCrS 1 500 novos para
construção da rüa da vila e o
saldo a longo prazo, sem juros,
em condições excepcionais, Ver e
tralar ccm o proprietário, na Rua
Maricá, 229, ou neles telefones
':ó-i2-IO c 52-2252, Ruy de Al-
meida - CRECI 909.

LINS DE VASCONCELOS - Ven-
do-se apartamento 202. Tratar com
Sr. Luís no local.
LINS — Vendo em oportunidade
ótimo ap. cle frenle, c|^ 2 qu.
mais o cie emp., reversível, sa-
li. e vaga para carro. Ver na
Rua Vileia Tavares, 260 np. 101.
Ccm 50% de entrada c o sal-
do como aluguel. Tratar na Av.
Graça Aranha, 226 sj 30-t. Tol.:
J2.66_f_ -_ CRECI 1 026.

TÍNS - Vd. à Rua. Maranhão, 37?
- sp. 201, frente, luxo, c! gara
gem e tel. Ver no local, sábado
e domingo ci D, Dulce. Tratai
Rua Bento Cardoso. 721, 1.0 and..
saias 2 e 4, Brás de Pina. Sr.
João Martins, todes os dias,, ho
rário comei c.

JACAREPAGUA' - Ótima area
para plantações c| galpào e meia
água 90x100. P. 25 m. Fac. Ver
c| Manuel Est. Bandeirantes 5106
- Tr. C| M. Pereira 42-2294.
PR~ÃÇÁ~ SECA" - Vendo ap. pri-
meira moradia, entr. 4 OCO pres-
(ações 200 — fac. entrada. Acei-

oferta. Tratar Cândido Eeni-
cio 50 sala 205.
TROCA-SE terreno 10x50m, Jaca-
repaguá, Est, Tindiba, 350 por
Karmann-Ghia 65 em diante, res-
tante a combinar.
TAQUARA — 2 luxuosas c bellsjt-
mas residências, na Estrada Rodri-
gues Caldas, sendo: n. 705 — Sa-
Ia, 3 quartos, banheiro, cozinha,
varanda em toda extensão c maÍ3
apartamento de empregada nos
fundes. Tcl. 92-1635 - Cetel -
n. 1 053 — 2 pavimentos com 2
salas, 5 quartos, banheiro, cozi-
nha, garagem, piscina. Telefo-
ne 92-1535 - Cetel. Tratar ccm o
proprietário, Largo da Taquara
n. 170 - Barraca Aiul - Sr. Nilo.

TAQUARA - Passo 2 lotes 8xló,
juntes cu sep. pl preço ant. CrS
3 800 000, financ. em 4 anos.
Valor atual. Cr$ 6 400 000. Tra-
tar c! propr. R. Carolina Machado
n.° 528, ap. 303 — Madureira. —
Tel. 90-1175. ,
RESIDÊNCIA fino çjôsto, varando,

Í3 quartos, sala; bnnheiro em còr
rosa, coxinha, área coberta, en-
trada psra carro. Vende urgente
cu troca por apartamento Tijuca.
Transfiro hipoteca da Caixa Eco-
nômica, Rua Pinto Teles, 26ò —
Jacarepaguá. ___
RECREIO DOS BANDEIRANTES -
Vendo terreno da praia, osqulnoja
junto ao Pontal, prcnto para cons- cj 5. Não 6 vila casa ci 2 pavs,
truir e outra também de esquina-em acabamento, pertas e janelas

LINS - Vd. aos. de 2 flts. Veí
è Rua Maranhão, 377, heje e
amanha c| D. Dulce. Trat. Sr. João
Martins à Rua Bento Cardoso, 721
- l.o and. Brás dn Pina.
UMS — Vende-so apartamento va-
aio, ccm 2 quartes, sala, cozinha,
baütieiro nm côr, dep. de empro*
¦gctía, 3 varandas, irea, ap. em
étlmo criado de ccnsetvaeão, <f/
«ir.laco. Entrada CrS 7 Í00 000 o
o saldo em prestações dn CrS
303 000. Ver na Rua Caiapó, 71,
c/ 2 ap. 201. Chaves no n." 87.
Tratnr em Mello Affonso Engo-
nharia Ltda., na Rua Constanca
Barbosa, 1S2, grupo 401 — Tols.:
29-2092 e 49-3261.

m Iccal previleglado ccm casa
de moradia semi-acabada. Dou cs-
erltura c Íacilito o pagamento. —
Tratar no local. Avenida Sernam-
hetiba (Praia) altura do Km 15
tnols 800 metros. Recreio, a
qualquer dia inclusive sábado c
domingo, _ 
rAC)UARA"°Í-Ven'do*'loíe' plano
de 9x25 00, frente para a rua.
Preco Cr$ 3 500 000. Mensoli-

dade CrS 100 000. Ver a Est.
do Rio Grande, 1 916 com pro-
prieínrios. •
TERRENOS - Taquara - Vende-
mes letes planos com água, luz
e condução à porta. Baratos. Pre-
ço CrS 1 600 000. Mensalidade CrS
50 000. Ver à Est. do Rio Gran-
de, 1 916. Direto com preprieta-
rios,
VENDE-SE - Uma cas. Rua Cán-
dido Benício 2 080 c| 9, Jacaré-
paguá. Tratar R. Frei Fabiano,
524 - Méier.

PRÉDIO de apenas 3 pav. 1 p|
andar, acabados de construir. —
Tcd^s rie frente, cl 2 qtos-, am-
p!a sala, cepa-toz., banh. em cor,
e dem. dep. Apenas 9 000 ent e
45 prost. 300 sii. Ver e tratar c|
pr;p. Rua Porto Alegre, 89, qua-
te erq. R. D. Romana — lnf.
Tels, 30-0667 e 30-5192.

VENDEM-SE apartamentos novos
com sala, 2 quartos e banheiros,
cozinha e demais dependências,
bom preço e pouca entrada a Rua
Corcnel Tendim, esquina de Ale-

andre Ramos, Jacarepaguá.
VENDE-SE casa vazia, moderna,
precisando reforma, 3 quartos,

aranda etc, a -42 m de toda

ta-se Caixa Econômica. Rua Ibi-
quera n." 72, ap. 102.

JACAREPAGUÁ
A' VENDA 3 lotes dc 12 x 40 -
-na Rua Alberto Pasquaíine, lotes
91, 97 e 93, com anua, luz e
calçamento, rua quo sai de Gere-
mario Dantas n. 498 — Olimo
loca'. Tratar na Rus Ann Silva
n. 125 — Tel. 461 — Jacarepa-
guá. 

dentro do centro comercial, luz
e força própria p| grande firma.
Av. Ernan! Cardoso, sj 30-4. —
CRECI 1050.

condução de Jacarepaguá. RuajeASA - Vende-se, Rua Frei Pin-
Cap. Meneses 821. Preço: NCrS i0, 86, 3 quartes, sala ou 2 quar-] Rua Cacilão Macieira
35 000.00, 50% a prazo.  tos, 2 salas. 2 banheiros, copa,j gentina do jnquiíino.

cozinha, varandh, quarto e ba-
nheiro emp. Toda reformada. —
Tratar local proprie iá rio, 10 mí-
nutos Centro - CRECl 35.

VENDE-SE terreno no loteamen-
to Curicica, Jacarepaguá, 450 ni2.
Tratar R. Sousa Barros, 586, fun-
des.

ATENÇÃO — Jacarepaguá, vendo
tesa de alto e baixo, hall de entr.
talão, coz., banh, em cima, 2
qt:., banh. em término de cons-
IruçSo. A vista: 10 milhões ou
15 c| 5, prest. 150 m. Trat Rua
L(:ônidcs_ 12 s| 205 ^-_P*enha.
ATENÇÃO — Vendemos no co-
ração da Praça Seca, Terrenos
com pequeno íinal e conforta-
vel casa. Tratar pelo Telefone
90-2027 - R. Baroneza, 764.

VENDO - Área com 897 m2 com
luz e"água, junto ao Autódromo
Internacional do Estado ds Gua-
nabara, no melhor ponío do Re-

o dos Bandeirantes (km 5).
Tratar tel.t 49-6514 -José.

VENDE-SE' — Casa nova com" tal.
da CETEL - 92-0386, 3 quartos,
sala, copa, cozinha, bom quintal.
Rua Retiro doi Artistas, 1 025.
Jacarepaguá.
VENDO um terreno junto a Praça
Vila Valqueire, prcnto para cons-
truir, todo arborizado com água
e luz. Tratar à Estr. Intendente
Magalhães, 889, Praça Valqueire.

ATENÇÃO — Jacarepaguá — Não
perca esta oportunidade. Loles
rfi-idenciais e comerciais, frente
para as Ruas Cândido Benício e
Finto Teles. — lnf. no local com
o proprietário 

— Rua Cândido
Benício, 687. _____________
CASA — Jacarepaguá — C| 2 qts.,
sl., coz., banh., lag., taq., cô-
medes grandes, primeira locação.
Terr. 12x30. Entr. Largo Pechin-
cha e Freouezia, p] 18 milhões,
6 entr. Ch. Av. Geremário Dan-
Tís, 39, seb., c] Ferreira FÜho
Tel. 92-0757 ou 288 Jpa. CRE-
Cl 1091.
CASA — Aceito Caixa (está den
tra das noves exigêrfeias), centro
dc terreno c| 2 qts., sala, varan
da ele. lerreno 12x30 c| árvores
frutíferas. Base: 25 000 000. Rua
P-nle Nova, 317. Enlrar Rua Belo
Vale.
JACAREPAGUA' - Casas, sítios
lotes, com OLIVEIRA - Est.
Pau Ferro n. 1411.
JACAREPAGUA - Vendo terre
no de 8 x 18,75, na Ladeira dn
Freguesia, 114, lote XII. Preço
dois milhões e oitocentos a vis-
ta_-_Tel._49.813_.
JACAREPAGUA — Vencio aparta
mentos vazios, de luxo, com 2
•quartos, sala, cozinha otc. Rua
luís Beltrão, 39, melhor rua de
Jacarepaguá, ccm 8, 9 ou 10
milhões de entrada e saldo como
aluguel. Hoje o dia todo.

JACAREPAGUA - Vendo casa
vazia 3 qts., e deps. terr. 12x60
base 15 000 e| 5 000. Ver na
Est. do Bananal 755. Tel. 30-4047
•— Hoje e amanha .
ATENÇÃO — Jacarepaguá — Ven-
do propriedade com 2 casas. En-
trego vazias. Base: 50 milhões.
AIC. Rua Pinto Teles, 535 ou
tel.t 42-8911 - 42-4485. - Sr
Cavalcanti.
JACAREPAGUA - Vendo, troco
p| outra ou ap, ac. carro c/ par
te da ent., casa cf 3 qts., sl.,
coz., 2 banhs. lav., c/ 22 rr.2
- Terr. 12 x 46 - V. T. Ru:
Comendador Siqueira, 96 — S.
Costa.
JACAREPAGUA - freguesia -
Terreno 10 x 40, NCrS 4 000,
ent. I OCO, rest. 100 p/ mês -
Trat. Fred. Méier, 15, s/ 304
Tel. 49-8633 - CRECI 1074.
JACAREPAGUA - Vende-se casa
grande vazia. Rua José Siiva n.°
84 -- Freguesia.
JACAREPAGUÁ - Tanque. Rua
Pedro Luís. Vendo ótimo terreno
20x60 - lnf. Tel. 29-1280.

JACAREPAGUA - Freguesia - R.
Aracjuáfa, 67ó, leie 25. Passa-
se terra. 16x18 com obra em p
do laje. Tra. sáb. e dom. — Wil
srm nroo.
JACAREPAGUA - Vendo casa de
vila c/ 2 aps. i de sala, 2 qls.,
coz., banh. e área em í-err. de
9x19. Ver R. Dr. Bernardino, 599,
casa 19, próx. Praça Sèc3, cond
c/ o dono. Tcl. 42-9360 - Ma-
chado. Hor. com.

JACAREPAGUA _-- Vendo palace-
le de luxo, recém-eonstruído c| i
¦qts,, 2 sls., 2 banheiros sociais,
coz., pintura a óleo tudo am-
p!o, ap. p| empregada, garagem
p! 4 carros, ótimo tereno. Ver
cj o deno. Av. Geremário Danta;
657 tel.: CETEL 92-2013. Preço
a combinar.
CREVROLET TAXI 46 - bom es
tado - 2 200 OCO, ponto praça
do Galeão — l!ha do Governa-
dor - XIMENES._
JACAREPAGUA'""- Vendo terre
ro de vila, 8 x 17 —Rua Go-
dofredo Viana n. 368, casa 5 —
Sr. AUGUSTO.
JACAREPAGUA - Confortávcí cs-
sa com piscina e telefone. Tro*
ca-se na base de aluguol por ap.
ou casa na Tijuca ou Graiaú. Te-
lefones 5B-5723 cu 38.9502.
JACAREPAGUA - Vende-se ca
ta nova na Praça Seca, 2 quartos,
laia, copa, cozinha, 2 banheiros,
quarto de emprenada e bom
quintal. Preço 55 000 000 - Rua
Pedro Teles, 600 casa 64.
JACAREPAGUA - Terrenos pron.
tos p] construir • meror, com
condução à porta, escola comer-
cio, cl 500 mil enlr., rest. 55 por
tn_> s| juros. Tratar Silva Rabelo,
2,*_L 30, - Méier - Telefone
29-7585 - Creci 189.

ABOLIÇÃO — Vendo urgente me-
lhor oferta à vista. Terreno c]
360 m2. Rua Teixeira de Carva-
lho 50 m. Av. Suburbana com 2
casas abandonadas. Telefone: ..
27-0443. 
ATENÇÃO - Bangalâ - Madu"
reira, 3 quartos, 1 s., coz., bh,
ao lado de outras lindas casas
p=r nós Construídas, esta a úitt-
ma em lerreno independente en-
tr. pí carro, 300 metros da Rua
Carolina Machado — Acabamen lo
a gosto comprador. Banheiro em
còr, mármores, frente rua calça-
da, 25 milhões, c| 7 c 500 do
entr. resl. a prazo, infor. c] o
próprio. Av. Suhurbana n. 10 432
— 2,° and. Cascadura.
ATENÇÃO - Méier_- Casa 2 qts.,
sala, ccz., dependências e terra-
ço c] nosse- em 60 dias c[ Cr3
5 000 000 ent., rest. como tlug.
sem jures. Ver R. Itamarrcá, 52
c| 2,( proprietária. Tratar R. Pli-
nio da Oliveira, 103, i.° andar
- Penha.
ATENÇÃO - Mesquita, casa no-
va, vazia, cm centro de terreno,
2 quartos, sala, depend. ent. de
carro. Vende-se cl Crí 3 500 000
ent., resí. cemo alug. sem |urcs,
Ver R. Elpldio, 149. Neva Mesqui-
ta. Tratar R. Plínio de Oliveira,
103, l.o. nndar__Pen__

A IMOB. CREMILDA vde. terr.
11 x 40, quint,. Rua M. Murtl-
niio, 92, próx. à Rua Goiás. 15
milh. Financiada. Tel. 30-3195.
ATENÇÃO"-' Loles 10x26," prcVrT-
(OS para const. Rua calçada, água
lu/, otc. Sinal 500, pag. 42 me-
ses. Ver Est. Henrique Melo jto.
n. 7-40 — Osvaldo Cruz. Tratar R.
Maria Freitas 73 sl. 301. Mad.
CRECI 36.
ATENÇÃO - CASCADURA - Jt.
Av. Suburbana. Vond. Casas pron-
Ias. C| tl., 1 e 2 qts. cot. banh.
quintal. Sinal 1 000 000. p[ nt.
escritura. Prest. 121 000. Ver R.
do Amparo, 430. Das 8 às 12
horas. C| Sr. Sousa. Org. Daniel
Ferreira. R. 7 do Setembro, 88 —
2.o Tol. 32-3638 • 42-0975. -
CRECI 236.

ENGENHO DE DENTRO - V. S.
quor vondor sou imóvel? Faça-
nos unia visita ou nos lo!ufono
(.uo nós o venderemos om 30
dias, sem qualquer dosposa para
V. S. Tratnr com Mello Affonso
Engenharia Ltda., Rua Constanca
Barbcsa, 152, grupo 401 - Máier
- Telefones: 29-2092 o 49-32úl_

ENGENHO NOVO - Vendo Rua
Beia Vista, 198, casa 2, com 3
quartos, sala dep. Tratar condi-
ções venda, segunda-feira D.
Lourdes - 27-9031 .
GUADALUPE"'- DEODORO; -
Vende-se a casa 40, alio e bai-
xo da Rua 12 — quadra 30, 3
quarlos, sala e cozinha, 2 ba-
nh!? i r o s — v a zia.
GRANDE OPORTUNIDADE. -
Vende-se terreno Abolição, r.a
Hua Braulio Muniz n. 37, mo-
dindo II X 50 — Trat?r diária-
mente, 95-03.16 CETEL, melhor
oferta.
GUADALUPE -Vendo 2 casas", 1

a_ia. Entrada 5 000 000. Tratar
Rua 12, Quadra P, cas? 9.
GUADALUPE - Ollvar Vende '—
Ap. térreo z., 3 qts. e deps. —
Preço 10. Ent. -1,5 saldo, pi mer.
120 mll cl jures. Tratar no 2°
andar.' R. Romeiros, 192-A. Penha
-'Tel 30-7494 - Creci 422.
INCORPORAÇÃO no Engenho dê
Dentro, tenho bogi terreno c|
casa velha na Praça Rio Gue. do
Nrrte, R. Dr. Leal, 306 — Vendo
pela melhor oferta. Tratar c\
prcprieíarlo, segundas e quartas
de 14 às .16 horas no local.
JACARÉ' - Vende-se casa de la-
je, ccm 2 quartes, sala, cozinha,
banheiro, copa e quintal - 8
milhões de entrada, o restante a
combinar — Ver qualquer dia c1
Sr. Jcão — Rua Alvares de Az?-
vedo n. 172, c| 1 - Ônibus
Mauá—Méier.
ACARê"*-  

"

MADUREIRA - Vende-se grande
terreno 1 ò x 60, na Rua Conse1
lheiro Galvão, 146, perto do Mer
cado. Serve para banco, trapi
che, garagem n grandes organl
zações. Tratar com o Sr. Álvaro
- Tcl. 54-3731.
MEIER — V. S. quer vendor seu
imóvel? Faça-ncs uma visita ou
ncs to'ofonc, -que nós o vendo-
temos «m 30 dias sem qualquer
dospesa para V. S. — Tratar com
Mello Affcnso Engenharia Ltda.,
na Rua Constanca Barbosa, 152,
grupo 401 — Méior — Telefones:
29-2092 « 49-3261.
MADUREIRA 

"- 
V. S. quer ven-

der sou imóv&i? Faça-nos uma vi-
¦iita ou nos telefone quo nós o
venderemos em 30 dias sem qual-
quor despe:a para V. S. — Tra-
tar tom Mello Affonso Engo nha-
ria ltda., nn Rua Constan.a Dar-
boca, 152, grupo 401 — Méior —
Telefones: 29-2092 o 49.43261.
MADUREIRA — Áp. novo c va-
zio, vende-so no contro de Madu-
íeira, na Av. Ministro Edgard Ro-
msro, cj 2 qts., sala, cox., banh.
e dep. tvnipl. omp ¦»•*.(.-• t!a. Entr.
8 500 mil, prest. 30O mil s/|. J
Tratar na Av. Brás cle Pina, 96,'"ín 

(Largo da Penha). Tfl.: .. .
30-50-89 - C_ECI_23_. '_

MADUREIRA - Campinho - Ven-
cio casas novos de vit-.t, com fa-
chada coionial, sala, 2 qts., am-
pia cozinha, quintal eíc. Entrada
da NCr$ 1 500 novos, para cens-
trução da rua da vila e c saldo
a Ic-nno prazo, sem juros, em
condições excepcionais, Vor e
trator ccm o proprietário, na Rua
Maricá, 228. cu pelos telefones
36-32-10 e 52-2252 - Ruy de Al-
meida - CRECI 909.

VENDO ¦- Marechal Hermes -
Rua Mambarés, 369, casa altos
baixos, 4 quartos, 2 salas, 2 ba-
nheiroã, . copa, cozinha, depen-
dências empregada, terreno 12x
30. Ver diariamente. Informa.õe:

MEIER — Ctimo apt. de fronte,
ccm sala, 3 qtt., cox., bsnh. qto.
o banr. p/ empreg. e área com

.tanr-uo — Ver ccm o cerretor m-
R. Carlos Costa 15 ap. menle síbado o d-mlngo das 9

201. Vendo de frente e vazio j, 12 ),... na Rua Torras 5ebrinrn
cl s, 2 qts. otc. Ver Hoje ate 17 n . 36 _ 0 aot. está ccupr.d-, s/
horas c| o proprietário
MARECHAL HERMES - Vendo na
Rua Saravatá -409, A apartamín-

BENTO RIBEIRO - Casa terren-i
IOx-16. Próximo Campo Afonsos.
Salão, sl., 3 qts., copa-coz., banh.,
dep. empreg., varanda, garagem
coberta. Ver na Rua Marina, 50.
12 milhe»! entrada e 200 mil
mensais p/ Caix?,. Transferencia.
Tratar p/ tel.t 22-2330, segunda
a tex ta-feira.
BENTO RIBEIRO"- Vendo iunto

rão, Rua Sapopemba 970

cr nlr. mas a desccups.ã-) A foita
p' nessa firma — lnf. Re cha,
Kondmra tmóval-í — Av. NÍIo

tos e unia caca nos fundos. Veriporanha, 151, 9." andar. Tels.:
no local. Tratar tel.t 52-4657 ccmjdí-OMO - 22-0245 • 22-4474 -
o proprietário._Sr. Cardoso. CRECI 2S5J

OLINDA - Ven-ln, na Rua áêna
Pulcherló, 842, ótima prr.priedade
5 minutos da cstaçro, 4 casa:. 2
vazias, sceito cfer*.= . Torreno 33X

ferro, deps. compl. c| gara
gem. Fac. pagamento. Com prop.
Sr. Washington.
BENTO RIBEIRO -' Vendo 

'a 
5

MEIER — Urgente. Vende-se cnsa
quarto, sala, cozinha, banheiro,
quintal, cisterna. Entr ida 3 mi-

S^a' A^Wc^ fe^,-:- 
¦¦"•.-,,.¦,,.

ves com o senhor Lauro nn caía 1..
E-.ta rua principia na Rua Dias OSVALDO CRUZ - Vende-se
da Cruz 59ó |uma cata pronta e dois oos. pot
BÜTER:"- Vende-ae casa na Rualac?bar* de 2 l"»""-..?í'-- <°'

Arislide

VENDE-SE - Uma casa na RualBONSUCESSO - Vendo 3 casas,,PENHA CIRCULAR - Vendo ter-
Jipiaca, 20ó, Casxaduia. Perto de tôclaj com 2 qts., preço: 70 ml-ireno c.-:m *J20 m2 c| 2 casas ve-
toda condução. j Ihões, ent. 15 m. p\ 400 m. Trat.[lhas, íçua e luz, na Rua Ei
VENDE-SE ótimo Terreno ern Rea-,
Icnno (Plraraquara), freníe p/ 2
ruas, condução na porta — Me!r.
10/34m - Tratar com Sr. Gil -
Reg. Mauá - Tcl. 43-4515 da;
13 às 19h .
VENDE-SE — Uma casa em cons-
trução de condomínio, alies e bai-
xo c| sala, saleta, 3 quartos, co-
zinli^, 2 banheiro, caragem e ter
raço por NCr? 8 000,00. Facili-
ta-se. Tratar no local na parte
da manha. Rua Miguel Cervan-
tes, 140 — Cachambi.
VENDO 1 casa e 1 avenida de 6
quartos. R. Ages tinho Barbalho,
301 — M.idureira. 22 mühões c/
ó de entrada, resto a combinar.
Tr. no local diariamente.

Rua Leônidas 12 si 205. — PenhalFIlho, 537 e 543. trat. Rua Lobo
— Esq. com Av. Brás do Pina. _ Júnicr_l_68 ap. 201 ccm Alaixo.
BONSUCESSO""- Vendo à Rua D. PENHA - Vindo" casa"de~2"'c,ts".;
Isabel, Ó44, casa vazia, com 3j c| quintal. Entr. 2 500, pre:;.
quartes, sala, 3 varand.-,;, rjrande j 120 000. R. Ipoiucã, 342. Ven
quarto de empregada de 4x4 e
demais dependências. Ver nc lu-
cal e tratar i Praça das Nações,
n. 220.
BONSUCESSO
reno com casa velha, r-rona indus
trial pesada à Avenida Pes tal,
4á, medindo 11x50, Ver no Iac?.!
e tratar à Przça das Nações, 220
—_ Telcíone_30 _403_"bras" 

de pina Velo. 2 casas
íipo np., frenle, de esq., 2 e 3
qts., SflISo, coz., banh. Ent. car-
ro. Ter. conduçiío à porta. Rua
Alexandre Dias, 11. 30-7155.
BCNSUCESSO - Vendo-se ótimo
leto rr.ftíündo C 00 x 16,00. En-
trada CiS 1 3C0 000 o o saldo

em preitarões tl« Cr$ 100 000 —
Ver na Ãv. Itaoca, 2 086, lole
400. Tratar em Mello Affonso En-

VENDO 1 500 rnil ent., Cli!,sr"'-hn"''? l,tl*\-r,"' Rua C°"*:!!"
consiruqôes novas - 2 qls., 1 st.,[5a- B»rb«a'. _!-}¦¦' 9'ÍPA.4-"* T'

N. Absalão Imóveis. Av. Nova
Iorque, 71 g. 301. CRECI 1 065.
Tol __30_5724._
PENHACasa qt., sl., coz., ba-

Venda ótimo ter- nh-eiro. Terreno 10x40. Ent. 6 000
p. 150. Casa 2 qts., sf., coz.,
banh., varanda, vazia. Ent. 3 500
p. 150. Parada do Lucas: casa 2
qts., 2 sls., banh., 

'ccí.., 
quintal.

Ent. 4 000, p. 150. Casa qt., sl.,
coz., banh., quintal. Ent. 3 000
P. 100. Jardim América: casa 3
qts., il., Coz., banh., var#nda,
toda murada. Ent. 7 000, p. 200.
Apartamento qt., sl., cor., banh ,
varanda. Ent. Z 500, o. 100. Tra-
tar LôIjo Júnior. I 230. 30-3311
-- Hoj-? e amanhã.

cor., banh., jad." e quinta
próprio. Av. Suburbana, 10 -432
-_2.__and?.r_-_ Cascadura.
VENDO - Cascadura — Casa A
milhões dc entr. rest. 40 prest.
de 200 mll. 2 qts., 1 sala, co/.,
banh., constr. nova cj o próprio,
Av. Suburbana 10 432, 2.° andar
— Cascadura.

*,i_f-cnes 29-2092

CASA NA PENHA
b„ vor.

49-3261.

VENDO 2 casas tipo ap. frente
de esq., 2 e 3 qts., salão, coz.,
banh. Ent. carro. Jard. terr. con-
rincão i, porta. 30-7155.
VENDO 2 casas na Avenida Ml-
nistro Edgard Romero, 644 — Ter-
reno de 10>:45. Madureira — Tra-
tar ncs fundes.
VENDO terreno de esquina na
Rua P. Nibreqa, 9 - 50x27. En-
Irada Cr$ 2 500. Tratar Av. Su-
burbana, 8^ 985_cI_73_aoL_101_:
VENDE-SE" ap. na Rua"" Dias dã
Cruz,. 210, ap. 405, Meier. Sola,
2 quartos, .dependências comple-
tas, pelo melhor pre_o à vista.
Ver com o porteiro. Trater pelo
tel.: 56-0112.
VENDE-SE área Anchieta - GB.
Três ruas — A 000 ni2, água c
luz na porta — 7.0 000 novos.
Tralar Av. Nazaré, 2532, ap. 202,,
dar. 8 às 12 diariamenío menos*mo'
domingo.

2 q. 2 J., C
terreno 8x'40. Preço à

vista 7 OCO, troco prr carro ou
financio. Vendo ao primeiro. —
Tratar í Av. B. de Pina 335.A
Tel. 30-4383 com o proprietário.
tíÃIXA ECONÔMICA -Vendo
casa ab. 18)11|6Ó, área exclusl-
va 5,80x7, pode fa.-er 2.° and.
Total 12 CCO, prest. 137. R. Lou-
renço Ribeiro, 90 — Tel.; ....
30-53J_7. 
CASA P. CIRCULAR 2 

"qts., 
sl.,

coz., banh., quintal. Vendo,
enlr. 7 OCO, prest. 200. Trat.
Av. Brás de Pina, 1459-A, próx.
L. Bicio - V. Penha. Bebiano,
hoje e amanhã.
CASA — Vendo na Penha e B.
Pina, vazias 3 e 4 qts., salão
e deps. cj telef-ne, trat. diária-
mente na Rui Nicarágua 175 Io-
ia I, Penha. Tei. 30-4047.

PENHA - PRAÇA DO CARMO -
Diver-.es lotes, 12x30, pronto p|consi. P. A. aprov. etc, e diver-
sa.-. re:. Todas frente de rua, ent.
desde 2 000 000 - Prest. tíerde
100 000. Vor e tratar R. Jagua-
rão, c| a Praça Lagoa Mirim, por
traz da Escola Heitor lira — lnf.
tob. 30-8667 e 30-5192.
PRAÇA DO CARMO -"junto co
Cíne Mello, vd. ótima residência
c| 3 qts., sl., copa, coz., qara-
qem, lavanderia etc, luxo. Trat.
Rua Bento Cardoso, 721, l.o and,
Brás de Pina, hoje e amanhã.
Horário comercial. Sr. Sampaio.

CAIXA IPEG - Ap„ sala, 2 qt>.,
banh., cop.-coz., dep, cempl.
empreg., garagem. 15 milhões.
lnf. no local. R. Ubiraci. 336 -
Higienóoclis cu 42-1525 — Pa-
checo - CRECI 635. 
CASA

IEOPOLDINA
Cairo, 82, junto

Jardim do MéV. Tratar no localí
com o proprietário,

banh. tudo nor ?.5 milhões com!
|15 milhões financiados. Vor e|A. CARVALHO¦ ¦¦¦ Vende na Av.
Iratar no local na Rua Agostl-mlivelra Belo, 540, esquina ci R.
nho Parcir,-,, 105. [Marco Pólo, Vila da Panha, luxuo-

MARECHAL HERMES - Vende-sejpr>ECISAMOS para clientes casas^os aps- do frente, c| 2 qts., s|
õ'íun,a "s"' nc,v'' do la|e' !orren" ou aos. cl 1, 2 e 3 qt: , dokoz., banh. em còr e área. Entmin. da-est. ótima resid. vazia, 2hg - '" '- '¦ ...¦¦"¦

sls. 3 qts. depend. pequena entr.
prest, forma de aluguel. Tratar na
Rua Teresa Santos 564 ap. 101
fundos com Sr. Antônio.
BENTO RIBEIRO - Apenas CrS
1 500 de ent. c 79 presi. 70 000
s!j. Vendi os 3 últimos lotes,
9x25. Todos c| testada p| Rua
Henrique Ferreira, 430, junto à
CETEL — Rua calçada e alta —
lnf. tels. 30-8667 c 30-5192.
BAIRRO V. ALEGRE - Vencio ca-
sa cj 2 qts., sa'a e dep. e ap.
mesmo terreno c| qto., sala e dep.
NCrS 9 500,00 do entr. e NCrS
300 em 36 meses. Est. Água Grán-
de, 1202. Rua Seis, casa 103 -
Irojá.
BENTO" RIBEIRO - Vdo. últi;
mos lotes (10 x -40) prto. pi
construir, sinal 1 milhão saldo
fi comb. Ver R. Ms tias Albu-
quercue n. 32 — Sr. Francisco
- Tratar c| ONOFRE 30-6854.
CASCADURA

Rua A, quadra ü
— Lote 8 — Parque-S, José.
MESQUITA - 18 casas e 3 lo-
jas, tudo 16 mll, renda um mi-
lhão. Aceito VW. DÍ:pcnso cor-
retor e sem dinheiro. R. Minas
Gerais, 450. lnf. R. Duque de
Caxias,_4'l ap. 302. V. Isabel,
MEIÉR - Ãp. de lux~o. 2'qts.i
sala, coz., 4x4 mts. dep. emp.
1 por andar, slccndcm. c| san-
das. Persionas, sinteco. Ver c
trat. ccm Prep. na Rua Silva
Mcurão 63___^_ andar. __
MADUREIRA - Vendotorreno 12

Engenho Nüvo Madvrcira.
Tralar Jel.:_30-£43v _
PIEDADE e Pavuna, rua principal,
vendo casas c| 3 qts., s. c. e de-
pendências — A. C. Dias — Av.
Amaral Peixoto, 350 — Nova
Içiuaçu.
PIEDADE - Vendo ou permuto
ap. de luxo, 2 qt;., sl., coz., de
frente, dep. empreg., p/ ap. cu
casa do mesmo tamanho de Cam-
pinho a Taquara. 22 milhões à
vista. Tel.: 22-2330.
PIEDADE: — Vendo ótimas casas
c-m 2 qts., si., coz., banh. pelox 30 áçjua e luz, beira de estr.l (PEG. 15 milhões, si 1 milhão

com 2 leias c çialpão. pç,.. 15jTr-.ar na Rua Glazlcu, 62. Pilares
milhões, ent. 8 rn. presi. 500 ni.
Trat. R. Leônidas 12 s| 205 -
Penha.
MEIER — Vende-se 1 apartamen-
to térreo ccm 3 quartos, 1 sala,
dapendências de empregada. En*
tradas independentes, jardim e
ótimo área de serviço. Perto da

Vende-se^ 20x50 Estação do Méier. Facilitado. Acei-

CAMPINHO - Vende-so terreno
14 x 30, ótimo para qrande

residência — Preço 8, tom 3 £00
cruzeiro;. Rua
637_ou___6.
CENTRAL — Vendo peq. casas
vazias de vila p'' cisai em NÍ ló-
poli: ccm entrada ri« 500 mil fa-

ütados e prest. de 50 mil. lnf.
29-1280.

VENDE-SE casa em pento peque-
no com 400 m2 de Terreno na
frenle. Ver Rua das Verbenas,
154.
VALQUEIRE - Ap., vendo va-
randa, sala, 2 q., coz., banheiro
completo. Ver das 8 às 13 horas.
Rua Analia Franco, 380 ap. 201
-_Va7Ío.

CENTRAL
O JORNAL DO BRASIL instalou
om Campo Grando, na Av. Co-
_ário do Melo, 1 549, junto ^ à
Guandu Voículos, mais uma sgên-
cia porá racebímento de anúncios

assinatura.
ABOLIÇÃO — Vendo 7 res. de la-
|s, desmembradas, com 1 e 2
qts.. saía, amplos, ccpa-co2. —
Üanh, compl. gdes. áreas. Posso
entregar 3 vazias. Preço a par-
tir de 2 200 do entr. 4 pare. se-
mostrais de 175 000 « 60 prest.
inferiores ío aluguel de 60 000
s'j. Ver diòrÍ2mente Rua Gaspar,
63. C| Padilha. Vendas: N. Ab-
salão. CRECI 1085 - Av. Nova
Iorque, 71 Gr. 301. Tel. 30-5724.

ATENÇÃO ZONA DA CENTRAL -
Compra e venda de casas, not.,
vilas, etc. N. Absalão - CRECI
1085, Ex-Diretor da Imob. El-Dou-
rado, e sua equipe comunicam
que estão operando em sua sedi
própria, a Av. Nova Iorque, 71
Grupo 301. Bonsucesso, ao ladt
da Praça das Nações. Telefone
30-5724.
ABOLIÇÃO - ENCANTADO
CASAS VAZIAS - Vendo duas
de vila social, casas de laje, tj
2 qts., sala, gás da Light, peq.
quintal e demais dependências ¦
Ver todos os dias na Rua Gola;
n. 414 - casas 8 e 10. Cha>
ves na casa 2, uma por 15 c a
outra por 16 milhões — 50% ent.
e o saldo como aluguel s| ju-
ros. Não aceito Caixa nem Ins-
tituto — Tenho outras casas à
venda. Tratar na Av. João Ri-
beiro n. 396 - SR. SOARES de
2a. a sábado - 49-1996.

MADUREIRA - Vcr.do casas ti-
po sp. todas de laje cj 1 quar-

demais dependências. Ver a
260 por

Ace'

PIEDADE - Vendo terrena, p':
ta aprovada, s?la, quarto, aroa
envidraçada, b.-nh.. -cox., 6 aps.
frento, rua ca'_.ida, água, espeto
Iut, gás, tel. nrHetos anrcvodos.
- Base NCrS 9 000 - 37-5246.
PIEDADE - Ven-!e-se casa ru„ .,
particular. Rua João Pinheiro n.°i!-!iS2£?.'.
-126. "

tário.
PIEDADE

PRAÇA DO CARMO - Vd". 8 
"Rua

Thornez Lopes, junto à Av. Br/s
de Pina, ótimo terr. plano 10x30
prcnto pj construir. Trat. Rua
Bento Cardoso, 721, 1.0 and. -
Br-fs de Pina, hoje e amanhã.
PENHA — Wtndo efima rosldên-
cia do minha prcprifidado em 1nf«
ccm 3 quartrs, sl., em torreno do
8 x 70 — Fica silnada na Rua
Cesta Rica, sendo ponto comer-
ciai a junto ao IAPI — CcmÓrcía
o tôdas as conduções — Tretar
ccm Sr. Rolando 54-3650 ou Sr.
R-muaMo - 42-7506 e 2J.J532.
JARDIM AMERICA - Vdo. ap.
2 qt., sl., co*., banh. Preço
13 milh. Ent. 4 500 mil, prest.
150_ mil s;|. Trt. tel. 30-7706.
RAMOS -Casa 2 qts., sala, co-
pa. cozinha banh. completo, ape-
nas 5 OCO entr. prest. 150. Trat.

vazia, próx. Praça do Car-
qusrto e sala de laje,

ótimo terreno, livre p| construir I Rua J03C Maurício 101 si 212
ouira. Preço: 12 cj pequena en- n- -
Irada a combinar. Aceito carro
nacional. Tratar R. Vicente Sal-
vader, 16. Tel. 30-2418, próx.
ao mesmo,'
CASA DE LUXO, vaiia, e/ 2 qls.,
ssla, eopa-ecz., tem 22 m2, ba-
nheiro em cõr etc. Vende-se na

4 OCO, orest. 280. Trítar no local *,'¦• Ccnselhciro Melro!«. Preto

e na Av. Brás cie Pina, 91-1, s; > _> 
mdhoos. Entr. 0 mtlhoos presi.

205 e R. Carros-. r<» Morais, 92, 2.50. T'1' '*_i* Tratar no Jardim

Sl 305 - CE1EL 91-1219 - CRECI \^?"".T. Rua 
Í~',"'U"J\ ?fA''°

590 - Aos domingos até às 17 _?'_._,205 
~ Te 5-: ""2335 e

horas. Restam poucas unidades. Lw .".—_
CASA

_|R____232.
Varia — Vendo cs pré-

cüos da Rua Maria Benjamim n.
356. Ocasião. Tr. Graça Aranha
174 - 7.°. 
HÍGIENÕPOLIS - Vendo resi-"
dênc"a vazia de luxo. Tratar pro-
priet-írio. Tel. 50-3Ó66.
HIGIENdPOÜS - Vendo «p. 302|Z^" 

"' "

Hcscc.ia 25 sl 2 bens qt-Ji,, Z,',.'°

Penh
RAMOS"- ap. 

"3 
qts., sl. (pio

praia lapçnas 4 000 entr. prest.
;00 alt. Trai. P.ua José Maurício
101 s|212 - Penha.
RAAIOS - Ve.tdo João Silva n.
92 - 201 - 2 quartos - sala,
banheiro — cozinna -- Tratar c|
próprio — Hoje das 8 às 12 ho-
ras.
RÃMCS - Av. Bras¥~-"~CMW
vende ap. ci sl., 2 qts., sl., dep.
empr. etc. Ent. 5 milhões. Tr. no
2.° and. da R. Romeiros, 192-A
- Penha. Tel. 30-7494. CRECI 472
RAAAOS, casa 2 quartes, sala, de-
pendências, peq. quintal. Ent.
3 750. 65 dc 130 sl iures, s|
parcelas. Tratar Rua João San-
tana, 63. E.*o. Est. Eng. da Pc-
rira ru tet. 30B557.

R
c:z-, banh. i
Ir. Dcrnardi-1.

Area c| tanq. Inf.j qu'ntal
se. Tratar neh tel. 45-1724.

JARDIM AMERICA - Velo. ap. 2 «nd»
SR. PRCPR-ETÁRIO

2 árens.j

ampla e grande área. Entrai
IPEG, cu c! CrS 3 000 de ent.lpara carro. Tralar no Larqo dc
facilitados. Tratar, Av. Almte.| Encantado, 30. Tel.: 29-1055 (Jú-
Barroso, 97 si 607 - 22-1057 ei lio).
42-4917. _ I PRAÇA DO ENCANTADO - Ven-
MADUREIRA - Vende-se dasafdo lotes à R. PÍIrno Teixeira, 32.
em centro de terreno cj 2 s. e'Preçn à partir de 6 milhões. Si
3 q., ern excepcional localização,

Miquel Anqelo I altamente finnnc. Aceito Cxa.
'Econômica. CRECI 421. Rua Agos-
linho Barbalho, 453.

QUINTINO - Vendo casa va:ia
na R. Lemos dc Brito. 729. Trat.
na mesma n.° 327, com o pro-
prietàrio.
CASCADURA- Vendem"-» óti-
mes apartamentos com 2 quartos,
sala. ccztnha, banheiro o área —
Entrada CrS 3 500 000 e o sal-
do ern prestações do CrS 150 QÚ0
cu financiado por Caix» cu Ins-
li luto. Ver na Rua Padrn Telema-
co, 38 o tralar em Mello Afícn*
so Engenharia Ltda., na Rua
Ccnslanca Barbosa, 152, grupo
401 - fíóicr - Telefones 29-2092
cu 49-3261.
CAXAMBI - Vendo Rua Getúlio,
394 terreno 11x66 c| qt;., sl..
ccz., banh., serve p| indústria, 20
milh. c| 6 milli. entr., rest. 250
mensais. Ver hoie e amanhã —
Tel. 29-7535 - Creci 189.

MEIER - R. Jaime Benevolo -
Casa de luxo c/ 2 qts., garagem,
etc., jardim e quinta! — NCrS
40 000, enl. 50%, rest. 4 anos.
Trat. R. Fred. Méier, 15, -J 305
- Tol. 49.8633 - CRECI 1074.

A. CARVALHO - Vende iunto ao
L. do Bicão, casa nova, vazia,
frente em pastilha, c| 2 qts., s|
cor., banh. cm cõr. Ent. 9 000,
prest. 200. Tratar Av. Brás de Fi-
na, 914, si 205 e R. Cardoso de
Morais, 92, sl 205 - B-nsuccsso.
CETEL 91-1219 - CRECI 590 -
Atendemos acs dominqcs.

ATENÇÃO ZONA DA-"lEOPOl-
DINA — Ccm pra e venda de ca-
sas, aps. viles etc. N. Absalão —
CRECI 1085, Ex-Dirotcr da Imcb. qts., s., o, b-, crpa
El-Dcurado Ltda.,e sua equipej Preço ólimo, molivo viaçcm,
comunicam que estão operando mora o proprietário Tratar Rua
em sua sede própria, na Av. No. Lucas Rodrigues 6 s| 305 - Pa-
va Iorque, 71, grupes 301. Bon. ™a de Lucas.  _ _
sucesso, ao lado da Praça das JARDIM AMERICA - Vdo. 2 ter-

Tcl. 30-5724. I renos, bem localizado, todo mu-
, ¦*/ -,...„! .,...; , .,„ , .. I rado, iunrr» ou separado. Tratar426. Tratar locai com o próprio- APARTAMENTO - 3 qts., fronte-U. Lucas Rodrigues 6,

,—_ vazio, vendo. E. 1 800 p. 165.|parada de Lucas.
Vendo, na Rua Jca-;Carn. Mend. 406. Entrar 262.

quim Martins, 518, excelente casa Ettr. V. Carvalho. (Igreja}
nova c| 2 quartes. sala banhei-Uó-4797. Veia. Ainda te.,,. |cu '•'nraio. 

30.1548 e'30-3853.ro, coz., ardtm, varanda, pass. A— V-aowai ua .7T«J. 
""_.*« :¦,¦*.-*-•"¦,*, ,. ¦ 'Triz.." ,

¦ 
íl: 

CARVALHO vence: prox. e.JARD|M AM_o,CA _ Vendo ÓIMVENDEM-SE os aos.Higienópolis, ap.de frenle, c| mas ca,„ ent,eao a qualquer!quartos e dependíncia
l q''-'r'AC0'-- h,lnSx„emTcor-ih:ra entrada 3 milhões e meio.1--1
Enlr 5 000, prest. 200. Tratar,Ver R. Conselheiro Meireles, 228
R. Cardcso Morais, 92, s| 305. _ ira,jr'Av. Marechal Floriano,
Bonsucesso c Av. Bras de Pina, 143 sa|a 1 304 - Guanabara -
914, s| 205 "" "

CRECI 590.

Casa grande, ener-
Vende-se cu álusa-

Aeend
t,j

NAVIOS — Chegam hoje à Guanabara os car-
gusiros Ilenritiue Laje, Ccrdoba, Nopal Express,
Skyres e Alücna.
PAGAMENTOS — Começai dia 8 o pagamento
dos servidores da Guanabara. Recebem nesie dia
os integrantes do lote 1. **• O pagamento dos ser-
viciores do Porto do Rio de Janeiro terá Inicio
na segunda-feira.
JUIZ — O Juiz em exercício na quarta Vara Cri-
minai estará de plantão hoje, das 12 às 16 ho-
ras, no Poro, Rua D. Manuel n.° 15, para conhe-
cer pedidos urgentes de habeas-corpus contra au-
toridades coatoras.
FEIItANTES — A Secretaria de Economia suo-
pendeu a transferência de íelrantes, até a con-
clu.sào dos estudos da comissão designatí;*. para
propor novas medidas disciplinares do comércio
das feiras-livres.
CONCURSO — Esta marcada para o dia 11, as
10' horas, na ESPKG, a prova de' dactilografia
do concurso para oficial de diligencia da Secre-
taria de Segurança da Guanabara.
DOAÇÃO — O Ministério da Saúde doou uma
Ambulância m Hospital de Clínicas Pedro Ernes-
to, na Guanabara. Faz parte do programa de
au:cilio á entidades que prestam assistência mé-
dica gratuita.
HOMEOPATIA — Dia 14, às 20 horas, na Escola
de Medicina e Cirurgia, a inauguração do 21.°
Curso Completo de Homeopatia para médicos,
dentistas e veterinários, farmacêuticos e alunos
das últimas séries dos referidos cursos. Informa-
çois no Largo de São Francisco n.° 26, sala ..
1 705.
VAGAS — O Ministro Eduardo Gomes estabele-
ceu que as vagas não preenchidas por militEres
candidatos ao Curso de Infantaria de Guarda,
da EjcoIo, de Oficiais Especialistas c de Infanta-
ria da Guarda, revertam em benefício dos ex-
cadetes da Escola de Aeronáutica, desligados poi-
inaptidão para pilotagem militar.
CONCORRÊNCIA — A Secretaria de Serviços
Sociais abriu concorrência para internamente e
semi-internamento de menores em estabelecimen-
tos particulares de ensino, por conta do Estado.
O preço da diária de cada aluno não poderá ul-
trapassar a dois cruzeiros novos e 50 centavos,
para internamente em jardim-de-infáncia e pri-
mário fundamentai.
ADIDO — Para assumir as funções de Adido Ae-
ronáutico junto às Embaixadas do Brasil em
Buenos Aires e Montevidéu viaja, amanhã, o Co-
ronel-Aviador Gv .o Jorge Moassab. Seu embar-
que está marcado para as 9 horas, no Aeropor-
to Internacional do Galeão.
CARTOGRAFIA — Até o dia 15, estáo abertas as
inscrições para o Concurso de Habilitação ao Cur-
so Superior de Cartografia do Instituto de Geo-
ciência da Universidade tío Estado da Guanaba-
ra. Os candidates deverão apresentar-se na Rua,
Fonseca Teles n.° 121 (São Cristóvão) — Ps cul-
dade de Engenharia da UEG — onde serão pres-
tadas tôdas as Informações necessárias.

305
•I JARDIM AMÉRICA - Compro ca-

,ap. do 1, 2 o 3 qts., k vista

CCEIHO DA ROCHA - Ceniro -
«•/aüo teu imóve', sem '>o:,'n')3 c's PrcS«1* per^ena o mo-
Atrn^D a (íU.Vruor h:ra t'o:ía «*'» r.ucrtj, sola, c:zin!;a,

banheiro «"m por.fcna área, ie-
lhas a vi. Entrada NCrS 2 OCO.CO
o 60,03 mensais. Tratar Rua da
Matriz, 3323 loia — Estação Coe-
lho da Reclu.

cespeia
— To s. 30-lf<:3 o !0-"323
TERRENO - V7~da pcnha - DÍ'
esquina, plano e murado, 12x"0,
Preço: 8 milh. Ent. A milh. Trt
tel. :0-770i.
r..-pif:Mn -,""- ,7 .- — CAVALCANTE: — Vendo cass va-

,lI° 
",Pe"ha - Vsnld°' ">"¦•' ™, com 2 qts., si., coz., banh.,

íLJro^ r? çtlí"Ur2 
al'°*,,Ru1 var., írea, laia,'entr. 5 milhõesTaperoa cl Estrada do Ca;a 

ç| , mi|hSo à comb. Rua Silva Vala
proloto pronto p! construção 83 _ Tratar ns Rua Glaziou, 62 -
aps. Prcc^ a vista 50 COO 000. -Pilares
Tels.: 37-1200 - 37-3428.

VENDO — Irajá uma casa ccm
;a!a, 2 quart.;, cczinlio, ban".cí»
ro, uma meia acua n 3 íun. 3,
sinal 8 000. restante 200 000 men-
sais sem jures. Tratar na Rua Pü*
nio de Oliveira 29 s| 206. Penha,
diariamente tel.t 30-1SW P. F.

VENDEMOS — Iraiá apartamen.
tos novos com 3 quarto^, 2 ca-
nheires, cozinha conjugada, uma
ciranda área para guardar seii
automóvel. Ver no local na Rua'
Cláudio da Costa n.° 32. Tralar

Ina Rua Plinio de Oliveira 29 l|
HONÓRIO GURGEt - Vd. na R.I206, Penha - Diariamente, tel.i

201 cr-m <*,|Mcicr de Sousa Mendes, 235, ca.|30-1894 P. F.

Av.
CETEL 91-1219 1 Creci 430.

Vernal £00 m
riamente. Tel. 29-1212
PASSO contrato

local dÍ-3-i_,APARTAMENTOS
— (cm 1 a 2 quartot¦ta- - - -

__| JARDIM AMÉRICA - Casa 1 quai
novc" • vmioi to, saia, coz. cm terreno de 10

PASSO contrato «Imo aPar,a-|„. Jardim América j7,ÍZ'tB 
V%['"'J 

.féueí »mTmento, Rua Maria topes, 276, ap. Praça <. «col.. Enlr. do 3 500 
°,* 

v. R ÃTlílo P_rtm 6T401 - Madureira. Chaves com ze->i|, pra,t. d. 130 mil lli. V.r,'?*; P'A 
A"''° Pí' '' 6' '

.ccicf. Ia trr.}.ir no Jardim América, na
PIEDADE - Excelente lote da Rua|R"a Jornalista Geraldo Racha n."

tar R. Plinio de Oliveira,
1.° andar. Ponha.

103,

MÉIER - T. Santos - Vendo R.,
Autjusto Nunes, quase esq. R.I QUEIMADOS
Arquias Cordeiro, casarão, sóli-
do, terr. 10x40 cl 10 cômodos,
serve p| colégio, Cata Saúde cu
peq. indústria, ótimo preço c|
apenas .10% entr. rest. 

"20 
me-

ses s[juros inf. venda 2,a-feita,
herário comercial 29-9S02 cl Sr.
Wilson - CRECI 201.

Lima Barreto, junto ao n. 96.
1 500 mü da entrada e 60 mll
mensais. Ver e tratar no local,
de 14 às 18 horas.

MÉIER - Rua São Gabriel, 304
— Vende-se residência c/ torrenn
15x30, altos e baixos, 3 quarfos, 2
salas, cepa, cezinha, amplo ba
nheiro sccial, banheiro p/ empre-
gada, 2 varandas, entrada p/ car
ro. Cr$ 45 OCO 000, Cy* 50% de
entrada, so!do em 2 anes. Acoi-
ta-:e treca de casa em S. Paulo.
Tratar no local ou polo telefono
28.9653,
WÍÊÍER - Cachamb:
de-se 2 qts., sala,

Casa. Ven-
crsz., banh.

quintal, ent. CrS 8 000 m. rest.
cm 5 anos, à vista. 14 000 m. —
Aceita-se ofertai. Tratar proprie-
tário. Rua Miguel Cervantes, 551
— Cachambi.

RICARDO

,, :pa, banh.
healenso. 

|»ntr, 5 .00, prest. 153
cm cores,CASA — Vendo-se à Rua Gaspar,

162 — LargojJn_Abolição. _
CASCADURA - Vdo casa em
terreno 9,70x27, Avenida Subur-
bana 9 601 pcmto comer, e rosi-
dencial. Pr. 20 000, financ. dois
anos, tratar na Rua Maria Freitas
73 sala 301. CETEL 90-2405. CRE-:_ - ¦¦

Çl_36^ MADÜREÍRA - A última casa de"
CASCADURA - Énl Irente i Es- 10 bangalôs, frente da ru ,  . .
tacão - Oportunidade, vendo ap. to final ônibus. Praça XV, aca- SAMPAIO - Vencle-s* ou troca-sei,j00, trat. Av"  do comprador, 2 casa-, num amplo terreno zcna )4J9 pr(;x, |_#

Vendo lerreno 12
14 esquina km 30 da Presiden-

te Dutra. À vista eOO.OOO cru-
zeiros. Telefonar 49-5975 — Sr.
Milton.

205 - Tels.
CRECI 232.

91-233S • 30-5489.

ATENÇÃO CORDOVIL - Vendo
ap.: 2 qts., sala, vaiio. Enlr. ..
3.000 mil, prest. .150. Rua Bai-
rfuíno ds Aguiar. Tralar R. Ro-
mnires, 145, 1,° andar. Telefones
30-1548 o 30-3823.
ATENÇÃO" V. Alegre, 

"aps' '

JARDIM AMÉRICA - Vendo ur-
gente 1 casa de laje c| 2 qts.,
sl., coz., banh. e 1 loja c| mo-
radia. Iodai vazias. 12 000 com
4 600, Rua Monsenhor Castelo
Branco, 56, J. América, domingo

MAÇON.
vazias, 3
sl

Vde. vila c| 2 casas
j-adas. Ent. 3 mllh.

300 mens, R. Grc-nrio Ma-RIACHUELO - VdoToTi^rc7sa,!zics, 2 qls., ,1., coz., banh., va- »"• ¦>"» mens, K ore-nr,, ma

amp'a o confortável, bem situada|randa, entr. p| carros exclusiva, [-'¦ 
-'^ ~ 

?' r,'',\'j
cm' torreno 

"ni:<r,0.~:8 
niÍÍh."ej 20'vondo, entr. 

'6 
000, piost. 200, 

"O-'-?'

c!n ent. Vor h-;o « R. Marechal Irai. Av. Brás do Pina, 14Í9, MiLITAR
Sr. Granada.

1rcn'feridr>

 .. 202 comlJa c'e ^ Cts. em ótimo terr., pia-
ala, quarto e dependências. lnf.inD c'e. 1.2x30. Ver no local

tel. 27-1737. R. Ana Neri, 83o
VÍLA DÃ PENHA - Vendo ap.
sl., qt., banh., a. Ent. 3 500 m.
prest. 130 m. Trat. R. Leônidas
12 s| 205. Penha esq. com Av
Brás de Pina.

Tratar a Rua Bento Cardcso, 721,
__ andar — Brás de Pjna^
PILARES: - Vendo itímã casa
vazia, 2 qts.P si., c, b., área,
laje. 4 milhões, entr. Tratar na
Rua Glazlou, 62.
PAVUNA - Vendo 2 casai, i R.VILA DA PENHA - Vendo vazio,,,, ,„, . „ ,

na Av. Meriti 1258, o ap 203 | "c'""3. 4"> entrego vazia. Moti
sl., qt., coz., banh. comoíeto _!.° vÍ?s,3n?-. Tril'íl cl í Pr0P-
d. de serviço. Ver no local hoiei Rus '''*"»"». IV» - Pavuns
de 14 is 18. Dias úteis. Tel.:
30-7718 - Gurgel.
VENDE-SE uma casa com 2 quar-tos e mais dependências
NCr$ 2 500 000,00 de entrada e
CrS 100 000,00 pi mès. Total ..
8 000 000.00 - Penha - Rua Ta
perca, 425.

11.0531. CRCCI 448.

REALENGO: — Vendo lerreno ci
casa, qt., s!., c, b., ccm entr.
de 1 e 1 500 entr. Tratar na Rua
Gtoicu, 62.
REALENGO - Vendo ap. cl 2
qts., fino acabamento e uma ca-
sa em Bangu. Apenas 5 milhões
de entreda. Tratar Rui Bernardo
Vasconcelos, 131

VIGÁRIO GERAL - Vendo casa
mrdesta, vazia, em terreno 10 x
67 c-m cutrsi atüfi. p| renda. —
Preço de tudo: 13 000, entr. c
prc:t. a Cembinar. Trítar na Rua
Montevidéu, I 297, Icja F - Tele-
í7".0.,.'087.9.1 ___. Csva!d__

bianc, heje c omcnhl. va, cm centro t'n r:an-'a terrcnn,Í"ILA ír^ENHA czts c\ 3 qtc, s!,,
ATENÇÃO V. Penha, casa 2 <_ c-"u',n,,.n„a V. Jardim da Pe- c:pr, c::., 2 banhs., lavanderia,

banh varanda rhs cí 16C^ ce crt. sa'd-i cm. C=«-Cnt, |ard. c dopand. do cm- _ , . „...nn., varanoa, ,. ^^ A._.t. ^ c_m^ p3r 
. prc.., vcnd_, entr, is 000, proa. _a____n«. _jl

te da ent., ur-o.-.te. Ver e Trs-I»=_3ci 350. Trat. Av. Cr.'s '
cx\z., s'., c:z.,
Jcrd., entr. 9 CCO, pre:t"trat. 

Av. Brás do Pina, 1419, — - - •-¦„  ,¦-..- n-., -, ,.« .. . , ... ..
próx. L. Bicão. V. Penha. Be-1" na R- Arou.mcdcs ¦ Memória !.ina,_ V-9-A-- Prox. L. Bica
biono, hoie o"'ama'nhã. 
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APARTAMENTOS NOVOS -'V'."°7AI_IA .- Vcn,do 1e"<">„-rr,- 
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Penha c| 2 c;ts„ sa'ão, ccz.. co-lca'íac!a.'. °SU* J lul' ?n,.r- - -00'l v.tNt,° ,aP- d= "ente c^m doi;

PAVUNA — Vende-se prédio com
3 apartamenlos, 1 ap, ccm 4
quartos, sala, cozinha, banheiro
social, etc. — 2 apts. quarto, sa-
Ia, cozinha, varanda, tem terre-
no, janelas, tôdas de grades, mu-
rado etc. Preço a vista 25 mi-
Ihões. Facilito. Tratar na R. Ci-
coro 105. Pavuna.
PILARES — Vendo casas vazias,
c:m 2 ciU.j sala, c, b., tanque,
quintal etc. c| 3 e 6 milhões
entr. Ver na Tua Jzsé d~s Reis
1 740 - Ver EhcOm as 17 heras— Diariamente
PILARES - Vendo ap. ccnTdcis
qusrfc:, dependência do empre-

r.z-3 etc. Ver e tretar na Av. 5u-
cl 1, on. 202.

V. Penha. Eebiano, boje, ama'-~inhã

do va*io 
' 
P''c'f' 200 m. Trat. R. Leônidas 12 -' 205 - Penha.

Vendo 1 casa ccm 2 [Trat. A
cio?., sl., ccz., banh., cí 1 ap.)Próx. L.
c| 2 qts., sl. cc?., banh., inde. | biano, ho;
pendente. Preço: 14 milhões com
ent. 4 500 000, prest. 200 000. —

iVer Rua Marcos de Macedo, 424
70], Guadalupe ci Felipe. —

i-

pequeno, 3 200 000, na Rua Ner-
vai de Gouveia, 363 — Hernani.
CASA E TERRENO 7x64 - Vendo
em Quintino. Infs. na Rua Dona
Euçjènia, 72-C - Iel. 49-6272 -
Marques.
CASCADURA - Casa c| 3 qts.,
1 sala, coz., e banli. Construção
nova, independente, 10 m, a pé
da estação. Laje, quintal, jardim,
5 milhões de entr., resi. a pra-
zo, cj o próprio. Av. Suburbano
n. 10 432, 2.° andar.
CASCAbURA — Rua do Amparo
387, ap. 203 com 2 qs. sl. dep.
empr. banh. social, aceito Caixa
ou IPEG ccm pequeno sinal —
Chaves no ap. 301. Tratar pelo
tel. 34-6049 - CRECI 304.
ENGENHO NOVO - Vendo ótimo
ap. 1 sala, 3 quartos, cozinha,
bsnheiro, dep. empreg., vazio,
preço excepcional. Pequena en-
trada, saldo bem financiado. Ver
hoje de 14 às 16,30 heras. Rua
Visconde Santa Cruz, 154 ap.
202. Tratar: Bicalho, 32-8902. -
CRECI 937.

ATENÇÃO — Méier - Junto Co-
leg, A\etropo1itano, vendo entre-
•ga imediata ap. tipo casa, luxo,
c| 120 m2. Ver hoie. Trav. Al-
fredo Botelho 83 ep. 201. Tel.:
52-9802 - 49-0174 - MOREIRA,
facilito

ATENÇÃO - R. Dona Teresa, ca-
sa de luxo, 3 qts., 2 sls., qara-
gem etc, terr. 11 x 42 - NCr$
45 000, ent. 20 000, rest. 700
mensais. Trar. R. Fred. Meier, 15,
s/ 304 - Tel. 49-8633 - Dias
e Luiz - CRECI 1074.
ATENÇÃO — Piedade - Terreno
337 o 450 m2, ent. NCr$ 1 060
e 1 350, rest. 130 e 150 p/ mès
- Trat. R. Fred. Méier, 15, >|
305 - Tel. 49-3633 - Dias e
Luiz - CRECI 1074.

ATENÇÃO - Méier - R. Sal-
vador Pires, 3 casas [unías, terr.
16 x 23 a la. c| 4 qls. e 2
sls., 2a. c/ 2 qts. e 3a. qt., sl.
Servem para cológio etc. Tôdas
por NCrS 60 000, ent. 25 mil,
rest. comb. Trat. R. Fred. Méier,
15, s/ 304 - Tel. 49-8633 - Dias
e Luiz - CRECI 1074.

ATENÇÃO — Reaiengo — Terre.
no 10 x 25, por 4 milhões, ent.
800,rest. 70 p/ mês — Trat. R.
Fred. Méier, 15, s/ 304 - Tel.
49-8633 - Dias e Luiz - CRECI
1074.
AGORA - SOBRAL: - Piedade
a R. Goiás, 878 ap. 312 dc fren-
te cj vard., 1 sião., 2 qts., coz,
c) fugão, banh. vazio, pintado
5 000 entr. 50 prest, 200 s| iu-
ros,_ver c| prop.
APARTAMENTO - GRANDE
Méier R. Capitão Resende, 206
Ed. 34 c| sião., 3 dcrmilòrics, 2
banh., ccp-ccz., grande área, tô-
d3 n2u!ejada c| tanq., estai, má*
quina de lavar, de frente, novo,
vazio d 8 000 entr. pi a comb,
rest. até 6 anos, ver c' prop. 8
ès 18 horas, local — Creci 201.
ATENÇÃO - Vende-se prédio
com 3 apartamentos ccm 2 qts.
sala, coz., cepa, construído nos
fundos do lerreno, havendo es-
paço para outra construção na
frenta. Entrada de 30 000 OOO.
Entrego vario. Aceito casa na
Leopoldina como parto da entra-
da — Negócio livre. Tratar
ver na Avenida Brás de Pina n

l\ 677 — Vila da Penha.

ENGENHO NOVO - Vende-se np.
p] entrega em 10 meses, obra
acelerada. NCr$ 4 500,00 e pres-
tações de NCr$ 90,00. Ver Rua
Barão do Bem Retiro, 547, ep,
101. Tratar tel. 22-8936.
ENGENHO DE DENTRO - Casa
nova, varia, 2 qts., sala, cop.,
cozinha, banheiro côr, outra nos
fundos, terreno 12 x 40, 25 rom
8. Tratar Av. Amaro Cavalcanti,
1871 - la.

.ENGENHO DE DENTRO - Ventlo
cr.sa de luxo. Entrego vazia. Tcl.
29.1070. 
ENGENHO DÊ DENTRO - Terre
no plano, corn 22x66 na Rua Adol
fo Bergamínt. próximo a estação,
Facilito com £0%. Tratar Dr. Car-
los, 23-1594 ou 2a. a 6a. das 8
às 11 e das 15 às 17 horas.
ENGENHO DE DENTRO - Vend,
se uma boa casa de três quartos,
bom quintal. Entr. para carro. R
boa. Preço 35 milhões, promis.
400 mil. P.ua Dionisio Fernandes,
n._349._Tratar nojocal.
ENGENHO' NOVO - Vendem-se
ótimos apartamentos com 2 quar*
tos. sala, coxinha, banheiro c
area a partir da CrS 3 700 COO
de entr-ida e o saldo «m presta
cões de CrS UO 000. Ver na R.
Dana Francisca, 388, ap. 302 c
304 (vazio). Acoita-so financia*
mento po!a Caixa cu Institutos.
Tratar em Mello Affcnso Enge-
nharia Ltda., no Rua Constanca
Barbosa, 152, ---rupo 401. Tels.:
29-2092 e 4943261.

ENCANTADO - Vendo à Rua

____AB__7-1900__ 56-1
SÃO 

"FRANCISCO 
XAVIER - Ven-

do ap. duplex, 1.° pav. Saia, 2
quartes, coz., br.nh. e;n mármore.
2.° pavimento, qrande salão, área
total 110 m2. Preço: CrS 25 000
à vista. Aceilo C. E. ccm sinsl
de CrS 6 000. Tratar 28-9154 -
Santos, His 9 às 17 heras.

bamento a gosto
banheiro em cor, 25 mühões
7 500 d? entr. c| o próprio —
Av. Suburbana 10 432 - 2° en-
dar — Cascadura.

MEIER - TODOS OS SANTOS -
Vonde-so o loto dra n." V, dn
Rua Padre Ildefonjo Pnnalva, 304.
Entrada do CrS 2 500 000 e o
sc Ido cm prcslarões do CrS....
200 000. Trater em Mallo Affon-
so Engenharia Ltda., na Rua
Ccnstança Darbosa, 152, grupo
401. Tols. 29.2092 e 49-3261._
MEIER - TODOS ÒS SANTOS -
Vende-so a casa n. 107 da Rua
Santcs Titara, ccm 3 quartos, sa»
Ia, 2 cozinhas, 1 banheiro social,
banhoiro do empregada, área o
terraço. Entrada CrS 8 5C0 000 u
o sa c.» cm prccta;õos do CrS..
250 000. Tratar em Mello Affcn-
so Enrer.hi-ri> Ltda., na Cens-
laí-ça Óarbcsa, 152, rjrupo 401 —
Mécicr. Tols. 29-2092 e 494.261.
MEIER — Cachambi — Vendem-so
2 casas sendo uma do 3 quartos,
2 sa*at, eexinha, banheirc, va*
anda, jardim, quintal o quarto

do empregada, outra de quarto,
sala, eexinha, banheiro o quin-
tal. Entrada CrS 14 000 000 y o
saldo em prestações de CrS..,.
250 000. Ver na Rua Henrique
Dolteux, 120. Tratar em Mello
Affonso Engenharia ltda., na Rua
Constanca Barbosa, 152, (.rupo
401. Tols. 29-2092 e 4941361.
MALLET — Vendo casa com
qts. 2 salas, etc. Terrcm
entr. 2 500, prest. 100, facilito! TODOS" OS SANTOS - Vendo ól

Tratar Cândido Benício 50 sa-jmo ap. c{ sancas, florões, 2 qts.,
'a 205- __*'•» cc-z., banh. e ap. pequenes
MADUREIRA - Venda-se aparla~-|fundos, entr. 8 mllhScs'. Tratar
mento vaiio corn 2 quartos, sala. na K-'* Glaziou, 62 — Pilares.

Brts de Pina, 1459. | OLARIA — Vendo ou aluqo ap.
3icõo, V. Penha, Be- 302 R. Eicutério Mota 148, sala,

e amanhã. 2 qts-, dep. emp., sábado e do-
ATENÇÃO 2 casas na Av. _.|"l'n90 9 à» 12h.
Pina, V. Penha, uma com 3 ÓTIMA CASA - Vendo na Rua
qti., sl., coz., banh., var., gara- Horácio Cartier n.° 144, em fren-
gem, jard., cutra 2 qts., sl., coz.,; te estação Cordovil, com dois pa-
banh. indep. Entr. 15 000 pr. vimentos, Na parte de cima: sala,

Brás de pina,1 dois bens quartos, cozinha, copa
iiiJY, prox. L. Bicão — V. Pe-:e varanda (vazia). Parte de baixo,
nha. Bebiano. r.luoada sj contrato,

condiçÕer. Pode ver no local _
J. América. Vdo. terr. Rua | entender-se c| prop. oelo telefo-' " 

;: 48-2756 a 48-2J5S - Amai-

-tt:
Apia t'icras.

ala peq. quinta! na R.
430 - Ver heia até 12

Carmr:.
VENDE-SE 2 apartamentos tio?
casa, de 2 quartos, sala, cozinha
e banheiro, na Rua Juliana Mi-
randa 532 e um prédio comer-
ciai na Rua Lobo Júnior 1344.
Tratar na_ Rua Viçosa 75.
VISTA ALEGRF-'Vendo 3 casas.
Trat. Rua Uranos 1290 c| 5 —

[Olaria. Válter.
ExçelentesfvilA DA PENHA

PILARES - Ca-as - Vendo 2,
Rua Jacinto Rc.clo n.o 10K De
1 qto., saía rt;. c' quintal —
Prcçj 7 e 8 milhões ant.gr.s,
50%. Ent. saldo cm 20 meses
s| jures. Vrr das 9 às 17 heras.
Traiar na Av. Jcãi Ribeiro 396
- Sr. Soares, 49-1996. Tenho cu-
tra casas à vendi
dois quartos c mais dependen-
cias na Piedade, Cascadura e En-
genho da Rainha.

ILHAS
GOVERNADOR
ATENÇÃO ILHA - Vende-se 1
cisa modesta, 2 quartes, sala,
cor., banh., var,, próximo dn
condução, comércio, preço Cr?-.
16 000 000 entr. CrS 6 000 OOO
saldo mi-nsol Cr$ 200 000. Vor
e tratar Estr. da Cacuia, 153-C
díàriamen te. t
CASA — Em final de construção.
Vende-se, na Rua General Ban-
deira de Melo n. 28 — (Começa
na _R ua_ Uçá).
GOVERNADOR - Vdo. otimo ter.
Estrada da Porteira, 14x26, lado
n.o 144. Drre milh. fin. — Te-
lefone 52-0998.

GOVERNADOR - Vdo. 2 casai
1 qts., sala, e dop. cada, ur-
cente. 13 000 c| 6 500 de ent.
rest. 200 mensais. Iralar Rua
Menlclo, r7j - Tel.t 22-5643 •
2_S3S0_e 306;

GOVERNADOR - V. do palí
cete, 3 qts., salão, rever, dup.
emp. qts., hos*. ap. cV.cr,
ur.cnto. 110030. Ent. 6OC00.
Rest. lonco prazo. Tratar Rue
Meniclo, 175. Tel.i 22-5643 e
«¦osajL
GOVÈ .NADOR - Vdo. casa" 4
qt..., dep., 2 garagens, 12 mi-
Ihões ent., saído 265 mensais.
26-4115_e_23-2232.

vazias, com I GOVERNADOR

SÃO FRANCISCO XAVIER - Ven-
do ap. duplex, 1.° pav. Sala, 2
quartes, coz., banli. em mármo-
re. 2.° pavimento, qrande salão,
área tctal 110 m2. P'C.o CrS 25
milhões a vista. Acjíto C. E. c|
sinal de CrS 6 000. Tratar 28-9154.
Santos, das 9 àsJ7 heras.
TODOS^ÕsTÃfjTCVs - Vendo ca-
sa com pequena Icja, NCrS 500
e NCrS 250,00 por m.s - Rua
Cens. Açiostinho 15 (quase esqui-
na c:m Rua José Bonifácio). Tel.
Cetel 99-0675, c:m Fernandes.

TERRENO MADUREIRA,' 14,50x15.
Travessa Santos 76. Apenas 6 ml-
lhe es. Tratar Ccnde de Bonfim,
3Í9, sl. 902. Tel.: 488370. CRE-
Cl 354.

AU),
Frederico Jobim. 6 milh.

100 p| mês. Trat. Av. E.
Fina, 914, i| 209. Imcb.
da. 30-3196. CRECI 249.

Cremtl-Í OLARIA — Ap. de luxo, vdo. c|
s[ 2 bons qts., dep. preço nun-

ATENÇÃO senhores proprietários,! ca visto, . pcQto. em 40 meses,
desejo comprar imóveis modestos
de Bonsucess à V. da Penha
mesmo vilas c] inquilinos, dou
sinal imediato, empresto dinheiro
para legalizarão. Tretar c| Martins
Rua Plinio do Oliveira, 103, 1.°
— (Penha) ou recados, telefone
26-3381.
APÃRÍA7AENTOS - Vende-so. Àv'.
General J..só Pessoa, 145 — Jar-
dim América.
ATENÇÃO - Vila da Penha -
Vcr.do espetacular terreno md. 10
x 25, piono em rua asfaltada,
bem facilitado. Trot. ccm preprie-
tório. Est. Vicente de Carvalho, n,
1 568, sobrado.
A1ENÇÃO - Bonsucesso, na Av,
Neva Iorque, iunfo à Praça das

sem juros, ver R. Filomena Nu*
nes, 667-F, ap. 202 - Inform.
- 23-6314.
OLARIA - Vendo ap. de frente
<i Pça. Moreira de Earros, 24-303
c| hall, varanda, sala, qt. e dep.
Pecas amplas e arejadas. Locali-
zaíão excelente. CrS 9 000 000
financiades. Ver no [ocal.
OLARIA - Vdo. ap. alto luxo.
Rua Bariri, frente ao Novo Ola-
ria. Motivo de viarem. N .'-$
26-000,00 a visla. Tel. 30-7706.

ROCHA MIRANDA - Vendo pré-
dio cf 2 aps. de luxo entreqo
"azio, tem garagem. Tratar Praça
8_de_Malo,_ 135, ap. 201.
ROCHA MIRANDA -Vendo pre-
dio na Rua dos Topázios, serve
para banco cu grande mercearia.
Tratar Praça 8 de Maio, 135, ap.

Imóveis. Ãv. Noval*?2J _~ _NegAcjo urgente.
G. 301. CRECI ROCHA MIRANDA

Vendo caia
oe 2 qts. Entr. 2 800, prest. ..
75 000. Rua da Coraoem 110.
N. Absalão 

¦

Iorque, 7arque, n •- e. 301. CRECI ROCHA MIRANDA - Casa, va-
.1 085 - Tel.: 30-5724. rflnda, sala, 2 qts., coz., banh.,
VENDE-SE um ap, a Rua 24 deprea terreno 8x16 completamente
Maio, com 2 quartos, sala, cori- independente. Enr. 3 milhões,
nha, banheiro e demais depen- prest. 120. Tr. Av. Brás dc Pina,
dências. Tratar à Rua 24 de Maio 849. Tel. 30-3062 aos domingos
n. 604, com o Sr. Agostinho. atendemes.
VISTA ALEGRE - Vdo. ap, ent" ROCHA MÍRÃNÒA- - Vendem-se
7 000 - Prest. 300. V. Geral,|cluas casas vazias, laies, 1-3 qts.
vazia, Icja, 45 m2 mais mo- e deps. entr, 6 000, facilito prest.
radia e ap. fundes, tudo ent inferior alug. Ver com próprio.
12 000. Prest. 150 - lucas — Praça Pedro do Couto 16 inicia
casa ent. 3 000 r- Prest. 200.1 Rua Guarama - Tratar CETEl
Vazia. Trat. R. Lucas Rodrigues,|90-2405_-_ CP.ECI 36.
6, s. 305 - P. lucas.  ROCHA MIRANDA - Vendo 3
VILA DA PENHA - 2 casas em ":" vazia:, cl 1, 2 e 3 qts,.

—'—-"'! terreno 10x28, fronte, 3 quarto- s'" c" b- saragem, _quinta[, olc.
OLARIA - Vendo urgente 2 ca- 5a|_r depend., fundo, nova, I qt.
sas, sendo da frente de 2 _l<-<|a_ala, depend. Vendo-se Cr$ 

casa vazia. 2 qts..
nha, quintal. Ver
Jequiá n.° 34.

Ribeira. Vendo
;._ 2 eIs., cozi-

na Praia do

LHA DO GOVERNADOR - Ven-
dem-se aps; 201 e 202, com va-
ga para automóvel, na Rua Gre-
gório Castro de Morais n._ 728,
Ilha do Governador, cm frente
ao Campo dã Portuguesa. Ver
no local, no sábado, das 13 às
17 horas e no domingo, das 9
às 17 horas. Tratar pelo telefo-
ne__-1304i_
TlHA DO GOVERNADOR - Praia
Cccotá — Vendo urgente motivo
mudança ap. l.° and., i/pHofis,
2 qts., sl., coz., banh., dep. da
empreg., varanda, poço <igua ní-
tural, quintal. 22 milhões à vis-
ta. Estudo proDosta. Ver na Rua
Cap. earbosa, 501, ap. 102, Dcna
Lia. Tralar tel.t 22-2330, segun-
da a sexta-feira.
ILHA — Vdo. terreno plano à
Rua Monjolo, c| 2 500, ent. rest.
150. Tralar Ruo Mcnlolo, 175
- Tol.: 22-5643 e 22-8330.

sl., ccz., banh., varanda. Do fun- 5 ooo 000 ent,, rest. c-mo alu-
do qt., sl_ coz., dn ferro. 1400Cjsern j_,cs. Ver R. Tenente Lcpcs

TERRENO 7 000 m2, Rua Morais
Pinheiro, junto e antes n.° 784,
Rie Alb Guadaluoe. Facililo. Tels.
23-3030 e 43-6385. Jerônimo. —
CRECI 314.
TERRENO - Vendo em Osvaldo
Crur, plano, área 1 200 mts. —
Serve pj ind. ou resid. Próximo

2] estação. Facilito - 42-2598 e
12x50 48-762Í

cezinha, banheiro, área grando.
véga para auto. Entrada CrS- ..
4 õOO 000 o o salda em presta-
ções da CrS 200. 000. Ver na R.
Américo Brofüienser 241, fundos.
ap. 104 — Chavas com o enenr-
regado, Trntar eom Mello Affcn-
so Engenharia Ltda., na Rua
Constanca Barbosa, 152, grupo
401. Tclofones: 29-2092 » 49-3261.
MEIER . CACHAMBI - Terrenos

Com 50 mil de sinal, igua,
lui, entrada fac. © prest. a pan
l;r da 60 mil. Vende-se terreno
Rua Tenente França, 259 -— Ver
ccm Sr. Luiz Maicres informações

Av. Marechal Floriano, 143 t
902 - Sr. Max.
MEIÉR — Vendo casa Rua Ten.
Costa, 187 c| 3 qt., s| dep. ter- _..,„.. „
reno 10,50x70. Ver local das1 VENDE-cE

9 às 18 horas. lnf. Av. Rio
Branco, 81 - 1 105 - CRECI
628 - 43-7445 - Gavazzi.

TERRENOS PRONTOS PARA
CONSTRUIR - GB - Vandem-se
varies lotes, em ruas aprovadas,
com toda condução na perta, sem
entrada, prestações » partir d» 30
mil, sem jures — Vor • tratar
no local — Na Estação de Campou
Grande, tomar os ônibus 5-21 ou
5-22, saltar no Largo do Tint.ui,
na Barraca Amarela de Terrenos,
todos os dias, inclusiv* domingos
- Telafono 30-5489.
VENDO uma casa 2 qts., sala,
cor., banh., 2 varandas de laje
terreno 12x30. Rua asfaltada. Pró
ximo da estação. Apenas 3,5 mi*
Ihões. Ver e tratar Av. Cesário
de Melo
4399.

Estação d: Paciência,]—!^.

Nações, vendo ótimo ap. tipo ca-i^.r^e:'.n.0.

c| 5 000. Terreno 11x25. Ver Trav,
Lcrot--, 26, das 9 às 18 heras c!

sa com 3 quartes e dependências
Facilito. Trat. Est. Vicente .de
Caivilho, 1 568, sob.
ATENÇÃO — Praça do Carmo, Av
Rras de Pina. Vendo casa com 3
quartes, ent. para carro, com
grande quintal. Ent. 12 ou 18 à
vista. Trat. Est. Vicente de Car-
valho, 1 568, sobrado. __
ATENÇÃO — Praça do Carmo, em
frente ao Ed. Mello. Vendo óti
mo «p. com 2 quartes, cozinha e
banheiro tm côr, do lado da
sombra. Trat. com o proprietário,
Est, Vicente de Carvalho, 1 568
- sobrado.
ATENÇÃO - Vista Alegra - Vin-
dcrr-.o aps. novos e vaiios, ccm

qts.r sala, coz., bonh. Entr. CrS
700 mil, prost. 170 mil s/j. —

Tratar na Av. Bris de Pina, 96,
loja (Largo da Penha). Tal.; ,..
30-5489 - CRECI 232.

OLARIA — Vd. casa medesta em
local de pequena elevação, ver
-__ Travessa Leonardo, 9. Esta tra-
vessa fica nn finai da Rua An-
tônio R'**çjo. Trat. Rua Bento Car-
doso, 721, 1.0 and. Brás dc Pl
na. Preco total: 7 cl 2.

Ribeiro, 63. D. Djanira. Tiatar R,
Plínio di Oliveira, 103, 1.0 an-'nr. 

Penha.
VIIA DA PENHA - Vdo.
alugo ap. Trav. Brandura, 296
- 101. Ent. 7 milh. prest. 200
mil s|i. pi aluguel 160 mil mais
taxas. Tel.: 30-7706.

ILHA DO GOVERNADOR - Ven
do espoçcsa e ecnícrtável resi

tudo'''c|Vntr'r>c'7 7'''miíh5esT6|c!_n.cia- 5 s?,'?.' 
I,?""!™', 

2 b"
a cemb. Ver na Rua Pccrn Rabfi- 

"'""

29 - Ver 8h"0m às 17 heras
Tr. R. Glaziru, 62 - Pilares.

ROCHA MIRANDA - Venda óti-
mo terreno ll x 45, ccm 2 casas,
uma c:m 2 qts., sl., ccz., banh.,
quintal, cutra c:m qt., sl., coz.,
banh., vaziar. 8 5C0 à vista, na
Rua Paulo Viana, 104.

iheircs sedais, garagem para 3
carres. Amplo terreno.^ Ver sõ-
mente sábado e dcmÍn{jo. Kua
Abília, 261. Junto ao Corpo do
Bcmbolrõ.

APARTAMENTO ci 2 qls., s. c. b.
2 varads. Av. Suburbana 312 —
Bolo 2 - Entrada 3 - Ap. 207.
Fac. Tr. M. Pereira_42-2294.
BRAZ DE PINA — Vdo. tèrrT
esq. c| planta aorov. constru-
ção Iniciada p| 4 Ijs., -4.eps. —
Ent. de 6 milhões, saldo a comb.
Infs. 30-6854 Onofre.
BONSUCESSO - Vende-se ap

o~C0Ò*n°vo ^e ^reníe' cl sa'3' 2 quar-

MEIER — Vende-se casa à Rua
Dias da Cruz, sala, 4 quartos,

Teixeira de Azevedo, 578, es- c_p_, cozinha, dependências de
quina ccm Rua Guillicrmina, os emprerjada. Tratar - 46-2595.
aps. 205 e 302, (vazios e aB|Trr__r_; ünã'rA™"fiÀ " /pà/-a—"t ¦,»,.. ,«.„ .-kl. «.É.rt« ,-„»; MlIER - MARIA DA GRAÇA —
trente] com sa a, quarto, coz-,— ,. ,,.. j .
Ju. L !... ul'. „.. uí.l .1-1 Os 2 ultimes íle irente. Acaba-

mos de const. Edif. de apenas 2' 
garagem. 2 qtes., sala,

c-5z., banh., etc. rApenas 7 000 —
Ent. e 300. pj mes || juros — Ver

nha e área. Ver no local sá-
bado parte dn manha, ou tom-j
binar com Milton pelo tel.: -!pBVi
32-4_08.__
ENGENHO NOVO - Ap. 2 qt.,
sl., dep. 15 e 16 milhões 50%
fin. c| proprietário — Rua Bela
Vista, 79, 101 e 202. 58-5408 ou
22-8390 - Nelli Machado
CRECI 171.
GUADALUPE - Vendo casa, 2
quartos, dependências e paragem.
Tudo nl laie, ter. 9 x 27. Todo
murado. 15 m. entrada, a combi-
nar. Rua Manuel Barata, 362 cí
proprietário.

por 12 000 — ovwi. ¦„*,«, a nrv\ *:„,,-„-• ¦»,!,,. ,-->«¦. 1tcs-' e demais dependências. Ruaa vista, 6 OOO tmanciados, casa - _ 
íí-wAno \/*- -

^«™ o „,,.,.«. i ..i,. ,«,;r.t.3 Bonsucesso n.o ^04j609. Verccm 1 quartos, 1 salas, cozinna,
banheiro e grande quintal. Tra-
tar erm Sr. Antônio. Tel.; ....
48-7844.
VENDE-SE ap. com 2 quarlos,
saia e dependências, na Rua Pa-
raní n. 820 — ap. 202.
minao, das 7 ès 11 heras,
dade - Ônibus 249.

tratar no Iccal.
BONSÍJCE~SSO 

—

VILA DA PENHA - Vendo ótimo
terreno 12x30, plano pronto para

PENHA — A 500 mts. da Estação, construir, Iccal que não enche,
pela Rua Nicarágua. Vendo na apenas 2 milhões. Entrada e sal- realizai"!
Rua Couto, 278 res. rie frente rio Í00 mil mensal sf jures, Rr -
c| 3 qls., saia, jard. demais dep. Lamego Cesta, lote 24, junto
Entr. vaiis em 30 dias. Preço esquina. Saltar na Est. do Qui
12 350 com 5 000 de entr,
prest. de 135 000 síj. Nos fun-
dr.s vendo outra de qt. e saia,"rrr.nis 

dep. Este vazia. Preço
6 450 com 2 200 de ent. e prest.
da 75 000 s||. Ver nc local com
Sezprra. Venda N. Absalão —
CRECI 1085 - Av. Nova Iorque,
71 - Grupo 301. Tel. 30-5724.
PARADA DE LUCAS — Vendo ter-
reno de 8x40, na Rua Bucareste,
bom preço. Tel. 31-0669. — Sr.
Pinto, antes das 10 horas ou de-
pois das 16 horas

ATE~NÇÂO - Urgente, vendo 4
casas de quar., sal., coz. e ba-
nheiro. Ver np fim da R. Guaba,
Pça. 

'Cotigi, 
37, fundos — Vicen-

te de Carvalho.

PENHA — Vende-st ap. com ter-
rono, entrada carro, 2 qts., vazio,
pronta entrega. Rua Delfina Enes,
172 fundos, Viaduto, tel. 42-6340
— Chaves Sr. Juarez.
PENHA — Vendo confortável re-
sidência com garagem. Rua C,
33 — Parque Proletário. Pento
final do onibui Cascadura-VÜa
Cruzeiro. Tol. 30-9860 falar com
Sr. Antônio Caries Silva.

ri-- .PENHA - Vendo confort. ap. „
Edificio Me"; também uma casa modesta e um-V^o apartamento. Sinal NCrS ,erreno de esquina ccm 10x35.

10 000, saldo financiado pela Cai- |nfs, nn Roa Ccnde _„ Anro.
xa Econômica, iratar direra-iente!|-n3t, 590 fundos. Penha. Te..

D 'com proprietário. Rua Bonsuces- 30-1949 - Nunes - CRECI 762.
pjj 

iso, 383, ap. 401.

BCNSUCESSO
-jPENHA - Praça do Carmo ap

Centro— V«ndo'v«io 2 qls., tl., pto. condução,

e tratar no local c| prop. R. Con-
de Azambuja, 950, paralela ò R,|
Miguel Ângelo, lnf. tels. 30-8667
e 30-5192.

VENDO -urgente ap. primoroso -jtorrono ds 11x50, plano com to-|apanas 4 000 entr. prest. 170 S]].
2 qts. e ssla amplos, cozinha, edos melhoramentos e murado nalTr.it. Rua José Maurício 101 s[
dep. empregada completa, 10 mi- Rua Bonsucesso entro os núm«rcs!212. Penha.
Ihões de enlrada e saldo a com- J494512. Próximo as Praças dasipENHA — Casas com 2 qts., ta"
ofe*rÍ„..RU" 

S' FrenclK0 Xavier; Naçôet • BontucMo. Negócio di.i|a> bons terr. nas melhores ruas
B60—-10/, " '

tungo 844 e seguir Almirante In-
gran. Tratar c| proprietário Mar-
tin;, Rua Plinio Oliveira, 103, 1.°
— Penha.

AUXILIAR E RIO DOURO

CASA em Vaz Lobo — Olivar
vende na Rua Agrário Meneses,
323 c| Sr. Ivã. Ent.: S milhões.
Tr. no 2.° and. d. R. Romeiros,
192-A - Penha. T. 30-7494. CRECI
422.

SEU SONHO É UMA
CASA? - 50% de seu
sonho nós o a-judamos a

Ótimos lotes
com pequeno sinal e 8.0
meses para pagar! Av.
dos Italianos, 1 170, en-
tre Coelho Neto e Ro-
cha Miranda — Farta
condução — Intenso co-
mércio. Informações e
vendas, diariamente, no
local, inclusive aos do-
mingos, ou na IMAZA —
Rua Buenos Aires, 23 —
4.° andar. Tel. 43-7871
- CRECI 421.

COELHO DA ROCHA - Vende-se
ótima casa vazia, 2 qts., 2 tia.,
coz., banh. completo, varanda
condução na perta, terreno IU1V
água e luz. Preço 9 000, com 2
ent. Tratar tel. Nilópolis 27-15.
CENTRO - São Jcão Meriti -
Vendo casas, ent. 2 a 4 milhões.
Prest. 100 a 150. Praça da Ma-
tric. 18, s! 113. Sr. Vieira,

TERRENO — À Rua Gen. F. lago,
lole plano cl 300 m2. Precoi CrS
3 500 COO (NCr$ 3 500,00) ccm
60% financ. 5 anes. CIVIA . Trv.
Ouvidor, 17 (Div. de Vendas 2°
andarl. Tel. * 52-8166, de 8h30m
às 18 horas - CRECI 131.

MEIER - Vendo R. Capitão Re-
sende casa altos e baixos, em cl-
m* 2 qts., varanda e banh., em
banxo s., ccz., banh., depend.
empr. 22 milh. cl 50% entr., rest.
300 por mes. Tratar 29-7535 ou
29-4185 - C| Armando - Creci
189.

reto ccm ot pronrietárict Nülsonjap_nas 6 000 entr. saldo como
VE1MDEM-SE 4 casai, ótima para °<*. Domingos. Facilita-se part.!a|ugue| Trat> Rua j0,£ Mauricic

telefones..renda, qrande parte financiada. I mais informações
Rua Fildmena Fragoso 28, Madu-130-1694 ou 30-6198 • qualquer
reira, transversal da Rua Jcão Vi-lhorâ.
cente, JBÒNSUCESSO — Vende-sa um ter-
VENDO ou alugo cisa vazia, la-!rsno — Caminho Itararé esquina
je, taqueada. Estrada Engenho N6-j Enqenheiro Manuel Sequrado. —
vo, 3*41 c! 12. Chavei em frente Tratar Avenida Automóvel Clube
Sr. Cordeiro. Tel. 49 3777.. 15 332 ltdo Pôsto Esso.

101 s'212 - Penha.

PENHA no centro, terreno plano
água, luz, rua calçada - 10*30
o ccnducãc. Ent. 2 500, prest.
100. Trat. Av. Eras da Pina, 849
— Tel. 30-3062 aos domingos
atendemos.

CENTRO de 5áa Jcão e Pavuna
Vende-se casa de 2 qts. s!. c,

banh. preço a partir de 8 OCO 000
entrada 1 800 000, 1 300 000 -
4000000 - 1000000 e 800 000

Rua Cícero 105 Pavuna.
COLÉGIO — Vende-se uma casa
com 2 quartos, sala, cozinha, va-
randa, toda murada, preço 3 mi-,
Ihões, 500 mü, entr. 3 milhões ei
200 mil, prest. 100 mil. Tratar na|
Rua Pinhará 611, esta rua fica Ver

Estrada do Barro Vermelho.

CAVÃÍCÀNÍE:~ Vendo casas'"?
2 e 3 qusrtos, 2 sls., coz., banh.,
quintal, vazias, terreno ccm lOx
oA com 2 benft., entr. k partir
de 2, 3, 4 e 5 milhões, entr.

ILHA DO GOVERNADOR: - Vcn-
dt ótimo terreno, construção ime-
diata. Junto a praia de Olar.í*
ci 3 500, entr. cu 6 milhões a
vista. Ver na Av. Paranapuã

1101 — lete — Tratar pelo te-
lefone 49-1460.
ILHA DO GOVERNADOR - Jar-
dim Guanabara - Vende-s. óti-
mo terreno medindo 2l do fren-
te, 35 de fundos, techando nou
fundos ccm 6 motros. Entrada d»
Cr$ 3 500 000 e o suldo em
prcstacõot dc CrS 200 000 t«m
juiot. Ver na Rua André Cusaco.
Q. 44 — L.. 4 — Tratar >m Mello
Affcnso Enr.enli3ria Ltda. na Rua
Ccnslan;* Barbosa, 152, grupo
401. Tala. 29-2092 « 494261.

TlHA D~0 GOVERNADOR - Estra-
da do Dendê, 523 - Vendo casa
em terreno de 12x45, ci 3 quar-
tos, sala, banheiro, ampla cozi-
nha, 2 varandas. Entrega-Si va-
zia. Mais informações c\ Sr. Lau-
rindo, sábado e domingo. Tele-
fone 42-0937.
TLHÂ DO GOVERNADOR - Apar-
lamento de luxo c| 2 quartes, 1
sala, banh., dep. empr. var., da
frenfe, vendo -Fua Jorge de LU
ma, 126. Chaves no ap. 102.
Praia do Jard. Guanabara, mais 2
apartamentes nas dependências ra
Estrada do Donde, 1'626, _ Praia
do Dendê. Condições -40% «nt.
60% financ. sem juros. Ver no
local c/ prop. Sr. Carlos.

ILHA DO GOVEP.NADOR - Vend»
prédio c] 2 lc|at o 1 apt. c| 3

çt;., prende salão • d»?, lend»
quintcl o vagas pl carre. Cer.ira
ecmercia'. Rua rsíaltada, iz*J*t I"*

TERRENO a 10 passes Estação de
JHcnório Gurgel. Ver Rua Crisilia
iunto n.° 16. Facilite 20-3030 e
£_____. Jeranimo. CRECI 314_
VICENTE CARVALHO - Vendo 3 •«'!». S."'.'*'-™" »}a 

,?.'¦,'>
casas, 1 c| 3 cjls., • dep. e 2 <-',ncrna Missittipo • do Gmisi»

c| qt., ti., coz., banh. e caragem. F'l6»«I<?. chra em censtrucap -

Tr. Eslr. Vise. Carvalho 997-F.
VENDEM-SE 2 (duas) casas com
3 quartos, sala e demais depen-
dências e com entrada de au-
tomóvel. Dez milhões de entra-
da

Preço CrS 30 000 ci CrS 8 000 d.
entr. prestação a cembinar. Não
deixo d» ver «ita oportunidade.
Motivo de ir embera do Pais, "'-

gente — Aceito carro. Tratrr n*
R. Sargonlo Joio Lopes, 153, Ca-
cuia — Fundos. _,

IlHA OO GOVERNADOR — Vendo
magnífica resid. 3 qts., depend.
empr-, cempieto:" frente prare.

V,LA-KOWO^Vendo ap ci 
^«000 £^30. 

T,,. ,«| p-o-

sa ., 2 qts., cor., banh. area ent. hj^ _«_, -. -——.
p* carro Ent. 4 m. prest. 200 m. ILHA - Atonçío - Procuro casa

Ver na Rua AntSnio Saraiva." 283|Trat. R. Leônidas 12 s. 205 Pe- ru »?»£»<™'__._»fl<> * v,!,a* ,n*

- Ver dn 8h30m às 17 horat. nhat esq. ccm Av. Bris dt Pina.'formajees 96-0315.

resto a combinar. —
Rua Aníbal Cesta n.

51 e 51-F, em Rocha Miranda
Tratar nn Rua Alcina n. 241,
1, ap. 301 — Madureira,



A - -IASS1FI-ÀDC- - Jornal _. .ra.ií, sibnrfo, 4-3-t.T

li.HA 
".— 

Vendo casn com 2 q.,
sala, "cor.",1 banh. e grande quin-
l_l todo cercado. Também um _p.
cj 2q.j sola, coz., banh. a gora-
gam_çrvisía para o mor. 9Ó-Ü3I5.
ItHA DO GOVERNAOOR--V.ru
d«m-.e amplos -p.ittmiontos Ho 2
« 3 quartos, prédio lõbre pilolí.
*í garagem. Todoí <l_ frenU, "_

ntJ.irtamonlas por andar. — Lor.il
maravilhoso porto do m*llior to
mércio da Ilha, qua.a prontos
para'serem «ntr«_u_s. Acabam _n
fo d* primeira, restam pouca,
mnidades com pq. entrada, /«.to
financiado a combinar. Tratar no
Incat. Estr. d» Cacuia, 880. Perto
ria CETEL com o proprietário.
ÍLHA DO GOVERNADOR —•'.Ven.
de-se ap, 2 qts., I s_!_, area,
tícp. empregado. Rua Peixoto de
Carvalho, 200, ap. 101 — Zumbi.
ILHAS — Jardim Guanabara —
Compro imediações ruas Fco. Al-
ves. Engenheiro Ro.alvo Cam-
b.óba, Pça. Jerusalém. Casa cen-
tro terreno, -freto mínimo TO me-
tros; Tel. 23-4231 - Sr. Miranda.
Cx. Postal, 337
ILHA GOVERNADOR - P. Bica.
vendo terreno 12x50,- R. Pinto
Aubim,. lado escola Anchieta —
12 COO sinal 6 500 - 53.146 -
¦47-2348 - Roso

SACO^ DE SÃO FRANCISCO
Niterói. Vende-se ótimo terreno
12x30, eo lado do n.° 364 da
Av. Rui-Barboaa, Tel.: 6967.
TER RENO _M"TCARA I -Vando c|
12 metros de frenle, plano, com
345 m2, no melhor local dfi Rua
Fagundes Varela — Trav. SSo VE-
cente de Paula (e:n fiente ao Rio
Crickei). Tratar com o proprietá-
rio polo tel.; 4936, CrS 30 mi-
__°_______S__ 213 t| juros.
VENDE-SE casa com 3 qls., snla,
cozinha, copo e varanda, com 2
meins-águas noi fundo., ent. 8
milh. Vor na Run Francisco
Nunes, 39 - Mutui - São Gonço-
lo — Tratar com o Sr. Nilton —
T.l. 48-3212, p| favor.

IlHA DO GOVERNADOR- Vendo
«Jois lote;. Mélhoroe informações
pelo lel, 32.1406 — Sr. João.

JLHA DO GOVERNADOR - Ven-
ciem-ie junta, ou séparadü. —
Casa superluxo, c| 4 qíj., salão,
thp. compl., faragem e outra
<fi.a cf 2 qts., snln, dependências,
l.* locação, centro :de terreno.

. Entrada o partir dc NCrS 5 000,00
c saído longo prazo.- Tratar lel.
22*8936^ ccm o proprietário.
ItHA J. Carioca, Rua Mal-

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
APENAS 5,6 milhões entrada tnl-
do combinar transfiro motivo via-
gem, ótimo ap. 3 qls., 2 banhi.
sociais, depend. compl. fase nca-
bamento. Av. ÍJ n.o 334 Petrópo-
hs. Ver na obra. Tratar Pça.
__-.-__.-fo0 S|,anco o a] loja, sala I.
AVENIDA 15 - Ed. Imperador.
Coniugado, atapetado com corti-
nas mobiliado, sinal 6 milhões,

22-..30 
na"':i°C,'D ~ 22"8802 ~

ITAIPAVA. -:Ceso de campo')
vendo ern ótimo local — Tels
26-6015 . 46-0008,

TERESOPOLIS - Canoas. Lota.-i NILOPOLIS - Voné
mento novo, em Canoa., com l.go
o estradas iá abertas, locol ideal
p|/repouso. Tratar tel. 36-2644 de
B, ii 12 horas.
TERESÓPOLIS .~ Vair^.i~íí__".'
V_nde-.a balí.Bima rasid.nc.a _
Rva José Teíxviri Guimarães, 215

Tntiir t.ls.: 23 _S54 . 43-M01
V.r na locnl anbnd. • do.

intrigo.
TÈRE-pTÕÜS^^VeTíd^Ie-.)!™
9p. c| .ala, quarto _ep. etc. 3
milhões do entr., snldo financ.
Ver Av. Feliciano Sodré, 648, op.
307 - Tel. 22-1182

to cnsa

TERESÓPOLIS - Vende-te ap. 2
quarto:, sala, 2 banheiros, cozi-
nha, érea serviço. Preço CrS
10 300 000 à vista. Av. Ollvei-
ra Botelho, 210 Ed. 6 de Julho,
Procurar D. Anita — 37-9827.

Vidor Biaçja 1 204, oito milhões
facilitados. Tratar lel.i 49.7U37.
NILOPOLIS - Verido 2 easaTc]
2 qts., terr. 12,50/100. Rua Prin-
clpla, iu; t força. P. 15 000 cl
5000. Casa c| qt., taq. e |n|e.
P| Av, 3 000. Umo casa arando,
ant, o 3 casas tipo meia água,
Terr. 1 200 m2, murado. P. 25 000
c| 5 000 prest. .00, T. Pça. P.
Frontin, 26 — Nilopolis.
VENDE-SE - Uma cata em Nlló
polis. Trolar_telofone: 49-6775.
VENDO 1 meia áiiua em terreno
dc 24x45 com entrada de 1 500
prestações 40 000. Tratar Ru»
Joc(|uim Lopos Macedo, 30 sl
11. Tel» 2376 - João Ferreira.'

VENDO uma loia vazia no Larao
do Abolição. Av. Suburbana, n.
--í-L-JiL..0^-0!0!. José Maria.

ESTADO DO RIO

SITIO - Frutas, galinheiro!, óti-
ma casa, água, luz, .10 minuto.-,
Praça Mauá, local nunca atingido
por enchente. Base: NCrS" ló
mll a prazo. Tel. 5a-7090.

NOVA IGUAÇU - Tenho « „,
horos loias, vastas, no centro de

N. Iguaçu. A. C. Dias - Av.
Amaral Peixoto, 350 — Nova
Iguaçu,

TERESOPOLIS - Troco casn no
Méier, ótima, ruo particular, tl„
2 qts., coz. c/ gás light, banh.
compl. côr, cisterna, 23,50 m2,
¦írea p/ cnsa centro ter. nesta
cidade. Prop. p/ Fausto de A.
Barcoi, Rua Vitor Braga, .40 —
Nilopolis - Esr. Rio. 

"

PETRÓPÕLÍS - Vendem-
se apartamentos de sa-
la-quarto, banheiro e
kitchnete e duplos, qua-
se prontos, e outros pf

iaT-V-sq".' Jaln;e"pérdÍBlo,";°p:en,re9a Êm Ur» a"0, ITO
rqvo com 2 qts., depend. e parque do Hotel Sítio
garagem. Peq. entrada, saldo p1 T--, _ .-Taquara, da Associação

dos Servidores Civis do
Brasil, com direito a tô-
das as piscinas, hípica,

TERESÓPOLIS - Vende-se ap. 2ÕT
Rua Manuel Lebrão 420 (ao lado
Hotel Mayuru). Salão, 3 quarlos.
_.' banheiros, piscina, vôlei. Pri-
meira locação. Tratar proprietário
D. Ester, mesma Ruo 681. Tel.:
3229

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS

TER.S.POLIS - Vende-» ótimo
ap. mobiliado NCrS 15 mll. R.
Tocontis, _706|JJ0_—_ Alto.
TERESÓPOLIS"- Várzea, ap. fren-
te térreo, sl., 2 qts., dep. emp ,
área cl tanque. NCrS 20 000 ò
vista. inf. Tol. 52-0283.

ATENÇÃO - Vendo terrenos no
Vilar dos Coqueiros em Vila Ge-
ni, local ideal para piscaria; ba-
nho de mar. Com muita condu-
cão, ônibus a trens. Informoçes
lel.i 49-7971, Sr, -Constantlnó;
MURIQUI casa 2 qtoj. cl. coz"
banh. varanda em sitio A 000 m2
2 nascentes, piscina, próximo .-,
Est. Rodagem no armazém do
Breve, onde informa ou telefone
54-0064 e 43-2012.

l-°-|A — Passo contr. nôvo, no
melhor, ponto de Olinda. Trat,
no local, nn Av. Roberto Silvei...
n 267. Com o Sr. Peres. Aos
sábados, das 8 ás 19 horas
segunda-feira a partir cias 8 hs

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO

VENDÕ" entre C. Grande -~V_7-
concelos - Orimo sítio cl 19 mil
n'2 c| bonanal produzindo, ca-
sa simples c| igua nasc. Preço
nunca visto 5 milhões c| 2 ml-
Ihpes cntr., rosto 100 mil plmes - Tratar na Ruo Barcelos
Domingos, 56 -- C. Grande -
Diariamente, exceto domingo.

ESTADO DO RIO

& IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

industria i

LOJAS
CENTRO

CENTRO - Passo-se conlrato de
aluguel oc saio pnra escritório
a quem ficar c| o; móveis, to-
ieTon-, geladeira ctc. Facilito-s
tudo - Tel.: 26-4794 ou ...
26-6376.
CENTRO - Compro saio imedia
çc_3 Castelo. Dou 6 milhões i
resto a combinar, 42-5_-ó7
47-4249 - D. Selma.

cu

vii_y_iii. rci|. .nird-ií.
Caixa. Vendas 30-6964
751.

CRECI

flHÂ DO GOVERNADOR - Praia
rio Dendê — Vendem-se mag
opi. noves, prontos p| morar, a
beira da praia. Grande sala, dois
bons dormitórios, banh. social em
Cor, copa-coz., dep. empreg., va-
ga pl auto. Ver no local da Rua
Adolfo Porto n. 500. lnf. com o
propr. Rua Buenos Aires n. 104,
«ala 35. Tels. 52-8556, 36-2443

ILHA DO GOVERNADOR
- JARDIM GUANABA-
RA — Reserve desde já
seu terreno junto à A. A.

.Portuguesa, próximos à

.Praia da Bica. Pagamen-
-to em 40 meses sem ju-
ros ou à vista c| descon-
to compensador. Proprie-"dade 

da CIA. IMOBILIÁ-
R!A SANTA CRUZ - In
formações na Estrada do
Galeão junto à A. A. Por-
tuguêsa, ou nos escrito-
rios da COMPANHIA à
Rua Araújo Porto Ale-
gre, 36 — 5.° andar —
Tel. 42-6957 - Vendas
JULIO BOGORICIN -
CRECI 95. .

tênis etc. Tratar na Av.
13 de Maio, 23-D -
subsolo - Edifício
DARKE.

Io de rua em terreno grande, pró-ximo da estação. Aceito troca porimovei rio Rio. Entrega imediato.
Ver c tratar com o proprietário,

25000. T.cl.: 22-6152 (residenciol),

TERESÓPOLIS - Vendo 2 casas
nn Várzea com 2 qts., 1 sl.
dep. na Rua llapicuru n.° 259,
casas ô e 8, ,corn 8 m. de cnt.
rest. o combinar. Tratar telefone
28-6991.

PRAIA' DA BICA - Vendi aps.
novos' de frente, sala, 2 ci.uar-

,Tos, dependências empregada,
¦ garagem. Preco 16 mil, e 6 mil.
.Rus Ipiaba n. 287 - Tel.: ....
38-4595.
V.NDO casa com 2 quartos, 1 sa-

¦ la r dependências. NCr$ 10 000
.9 50,00 por n,£s. na Rua Ape-
ris n.o 31 - Urgente. Motivo do
n.çócie.
.VENDO no ivTrJíiior lugar <iã"íji-i
do Governador junfo da Igreja,
Rua . Uçá 62 — Jardim Guanaba-
ta, case de ótima construção fnl-
(ando acabamento a gosto, em
terreno de 19x50 com boa par-t. financiada e otlmo preco. Tre-
tar 'Rua Conde de Uonfini"l90 -
T___.2--1610. Sr. Sérgio,
VEND--SÉ terreno 50x10. na RÜã
Jarinu 71, Ilha do Govemrdor.
Frerjuesia. Trater com Sr. Arou
io. Rua Riachuelo 333, loia 7.
Tel.: 32-0734

PETRÓPOLIS - Vendo'peia--me:
hor oferta confortável casa noValparaiso, coin 2 salas, 4 quar-

^Ji,,-'q_'or!;, P'Jcins, terreno 20X 100. Rus RocHeler, 410 chaves. no 417.

g-iSoPOtlS - Ap. 304,-ve.:
.04. R. Gen. Osório, 62 - Ver

47.Í74d°m- 
'5/l7h - lnf- ",l'

PÍTKOPOUS.- Alto Mosel.-
9 lih 

eoCamp?.,4m. «erreno com2 750 m2, mobiliada. NCri40 000,00 financiados em 20 me-
SSaS ° proi"ie,á'-
PETRÓPOLIS -_ _«. Itaipavavend. ou troco por casa no RioSalão, 3 qts cop., coz., 2 banhs.,
oaregem., lavd., isrd , 

'

40 t'4. Tel.: 2076.

TERESOPOLIS -. Várzea opto. de
frente, sala, 2 qtos. .(] revers.)
W.C. emp. area, gar. NCrS
16.000 c| 5% a combinar, cha-
ves cm Teres. incl. sábs. doms.
e feriados. Av. Delfim Moreira,
117. Tel. 22-57. (Crecieri 64) Rio
52-7352 e 32-8613.
TERESÓPOLIS - Casa nova, sl.,
3 qts., etc. NCrS 45 000,000 com
parlo a comb. Rio: 52-7352 e
32-8613. Chaves em Teres. Av.
Delfim Moreira 117. Tel.: 2257,
incl, sábs., doms. o feriados —
(C. 64)

CENTRO - Sobreloja -
Vende-se uma para
pronta enirega, na Av.
Rio Branco, 133. João
Silva (Creci 742) - Av.
13 de Maio, 23, 10.°
andar. Tel. 42-8177.
LOJA — Estácio - Vendo a Io,o
da Ruo Pereira Franco n. 66-A.
Ocasião. Tr. Grnco Aranha 174

7.o.

TERESÓPOLIS - Vendo cosa cT.
cômodos, cj terreno todo plantado
de 2 420 m2, 13 mil c| 50% ent
aaldo a combinar. Tratar Sr. Se
bosliáo, Av. Delfim Moreira, 306
- Tel. 25-93 - Tores. CRECI RJ
140.
TERESÓPOLIS - Vendo __a~a"
Várzea, a 4 quadras do Centro,
ótima construção. 2 salas, 3 quar-
toa ctc. NCrf 50 000,00. Tels.
57-Ó707_ou Teresóplis, 2587.
TERESÓPÓUS - Vendo casa nõvâ
com 2 sls., 3 qts., 2 banhs., dep.
empr., garagem, jardim. Av. Pres
Roosevelt 660, Váriea. Rio: Tele.
fone 42-5000

LOJA - Rua Sacadura Cabral,
371 — Praça Hormônio, prédiocimento armado tijolos refralá-
rios, 2 andares, írea construído
225 m2 sotão 100 m2. Base CrS
100 milhões facilito — CRECI

1 042 S. P. - GB - 23-3740- 23-2449 - Hoje até 12 ho-
rtt depois expediente comercial,
I.OJA — Sobreloia — General
caldwell, 187-A. Vendo NCrS

CENTRO - Vondo sala I2T7 da
Av. Franklin Roosevelt, 39, je-
nii-fmoblliado c/ banh. o kitch.
Chove» portaria, 45 m2. Tratar
32-7323 - CRECI 302.

CENTRO —• Salas comer-
ciais, cj vaga de gara-
gem, próx. Av. Rio Bran-
co. Construção em ritmo
aceleradíssimo. — Prédio
de alto gabarito. — lnf.
VEPLAN IMOBILIÁRIA -
Rua México, 148, s| 307.
Tels. 52-2830 e 22-6102
- Dias úteis. J. 107 —
CRECI 66 - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS.

IA.ENDA - Vondo.se uma u 30
minutei de Volta Redonda, com
42 olq. geom. Sendo 18 alg. em
Vargcni de Angolo, com sede,
luz, eslábulo, moinho etc. Tratar
tel. 37-6670, Macedo, Livre • de-
j»emb sraça de,
ITAIPAVA - Pedro do Rio - Iri-
confidencia, vonde-se sitio c/ 339
mil m2, c/ sedo do 500 m2, mo-
bihada, estábulo, maq. beneficiar
55ÍT' "'i1?1'" e'c. Tratar Telefono
¦IZy, Itaipava ou 42-0072, Hélio
GRANJA COM TERRENO -Têh
de-se em VILAR DOS TELES, fi.
paridade, uma granja com terre-
no todo murado, capacidade pa-ra 5 mil frangos, com 5 qalpõfs
de alvenaria, água e luz, funcio-
nando perfeitamente. Preco: CrS
10 000 000 (dez milhões de cruzei-
ros), com 50c/c, aceito corro ria-
cional no negécio. Trator com o
sr. Aecio, na Rua São Januário
939, Sõo Cristóvão.
GRANJA -- Vende-se moderna
monte instalada com água, luz
própria, c/ 9 mil poedeiras em
franca produção, negócio urgen-
le de excepcional oportunidade.
Ver e trntar com o proprietário
no Posto Shell de José Bulhóes
em Nova Iguaçu, sábado o do-
mingo das 8 às 17 horas.
GRANJA AVICOLA - Vende-se
na Eslrada do Magarço, 611, Cam-
po Grande, com grando quanti-dado do fruteiras e diversos ga-linhciros, para aves de corte. -
Tratar com o aenhor Joaé no en
de reco acima diariamente.

VENDE-SE propriedade industrial, si-tuada em rua calçada, em Cavalcante -
GB, composta de dois terrenos planos, vizi-nhos entre si; um com área de 3.300m2 eoutro com 3 800m2, este com área coberta
de 1.555m2, incluindo dois galpões, resi-
dencia de 72,5m2, escritório, laboratório,
Ianque suspenso para combustível, balan-
ça para 15 ton., calçamento a paralelepípe-
90^' Sff n°Va Com «pacidade para_¦_•_¦ KVA ligada a rede e telefone. - Car-tas para a portaria deste Jornal, sob o n °
28 7Ó1.

UM BOM
ANÚNCIO
TEM QUE
SER BEM
ESCRITO

CENTRO — Grupo do duas gran-
des solas de frente c| banheiro.
R. Visconde de Inhaúma, frente
p| a Av. Rio Branco. 31-0807 ou1 noite 54-3262. CRECI 228.
...CRITORI05 - Ed. Av. Central

,..„.,, „_n 
~ Vendo grupo d» «squin», 18."

35 000,00. Informações 23-6318, Tel 47?_..7 
mobiliad°- v"zio> -

ZONA SUL RUA"VÍSCONDE INHAÚMA, S0,
ap. ] 208, vazio, para escritório,
base 12 millièes. lnf. 42-638.1 e42-5884.

VENDE-SE c] 2 qts., 2 sls.,... de-
.pendências na Praia da Olaria,¦727 — Hha do Governador. Acei-
Ta-se oferta,
VENDE-SE. essa em ponlo de io[c

. — Tratar Rua Emburano, 53 —
Guarabu.
VENDO uma excelente coso csrn
Cjuintol, na Rua Manuol Pereira
da Costa, 187, Bairro Tauá, pró

. viir.io Praic dai Ro::s, contíguo
i casa há um lote de terreno que
podo ou não rer também vendi*

.do. Ver próximo domingo, 5, das
TO ài 17 horas, o durants a ;e-
msiu informações pelo telefone
•43-9760, com o Sr. Anaclelo.. —

v.Sinãl:- 25 milhões, resto combi-

PETRÔPOLIS -Ca», e«. ,jiml«ns„ c/ 5 q„ ,,, c/ (jr va2 terraços, 2 banhs., toillettecopa-coz., dep. emp., em centrode magn.. aromado, c/ lago 3minas de água, telefone etc 
'Ver-

dadeira joio. preç0 NCr5 |20 000rmanciados Ver c/ Simas Imó-
t 

' 
Sí,í?",; Pr°rissionBl loia 14Tel. 3074 ¦- CRECIERJ COPI 23

mento Centro. Tr.tar com o SrArnaldo, «-3502, das 12 à. ui
ou 3M5I»,_d„' ÍO i, JJ hPETRÓPOLIS - Cala" estrale-,,;
com 4 quorto», 2 t„ c/, lar 2banhs., çopa-coi., grande ter.
quase plano c/ piscina, minas de

.uu uoo, financiados. Aceit«.'e
proposta p/ pagamento. Ver c/Simas Imóveis na Gal. PrcTíi.jio'.""conáe1' Tsl- sm' CRKIERJ

TERESOPOLIS - Vendemos na
Várzea casa com sala, 3 quar-
tos, banheiro e cozinha, terreno
com 390 m2 - Preço Cri ..
8 000 000 facilitados. Informa*,
ções Parque Repodas Ltda., ioia
21 - Tel. 2768.
TERESOPOLIS - Vendemos na
várzea apartamento de -frente,
com sala, 3 quartoi, 2 banhei-
ros sociais, cozinha e dependén-
cias de empregada, com telefone
e mobilia. Preco Cri 23 000 000
facilitados. Informações Parque
Rogadas- Lida., loio 21 — Tel
2768.

BOTAFOGO - Vende-se em 
"rua

de grande movimento, loio de

pelo ,el._26.453.e, com o Sr. Jo- ?%,*- Vm^'Sf. T.l.f..

LANÇAMENTO dia - - Gr.lqT.
nhas 1 JOO mJ - Tôdas plantadas
d* bananeiras, frunto para o as-
fatio, Rio—Teresópolis km 29 (Zó
das Cabras) prestações da NCrS
30,00 . lotes de 360 mJ NCrS
15,00 — Reserve ho|o mesmo o
seu lugar na Av. Rio-P.lrcpolis

P„°uUn.*/ 5 _ C'*ià'' «I»
Wallaca Baptiit. COPI n." 1.

neiro — Frente de rua.
COPACABANA, 610 - Vendo e<-
celente loünha, ocupada c/ cont
Negócio de ocasião, 18 rrtiihões
c/ 505i o saldo r, combinar —
Tela. 32-8803 e 22-0037 - CRECI
205.

TERESOPOLIS - (Grania Guará-
nl) — Vende-ie casa, 3 qts., 2
sls., Iareir_, banheiro, 2 qts, de
empregada, gar.icjem — Terr. 15x
l7,50"'; 

- Tratar com Edilson.
Av. Delfim Moreira, 118 - Te-
re.ópolij.

LOJA — Copacabana, perto ci-
nema Motro, Rua Raimundo Cor.
reia, 23-A, pegado Casa Garson,
88 metros quadrados sem colu-
.— - Vende-se 40% financiado.
Tratar tel. .7.833 con, Sr. Hsri
depois das 19 horas diariamente,
LOJA COPACABANA 120 m2 c|
tel.t, luz e força, vazia. Proço à
vista CrS 90 000 000. Rua Barata
Ribeiro, 14-A - 37-1200 —
37-3428.

n.l: 52-7559_o'j 12-5099
TRÊS SALAS VÃZÍA.-"- Ponto
bom, na Rua Santo Luzia, 799,
esq. R. Branco. Vendo ou alu-
ao. Tel. 57-4019 - Sousa - Da
15 horas. *
VENDO um coniunto de 3 salas
no Edifício Rio Paraná. Rua Vis-
conde de Inhaúma, 134, salas
1 013, 1 014 e 1 015. Tratar corn
GABRIEL 32-9354 e 22-0351. -
CRECI 185.

ZONA SUL

MAGNÍFICOS sítios em N. Igua-
çu, áreas planas em diversos
tam., força e luz próximo, prestdesde 18 000 sjent. e lote» em
prest. de 11 000 NCrf 11,00,
lnf. c vendas. Praça Pio X 78
sl 707. Tel.: .13-2338 Sr. Camelo
CRECI 1 044.

ureira -
LOJAS PRONTAS - NÃO PAGUE

LUVAS - Compre com grande facilidade
de pagamento. Ver hoje mesmo à Estrada
do Portela, 278. A partir de NCr$
16.500,00. Tratar na IMOBILIÁRIA ITA-
CAL LTDA. à Av. Almte. Barroso, 6, 16.°

grupos 1.603/8. Tels.: 42-9788 -
42-9796. CRECI 478. m

METRÓPOLE - Vende siikTTm
Lambari ou troca por casa na
própria cidade. Informações fui
6230, Niterói. CRECI 46.
PASSA-SE uma loja, contrato nó
co, aluguel 30 000. Motivo ou
tros negócios. Av. Paulista, 160
D. Caxias.

CABO FRIO - Vendemos banga-
los p| pronta entrega c| parte li
nanciada. Visto p| o Canal
Tratar no Kio c| Fernando. Tel
43-9811 e 47-4370. Cabo Frio ci
Sr. Guerra - Praça Porto Ro-
cho, 32.

MINAS - Ven_o~iÕ!ã~em~Pa~sâ
Quatro. Tratar Rua Custódio Mo-
ta, 55 ou Rua Angelina, 153, En-
cantado. — Rio.

SAO LOURENÇO - Vende-se nõ
Jardim Nirvana 2 lotes iuntos cl
1 385 m2. Aceita-se oferta. In'
form. tel. 48-2224. Sr. Max.

P-TKÓPoTlS - C,;8»a;v.6vo,.c.n.
tro terreno, não habitada, t/ 3
1: 1 e. c/ 40 m2, 2 baniu./ co-
po-çoz., dep. ettlp., gar., vor.estilo moderno, 600 m2 de lardim. NCrt 95 000 financiados. -
Ver com Simas Imóveis no Av,
15 de Nov. 970. Gal. Profissio-

- COPI 28 
' M74 " CREOm

rilKOPOLIS _. Slmai Ewrt,
vende grandes órooi de terrenos
em diversos boirros de luxo. Sí-tios, fazendas, casos, aps. Antes
de comprar visite-nos na Gal.
Profissional loia 14. Tel. 3074 -;
CRECIERJ _ COPI 28.

TERESÓPOLIS - Ótima ca$a novo
no Suspiro, vendo ou troco por
apartamento no Rio mesmo ocupa-
do. Pode ver no local a casa
verde. Tratar com o dono hoie
e amanhã no local ou 34-7191
depois.

VENDE-SE terreno plano, arbori-
;ado. Tralar com Sr. Zaga. Rua¦Bela Visla n. 410. Praia Piton-

'gueira», via Rua Eng. Maia Filho.

TERÉSÒPOLIS~^_VÃRZEA - Lo-
ieam-nto - Lotes de diversas ta-
mannos o preços - Fiminciomen-
to aem iuros - Ambiente seleto

Av. Pres. Roosevelt n. 660
lnfori,Kções_42:50CO.

VENDE-SE tm c| piscrniT JEÍÍT
Hlo-T.r.i6poli«, km 41. lnf. Ca-ruso. R.cebo coma parte »i„.m.nlo, Vollii 45 ou U. Ver ti.h.de « domingo. Tal. 3B-236T.
PERMUTA - Ap. et lado do nt
;o, 3 qts. e sl, no c:-ntro de
eresopolrs por ap. zona Sul —
nf. tel. 48-7245 (Paulino) ou R.

Pinneiro Machado, 51/107 (à no'
te).

LOJA — Av. Copacabana, Posto
5, vendo 250 000 000, amplo lo-
ia,_ com 80 m2, entrego vazia.
Teófilo da Silva Graça. CRECI 101.
Av Copacabana, 1085, sala 301.
Tel. 27-3443.

\?1YzYv' Çopa«bana, vendõ
180 000 000, área 70 m2, sub-

solo 75 n,2, Posto 3. Theophilo
da oilva Graça - CRECI 101. Av
Copacabana, I 085, íala 301. Tel.
27-3443.

COPACABANA - Vendem-se 2 s».
Ias edifício novo, Rua Figueiredo
Magalhães, 286, Coniunto 314
NCrS 25 000 c/ facilidades. In-
formações c| porteiro Matos. Tra-
tar tel. 47-2553.
CONSULTÓRIO DENTÁRIO -
Compro em Copacabana. Carta
para portaria deste Jornal sob o
n.o 28178.

_?Í . 
~ Estiuina Barato Ribeiro,

322-A, com P. Freitas 15 m fren.
te. Entrega imediato. Vendo. Pa-
S"ò™!,° íacili,«l= cot» Josios

LARGO DÕ MACHADO, 29~_
Centro Comercial, vendo sp. qt.,sole, coz., bnnh. e canto, tenho
outro. Tel.: 45-3983. CRECI 190

ZONA NORTE

V EijDE-SE umn loia, instalações
modernos com maquino; parosorveteria ou outros negócios ò
Ruo Alachodo do Asai» 31. Ta-
lefone 25-4355.

PRAIA DE BOTAFOGO, 340~-
Grupo 210 - Vende-se 4 s.ila:
de frpnte, totalmente entapeta
d.is e decof.idas por . ,
Cr$ 30 OOO 000. Aceito oferto
no local. Vor e tratar com lom
bn Rodrípues.

PASSA-SE contrato de loja com
moradia en, ótimo ponto, na Es-
trado Manuel de Sá, 160, bairro
lole 15 - D. Caxia3. 
SÍTIO _. V.ndo ccm 117 000 m2
estrada Cabussú (Niteróil S ca-
sas, igua i fonlos, 10 000 pésde laranjas, facilito — 25-44J1 _.
Cr.ci 467.
SITIO - Vendo ótimo Est. Rio,
com boa produção, ótima casa. —
Distante das barcas, 30 minutos

Facilito. 42-2598 e 48-7621.

VENDE-SE coso em Barbacena,
W3. Ruo Santa Luisa ri.«s 20 -
28. Preço 6 000, gominadaa de
um ludo, ten, seis cômodos pe-
queno. e do outro quatro, /d
13 cie f. e oitenta de f. Tel. do
Rioi 38-6641, Lima.

Cínelândia
Junlos ou separados. Ven-

dem-s. os grupos 1 901,
2 001 e 2 002 cia Rua Alva-
ro Alvim, 31. Facilito-se o
pogamsnlo. Procurar o Sr.
Afonso Braga no 19.» pavi-
mento, sala 1 901 — CRECI
894.

A-.primeira palavra do
seu anúncio classificado é
muito/importante.'. -É até
impressa em maiúsculas,
chamando logo a atenção
dos interessados para a
sua . mensagem. Aconse-
lhamos' a escrever primei--ro:

O bairro

PEDRO.DO RIO - Vendo ótimo
., piscina moderna (água

azul) cesn par,, caseiro t> social
ç| 3 qts., sola, salão etc. Muita
igua, trat. Sr. Reis 27-7622 -
Preço 40 milhõe

VENDE-SE cm São Pedro de At-
doia, Estado do Rio, um Tot» d'
30 por 30. Perto da praio. Rua
Francisco Santo, com água e Iu7.
So vendo ò vista. Mas vendo
barato. Trator Rua Fonte da Sau.
dade, 240. Gua-.abara. Rio. Tc
lefone 26-9474.

VENDO casa mobiliada em C.
Grande, terreno do 720 m2 ci
2 quartos e demais dependências!
Açoito auto nacional, de 63 paraca como entrada. Dif. ¦ loncio
prazo. 46-8327.

VENDO grupo comercial 70 n,2,
melhor ponio Copacabana 3° on-
dar (2.° pavimento). Tratar tel.
£•6-1474.

ATENÇÃO - Passa-«e contrato de
um» loiu, bem barato na Ruo
c.irolina Machado n.o 944 —
Osvaldo Cruz. Trolor no local.

VENDE-SE um terreno nã Ilha do'Governador, com 028 metros qua-
drados. Rua Correia c Castro —
Tratar tel.t 91-0090, na Estr. V-cente de Carvalho 526, Antunes.

PAQUETÁ

Tlhá DE PAQUETÁ - Vende-se
o 10 minutos a pc dai borco.,

¦os últimos e magníficos lotes dfl
terreno, medindo 20x40, localira
ção privilegiada, iuntos _ Pedr.
cia Moreninha e defronte à Ilha
da Brocoió, situados à Praia Dr." 
Aristão e Ru» A lambari luz. Pre-
eo: NCrt 13 000,00, sendo NCr!
5000,00 dc entrada e o aaldo
facilitado em 5 anes. Ver no to-
cal *à_ quíntaj-feiras, sábado, c
domingM, ccm o Sr. Reincido,
cjue estará à disposição dos Sn.
interessado, p.ra dar qualquer in-
formação. Tralor à Rua da Qui-

.landa,. 49, sala 116, com o cor.
..retor . Nilton Gonç&íves Vieire -
.CRECI 503. l.a Região.

"TROPOUS..- Cosa, vendou
MCr$ 20 mil, tem iard., gar. -
exc. est. pint. nova, R. Sto.
Antônio n. 92 - Tel. 4155 c|
propr^ - Entrega imediata^ 

'

PçTRBpõlis - Vendemoe trintamil metros quadrados - Veraneio
ou indústria^ Tehj_22.5344.
PETRÓPOLIS 

"- 
Vend..,, ta,,.:no tem 1 700 m2, loteamento daloxendí Samomboia, em Petrópo-

Mr Vn^PW * °00'00- E'""<la
NCrS 2 500,00 * e „S|Bn|8 ,m s
parcelas. Trotar t.l. 42-81Í0. Dr.lAano Galvj

MURI - Novo Friburgo - Na
Suíço do Brasil vende-se lindo
„8<v?» c°T!Plstamente mobiliada
6 000 m2, qualro quartos, vista
magnífica. Primeiro propriedadeno subida o esquerdo do Hotel

207r.,7888T?ca'a'Ri0 
32'68°' <N«J

RIO-TERESÓPOLIS km 43—:
Grania Monte Oliveti. Vendo cas.veraneio, 3 qts., living, copa
cor-, qt. emp., garagem, cenlro
terrono 2 170 n,2, ajardinado e
pomar NCrí 35 000 ou troca-se

Ki!. a.-V.."1, dif- " comb;nír'

O JORNAL DO BRÂSÍl instaT_7
•m Campo Grande, na Av, Ce-
sorie de Melo, 1 54», junto _
Guandu Veículos, mais uma agên-
cia pare recebimento d. anúncios
• a.-in_tura.
y_>»_¦'.-? '••""" V(-"ÍI o proprieranc'--SANDE loja rm Ruo Bela. DálPfincese Isabel n. 323

r ._,-•.-. T«_a__ _. AHn Al* ¦.« t-T*ir_le.rt ?- .... -,

VENDE-SÈ con|unto comercial de
frente, com ou tem telefone -
Av, Copii.absnB n. 540, 2 _a
1.5, Boleto e banheiro, tem fór-
ça ligado, 10 Kwa - Telefonar
para 45.7516.

para qualquer ramo. Tratar con,
o Sr. Pascoal. Tel. 28-9570

CAXIAS - N. IGUAÇU-
NILOPOLIS

LOJA cj 120 rn. na R. Conde deBonfim, cn, 6timo trecho comer-
oa! do Largo da Segunda-Feira.
Jynto dc Banco e muito comer.

CR_C?'__807 
°U Ò n0"e i4-3262-

h,U,JAD PE5í'H^_- Rüa Romeírei
(no^ Rua Ouvidor da Leopoldino)
vazia,..180 m2 contr. novo. Trat.lel. 30-1336 - Salgado.

VENDE-SE sala comercial - Av.
Copacabana, 435, sobreloia 207.
Tratar na sala 213 com Sr. Maia

VENDE-SE andar comercial corr.
6CÚ ni2 dividido en, salas, oco-
bamento de luxo — Ar reírige-
rado central, com maquina pro-
pria instalada no ondar. Ponto
excelente, distante 10 minutos

do centro ua Cidade — Ver -
tratur com o proprieTario na Av'"'  - -"- 2.0

SÍTIO — Vende-se com 5 alquel
res, ontre Paulo de Frontin e Sa-
cro Família; casa construção mo-
desta d- 4 quartos, 2 salas, ba-
nheiro n cozinha, muita água e
um pomar regular. Preço NCrí
12 000,00 - Tefefonar para Dc-
mingo:: 47-1424, à noite.
VENDEM-SE - Edifício Heitor
Delirão, loja c- s| lojo. — Tratar
Imobiliário Bandeirante Lida.
Rua_João_Vicente,_ 13. Tel. 252..
VENDE-SE sítio com 2 casãiT|jãtii
cercado, 1 nasevnta», local apra.
sível, ótimo clima, bom jardim,
próximo i Friburgo. í.l ,1 ,nHr p
Ev.rlon - 34-Dia!.

Fazenda
em Goiás

Vende-se a 156 V.m de Bro-
sília, sendo 7ó do asíalio
30 do terra, ironsitável todo
o ano. A melhor da região
Toda cercado . dividida, óti-
mas instalações porteira fecho-
da, -450 cabeças de gado, 23
animais de serviço, 70 suínos.
Preço NCr$ 250 000,00. Maio-
res detalhes tratar com Sr.
Brandi. Tels.: 22-2356, 22-1761
e 25-3106.

nos anúncios de imóveis

A profissão
nos anúncios de emprego

A marca @ o ano
nos anúncios de veículos

O objeto
nos anúncios de utilidades

domésticas.

CLASSIFICADOS DO

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

Âo Comércio e
Indústria

Botafogo: Vende-se grande
prédio ponfo comercial perto
da praia, vazio c| grand» loja
e 2 andares, precisando repo-

Loja
em Copacabana

81'

Praça
Saenz Pena

Vende-se unia loja
m2. Ver no local i
sembargador Isidro,

com 285
Rua D

29. Tra-

ros, preço, dc ocasião,
menle cj proprietário,
me». Tel.: 5.-9352.

direta-
Infor

Vende-so urna loja bem
tuoda cm Copacabana, modo lVf'íêÍo7^1rfõneT22^.78 oúfeminina, clientela feito, inclu- 45-5172, com Sr. David
Sive crediário. Focilito-se paga-
mento. Telefonar para Sr. F,>
rias. Tel.: 57-7021.

Niterói Centro
Bar e restaurante) — Vendo

urgenle loja grande de esqui-
na c| tobreloja. Contraio nó-
vo de 5 anos. Ver o trator c|
proprietário ò Rua Conceição!
1-13, diariamente exceto clornin-
gos.

Prédios com
galpão

VENDE-SE
Área da 2 700 n,2 gabarito

8 pavimento a 300 HP, fôr-
ja, telefonei;. KCr$ 700 000
Informações 2a.-íeiro das 9 às
18 horas. Tel.t .12-2109, Sr.
Braliim. Favor telefonar sò

I mente interessados.

Sobreloja
Centro

Com 170 m2, vende-se, lnf.

Detalhes tol. 23-2503.

Tamarindo
Bandeira

Fábrica, com bastante esto.

que, vende-se. Tratar com Sr«
Daniel à Ruo dos Invalide:.
30, das 9 às 11 horas.

_ndcr
37-6002

Carvalho Neto' — Tel.

2 SALAS sep.iradas, bonh. kitch,
para escrit. ou resid. esq. B. Ri-
beiro com Psuls Freitas. Vondo.
melnor oferto. Entrego 60 dias
Tel.: 36-2154.

CAMPO GRANDE: - Vendo iti.
mu torreno 10x100, com casa de
quarto, sala, coz., banh, igua e
luz, entr. 1 200. Trotor na Ruo
Gl.raou, 62 — Pilares.
CAMPO GRANDE _ Vendo _
terrcno3 juntos ou separado, a 5
minutos a pó do centro comercial
- Trotor Praça 8 de Maio, 135,
op. 201 - R. Miranda.

LOJA -Passa-s» 
jj con, insto-

ações e ótimo ntorcdlo. Rua Lobo
Ju.iior 1 9.M-A.

PETRÓPOLIS — For. inaleis _.IÀV üYct/í :' ,„.„ .-- Coso mc.bi.iodo. V,™XT,ldá- « CO, - Vdo°° ^YYTY._, 4 qls c| arm. emb, 2 banhs. em ter. 10 x 4o'J, r ¦ la|t

._./í. S0"' 
dispensa, ql e bonh. empr. Infs. 30.854 - Sr rw" 

"

Pedra lú*'"'-1™''- 
Casa caseiro. Terreno|-:---_-4ÍS?2l---Sr- °™'

¦¦¦ 
?°?°.m2' - Cr5 65 milhões
50% a visto, 50% doze porce.o;,T. Price. Estr. Contorno km. 50 c-meio tomando Estrado ò esquer
do. Seguir seta "Gravatas". 

Trí.tar no locnl
RESIDÊNCIA - CENTRO T
LAGO IMÓVEIS vende c| lar
3 qts., liv., gar., dep. empr.
etc, ter. plano - ,I8 milhões
c| 24 dc enl. saldo o combinar

cn.?%Z TeK 3332 ' ™

ESTADO DO RIO
NITERÓI
ALCÂNTARA - Vende-se casa os-•iobradada e oulra nos fundos"Èontíe-ás 

em A loíes d_ torre-"nds, 
iodos de frente. Tratar Rua

-Melo e Sousa n. 59.- Total da
rreai 2108,50 m2. Tol. 29-9405

¦ Pnfs '"fonTiagôes. -
-'AVENIDA "AMARAL 

PEIXOTO
.n.o 334, s/1109. Vende-se moti-
vo viagem. NCr$ 6 000 ò vista.

. Residência ou escritório. Trotor no
Rio; Dr. Rui, tel.: 3I-0B6O

t^onr?0 n~Y'!en° .''^ck^uT1900 m2. Ligeira elevado, sem
prob ema de terroplenarjem. E00do Contorno km. 58 a 2 000
,„ ?/*i' ¦!?" re. 'neiúsiri.-i. Juntooo Vale cio Sol c do Sossoyo.
i9Uai.e 

'«í- Estradas pavimenta-das, bose NCr$ 5,00 m2. Aceitotroco por outro. Binauom ou oro-xlmldades. Tel. 30-6105 •_ SrPflUlo. ,

ATENÇÃO NIL.POLIS _. Vend.ótimas cosa:,, prontos . vaziastodo o conforto, ver Ruo Coro-noi Azevedo júnior, 275 en, fren-¦ ooo frigorífico, entrada 1 mi-«íio, trotor Ay Marechal Flori..
?»' r 

'-Yi 3W ~ Guonaba->à -- Creci A3Q,
AIENÇAO - ¦Cê|Xlai.--,:V.ndó:l

casos vazios, coda umo tem doisquartos sI, cor. bonh. 1 comple!
oJnrt3 

09U> «ncanada, terr.
mor.t o53. ônibus Variante. Tra.
!ôl» fnoUacBar,00 cl° Tlr,'unfo 13-ais IO». Esquino d: Pres Vor-
gos — Soura.

IOJA - Front. Ccl.nlo Milil.r -
V.ndo grande lota alto luxo c/Jtoilel.s, piso .in cerâmico M»r.
?" j" 

"í- E,di"ci<> rocím-conslrul-
cio .* alto luxo. Sorve oara bou-
ttqee, caK, salão cob.l.ireiro,
ícougue, agência _, eutomóvels
ou qualquer ramo. 1.» locação. -
Chavos imediata. Sinal poqu.no oo restante . combinar. Ver hoie
• amanha à Rue G.nerol Cana.
t !"'., .F-. 

Chav" '¦' P"»»lr» -
»*l. 37*1531.

VENDE-SE .residência -^GTand.
iardim I 300 n,2 planos, RuaVise. de Itoborai, 405 - Vai
paraíso

BARATISSIMO! - ólinís áreo pa"ro .sitio, c| peq. logo, 7 200 m2,
. • 35 min. de Niterói, km. 13 -

Rio Douro - Calobôca, ônibus
..Manca. Trotar no Rio, na Rua
..Arnalio, 242 _ Quintino, ônibus
779 - Padro Nobrega-Castelo. -
Motivo: Força maior. Cr? 3' 000 ou
com peq. entrada e longo prazo.
CASA luxuosa, no Saco de São
Francisco. Salão. 3 quartos, 2 bo-

. nheiros dc luxo, copü e cozinha
toda em ozuleio, imagem . i
granda pomar e outr-s depen-
dências .Preço base N.rí90 000.
Estrada N. S. de Lourdes (antiga
Viaçao) n.o 139 - 6a. casa na
r.ubida. paro o Hotel Panorama.

.(Continuação da Rua Goitacases
Ver e trotar no local, qualquer
nora,

ICARAI - Vende-se ap. de 3.«igartos, 2 • 
banheiros, 1 sala, co-

jpa, cozinha, arca de serviço _ de-
pendência de empresado, final de-cem-tr. Entrega cm 3 meses. Rua•Pereira 

Nunes 90, op. 302, Inga,
íl 1.¥™J> oraia. Tratar tele-

.fone 47-22B3. D. Alzira.

. ÍIA.ÜATIARA - Vendo 2 terre--nos na. praia, juntos ou separado»,
com. benfeitorias. 15 000 e 24 000Vendo tb. uma residência. Trat»

.P. Marlza. Tel. 36-0847.

VENDÕ- lindos «pTTsTa-iTslTm-s:
qlo., sal., coz bonh. 9 000, com
Í< 3 . ds J"*°' dePs- 20 000,
íhr_víIM7 2 sals!' Bor;' ,err=có30 000, coberturas de luxo-a par-llr de 35000 faç. Ed. Esperontu.
*" 5 ~..7e'» 6656.
VENDEM-SE em 

"Correias 
3~bTeTeni coniunto, e| 22 m. trente

codo, belíssima visto panorílmica,C| Uixa cimentado, águo, luz tcl
próprio, caso de caseiro o mjlde construção no locol. Preço etmonciamento o combinar. Telefone para Petrópoli,, 3450, comPr. Roberto.

ARcA DE TERRENO 
~ÊnT7í-v_

BUacu, Bairro- da Posse, 7 lote,
d-SVÍ^-''! 

"m '"nsformododentro do írea, rodos de frente

dos. Preço de ocasião. Informo,
çoea com o proprietário, na RusSti0:2T09.U1^;>.8 - 

^"d°CAXIAS - Junto Centro' - Vêiv°° ap. 2 qt,. s|. c„ fa. Vafoh3;igua e luz, vazio, opents 2 milhoes prost 100. Trator AvenX
Cisei'_S.° 

' ' 673' yruP° '03.CRç.l 469 (reservas só com s'

,?oA 1. Ar<!a ,0,il1 330 ",2 «rn180 m2 cobertos. Vende-se noRuo Xovior Curado, 184 - M
Hermes, ao lodo. Dose Ae. dos

DKw'°!' 
C/ °U S/ ofkin,,• EsP-

.?JLÍ, = 9il|P5o e força ligado -
11x50, frente Av. Brís de Pina,
Proço do Carmo. Ent. 10 milhSes,
prost. 500. Tr. Av. Brás de Pina,
849 - Tel. 30-3062 - Aos domhr
ges atendemos.
LOJA

CAXIAS - 25 de.Agosto _Tv_>
do casa espelaculsr, 3 quortos, 2saias, copa e coz. em ozuleiobanheiro compl. frenta da cosa
fomento q. ,., c ¦' _

saldo 200. Tratar Avenida Rio-Pelropolb 1 673 grupo 103. CRE-
~_--__i°.__»_.só com ilnal).

TERESÓPOLIS-FRIBURGO
AUO TERESÓPOLIS - Vende-se
casa com 4 quartos, 2 salas eaemalt dependência:. Terreno 22x 00. Gorogem com apartamen-
to. Tratar 45-1671.

OPORTUNIDADE - Niterói - At-
cântaro — J. Catarina. Quadra 58

-1™'?,* Es,r> Amaral Peixoto CrS
COO _ vista ou facilito. ¦

Trotar,no 2.0 p0nto depois do
Rodo de Alclnlara, subido da Cal.-xa.tfsüiH. Rua Júlio Limo, Lote
ó.. - Quadra 64.

. MUTÜÃ"- Res. vaiia, laie, tVTs
tjUartos, quintcl entr. 3 milhões
irat. Av. Amaral Peixoto 178 tl
7-?7-A„Jcl- m}- Nelson, CRE-•-1 _ 1C09. Ônibus n corto.
HifESÕI - JARDIM CAfÂRÍNÃ~-
Vendo terreno 12 x 30. NCrS
.50,00 - Rua Agrário Mene-
»ss..n.- 122 - Var Lobo.

FRIBURGO. - VeT^r-eV-pTIn.

m_biÍ!-_-'S 
¦""'".""vai casa ben,mobiliada. Inclusive G.E.. comvaranda, sola social, „|_ ¦ dc

iantar, 3 ímpios qtt 2 banhsoei.,, etc. BJse 25H n)i|ho(,!",";e:
nho outras com melhores preco,tel. 52-5920 ou 36-2657.

•FRIBURGO —Vendo caia no Par-
?u;, 

lucjrne, em lerreno de 13_ 27,5. Preco NCrí 8 000 00 Tr--

4S-W9 
° t"°'"'e'i'''°' Telefona

FRIBURGO -nVen"do~3~Toler..
terrenos no Parque lucerne, sen-do 2 de esquino, com 509 m2
iMn-iinvPv'* "arfir de NCr*

46-T6Í9.' 
" C°m ° prcp- Tí1,

TERESÕPÕÍIS - Vendo o <^.tamento n 104, do Avenida Fí-llel.no Sodré, 242. Ver , (,à,„110. ipcal ou telefonar 
pl 34-0876.

CAXIAS - 25 de Agòsto^r^e.':d°YTn°J-2m- rua «'e»5a,
preço 6 milheej, entr. 2 700 -

plVLlv0- ,TS?r ™ Avc"irfa "'o
CRECI -tio 

},6n SW»°_ ,03 -

nal) - 
(re5ervils ;ó ""1 ei-

Tijuco, vende-se com
ni2 e nrau c/ 16 n,2. A R. Al-

mirante Cochrane, 39. Tratar com
Borges, 34-9647.
LOJA - Romos - A 100 m doCardoso de Morai,, c/ jirau -
Serve p/ q. q. romo. NCrJ ...
1 500,00. Travessa Romariz, 5-B.
Telefone 4B-1147.
LOJAS NÒ~MÉÍER -- Veiido?.
lojas, sondo 1 vazio, ótimo no-
gocio. Vor todos 05 dios na R.Capitão Jesus, 22, lojas A-l, A
Ç 

e O, das 8 l, 17 horas. Trotar

49-1996 do 2a. a sábado. Váag local.

^Ã 
GRANÒT-T-n7 meilíoT

ponto do Maracanã — Posso ocontrato de 5 onoj, com telefone,
ótimo ponto paro ogêncio, bsneoou organizações. Tel. 38-1949 -
Jarvia.

t0JA. ~ 
y.'nàv "' Rua Cindido

B»nlc|o, 264-A e 0, próximo aoLargo de Campinho, 40 m2 e35 m2. Vor no locol c trator no
? ? Y';., Go"lc3' 2- sala 206.
I_;!._?,-866óí_conl_Sr1__Antõnio.
LOJA VAZIA con, 90 nÍ2 . Ven
de-se nn_ Rua Aristides Lobo n,

. "I 
,Tr,a|ar com o proprieto-rio — Telefone 26-1461.

LOJA E SÓBRÃDÕ

ZONA NORTE
CONJUNÍ'6 DE SAIAS - Madu.
reira. Vend.-s. no 4.» and.r rio
Novo Mercado tl. Madureira. —
Tel. 52J033 - Sr. Alm.rindo.
PRAÇA SAENS PENA""- Sala pira •.critório ou pequena ofici-
no. Vendo-se com facilid.de .0
pagamento. Rua Conde de Bon-
fim, 406-B. Edifício Arlis, sobro o
Cinem. Art Policio. Chaves cem
portoiro. Trata-se na Ruo Álvaro
Alvim, 31, 19.» andar, sj I 901,
ccm o Sr. Affonso Braga. — CHE

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

O JORNAL DO BRASU instalou
om Campo Grande, na Av. Ce*
sirío do Meto, 1 549, junto à
Guandu Veículos, mais uma agên*
cíi para recebimento de anúncios" assinatura.

AGÊNCIA DO
JORNAL DO BRASIL na

CAMPO GRANDE - Troco casa
mobiliada cm terr. de 720 m2, 2
qts. e demais dependências, porcorro noc. de 63|67. Aceito dif. e
longo prazo. Tcl.: 46-3327.

ZONA NORTE
CAMPO GRANDE - Vende-s»
granja próximo a praia da Pedra
ce Guarolibo c| grando criação

28 5Ò-ÓCS' 
T' C' Pr°P' Tt',eíone

CAMPO GRANDE""- Vendo 2 Io",
tes de terreno, Iunto ò Escola
Normal, Tratar com o proprieíá-
rio Meneses. R. México, 74, cala
401. Tel-. 52-6750
JUIZ DE FORA - Vende-se cosr
na Av. Surerus. Tratar com D.
Ruth na Rua Benjomin Constant
n. 364. J. de rors

O JORNAL DO BRASIL instalou
em Campo Grande, na Av. Ce-
sírio de Melo, 1 549, junto _
Guandu Veículos, mais unia agên.
cia pnra recebimento d* anúncios- assinatura.
GRANJA -- Areo 30 000 m2 -.
Aviçolo. - Compo Gronde -
Produção grande, criação, obate-
douro, forço próprio. Vendo. -
Facilito. Junto Eslr.. da Ilha, on-
les cio Largo. H. Silva, no Rua
Gonç. Dios, 89, s| 403 - Telefo-
nes: 52-3886 - 52-3840 e 29-8903- R. Sanatório, 61, sl 204 —
Creci 648.

LOTE RESIDENCIAL - Há 200
melros da Estação da C. Gran-
de - R. C. Gronde, 15x35.
Íratar R. Cel. Agostinho 113
Saio 209.
PEDRA DE GUARATIBA - Ven-
de-se cosa novo com 4 quartos,sale e mais dependências, Preii-
da Capelo, 455. Tratar pelo tele-'W 29-4216 - No locol com
D. Celeste.

SEPETIBA - PS. Da. luiia.iR.
Çofe Filho, 125. Vendo caso nova,
laie, toda mursda, 2 cits. e de-
rnois dependências. Preço 12 ml-
Ihões, sendo 2 de entrado c res-
tante 200 mll mensais. Ver local
e trotar na Silveira Martins, 30-
711. Flamengo. Aluga-se tsm-
bem — 150 mil mensais.
SÉP.ÍÍBA - Vende-se coso ns
Rua Nosso Senhora da Glória n"
395 cm terreno do 10x30, mura
do e arborizado. Tel.: 29-5637.
SEPETIBA - Proia Do. Luiza -
Vendo casn moderno, solo, 2 qts.,-Je. em côr, varanda, copa, co-
pinho, etc. Rua Dr. Rafael Jem
beiro, 45 - lnf. 49-2662.
SEPETIBA - Vendo caTa de quor:to, sais, cozinha, banheiro, emterreno cie 20 metros de frente
móis uni alicerce poro outra
construção. Ver no Rua Juiz Oli-
veira e Silvo, 77. Trolor no Ruo
Anstioes lobo, 53 — Tcl. 54-5725

TERESOPOLIS - VÍÍdeÍr-p7rÍ
lamento, 2.0 Bndar/ com ,,[£ 2

Sd^íVxrF8^^-
na. 30479).:-.'o,v„l^ _ p'e£nehfc
DUQUE DE CAXIÃr^-VÍnd.
vila de casas com terreno, _guoencenada _ |«, rua calçada. VerRua Maunza n. 390 - Trotar RuaEuelides do Cunha n.o 78 - T-l

DUQUE ÍJ..-CAXIAS-, t--V.nct;
vilo de casas, com íguo, luz -
Ver ns Ruo Washington Luiz,

fc£r Tre^uVEu-l. W^WS^WW'des d. 
Cunho, 

78 - Tel. 3UU3\«'PÍ.*V.I^30^_Í *tí)° OÍ°"
ç/.: Sr.. Jonathas--oú Fernarido; ^'^e_-_^i<__._ ;

ne 44.6632 -Timóteo.

-•  ,- ,¦¦'"".r^.r.,> — passo con-
Irato de 7 or.os, ólimo olug. Tudovazio, no Ruo Joaquim Polharcs
_L31 - Trotar pelo tel. 30.697.
MEIER - Loja _ com )/0 m2.Vendo urgente. Ruo Arquias Cor-
deiro, 330. Tratar pl lel. 22Py3ó.
PILARES - Vendo lojas novos evszias, otimes p| quaisquer ne-
.ócio. ver hoje e amanhã. Tro.
y*i"B-.«V*? dí Costa 15. Trat.
al. 30-4047 _ Rua Nicarágua

175 loia I - p,nha.

GRANJA - Avicola - Leiteiro -
Campo Gronde. 201 000 n,2, pia.nos, todo cultivado, móis de 70
cabeças, gado holandês. Facilito.
Visitem. Estr. Tintjul, 3 240, boa
residência. H Silva; R. Gonç. «r,!noes Lobo, 53 - Tcl

— Todo murado padra, muiio «on-
forro — Local aêco. Iruvaravi n
1033.

VENDE-SE um lerreno lote 3 Q
154, na Rua 12 - Jardim Ms-
ravilna. Cempo Grande. Tratar
na Rua Borre;'ros n. 397, com
Silva — Ramos.

DIVERSOS
ARARUAMA - Vendem-se terre-
nos dc frente paro a Rod. Ama-
rol Peixoto, km 90, com entra-
da dc NCrS 300,00, restante a
combinar. Trator a Travesso do
Poço, 23, sola 503. Tel. 31-3710

MAGNÍFICO eftlo c| grania em
Campo Grande — Vendo uro*.
e| 35 mil m2, cl res. novo, 

"ca-
sa caseiro, 2 galpões cj 4 div.
pl aves, pocilga, agua ene. -
luz da Light, linha lel., ótima to-
pografio, írente asfalto, estando
tctalinente plantado. Localizado
em 15 mn estação — Preço de

en?r!!50,r.^ 
'"-tn'6" C| *, "'ilh- rot0' "' "ls 503- Tel.

-Tratar n. pY*»" .' |Ur?'-_-_--___ . _»__í«jra- irotar na Ruo Barcelos 0c- ÃíloTi'X7rT-mingos, Só - C. Grande - D:_- 
ARA.RUAAiA

nomente, exceto domingo.
SITIO - Jacarepaguá - Vendi
se magnifico sitio com ótimo co
so residencial com três quarlos,solo boo, dependências para om-
pregados, gorogem grande, depó-
siro:,_ luz e águo, nléni de poçoortezisno com bombo instalado,
galinheiros, chiqueiros, grande vi-
ynro, Branda terreno com duas

•: :;• •¦• í&t»_!pS s::._í :-.7 íl.rJj^^sllvfl

¦¦¦- ¦ — Vendo ótima ca-
sa, águo, luz, gás, móveis o ge-ladeira, Rodovia Amaral Peixoto,

92 — Chaves no local com
. Bentinho. É a 3a. casa de-

pois do posto de gasolina Pa-
pagaio - 15 milhões • combinar

Tel. Rio 37-4334.

NOVA IGUAÇU - Ve"n"d7se"lm^ __•
Lui- A''es 7? 

'Y^ó ^ 
PU" 

',7ÊNrjlír^.a-roF7

... ",' ''• ,com 2 quartos,"-—sola,_ cozinho e banheiro. Chaves

PRAIA; PIRATININGA, Mar_zül -

I9-.327 
eX"len,e ,0,e' UWm*

...„, *. ollu_f, tom soíg, 2 """' »-ui»ifia e o<ir,nt.ro. Chave«luorto:, copa-cozinha, banheiro "a Rua $"<><» Dumont, 734 caCOfi.ple.O em Cat. h*nh»ír«  SA A. »m KL-.,. _.. ,' ccompleto em cor, bonheiro e quar-to d» empregada e área de ser-viço. Armários embutidos, sinte-
co, moveis, persianas, fogio e
geladeira. Localizado entre o Alto
e » Várzea, lnf. pelo telefona
2-1929 (Niterói), Sr. Ell,,, ho*
rário comerciíl.

so 6, em Nova Iguoçu. Trotor
pelo tel.: 32-2045. com Dna. Iní.NOVA IGUAÇU - Vindes, .mVila dc esva, 2 cosas, uma foltoterminar, terreno 600 m2. Rua"lauricio de Ncssou n.e 27 Tra-
«tSR Ssn,cu Te!,fon" ••••

ffif^&Safc*» «íg irhor^frVmes^pJontaço.C^.r.,' tZ-

800
Preço de ocasião, urgente, RuaSilva Gomei, fl , jo _ Casca-

23-u788, con, o Sr. Marques
Pereira.

VENDE-SE ou aluga-ie loja cj 200
mts2, própria pj agencias de ou-tomóveis ou qualquer ramo de
negocio, fncilita-se a entrada em

CABO FRIO - Ogiva Cobona 11
Vazio, íala, 2 qls. 2 banhs.

gtrage a vísí.-? ou a ctézo —
42-32B7 - CRECI 482.

SITIO em Sepetiba a 1 SOÓirl da
praio. Condução ns porta com 18

ul m2, tudo plono e plantado,4 casas boas, ent. 4 milhões,
«'.O"- "í0-, Tt„Av- B,i' de Pm*..-„ ., ,_.,,lin.ae a emrsaa em My — Tel. 30-3002, aos domin-30 meses oluguel 500 000 mil 9°s_ ati 14 horas.

cruzeiro;. Rus Clsrimundo delsiTIÒ GUARATIBA '•>>. -il—í „ ,,. - 

CABO FRIO - Casa. financiadas
em 18 meses. Preço e prozo fi-
xos -Infs. no Av. Pres. Var-
gas n. 509 - gr. I 602 -
Tol. 43-8694 a 23-1071 - Sr. Ro
berro.
CABO FRIO - Arraial do Cabo- V.nd.-so easa com nia, dois
quartos etc, com dependências
para empregados, na Prainha. Po-
de aer visitada »m qualquer dia.
4',,,a;" "» Rui Alv.ro Alvim,
31. !_">, <! 1 901, com • pro-"" ¦•;

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RÜA GENERAL ROCCA
Esquina de Conde de Bonfim

DAS 8,30 ÁS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS

.O

saí'

¦yY.

> -'AX 4t':-¦¦ *.-':.r víf •^¦^WKV&^KKi**:^*'-^-'?-



^lTAc5Vf!ST ^ÃLÜSUEE CLASSIFICADOS - Jnrn^l Ho Brasil, sábado, 4-?,67 - 5

IMÓVEIS - ALUGUEL^
ZONA CENTRO

CENTRO i ALUGA-SE um quarlo. Rua Maia
Lacerda, 278- Estácio de Sá.

ÃLÜGÃ31 quarto na R. 
"SÔÜíí 

ALUGA-SE 1 quarto mobiliado p!
'casei ou 2 moca.. Av. .'res.
Vargas, 2007, ap. t 301.

- Neves, 15 - Estácio.
ALUGO bom. quarto, mobiliado,
telefone, 1 ou 2 rapazes, casal,
jieoõcio, com referências — Sc-
nado, 6, 1.°
ALUGA-SE uma casa c| 8 como-
do.«. ter vindo também para co-
mércio ou indústria. Cr$ 350 000.
P. São Carlos, 284. Tel. 34-3372.

AlUGAM-SE vagas para rapazes
rom refeições — Av. Beira Mar,
216. apt. 203 - Castelo.

ALUGUÉIS. - Arraiamos casai, ...-.-¦¦ ¦—-—7--,¦-¦
«ps., lo|.is e fornetemos o» me-l ALUGA-SE op. 503, R. da 

J_-I^i
llioros fiador.» da Guanabara. —

ÁLUGÁ-Sl um quarto para dois
senhores ou rapazes que traba-
lhem fora — Praça Cruz Verme-
lha, 9, ap. 13;

ALUGO — Quarto, sala e co:. —

NCrS 100; qt. e coz NCrS BO e
ql NCr$ 55. Todos indep. — San-
to Cristo. - 46-0990;

ALUGA-SE quarto mob. a 2 rapa-
za, com ref. únicos inquilinos.
Av. Mem de Sá, 215 - ap. 501
— Cruz Vermelha.

Rua do Resendo, 39 sala 1 103.

ALUGUEL FIADOR com o imo.
veis — Irrecusável — Forneço —

fraca Tiradentes n." ?,_ sala, .80'
— Junto ao Cinema São Jose.

ALUGAM-SE quarto; para casai:, e
solteiros. R. André Cavalcanti, 110
. perto do Riachuelo.

ALUGAM-SE solas casal s| filhos,
p; cozinhar, isvar, m| condução.
Ladeira Livramento, 9. Centro.

AÍUGO apart. 3T8 da Rua Ria-
chuelo, 119, sala, qte, coz. e ba-
nheiro, c/ Dr. Ferreira, Av. Eras-
mo Braga, 277, >/ 310 — Telefo-
re 22-Ü51 -Ver local.

ÃLÜGÕ otim» vaga em aparta-
mento cj direito a cozinhar e
lavar . moça que trabalhe fora
— Gomes Freire n. 474, ap. .
39. __

ALUGA-SE ap. 1 108, R. Ria-
chuelo, 257, cl sala, qto-, iard.
inv., coz., banh. comp., tanque.
Iratar APSA. Tr. Ouvidor, 32,

ÃÕJGÃ3. um quarto indepen- Z°_,_de 12-17h. Tel. 52-5007-

dente para rapaz. Av. Augusto APARTAMENTO Cinelândia. Alu-
Savero n. 264 — ap. 12. Pia. q0 R. Sen. Dantas 19 para resi-
Paris. !dêneta ou escritório ou comércio

AÍUGAM-Sc~2 aps. 701-702 -jcom sala grande, quarto, banh.

Av. Henrique Valadares n. 47. completo cm cor, coz. arc«_ com

Ver cora o porteiro. Tratar: Tel. tanque com porteiro Damião

120, c| sis. c qto. conj., banh.,
coz. Tralar na APSA. Tv. Ouvidor
32, 2.0, de 12/17 hs. Tel. 52-500.7

ÃLUGA-SE quarto p/ 2 ..-.pazes,
Rua Senado, 65, ap. 603.

ALUGÃ-SE dois quartos juntos S
ca:-al sem filhos com direito t
lavar e cozinhar R. General Pe
dra n. 34. Tel.: 23-303B.

ALUGO, R. Sousa Neves, 30, ap
301, sala, varanda, três quartos,
banheiro, cozinha, área, Cr$ 280,
tratar 27-9357 - Estácio.

ALUGA-SE ampla sala frente, .
casal, 3 moças, 3 rapazes, refe
rencie, t. direito. Resende, 21
ap. 402.

QUARTO — Aiuga-se qrande alSOCIO — Pi apirtamento na CI-IFLAMENGO — Alugo quarto gr.í LARANJEIRAS — Aluga-se casa, j BOTAFOGO - Aluga-sa vaga pa-JALUGA-SE ólimo en. -ntrada| AlUGO - Av. Copacabana, 2S6[COPACABAMA — Alugo ep. mo.
casal que trabalhe fora NCr$ , Inelândia, Sr. de responsabIlidadeJi obil. a moça ou senhora de.cenrro^ terreno, panorama bellssi-lra rapazes. Rua ria passagem, 48. qrande sala, amplo qt., banhei*|ap. 602, de quarto, ísla etc, mo-jbiliado, para tenr.por_.dfl. Sa!., 2
120,00 com tôda _conduçâo nftjpropri.tário de ap. mobiliado empr...o, c| referenciais. 45-9721. 'mo sôbrc a Baís ds Guanabara,) casa 7. iro compl. com box, espa-cozi-j bilfado ci geladeira. NCr* 280 e quartos ele. Perto dí praia. Tç|,

388;d'jb!ê de dormitório e escritório.! ,— -3 quartos, 2 banheiros s°cIals,jgQ]^po3Q _ Aluns--e ep d*-"ha, armários embutidos, t|t. envi ^^-fla- C;1^'^ com porleiro. [36-2569.
Aceita um sócio nas mesmas con- FLAMENGO - Alugamoa ap. c/living, sais de. I.ntar, escrilório, ,„,_, <,,. con| banh- , Coz.,'220jprerjada, comercial e depend. U_.UGA.SE ótimo qWtõ mcb. c:i COPACABANA - Rua" Si Fr-r."dlçoes.pl ocupa-lo diariamente | ou s/ mobília, Iel., 2 qto,., sala,|copa, cozinha, lavanderia, depen-!m|| ,. taxss. Vpr r. imdor VBr.|conipleta». __P.ua _Raul _Pomp_eis,|(e|. Av. AtISntica. Iunlo «o Lu! reira, 138. ap. 705. Al

porta. Rua Frei Caneca n"ob.

QUARTOS mobiliados. Aluga-se
paro rapazes. Avenida Mondo de
Sá, 349.

RUA DO RIACHUELO n. 119 -
np. 1 211 — Centro — Aluga-
se uma vaga pr.rs moças ou ae-
nhoras que trabalhem fora.

SOLTEIROS - Alugam-se para
dois rapazes, dois pequenos
quartos conjugados, sem move'
Cr$ 00 000. Centro. - Teli
4B-9645.

diàriamen
Cartas para 1 saleta, coz., banh. em côr, garê*]dências empregadas, telefone, rja-;c,uejrc. 503 ._ n.° gem etc, na Rua Manques dejragem pira 2 carros, água abun>iR]Q Branco 

' 
1311601

 Abrantes, 152, sp. 202. Ver hoje dante. Ver Rua Proforsor Maurí*U2.5997 '

SANTO CRISTO - Alugo casadas 1? às 50 ho.-as e tratar na II Santos, 151. Tratér pelo tele'
st., eit., coz.. Rua Conselheiro! Imobiliária 5£gres ltd». Largo dal.tone 45-5603.

dns 3 òs 15 hora
portaria dêste Jornal sob o
26 568.

Tratar Av.IlBó ap. 302 - Pório 6 -- Civj-
Telefono ¦ves no 802 ou porteiro.

JaTIUG/V-Te-ótimo ep.

i»o. Matei
¦ £7-8349.

a I ou 2 peito, i
go ap.

ila, quarlo coniugados, V.itch
banheiro. Ver no local c^ :e-

lador. Trator na Av. .!io brirze.

Zacarias n. 112 próx. Moinho-Carioca, 5, salas -401,2
Inglês. 23-2B0I. |fona 42-0072.
VAGA -"

¦nóvels.j
¦lefone:

Alugo ambiente fami-! FLAMENGO — Aluga-se ap. 605.
liar. Preco 30ÒC0. Rua Machado; Rua Silveira A^srtins, 1 .6, sala,
Coelho n.° 18. Praça da Bandei-iquarto, banh., coz... área de ser-

1 vi^o- Chavos portaria

Tele-i LARANJEIRAS - Alugam-se."
quartos iodos independentes c
agua corrente n_ Rua Alice n.
239 — proxi.no à Rua das La
ranjeiras — Ver no loca!.

com qt. e "alugo 
barato 2 apartamentos,,,. . . .

BOTAFOGO - Aluga-sa uma casa sala separados, banne.ro a cozi- „,, _, „„ mobi|iado e sala, i0?',ín nin J'Jelcom 2 quartos, 2 silas, banheiro, nna. Ver com o porteiro a Rua:2 quartos vario A" Cop-cabc- encargos,
cozinha, quintal e telefone. Rua.Barata Ribeiro, 450,_ap. 30? e „,. 481. Tel. 57-5265.' ' 

' 
ICOPACABANA - Rua Raimundo

VAGA - Aluga-se mobiliada a FLAMENGO
(cavalheiro. Tel. 32-5903.

ZONA SUL

GLÓRIA - S. TERESA
ÃLUGAM-SE — Apartamentos e
qusrtos Hotel Bela Vista, 8 ml-
nutos L.rgo da Carioca, residon
cíal e familiar, diárias cl refei
ções ao alcance. Rua Mauá, 5 -
Santa Teresa — Bondes P. Matos
Tel. 42-9346.

ALUGO VEfj'13 p| rapazes na R.
Bei-iamlm Constant n. 12*. —

ALUGA-SE vaga para rapa/., prr
apartamento — R. Benjamim Cons
tant, 34, ap. 201.

48-2772. Fonet 36-6190.

ALUGA-SE na Rua do Riachuelo
n.° 217, ap. 70ó, qto., sala, co-
_i_he. área c! tanque. Aluçiucl
2CO e taxas. 3 meses em depo-
nito ou fiador. Tratar no local
ou tel. 52-0123, Sr. Ovidio.

ALUGA-SE ap. 501, frente, com
3 qts., sala saleta, área, dep.
completai ompreg. Av. Gome;
Freire, 559. Ver no local. Tratar
52-2838.
ALUGAM-SE quartos a duas ou
t.êi mòçaí ou rnpòics. R. André
Cavalcanti, 110, esquina da Ria-
chuelo.
ÃLÜGÃ-SE um quarto de frente,
mobiliado pnra rapai ou senhor
só -- Rus do Rischuelo n. 252
— ap. 302. — Centro.
ALUGA-SE uma casa na Rua do
Resende, 113, casa 3. Telefone
32-4115. Manoel.
ALUGO quarto a casal o».* vagas
* duos moças; dou Iodai os di-
reitos. - Av. Mem de Sá. Tel
320256. D. Lucy^

BAIRRO DE FATlMA - Aluga-se
em l.a locação o apartamento
S-101. Rua Cardeal D. Sebastião
Leme, 67. Chaves no local. Tra-
tar RIBEIRO - 22-8298.

CEUTRO -- Alugo casa com 2
ralas, coz. mais 1 sala e coz.
R. Ebrolno Uruguai, 113, a 5
minutos a pé da Central do
Brasil. Sto. Cristo.

CENTRO — Alugom-se 2 aps. na
Rua'Riachuelo, 111, c! 11. Ver e
tralar no local com Sr. Guintas.

CENTRO — Casa Marquês Sapu
efií, 318. Tratar no local 11 às
14 horas. Condições combinar,
aluguel.
CENTRO — Aluga-re uma vaga
a moça ou f.ra. que trabalhe fo-
ra, em ap. de sra. só. Rua Carlos
de\Carvalho 60, ap. 1402.

ALUGA-SE - Ap. c| sinteco de
3 quartos, nala, banheiro* e cot.
nha na P.ua Bernardino dos San-
tos n.° 21 ap. s. 301. Telefone:
52-3170 - Sanla Teresa - Curve-
lo.
APARTAMENTO pequeno. Cr$ ..
200 000. Rua Santo Amaro, 175.
Chaves na Rua Santa Cristina n.
A, P?.ulo. (Largo da Glória).
APARTAMENTO - 2 quartos, ....
la etc. Cr$ 250 000. Rus Santa
Cristina n. A, Paulo. (Largo da
Glória).

ALUGA-SE temporária ou defi-
nitivamente o ap. 302, sito à Av.
Osvaldo Cr Ur:, 70 -- Flamengo.

Aluga-:e ap. 108
dor, 30, c) sala,

cos. Traítr Tv. Ouvi*
2-°. Tel.: 52-5007 -

230,00. Chivei porteiro.

Rua São
qto. sep.,

LARANJEIRAS

telefone. Rua!Barata Ribeiro, 450, ap. 309
General Polidoro n. 304, casa 7.|tra!ar pelo tol. 22-1674. .,...,.,„ ,

. T ,,,„ _ t ..,. o .. iai, =—_. ALUGA.ftOS por temporão» apsiritar no local " as lon< Aiir.A... _._fi .u item* nin.: _. _i . . .lu-j. .-oc aparj. cie rrenie, ma mobs. dn ou mau quartos. —•
IBOTAFOGO - Aluga-se uma V,a-|b1l., quarto, ssla__c_ gelad. vaqa;Av_ K Copacubana n. 374Í P8Ctu-enB -co: " ¦"'¦""' :'-

orrcifl, 68, ap. 30S — Alugo
p. de sala, quarto conjugado-.

Aluga-se ótimo ga mob. o! rapa? fino trato, nãolgaran. Aluguel 3GO pr. tempor.JS8|a go* _ je|_ 37.9355.
na Rua Pinheiro Machado n. t° "eí°,.r?ffiS de "mS- 35 °°°

FLAMENGO Aluga-se uma va-

51, ap. 401. Vl
com Sr. Sínd
5C0C00 mais ta

jprietJirio, tel.
de dia, CETEL: 93-02-13.

Tratar 26-6320.
\6 meses
125-1209

Domingos Ferreira, -rr
Chaves c; po.teiro.

ino local com o relador. T*attV
Av. Rio Branco, 108, sala

. , .,.,.,- ,„-.,,... .,,,„ .„„-., ,,¦¦. 
'iALUGO de 1 . 6 meses ao. c';203. Sr. lúcio. Aluguel CrJ 220

local. Chave. - —- ;Visti p»m a mar, * caiai oUlmíl » «-nrartio'
Aluguel: CríBÜTAFOGO - Aluge-ie quarto.ALUGA-SE ótimo qu3rto mobil. família de trato, bem mobilia.;;
Tratar c/ pro-Cl refeições a oesioas de fino'para raoa- ou moca ou casal, de — Conforto — Infs. tel.'>. 

noite: 57-5393,'trato, ótimo ambiente Acalta- Rua Barata Ribeiro, 200 — 438. 47.7363:
mo ioniiora aié 70 anos. TratariTnTrK 7Z TTn t ,.,,,,,-. jT"hr77íí5~Ã*Tc  .
no local. Rua Martins ferreira, 81K"?.?,,'¦" .?! Í'„3 _""ia!' £°" 

ALUGA-SE quarto .pequeno

COPACABANA - Alugo ap. dí
isala 2 qto. .eparado3, frente.
i- Preço cie CrJ 300 mil. Iel.:

f'Ti-127-5800.

ALUGA-SE
que trabalha fora. Rua Pedro
Américo n/1 300, c; 3 - Catete.
ALUGA-SE I quarto grande par..
moça ou rapaz que trab.lhe fon
— 30 000, podem-se referências. —
Rua do Catete, 42, ao. 405, qru-
po 7.
ALUGO 1 quarto pequeno de
fundo, em ap. p/ uma moça ou
rapaz c/ refeiçõe.*.. 130 mil, perte
praia. Buarque Macedo, 32, ao.
102.

ANA - Alugír-te. Av.
103, sp, 

'1201,

FLAMENGO, cm l.a locação -
m quarto para môça[A!uga«se magnífico ap. de sata,

2 quartos, banheiro, cozinha, arcr!
de serviço e depende-nciaí com-
pletas de empregada. Visitas no
local cj porteiro, na Rua Mar-
quês de Abrantes, 11B, tp. 50.1
ç informações na Trave.ca do Ou-
vidor, 21. s] 603 - Tel. 42-0454;
FLAMENGO -- Aiuga-se o ap.
101 da Rua Ferreira Viana n. ,.„.,.,-,... , ,„
18 de -ala e qto sep banh. LARANJEIRAS — Rua Pmnciro Ma- cozinhar. 40 mll
coz. -Viuves ná poTtária eif'«do- Aiugo ap. l.a loc, acab. Fernandos Guimarães,
Iratar ns Rua Set; de Sstembro lu«" =nV0', 3 1c',i',r.,a:', cl arm. Telefone 26-5341 

52-5065. •"*¦. ' banhs., demais dep. Vaga BOTAFOGO - Alugo
|garagem. Preço 700_mil mais ta-:L L. sa| dapendehclas.de

Aluga-se ótima,--. 
' 
Tal Y?'_*£* ™$L? 

Zl AtU6A.SE, cl ..Ia, 2 quartos c| q^ . sala' «paíado, cl ar refril
bon» Ç» .ftíft 

'.Sf. armários emb., banheiro £.n cor, gerado, telefone, mobiliado. Alu-¦'¦3Co° -'•-'-- lenilnh. _ dBn de empregada guel 400000 mais 1a_as. Chavesdep.

ga, em apartamento de dua; mo- CÃ .ÀNJEIRAS - Aluga-se case _ iei°'2ó-ó°899 iunto Voluntá-jptnrlêncies, cintoco, erm. embú- pregada, casa família, moça Ido. rõõÃrÀsÃK
ças - Rua Senador Vergueiro,Í3 quartos, sala • dependências. Irlos dá Pátria 

í,ido!' Rus R=P-, ao Peru, I36,|nea, -mobiliado - Tel. 57-5704. r„„,..h»n_
10611102. _JRua Cardoso Júnior n. 2?A. T«. B0-.^^^. 

.,  J.,_. ;»P- 
7"n ""' — ¦¦¦ "'"'"; " "'"¦ '¦'•¦-"¦ " ' ' '"

-.c,.0_lc . J'D. rj Ica.. com uma -sala, doü bon5|37.30£Q _ 37.J4C3
LARANJEIRAS — Rua Esteves Jr. quarlos, cepacosa copa, banheiro iVrrr^"_~T= ~.— ...... •..-,.,- ., . ,
n. 62 - 302 - Aluqo aparta-completo corinha com armário ALUGA-Sc apartamento mobília-completas, na Rua Santa -Clara, cl porteiro. Iratar "ACIR" - AD.
mento de 2 salas, 3 qt.., 2 ba- em™ . ído, ?í' tora.dependen" fe $* jf 

"ufrl° !epaS±f;„NS? P40',^ 302' C^a 
tcom 

PQ/'»'- A_l_ISTRAÇAO. - T.l. 32-9738.
nheiros . dependências. Ver c. cl, para.' empregada e vafanda. 3°°'«'4 ^ J0^"11 NabucC1' 44'K- Tratar «J* Forte» Eng 

copACABANA _ Ao. mob. Mm
° P'".9>'a- Rua da Paisagem, 163 com dire. '» *°*.. lí;*' p^\^'-f- 

V^f_upo 202'\ui. 
. gel. Aluqo ap. fte. andar

LARANJEIRAS - Salão amplo deito a estacionamento dc automa- ALUGA-SE quarto pequeno, quem jet»_ ______* a -.-4415. U|io, claro, inde-/., todo mobilia- "" ' "'¦ *""'- - •¦ frente bem do. 2 qts., 2 sis., 2 var., coz..fronte, arejado, 20 m2 c/ telef. vel
Aluga-sa, Ipiranga, 46 - Tel. BOTAFOGO - Alugam
2j-0'i8't, is.mâ_^_ com direito 'ia mocas

ÃLUGÕ ótimo quarto mobiliado,
em casa de família, a uma moça
ou rapaz distinto. Rna Santo Ania-j
ro n. 92. - Catete.

V8' 2.0 - Te
FLAMENGO -• Ouarto oqno.

7 xas. Tratar tol
Aluaa-se a moça educada, un. : .«_,_¦ ¦_¦¦_¦..

inquilina. Senador Vergueiro,! LARANJEIRAS
704.

46.7335.

ALUGO quarto a casal, mocas ou FLAMENGO -, Aluga-se o ap.
repares. Rua Marquês de Poranáljis (_s r. Senador Verqueiro n.
n_^ 128, f.p. 403. .-.203 — conjugado, grande* lindo
APARTAMENTO conj. Aluga-se Up. Chav c| porteiro Severino.
parte do mesmo a senhora ou|Tratar DOM BOSCO na Rua do
mòcá trab. fora. Praia do Fia- Carmo, 6, gr. 1 209
mengo n. 402, ap. 609. i-l-lJlI.

Tel.

ALUGO quarto e safa para ca-| FIADOR??? Otim» referências. -
sal ou a cavalheiros na Rua Sto. Racolvo _> hora Pça. Tiradentes.

ALUGA-SE ótimo quarto de fren
te. Santo Amaro n. 5, ap. 1 001
— Glorifu •
ALUGA-SE vaga » mòç„_ que trs
balhem fora, com direitos — 25

144 ap. 207 1 Rua Imperatriz leopoldina, 8 sl.
]404 - 52-2060 R-70.Amaro n.

Catete.
.ÃIUGA-SE metade ap. com dl-|FLAMENGO - Aluga-se J ap.
ireitos, a moça ou sra. que trajmoblliado c| telefone, cortinas -
balhe fora. Dó referência - R.ltapoies, 1 saião, sala. 2 quarto!"ratari e dopendenci... completas em-

pregada na Praia do Flamengomil - Rua Bonjamin Constant n.í^"!? "*•"< 63' ">• 904
26 - Glória, :._"_" ._-• jn 98 ap 1 013 cl porteiro.
ALUGA-SE (por temporada) «^I^B^^".^^^^^'-- Aluga-se ap. com

adas.2 salas, A auartos, 2 banheiros ao-tamento mobiliado com garagem,!'0' ,s3.i3
na Rua Barão de Guaraliba, 218,ib;lnDho,r° !,""• ... ,n,
aP. 301, 2 qts.. sala, living, dep.j" p- Américo n. 314 - 204

I pregada. Voluntário, da
n.° 264, ap. 70!. Tratar 46-4994 IA lUS 8*3 ti I r - ¦"-"¦. - ' ¦ " . ¦ I ¦ , ¦; i ,.;.---.. _____ ... - r' ¦

.«-.MIL-I., « ^«n, t.i.(A.. DVt»(s*«"í"»%%;!srA '" • i Prata Tiratlenlcii n.0 9, s*lj», Bü2!t = imobiliado e com telefone. Rus BOTAFOGO - Alugo quarto aren- j„nl, -- ¦ s ' ¦
Paissandu, 156, ap. 408. Chaves de 

"

rabalhe "fora, único inquilino no [ALUGO quarto"TWs:í!> 
^'! "nV' '"i,/;"1 Xsvierda|mot,. , |9|., , .enhora que trè-lbãnh. compl., qt. e banh. empr.

¦a..»r,.'"""""• ¦ ""• bslh« ío"" Ru« Bolivar- 35, ap.,írea cl tq. etc. pintado.,Bar. Rib.
rr,„„t,_<_„_ ALUGA-SE e.cepcional aparta-602. Posto 2. Tr. Graça Aranha, 174..

¦mí 59. ™n,°' * .uarto;, o salss, 2 ALUGO ap. mob., frente, a 1 m.:7-0- das 9 as 12 horas.
quartos empregadas, garagam etc. j rapazes-do comercio. Aluem ap. COPACABANA - Bairro Peixoto.

s-— .Rua Conselheiro Lalayelte, 8., ao.|mob. gf., ver todos os dias. Si-; Aluoa-se sp. com quarto, sala,,
'i em— 

" C"5VS! am ° P°Zigj£g^ quglra Campos, 210-201.  cozinha, tudo separado, de fren-

f,"í»rl»l*_..?UÉ..._í*J5?J5 ""í..*..Lm°"|ALUGA-SE quarto para r,-nhoM!'c- Ps" 2-ou ?/'apazes_. Ver e
vftit — lrre(U«avel — Forneço

Tiradenla» n.° 9, s^l?, B
to ao Cinema São Jo^Ã.

todo conforto c comida -' "1*6.
tralar na Rua Mae.tro Francisco

:ga n. 247, ap. 103.

p, rapazes on senhor de res-l,,,,-. _,. rnrT rr-|AlUGA-SE qt., sala r quarto se- COPACABANA - Aluga-se o ap.
na portaria. Informação BanColpello. Rua Voluntários da Pátria; ALUGA-oc quarto mobiliado, dir. parado, finamente mobiliado. 7c;:.1704 da Rua Rep. do Peru, 143.
Borges. Rua l.o de Março, 4,!n° 266 ap 402 í,cl" * pessoa que trabalhe fora. 36-2166. I De frente, mob-, com tel., gel.,.
).erto da Praça 13 dg Novembro. 'aHfÃ_-rOGcT

LARANJEIRAS - Aluga-se - R,
Mario Portela, 71, ap. 202, de
frente, c; 2 qts., sala e dep., ar-
mário embutido e sinteco. Alu-
guel 350 000 mais taxai. Tralar"ACIR" - ADMINISTRAÇÃO. -
Tcl. 32-9738. Chaves no ap. 301,
c| Sr. lufs.

BOTAFOGO - URCA
ALUGA-SE qusrto s 2 pesaoa3,
com ou sem móveí., na Rua Pau>
Uno Fernandes, 67, ap. 203 --
Botafogo

Sala, saleta, 2|A__ Atlântica
qts., banh., coz., dep. Vo-
luntários esq. de Matriz,. AlU'
go 3 sal. min. Tel. 57-6383 -
H ERNANI.

Rua Sanla Clara, 8 -702, esq

I APARTAMENTO LUXO
tos, banh.. em côr, pintura óleo,
sinteco, dep. empr., área. — Rua

—— I Raul Pompéia, 201, ap. £01. -
Aluga-se, Ru_a_ Ge-|Dep6slto 3 m., aluquel NCrJ ..

ÍCO. Ver cj porteiro. Tratar tel.:
57-3220.

APARTAMENTO temporada, tel.i-
[fone, móveis, roupas, 2 quarto*.,

3 quar-, pfir;0 praia. Rua Hilário Gouvei?
- 36-6920 — Ccpacabana.

BOTAFOGO
neral Polidoro, 185, ap. 703, c|
qlo. e sala, cozinha e dep. em-
pregada, cí armários embutidos
todo mobiliado. Aluquel 350 003
mais taxas. Ver de 8 às .3 horas.
Tratar "ACIR" - ADMINISTRA-
ÇÃO - Tel. 32-9738.

ALUGA-SB um quarto para 2 mo-
ças que trabalhem fora, em casa
de família distinta, à Rua Car-, __
valho de Mendonça n. 24, ap .ALUC-A-Sc
1 202 - Copacabana.

utensílio... Dt sal?!te, saia, qusr-
to s^p., coz. a banheiro. — ^lu-
guel: Cr$ 370 mil e taxas, com
fiador idôneo. Contr, dft 12 ms-

,,M.-,-- ises. Ver e tratar com óílvio Bí-ALUGA-SE quarto mooiliado pon. ,, ,w- ¦ A„ r„rt c,Án ,i
temporada ou fixo para duas md-Kllna imom!- Av- CoP" £4°- ''-

cas ou casal que trabalhem fora. Z~£l_ .
Tratar Rua Belford Roxo, 169.XOPACABANA — Alugo «m Ed.
sp. 301 — Copacabana. Inovo, à Av. Prado Jr., 797, *p.
ALUGO vagas e íepai. Rua Bo- «Kii <¦•, 'r-, 4 «ps. gl vei., tf
livar 61 ap. 703 - CopECcbana.i-imP1» »[¦ f -'• '"?¦• I- l""-.,^/ 'banh., kitch. r.' sinleco. Al. NCrS.

uma vaga para «va-|230 « taxas. Ch. c/ port. Tralar

duas .

empregada, WC e área. Aluguel:
ICrí 800,00

Glória.
lnf.: 42-0629.

ALUGA-SE ap. 701 R. Benjamim
Constant, 104 com sl., 2 quartos,
cox., banh., dep. emp., área ser/,
de frente. Tratar APSA. Tv. Ouvi-
dor, 32, 2.°, de 12/17 hs. - Tel.
52-SC07.

1280 000. Tel. 48 0696.
ALUGÁÃA-St vaga. espaçosas e
quartinho indep. Moças t. fora.
Marquei Paraná, 41, ap. 1203.
Hoie e amanhã -- Flamengo.

ALUGA-SE vaga a duas moças
cem mil cada, com tudo. Rua
Benjamim Constant, 121, aparta-
mento 203.
BAIRRO PEIXOTO - Alugo 2 va-

-....-,-, i gas para rapa7.es. Rua Decio Vi-
CcNTRO — Alugo bom apartamen-! jarej 229 — 102.
lo com todos or. móveis na Rual-r,¦--—¦- rr——'.,rn,.-:.r^„ s^r
Joaquim Silva, 60, ep. 306 po-|GLORIA 

- RUA HERMENEGILDO

dendo ser visto e tratado no lo-|D.E BARROS n. 8, ap. 805. fren

ALUGA-SE vaga para rapaz — R.iCENTRO — Alugam-se ap
lavradio, 202, sobrado. Centro.

AlUGO quarlo, residência ou co-
moreio. Av. Mareclial Floriano,
176, sob. -- 5r. Ribeiro.

ALUGA-SE à Rua .de SanfAna n.
156, ap- 1 10-1. Chaves na por-
taria. Traiar Rua Buenos. Aires
n. 28» - Loja.
ALUGAM-SE quarto e vagas .
rapazes. Rua Riachuelo n, 224, so-
(.rado.

Rua André Cavalcanti, 82. c! 2
qts,, sais, coz, banh. Tratar Ban-
co Auxiliar da Produção S.A. -*
Travessa do Ouvidor, 12. i ei.:
52-2220.
CENTRO - Alugo ap. de sala, 2
qts. e dependências c1 telefone
e alguns móveis. Aluguel: 300
mil e taxas com 2 meies de de-
pósito. Traiar segunda-feira. Tel.
22-5595.

ALUGO 4 salas, copa-cozinha, ,
banh., também pode ser para ca.|canH, 181
?ais, t*m loja, pode s*r Íunto_oujCENTRO -

CENTRO — Aluga-se bom quar-
to a casal, na Rua André Cavai-

te, sala e quarto conj., sinteco,
banh. completo, co?. c| iogão.
Chaves c| porleiro. ADMINISTRA-
DORA NACIONAL. Av. Pres. An-
tonio Carlos, ól5, 2.° pav. Tel.
42-1314.

s, corinha, qunrto de emprC'
gada,. WC, área de serviço, vaga
de garagem e telefone. Visitas no
local cj porteiro à Rua Marquês
dc Abrantes, 11 ap. 802 e infor-
mações a Travessa do Ouvidor, 21

603. Tcl. _2-045.1.

BOTAFOGO - Aluga-se - Rua
Barlolomeu Portela, 3-5, ap. 103, [ALUGA-SE 1 vaga, moça d!

_ !cl ar refrigerado, mobiliado, corn-que trabalhe fora. R. Toneleros
SALUGÁ-ôE uma vaga moblliada.gcladcira. Aluguel 600 000 _mais j 210, c 2 - Cop.

• 'jhelro 
com refeição completas. c/ A.;. Ril_ Br, 

'm 
t/

J^Ru» 
Bento Lisboa 89 c, 13. Ca- W„ P_PT.|. 

M.s,37, /

ALUGA-SE grande ap. 2 salões, FLAMENGO - Alugamos ap. n.
3 c.ís., varanda envidracacia tôda 503 da R,Ja Paj_síindu n. ,39 c;
volta, .' vgs. R. Honório de , 2 Jrt0 banheiro> cozi
Barro:., 41, p. 902 — 45-3581.

ALUGAM-SE vagas no Catete só
p! moças que trabalhem Tora, po-
de lavar t cozinhar. Informações
Voluntário, da Pátria, 24 com do-
na Margarida. Praia de Botafo-
go, 70 mil e um mês Adiantado.
ALUGO 1 vaqa p| rapaz que trab.
fora. Rua do Calote '____9_355.

ÃLÜGÃ-SE um qusrto pequeno,
mobiliado, para rapar. Tratar p
telefone 45-8414. ______

IH [a, 2 quartos,
nha, dependências de empregada
c' banheiro. Chaves com o por-
teiro. Tratar na PREDIL IMÓVEIS
LTDA. - Rua México, 119, 16."
andar, grupo 1 603/6. 

ALUGA-SE um quarto mobiliado
a um senhor do fino trato, com]
liberdade. Rua Marquês de Abran-|cT_
tes 26, ap. 304.

FLAMENGO - Aluga-so ótima e
confortável casa com 7 pavtos.
e garagem, na Rua Dois He De-
zembro n. 19. Chaves no ôp, n.
206 do mesmo local.

FLAMENGO — Praia — A|ugo,
mobiliado, frente, sala, quarto,
dependências, varanda e teiefo-

45-8957 ou 25-7463.

GLORIA Alugam-se quarto-
para casal — 80,00 e solteiro
00,00, cj roupa d», cama, telefo-
r.e, banhos quente; e frios. Rua
Hermenegildo de Barros, 67.

I ALUGO vagar,
pazes com . banh. independente
Machado de Assis 65. casa 4.

GLORIA - Alugamos ap. 303 da
Rua Conde Laje, ?2, c| sala «
quarto conjugado, banheiro e kit.
Chavei com o porteiro. Tratar na
PREDIL IMÓVEIS LTDA. - Rua

FLAMENGO - Crur Lima, 33-101.
— Alugo apartamento, 3 ciuartos,

rnobiliadas p; ra-,^,. condicionado, 2 banheiros so-
ciais, 2 snla*, cozinha «tc. Te'.
37.9415. .

pàtA rapaz em ca.s dc família
um mes adiantado. Preco de

NCr$ 35,00 - Rua Fernandes
Guimarães n.° 33 — Botafogo.

Tratar na parte da tarde.
ALUGA-SE lindo ap. Praia de Bo-
taíogo, 2 quartos, 1 saia, saleta,
2 banheiros, grande área com
tanque, co;inha, tudo pintado de
novo, tudo espaçoso. Rua V o-
luntários da Pátria, 25 ap. 803:
Chaves com porteiro. Tratar Tra-
vçssa do Ouvidor n. 4, Sr. Pinto.
ATENDO segunda-feira — Referén-
te anúncio domingo. A bancário,
universitário etc. Alug, s. ou q.
de frente, mob. c. roupa, muita
água, bom ambiente. Peco « dou
ref. Preco 90 cruzs. novos, com o
Sr. Passos - 46-3943.

52-5239

México, 119
1 603,6.Alugo 1 quarto gran-

separado. R. Costa Barros, 1-. Ent. dc. CrS S0 000 e 1 com 3x3-,
Ladeira Madre Deus Largo Ca- Cr$ 50 000, ambos com direitos.IGLORIA
merino. Tratar tel.: 52-6623 —Rua do Propósito, 66, térreo — m°°.
Centro. .Saúde.

16.° andar, grupo

ALUGA-SE vagas p, moças, c] ur-
gencia. Tel. 45-7702. até 12 hs.
Rua Bento Lisboa, 159, ap. 104.

ÃãÜGA~SE l~qt. mob. a 2 ra-
paies ou I casal sem filho., trâ-
balhe fora, casa da família. R.
do Catete 214, c| 33.

ALUGA-S£ casa, estado de nova,
altos e baixos, 3 quartos, 2 sa-
fa*., quarto e banheiro emprega-
df., banheiro e cozinha com azu-
feios de côr até o teto, super-sin-
5eco. NCrS 350,00. Tratar sába-
do ns Rua do Matoso n. 103. Cha-
ves c/ o zelador. ICENTRO - Vaga a rapaz dc res.
ÂLUGA-SE um quarto mobiliado peito, trabalhe fora - Amblen-

CENTRO - Aluga-re ap. c| tele-
fone, de ..ala, 2 qts., banh., cor..
etc, na Rua Carlos Sampaio, 246,
ap. 403. Aluguel: 300 mil e la-
xa». Ver cl porteiro, e tratar na
Av. Rio Branco. 131Í1601 - Tei.
52-5997.

para uni senhor de respeito que
¦trabalhe fora. Tratar nr. Av. Hen-
rique Valadares n. 35—705.

ALUGO quarto mob., casal tra-
lhe fora, pode cozinhar, casa ia-
rnffia. R. Dídimo n. 3 — Centro
— Esq. com R. do Senado.

ALUGA-SE — Ap. la. locação -
Centro, Rua Iríneu Marinho, 30-
303. Frente Rádio Globo. Chaves
cj porteiro. Tratar Rua Senador
Dantas, 117-839^
ALUGO quarto.
509. Sr. Rafael
pósiio. 

R. Livramento n.

te sossegado. Av, Beire Mar, 21Ó,
ap. 50K
CENTRO - Alugo ap, 303, da
Rua Guilherme Marconi, 74, c.
quarto e sala (conj.), bann. e kit*
chnett. Chave: portaria. — Tratar
32-7333 - CRECI 382.

— Aluga-se uma vaga
esma, a rapaz que tra-

balhe fora, 35 mil. — Telefonar
32-7712.
GLÓRIA - Alugam-se 2 moradias
para rapazes, bem arejado e de
respeito. Rua Taylor, 39, ap. 402.
Gérson. | ALUGA-SE

APARTAMENTO - Alugo, exce-
lente. Flamengo. R. Correia Du-
Ira, 47 802. cj 1 qt!., sl., cor.,
banh.. depend. de empregada, to-
dc pintado, mobiliado, com te-
lefone. Ver no local — Chaves

ALUGA-SE - São Clemente 158
ap. 904, 3 quartos, mobiliado,
pintado, qeladeira, telefone- ele.
Preco NCr} 850,00, livres, lnl.
46-6845 - 26-3311 com o por-
'aTívV-cí '. íf,RAIA 

°c BOTAFOGO, 154,~alu
ALUGA-SE um quarto a um se-ga.se _.P. 313. Con|ugado, kitch
nhor de respeito que trabalhe nette, base da aluguel: CrS

— \\°,!- 
R- Voluntários da Pátria n.» 220 000 mais taxa-. Tel. 45-2851

Alucia-íe ap. mobi-'I ap, 316. ST7TT5• - I RAPAZ

Sb"ChaVeíntA1i_,._ir'sn'i"' ALUGO 1 vaga para môç. que
.ACI*, 

- ADMINISTRAÇÃO. - 
,.a__a|.-_ forí,a Un!ca |nq4ui||^a,'"'• ¦>¦-*'¦"•  
Sla. Clara 86, ap. 1 003 - Co-

FAMÍLIA aluga ouarto a deis ra-}pâCflbaní..
pazes. Voluntários da Pátria, 356,i rsTrÍT À. .-YítT.—7- '. TT
ap. 202. - Botafogo. 'APARTAMENTO finamente mobi-
jz   .__2 — liado, c| tel., garagem, salão, 3
HUMAITA - Alugo o 2.0 andar, q-| arm. çm|_,.. 2 IV, geladeira,unico ap - Rua Vitorio da Cos- „petes, cortinas, coz. e banh.

a n.° 25, 4 quartos, duas salas,Lzu|e|0 ,e. „. _,erv. , d,_
banheiros, corinha dependências, tranqüilo. Ver tratar
empregada varandas amplas eiR_ Ribeiro Costa 2,-ap.cobertas. Alugue Cri 500 OCO - , «. 7„, r7-,-,- r!r ' ftti , 9Í.3RAX 1 204. lei. _?7-3673. Cnsves sao.
_.: .*:__.¦_-* .— 1 e dom. porteiro Antônio.
PRAIA DE BOTAFOGO - Alugo-
quarto mob. com direitos p] duas
mòçaí P"e trabalhem íora. Praia
de Botafogo, 430/100?
PRIMFIRA LOCAÇÃO - Aluga-se
Rua Real Grandeza, 74, ap, 504,
sl., 2 qts., b. comp., cot., áret.| bana
q. e WC emo., garagem. Vi
das ló às 18 horas. Chaves por-l|0 (,
taria. Tratar Av. Graçí. A«nha,^p^RTAtJiENT0 0RANDE _ Á|u.

ga-t» do esquina, 4 quartos, 7 ja

ALUGA-SE evcelente cômodo: Ar-
mario embutido, banh. compl.,
entr. independ. 125,00. Bulhòi
Carvalho 599-203. Chaves Sr
Maneei. Mais 2 luxuosos, Rua
Sousa Lima, frente Av. Copaca-

entapt., lindos armário;
mbut-, enlr. pel. serviço. Pós-

226 s| 1 110. Tel
32-6556.

FLAMENGO
liado, c| 2 qts.. sala ,banh., coz. APARTAMENTO - Aluga-se o 

"de

e dep. empreg Por I ou 2. ano!, „,;m9r„ 203, da Rua 
' 

Barão de- Ver R. Machado de Assis, 63jMacaubas, 21 - Botafogo. Quir.14
to, sala, saleta, co7Ínha. banhei*\A- 602,

FLAMENGO — Alugam-sn casas
di. 2 salas, 2 o» 3 qts. 9 demai»
dnp-ndências. Ru* Marquesa des
Santos, 42. Tratar Av. Rio Bran*
ro, lil sj 313. Tel. 31-1361.

por favor ap. 803, c! D. Olga
Tratar 22-9023 — Segunda-feira
aoós 11 horas.

GLORIA — Aluga-se ap. 407 da
Rua Santo Amaro, 184, de sala e
quarto separados. Banho comple-
to e líitch. 160 mil maia taxas.
Chaves com porteiro — Tratar:

157-9191.

CENTRO — Aluga-se um quarto.
40 000. 2 meses depósito. Pode
lavar e cozinhar. Rua Maia La-
cerda, Af.7.

CENTRO — Aluga-se apartanen-
to de frente na Rua André Cavai
câflLl, varanda, sala, quarto, ba

¦'-""• d=-inheiro, cozinha. Tel.: 25-6965.

ALUGA-SE um quarto de frente,
mobiliado, cj roupa de cama. —
Av. M. S. de Fátima, 64 ,ap,
eo2.
ALUGA-SE un". quarto bom na Rua
André Cavalcanti n. 173, casa 13.
AlUGA-SE um bom quarto, Cr$
60 000. Rua Sousa Neves n. 10,
_p. 101. Tel. 32-4875. - Estácio.
ALUGA-SE quarto p/ casal ou 2
rapazes, p/ lavar e cozinhar. R.
B=r_o de São Felix n. 114. Tcl.
53-0447.
ALUGA-SE quario mobiliado com
telefone. Rua Riachuelo. 221-716.
Trazer referencio.. Não atende
por telefone.

GLORIA — Alugo 1 q, mob. inde-
pendente, roupa de cama, lav.
Tel.: a 1 sr. ou 2 rapazes o mais

vaga, Rua Santo Amaro, 157.

sala, dois quar-
tos, dependências, gsragsm. Rua
Senador Vergueiro, 218 no. 702.
Aluquel: 500 000. Tratar tel.i ...
36-6734.
ALUGA-SE uni quarto mobiliado
a Sr. de responsabilidade. Rua
Silveira Matrtins, 129, ao. 906.
2." Bloco.

HOTEL — AIuga-$e quartos pa-
ra casais e solteiro. Preços es-
peciais. Rus Cândido Mendes,

MOÇA em ap.
trabalhe fora -
n. 56 - 204.

ro social e de empregadas. Cha
vçs ç mais Informações nos
tamentos 20', e 202.

ap. con). TV e g
sita outro c. direitos. 90 adian-

tado?. -- Rua Serafim Valandfo,
p. 108 - (E-q. R. Grandeza

. Clemente}.

,,,,, , -. , .„-, _, ,. . .COPACABANA - Sala. dois quar.ALUGA.Stap.lcp7, R Siqueira , Bsrata Ribeiro, 669/303 -
Campos. 43 e •'«•.-Jj'»» «í." Aluguel 500 mil.
banh., coz. Tratar APSA. Tv. Ou-—
vidor, 32, 2.0, de 12/17 hs. COPACABANA - Aluganvi; Sa-
Te!.: 52-5G07. !;i,a Ribeiro n. £03, ep. 504 cj
á"m"i'.-'a c- Z7TÍ—Ã Vi—ê—P~ld., 2 qts., dep. Chave! portei-ALUGA-SE ap. 601, Av. N. S. 

Ço- 
'_ 

T a,s'r C|Í,,A .. s2.ap166.
pacabana, 1 418, c 2 sas., 2 qls.,  -r—-
I banh. soe, coz., dep! emp...COPACABANA - Cr? 230 OCO
área serv. r tel. De írente p_|m-3is taxas, conjugado grand?
mar. Tratar na APSA. Tv. Ouvi- com caixa de água privativa r,
dor, 32, 2.0, de 12/17 hs. Iel.imobiliário. Rua Barata Pibeiro.
52-5007. |418, ap. 615 — Ver com o por-,teiro Adriano.

. ,m£A". ,."P- ^?' ,\fcni^l" CÕPÃCABÃSÃ - Alugr.7T-,7nKanios, ijo, Ci Si., J qtos., coí., i t i i~i i__.
banh-, dep! emp-, áree serv. e| _i2_S 

r>rand'-- T'L ^¦^í\-_^,

tanq. Tratar APSA. Trv. Ouvidor, I COPACABANA - Temporada —
32, 2.O. de 12/17 hs. - Tel.: Apartamento tre-s quartos, sais,
52-5007. 'dois banheiros, cozinha, dt.pi.n-
ALUGA-SE ap. 704, R. Anita Ge-1dèncis de empregada, mobiliado,
ribaldi, 42, e| sl., 2 qts., cor., Ru« Julio rit- Castilho oito, esqui-
banh., iard. inv., dep. emp., áre«.ní de Av. Atléntica. Intorma-
ci tanque de frenle. Iratar APSAiSões 36-7147 chamar Vera. .

Alugo ap. 207,
.,.__-..-, .da Rua Domingos Ferreira, 125
AlUGA_í_ c„ "". ,f?T m?velí.' °!c quarto e sala (sep.), banh. ••
ap. 1009, R. Hilário de Çou- kitch. mobiliado, temporada ou

oV nSo. Tratar 32-7323 - CRECI 332.

- Tv. Ouvidor, 32, 2.°, 12/17 hs. .,,......,„.
Tei.: 52-5007. [COPACABANA

Alugo ao- 213

Ias,.hall, Ijrdim de inverno, copa,!veia. tf,, conjugado, amplo
coilnha, banheiro e dependen-1visão, banh-, kitch. f vist., Mi /-nDãr___u_cias de empregados. Pinlura no.L „„.. Ch,Vi_, _,_ por,,ria. Tratar!";0P„ACABA'fA ....va. Av. Prado Júnior n.° 186. ap. «oca tv Ouvidor 11 9o d.!dfi "'>* R,nl Pompei», 195, c.
702. Tel. 33-0268. Preco NCrS ..15/17 _.' lil. ?í'in_7 

quarto e tala (coni.) binh. ei
700,00, mais taxas. .1.1_ ,r 

"^', 
,, ..... r-\k''^- mobiliado. Chaves portaria,

ALUGA-SE ap. 501, R. Bulhões de Tratar 32-7323 - CRECI 382.

ALUGA-SE um quarto a casal. -
Pode lavar e cozinhar. Rua Cap
tão Salomão n. 69. — Botafogo.

,„:, RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA.Ir=ç,n,.iapBr|389, r.^,. 201. Aluga-se, de fren- f°,-*e, 3 qts., deps. empr.. garagem.|lH,

| ALUGA-SE na Rus Santa Clara
n. 397 — ap. 702. amplo, sa-
Ia, saleta, 3 quartos grande co-
zinha e deptndencias, sem ga-
ragem. Chaves no local domin-

! às 12 horas. Tratar
23-1915.

SrrV,»hh'anh,4',nCc' ^.t'.ml ^•XÕ^AO.BÃ^Ã 
- OUARTO paracor., z nsn-v.. sov.., díp. .mp., cia-, . - „  ,. ,. q_..*.

ragem, 3 arms. emb. TretarPAPSA *'*. "P"es,0°5u m0;" -J,"sU

Tv. Ouvidor,' 32, 2.°, de 12/17iRi00iro n' ""' '"'

hs. Tel.: 52-5007. NCr*;, 75,00.

ALUGO ap, 2 sis-, quarto, de-
pendências na Rua Lauro Mui-
ler n. 26 - íp. 503 — Chaves

procura outra;com porteiro
ferreira Viana

MUDANÇA? GATO PRE-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
-Tel. 45-8128.
OTI MO quarto areiado e mob.
s rapa; ou senhor que trab. to
ra em c de família — Tele-
fone 22-6923.

ALÜGA-SE por 6 meses na Rua
_. Silveira Msrtins apartamento mo-

GLÓRIA — Aluga-:e um quartoi biliado com telefone, geladeira e]
mobiliado a 3 rapazes que traba-j televisão; saleta, sala, 3 quarto.,[PRAIA FLAMEN30

varandas, copa ele, edificio em
centro de grande área. CrS 580

e mais. as taxes. Tratar tol.

lhem fora, com referências.
Conde Laje,_68,_ap. 505. _
ÕTIMO ap. .0. R. Cindido Men-
dss 359 (antigo n.o 99), c| 3
qt:.., gde. sala, deps. empr., va-
randa - NCr$ 3-10,00 e txs. Ver
com porteiro. *

CENTRO'"-'Alugamos 1 gr6ndeiOUARI° c!s mob" sinteco, fren-
sobrado com 5 quartos, saleta, to a 2 rapazes ou casal, p/ C07l-
sala. vários quartos, sala, Ruainhar, 95 mil. Francisco Murato-
Acre n. 122 - sobrado - Pra- ro, 5, ap. 402. 

ça Mauá. QUARTO — Aiugo c/ móveis a
CENTRO - Aluga-se prédio 2, senhor ou casal de responsabili-
grandes povin-entos, reforma dade. Nâo falta água. 25-7653,
aprimorada, esquina de Riachue-! còm ou sem refeições.
lo com Senado — Ladeira Frei
Orlando n. 7 - Vçd das 3h 30m
ü> llh 30:n e das 16h 30m às
IBh 30ni.
CENTRO - Alugi-sc belíssimo
sobrado de sala, A quartos gr_n-
des áreas etc. «;quina de Ria-
chuelo com Senado — Ladeira
Frei Orlando n. 7 — Ver ósz
8h 30m às llh 30m e das I6h
30ni às IBh SOm.

QUARTOS para família. Alugam
se. Rua Santa Cristina, A — Lar
qo da Glória — Paulo.

26-7813
ALÜGA-SE ap. do 2 quarlos, sa-
In. saleta. copa-cozinha e depen-
dências completa; de empregada.
— Ver na Rua Paissandu, 156, ap.
I 505. Chaves com o porteiro. —
Tratar corn Paulo — Av. 13 de
Maio, AA, 3.o andar.
ALUGA-SE ap. 610 R. Bento lis-
boa, 89, c| sta,-, qto.-eonj., banh,,
kit., NCrS 110.00. Tratar APSA.
Tv. Ouvidor, 32. 2.°, de 12/17
hs. Tel.: 52-5007.
ALUGO vaga a rapaz, tem 3 jun-
tos 30,00 metade de um quar-
to áqua corrente. Correia Dulra,

QUARTO e banheiro ir.dependcn-t \A_\r paissandu, 272.
te. Praia do Russel 660. op. 12;'ír,
— Glória. Junto ío Hotel G
ria. Tratar das 19 às 22 hs.

Alugo sobrado. Tra-ALUGA-SE quarto para «valnal-)c-N-|-R(-)
rc, na Rua do Riachuelo n. 230 d Comérc] 22 So.ve a.— l.o endaf — Frente ao «-¦"-¦
da Fátima.
ÃLUGA-SE quarto casal idôneo
em casa de respeito. Av. Gomes
Treire 764-A.
ALUGA-SE vaoa para rapaz ou
senhor, Av. Presidente Vargas

7007 ao. 2105.

ra pensão.

SANTA TERESA Aíuçs-se ap.

i ALUGA-SE quarto para 2 rapazesJ'|e vagas CrS 60 000 cada. Rua
— Dois Dezembro, 141, sobrado.

de 2quirío3, sala, cozinha e de
pendências na Rus Joaquim Mur-
tinho n.° 530 ap. 4, por NCrS
250,00. Tratar na Rua l.o de Mar-
ço n.° 29.

ALUGA-SE ap. conjugado por
temporada ou contrato. Rua Se-
nador Verqueiro. Tratar pelo tel,
,12-1357.

CENTRO — Aluga-se 3s!a e oto.
com direitos a cssal sem filhos
que trabalhe fora, 90 mil ou só
o qunrto a um rapaz distinto,
50 mil - Rua Ebroino Urugueil SANTA TERESA
n. 53 — atrás da Central.

SANTA TERESA - Crí 195 000,
aluga-ie • ca.a c\ 3 qls., 2 sis.,
b., coz., varanda, quintal. R. Dr.
Júlio Otoni 278. Tcl.: 28-2226.

ALUGO quartos tipo ap. parajeom direitos lavar e cozinhar. —
.. .alheiros e 60 mll. Rua Wa-, Rua Dr. Mesquita Júnior n. 11,

Aluga-se apto.
!03 da Rua Ladeira do Castro,

CENTRO - Quartos. Alugam-se 12'3. com ^m"°' !ala' «^"ha-

shíngton Luís 125 e Rua Monte
Aleqre 224 com zelador.
ALÜGA-SE uma casa na R, Con-
lelheiro Zacarias n. 101 * Cen-
tro - Saúde.
ALUGA-SE uma casa qrande pa-
ra família prande, junto da Pra-
ca Mauá. Aluguel de 700 mais
as taxas — Ver na Rua Jogo da
Bola n. 79.

a A. Esta rua fica na última
da Presidente ¦ Vargas, à direita.
CENTRO

banheiro tanque com arca vaga
de garagem. Tratar pc'o telefone
32-2527 chaves no 20-1.

ALUGO vários quartos para ca-
saia. Rua loiranqa, 67, Rua Mala
Lacerda, 652, Estácio Rua Con-
de de Baependi, 84.
ALUGA-SE qunrto para senhor —
pedem-se referencias. Bento Lis-
boa, 178, <l\ 3.
ALUGO vapa a moça que traba-
lhe fora, c. telefone. Rua Sena-
dor Vernueiro, 210, ap. dl2 —
Flamengo - 25-5307, D. Amélia.

Alugo ii.,

NCrS 400,00. Ver c! seledcr Bri- ALUGA-SE um quarto a dois ra-
!£: Tei. ^S-lfí^K pazes,- mobiliado • e um quarto
QUARTO COM: TELEFONE, mob.¦ independente na Av. Copacaba-
ref., café da manhã, alugo em na. "• »9_-_ap. 3 - 1.°. Te
Botafogo, »p. luxuoso, , somen- lefoni

580
56-0227.

íllira .- „n. 
"r,—F~l COPACABANA - Pè-.to 2 - Alu-

Sampaio, 358, d 2 sl:, 3 qls-, M . 6_ re4p9Íi0. Cr$ í5 ooo.cor., banh., isrd. inv., dep. emp. tJ -.y.-inf,^ Da F,-<a*
Tratar APSA. Tv. Ouvidor 32, 2.°. l^V^V-" 

"'yy 1~

,de 12/17 hs. Te!.: 52-5007. I COPACABANA - Aluga-se lu-
rxuoso ap. grande, frente, antr*-

._ .._ .ALUGA-SE ótimo ap. luxo, 201, da privativa, armários embutido;.,
to moças -direitos ban. duchas! BARATA RIBEIRO n. 74, sp. . R.Alberto rle Campos, 74, c| sla., salão, sala, 3 quartoi, 2 banhei.

_- Informações tel. .6-5931 — al 213 — Vendo Vazio,-atapetado ? .'»•< coz.. banh., área serv., rol sociais, cozinha, aras, den,
ALUGO Praia Botafogo 340 ap. comb^ sancas, qto., ..ala, stl. Banh., dep. emp., saleta, mobiliada. Tra- garagem. Rua Cinco de Julho.,
214, s., q., coni. Chav. port. RUA HUMAITA ÍÕ9 ãõ ToÔClicl"- J0 miln- Aceito Caixa, -tar APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.°. 236-201. Chaves no 202. NCRS
Trat. Palmares Imob. Graça Ara-]_ Sala, quarto,'], inv., banh. eLM: 95-65-12. de 12/17 hs. Tel.: 52-5007. 1 050 mai; taxa-
nha 226, ll.o. Tel. 32-6556- i_.j.c... CrS 180 000. Chaves com ALUGA-SE vaga para rapaz dê ALUGO qtoT mob., hanh. anexo, COPACABANA 

- Alugamos ap.
ALUGA-SE na Rua São Clemente! porteiro. ADMINISTRADORA NA*| respeito que dé referências. Cr-$| unico inquilino, a senhor idôneo.
127, apartamento 402 frente, sa- CIONAL. Av. Pres. Antônio Car- 50 000. Av. N. S. Copacabana | NCrS 90,00. Raimundo Correia,

2 quarlos, banheiro cm còr,|los. 615, 2.Q pav. Tel. 42-1314. In. 909/102. |20, ap, 306 - Copacabana.
dependen-. URCA - Em ca"área com tanque e dependen-j uRCA _ __,„ casa <__, ._,„,, ji5 ae

cias empregada, pecas amplas, todo o conforto e respeito alu-
recem-pintado e sinteco. Aluguel ga-se um quarto'mobiliado « ca-
300 mii mais taxas, chaves najfó pe|__ manhã a pesioa que

qt. coni., cozinhe, banheiro. Cha- ÃJ^JgÃIsI
ves porteiro. Tratar segunda-feira''
de 9 ás 12h. - 37-8609
Cl 1078.

port.irla, tratar na Imobiliária
Zirtaeb, Rua Alfândega 81-A 1.0
andar,

PRAIA DO FLAMENGO, 98 -
Aluqa-se ap. 914, C/__^__JS[3_' _3
q~uarlo~s, demais dependências --
lnf. pelo tel. 32-8834, das 14 ás
18h.

., s.. qt. separados,
rpF 

'mobiliado, 
geladeira, pintado de^KC"iriòvo. - Roquete Pinto, 60|107.

Ver no local, Chaves cj porteiro.
Tratar 26-1550. |

PRAIA DO FLAMENGO - Univer.
_it ar io aluga amplo quarto d:
frente a três colegas ou dois íe-
nhores c/ ref. em ap. de luxo,
com tel. Inform.'tel. 25-2263.

OUARTO Independente, com ba-
nheiro, em ap. de rapar, p| pes-
soa fina. Aluguel 80 mil. Pedro
Américo, 218, ap. 902.

QUARTO muilo grande - Alu-
r;a-r,e na Rua Barão de Guará ti*
ba, 17. Catete,
QUARTO MOBILIADO - inde-
pend. a rapaz c] referencias —
25-7520.
QUARTO — Absoluta Índep«ndên>
cia, ap. 2 pe>_.cai, silencioso,
confortável, próximo praia. Rua
7 de Desembro, 26 ap. 702.
OUARTO — Absoluta )nd«pendên>
cia, ap. 2 pessoal, sílermioso,
confortável, próximo praia.
2 dc. Peiembro, 26 an. 702

-.! 1 r„_.-.-_<

trabalhe fora e que dê referén-
cias - Tel. 46-8211.
VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA. 270,
ap, 404, sala, 7 quartos, dep.
completas, garagem, la. loca-
ção, sinteco. Chaves ap. 801. —
CrX. 330 000 mais taxas. Tratar
Rua Gonçalves Dias, 85, 2.° an-
dif-. .!3.-à;. 19 hc-ras.A LU HA. SE 1 n.ifffto st 2 r-i-szc

ou casal com direitos a lavar ei—
Botafogo, Telefone:|lEME _ COPACABANA

cozinhar —
36-0439.
ALUGA-SE um quarto para rapa-
.es ou moças com café. praia
de Botafogo. Tel. 26-3921.
ALUGO I quarto mob., 2 rapa-
res, por 60 000, 1 vage por 25
mil. Rua Palmeiras n.° 30 —
Botafogo.

ALUGA-SE apartamento — Rua
Ronaid de Carvalho n. 250,
ap. 407, sata e quarto conjugado,
cozinha pequena de frent*. Tra-
far no Banco Civis, na Travessa
do Ouvidor ti. 17-A — Chaves
com o porteiro.

ALUGO ?ip. luxo, melhor ponto. I ALUGA-SE ótimo ap. c| sala e
Toneleiros n. 89, *o. 704. 2 salas, quarto separados, banh. c cori-
2 quartos, clnp., garagem. Só pa-inha. Rua reÜpe de Oliveira, 17,
ra pessoas de fino gosto. Tel.rlap. 502. lnf..36-6182 e 22-9711.
36-3157- IALUGA-SE ap. mobiliado c| telef.

e ar refrig., cí sala, 2 qts., sen-
do um reversível, banh., coz. e
àr.a c] tanque. Rua Cinco de Ju-
lho, 3-9, ap. 705. lnf. telefones
36-6182 e 22-9711.

ALUGO - Av. Cop., 1 285, ap.
402. Saláo, 3 qts., sinteco, vaga
garagem. Chaves porteiro. Tratar
56-1966.
ALUGA-SE ap. Sala, quarto, dep.
empr., área serviço. Tratar tel.
37-9778 - Cooacabana. .
ALUGA-SE um quarto p/ casal ou
2 moças. Trstar Rua Santa Clara
n. 308, ap. 207. - Copacabana.
AILTON aluga aps. mobiliados,
1, 2 e 3 quartos. Temporada lon-
ga ou curta. B. Pibeiro, 90, ap.
210. 57-1264 e 57-7599.

ALUGA-SE ap. da a-, 3 qtos., cor.,|ALU<3AM-SE apSi ,. 2, 3 qts. p
banh., deo. completa, garagem. 

""' * "

Ent. de serv. e social, à Rua Mal.
Francisco de Moura, 141. Aluguel
Crí- 350OCO e taxss. Depósito da
2 meres ou fiador idôneo. Tralar
46-2229.

ALUGO vaga a moças que traba-
lhem fora. Av. Prado Júnior n.°
281, ap. 314.

temporada curta a longa cí todos
os pertences. Aceita-se reserva.
Vianna. Av, N. S. Copacabana,
731, s/_302._
ALUGO ap. mob., sala e qt. iep/ALUr0

 2 varandas, banh. e cor. — 250- g
ALUGAM-SE vagas psra moças,!™1 '¦ taxas. dep. 3 mem. -
com telefone e mais direitos. Tra-!Dii"m" Ulrich, 217. Chaves 401.
iar Rua tli Passagem, 78, ap.jALUGO dorm. pj moças c. direi-
704 y Botafogo. ites em luxuoso ap. la. quadra
ÃLUGA-SE vaoa para homem, om Prík,'_F_guetredo^agalhãe«, 108,
quario mobiliado, em casa de fa. api 1-.01. Tel. 37-2197.

ALUGA-SE temporada ep. mob.
muito conforto, 2 qts.. 2 salas
Tel. e garagem et;. Rep. do Peru,
216, ap. 602. - 37-1865.

Ap. mobiliado cí gal9^0' racJem' P'l,fl Constante Ramos 35,
3 qtt., ? salas, dep. Aluguel
BOO. lnf. 57-3031 e 26-5170.

ALUGA-SE dp. de 3 quartos, 2
salas, cozinha/ banheiro c! boxe
áreo, quarto, WC empregada.
Aluguel NCrí. 500, mais taxas.
Ver segunda-feira. Barata Riboi-
ro, 726-404.
ALUGA-SE para casal ou 2 mo-
ças qua trab. fora, quarto bem
mob., c| banh. e ent. ind. NSo
ó. quarto de empreg. Rua Santa
Clara, 86. ap. C-01.
AlUGAM-SE vagas para moças
que trabalhem fora. Tratar na
Av. N. S. de Copacabana, 796
ap. 1 003. Cr$ 50 OCO.
ALUGO pequeno quarto a moca
Cri 60 000. Barata Ribeiro, 450,
sp. 204.

53 da Av, N. S. de Copacabana
n. 195, c/ sala e quarto conju-
gado, banheiro é kitch. Chaves
cem o porteiro. — Tratar na
PREDIL IMÓVEIS LTDA. - Ru»
México n. 119, 16.° endar —
Grupo 1 603/6.

COPACABANA - Alugamos ap,
1 207 da Av. N. 5. Copacabana,
750, c/ saia e quarto conjugados,
banheiro e kitch. Chaves com o
porteiro. Tratar na PREDIL IMÓ-
VEIS LIDA. - Rua México, 11°,
16.° andar, grupo 1 603-Ô.
COPACABANA _ Quarto. Alu-
ga-se para duas moças ou rara-
zes. - 47-9139.
COPACABANA - Aluga-se ap.
mobiliado, com geladeira. Dc-
mingos Ferreira, .25 — 120. -4
Tel. 37-5344.
COPACABANA - Ouarto, alugo
perto da praia, sra. só, para mô-
ça ou casal de tratamento —
27-6938.
COPACABANA - Vapa para mô-
ças com refeições, 80 mil. Tra-
tar tel. 36-0177.

ALUGO a •fami ha de tratamento Ã 7./-Ã 7F _«,.¦..., ,. - .. , ..inn ALUOA-oc pequeno quarto como ap. um p| andar. Rua Bo-i ¦ "
ivar 160 - 801. Tel.: 57-3031

COPACABANA - Aluga-se ds
frente o ap. 303, Rua Barata Ri-

,,,,,., fr , ¦¦ —.beiro, 811, fala, quarto separedo.
ALUGA-SE ap. de trenie, mobi- banheiro, corinha. Chaves com o
liado, geladeira, em Copacaoa'
na. Tel. 57-4454.

R. Aivaro Ramos n.° 21, AV. COPACABANA 314, ap. 1104
Ruá:. casa 3 — Botafogo. j— Mobiliado com telefone, frente

ALUGAM-SE itlmas vagas a ca-|"'.£' h?!V9uar__ b6nh- coz.

mobiliado 2 sis-, 3 quartos, dep.
— Garagem.

Senhora ;ó aluga
quarto frente mob. duas moças,
ou casal trab. fora. - Tratar tel. SANTA TERESA
45-7558. !S con1 d°'5 quartos, duas sa-
r FT.TÕ7-. rr, ~: r~ 'ss e quintal — Rua Paulo de
CENTRO -- Aluga-se apartamento Az4Vedo n. 72. for, > da área
de sala, quarto e. demai, depen- d„ e„r.|len(os _, de.-.abaWntos* -

SANTA TERESA — Alugo aparta- AlUGO, R. Buarque Macedo, ao.
mento — Tratar: Travessa Oriente/405, sala, quarto, banheiro, cozi-
125 -Jel.: 52-3153. __lnha. Tratar 27-9357. Cr$ 250.

Aluga-se ca- ALUG A-SE um quario mobiliado
a um casal ou senhor que tra-
balhe íora, Rua Pedro Américo,
64, ap. 201.

ALUGA-SE ótimo quarto inde-
pendente — Ladeira do Castro
r.. 33 — Centro.
ALUGA-SE apartamento conjuga-
río mobiliado com móveis novos,
marfim - Rua Santana, 73, ap.
«403 — Mangue.
ALUGAM-SE quartos no Estácio
para 60, 70 e 90 mil. Pintados
ê óleo primeira locação. Rua Sao
Oinic n.o 12.
ALUGAM-SE quartos pl 50 e 60
mil. Pode lav. e coz. Rua Viscon-
rjpf.a de Pirassinunga n,° 69. Es-
tfeio dc Sa.
ALUGA-SE quarto para casal. Rua
dos Arcos 82, c| 6, p| NCrJ- 75,00
(setenta e cinco cruzeiros novos),
c 1 rnês em depósito. •

rióncias na Rua André Cavaleãn-' Telefone 42-0674.
BONS FIADORES - Ofereço para

.1 aluguéis ttm tôda a Guanabara.
Henriqi/» Valadares 158 (SANTA TERESA — Aluga-se quar.iRua Alcindo Guanabara, 2-1,

-ito independente cl bnnh e COZ|702 — Cinelândia. Tel. 42-2667.
a moça ou casal sem filhos, Casar^ÃTcfc
família. R. Paulo de Azevedo 

<-Mt,t

n.o 57.

CENTRO - Alugo qt. e sala
mob. c confortável, iem telef.,
enlrada Independente, a 1 ou
2 senhores. R. Francisco Murato-
ri, 75 - Tel. 42-3053.
CENTRO — Quartos - Alugam-
se ótimos, pode lavar t coz.
na Rua Teotônio Regadas n. 18
— Amb. familiar, exige-se depo-
sito ou desc. em folha.
CENTRO — Ãluga-se êp., sala e
quarto conjugado, banheiro e kit.
NCr$ 160,00, 3 meses de depó-
sito. Ver Av. Gomes Freire n.°
315, ap. 1 102. Chaves na por-
teria com o Sr. Geraldo, telefone
42-7979, horário comercial.
CASTELO — Quarto a senhor só

ALUGO casa de altos c baixo, ser-jc- que dé referencia. Tel. 52-1665,
ve para moradia ou indústria, jldepois das 12 horas.
Rua Rêcjo Barros 61, junto ã RuaESTACIO — Quario com nia tn-
di América. Tratar no local. jdeoendente. Aluga-se a catai, p,

j lav., coz.. ?5 mil, ámútfente fa-
!__________ _____ '"a'a Lacerda, 221.AVENIDA ERASMO BRAGA 255,

3.° andar, saia C do Conjunto.
303 - Aluga-se. Informações à ESTACIO - Aluga-se, Rua São
r.a da Alfândega, 81-A, 2.0 ,n. Roberto, 175, sobrado,, c| 3 qls.,
,-,, 7_p iii.A7tfl * salas, banneiro, cozinna e quin-
...'.*. .', ¦ 

"'., tal- 
Aluguel 200 000 mais taxas.

AlUGA-SE temporada apartamen-ITr,-,!,.. "ACIR" - ADMINISTRA-
to çoniugado, com moveis, gela-ÇAo — Tel. 32-9738. Chaves no
deira. Av. Mem do Si 72, ap..v-.!
1.114. T"'"= M-Ml)t- _|FIADOR, 

par».aluguéis, forn.so
ALUGO *p. Rua 20 da Abril n.ilaxa d« inscrição o contrato gn.«
28 709, do sala, quarto, coiínlia. tis, Tratar, Rua Senador Dinti.,

banheiro confortáveis, mobi- 11711 229 - Tal. 52-9703.
liado. Ver das 17 às 19h lodoi|f|ADO_ - Para casas, apartamen-
os dias. Nao inf. na portaru,:to, , |0|„( i„ecus*veii. Temos
56 com o próprio.
ALUGAM-SE 2 quartos, um de
frente a casal s| filhos ou a ra-
pazes que trabalhem fora, com
referências. Traiar com Sr. Antô-
rio. Rua Correia Vasques, 28 —
Estácio.

proprietário 6 comerciante. — So-
lução rápida om 24 horas — Àv.
13 de Maio, 47, sala 1603 (hoje
dai 9 is 13 horas).
FÁTIMA — Aluga-se quarto com
móveis para rapar — Tratar pelo
Iel. 32-9637.

SANTA TERESA - Aluga-se na
Lad. Gania Teresa n. 15,, ap. 7.°
andar, com sala e quarto. Chaves
no local e traiar na ADM. FLU-
MINENSE S.A., na Rua do Ro-
sério, 129. Tcl. 52-8281.
ÒANTA TERESA - Alugo casa
de sala, quarto, corinha, banhei-
ro e área com tanque. Rua Mi-
guai Resende n*_ 653.  
SANTA TERESA — 

"Ãluga-se 
casa

qrande com garagem, jardim. —
Rua Júlio Otoni, 254. Tratar na
Rua da Assembléia, 45, 5.° an-
dar. -150 000 - .5-7020.

Alugamos o ap. 901
da Rua do Catete, 66 cl sala e

. "ICO 16o b!oc0ivelheiros com refeições. Exige-se:Çr$ , r3"-0 ^ énuiSi!1
2, ap. 116 - Sala . ouarto conl. re ferència. Rua Voluntários da ?••&;&.} ... ínt_Ii 

ADMIN^
i ,„. Cr, ISOOUO. Chavestrla 97. Tcl.: 46-6472. |JRAD0,R"; NACIONAL — Av.

c. porteiro. ADMINISTRADORA ALUGA-SE 
"vaga 

ap: com direi- ^ T_. 42-13.4 ~NACIONAL - Av. Pres. Anto-,0! , ,_pi_ !0|te|ro; .eiero,lcias.;^:; •'^__iJ.JJ.^_
nio Carlos 615 - 2° pav. Tel.: Tratar na Rua Gois Monteiro n. I ALUGUÉIS: - Arraiamos casas,
42-llL-__ 176, ap- 101, das 7 às 9 ho-l?-»" '"'" * 'omecemoi .os me-
RUA BUARQUE DE MACEDO, 20, ras.
ap. 801 - Frente, hall,. sala, 2jALÜGA-SE um quarto com dire.-r,,.,. , .. ..., . ..
quarto;, |. inver., banh., «n., tet. Rua São Manuel 32-A 101. lAllípAíE SS' ,' ¦área. CrS 250 000. Chaves c! por-;Bctafoqo Garibaldi, 30, chaves porteiro,
teiro. ADMINISTRADORA MACIO-, VfT,KÍ~ _E r-quarlo e sala coni. (pecas gran-
MAL Av. Pres. Antônio Carloi, AIUGA-SE um quarto, sj moveis, d8s) co-inha , banh. eomp|eto.
615 - 2.0 pav. Tel.: 42-1314. \TS ~!Í,ÍaB V' r"'" mqUI' 2i0 mll. Tratar Dr. Mareio Rochs,
sThTHÕRX-^^TuTrTrVeVVS^.Í^r4V/--V!^ '"' "'3 8°6' d" " *'
trab. fora. Entrada banh. indep.!A UG,AfLqUa'l° 

\T^B,0[J 
",

2 de Dezembro 116, ap. 302 "' " """- ?" "'""A* u"'

Pede ref. - 25-5B71

al al filhos. P.ua Miranda Vai
| verde, 24 - Botafogo. 26.4850.

i lhoros fiíidcrei da Guanabara.
Rua do Resende, 39, sala 1 103.

18 horas.

VAGA - Alug. pi 1 moça. lel.l AltJGA;SE v,a^ 
,,.r>P".' 

<?

42-2911 - Catete
quarlo separado, banheiro e k t.[./A-'Ae ''' Eiê«___« *««í«.*_;««i.rt,,.,.. .JL A „„,?*;,« t.,»,, „_|VAOA5 no rlamenqo coniorlaveisChaves com o porteiro. Tratar na  _._,,. ,_,„ ,i:,.:,„ _ _.,.,.

Mena Barreto, 114, c/ 6, Bo-
tafogo.

portei
PREDIL IMÓVEIS LTDA. - Rua
México, 119, 16.° andar, grupo
1_603;6.
CATETE - Aluga-se o"apt. 20.
da Rua Pedro Américo, 348, cj
sala, qto. e den, completai —
Chaves c[ porteiro. TeL: 42-3373.
CATETE - Aluga-se na Rua Pe-
dro Américo, 166, bloco B, o ap.
907, conjugado, linda vista para
Baía ca Guanabara. Chaves com
porteiro e tralar 22-8387 de 2a.
a Ó3.-feira.

CATETE
jCATETE — Aluga-se apartamen-

FIAMFNÍ.O ,0 Peoueno para casal sem fi-rtMmcr. _»\j |h0Si Rua dc Catetl

para moças com direito —
qúe de Macedo, 36, ap. 101.
VAGA — Senhora aluga a outra
com direitos. R. Silveira Martins,
127, ap. 213. fundos - Tcl.: ...
45-7661.

IARANJ. - C VELHO
ALUGA-SE quarto a mò^as ou ra-
pazes. Rua Alice n. 107 - La
ranjeira;

ALUGA-SE ojto. mob. de frente
a ca.al ou A rapazes ou moças.
Rua Álvaro Ramos, 84, ap. 101.
Botafogo.
ALUGO qto. mobiliado, telnfono
26-9440 - Moça trabalhe fora -
CrS 60 mil.
ALUGA-SE ca.a 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área depen-
dencia empregada, K. Deniz Cor-
deiro, 12, Botafogo, «i chaves
ao lado.

ATENÇÃO - Alugo ap. ed. nõvo,| BOTAFOGO - Vaga para moça
de alio luxo. Laranjeira., 466,| distinta qua trabalhe fora, em

ALUGA-SE qto. peo. mob,
moça ou senhor trabalhe fort

Pedem-_e
57-4779.

referencias

AVENIDA ATLÂNTICA -, Alu-
go apartamento de saia, 2 quar-
tos e demais dependências. Ver
no local, sábado e domingo n
757 — apartamento 501.

moveis a pessoa que trabalh'
fora. Rua Duvivier, 13, ap. 603.

norteiro.

ALUGO ap. 2 qls., 2 sis., gel.,
tel. e TV. Temp. 3 a 6 meses,
CrJ 550 e taxas. Anita Garibaldi
42, ap. 703. Tcl.: 36-3443.

CCPACABANA - Aluga-se quarto
frente, 1 ou 2 pessoas trabalhem
fora. Rua Ministro Viveiros ds
Castro n. 37, ao. 32.

ALUGAM-SE vagas para rapazes.
Ótimo ambiente. Avenida Copa-
cabana. I 2-16-202.

de rapsz

ALUGA-SE ap. c/ ou s/ moveis,
quarto, sala e dep. Procurar ci

'porteiro. R. Fiaueiredo Magalhães
741-308.'" "" " "lhosALUGO vaga em ap-

- 60 mil - Mobiliado, todosjARPOADOR - Casal sem
os direitos — Barata Ribeiro, 500; alug» um quarto mobiliado para-^apj 602_. | uma moça que trabalhe fora. —
ALÜGA-SE" p! casal ou 2 moças! T™,ar no .locsl- Veí Ru0 r.»n
quo irab. fora, quario bem mob,
c banh. e entrada end. Mão é
quarto e,npr. Rua Sia. Clara, 8ô.
np. C-01.

ALUGAM-ÜE ótimos aps. 1, 2 e 3 ALUGA-SE. 1.» locação, ap. de
qtr., para temporadj,, mobiliados,
geladeira, roupa de cama etc. -
Basimar — Barata Ribeiro, 90,
coni- 203. Tels. 36-3322 e 36-2/>72.
ALUGA-SE ap. quarto, sala, na
Rua Barata Ribeiro, 200|101S -
Preço: 200 x taxas. Chaves no ap.
1012. Tel. 57-0835.

quarto e sala separados, banhei-
ro e cozinha azulejados até o tíe-
to, tanque, e sinteco -- Rua Go-
mes Carneiro, 130, ap. 607 —
Aluguel: NCrS 300,00. Tratar Tel.
57-9133 - Viiitas das 12 ás 15
horas.

ALUGAM-SE apartamentos para
temporada curta ou longa, temos
dezenas de todos tamanhos, al-
guns c| garagem e telefone, mo-
biliedos cj todos pertences de co-
pa e cozinha, temos emprega-
da para limpeza semanal. Basílio
& Cia. — Rua Barata Ribeiro, 87,
sala 507. Tel. 37-1133. .

ALUGA-SE ótimo quarto mob. r.
de cama, direito a tel., casa de
família, a ^r. sendo único in-
quilino. lnf. 57-5832.
ÀLÜGA-SE confortável pequeno
quarto a rapaz ou senhor qua
trabalhe íora. Tcl. 36-3193.
A MOÇA q. trab. fora. Alugo q.
ou vaga no melhor ambiente, tt.
nas melhores condições, em ap

.ALUGAM-SE aps. mobiliados para! próprio em Copacabana. Tel.:
temporada longa ou «uri». Adm.!32-3^6K

ap. 606, comporto de hsll, ampla'casa de família mineira. Tratarina|i¥_,_,r Av. Copacabana, 60S. i| APARTAMENTO sí conju., vitrl-
saia. varanda, ótimo quarlo, ba- 26-1667. il 004 - Tel. 36-5565. ficado, 180 mil. Barata Ribeiro,

. -..,. ,. nheiro copa cor. área c, la,v|B0T-Ar.0G0 _ A, ótimo lÃÍÜGÒ" por CrS 270 000 men- 200.1123. Ver no local das 8\.i>\°'n!» AMA, 
"r.rTulido7,-3r_°°|cOP^ÃBÃNÃ

ALUGA-SE em hotel familiar sa-:c.-SAL, com um filho maior, ao-ique qto. e banh. de emp. Alu-|miv,| mobi|iado (ds fr,nlo) ns , malsu ou vendo p?is|12li. ou lei. 31-3470 - Dr. Car- 
"Ll"

la de frente c|. tel-, elevador, W* s'u9»/ »P. àèlcna Sul cem gueI 23:i mil. Tratar tel. 26-0281, RlJ. MarquèE d. 0Mnd )06 | ,. r2 da Av.|r!lho
ioua corrente, hoa comida al?. 1'»-' *»•¦ Çtc. Be da si as me- ou 46-7603, c'_Ana. Chavej_çom o\4yx>, com sala, quarto, coz., bi

247,

cisco Otaviano, 138;403
pacabana.

Co

COPACABANA — Alugo ap. con.
jugado, 200 mil, Rua Anita Ga.
ribaldi, 22-606 - Chavos port.
Alfredo. 
COPACABANA - Alugo ap. òuu
Toneleros 366 alto luxo, salão»
bar, 2 quarto., armários embuli-
dos, sinleco, depend. complefas
e garagem. CrS 500 000 c ta_ai,
Tratar 27-2164 c chaves com por-
teiro.
COPACABANA — Alugo excelen-
te coniunto 2 salas com banheiro
em Ed. excluslv, comerciei, me-
lher ponto Av. Copacabana, 613-
604. Aluguel 250 e taxas —
Tcl.: 22-7820 - das 15 ai 18 he.

APARTAMENTO-temporada. Alu- 
'*l'z/.¦¦.:..-¦ r"

go o meu luxuoso, com te|af0.|CORACABAMA - Quarlo amplo
ne, ricamente mob. e belíssima frente, finamente mobiliado, cc-
decoração, lido novo e de fren- de-se a caral ou duas pessoas
te, qto. e sala sep. R. Raul Pom- de fino trato, c/ ou sem refeições

peia. 152, ap. 303. Posto 6. temporada ou pernanência. Iro-
ÃTmT^TTc "TT" .TT'7".—TTTI—Í7T Cam-se referências. Fone 57-0270.ALUGA-Sc no melhor ponto oti- ;- —
mo «p. quart, sala coniuoado mo- COPACABANA - Ap. mobília-
biliado ou não. Ver Àv. Copa- do, cenjugado, 10 COO. diária -
cabana, 371, ap. 504 e 505. -[26-7431 e 96-9949. i
Chavei com o porteiro. Tratar COPACABANA - Aluga-so o apt,
Dr. Orlando, 34-6020. 301 d< Rua Bulhões de Carvalho,

530, conjugado. Chave* e; per-
teiro. Tel.t 42-3373.

ALUGA-SE ap. 406, R. Senador
Correia, 33, c/ si. qlo. conj. ban.
coz. Tratar APSA. Tr. Ouvidor,
32, 2.o, de 12-17h, tel. 52-5007.
ALUGA-SE ap. 809, Av. N. S.
Copacabana, 5á2, c| sala, qto.,
banh., Ut., área c itanque. Tra-
lar APSA. Tr. Ouvidor, 32, 2.o,
de 12-17h. Tel. 52-5007.

COPACABANA - Aluga-:a o ap.
203 na R. Figueiredo Magalhães,
470, 3 quartos, sala ampla, cozi-
nha, banheiro completo. Chave*;
c1 porteiro. Tratar R. México n.° \
119, gr. 1 902. Tel.: 52-1123._
COPACABANA - Temporada ou

ALUGA-SE ap. 406, R. Felipe dei na°- Alugo quarto mobiliado a
Oliveira, 19, c| saia, qto. sep., "P" d,s''n*°- Constante Ramos,

banh., co:., varanda. Mobiliado.!2VAPy "Q:!-

portaria dêste Jornal nob o n.ü ATENCÍo
240 232

agua corrente, ooa comida
essoa de trato — R. Mec

íe Assis n. 26 — Flamengo
Tei. 45-8177.
AlUGA-SÈ em caV d"e fomíliaiCATET£ 

- 
, AJu?'3;f= vaga para

vaoa para moças. Rua Barão de'"10,;0 "" ?! ,ami!'í com moveis.
Guaratiba, 25,- sobrado, Catete.L7*'- ,el«^I,a0 «nrorto. Catete

ALUGAM-SE aps. tipo casa. Ver|g\ygrF—'
e tratar na R. Correia Dutra n.íLAItU:
149, Sr. José - Catete.

:dc 12-17h. Te

CRECI 763. nheiro e iardim inverno — Ver

ALUGA-SE um quarto p] 2 rapa-
zes que trabalhem fora. R. Sil*
veira Martins, 164, ap. 1003 —
Catete.
ALUGAM-SE vagas em quarto
mobiliado a moças que traba*
lhem fora com café pela manhã
pode lavar, com todos direitos.
— Praia do Flamengo n. 164 —
1 103.

Aluga-se ap. 527. —
Largo do Machado n. 39. Sala,
qt., coz., banh. ' P/ moradia ou
escritório. Ver no local. Aluguel
NCr$ 240,00. Tratar SACI - Imó-
veis Ltda. — R. Álvaro Alvim n.
27, gr. 123. - CRECI 292.

 . ALUGA-SE apartamento conforta-
ALUGA-SE ótimo quarto a duas 

MUDANÇAS? A lusita- vel, com lefefone e direito a
senhores ou a casal sem í,lhB°^ " Vj ., , vaga na garagem, na Rua Sena-
direito cozinhe e geladeira. Rua na Guarda MOVeiS — dor Vergueiro n. 185, aparta.
Piiehuplo. Trstar 36-7770. r , „_-,,„.- mínt0 9<_K A5 ehave |S y
ALUGA-SE ,t. e rala. Rua ^mbalagenS 

IÜ-/5Ó/. — I 
por)eiro_ Trd,a. na Ru. ..o _ . . .

Riachuelo, 1-13:1003. Chaves com 34-1796 e 34-8230. |de Março, é, 4.o andír, sales!.¦"•_?.e_Pd?:._Ir.a.l__í__?.'3.- !nhe;ro crulejado em cór ate o'.
porteiro. Tratar 27.2650 d. útela.L,;...,... ., -19/10 «11. j EM COMFORTAVEl ap. de todoiteto cem boxe. Grande are

CATETE - Aluga-se ap. c| 2 qts-,
sala, cot., banh., dep. empr., io-
do mobiliado, eslado de nòvo.
Traiar Rua Artur Bernardes, 48,
ap. 106.
CATETE — Vagas a moças educa*
das, trabalhem fora, direito café,
lavar, passar. Tel. 25-9235.
CATETE -"APARTAMENTOS" -
Rua Sto. Amaro, 29. Alugam-

Alugo ap. ediff-lno local e tratar Predial México

'Copacabana, 479.
[ALUGÃ-SE - Rua Gomes Carneiro

701 Coni 2 saía.
t T^^l^lié^X^ dependência de empr, IÃP ÃRTAMENTO 

;2 q.sv , ,,,. yylx7.'- ' ' J0'- rada. Contrato de 2 anos com dep. empreg.,. c mo»

. AiiiÀVVe——.  ALUGA-SE ep. S03, R. Dominocs -?!-P- '"'" "'¦' y aL-'J--. .
_!ALUGA-Sc quarto para senhor ou fi ,.^ , ', ;. 

COPACABANA - Aluga-se otim.
>• !ÇS-_Í?.U«- íi.' !« íoi 

" AV-ban.. 
«!. Tratar' APSA. Tr. OúíUp. todo pintado. Rua Constant

2 V.P'-a,?»--''--»3', «»- 802. -d ,, jo. dc |2-i71i. Te!.:!Ramos 136:603 - 2 qts-, sa;a

Aiuga-se. Fco.
52--C07. [Sá, 42, ao. 205, quarto, tala a

' 
nnmlnno. í dep. Tratar das 9 ás 13.

rrrt

c uten-;

dor, .2, 2°, de 12-1711. Tc! V Ramos 1361603 - 2 qts., sa;a.

[banheiro, cozinha ,e den. empre-

de hall, amp,, saia, varanda, oti-|gg^ggjj-^Alul^cS|S 
v*_."" Wo^a.óesTch^^^rR^Tnhangí' 39.003." Veij*4?^«-.p. 803 R Paula Fr..

tom o proprietário cias 12 as 17h.!'as-, ol/ cl !ala- ', cl'os-' varancia,
-rrrrz-zr- ^~~ -2 banh., coz., dep. emp., área
ALUGO - Temporada curta ou,, ,a, garagem. Tralar APSA.
longa ap. mob., 2 salai, 1 Qto.,|Tv> Ouvidor, 32, 2.0, de 12-17h.

mo quario — banheiro, copa, co-
zinha, aree c' ianque, quario e
banheiro de empregada. Alu*
guel 285 mil. Tratar te'.: ....
26-0281 ou 46-7603 c; a Srta.
Lourdes — Chaves com porteiro
p. favor - CRECI 763 - Ver
no local.

quanto de frenle com ou sem mo- ccnl porteiro.
bílía, moça ou senhora. Telefone
36-2657.

ALUGA-SE quarto de frente tcasaj
a senhor ou senhora que traba-
lhe fora. 45-2881. Laranjeiras.
ALUGA-SE um bom quarto, em
casa de família, a rapaz soltei-
ro ou moça solteira que traba-
lhe fora. Tratar à Rua Professor
Eurico Rabelo, 215, casa 6 — Ma*
racanã.

BOTAFOGO/FLAMENGO -' Alu-
ga-se confortável ap. c/ 1 salão,
2 quartos, cem armários embuti-
dos, 2 banheiros sociais, cozinha
com armário embutido, área en-
vidraçada com tanque e depen-
dências de empregada completas
e garagem. Ver na Rua Senador
Vergueiro, 219, ap. 1 201 e tra-
tar na Imóvil ltda. Av. Presi

ALUGA-SE ap. mob., quarlo e
tala sep-, temp' curta ou lonaa.
Av. Coo. 1 145, ap. 801. Chaves
porteiro. Tratar tel. 27-7458.

ALUGA-SE ap. mob., quarto e
sala sep., temp. curta ou longa.
Rua 5 de Julho, 367, ap. 501.
Chaves porteiro. Tratar telefo-
ne 27-7458.
AlUGO de frente, ap. 402 Av.

_.,. ._._,_. ,,,, , ,,„, Copacabana, 656, pint. óleo, sin-
dente"-Vargw" 417^Ã. —" GrupesI teco, ci sala, saleta, varanda, 2
1 101/2. Tel. 43-8092. CREDI 517 qtos,, banh. cor., dep. empreg.

c! 2 qtos. NCrJ 450,00 e lanas.
BOTAFOGO - Alugamo, ap.210jChav^ ófleif0. fra'.ar te|efona
va Rua Voluntários da P**ri»i_.  ¦"

LARANJEIRAS - Aluga-se o apt.!™ ™a voiunianos aa Pátria. 56_,o63

Lu. 
". 

aÜrtS,.21^."'»' 
aCh.v.r«m°'obp«.; 

.lÃÍÜGÒ ,p. mobiliado até 1 ano
,,.-. 70. P ,„; r.;,,-r! - 

^„.j %^T_dftkt'™«' na PREDIL IMÓVEIS LTDA.|cçm tudo, de, q. ... b. cor. gel
I"t.-i._ ...,u:.j_ _.„ **¦¦¦ ..i «1— kvò México, 119

d.r, grupo 1 60316.
íó.° an-leletrola etc. Trav. Ang.-ense, 14-

1005. fronte p. Av. Ccp. 730.

dep. empreg., arm. eme, tel.,
louças, panelas etc. 57-3225
ALUGA-SE ap. sala, quarto sep.,
cozinha e banheiro. Ver Av. Pra-
do Júnior, 281-91-4, com Severino.
Tratar: 52-2232 Dr. Lima. Alu-
guel CrS 2100CO mais taxas.
ALUGO — ótimo quario, de fren-
te, amplo c confortável a senhor
que possa dar referências, úni*
co inquilino. Tratar pi Telefone
57-1017.

Iel. 52-5007.
ALUGA-SE apto. saleta, sala qto.
coz. banh. mebiliado ou não —
frente. Av. Copac. Posto 6, com
telefene, breve. Tratar, telefone:
47-1856.
ALUGA.SE ap. de sala, 2 qvar-
tes, na Av. Copacaban», 256, ap.
303 — Chaves com porteiro.
BAIRRO PEIXOTO - Aluga-se
ótimo ap. fr. 2 ;,. 3 q. dep. R.
Maestro Francisco Braga, 509.
Ver cem Manoel.ÃLUGA-SE — Apartamento de lu-

xo à Rua Toneleros, para ser 
visto sábado e dominoo, até às BONS FIADORES - Ofereço para
16 horas. Tet. 37-7848. aluguéis em toda a Guanabara.

APARTAMENTOS - TEMPORADA J. ^.""J' 
0.. !"'_!.?__?' *' 702-

- Cop.c.bena, de quarto, wlt «!i_l!SJÍ!i .L''_Í-JÍ. .-.
banheiro e _it-.hnelte, linamonte'BAIRRO PEIXOTO

gada. Chaves c| porteiro. Tratar
Locadora Nacional Ltda. Av. R-
Branco, 106 ti llll tel. 42-3437
ou 22-8275 - CRECI 185.

COPACABANA - Aluga-se o ep-
201, Rua Barata Ribeiro, 682. Sa'a,
quarlo conj., amplos., coz., banh»
Cr$ 280.000. Ver no local. Tra-
lar na Av. Rio Branco, 124, 14.o
andar, ci lone, das 14 as 16 hc-
ras. Informações tel. 37-4592.

COPACABANA - Quarto para
cavalheiro de fino tratamento,
ap. confortável - Tal. 37-2803.

COPACABANA - Aluga-se 1
quarto para rap^z. Rua Paul*
Freitas n. 45, ap. 1 101. Tra-
tar ci proprietário. Preço 90 000.

COPACABANA - Moça alug»
quarto ou vaga a outra. Tratar
pessoalmente. Barata Ribeiro, 792,
ao. 504 — Posto 5.

Z\ COPACABANA Quarto mobil.

12. 14 ;' lrf."?."u^.V^iXír.*%'_,°.,^r'_.r|AlUGA-iE 1 qto. mob. para'""«"-! respeito e de poucas pessoa-, alu-|6 tanque, deps. completas de|BOTAFOGO - Vaoas para duas^LUGO vapi para^ rapaz em 
,,,._,„_,., ,„„ „ ..,„,;í.!„„.,_„. -c -. -.-.. .-.-v,.--,, ¦, .-...¦.. - .- - .-

ÃlOgÃTs.Vp. íõrTomV M-oí,1*G.n C.ldZíí ítT - .*& valhelros de todo respeito, eom «•->¦ quarto mobiliado a uma,empregada, claro e mdevassave,,-, mocas, tom todos os direitos, q.aro B«nde rom varanda. 
|di . bi. embutido», bann., tet. Ver Rua Tratar 57-ol36.

Ut, 2 quarto., tep-, banheiro ?^,rS'"po^. .n,r" 'eferencias. Catete, 206, ap. 801 renhora ou moça que trabalhe estacionamento. Chave»- port. - em edif.co novo Rw Uura Av. Cope.absna, 1256, ap. 30.1 . ou 
,,„„,.„ Mae5tro Francisco Braga, 350. ao. COPACABANA - Aluga-s- na

compl., corinha, sinteco, ideal £"!'-L, , r^  próximo «o- Azteca. fora. CrS 120000. Tel. 25-3121. Tratar com Sr. El,s pelo tel. - Multar r* ap 1305 (P.6_lmo SO, mll __ — Informejôei no local. Av. N. S.;206, porteiro iratar segunda.i...'Rua Bar5o de ip,nema 56, um
era república de funcionárias JQUARTO, fr. aluga-se a m| ou se-;AtUOA-S_ - Av OivaldrcT^r-^'5^"" de Abrantes, perto do "-3OS0, d.as úteis. Aluguel Crt «o Túnel Novo).. lALUGO quarlo de frente a uma j, Copacabana n." 1085, íp. ra, de 9 as I2h. 37-8609 - CRE- apartamento com 3 quartos e 2
Preço de 367 500 mais taxas. _ 5"°™-, ,T"">alll«ndo 

«""érclo. - 
, .„m,n|B tom'|,,|| „;, .."..1 DISCO,  ___£_• EOTAFOGO - Alugo, ns R. As-.cu duas pessoas de traiamen- j,,,,. T,|.. 47-8561. -1 1078-  salas. Procurar o porteiro. Tel.

I Rua Carloi! '-' 
"¦' ' '¦'¦• •' "-'• !r..._. .._. ._„_..:„.ii „. I. Fl ¦.-';.¦ ';'" "" 

¦. r . •; .... ,n IARANJEIRAS - Aluga-s» o apt. sureão. iC4. quarlo, coilnha »e-jlO - Prado Júnior n. 237, aP-| 
ALUGA.5E vaga , „._;„ ou ,,.! BAIRRO PEIXOTO - Aluga-se ap.l 93-5510 e 26-2655 Or. Carlos

¦ ln.r. Avde Carvalho n. 60 iQUARTO - Alugo 2, pode lavar|dois q„„l0, . ,.,„.,._ dependin-;805. R. Sen. Verg. 174, c; tala,IÇ-07 dupiex c garagem na Ra» parado.
AÍÜGÃ45E um bom qto. c] i«o- J,!0""™- Rua Cs'mo N6,° n-°|c!as. Inleirament. mobiliado, la- 2 qlos,, dep. emp. etc. Ver c Prof. Ortii Monteiro, 276^íha. BOTAFOGO... ...  _._¦_ i . _._ 159 — M,inoni>. _i»„ __.._;  __ !•_ • ' j_ ^H.;,n Tni AKAflTiA ,ve* c' Dorleiro. Tel.: 42-33/3. L, ,.._ va't a moç^s que trab. f. uma}I._J
45. duai 60 - P. cor
— Nio falta agua — Rua do Se
rado n. 231-A — ap. 3^

Mangue. pétíi, cortinas, ar condicionado! porleiro I. 45-1006.
e lavar | QUARTOS desde 40 a 90, casaljno quarlo principal • telefono, j FLAMENGO — Alugamos ap. mo-1 LARANJEIRAS - Aluga-se quar-casa de familia. Tratar na Tra-jVer na

biliado, de qto. e ssla sep., cor.Jto p! casal ou rapazes. Tratar tcl.ivessa Pepe, 20, sob. - Teiefor.e: 17. 602

ALUGA-SE ap. 1 024, R. Taylor,
31, ci sais, q*o. conjuqado, banh.
kit. Tralar APSA. tv. Ouvidor,
32, 2.O. de 12/17 hi. Tel. 52-5007.

ou solt., um de quarto . uma'Marcar entrevista para 45-3074
cozinha com móveis de casal e;Nio se idmite intermediários
fogão 4 B. R. do Livramento 9*_ 

[MÜJÕÃM ãp »'». qÜãriõ r_nj ÍMacccio, 6li ap- 305. Chaves ap.il ARANJFIRAS _ Alugam-se va-'BOTAFOGO - Alugo ep. mobil.,, .. . . .. 
OUARTO -. Aluga-se a rlpTz\cr,z., banli. mobiliado ou não -Í604. _Tratar_ Imobiliária Sagresjgas para moça» de responsabili-^ qts. demais dependncies e/jAlUGA-SE temp. ap. mob., oti-, AlUG_A-SE_vage para moça. rei

banh-, área, na Rua Buarque dei57-3970 das B às 12 horas

Aluga-sa vaga 
"de, 

ALUGA-SE ap. sala. 2 ats... todr
i"J__- 'quarto com telefone a rapai em pintado a óleo e dependências.

jVer na Rua Leopoldo Mlgue* n.'
Chaves c porteiro. -

26-9760 
iTretar 

Av. Rio Branco 185, sali
719. Tcl.: 22-497_.

hi. S. Cooscabana
683 so. 404. Tel. 57-3204.

quarto, banhe

j nha. MCrS 250,00.
ITel. 26-J587. - Rua

ro e cozi-jJorçe.
Tratar: AlrejjcpPACABANA - Alugs-sa pe

¦¦¦¦¦-¦¦¦'¦¦¦¦> V °^<r*,™y}B4^
rto
ças

jcom o porteiro Amaro.

Joiieiro" de 
' 

boa"'formação 
'"''nõ;RuV' 

Marquês'"de 
""Abrãntc's,""37,ÍLlda. 

Preço 260 000. Lergo da 
^Ca-ídade." 

A partir dc." Cr}' 80 ÕÒO.Ittl-, »' refrigerado. R. Humaitá,imo local. Rua Sta. Clara.
Centro - Tel. 23-1110. ep, 909 - Chave cj porleiro, Irioca- 5. salss 401/2. Iel. 42-0072.'Tel. 45-3172. 243, ap. 501 - Tel. 26-1097, 'J7-8993.

roupas, utens., gar., 3 qts.,
2 banhs-, copa-co, UU COPACABANA - P6..0 VAIy?o K^flN*ndt vafaná„ «,.„

to absoluta tranqüilidade. - Inf.l5u,m, Nabuío, 43,
34-4711 e 45-4301.

Tel.157-2459. D. Maria, Copacabana
Posto 6.

Ap. 3 qlos..
lep.
Jca.

13, com
Francisco. Tratar 37-8797.



,/'6 — CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, sábado, 4-3-6? •' IMÓVEIS - ALUGUEL
COPACABANA - Alugase ap_rj|pAN__M.<. — LEBtON
lamento tie írente, com sala e]
quarto, banheiro completo, cozi-
nha com dois fogões e área de
serviço, todo pintado de nòvo.
Ver na Rua Siqueira Campos, 282
íp. 205. Chaves com o porteiro.
Tratar pelos leis. 36-29A1 ou
43-8089.

COPACABANA - Alugamos ap.
3 qts., salão, sala, deps. otc. c!
tel. na portaria, na Rua Domin-
gos Ferreira, 121, tp. 802. Cha-
ves 801 e t ratar Imobi liaria Sa-
gres Licia. Preço 650 000. Largo
da Caricco, 5, salas -101/2 - Tc-
lefone 42-00721

COPACABANA -«Aluguel iala, 2
quartos conv., dep. emp., mob.,
gel. r| cama. Temporada adiant
ou 1 ano cj dopósito. Ru» Min
Viveiros de Caslro, 62|208. Ver
cf. porteiro. Sábado e domingo,
Tralar c| Paul. Tel. 32-2363, íe-
gunda-feira.
COPACABANA - Posto 5. Alu
ga-se ótimo quarto a 2 rapazes
ou 2 moças ou um casal. Av
Copacabana, 1089, ap. 202.
COPACABANA - Alug. ótimo
ap. de sala e quarto coniugado
banheiro, cozinha. Ver das 14
às 18 horas nn Rua Barata Ri-
beiro, 577, ap. 802.
COPACABANA - Vaga ou quar-
to p| 2 moças, ambiente fino,
flO, café e tel. Copacabana. Te
lefone 37-9165.
COPACABANA — Aluga-se o ap.
102 da R. Borata Ribeiro, 286,
c| sala, 2 qtos. e dependências
completas de empregada. Cha-
ves c| porteiro e tratar na Av.
Rio Branco, 156, sala 171-t. Tele-
-ono 52-5917 (12 às 18 li)
COPACABANA - Temporada
Aluga-se apartamento mobiliado,
cem saleta e quírto conjugado,
banheiro completo e kitch. Alu-
guel Crí 220 000 mensais. Ver
Av. Prado Júnior, 135, ap. 419.
Chaves na portaria com Sr. Ju-
lio. Tratar pelos tels.: .3-7969
ou 36-2961
COPACABANA - Temporada -
Aluga-sc apartamento de frente
todo mobiliado, inclusive gel
deira, com saleta, sala e quarto
separado, cozinha, banh. com-
pleto, armário embutido. Alu-
guel Cr$ 370 000 mensais. Ver
Av. Copacabana, 420, ap. 304.
Chaves com porteiro. Tralar te-
lefones: /13-8089 ou 36-2961.
COPACAB~ÃNA -'Aluga-se op.
mobiliado, 2 s. 2 q. I q. em-
pregada, geladeira. Ver domin-
go. Rua Duvivier, 99, op. 504.
01VIDE-SE apartamento com uma
ou 2 moças. Tratar na Rua Min,
Viveiros de Castro, 71, aparta-
mento C04.
fÍADORf?? Ind. na hora o ótimas
ref. bancárias resolvo na hora.
P$a. Tiradentes. Rua Imperatriz
leopoldina, 8 -| MM. — Tol,
52-2060, R-70.
FUNCIONÁRIO - Admilo senhor
prira dividir despesas cin apar-
tamento.' Rua Barata Ribeiro,
4S0, ap. 402.
LEME — Aluga-se ótimo ap. na
R, Gustavo Sampaio n. Ó62, ap.
1 10T. Ver no local. Aluguel: ..
100 000 ^ mais taxas. Trrtcr com
proprietário. Tel à noite
57-5593, de dia, CETEL 93-0243^
LEME — Única proprietária pro-
cura moça ou casal para dividir
despesa em ap. de frente p' o
mar — Gustavo Sampaio n. 126

401 - Das 7 às 10 h. 19 h
30 m_às___] horas.
LEME — Alugo conj. frente, mob.
Rua H. Gouveia, 66. gr. 516.
Tel.i 57-4638 - CRECI 243. _
MUDANÇA? GATO PRÊ-
TO armazena, transpor-
U e embala desde 1940

Tel. -45-8128.
MUDANÇAS? A Lusita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 -
34-1796 e 34-8230.
FOSTO 4Vl, alugo por I ano óti-
mo ap. 3 quartos, dep. comp.
Um por andar, alguns moveis fi
telefone se interessar, mediante
acordo. Ver e tratar Pcmpeu Lou-
reiro', 98, ap. 703. Tel- 37-3713.
pcmpeu Loureiro n. 120™
503 - 2 qts. - ampla sala -
jardim dc inverno — copa - co-
zinha — dep. completa de env
pregada. Choves cl o porteiro.
POSTO 5 - Ali_g7-s7"ãp. 303Tr.
Xavier ds Silveira, 29. Ver de-
pois de 14 horas.
PARTE de ólimo ao. 811 Av. Co-
pacabana 1 150, frente, mobilia-
do, pj 1 sr. ci todos direitos, di-
vídindo aluguel c| mais 2 srs.
À noite.
QUARTO mobiliado para casal
-*.' cu duas senhoras. Avenida
Copacabana 6, ap. 101.
QUARTO ind., cj mov. ou s;m.
Alugo p| 1 ou 2 pessoas, com
tel. 130 mil. R. Sta. Clara, 115,
op. 312.
QUARTO - Alu_o a homem
simples, com moveis, trabalhe,
dè referencias. Cr$ 80. Rua Car-
valho de Mendonça, 17, np. 704
esquina R. Duvivier, Lido.
QUARTO - Copacabana - Aluga
So em ap. confortável c tcl. :
pessoa idônea. Tratar telefona
57-449..

QUARTO — Ãluga-se _ cosal ou
senhor só. Aires Saldanha 13J508.
Copacabana.
QUARTO- Aluga-se mobiliado
sj refeições a uma senhora fun-
cionária — Ambiente familiar, to-
do respeito — Rua Belfort Roxo,
Lido. Tol. 57-0201.
niUPTA
Aluga-se frenle, quadra da praia
de Copacabana p| casíl ou pes-
soa só que trabalho fora. Uni-
co inquilino — Tratar de 13 às
16 horas com 47-6834.
QUARTO mob.. 100 000, pl casal
ou 2 pessoas, Sra.' morando só,
aluga em seu ap. 2 meses adiant.
Rua Guimarães Natal, 19, ,ip. 202.
Esta rua começa na Pca. Cardeal
Arcoyerde_—_Copacabana, P. 2.
QUARTO, alugo. Frente, mola! n
pessoa que trab. fera. Trav. Esc.
Saint Roman, 5-701. Final da Rua
Sá Ferreira, Copac.
QUARTO em ap. luxo, diária ou
mensal, com telefone, café, rou-
pa de cama — 57-6693.
QUARTO - Grande, mobiliado,
p/ 1 pessoa ou 2 que Irabalhe
fora. Atlântica n. 994-52. Tralar
no local. Exigem-se referências.
QUARTO frentèT^mob., a~môçã
que trabalhe fora. Pôslo 4. Tel.
36-7672.
QUARTOS mobs. ou não Pôsto
2, indep. »|m 80 mil frente s!m
120 mil, alugo a senhores idô-
neos. lnf. Praça Demétrio Ribeiro,
99, ap. 501. Esquina da Av. Pra-
do Júnior e R. B. Ribeiro.

ALUGAMOS — Barão da Torre
n. 176 - np. 301 - 3 qls
Ino, depend. completas. Tratar
tel. 42-3330.
ALUGO ap. de frente pl o mar
— 3 qts., 1 sa lão e dependen-
cias e garagem na Av. Nioméier
n. 174 - ap. 401 - Tralar tel
56-0B58.
ALUGA Sc apartamento quarto <
sah, cozinha. Rim Jangadciro:
n. 15 — Chaves com o porteiro
ÃLUGA-SE — Ipanema — Quar-
to peq. mob. Jardim Allah, Av.
Epitácio Pessoa 22, setenta mil
mensal. Tratar Severino, porteiro
ALUGA-SE apartamento com vista
pare o mar, na Rua Visconde de
Pirajá n. 291, ap. 503. Ver do
mingo e segunda das 9 as 12h
ALUGA-SE quarto mobiliado de
frente, duas (2) moças o
pazes — Av. Ataulfo de Paiva
n. 1 175 - ap. _801_~J.eblo_n.
ALUGÁ-*SÉ qunrto pl moça em
ap. tle luxo, Com todos os di'
reitos. Leblon._Tel. 47-5162. _
ALUGO grande quarto s| móveis
para casal ou 2 rapazes. — Av,
Ataulfo de Paiva, 1235 ap. 301
ALUGA-SE quarto mobiliado a
cavalheiro. Rua Visconde de Pira-
Já 98, ap. 3. Pça. Gen. Osório.
Ipanema.
ALÜGA-SE um otimo quarto a 2
mocas c| todos direitos, de fren-
te. R. Vise. de Piraiá, 357, sob.

JARDIM BOTÂNICO - Aluga-se
a.j, de sia., 2 quartos c. dep.
R. Pacheco Leão n. 150, bloco
2, ap. 102 - Trotar na CIVIA

t- 52-8166. 
GÁVEA — Aluga-se ótima casa
na Est, da Gávea n.° 6, c/ salas,
vários qtos., jardins., varanda,
área de serviço, dep, emp., ga-
ragem p/ 3 carros, mobilia de
primeira. Chaves no local. Iratar

I segunda-feira p/ lel. 42-9677.
LAGOA — Aluga-te ap. 2 qts.,
snla, varanda, cozinhn, banheiro,
área com tanque, WC, chuv, em-
pregada. Cri 330, das 14 ás 18
horas, Run Conselheiro Macedo
Soares, 18 ap. 102. Chaves no
local.

APARTAMENTO - Alugo p| tem-
porada, mob. 2 quarto^ sala e
dep. Rua Barão da Torres, 124
ap. 302. Tol. 36-7169 - Dna.
Ecla.
ALUGA-SE cm l.a locação o ep.
301 da Av. Vieira Souto, 186, al
to luxo, cj telefone, qrande Ií-
ving, sala jantar, iard. inv., 4
qts., sendo um c| saleta e banh,
priv., 2 banh. sociais cm cõr e
box c| porta, galeria c! arm. em
but., grande copa-cozinha, adega,
telef. interno, 2 qts. p! empreg.,
garagem c| box p| 2 carros, lnf.
36-6132 c 22-9711.

AV. VISC. DE ALBUQUERQUE,
1 274 aps. 104 e 303 - 3 quar-
tos, sala, elc. Cr$ 300 000. Cha-
ves cen porteiro. ADMINISTRA-
DOSA NACIONAL - Av. Pres.
Anlonio Carlos 615 — 2o pav.
Tel. 42-1314.
ALUGA-SE um quarto em casa de
família de respeito. Rua Nasci-
mento Silva, 120, ap. 104, Ipa-
neniíi.

ALUGA-SE ap. 401, R. Gomes
Carneiro, 50, cj sala, 2 qtos., coz,
banh. dep. emp. area serv. e ga-
ragem. Tratar APSA. Tr. Ouvidor
32, 2.°, de 12-17h. Tel. 52-5007.
CASA - Aluga-se quadra ds praia,
centro terreno 20 x 35 — Telefo
ne 27-1959.
FIADOR??? £ jò apanhar os do
cumentos, ótimas referências. Re-
solvo na hora. Av. Rio Branco, 185
-.; 1819 - 32-2503 aos sábados e
domingos, lnf. 52*1537.

FIADOR??? Com todos documen-
tos resolvo na hora, Av. Río
Branco, 185 s] 1819 - 32-2503 a
52-1537 — 

_Sábado o domingo.
IPANEMA — Aluga-se, têmpora-
da até 5 meses, ótimo ap. conj.
mobiliado, banheiro, coz., com
geladeira, grande varanda. Ver
no locnl, Av. Vieira Souto, 86,
ap. 405. Hoje sábado, entre 17
e 19 horas. Tratar pelo telefo-
ne 27-0498.
IPANEMA — Aluge-se quarto mo-
biliado, perto de prata, único Ín-
qullino. Barão da Torre, 199-304,
fundos.

PANEMA - Aluga-se, ap. 402
da Rua Dezemb. Alfredo Russel,
160. cj 2 qis., sala, coz., mobi-
liado. Tratar Banco Auxiliar da
Produção SA. Trav. Ouvidor, 12.
Tel. 52-2220.
IPANEMA — Quarlo excelente —
AIugo_ p| 2 ou 3 estudantes —
Também rapaz de responsabili-
dade ou cnsal, na Forme de Amoe-
do, 135. 27-0477.
IPANEMA •
em qunrto
27-8684.

- Aluga-se uma vaga
para rapaz. Telefone

IPANEMA — Aluga-se ótimo op.
quase esquina praia, frente, 1
snla, 3 qts,, dep. completas, co-
pa-corinha, gde. area serviço, ga-
ragem, completamente mobília-
do — Semente família idônea. —
Prazo 1 ano. Ver nn R. Teixeira
de Melo, 10, ap. 102 - Chaves
com porteiro. Tratar tel. 47-7238.

LEBLON — Aluga-se 1emp. ap.
de frente. Av. Delfim Moreira,
mob., c| utensílios, 2 qtos., 2
salas, dpoendencias. Trater te-
lefone 36-4184.
LEBLON -Alugo ap. 307, R. Mar.
ques Canário, 24, próx. Hosp.
M. C. sl., qt. etc. Garagem. Cho-
ves cl zelador. Tel. 23-0024.
LEBLON - Aluga-se ap. sala, 2
qtos., demais dependências. Rua
Tubira, 8 - 303. Tralar G. Ara-
nha, 57, sala 409. Tel. 32-9080.
Euze — Chaves com o porteiro.

LEBLON — Aluga-se ap. com 2
quartos, sala, banheiro completo,
quarto empregada e demais do*
pendências. Ver Av. Ataulfo de
Paiva, 23, sp. 401, chaves com
o porteiro. Tratar Av. Nilo Pe-
çonho, 26 s! 1116 -- Sr. Batista
das 17 ás 19 horas.
LEBLON — Aluga-se apartamento
sala, 3 quartos, garagem. Rua Ve
nínclo Flores, 595 ap. 201. Alu-
guel 600 000. Chaves com o por-
teiro.

PROCURA-SE apartamento no J.
Botânico, com 3 qts., sl., dep.
Aluguel: CrJ 450 000. Favor tele
lonar Niterói, 2-4726. ,
PALACETE na Lagoa Rodrigo du
Freitas, Aluga-ss um com 5 quar-
tos, duas salas, 2 banheiros, jar-
dim de ínvorno e demais depen'
dências, Marcar hora para visita
nos lol-fcnos 26-4583 o 37-4604.

srcòNRTp B-jruucÁ
'BARRA 

DÁ TIJUCA - Alugamos
ap. 304, com mobília de qto.,
conjugado, na Av. Sernambetiba,
780. Chaves com o porteiro c
tralar na Imobiliária Sagres Ltdn
Largo da Carioca, 5, salas 401/2.
Telefone 42-0072.

ZONA NORTE

PÇA. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO
ALUGA-SE cosa igual a kltchínete.
e um quarlo independente. Rua
Ana Neri, 169. S. Cristóvão
lugar agradável.
ALUGAM-SE vagas e quarto* a
rapazes e senhores solteiros —
Quartos orejados, ambiente fami
liar. Rua Bela, 402.
ALUGA-SE um quarto para rapaz.
Praça da Bandeira 109, ap. 606.
ALUGA-SE quarto parn rapaz
Campo de São Cristóvão 340,
ap. 101-f.
ALUGA-SE, 1 quarto pequeno,
para moça ou rapaz, a Rua Gen.
José Cristino 123, 3.° andar
São Cristóvão.
ALUGA-SE um quarto em cnsa de
família a uma sra. que trnbainc
fora cj direito a lavar e cozinhar.
Tralar c| D. Cibele, R. Bela, 737.
casa 14,
ALUGA-SE quarto mobiliado,
Rua São Luís Gonzaga, I 835, l.o
andar, São Cristóvão,
ALUGA-SE uma vaga a rapaz com
móveis. Rua Figueira de Melo,
245, casa 1. — SSo Cristóvão.
ALUGA-SE quarto mob. a duas
mocas ou rapazes na Run Perei-
ra Lopes n. 43, fds. — ap. 101
- BENFICA.
ALUGA-SE quarto, a rapaz ou se-
nhor casa de família. Preço CrS
45 000. Rua São Luis Gonzaga
1 135. São Cristóvão.

ALUGA-SE cl 2 qls. _ 1 sala,
copa e qt. de empregada, o ap,
202 da Rua Carlos de Vasconce
los, 81. CrS 350.. Tratar na Rua
Acre, 77, ap. 703.
ALUGO, estudante, func. públi
co solteiro, precisa de pessoa fi
na, que dõ NCrS 700,00 (novos)
depósito, para morar ap. Saens
Pena,^ umo só pessoa, exijo e dot
referências. Somente quem es-
tiver condições. Carta para por-
taria deste Jornal, sob o n.
28 333.
ALUGA-SE 1 quarlo a 1 ou 2
moça, ou 1 casal de respeito e
responsabilidade. Rua do Bispo
n. 50, ap. 303 - Rio Comprido.
ALUGO - Tijuca — R. Gonçal
ves Crespo 85, ap. 202, com sala,
3 quartos, banheiro completo e
demais dependências. Ver e tra-
tar no local. Chaves no 201.
ALUGA-SE — Um quarto pequeno
mobiliado a um senhor que tra-
balhe fora 34-3647.
ALUGA-SE 1 quarto para senhor
ou senhora. Rua Barão dt Itnpa-
gipo, 390.
ALUGAM-SE bons quarlos — Ruas
Haddock lobo, 132 « Aristides
Lobo, 70.

ALUGO quarto a 1 rapas ou se*
nhor com carteira. 50 000 — Rua
Joaquim Palhares, 693. Pça. Ban-
deira.
ALUGA-SE quarto mobiliado a ra-
paz. Rua Fonseca Teles 51-A ap.
103, pedem-se referencias. São
Cristóvão.
ALUGA-SE quarto c| cozinha, a
casal sem filhos e vagas a mo-
ças que trabalhem fora, R. São
Luiz Gonzaga n. 658, c] 16.
ALUGA-SE cj sala, 2 quartos de
mais dependências tôdas amplas.
Rua Ana Néri, 332, Edifício 19,
ap. 2 — Ver no local das 13 ho
ras as 18 horas — Sábado e do-
mingo. — Tratar com Victorio
Rócco — R. Assembléia, 11, s
501.
ALUGAM-SE quarto e vagas na
Rua Bahia n. 84 — ap. 102 —'
Sao Cristóvão.
ALUGAM-SE vagas para moças
que trabalhem fora, com direito
a cozinhar. Rua Bela, 169 apar-
lamento 302.
ALUGASE apartamento, 2 qtos.
sala e dep. Rua Barão de Igua-
temi, 442, chavet «p. 404. D.
Luzia.
CAMPO SÃO CRISTÓVÃO, 182;
ap. 505 .Alugo cj sala, quarto, ba-
nheiro e cozinha cj área com tan-
que. Chavas na portaria. Telefone
48-7,60.
CASA — Aluga-se 2 quarios, 2
salas c, b., q. Rua Lopes Fer-
raz, 140 — São Cristóvão. Tra-
tar 47-4136.
PRAÇA DA BANDEIRA - Aluga-
se o op. 204 da R. Barão dc
Iguatemi, 46 cl sl., 2 qts. a de-
mais dependências. Chaves pjf
no ap. 404 e trator na Av. Rio"ranço, 

156, sala 1714. Telefo-
ms 52.5917 <12_òsJ8_hJ.
PEDREGULHO - Àluga-u ou v.n.
de-s* boa casa à Rui Oledon
Milanez, 31. Tralar à Ru« São
Luís Gonzaga, 432.
PRAÇA DA BANDEIRA - Caso
altos e baixos, banheiros de luxo.
Serve par» escritórios. Telefone
54-2933.
PRAÇA BANDEIRA - Vaga, moça
ou senhora, c| direitos. Barão de
Ubá 88, cl 4.
PRAÇA DA BANDEIRA - Aluga-se
qto. ci dep., pede lavar e coz.,
casal s| filhos, Rua 12 de De-
zembro n. 18, começa na Rua
Barão de Iguatemi.
QUARTO independente, alugo pj
rapaz solteiro. Rua Figueira de
Melo, 230 — São Cristóvão.
QUARTO GRANDE - Alugo pode
lavar e cozinhar. Rua Antunes
Maciel, 527, sobrado, próximo
Estação leopoldina.
QUARTO - Aluga-se ót., grande,
de frente, semi-indep., p/ 2 ou 3
rapazes ou senhores dittintos a
CrS 90 000. Não tem dep. Casa
de fam. R. Mariz e Barros, 415,
c/ 24 — Praça da Bandeira.
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se
quarto de frente, mobiliado. —
Tratar tel. 34-2486.

LEBLON - Aluqa-se para tom-
porada, ólimo ap, snla, 3 quar*
tos, den;. eomnlatat n.-.*."'

SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se ap.
em 1.° locação, com 2 quarlos,
sala, cozinha, banheiro e área.
CrS 200 000, mais taxas. Chaves
com o porteiro, no Rua General
José Cristino, 57, op. 201, blo-
co H. Tratar pelo tel. 49-8291
- D. Silvia.

ALUGA-SE um ap. com 2 quar.
tos, sala e demais dependências,
c/ sinteco. Rua Padre Miguclino,
77, ap. 201. - Catumbi.
ALUGA-SE 1 quarto para casal ou
duas moças. Rua Barão Itapa-
_-____.3Z?_cl_L.a,,___JL0' :_!!!""•
ALUGAM-SE quartos com direito
n Invar e cozinhar. Ver: Rua Ha-
dock Lôbo, 417 e Rua São Fran
cisco Xavier, 721 e 723.
ALUGO sala grande de frente c]
água corrente, 100 mil c| dep.
Rua Uruguai ,133.
ALUGA-SE uma casa na Rua Te
nente Marques de Sousa. 346.
Muda.  
ALUGA-SE quarto a uma senhora
na Rua Ernesto de Sousa, 73 —
NCrS 60,00.
ALUGA-SE residência. Rua Do-
mício da Gama, 20, 3 quartos,
sala, saleta, banheiro q cozinha.
Próximo ao Instituto Lafayeta
Chaves no n.° 18,
ALUGA-SE na Rus Uruguai, 293
«part. 803, com 1 sala, 1 qlo.j
banh., coz., érea c dep. empr,
CrS 250 000 mil e taxas. Tele
fone _ 58-9954 - Chaves com o
porteiro.
ALUGA-SÊ uma vaga em casa de
família para rapaz ou senhor —
Ver na Rua dos Artistas, 363 -
Tijuca. ,
ALUGA-SE o apartamento n.° 404
da Rua Visconde de Figueiredo,
28, Tijuca, com saln, dois quar-
tos, banheiro, cozinha, áren, de
pendências de emp. amplas c
completas, elevador, garagem e
incinerador. Preço Cr$ 330 000.
Trator na mesma rua n.° 41, ap.
301. cias 10 às 17 horas.
ALUGA-SE um quarto pequeno na
Rua D. Zulmira, 73, ap. 304.
ALUGA-SE apart. com 3 qtos,, 1
sala, cozinha, banheiro, dep. de
emp. R. Delgado de Carvalho,
71. Tralar tel. 48-4663- 
ALUGA-SE ap., dois qts., gde. sa-
la. 2 áreas, muita égua, um por
andar. 300 000 mais taxas - Tra
tor 450780.
ALUGA-SE quarto a casal, na R.
Borão de Itapagipe, 302, c| 6.
Rio Comprido,
ALUGO CrS 500 mensais. Luxo 3
qtos. sala, dependencins, 2 ga-
rages cnsa na Usina. Tratar Du-

Tels. 38-1883 e 34-0305
ALUGO ap. 310. Tijuca, qto., so-
Ia separados. R. S. Franc. Xavier
n.° 2, NCrS 240 e taxas. Tralar
na CIVIA. Travessa Ouvidor, 17.
ALUGA-SE quarto com móveis, em
ap. de família, na Rua Conde de
Bonfim, a cavalheiro. Tel
58-5167.
ALUGA-SE quarto a rapazes na
Rua Félix da Cunha 112, casa 2
Largo da Segunda-Felra.
ALUGA-SE quarto cl dependen-
cias, fundo casa fam., pref. 3 ra-
pazes educados. Alzira Brandão
n.» 191.
ALUGA-SE em casa de família
quarto de frente para casal ou
moças que trabalhem fora. Tra-
tar domingo no local. Rua do
Bispo 168 c| 4.
ALUGA-SE op. 304, R. B. Piras
sinungo, 35, c| sia., 3 qtos., coz.,
banh., dep. emp. Tratar Tv. Ou
vidor, 32, 2.0, de 12/17 hs. Tol.
52-5007.
ALUGA-SE - Usina-Tijuca, 2 aps.
c| q., s. sep., ... b„ Cr$ 155 e
159 a casal s| filhos. Rua Con-
deúba,_43, tel. 38-8966. _
APARTAMENTO 2 quartos e'sale-
10, Praça Gabriel Soares, 7, caso
11, CrS 200 000. Trator Dona
Joana, 34-6494.

SAO CRISTÓVÃO — Aluga-se uinjALUGA-SE um quarto pnra
com telefona e garag om indivi
dual. Ver na Rua João da Bar*
ros 67, ap. 301, sábado das 17
às 19 heras « no domingo das
15 às 18 horas.

¦["!-• -;-"¦•-. m.-a—MU-i.iUb Uí_..i5Í5 U£-• pendências, na Rua São Luís Gon-
zaga, 867;104 — Chaves com o
porteiro. Tratar Predial Andori-
nha Ltdn. Run Álvaro Alvim, 48,
sala 1 009. Tol. 52-1433.

LEBLON - Alugo, Rua Dias For-
reira, 297, s| 101 - Ap. conju-
gado, chaves c| D. Olga — Tra-
tar 22-9023, segunda-feira «pós
11 heras.
LEBLON — Aluga-se ao. de~íãiã,
2 quarlos . deps., mob. Tem-
porada. Rua Dios Ferreira, 228
-402. Cf$ 360 000 e taxos.
LEB"LON - Aluga ap. Av. Condo
Albuquerque, qto., sala, ccz.,
banh., dep. empregada, 300 e
mais despesas, 23-3146, 47-2348
— Rosa.

SÃO CRISTÓVÃO - Rua Caieiras
96, térreo - Aluga-se casa com
2 qts., sala, coz., banh.' o area
— Tratar na Daviga S. A. Be-
co Cancelas n. 8, 2a. — Tel.
31-3746.

LEBLON — Alugo ap. sala, quar-
lo conjugado, amplo, frente. R.
Timóteo da Costa 5411403. Cha-
ves porleiro. Trolor CIVIA. Tra-
vessa do Ouvidor 17-A. Telefo-
ne 52-8166.

RUA DOMINGOS FERREIRA, 236,
ap. 1 007 — Sala, quarto, jardim
inverno, bnnh., coz. Chaves com
porteiro. ADMINISTRADORA NA-
CIONAL. Av. Pres. Antônio Car-
los, 615, 2° pav. Tel. 42-1314.
SENHORA só aíuga uma vaga a
moca trabalhe fora. Rua Fiquei-
redo Magolhões, 226, ap. 505.
SENHORA eslr. al. ot. q. iSõb!
de frenta a senhor distinto. —
Tel. 57-1820. Ramal 465.
TEMPORADA -. Diárias - Rua
Duvivier, 37 op. 508, 2 qts., sl.,
mobil., Ütensll. Tratar porteiro
João ou D. Neli. Tel. 29-2445.
TEMPORADA - Alugo ap. com te-
lefone todo mobiliado. Ver Av,
Copacabana, 74811104 — Tel.:
57-2673.
TODO MOBILIADO - Alugo lin-
do ap., sl., qt. sep., armários
embutidos, coz., banh., érea tan-
que, dep. empreg. — Prédio a
móveis novos. Ver Rua Bolivar,
125, op. 803, de 9 òs 13h. CRE-
Cl 1078.
TEMPORADA - Mobil. 3 qts;,
2 sis., 7 banhs., dep. emp. fte.,
saragem, 2 or cond., TV, gel.- 57-1646 ou 47-4722.
TEMPORADA - Aluga-se na Rua
Djalma Ulrich n. 110, ap. 607,
cem sala, quarto, cozinha, gela-
deira. Ver e iratar com o pro-
prietario.

LEBLON - Alugo ap. mobiliado,
geladeira etc, s., 2 ql. e dep.
Linda viita, indevassável. Praça
A. Quentah_ Tel._36-4465.
LEBLON — Áluga-se ap. 2 quar-
los, sala e dependências — De
frente,' c/ garagem. R. Jerônimo
Monteiro n. 216/404. — Chaves
com o porteiro.

MUDANÇA? GATO PRÈ-
TO armazena, transpor-
la e embala desde 1940
-Tel. 45-8.28.
PRECISO APARTAMENTO jT_7I
locação quadra da Praia Ipane-
ma — Lablon, preferencia novo
com salão, 4 quartos, mínimo 2
banheiros, dependências empre-
gados • garagem — Telefonar
42-4377 ou 42-4379.
PROCURO para alugar ap. Co*
pacabana ou Ipanema, c/ lel., 2
qts., sala e depend. Telef. hoie
e amanhã: 57-2802

SAO CRISTÓVÃO - Alugo q_ar-
to independente, a rapaz de res-
peito. Rua S. Luiz Gonzaga, 1 095,
casa 2.
SÃO CRISTÓVÃO - Ãluga-so ap.
101 do Ruo Coronel Brandão, 28,
op. tipo caso, c| 3 qts., 1 sala,
depends. de empreg., banheiro
completo, varanda, terraço em
cerâmica. Chaves no op. S/102
de 10 às 16 horas. Tratar: ...
22-2838. _
SÃO CRISTÓVÃO ^Thjgãli
apartamento. - Rua Chaves Fa-
ria n.o 236. 

TIJUCA - R. COMPRIDO
ALUGA-SE ap. conj., de fundos,
c/ luz e gás, írea c/ tanque. —
Ver chaves p/ favor no ap. 301
da Ruo Condido de Oliveira, 52.
Tralar Rua Haddock lobo, 33-D,
Américo.
ALUGO 1 qto. grande com co-
zinho, a casal serr filhos, 2 me-
ses depo;ito — Rua Borão de
Itapagipe h. 90.
ALUGO ap. ll.,. qt., bonh., coz.
área cl tanque. Rua Barão Mes-
quila, 591, ap. 403. Chaves por-
teiro. Tel. 58-0354 - CrS 200 000
e taxas.
ALUGA-SE quarto para moças ou
rapazes que trabalhem fora ou
casal sem filhos. Rub Alzira Bran-
dão n.° 463. Tijuca.

;.i_i uu uujs ii,o;.s na K. EMi
lia Guimarães. Tratar no n. 50.
Catumbi.
CATUMBI - Aluga-so na Rua
Visla Alegre, 17, op. de quor-
to, sala, cozinha, banheiro e
óreo, CrS 140 000. Trator com o
Dr. Adalberto. Rua Ouvidor, 58
3.a andar.
CATUMBI - Ruo Eliseu Visconti,
120 c| XV. Aluga-se ótimos apar-
fomentos de frente, 2 qts., sala
e demais dependências. Chaves
no local com Sr. Vitalino. Tra-
tar na Ruo México, 164, sola
66J67. Tcl. 32-0816.
FIADOR??? Nis dependa de tar-
cairos. Resolvo na horo. Pja. Tir»,
dentas. Rua Irnp.ratrii Leopoldi
na, 8 s| 1404 - 52-2060 R-70.
FIADOR??? Alugue na hora «om
um mês adiantada só. Resolvo na
hora. Av. Rio Branco, 185 )|
1819 - 32-2503. Sib. • dom. -
52-1537.
FAMÍLIA — Aluga-se mob. qt.,
amplo, apenas dois senhores —
Preto: CrS 40 COO. Ru» Haddock
Lôbo, 321. Tel. 28-4592.
MUDA — Alugo-se aport. de sl.,
2 qtos. e dependências, por um
ano. CrS 250 000 e toxos. Tele-
fone 58-0140^

PRAÇA SAENS PENA - R. Conde
Bonfim — Aluga-se op. nòvo c|
sala, 2-*Ott., banh., cozinha, área
e depend. empregada —¦ Cr$,...
350 OCO e toxos. Trator pelo tel.
480719.
PENSIONATO - Voga V moca
cj refeições completas. 60 mil.
Rua Pedro Guedes, 15, seguir
Rua Ibituruna — Tijuca.

PROCURA-SE cas» grande corr
'" .'. cm aluguel, zona Ipane.
ma, leblon, lago.. Tel. 37-5265.
TEMPORADA 1 mès ou elé 1 ano— Ipanema, mobiliado, Cr$ ....
450 000, 2 quartos, sala, saleto,
dependências completas emprega-
da, duas áreas. Tel. 57-0199.

GÁVEA - J. BOTÂNICO

TEMPORADA - COPACABANA.
— Em aps.' mobiliados [unto à
praia. Preços a paftir de CrS .
6 500 diária. Ver e tretar dire-
tamente no local. Rua Gustavo
Sampaio n. 854 — TeL: 
37-4799.
VAGA a pessoa irab. fora. Av.
Copacabana, 542 ep. 1008, todos
direitos, ató 13 horas.
VAGA — Aluga-se, a moca que
trabalhe fora t~ Rus Barata Ri-
beiro, 663, ap. 506.
VAGA ^em ap. de casal cj tel.
para moça que trabalhe fora. lnf.
37-7428.

ALUGA-SE uma casa na R. Ba-
rão de Oliveira Castro n. 18
ALUGA.SE ótimo ap. 2 quartos,

jia.a e depend. Rua Eng. Pena
Chaves 43, ap. 3C2. Ver no lo-

[cal. Chaves porteiro. Tratar na
Rua o'o Carmo 36, sl. 703. Tele-
fone_32-9689.
ALUGA-SE apto. tipo casa, doTs
quartos, 2 idas, copa, cozinha,
banheiro e area. Praça Santos Du-
mont 28 apto. 101. Joguei.
ALUGUEL - Ca.a 3~quãrtís7~2
solas, CrS 320 000. Trator tel.:
25-4214. - R. Professor Saldonha
n.° 134, cl 6.

ALUGA-SE epartamento na Ruo
Padre Miguelino, 69, lado de San-
ta Teresa (sem perigo). Ver e tro-
tar no local.
ALUGA-SE ou vendo, casa, la[e,
var., 3 qts., sl., coz., fogão,
bonh. compl. R. Cândido Oli.
veira, 93, c/ 7 - R. Comprido

Tel. 48-8241
ALUGA-SECASA - 2 qts., 2 sa-
Ias e dependências. — Rua Pinto
Guedes, 67, ci 7, diariamente,
das 8 às 11 horas.
ALUGAM-SE quartos conjugados a
moças ou rapazes que trabalhem
fora. Rua Cândido de Oliveira
n.° 38, transversal à Rua Sta.
Alexandrina. Rio Comprido.
ALUGO quartos com móveis —
penséio e água corrente, casal
fino trato. Av. Paulo de Frontin,
n.o 467.
APARTAMENTO - Aluga-se com
2 (dois) quartos, iala, cezinha,
arej e quarto de empregada, na
Rus Major Ávila 455, ap. 329 —
Chaves por favor no ap. 430.
Aluguel NCrS 220,00, mais to-
xas^impostos e condomínio

QUARTO - Alugo a casal sem
filhos, ambiente familiar, pode
lavar e cozinhar, deposito de 2
meses. Run Conde de Bonfim
845 - Muda.

QUARTO independente, lavar e
cozinhar cí ou simóveia, a partir
de cem mil. R. Aguiar, 21, ap.
101 — Lgo. da Segunda-Feira —
Tijuca, e vaga p! rapaz em Co-
pacabana — Telefones: 27-9651
ou 54-3489.
QUARTO - Alugo a moças ou
casal z\ filhos, dois meses depó-
sito.t Ambiente selecionado. Rua
Araújo Pena, 16.
QUARTO, 1 ou 2 senhoras troba-
lhem fora. Cr$ 60 000 ou CrJ
100 000. Ru» General Roca 113-C.
— Tijuca.

ALUGAM-SE aps. 210218 - Av.
Iiaóca, 897, t] sala, 2 qts., coz.,
banh. Tratar APSA. Tr. Ouvidor,
32, 2.0, do 12-I7h. Tel. 52-5007.

ALUGA-SE uma caso, solo, quor-
to, cozinhe © banheiro, na R u a
Itapiru n. 612, c/2. NCrS 120,00
ALUGA-SE apartamento na Rua
Hsddock lobo, 303, o de número
302, próximo da Igreja dos Bar-
bfldinhos. Chaves com o porteiro.

RUA MARIZ E BARROS 554 -
Ap. 204 — Sala, 2 quartos, ban.
coz. dep. empr. area, arm. emb.
e sinteco, CrS 270 000. Chaves
Rua Ibituruna 11 com Sr. Fer-
nando ou Boris - ADMINISTRA-
DORA NACIONAL - Av. Pres.
Antônio Cados 615, 2o pov. —
Tol._42.T314.
RUA 5. FRANCISCO XÀVIER~388
ap. 101 — Aluga-se com duas
salas, 3 quartos, varanda, banh.
coz. dep. empr. area com tan-
que. Chaves no oo. 202. ADMI-
NISTRADORA NACIONAL - Av.
Pres. Antônio Carlos 615 — 2o
pav. Tel. 42-1314. _
RIO COMPRIDO - 

"Alugo 
aps.

l.a locação 1 de 1 quarto e ou-
tro de 2 quarto:, sala e depen-
dências. Rua Campos ria Paz n.°
111, c' 8 — Tratar ei Sr. Fran-
co - Tel. 31-2906.

RUA S. VICENTE 45, «o. 202 —i ALUGA-SE um quarlo a rupazj ALUGA-SE uma casa da 2 qtsFrente, sola, 3 quarto.-,, banh.|solteiro. Rua Grajaú, 160-A ap. sia., coz-, area, la. locoção —'I
garagem. Rua Bolo Vaie n. 413
— Jncarepaguá.
ALUGA-SE cnsa com 3 quartos.,
Tratnr Av. Nelson Cardoso n. 57!
Sapatnr in.

coz. dep. empr. arei. com tan-! 102
K7- AD^.'.' I AL-GÃ1-~ÜmT^i_^To~indFp""en

clen.e d rapaz solteiro, nn RunAv.lNISTRADORA NACIONAL
Pres. Antônio Carlos 615
pov. Tal. 42-1314.
RÍO COMPRIDO - Alugo ap
q. etc. Rua Nnvnrro, 24, np. 201.1

«qWVII.IJ !tl)JU__ JUI1CIIU, IIU t\U(l* ! Sousa Frnnco, 101 — Vila Isabel.

Alugo
, 24, a,

Tr. Graça Ar<mhn, 174,Ch. 301
7.o_andar, _
RIO COMPRIDO - AlutjF-so o
ap. 506 — Av. Paulo de Frontin
n.° 451, 2 qts., sl., dep. de -em-
pregnda._lnf. _z\ porteiro.
RIO COMPRIDO -""Espaçoso so-
brfldo. Aluga-se na Rua Aristi-
des Lôbo, 126, sob — Próxima
HnddockLôbo.
RUÁ" MAJOR" ÁVILA, UÍT~ap.
516 — Alugo, 2 qls., 1 sl. dep.
compl. incl. de empreg. TrotnrÃ
Brilhante. Rua Hilário Gouveia,
66, Gr. 5)6 - 57-2086, 57-5167
- CRECI 243.
SAENZ PENA - Áluga-sí sair.
conjugada. Rua General Roca,
913, sj 612, ao lodo do Bob's -
ver c| porleiro. Trator I. 42-9028
ou 22-3158 - 34-8597.
SAENZ PENA - A^ri]6r~RÜá
Major Ávila 455, 2 quartos, saio,
deps. completas de empregados.
Aluguel CrS 300 mil. Telefone
38-0754, para ter a chave

5 APARTAMENTO - AIikjo, exce-
'lente - li. Duques» de Bragan-
ça, 85, ap. 101 c/ 2 qls., sl
dcmõis dop. Ver c/ porteiro. Tra-tqujrtos
lar 22-9023, 2...-feira após 11 Fl. no ap

ALUGASE ap. 101 do Rua ds_
ej Rosas, 824, Vila Valqueire, cnm 2

e dependências. Chave..
102.

ALUGA-SE um apariamünto com! ALUGA-SE cnsa modesta cl quar-
3 quartos, sala, cozinha, 2 ba* ,0< snla, cozinhn e bnnheiro —
niiciro.. Rua B,-_rao do Bom Re-'Cr$ 70 000, Rua André Rocha,
tiro, 1 455, op. 302. Grojau. '2 354. Fone 52-1371.
CONFORTÁVEL sala de frenle po- APARTAMENTOS - . Taqü^T--
ro cnsal ou rapazes. Tel. 28-6591.(Alugamos qi., snlüo efc. Ver R.
Maracanã. jMapendi, 579. Chaves ap. 101 —

Tratar Largo Campinho

SAENZ PENA - Ap. nôvo, fren
te, ult. andar, 1 sala, 2 quar-
tos e dependências de empre-
gndn c| vaga, garagem. NCrS ..
300,00 e taxas. R. Major Ávila,
455/607. Exijo bom, fiador.
SAENZ PENA - Aluga-se" ap. 3
q-, 2 s., edif. pilolis, cl telefo-
ne. Rua Clóvis Beviláqua, 31,
ap. 101. Tratar 27-9973. Medros
TIJUCA — Alugo ap, t.a locação.
Luxo. Rua Urugu-ii, -468 — 301.
Trator, tel. 31-3659, 2a.-feira, 3
quartos, salao c dep. Otimo p
fam. gosto.
TIJUCA — Alugo ap. 3 q. dep.
empr. etc. Rua Medeiros Pássaro,
49, ap. 302. Ch. 47. Al. 250,
mais 20 ene. Tr. Graça Aranha,
174-7.0.
TIJUCA — Alugn-sc ótimo ap.
301, da Rua José Higino, 373,
cj 3 qts., sala, coz., iardim de
inv., depend. de empreg. c] ga-
ragem - Tratar Banco Auxiliar
da Produção Si A — Trav, Ouvi-
dor, 12 - Tcl. 52-2220.
TIJUCA — Ãluga-se ap. de fren
íe, primeira locação, 3 quartos,
dependências completa;. R, Ma-
rio Amália, 470, au. 401. Chaves
0 .'nio™™ÇÔes com porteiro.
TIJUCA — Áluga-se casa na Rua
Henrique Fleiuss, 232, com três
quarlos, duas salns, saletn, dois
banheiros, loillete, gnragem e de>
pendências de empregada — TeL
34-0645.
TIJUCA - Aluga-se o ap. 401
da Rua laiaiete Cortes, 181, cj
sala ampla, 2 qts., banh.,
quarto e WC empregada, vaga na
garagem. Chave c| o encarrega-
do Sr. José, hoje até 16 horas
omonhã de 9 às 12 horos. Tralar
2a.-feira lelefone 42-8538.
TIJUCA - Ótimos aps. 806 e 807.
Alugo juntos ou separados, com
saln, qt., gde. varanda, bnnheiro,
cozinha, garagem pj ambos —
Ed. Misto ~ Pço. S. Pena, 55.
Ver no local das 8 òs 15hs. —
Sábado e domingo.
TIJUCA — Alugn-se apart. cem
3 qtos., 2 salas c/ mo!d., lust.,
crisijl, banh,, cop./caz. óleo, dep.
emp., área. Rua Colingo, 51 -
Chaves 202 - Tel. 38-5138.
TIJUCA — Alugo ótimo quarto
ind. p/ senhora só ou guardar
móveis. Preço 90 mil. R. Marquês
de Valença - 34-7093.
TIJUCA — Aluga-se ap. 2 quar-
tos, sala e saleta. Rua Sanla Lui-
sa, 443, op. 201. Chaves no 101.
Proço 270 000 cruzeiros.
TIJUCA — Ãluga-se ap. térreo de
quarto, sala e cozinho. Preço 190
mil e toxas. Rua Haddock lôbo
n.° 373-A.
TIJUCA — Aluga-se um aparta
mento com dois amplos quartos,
uma sala e dependências de em-
pregada nn Rua dos Araújos, 66,
op. 303. Aluguel 300 mil cru-
-eiros. Choves no 68, ap. 201.
TIJUCA — Alugo-se ótima caso
grande, quarto, sala, amola cozi-
nha, copa, bnnheiro — Rua Fran-
ça Júnior, 403, fim Maria Amé-
lio. Tel. 54-3933.
TI-UCÀ - MÚDÀ - Aluga-se ap.
de luxo, com 3 qts., sala o de-
pendências, na Rua Guajaratubn
ii, ap. 401. Preço: 280 mil.
TIJUCA - Alugo-se - ITYiTõ
Francisco Xavier, 352, op. 503,.. np. 
3 qts., 2 salas, dependências com-
pletas egaragem. Aluguel: 4
lários mínimos. Tratar COPEL —
CIA. PREDIAL PENAFIEL - Av.
Franklin Roosevelt n. 23, sl. 607.
TIJUCA — Aluga-se ótimo quarto

pesson c' referências. Tratar —
Tel. 48-3951.
TIJUCA — Aluga-se casa, 2 quar-
tos. 2 salas, cozinha, banheiro

área c| tanque. Ver Rua Santa
Luiro, 193, cj 4. Tel. 28-6431.
TIJUCA - Alugamos de frente, c/
sinteco, apt. 601, do Ruo Condo
de Bonfim, 214, c| quarto e saio
separado, coz., banh., área de
serviço e dependência de empre-
gada — Ver local na parte da
manhã. Trator Daviga S. A. —
Beco das Cancelos, 8, 7.0 andar
r_Jcl.:_31:;3746.
TIJUCA — Bonita casa aluga-se
na Rua Uruguai, 543 bem am
pia • const. nova. Var a tratar
diàriament* das 14 às IS ho
ras.
TIJUCA — Ãluga-se apartamento
quarlo sala separados, banheiro,
cozinha e área. Prédio nôvo, sô
bre pilolis c| elevador. Rua Vol-

mais Inxas. Informações telefones
45-6322 ou 25-2248. Sr. Won
derley.
TIJUCA - ÓTIMO apartamento,
frente, varanda • boxe alumínio,
salão, 3 qts., qt. empregada, de-
pendências completos. Edifício
Ibituruna. Mariz s Barros n. 470
ap. 310. Tratar tel. 27-7202.

ANDARAÍ - GRAJAU -
VILA ISABEL
ANDARAI - Ruo Leopoldo, 775,
ap. 201 — Aluga-se com 2 quar-
los e demais dependências, In-
clusive completas para emprega-
da. Chaves na padaria embaixo.
Trotar Banco Borges, Rua 1,0 de
Março, 4, perto da Praça 15
ALUGA-SE um pequeno quarto a
uma senhoro que trabalhe fora.
Pede-se referência. Av. 28 de
Setembro 336, op. 302 — Vila
Isabel. Não se atende por tele-
fone.
APARTAMENTO VAZIO - Aluga"
se ou vende-se op. cj 2 qts., sa-
la, varanda c dependências comp.
de empregada, à Rua Poul_ Bri-
to 671, ap. 205-B. Visitas o com-
binar_c'_ Santana. Tel. 34-9460.
ALUGA-SE um quarto na fiua Gss^
tão Pcnalvo n. 135 - Andaroi,
3_mocos_ou^niücns do comércio.
ALUGO casa de sola, quarlo e

zinha, bdnhs-iro, a casa! sem
filhos — Aluguel n conibinsr.
Rua do Ouleiro n. 165 — Anda-

CASA - Passa-se na Rua BarJo
de Itaipu n. A), sobrado, — 4
qls. e todos os móveis, teiefi
ne, pela melhor oferta.
GRAJAU" - Rua Visconde de Sto.
Isabel 559, op. 104 - Solo, dois
quartos, banh. cozinha, varanda
CrS 190 000, chaves com relador
ADMINISTRADORA NACIONAL-
Av. Pres. Antônio Carlos 6IS -
2Q pav. Tel. 42-1314.
GRAJAÚ — Ã!ugn-se ap. 2 quãr
tos, dependências completns. Ãv.
Eng. Richard 273, op. 104. Cho
ves e informações ci porteiro.
GRAJAU — Aluga-se ótima casa
à família idônea, com 2 sis., 6
qts., garagem, amplo quintal, co
pa, cozinha — Local residencial
Ver nn Run Canavielras, 79 -
Chnves no n. 58 dn mesma rua
Trotar tel. 47-7238.
GRAJAU — Aluga-se com telefo
no ei garagem ap. de 2 quar
tos, à Rua Alexandre Calaza, 145,
ap. 204. Chaves porteiro. Tra-
tar Ruo México, 119, sala 308.
Tel. 42-9441. _
GRAJAÚ -""Áluga-se 350 00O,"~3
quartos, 3alo, quarto e banheiro
de empregado, Rua Grajaú, 225,
op. 204. Chaves no 224, ap
103 - 38-5285.
MARACA"NÃ - Alugo ap. 2 qts.,

coz., dep. emp. — Ver Rua
Senador Furtado, 51, ap. 304.
Chaves com o Sr. Síndico. Tel.
52-9052.
QUARTO, sala, cozinho, banh.,
area, alug. J-40 preferencia que
dê 220 nos moveis. R, Conse
lhelro Otaviano, 80, ap, 101, tel
58-3264.
OUARTO — Alugo com móveis e
sem móveis, em frente ao portão
20 do Estúdio Mnracnnã. Eurico
Rabelo 87, op. 2.
RÜA PEREÍRA"~NUNES"24T-õp.
201 - Sala, 2 quartos, banh. coz.
dep. empr. Crí 250 000. Choves
no ap. 102. ADMINISTRADORA
NACIONAL - Av. Pres. Antônio
-__-_-L6 _i'___LK__^f_l___??-131_
RÜA PAULA BRITO, 691|304. Áíí
go quarto c aala, separado, ga-
ragem, Ver no locol sábado e do-
mingo e tralar pelo tel. 32-9009.
De segunda a sexta-feira.
RUÁ" TEODORO" DÁ 

"SILVÁ~39Í

c/2. Sala, 2 qls., coz., banh. <
quintal. Aluguel: NCrS 300,00. -
Ver no local. Tratar SACI — Imó-
vois Lida. R. Álvaro Alvim n.
27, gr. 123. -CRECI 292._
RÜA TEÒDÕRÕ DA SILVA"," 325,
op. 104, aluga-se, 2 qls., sola e
dependências, 250 mais taxas. —
Chaves ap. 101. Tratar telefono
42-6734, Dr. Lourenço.
VILA ISABEL - Alugamos ap.
402 da Rua Padre Francisco Ln-
na, 96 c| sala, 2 quartos, ba
nheiro, cozinha e dependências.
Choves no ap. 204. Tratar na
PREDIL IMÓVEIS LTDA. - Rua
México, 119, 16.° andar, grupo
1 603Í6.
VILA ISABEL - Aluga-so caso
luxuosa, 2 pavirnentos — Telefone
48-8914.
VILA ISABEL - Alugo-se per
210 míl cruzeiros. Casa nova
com 3 qts., iala, cozinha, ba-
nheiro, área. Informações com

o Sr. Manuel. Tel. 38-4146.
VILA ISABEL - Alugo quarto
indepen. bem arejado. Rapaz ca
sal ou moca. Rus Teodoro da
Silva, 228.
ViLA ISABEL - R. Jorge Rudge
n. 29-F, op. 104. Aluga-so, Irei
qts., safa, saleta, j. inv., copa
cozinha, quarto empregada c ga-
ragem. Chaves no ap. 101.
VILA ISABEL - Aluga-se ap. cj
sola, 2 quartos e dep. de em-
pregada, cozinha, banheiro. R.
Torres Homem rt. 1 196-A.
VILA ISABEL - Quarto, alugo-se
a pessoas com referências. Cr$
80 000. Tel. 53-3252.
VILA ISABEL - Casa - Alugo-se.
Trot. Rua Visconde Sto. Isabel
142, caio 5.

LINS-BÔCA DO MATO
ALUGA-SE — Apartamento na Rua
Cabuçu, 92, com direito a goro-
gem. Tralar. Tel.: 38-5607
ALUGA-SE uma casa, sala, 2 quar-
tos, cozinha, banheiro completo
e uma gronde área. Rua Zizi n
62, cass 101. Lins de Vasconce
los.

ALUGA-SE apartamento, 2 qts..
sala e coz. e área nôvo, tipo ca-
sa. Rua líns Vasconcelos, 458
Tratar no mesmo local.
ALUGA-SE op. dc 2 quarlos, sa
Ia, cozinha, banheiro e dependen
cias de empregada, na Ruo Éden,
11, ap. 402. Lins de Vasconcelos.
Chaves com o zelador.
ALUGAM-SE oõs7~de~2~quartos, sa-
Ia, cozinha, banheiro e depen-
dências de empregadas e aps. de
sala e quarto e dependências
Rua César Zama, 74 — Chave,
cojno zelador. Lins.
ALUGA-SE quorto a casal ou mo
ças, cf ou sj móveis, todos os
direitos. Ruo Luís Bezerra, 11-A
Esld rua fica no começo Ha Rug
Lins, esquina com 24 de Maio"FlÁDOrr??"? 

- Áluga-s. i\~Cm
mês de aluguel. Resolvo na hora.
Av. Rio Bronco, 135 s] 1819 -
32-2503. Sáb. « domingo. - Tel.
52-1537.
LINS - Aluga-se o op. 202 da
R. Lins de Vasconcelos, 59, com
sala, 3 qts. e demais dependen-
cios. Choves p|f no op. 102 e
trotor na Av. Rio Branco, 156
sala 1714. Tel. 52-5917 (12 às
18 horas).
LINS — Aluga-se op. com 3
qts., sala, 2 banhs., coz., varan*
do, no Rua D. Froncisco, 425,
p. 301. Aluguel 200, sem taxas.
Ver no. locol. Tratar tel. 38-5220.
Sr. Manoel Pinto.
LINS — Aluga-se bom quarto _
casal, na Rua Carolina Santos, 48.
LINS - Ap. c[ 2 q„ c| arm. e"rn"5.
sala, coz-, banh., depend. emp.
— Ver sábado das 14 às 17,00hs.
Domingo das 8,30 às 14hs. lnf.' 

Sr. Ibrahim. Tel. 42-8566 -
R. Ãquidabã, 822, op. 201.
LINS — Aluga-se ap., 3 quartos,
iala, mais dependências — Tra-
tor na Ruo do Assembléia n. 34.
sl. 1 204 - Dr. José Carlos. -
Aluguel: Cr$ 250 000.
LINS - Aluga-se ap. 101 — Ba-
ronesa de Uruguaiana, 70, 2 qts.,
sala, depend. completa empreg.
Ver sábado das 10 às 12 — Tel.
56-0555.
LINS — Aluga-se casa 2 pavs.,
c| sinteco, 3 qts., sala, deps.,
garagem, jardim. — Rua Aquida-' 

1 503. Ver das 9 ás 17 ho-
_Tel._28.3944. Ocasião.

^,GR .'•" qUar,<_, em c-0!a de LINS""- Alugo"'ap."c| 
"telefone",

urna família psro duas moços ou 3 qls., solo, banh., coz., copa,uma senhora, no Ruo Teodoro da!dep. empr. Ver Ruo Bicuíba
_.-._,.-873__I_<í__Í£y- !l4l|201
ALUGAM-SE 2 casas tipo aporta-isala
monto, com 2 quortos, sala, co-
zinha banheiro e varanda, na
Rua Leopoldo, 484, cosa 3, aps.
101 e 201 - Tratar no local das
10 norr.s em diante.
ALUGA-SE apartamento 2 quartos,
iala, .dependências empiegada —
Rua Bambuí, 27, ep. 101 - Gra-
jaú, ônibus 422 na porta.
ALUGA-SE apart. c/ telefone na
Rua Caruaru, 624, ap. 302. 3
qtos., 1 sala etc. Chaves r.o 301.
ALUGA-SE op. saio, 2 quarlos <
demais dependências — Rua Jor-
ga Rudge, 67, ap. 205 - Choves
com o porteiro. Trotar telefone
54-1789.
ALUGA-SÊ em coso de família
sala de frente, c< entrado inde
oende..te_'a 2 moças de respei-
to. Rua Dono Zulmiro 94. 100,00.
ALUGA-SE 1 sala gr. ou quarlo
peq. por 130. ou 100. o I senho-
ra idônea, pode cozinhar e lavar.
Em casa de 2 senhoras. Tratar
Em caso de 2 sonhoras, Tratar
sáb. depois das 12 hs. cu domin-
go dia todo. Rua Gonzaga Bas-
tos 306, cj 3 ap. 101 - Vila
Isabel.
ALUGA-SE um quarTo a rapaz^oü
senhor. Tel.t 28-5938, V. Isabel.
ALUGA-SE ap. de frente, ilpo
cosa, com 2 salas, 2 qts., copa,
dep. empr., jardim, 2 áreas
e'c. Próximo ao Colégio Pe-
dro II, Rua Joaquim Távora, 76,
apartamento 101.

Tratnr Pedro Lessa 35,
I 106. Tel.: 52-1550, Dr.

Rubinstein. Aluguel 350,00.
LINS" VASCONCELOS 

"^Alugo-se,

na Rua Zizi, 74, 1 ap. com 3
quartos, sale, copa etc. — Ver e
tratar no local.

JACAREPAGUA
ALUGA-SE ótimo op. 3 quortos,
sala, coz., banh. e dependências
completas de empreqada. — Alu-
guel: CrJ 240 000. Ruo Pinto Te-
les n. 591, ap. 202. Tralar pelo
tel. 3840 - Teresõpolis, RJ.
ALUGA-SE eportomento c/ 2 qts
Rua Atiningua n. 560. — Jacari
paguá. ,

Pada-
Tel.: M. H. 765 ou 90-2132.J.8 *_

CAMPINHO - Aluga-se unüTcí
sa grande e um ap. na Rua Aras-
;uaí, Í05. Chaves no 54 com D.
Dscila. E-.ta rua começa na Estr.
Intendente Magalhães, 381.
CASA, sala, 2 qts., banh., cor.,
muito águ.*., luz, ônibus à porta.
NCrS 60,00. Estr. Bandeirantes,
11 079. Km 11.

ALUGÁ-SE APARTAMENTO
Último andar, um por andar, com telefone e parcialmente mobiliodo. Salão

ii\\a jantar, 3 quartos, 2 banheiros lociaís, copa-cozinha, dependências empregada,

Tôdas as salas c quortos atapctaclos com moquetes e decorados. Geladeira máquina

de lavar, telefone, armários embutidos, sofá, poltronas, cornos e colchões, cortinas

móvel com toca-discos, rádio, bar, biblioteca, utensílio» de cozinha. Vista para o

mar. Período máximo de aluguel 3 anos. Posto 6 — Copacabana. Telefone para
morcôr encontro com o proprietário! 2." a 6.°-feira — 54-2055 — 3r. Gajion. Fim

de semana — Telefone: 47-8279. (p

JACAREPAGUA - Aluga-se casa
centro Jerreno, 3 quartos, sala,
dependências. Av. Mananciais,
450 — Taquara. Ver no local —
Trator RIBEIRO - 22-0298."JACAREPAGUÁ 

- casa aluga-se
Estrado do Rio Gronde 1348 — 70
mil. Tratar Rua Uruguaiana, 24,
I." ondar.
JACAREPAGUÁ - Alugo-se c..s_
com 3 qts. Ruo Memore n.o 77.
JACAREPAGUÁ - Aluqa-se no R.Í
Reliro dos Artistas, 352, o ap.
201 ,c' 2 qls., solo, dep. Chaves
ao lado e tratar na Adm. Flumi-
nense S.A., no R. do Rosário,
129. Tei. 52-8281.
JACAREPAGUA - Aluga-se cosa
grande perto condução. Rua José
Silva 84 — Freguesia.
JACAREPAGUÁ - Aluga-se caso
corn 2 quartos, aala, cozinha, ba-
nheiro completo, varanda, área,;
tudo em ponto grande, com um
telheiro nos fundos. Não tem
entrodo dc corro. Ver e trotor
hoje e amanhã, Rua Proí. Henri-
quo Costa 429, perlo do Largo
cio Pechincha. Aluguel Cr$ ....
150,000 e taxas.

Deseja alugar, para instalação de seus escritórios no
Brasil, 500/700 m2, em bom prédio, de fácil acesso e com
local para estacionamento, ou casa residencial, no centro ou
na Zona Sul, principalmente nos bairros da Glória, Flamen-
go ou Botafogo. Tratar com D. Celina, de 2.a a ó.°-feira,
das 9:00 às 16:00 horas, à Praia de Botafogo, 28 - 9.°
andar te!.: 25-9384. (P

VILA VALQUEIRE - Aluga-se ca-
sa, 2 qts„ grande quintal, ent.
caminhão etc. R. Evaristo de Mb-
rais, 147.

CENTRAL

O JORNAL DO BRASIL Instalou
em Campo Grande, na Av. Ce-
sário de Melo, 1 549, junto i
Guandu Veículos, mais umi agên-
cia para recebimento d* anúncios
o assinatura.
ALUGA-SE op. 101|103|T04 - R.
Christovão de Barros, 370 — Qt.,
sl., banh., coz., área, Tratar no lo-
cal apenas de 9 às 12 horas.
ALUGA-SE ólimo op. no Rua Fro
Pinlo, 75-A c 1 «p. 201. Estacõo
do Rocha.
ALUGO quarlo, Ruo Sõo Poulo 52
— Sampaio, lado 24 de Maio.
ALUGA-SE coso, Modurciro, Ruo
Agostinho Barbalho, 585, da lado
de João Vicente. Ver das 7
18 no local.
ALUGO grande sala de frente,
entrada Independente com móvei:
a dois rapazes ou cosal aern fi-
lho. Rua 8 dc Setembro, 148 -
Méier . Cachombi — Seguir R.
Baldraco,
ALUGA-SE quarto em ap. a moça
que trobolhe foro. 24 de Maio,
351, c/ I 201, Cr$ Í0 000, 2 me-
ses em depósito.
ALUGUÉIS — Arranjamos casas,
aps., loias • fornocomos os mo-
lliuros fiadarct da Guanabara. —
Rua do Resende, 39, sala 1 103.
APARTAMENTO 102, Rua Martins
Lage, Eng. Nôvo com 3 qts., sl.,
banheiro social e de empregada,
entrada p| automóvel. Preço Cr$
240 000. Tratar R. Soares, 18.
Cardoso,
ALUGA-SE uma caia nova com
3 quartos, aala, cozinha, banheiro
completo. R. Elisa do Albuquer.
que, 47, Todos os Santos, lnf.
lel. 29-3585.
ALUGO — sobrodo de frente, 2
quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, varandão, varanda e área de
serviço c| tanque. Rua Bolívia
27 ap. 201 Engenho Nòvo. Cha-
ves no op. 101. Aluguel Cr*..
250 000. Te|.:j.9-9573.
ALUGA-SE uma casa na Rua Ge^
neral Belford, 94 — Estação do
Rocha, lado do Ruo Ana Neri,
com 2 quortos, 2 solos, cozinho,
banheiro, com duas entradas in.
dependentes, com jardim e área.
Aluguel de CrS 250 000 e mais

impostos. Tratar com Salvador
Guedes. Av. Morechal Floriono,
63, sob. Tel. 43-4641.
ALUGA-SE op. 401. primeira lo-
cação, ap. de luxo q depend.
de empregada e vaga pj carro.
Preço 250000 cruzeiros, com fia-
dor, depósito ou desconto em
folha, Ruo Clorimundo de Melo,
770, Piedade. Tel. 34-9435.
ALUGA-SE I casa com 3 quartos,
2 salas, com sinteco, banheiro,
cozinha, gás da rua, e quintal.
Rua Filgueiras Lima 59-A, c| 3.
ABOLIÇÃO - Pilares - Alug.
confortável «p, 2 q., a., dep.
Av. João Ribeiro, 557, ap. 203.
Cr$ 170 000 - 29-7933 - 49-2003
ou CIVIA 52-8166.

ALUGA-SE apart?mento de 2 quar-
tos, sl,, coz., banheiro e depen-
dências de empregoda, na Rua
Iguopé, 26, fundos, ap. 201 -
Cascadura. Chaves na casa da
freníL1,
ALUGA-SE uma casa com 3 quar-JBENTO RIBEIRO
tos, 2 saljí, copa, cozinha e
maia dependência na Rua Arai
538. Camboatá — Deodoro -
Aluguel_CrS_170 000.
ALUGO ótimo ¦ ap. 2 qis., sala,
etc. Rua Ferreira Sampaio 19 ap.
302. Abolirão esq. Av. Suburba-
no. Tel. 48-6022.
ABOLIÇÃO — Aluga-se casa, quar
to, sala, dependências. — CrS..
160 000. Ruo Francisca Vidal, 106.
Tel. 29-7158.

BENTO RIBEIRO - Estação _ Alu-
ga-se conortável ap. de 2 quar-
los, sala, coz., banh. Ver e tro-
tar na Run Picuí n.° 124 na Pa-
daria. Preferência a militar des-
conto em folha

ALUGO ou vendo uma casa va<
zia en. Senador Camará, próximo
á Estação. Tel. 34-9748. - Sil
ALUGA-SE uma casa, quarto,
Ia, cozin+ia, banheiro. Rua Cruz
e Sousa, 250 — Fundos, casa 1
Encantado.
ALUGA-SE — Saln, quarto e co-
zinha, com dependências e quin-
tal. NCrí 90,00 de preferência o
casal sl filhos ou que trabaihi
fora. Ver Arm. Jau, Estr. Acua
Branca, csq. de Rua Manaus —
Realengo.
ALUGA-SE uma casa com quar-
to, sala e cozinha. Rua Eu!ina
Ribeiro, 155. Engenho de Dentro,
ALUGA-SE uma casa com 2 quar-
los, sala, cozinha e banheiro. -
Tratar na Rua Visconde de San
ta Cruz, 419. Engenho Nôvo.
ALUGAM-SE 2 quartes separados,
direito a lavar e cozinhar. Rua
Licinio Cardoso, 277, Estação de
São Froncisco Xavier. 50-8023 -
Sylvio.
ALUGAM-SE" 2 quartos sspara-
dos, direito a lavar e a cozinhar,
Rua São Paulo, 74, Estação àí
Sempoio. 58-8028, Sylvio.
ALUGO, ind., casas e aps, do
Rocha a Aus tim. Triagem a Ca-
xies. 1 e 2 qt3-, de 60, 80, 100
e 140 NCrS, sem fiador. Rua
Lucídlo Lago, 138, s| 4, Méier.
Hoje e domingo até as 13 horas.
ALUGA-SE uma casa independen-
te, com varanda, área, 2 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, à
Rua Capitão Macieira, 379 — Ma-
dureira. Aluquel Cr_ 200 000.

ALUGA-SE ep. 2 q., s., coz., b.,
dep. emp., érea c| tanque à Rua
Pernambuco, 512, play-ground c
garagem. Ver das 9 às 13 ho-
ras com Sr. Paulo. Tel,: 54-4513

43-2724.
APARTAMENTO - Aluga-se qt.
sola, coi. Preço 160 cruzeiros
novos. R. General Clarindo, 315

Eng. Dentro.
ALUGA-SE 1 caso, 2 quarlos, sa

. cozinha, banheiro e 2 áreas
R. da Pedreiro, 100. Trator Av.
Suburbana, 10 135-A -- Cascadura
ALUGA-SE umo cose nova, 1-10 000
— Travessa Bernardo, 34, esta
rua fica no final da Pompilio da
Albuquerque, Eng. Dentro.
ALUGA-SE cosa, 2 qls., sala, ba-
nheiro, coz. R. Vereador Iglesias

33. Final ônibus C. Méier. —
P. 140.
AlUGAM-SE 2 aps., q., saio e b.
ou 1 de 4 quartos, garagem. Rua
Figueira n.° 76, Rocho. (29-1537).
AIUGA-SE — ólimo cosa, 2 po-
vimento.;, com telefone, 4 quar
tos, sala, salera, copa, cozinha,
2 banheiros sociais, 3 varandas,
despensa, dependências de em-
pregadi. Rua Alian Kardec n.° 50
casa 23. Eng. Nôvo. Tratar no Io
coi.

ALUGA-SE quarto para rapazes.
Rua Glaziou n. 165. Entre os Lar-
gos Abolição, Pilares.
ALUGAM-SE duas cosas com águal ALÜGÀ-SE - Ap. 3 qts., solo, elc.
e luz, em Coscadura. Tratar no "ua Santos Tilora 53 ap. 201. -
Av. Copacabana 387, ap. -411. Todos oi. Santos. Esto Rua é pa-~ rnleta Amaro Cavalcanti. Alu&uel

pequeno, 250.ALUGO quarlo
ind. — 60 00O-. 1 ou _> ... .
treè. fora, 2 meses depósito.
Rua Moreira 133 — Abolição.
ALUGA-SE casa nova, sala, quor-
to, cozinha, WC, varanda, quin-
tal. Rua Sílvia n. 44. - Pieda-
de.
ALUGA-SE por NCr$ 55,00 pa
queno ap. para casal só, c/ fo-
gão a gás. Rua Clóudino Be
rolo n. 470 — Reolengo.
ALUGA-SE umo coso no Ruo Má-
rio Hermes n. 165 — Benlo Ribei
ro.

ALUGA-SE coso na R. Capitão
Rubens n. 486 com laie, 2 qts.
1 sala, cop_a, coz., banh. com-
pleto de côr, jardim, quintal —
Aluguel 200 000.
ALUGA-SE uma casa, 2 q., sl..
coz., banh., cop., varanda, 1ôda
murada. Ru» Itaici Ricardo de
Albuquerque. Trator Rua Taguo-
ruçu, 245 - Tombem Ricardo.
ALUGA-SE uma vaga para moca
ou senhora que trobolhe fora.
End. Rua S, Francisco Xovier,
711. casa 13, ap 101.
APARTAMENTO em Todos os San-
tos, em la. locação, aluga-se c|
3 q., s., c, b., Ruo São Brás,
68, Bloco 2, op. 301. Ver no
iocal c| o Sr. Indio ou Sr. João.
Tratar na Rua Relação 55, i| 207.
Sr^ Augusto.
ALUGAM-SE QUARTOS Indepen-
dentes. Preço 40.000. Ver e tra-
tar na Rua Souto, 488
duro.

m.'/\K l A-v.fcNiUS — /Mug.im-se 7
quartos, sala, mais dependências,
entrada de servico na Rua Gua

Atuga-se ep.
20ó .. Ruo Elias Choves, 18, es-
quina Picuí. Tratar no ap. 203.
BANGU — Alugo uma casa de 2
quartes e mais .dependências na
Rua Evaristo Pires 185, fundos,
casa II, perto da estação.

MARECHAL HERMES - Aluga-se
ap. de sala, 2 qtos., R. Bárbora
Heliodcra, 798, op. 202. Sulacap.
CrS 130 000. Choves c/ Sr. Augus-
to na Rua Gonçalves Rosemberg,
132. Tratar segunda-feira pelo te-
lefi.ne_42-9677.
MEIER — Aluga-se quarlo inde-
pendente. - Trol. 48-0378.

Ca.a, 50 mil. Tei.

BANGU — Aluga-;o 2 casas na
Rua Santa Cecília n. 564, próxi-
mo cie tôdas as conduções para
cidade, 1 de 2 quartos, 2 salos,
cozinhas e mais dependências.
Aluguel de CrS 160 000 velhos,
outr? de sala, quarto, cozinha, de-
mais dependências e grande área.
Ver no local diariamente. Alu-
guel de Cr$ 120 000. Telefone
23-9980.
BONS FIADORES - Ofereço para
aluguéis om tôda • Guanabara.
R. Alcindo Guanabara, 24, s| 702.
Cinelândia. Tol. 42-2667.
BENTO RIBEIRO - Aluga-se cosa
grande para 2 famílias. Rua Li
berata Santos 40, junto a esta
cão NCrS 250,00. Chaves n. 29.
BENTp RIBEIRO -Em frente
estação aluga-se ótimo aparta-
mento Run Emília Ribeiro, 88
Trotar 49-0220.
BANGU — Alugam-se 3 aps. no-
vos, la. locação de qt. sala,
Rua Professor Clemente Ferreira,
687. Tratar no local.
CASCADURA — Aluga-sa uma
casa com 2 quartes, rala, copa
corinha e banheiro na Travessa
Felício n. 84 — Aluguel de
Cr$ 180 OOO e impostos! D,
conto em folha e vende-se um
apartamento dô quarto, aala
dependências.
CASCADURA - Alugam-se 3 ops.
novos e uma casa de 3 qtos.,
la, coz. etc. Trat. R. Lemos Bri-
to, 327, Quintino, com o pro
prietario. Tel.: 29-9898.
CASA — Alugo, excelente, Ca-
chombi. Ruo São Gobriel, 425, c
2 qts., 2 sl., coz., banheiro, quin-
tal. Chaves pj favor cesa 410.
Trotar 22-9023
após 11 horas.

Segunda-feira

CASCADURA - Aluga-se o ap
201 da Rua Florentino n. 263 -
sala — 3 quartos — cozinha
banheiro — area de serviço, gás
Light — Chaves no ap. 102
Aluguel NCrS 250,00 — Contra-
to c' fiador idôneo — Tel. ,,
.15-7118.

CASCADURA - Alugo ótimo co
sa c/ 3 qts., sala, cozinha, ba
nheiro, peq. quintal. Ver na R
Ncrval de Gouveia, 307, c/ 12
— Choves no c| 12-A — Trotor na
FRISA S/A. - Tels. 32-8803 e
22-0037 - CRECI 205.
CASCADURA - E. Leol, aluga-se
confortável ap. tipo casa: 2 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, área,
— Praça Artur Azevedo, 19.
CASA— Alugo com sala, quarto,
banheiro completo, cozinha, área
cem tanque, quintal. — Ver Rua
Manuel Barata, 22 — Guadalupe,
Tratar t Bittencourt, tel. 22-7856,
das_9 âs 12 horas;_dlas úteis.
CENTRAL - Casa, 2 qts., sala,
coz., banheiro, quintal — Aluga-
3e por 200 000 - Ver no Rua
Teófilo Brago, 9, Vila Valqueire
- Tel.: 37-8292.
DEODORO - Apartamento gran.
de, nôvo, aluga-se. Rua Marcos
de Macedo 434. Chnves na loja
ao lado. TeL: 29-6221 — Som-
paio.
DEODORO - (Guadalupe)
ga

ap

MESQUITA
91-1739.
MARECHAL HERMES _ Aluga-se
urna casa, na Rua Esmeraldlna n.
95, ap. 101 — Tratar pelo Telefo-
ne 28-2982. ___________
MÉIER - De frente, com 3 quar-
tos, sala e demais dependências,
por Crí 200, mnis as taxas. Ver
e tratar na Rua Catulo Cc3renso
n.o 145, op. 201 (Chave do
Ouro).
MADUREIRA - Aluga-se casa c]
2 qts., 2 salas, quintal e maia
dependências, na Rua Andrade
de Figueira n. 159, em frente
à l{K£Ía de São Brái.
MÉIER - Aluga-so, Cr$ 180 000,
ap. sala, seleta, quarto, cozinha,
c; sinteco, pintura neva. Rua Pc-
dro de Carvalho n.° 98, ap. 307.
Chaves c| perteiro. Tratar pelo
telefone_29-J658. _
MAGALHÃES BASTOS - Àluõò*.
3c ou vende-se casa, 2 qt., «a-
Ia, área e n vi dr íçadí.', varanda
etc. 150 mil - R. Cel. Volon-
ça, 67, cj 19 — 5 minutoi óa
estação,
MARECHAL HERMES - Aluga-sa
ap. pequeno perto estação, Scü-
segado. Rua Boipeha 86.
MEIER — Aluga-se um quarto pa.
ra rapaz que trabalhe fora, cem
ou sem móveis. Rua Maria Cal-
mon n.° 53.
MEIER — Aluga-se Rua Coração
de Mario 451 ap. 302 sala, 2
qts., banh., coz. tratar no local.
MARECHAL~HERMES~"-~Âlugõ-s_
ótima casa de qt. «)., cor., banh,
quintal, perto estação, 100 rnil
desc. fòlna e um quarto nôvo ¦»
indep. a casal, 45 mil. Ru* Mo-
curi 81.
MARECHAL HERMES - Alugo óti-
ma casa com qunrto, sala, cozinha,
banheiro, área e quinval na Rua
Massenet_n.° 235.
MEIER — Alugo ap. p| pequena
família. Rua Pedro de Carvalho,
98-F, op. 402. Ver no local, dià-
riamente c| porteiro. Tratar; teL
32-1459.

MEIER — Alugam-se 2 aps. c! q.,
banh., coz., área c] tanq-je.

entr. pl carro, 1.» locação — Vef
na Rua Santos Titara, 62.
MEIER - CACHAMBI - Aluga-
se casa com dois quartos, saía,
cor., banh., c area por CrS .
150 CCO, com fiador proprietário
na Rua Miguel Ângelo n. 553 —
Ver até às 12 horas.

MUDANÇAS? A Lusita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 -
34-1796 e 34-8230.
MEIER - Rua Vitor Penlagna.
148 (começa no fim da Rua Ca-
marísta Meier) — Aluga-se em
primeira locação com sala, 2
quartos, banh. coz. area. Chaves

local, Crí 130 000. ADMI.
NISTRADORA NACIONAL - Av.
Pres. Antônio Carlos 615 — 2°
pov. Tel. 42-1314.
MARECHAL HERMES - Aluga-se
uma casa na Rua Pereira da Nó-
brega 338, cl 2 qts., 2 sis. e de-

dependências, entr. carro
etc. Chaves no Iccal. Tratar com

„ ... "lu- Dr. Elpidio, seg.-feira, das 9 às
na Rua Eneas Martins, 14, ,) horas na Rua Carvalho d.

202, com 2 quartos, salo,:SoU30, Madureira, n.° 247, sal»
demais dependências. Chaves na[505. 

"Aluguel 
150 m

lo.a-bo.equlm. Aluguel: ISO 000, mei»—"
Trotar Rua Buenos Aires n.o 17,l„, p„

Alugo aps.

tambu, 334
170,00 novos.

Mal. Hermes. Preço

anci-tr, saia Jl.
ENGENHO NOVO*,Barroso 78, ap. 202

202 o 402,

ABOirÇÃO - PILARES - Alugo-
so um bom ap. de frente di
rua ci todo conforto, la. loca
ção, 2 qts., 2 sis., cop;, coz.
grande, area e dop. empreg.
tudo grande — Rua Casemiro do
Abreu_n._l4ó.
ÃLUGA-SE apartamento 403~ da
Rua Ana Néri, 39, sala, dois qts,
e demais dependências. Chaves
no n.° 28. Tralar tel.i 32-5751,
Sr. Jcão.
ALUGA-SE um ap. R. Monle Pas-
coal, 16, falar na casa 12, ap,
201 - Meier.
ALUGA-SE uma casa de sala
2 quartos. Preço: CrS 50 000
mensais. Ver e tratar na Ru
Marle.a Rais, 9, transversal
Mário Carpsnter — Abolição.

ALUGA-SE sala e quarto, entra
da independente. Pode cozinhar.
No Rua Silva Rego, 47, cosa 33.
Engenho Nôvo,
ALUGA-SE um quarto mobiliado
na Rua Augusto Nunes n. 384
— Todos os Santos.
ALUGO aps. grandes e novos —
R. Carolina Machodo, 1 010-A
em frente a estação.
ALUGA-SE um ap. com quarto,
^ala, cozinha, banheiro, área

ALUGA-SE op. cl 2 quartos, sala
otc., ^ no Ruo Ado, 186, Piedade,

201. — Tratar na Rua Gonça-
Io Coelho, 194.

Cosco-jruo- Capitão' Macieira, 399, an
101, em Madureira. Aluguel CrS
150 000.

ALUGAM-SE bons quartos. - Rui
Barbosa da Silvo, 21. Riochuelo.
ABOLIÇÃO - Alugo duas óti-
mas casas tipo ap. para uma cu
duas famílias, cada casa tem —
I qt., aala, cozinha, banhei'0,
área c/ tanque e terraço — Ver

R. Jutoi, 60, ap. 101 e 102
ent. p/ Rua Silvo Xavier, das
9 òs ISh. - Trotar na FRISA S/A.

Tels. 32-8803 e 22-0087 -
CRECI 205.
ALUGA-SE quarto e casal trobo-
lhe foro. Ruo Dutro e Melo, 74
- CrS 35 000 — Madureira.
ALUGA-SE — Um quarto indepen-
dente. Rua Pompilio de Albuquer-
que 213 — Encantado. Tratar corn
Pedro Dias.
ALUGA-SE — Quarto o ropoz. Rua
Glauco Velasquer, 14 — Encan-
lado. Tel.: 49-9745.

ALUGA-SE uma casa com 3 quar
tos, 2 sales, copa, banheiro,
grande área e varanda frente de
Rúa Goiás, T450 — Cascadura
Ã~LÜGA~SÉ~ ap. 202, R. Constança
Barbosa, 96, cj sala, 2 qto;., coz.,
banh., dep. emp. Tratar APSA. —
Tr. Ouvidor, 32, 2.°, de 12/17 hs.
Tel.: 52-5007.
ALUGA-SE ap. 304, R. República,
160, c| sia., 2 qts., coz., banh.,
dep. emp. Trator APSA. Tv. Ouvi
dor, 32, 2.o, de 12/17 hs. -
Tcl.: 52-5007.
ALUGA-SÊ parte apartamento mô*
ço, cosol trobolhe foro. NCr$ ..
80,00. R. Costo Filho, 71 ap.
403, bloco 5 — Marechal Her-
mes.
ALUGA-SE uma casa com 2 quar-
tos, 2 salas, cozinha, banheiro,
varanda, à Rua Fagundes Varela,
451 — E ncantado.
ALUGA-SE ou vendo-so, vm gran-
de ap. Av. São Paulo, 465 -
Mesquita '— E. do Rio.

ALUGA-SE casa com 1rês quartes,
sala etc, na Rua Comendador
Pinto_2BO — Jacarepaguá.
ALUGA-SE ap. à Àv. Geremário
Dantas 782, op. 201. Solo, sole-
ta, 2 quartos e dependências. Alu-
guel NCrS 190 e móis toxas. Ver
das 9 às 12 com Sr. José, en-
carregado. Tratar a Rua Antônio) AIUGO um quarto a moça que^s de 1 qto,, I sala, coz., banh.
Basilio 77, op. 301, Sr. Louro, trabalhe fora — NCrS 60.CO elárea etc. R. Jubaí 137. Ver no
Tel. 34-9737. lunia vaga NCrS 30,00 - Tel (local e trotor Imobiliário Sopres

ALUGA-SE — Um quarto indepen-
dente a rapazes. Rua Magalhães1 ALUGA-SE ap. 302, R. Conston
Castro 230 - Riachuelo. :„ Barbosa, 96, c| sala, 2 qtos.
ALUGA-SE — R. Amazonas 53 — coz., banh., dep. emp. Tratar
Mesquita. Casa sola, quorlo, CO.|APSA. Tr. Ouvidor, 32, 2.o, de
zinho, doic.-.nto em tôiho. Veri!2-17h. Tel. 52-5007.
hoje_je domingo. BENTO RIBEIRO - Alugamos ca-

ALÜGA-SE um apartamento com|l9-5_-46-_____i_.°!Lí__.-_
dois quartos na Fundação Deo-
doro, ponto final dos ônibus Cas-
cadura—Guadalupe. Estrada Cam-
bootá n.° 2 469.
ÃLÜGA-SÉ por 100 o op. 304 do
Rua Cândido Benício 3747 —
Tanque, Jacarepaguá -- Chaves
no ap. 303. Tels. 25-9817 o
25-7649.

_ Ltda. Largo da Carioca, 5, salas
Alugo ótima coso"! 401/2 -_Tel. 42-C072.
cozinho, área e BANGU - AlOga-se ótima casa

ANCHIETA
quarto, sola,
quintal. Rua Cardoso de Castro
101.

Rua R a u
Hal . 3a-

la, varanda 2 quartos, banh. cor.
dep. empr. area Chaves no apt,
101. ADMINISTRADORA NACIO-
NAL — Av. Pres. Antônio Carlos
615, 2° pav. Tel. 42-1314-
ENCANTADO' - Rua Pedro Do-
niingues 40 — Alugam-se apts,
com sala, I, 2 e 3 quartos, ba-
nheiro coz. area a partir de CrS
130 000 — Chaves com zelador
ADMINISTRADORA NACIONAL-
Av. Pres. Antônio Carlos 615 —
20 pav. Tel. 42-1314.

ENGENHO DE DENTRO - Alugo
quarto rapaz. Rua Dr. Bulhões,
n. 299.
ESTAÇÃO OLINDA - Alugam-se
2 casas de laje, 2 qts., sl., coz.,
banh., quint. murado, indepn. R.
Carlos Sousa Fernandes n. 673.

ESTAÇÃO de Comendador Soares,
aluga-se uma casa sala, quarto,
cozinha, banheiro, água e iuz, 3
minutos da E..tacão. Rua José
Gouveia n.o 47. Prcco 65 000.
ESTAÇÃO DE RIACHUELO
Aluga-se casa de quarto, sala,
cozinha, banheiro, quintal e 1
area na Rua Alice Figueiredo,
n. 90.
ENGENHO DE DENTRO - Alugo-
se casa com 3 quartos, 2 salas,
copa, cezinha, etc. à Rua Dr.
Niemeicr, 280.
ENGENHO DE OENTRO - Aluga-
se boa casa com varanda, dois
quartos, sala, banh.', coz. c/ arm.
área grande e jardim. Rua José
dos Reis, I 475 — Contrato e/
fioclcr.
ENGENHO DE DENTRO - Chave
de Ouro — Aluga-se ca;fl, com
quarto, sala e demais dependen-
cias._ Rua Venâncio JÜbeiro, 27Ó-F.
ENCANTADO - Alugo 1. quarto
grande, 1 ou 2 moças, CrS 55 000.
Lavar e cozinhar. Rua Bernardo,
317, ap. 102, D.t lindolva. Tel.
49-8938.
FIADOR — Para casis, apartamen*
to e lojas irrecusáveis, lemos pro-
priefárto á comerciante. Solução
rápida •m 24 horas. Av. 13 do
Maio, n.o 47, sala 1 603 (hoie
das 9 às 13 horas).
FIADORES para aluguéis. Fiado-
res irrecusáveis. Solução imediata.
Atendo-ia a qualquer hora, in-
clusive domingas. Tel. 49-5547.
JACARÉ — Aluga-se o aparta-
mento n. 303 da Rua Lino Tei-
xeíra, 206, com 2 quartos, sala
e dependências. Chaves no 203.
Trat3._ pelo tel. 45-9468. _
JACARÉ — Alugo ap. de frente,
còmcdcs completes c' 3 qts., 2
banheiros c chuveiro, fogão e j 

rua_
ustre e área c' tanque. Rua Brá IH Melo

teiro. Esc. 52-7498 - CrS
262 500 o toxas. Entrar p| Ruai
Lopes da Cruz,
MEIER — Aluga-se ótimo aparto-
mento com s:ntc=o, 3 quartos,
Eala, cozinha, banheiro compl, —
Ver e tratar na Rua C3p. Re»
sende,_206 c| 31 op. 301.
MEIER — Aluga-se aps. 306 .
404 Rua Tenente Costa, 117-fun.
dos: hMI, sala. 1 ou 2 qts.,
banh., eoz., área cf tanq., dep,
emp. Chaves ci porteiro. Tratar
Lowndes Sons. Pres. Vargas, 29Q
- Tel.: 23-9525. CRECI 204.
MEIER - Aluga-se ll., 2 Qls.,
banh., coz., dep. o. emp, área

tanque e hall. Rua Rio Gran-
de do Sul, 68, op. 303 — Trotar
Civio__ Tel. 52-6166. __
MADUREIRA - Aluguel 130~mi!
Alugam-se 2 ótimas caias li. Io*
cação, grande quarto (daria 2),
ampla sala, coz., banh. completo,
área lateral e da servico. Ver na
Rua Maroim, 50, c] 5 • 11. Nota:
Essa rua começa no n. 626 d*
Av. Ministro Edgar Romero. Tratai
na Av. Pr.s. Vargas, 590, 14.»
sala 1.409. Tel. 43-9359, 8 às 11
• 14 às ISh 30m. Temos também
uma de 1 solas e 4 quartes. Alu-
guol 260 míl.
MADUREIRA - Aluga-se 1 quír:
to mobiliado a marinheiros. Rui
Doutor Pr.ssos n. 26.
MEIER — Aluga-se ap. de sala,
cozinha, banheiro. — Rua Paulo
Silva Araújo, 30. Esta principia

Run Vençgilau.
MEIER — Ãluga-se R. Dias da Crui
n.o 185. ap. 504, cl 2 qts. e dep.
Cliaves ci oorteiro. Tratar "ACIR"

ADMINISTRAÇÃO. - Telefone:
32-9738.
MÉIÊR — Alugo-se, Rua Dios da
Cruz, 13S, ap. 503, cl 2 qts. .
dep. Chaves cl porteiro. Tratar'-ACIR" - ADMINISTRAÇÃO. -
Tel. 32-973S.
OSVALDO CRUZ - Fontinha. -
Aluga-se quarto, pode lavar •
cozinhar, com 2 meses depósi«
to. Praça Jaguaré, 42. CrS 35

OSVALDO CRUZ - Alugo ótime
ep. c| s., qt., coz., banh.
compl. iardim. 120 desc. f. ou
fiador. Rua BarSo Jacút, 22jl02.
OLINDA - Alugo casa com-3
quartos, sala, C02., banheiro,
quintal. Rua Serra Pulcherio, 89,
Chaves com o Sr. Ivo no 108.
Tratar Av. Pres. Vargas, 542,
sola 309.
OSVALDO CRUZ - Aluga-se í
casa, com 2 quartes, snla, cozi-
nha e banheiro e quintal h T-»-
vesso Vitalino, 378 — Tratar trdos
cs dias no local até às 12h. esta

paralela a Henrique ds

lio Cordeiro, 856, esq. Lino Tei-
erra.

MeTcR - Alun"õ ãp! 7Ò3-~RÜã
Hermengard.-., 20, qt. sala e dep.
Ver locol. Trotor tel. 23-3049 -
D.._Jo-é.
MAGALHÃES BASTOS - Aluga

quintal. NCr$ 160,00, sala, 2jse ótima casa com sala, 3 bons
 q**.» copa e cozinha, banheiro, quartos, cozinha e banheiro, na

ALUGO apart. 3 quartos, sala. Rua Capitão Verdier 331, chaves Rua Liberato Bitencourt, 187. —
cozinha, banheiro. Rua S. Brás, no local, tratar Locadora Nacional Chaves na casa 137 c] D. Lúcia.
68, 2.o bloco, op. 304 - Todo; Itdo. Av. Rio Branco 106 s' 1111 Trator em João Fortes Eng. S/A.
os Santos. Chaves com o zela-1 tel. 42-3437 e 22-8275 - CRECI'Rua México, 21, grupo 202, tels.
dor. Tratar tel, 38-0812. 185. 32-3929 e 22-2215.

PIEDADE - Alugo ..cosa de 2
qts-, sala, jardim, varanda ?
quintal. Prero de 180 mil. Ver
na Rua Bento lima n. 75. Tel-
29-1212 - Vosconcelos.
PIEDADE - Alugo 

"op. 
gde. R^

Torres de Oliveira n. 250, ap.
202 - Chaves c! zeledor Sr.
João, 244, fundos. Aluguel NCrS
160,00.
PIEDADE - Aluga-se por l,75',á
do salário m. casa nova, 2 qts.,
Rua Adi 355, csq. com Padr»
Nóbrega, entrada para carro*

•-¦'..^

' i • &i jr_s.«_ ."SiS-tE
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ÍO1 IMÓVEIS - ALUGUEL

roscopo
PROF. MAZUBKA

O dia é propício para inovar
e pôr cm prática suas Idéias no
ambiente de trabalho. Não cs-
jtere grandes novidades para o
coração.

CAPRICÓRNIO (21/13 a 20/1) — Número tíe
gorte: 61. Cór: limo. Pedra: turquesa. — No tra-
balho: a sua presença será a' arma para resolver
seus problemas referentes ã profissão. No amor:
seja tranqüilo e tudo irá de vento em popa.
AQUÁRIO (21/1 a 20/2) — Número de sorte: S3.
Côr: vermelho. Pedra: jacinto. No trabalho: se
tiver algumas idéias ou inovações, procure pô-las em prática, pois poderá tirar boas vantagens.
No amor: não pense que todos os dias são iguais,
isto quer dizer que hoje nada de anormal aconte-
cera.

PEIXES (21/2 a 20/3) — Número de sorte: 13.
Côr: prata. Pedra: ametista. No trabalho: se
souber controlar-se poderão acontecer grandec¦alegrias no ambiente. No fonor: deixe que o tem-
po trabalhe para você, assim não terá- tristezas.
ARIES (21/3 a 20/4) — Número de sorte: 43.
Côr: verde-claro. Pedra: rubi. No trabalho: vo-cô muito lucraria se desse o valor merecido aosseus superiores e colegas. No amor: já é tempo
de ir planejando.
TOURO (21/4 a 20/5) — Número de sorte: 83.Cór: rosa. Pedra: safira. No trabalho: hoje vo-cê deverá estar com uma imaginação espeta-cular para resolver e negociar. Aproveite. No«nor: não tenha medo de exercer autoridade só-bre a pessoa amada, pois ela tudo fará paraobedecer.

GÊMEOS (21/5 a 20/G) — Número de sorte: 22.Côr: alaranjado. Pedra: esmeralda. No traba-lho: cuidado com os intrigantes, pois eles pode-rão criar difujdades que muito o afetarão. No•amor: tenha cuidado com tudo que se relacionecom a pessoa amada.

CÂNCER (21/6 a 20/1) — Número de sorte: 66.Côr: musgo. Pedra: ágata. No trabalho: bom
período para tentar uma melhora no local detrabalho. No amor: neste terreno é bem prova-ve! que você venha a precisar de ajuda pararesolvei- seus sonhos. Não fique perturbado se '
isto acontecer. Passa.
I.EÃO (21/í a 20/8) — Número de sorte: 24.Cor: caf. Pedra): brilhante. No trabalho: suasligações no ambiente poderão sofrei- um abalo,mas nao se desespere porque o que nasce morre.No amor: vivacidade para que seus planos te-nham bons resultados.

VIRGEM (21/8 a 20/9) _ Número de sorte- 39.Cor: cinza. Pedra: granada. No trabalho: nãotome iniciativas se estiver hesitante, pois as in-íluencias sao confusas. No amor: deixe as espa.culações e procure conformar-se porque você nãoe nenhum dom-joão e tudo tem limite.
LIBRA (21/9 a 20/10) — Número de sorte- 27.Cor: gelo. Pedra: lápis-lazúli. No trabalho: pro-cure levar seus planos como era seu desejo por-que hoje você tem condições para colher o de-sejado. No amor: estão sob bons aspectos seusassuntos.

ESCORPIÃO (21/10 a 20/11) _ Número de sor-te: 8 Cor: violeta. Pedra: água-marinha. No'trabalho: os astros indicam que você tem grau-des chances para realizar o planejado. No amor-poderá ter um acontecimento muito agradável.'

f AGI?A%}° <21/11 a 20/13> - Nümero de sor-te: 40. Còr: azul. Pedra: topázio. No trabalho:seu anseio poderá concretizar-se hoje. No amor-o dia e muito bom e com perspectivas de grandesconquistas.

Garagem - Galpão

ALUGA-SE quorto grande, inde-JICARAI
pendente, a 1 ou 2 ropaiet. Ruo Aluga-sa
?ílc™!c„..".-._273_-_L"haúino. _. |um na Zona Snl
ALUGA-SE uma casa -Rua' H~
65,_peqiido_^un_^[rn/Gira ~- Irajá,
ALUGA-SE 1 casa' %., q„ c. Rua
Pereira Pinío, n.» 126 - Estação
lomás Coelho.Aiuga-se com 1.500 m2, com 2 eleva- aluga-se cana, si., 3 qt,, ¦

dores, compresior, bomba de lavar, 2 apar- *& Tw^róf'f" füSi
tamentos compl., escritório, área externa »-' 3'16' ^ ™-™>J°>
de estacionamento e telefone próprio parali^L^tvS'^.]deposito, indústria ou empresa transporta- \9T±'c!!v&n: 

Rua Paul° Eiró
dora no melhor ponto da Av Brasil n oaCDgãíe caso «nImíõü"«;»,
r, orvA J n p. 1 r. . . ..— \°" quarto, sola, cozinho e ba-
2OAI 1 

"pi 
p» 1 r* . . ..— ' 

"" c,lí c1LJOr,°» sala, cozinha e lx.Jüó esquina da R. Bela. Sr. LUIZ. l,lh.eiríí.-.,Tr»)ar »<•.Ru» « «i* Maio

APARTAMENTO. -[CATETE - Aluqam.se boxe» R,vende-se troca-se p! Bento Lisboa, 76, n.o» 6 7 . áSul - Saloo, tros com instai, para ícououe Traiuquartos, dependências completas,! Locadora Nacional ltda Agrande aren, em la. locação, -'Bronco 106
esquina, quarteirão da praia — e 22-8275
Aluguel Crf, 350 COO - Venda 

' 
Cri 35 000 COO facilitados. Mc
reira César n. 180 - an. 202
Tel. 36-0490.

' 
CLASSIFICADOS - Jam,1 «f0 Bra.ir, M>j0t 4.3.6T _ y

ALUGA-SE - Casa. Rua Pereira
Landin 101, 2 qls., sala, varanda
e demais dependências Preco:..
Cr$ 250 000 e água. Ver local. -
Ramos. 

APARTAMENTO/de la. loeaçSo i
Rua Soldado Vasco, 216, Bairro
Dourado (Penha}. Preço NCr$
200,00. Informações pelo Tel,
30-6723.
ALUGA-SE apartamento à Rua En-
genheiro Alberto Rocha, 56 ap.
201, Vila da Penha, com dois
quartos, saln, cozinha, banheiro e
área de serviço. Chaves no ap.
202. Tratar com' Sr. Bento. Tel.
43-3058 e 30-9571, nos dias úteis
das 2 horas às 5 horas, na Rua
Senhor dos Passos, 83, loja.
ALÜGA-SÊ ap. na Avenida dos
Democráticos n. 623-B.
ALUGA-SE apartamento novo
Condução na porta, al. CrS ..
200 000 - Rua Ourique n. 1 189

Brás de Pin8 — Tr. no lo-

ALUGA-SE, casa qt., sl., copa e
dependências, preferência a casal
s| filho. Rua Gen. Rocha Calado,
•1.11 —Olaria — Carlri.
AtUGA-SE apartamento com sala,
dois quartos e demais dependèn-
cias. Rua Conselheiro Paulino n
21 - Ramos.

JARDIM AMERICA - Alug. np.
2 qts.. Rua Plínio Barreto -
Tratar na Rua dos Topázioa n.
123 - R. Miranda. 
JARDIM 

"VISTA 
ALEGRE -~AÍü-

ga, op. 5 q„ b. W. - Rua Custo-
dia, 409 _ Vila Penha.
LEOPOLDINA - 

"CASA ""Aluía"

re com entrada de corro com
2 quartos, 1 solo, sinteco por .
150 nil cruzeiros na Rua Conde
de Anambuia n. 78, em frente
ao ponto de carros. Saltar na
Avenida Suburbana n. 2 464.
OLARÍA - Alugo'e|IXiR.-Leo.
poldina Rego, 372, sl., 2 qls.,
coz., bonh., área, 220 mil. Cha-
ves c| IV. Inf. México, 4111203.
Tels. 22-6917 e 42-6748 - CRECI
643.

n.o -604,
Agostinho.

'.iinp.no, corn if. te, sala e quarto, ludo mobilia-
do, geladeira, por temporada pALUGA-SE uma casa de quarto, Ç'1-'1' cííâtínío — Tel. 28-SÚ13.

sala, coí., bonh., quintal, preço
90, desconto em falho. Ver i
Rua Cônego Boucher Pinto n.<
¦ÍI2, casa 3, Honórlo Gurgel. Tra-
tar.à Rua Ururai n.o 460, ap. 202.
ALÜGA-SE ap. 2 quartos, .rala ;e
demais dependências, tem vacjo
pura carro. Rua Toriba, 383, ao.-""• 

Colígio.

Rio
H 1 111. Tel. 42-3437
CRECI 185.

LOJA - Urgo do Machado -
Cent. com., aluga-se, l.o loc- 22-3996. Creci 23.

NITERÓI - Aluga-sa grande prédiL,0JAr 
~ Pn'so - Cínlrato n8võ

com chácara, 14 eompart., banh.1, ? .,,nos- Aluguel 150 mil.
comp. em côr, iuz, água, pron,Mnstalojoes nova.-,. Armarinho ou
para Iam. de tratamento. Roclo-i0'J"° «lualquer ramo. Rua Dia
via Amaral Peixoto, 518 - Kin^Ft'rrei'0' ,S4- Leblon.
3 - Alua. 330 mil. Tel. 42-0037.
NITERÓI - Aluga-se coniugado]
Av. Amaral Peixoto, 327, ap. 117- Cri I £0 000 - Ver domingo,
das 9 òsJ2 horas. Tel.t 34-2805,
PRAIA DF ICARAI - Ap. fren.

¦ te,

202
ALUGAM-SE 2 casas c| água e luz,
Rua M?ria Emilia n.° 483 - São
João Meriti.
ALUGA-SE uma casa tipo ap. c\
2 quartos, 1 sala, cozinha e ba-
nheiro na Rua Francisca Zicze, 68

Pilares,

LOJA - Botaíogo. Passo con-
tr.ilo. Montado c| ramo de au-
tomovel. Serve qualquer negocio
110 ni2. Tem telefone. Rua Real
Grandeza, 193. loja I.

ZONA NORTE

ALUGA-SE sl. 1 504, Av. Pres.
vargíis, 435, pj fins comerciais.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 32, 1 °
de 12/17 hs, Tel,: 52-5007.
CENTRO - Aluga-se. R. Ouvidor,
63, sala 706, I.» locação. Choves
q porloiro. Tratar Locadora M.icio-
nal Ltdo. Av. R. Branco. 106 sl
1111. Te!. 42-3437 o 22-8275 -
CRECI 185.
CENTRO - Ãíügi^TíJíTlÕÍ
da Av. Presidente Vargas, 417-A.;iVer e trotar na Imóvil Ltda. aa-
Ia 1 102 - Av. Presidente Vor-

PETRÓP. - CORREIAS
ITAIPAVA

gas,. 417-A - CRECI 517.
CENTRO — Alugamo* as sãías
805'6 da Av. Rio Branco, 133 cl
banheiro. Chaves com o porteiro.
Tratar nr, PREDIL IMÓVEIS LTDA.
- Ruo México, 119 - 16.° an-

jdar, _grupo_Jj!0.Tó, \

O -JORNAL DO" BRASIL"' lnVlaiõUlCENTR0 - Aluga-SÔ SS-
[«m compo Grand», na Av. c«- Ia mobiliada, para escri.teiãrio t!< Mele, 1549, junlo fi
iCuaitilu Veículos, mail uma ftgin<'cia 

para fuccbitn«nto dt anúncios'¦a 
assinatura,

Esperanto
ALUGO - Diversas
galpões e loias. Ed
L.,_5. Tel. 6656.

rípBÃ^^tó™. ItS^fel.32"9963
ALUGA-SE

loja na Av. N
ida Penha, 335-B, contrato nóvo
de 5 anos, com aluguel de 30.000

ouças. Tel.: 46-6493
BINGEN' - Aluga-se uma casi
mobiliada com 3 qts., 2 solos
conj., dup. de empreg., gra rida
quintal com pomar, jardim.

OLARIA - Alugo-se 1 ap. no 2.°
Bloco Rua Angélica Mola. Tra-
ta-se na Rua Dr. Alfredo Barce-
los, 187. Tol. 30-1193, (primeiro
andar) de frente, 2 qts., 1 sala,
etc. Ônibus na poria Olaria-Co-
pacabana. Aluguel mensal Cr$
200 mili"

...,,. ,., ¦- '"da paro auto na Rua DuarteAcu^A-SE uma casa com quar- Silveira n. 7-A. Alug. 300 00 SrIo, sala, cozinha e banheiro na Vítor. Tel. 37-8466 - Petrónoli-'""" Vicente d-1-' " 
-Run lerè n. 929

Carvalho.

ALUGA-SE um quarto mob. ra
paz — Av. Democráticos, 485 -
Tel. 30-1491.
ALUGUEL boas casas, forneço fia.
dor irrecusável. Av. Meriti, 1 326,
ap. 102, Vila Kosmos. P. Stander,
Paulo.
ALUGA-SE 2 quartos, cozinha _
banheiro para casal ou rapaz sol-
teiro. Trotar na Av. N. S. da
Penha, 564-A.

ALUGÁM-SE ótimas casas; uma de
qlo. e sala c 2 qts., sala. copa,
coz., da frente, acabamento de
1.". Rua Cap. Duarte Cruz 127,
esquina Bom Jardim. Cordovil.
AlUGO apartamento 203 da R.
Júpiter n. 204, - Vigário Ge
ral, com dois quartos, sola, cozi.
nha, banheiro completo e area
- NCr$ 150,00 - Tralar na R.
Morais Macedo n. 45 — Aboli-
ção.

OLARIA - Aluga-se ap. frenle
3.o _ondar, edifício sôbre pilo-lis, ônibus Olaria-Copacabona na
porta. Rua Angélica Mota. Trator
Rua Dr. Alfredo Barcelos, 187.
Telefone 30-1193. Saleta, entrada,
varando, 3 qts., 1 s., 2 q. ba
nho sendo 1 social etc. Alugue:
podendo auardar um automóvel
3CO por mês.
OLARIA - Aluga-se aps. 3 quoi-los, sala, banheiro, copa, cozinha,
area de serviço e dependência
ie empregado, voga em garagem
i Ruo Noêmia Nunes, 553, ap.

301 — Chaves com zelador.

CAVALCANTE - Aluga-sa uma
casa — Rua Majoí, 68.
CAVALCANTE - Ãh/ga"-se quarlo
grand» (om direito a telefone, la-
var * coitnhar à Ru» Silva Valo.
952 cosa 48.
IRAJA - Freguesia — Aluga-sè
casa 3 qts., s.. coz., copa, banh.
e garagem. 190 000. - Rua José
Borges, 291.
IRAJÁ — Alugam-se aps. novos,

2 e 3 quarlos, 2 banheiros, írea,
varanda. Ruo Coronel Vieira n."
594 - Telefone 26-5500, diária-
mente, Armando.

ALUGA-SE um ótimo apartamento
com sala, 2 quartos, cozinha, bí-
nheiro — Vila da Penha — Tel.
57-8323.

ALUGA-SE uma casa nova, 1 qt.,
sala, cozinha, banheiro, varanda
e área, a casal. Rua Joaquim
Rodrigues, 192, fundos, em Pa-
rada de Lucas, perto da estação.
Tratar no local cj Sr. Coulinho,

OLARIA - Aluga-se ampla cosa",
vr i»q,s-'«CM" bonh- *r« -
Al. 230 000. Ponto final do òni-
bus, 484. Rua Firmino Gamelei-
m, 271. Ver de manhã, Sr. For-
nandes e tralar no Banco Ult
Brasileiro, Sr. Jorge.
OLARIA - Aluga-se uma casa
dc quarlo, sala, ccz., bnnh. Alu-
guel 110 000. Rua Firmino Ga-
meleira, 173, fundos

IRAJA — Aluga-te casa, quarlo,
sala, cozinha, banheiro. Rua Ju-
ciueri, 161.
IRAJA ^"ÃíugairüsTTTasãsT^
Tralar na- Rúa Uranos n. 023.
IRAJA - Aluga-so casa com"dõís
quartos, sala, banheiro comple
Io e gorogem. Rua Honorio dt.
Almeida n.u 33.

PETRÓPOLIS - Alugo-se ^coso, mob. ou nõo — sala, dois
qls'., 2 varandas elc. — Jardim- Enlrada pl carro. Terreno pia-no. Condução à porta na Rua
Marechal Hermes n. 40 —"Bair-
ro Ingelheini ou permuta-se ap
no Rio.
PETRÓPOLIS - Aluga... um W
aP- «o 2 salas, 3 quartos « d.-
pendência» de «mpregadi. Vor «
informar a Travessa Augusto
Fragoso, 21,_Ponl» do fon»,
PETRÓPOLIS -.Alugamos em^
dio de 2 pavimentos, op. mobi-
liado c/ garagem, e tel. Informa-
çoes Rio tel. 37-4781 e Pelrópoli-
lei. 5684. D. Esteia. Prazo com"
binar. Ver na Av. Barão do Rio

ranço, 1 130.
PETRÓPOLIS .^Aluga-se-, pçro. JÜ

a pequena, de tratamento, ca-
sa mobiliada, lodo confôrlo. In-

unia loja com peque-moradia. Rua SSo Leonardo,
387 -Vista Alegre, NCrS 100,00.
ALUGAM-SE lojas em Higienópo-
iiíi^SÜL Magoa. 96.
ÃLUGA-SE 1 loja em boas <con-
diçoes. Ruo Ourique, I1B2 - Brás
de Pina. Tratar Rua ' 

Nicarágua,
544.—-Penha e_Francisco José.
ALUGA-SE uma loia box paro
mecânica 20x3 e sobloia para es-
tofador ou pequena industria de
9x6 sendo Cr$ 180 000 cad
ga. Trator Rua Professora Ester
de Melo T5_. Benlica.
ALUGA-SE grande loja." melho
local da Penha, forca, 4 portas,esquina. Tel.: 46-6493.

lorio, com leletone e ar
condicionado. Base Cr$
250 000 mais taxas. -
Tralsr pelo tel. 42-0998.
CENTRO —Aluga-s» a sala 706
<| telefona na Rua Álvaro Alvim,
33, ver no Horário das 14 às 16
horas. Tel.::42.3373,
CENTRO — Ãiunam-siTduaj solai:
Edifício Comércio Indústria, à Av.
Rio Branco, esquina Ouvidor, la.
locação. Ver no locali salas 1 £01
e 1 802. Trotor pelos telefonss;
226578 ou 45-5172, com Sr. Da-
vid.

MARIA DA GRACÃ - Alugo-se
aps. de saio, 2 qls. e depend.
completa de serviço — Prédio
acabado de construir — Travessa
Manuel lobo, 86 - Trotar c| Ar-
naldo. Tol. 52-0389.

ALUGA-SE, ap. 308, Av. Brás de
Pina, 949 — Praça do Carmo -
Edif. Melo, 39, sola, cozinho, ba
nheiro.
ALUGO quarto, sala, cozinha
Rua Delfina Enis, 413.

j ALUGA-SE peq. casa a casal s
filhos, na Rua Itaioé, 331. Ola-

ALUGAM-SE dois quartos, 20 mil
cruicíros, na Rua Adolfo Maue»,
150 — Bonsucesso.
AVENIDA BRUXELAS, 140, AP.
102. - Aluga-se NCr$ 250,00. -
Chaves ao lado.
ALUGAM-SE casas e ap. Rua Bu-
lhões Marcial, 631 — Lucas.

PIEDADE - Aluga-se ap. 2 quar-fos, sala, cozinha e dependências
na Rua Adalgisa n.° 141 casa 2,
ap. 101 por NCr$ 150,00. Tratar
na Rua l.o dc Março n.o 29.

PIEDADE - Aluga-se ap. c| gran-
de sala, quarto, banheiro e gran-
de cozinha, com garogem. Rua
Cardoso Quintão 59, com o Sr.
Manuel.
PADRE MIGUEL - Alugo casos
confortáveis, 2 e 1 qts., sl., o,
b. na Rua Belisário de Sousa n.
ffi_*. Desconto em folha.
PADRE MIGUEL - Alugam-se ca
sas para casais. Preços 75 e 8C
mil. Desconto em fôlh». Rua Ua-
piranga, 240 c Rua Pedro Melo,
90. Entrar pela R. Limites.
PIEDADE - Alugo aps. 2 quar-
tos com e sem garagem. Rua
Joaquim Marlins 383 — Telefo-
ne 42-6778.

QUARTO - Aluga-se, pode lavar,
cozinhar, 50 000, com depósito.
Rua 24 de Maio, 27B, fundos.

LEOPOLDINA
ALUGA-SE casa com dois quar-tos, sala, cozinha e banheiro so-
ciai na Rua Fortaleza, 55 - Cir-
cular do Penho.
BONSUCESSO - Alugamos api.
com 2 qls., sala ampla, banheiro
social, depend. de empreg., com-
pleto e área de serv. c| tanque
e cozinha - Av. Londres, 354,
ap. 301 - Chaves c] o porleiro.Aluguel mensal de CrS 250 000.
Tratar na IMOBILIÁRIA LEMOS
VD,A., na Av. Nilo Peçanha, 26,
s| 702 - Tels.: 22-2483 ou ....
42-9506, c/ o Sr. Paulino. (801).

ALUGA-SE ap. 102, R. Mamoré.
27, c| sala, 2 qtos., coz., banh.
Choves R. Araguaia, 204. Tratar
APSA. Tr. Ouvidor, 32, 2.°, do
12-17h. Tel. 52-5007.
BONSUCESSO - Aluga-se apar-
fomento c/ 2 qts., saio, banh.
cor., qto. de emp. conversível,
na Rua da Proclamaçõo, 786 ap.
208. Trator Av. Rio Branco, 26-A
12.0 andar. Telefones 43-9979 e
43-6057, c/ o Sr. Raul ou Ar-
naldo.

OLARIA — Ramos. Procura-se ap.
pequeno para alugar oté 130 000.
Chamar pl favor Lourenço. Tel.:
42-0848. 22-4520.
OLARIA - Alugo-se op. la. loco-
Ção, com 2 quartos, dependôncias

OLARIA — Aluga-se um ãpõríã
mento c| 2 quortos, sala, cozinha,
banheiro e áreo, à Rua Lcopold'
na Rego 240. Trotar no ap. 101
do mesmo n.°. Preço Cr$ .
210 000.
PENHA - Alugo ep. 302 n» R.
Eng. Luis de Medeiros, 50, com
sala, 2 qls., coz., banh. compl. e
atea. Tratar na Av. Rio Branco

114, 14°. t,»!,. 52-2957

MARIA DA GRAÇA - Alugo 1
ap. térreo de sala, quarto na
Rua Ernesto Pujol n. 141-F.
PAVUNA _ Aluga-se uma casa
de quarto, saio, cozinho, bonh.
iunlo à Eslação. Aluguel 90,00,
Desct. em folha — Ver na Rua
llacaré n 95.

formações tel. 2919,"a.-felra - 57-2757.
epoís dí

ALUGAM-SE várias loias, R. Re
pública, 160, p; estação de Quin
tino, p| fins comerciais. Trator
APSA. Tv. Ouvidor, 32. 2.°, de
12/17 hs. - Te!.: 52-5007.

PETRÓPOLIS - Aluga-se: centro",
luxuosa residência', centro iardim,
3 solas, 5 quartos, 3 banheiros
sociais, telefone, dependência de
empregada, garagem. Chaves na
Av. 15 de Novembro, 528, sala 1
t Tel. 6113» Tel. Rio 25-1085.

TERESÓPOLIS-FRIBURGO

PENHA - Bairro Dourado - Alu-
ga-se ap. uo Rua Soldado Pai-
va, 24, com 2 quartos, sala. co-
zinho. Trotor na Rua Nicarágua,

70, sala 302 - Penha. 30-0516.
PENHA Bairro Dourado - Alu-
ga-se um ao. com «Ia, qt., cor.,
banheiro, área, fds. — CrS
135 000,00. Rua Paul Müller'n"
470.

PILARES — Alugo-se ótimo ap.
402 da Ruo Álvaro Miranda, 31,
cl sala, 1 quartos » depend, «om
pletas. Chav« ej porteiro na eo-
batfura. Trot. Dr. Honoralo. To-
lefone 22-8679.
PILARES - Alugo-se sela,:..quar
to, cozinha, banheiro comp. e
área. Ruo Pereira Pinlo, 131.
Tol. 29-7069.

PRAÇA DAS NÀ<ÕE~S - Alü^í
se amplo s confortável ap. ní
Rua Cardoso de Morsis, 115, ap
507. Ver e tratar no local, sá-
°-a°° * wuntngo- dai-15 is IBh.
PENHA - Aluga-se ç/2 fds. Rua
Leopoldino Rego n. 879. 90 000.
PARADA DE LUCAS - Aluga,se
cosa com 2 quartos, saio, cozinha,
banheiro, varonda e quintal. Rua
Parimá n. }47.
PENHA

BRAS DE PINA - Rua Piriá, 19"
ap. 102 — Magnifico «p. c| sala,
2 quartos, copa, cor., banh., área
serv. Chaves ap. 101. ADMINIS-
TRADORA NACIONAL. Av. Pres.
Anlônio Cnrloí, 615 — 2.° pav.
Tel.: 42-1314. P

ROCHA MIRANDA :-, Alugo ap'
tipo caso 6 peças, garagem NCr$
120,00. Ver Dr. Luiz Bicalho, 324.
Ap. 101. Tratar Alex. Tel. _
450917. _
ROCHA MIRANDA - Alugo ótí-
mo ap. c| sala, qt., coz., b.
comp., quintal. 120. <!\c. f. ou
fiador. Rua Barão Jocuí, 22|102.
TURIASSU - Alugo 

"c7sa 
n~a_RL.

Jaluarona, 346-A. Com solo, qt.,coz., chuveiro elétrico. Tratar no
local.

TERRA,NOVA - Alugo tima xis',
de madeira, toda assoalhado e
.orrada, coberta de telhas, pin-tado o óleo, corr, água c luz,
1 quarto, sala, cozinho, banhei-

TERESÓPOLIS - Aluga-se apor-
t«nento mobiliado ou aem — Tra

pelo Tcl. 58-4606 Rio.
TERESÓPOLIS - Alto. Alugõ"7^
novo mobil. p| temporada no Clu-
be Ingá. Ver c| Emílio na R. Ma-
more 613, três ruas atrás da igreja
do Alto. Inf. 47-6380.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS
ÕTÍÒTnÃÍ-DO-BRÃSIÍLTnltíi
em Campo Grande, na Av. Ce-
sário do Melo, 1 549, junto à
Guandu Veículos, mais umo agên-
cia para recebimento da anúncios
o assinatura.
ALUGA-SE casa tipo palaceteTtem
tel. 3 quartos, 2 salas, 2 voron-
das, entrada para carro, banheiro
completo e mais 3 dep. com bo
nheiro para empregada — Preço:
300 mll ont. Ver Rua Isamauío,
188/¦ Caxlas, fiador ou depósito.
ALUGA-SE uma casa em Austln;
Estado do Rio - Eslrada de Mo-
duroiro, 232. Tratar aos domingos
no local.

BONSUCESSO - Alugo loja com
75 m2, no Av. Guilherme Max-
well n. 462-B. Tratar. Tel.: .,
57.0638_--_Olymp;o.
ENGENHO DE DENTRO: - Com
multas ônibus à porta, alugam-
se 2 lojas de esquina. A maior
tem luz e força - Rua Dr. Bu-
lhões n. 524 _ Choves no lo-
cal. '
LOJAS Praça Saenz Pena _ 'Alu-
go loias gol. n. 5, 8 e 9, ac
lado do Bob's. Rua General Ro
ca, edif. Marspunma. Tratar ae-
gunda-feiro. Telefone 43-2671. Sr,
Heitor, ap6s às 10 horas.

CENTRO - Alugo-se d 1106, da
Ruo Álvaro Alvim, 48, c| tel.
atapetado, p| fins comerciais -
Tratar Banco Auxiliar da Produ-
Cão S;A. Trav. Ouvidor. 12. Tel
52-2220.

Evite o fim da semana
para a entrega de seu
Anúncio Classificado
O Jornal do Brasil mantém 15 agenciai, espalhadas
por totjo o Rio. para facilüar esse seu trabalho. E
náo vai ficar nisso, porque continua abrindo uma
nova, cada 4 meses.
Mas não esqueça: seu pequeno anúncio merece i
antecipação de sua enlrega de pelo menos dois dias.
Evite o sábado, evite o atropelo do llrn da semana.
Você será mais bem atendido. E vai lucrar.

Classificados JB Sár^l

COPACABANA - Aluga-se a sala
510 da Av. Copocabona, 435, porNCr$ 180,00 mais taxas. Choves
porteiro. Trotar Ruo México, 119-ola 308. Tel. 42-9441.

CENTRO - Aluaa-se s| 401 da
R. Assembléia, 36, pl fins co-
merciois, l.o ano. 150,00 e 2.°
r70,00. Tratar Banco Auxiliar do ír;vrT^-—^- :-,— -:---¦-_
Produção - Trav. Ouvidor, 12 S^TR0 COMERCIAL DE COPA-
Tol. 52-2220. CABANA - Alugo-se otimo con-
CENTRO"'- Alugom-se'"salas 

"n 
°s T'0 

d% 
?0'a„s c: c°™h" • ba-

1004 e 1 005TdoJRuo do Acre ti tÍ'2 H" ,808' 
CITe-! C?m °

77. Chaves c! porteiro. Tratark°TK/n Tín'aV". J°Í°, fo""
R. México 119, gr. 1902. Tel • ™?- 

S/, 
1u„;'„l!,ü,<":o' 2'- 9'UP°

52-1123. _!_ j202. Tels. 32-3929 e 22-2215.

?™<R? 
"a Alugamos a sala. n.o COPACABANA. - Alugam-siTaí-

,-i- • ?'**• Va'9JS, 446, Ias comerciais, na Av. Cooocabo-
mobiliada e c/ telefone. Chaves na, 605, com banheiro privativoccm o portairo; Tratsr na PííE-'oluquéis de 150 CCO e 220 000*DIL IMÓVEIS LTDA. - Rua Mé- Tratar em Sobrol & Sobral, 5'A -'
xico n. 119, 16.» andar, grupo 57-9133.
1603-6.

SEPETIBA - Aluga-se casa recém
construída c/ 2 qts., sl. espaço-
sos, gorogem t dep. Água abün.
danle e luz, quintal grande a
murado nl árvores frutíferas,
iunto à praia à Rua Iara, 10 --
A tratar na mesma c/ propritté-
rio diariamente.

SEPETIBA - Alugo-se casg nova,'
mobiliada com 3 quortos a dep.
Primeiro de Junho 113. Trafs-so
no local.

DIVERSOS

LOJAS de esctuina — Ãv. Olivei-
ra Belo, 680, Vila da Penha. Alu-
guel muito barato. Qualquer ra*
.T!?!_t^iaY£8__;,P* 302.
LOJAS - saiões - Para cõmeT-
cio ou indústria — Aluga-se pa
Rua Tenente Pimentel n. 140 -,_,,,.„»
Olaria. Tralar na Trav. do Ou. CENTRO
vidor n. 32 —_2.o_andar.
LOJA - Aluqa-so com 200~ml
próximo às Casas da Banha —
Ver « tratar todos os dias na
Av. Sarg. da Milícias n. 61
Pavuna.

CENTRO — Alugamos a sala n c
2 813 rla Av. Treze de Maio, 47,
c/ sala, banheiro e kltch. Cha-
ves no sola ao lodo, dos 9 òs
11 e das 13 'òs 17 horas. Tratar
no PREDIL IMÓVEIS LTDA. R u a
México, 119, 16.0 ,ndor, grupo
1 603/6.

CENTRO - Alugo-se - Av. Rio
¦ronco, 1B5, solão 213, frente,

sombra érea 60 m2, cl banheiro.
Aluguel 500 000 mais toxas. Cha-
ves cl porteiro. Tratar "ACIR" —
ADMINISTRAÇÃO. - Tel. 32-9738.

ALUGA-SE 1 casa no contro de
Caxias, cont.l quarto, água, lux,
separada. Proço 110 000. Rua
Etelvina Chave, 62, em franta a
Caia da Saúde São Josi.
CAXIAS — Aluqa-ie um.
qt., sl., coz., banh., quintal. Rua ves
12, lots [4,^ Parque Fluminense.

LOJA na Zona Norle cl luz c
forço ligoda, cl lei. Passa-se. Só
a loja ou c [todo maquinismo de
padaria cj prop. 26-5526.
LOJAS — Passam-se duas próximo
a Darão de Mesquita, no Andarai,
vazias com contrato novo. Tel.
34-0466. 38.8058. Sr. José.
LOJA — Aiuga-se loja om pleno
Largo de Voz Lobo. Choves na
padorio, na Av. Mto. Edgor Ro-
mero, 953,
LOJA

Sahis no Eiliffaio tis-
boa — Alugam-so ótimas calas
do snleta, sala e banheiro, área
construída 30 m2. Aluguel CrS
157 500. Vor a Irnlar das 8 às
tl « das 14 às 78.30 horas na
Av. Prós. Vargas 590, 14.°, sa-
la 1 409. Tol.: 43-9359.

COPACABANA - Alugamos
salas 801 e 802 da Av. Prince
Isobel, 150. De frente, la. Icco-XABO FRIO

CABO FRIO -. Alugo esplêndida
casa ponto maravilhoso, p| tom-'• '''a por favor ligar 58-0728.
Hablb.

ç5o. Chaves com o porteiro. Tra
lar no PREDIL IMÓVEIS LTDA. -
Rua México, 119, 16. ondar, cjru-
po_ 1 603/6. ¦
ESCRITÓRIO 'OU CONSULTÓRIOAluga-se conjunto de luxo, n.°
1012 . vestib., sala, kitch., bo-
nheiro, igua quente central. —
Edifício Pancrelo na Av. Prince-
sa Isabel n.o 323 - Copacabono

Chaves na portaria, Sr. Roger
Dias úteís.

CSKTRO - Alugo 
"sola, 

andar
alto, Ed. Av. Central. Tratir pe*
Io tal. 37-0927.
DENTISTA — Aluga-se moderno
consultório na Av. Rio Branco, —
Tel. 42-5020.

RUA VISC. DE ITAMARATI, 77,
ap. 104 — Sala, 2 quartos, ban.,
coz., dep. emp., érea c| tanque.
Chaves c] porteiro. ADMINIS-
TRADORA MACIONAL. Av. Pres.
Antônio Carlos, 615, 2.° pav. —
Tel. 42-1314.

casas. 46-7911.
Férias Alugo

CABO FRIO - Casa nova no
Centro - Alugo, toda mobiliada.
- Trotor c! Gilberto Jr. Tel. .
8573 - Niterói - 2a. -feira.

Andar
AV. RIO BRANCO 43, 9.»

Aluga-se próprio psra gran-
SALA — Cenlro comercial, Copa-!°e organização, 250 m2 apro-
cobono, pnpso controlo novo 5 . ,
onos, no 7.° and., por 6 milhões. ximadamente, com telefone. —
Tratnr n.i snla 344, e• Fre»«í«í I ^
- Creci 552.

ZONA NORTE

Frosini. 1 chaves com o porteiro.

p| telefone 29-9036.

Tratar

Pa$sa-3e pela melhor
oferta — Já legalizada como ar
marinho confecções etc. — Rua
Cond^c^^^finv927, loio D.
LOJA — Tijuca — Alugn-se ou
vende-se com moradia - Rua Pe-
reira dc Siqueira, 71, oo lado do
Touring Clube. Tel.: 54-3783.

Aluguel 50 000. Tratar sébado á
tarde.

PIEDADE - Aluga-se 1 ap. c| 2
quartos, sala e depasilincies o
área, a Rua Gomes Serpo 448.
PIEDADE - Álug."ap."~3Õs; 2
<!ts., tala, cozinna, 2 áreas com
tanq., banh. R. Cardoso Quintão,
59 - Chav, c| Sr. Monuel.
OUARTOS - Alugom-se, pode
lavar e cozinhar, desde 30 000.
Rua Monuel Vitorino, 919 em
frenle à eslação da Piedade.
QUINTINO - Casa aluga-sei 2
ciuartos, solo, área. — R. Colúm-
u<a, ú4, frente a t^idcão. Hüi ..
155,00.
QUARTO - Alugo para rapazes
e casal que trab. fora, 2 meses
em dep. e fiador. Rua Assis Car-
neiro, 337, Piedade, jto. a est.
QUINTINO - Rua 21 d7~ÃbMÍ
n.o 26 — Alugo casa pequena,
ótima para casal, com cisterna e
entrada para automóvel.
QUARTO GRANDE - Aluga-se,
pode lavar e cozinhar, 60 000,
depósito. Rua Alzira Valdelaro,
T/3 — Sampaio.
QUINTINO - Aluga-se casa sala,
quarto a cozinha, gás da rua,
desconto em folha. CrS 100 000
Rua Cupertino 337.
RUA BARÃO SANTO ÂNGELO, 52— Aluga-se uma boa casa com
quatro grandes cômodos, água
quenta e fria, assoalho com sin.teco, construção primeiro, pre-
ço duzentos e cinqüenta mil cru-
zeiros. Ver • tralor no mesmo
Iccal."REALENGO 

- Casa. alugo 
"^

sala, quorto, cozinha, bonheiro,
tanque c|. área. De laie, inde^
pendente, aluguel 120 000. Deoó-
sito de 2 meses - Ver e tratar
na Rua Marechal Modestino 497cl 7. Realengo - IAPI - Diária-
mente com o próprio.

APARTAMENTO de unia sala só,banheiro e lavatório 207 daRua Viçosa 37, esquina da Av
Bras de Pina, aluguel 120 mil,
2n1'íi£s om deP°<i'o - Telefono
52-6999 — Faria.
ATENÇÃO - Residências pron-
[as p/ morar, com 2 qts., sa-
lo, banh., coz., ql. „ banh. do
empregada, área serviço c' tan-
que o Carroço, l.a locoção -
Ver sábado e domingo, dia to
do. Estrada Vicente de Carva-
lho, 139. Sinal 2 milhões, na
escritura 3 500 milhõos, 10 par-celas semestrais de 550 mil e

BRAS DE PINA - Alugo ap. de
frente novo, qt., sl., coz.. banh.
área, comércio, condução na por-
Ia. R. Alexandre Dios, 11.
BRAS DE PÍNA - Alugü-se so-
In, quarto, cozinha, fundos, inde-
pendente, p. odullo, cont. fio-
dor, 120 mil. Rua Gualó, 37, fi-
nal Rua Cuba.

jj.cu uu í^j nm.—imou. pnra.-
nica Ltda. - CRECI J-223 -
Av. 13 de Maio, 23, grupo n °
2 231. Tel. 32-0058 c 52-3445.

AlUGA-SE uma casa com um
gronda terreno, toda murada, na
Rua Apia n. 39, perto da Pra-
ça Marco Aurélio. Tratar no Io
cal.

BONSUCESSO - Higienopolis -
Aluga-se rssidência Rua Pacheco
Jordão, 88, 2 varandas, sola, 3
quartos, 2 banhs. Perto do Av.
Democráticos e R. Tenente Abel
Cunha. Ver domingo de 9 às 11
horas. CrS 230 mil. Tralar na
KAIC_-£^do_ Carmo, 27, loja.
BRÃS DÈ PINA - Alugo ótima
casa com telefone — Av. Arapo-
gi, 506. Chaves com D. Adalgl-

a, no 490 - Trator com Dr. Fio-
riano. Tel. 22-7826, dias úteis.

Aluga-íe ótimo ap.
sala, 2 quartos, coz.. áreas, ba- Cr$' 160 ÒOo". Podem ser visitado,

üReÍA 
^ "' S- dS P°-~ A^INISTRADO^r/NACia

- -'-"¦ - A- NAL Av. Pres. Antônio Carlos,
-' 5_? °_P»v!_TelJ_42-l 314.
vTÍA KOSMOS -,Aluga-se caia
de frente, 2 qtos., 2 salas, dep.
c/ Sinteco. Ver no Ruo Angoí,
143. Chaves p/ fovor no apart.
102. Tratar segunda-feira pelo
telefone 42-9677.

ro dentro de casa e razoável
Quintal. Ver na Rua Luiz de
Caslro, 274, fundas e trotar na
Av. João Ribeiro, 396, Sr. Soo

com tTr' 
°$ 7e"° "«HCASÀI"com I f. alug. quarto,

aa:t"epds° nVot, 
»U 

ftfa 
'^» 

^'-^2 quartos, _copa, coz. grande areál"°yA .JGU.AVU ~ Co". R'

LOJA SEM LUVAS - Força liga-
da — Aluga-se contrato 5 anos.

_ 
- Aluguel de 120 mil cruzeiros

coso - Rua Viçosa n. 37-F. As cho-
no bar. Tratar com Faria

52-6999.

PENHA - Alugo no Av. N. S. d.:
Penha 164 op. 301 com 3 quar.tos, sala e dependências, mais
dependêncios completos de em
pregada. Choves ne loia 174. Tra
lar tel. 46-1258.
QUARTO - Aluga-se a casal na
Rua Macopuri n. 189 — ap.
202 - Penha -IAPI.

BONSUCESSO - Aluga-so ótima
casa na Av. Londres n. 165, com
3 ¦ quartos, galão, demais depen-
dências e quintal. Aluguel: NCrS

horas. Tratar no Banco Ultrama-
rino Brasileiro S/A. — Proça Pio
X, 119.

ALUGO boa caso. l.a locação,
quintal, varanda, i., qt etc. -
Av. Oliveira Belo, 1008-F - V
da Penha. Preço: 130 mil. Cha-
ve ao lado 1022, depois das
lOh.

REALENGO - Alugam-síT^
quarto sala cozinha, banheiro• R.. Costa Rubin, 196 - R. Paral
nai, 53 - Tratar R. Mchal. Mo-
destino, 230-H - IAPI.
RIACHUELO - Aluga-"sTap. sola^
2 qls. e dep. Travessa Jocaré. 35.
ROCHA - Alugo excelente casa,
2 q., 1 %., c„ b. compl., depend,
empr., ótima área, 280 mil —
Rua Ana Guimarães, 26, ci 3 —

28h32Ó6.C| 
'6 - TeL 37-3782

ALUGUEI FIADOR com 6 imo
vais — Irrecusável - Forneço -
Praça Tiradentes n.» 9, sala, 80]— Junto ao Cinema São José
APARTAMENTO - Aluga-se 12Õ
mll cruzeiros, consta de uma
grande sala, banheiro e lavatório- Tudo independente. Rua Vi-
t0'"iP» H- "P- 207- As <*>ves
no 208. Tratar com FARIA -
52-6999,

BONSUCESSO - Alugo-se 1 qt.
gde. p| 1 ou 2 cidadãos educo-
dos, ambiente familiar, absoluto
respeito, apropriado p| estudar
em silêncio. Praça Lopes Ribeiro
14 «p. 301, trot. 2 às 6 da tar-
de, esta Praça fica no fim da
Rua Bonsucesso perto do Bco. E.
Guanabara. Aceita civil ou mili-
tar.

RAMOS — Aluga-se lindo ap. c|
sinteco, 2 quartos, sola, cozinho,
banh. e áreo. Rua João Romoriz
90, casa 6, ap. 201.

JAMOS 
- Rüãürãnõs, 1 181, ap.

202 - Sola, 2 quarlos, banh.,
coz., area c| tanque. Chaves cl
zelador. ADMINISTRADORA NA-
CIONAL. Av. Pres. Anlônio Car-
Io»; 615 --2.Q. pav. Tel. ^y31J_.
RAMOS — Aluga-se casa, 2 quãT-tos, 2 solas e dependências —
CrS 200 000. Fiador comerciante
ou 3 meses em depósito. Rua
André Pinto, 40. Chave ao lado
n. 44.
RAMOS — AÍuga-sa o~apt. 208
da Rua Cardoso da Morais, 429,
ç| 2 qts., sala a dep. complotas.
Chavei c| porteiro. Tal. 42-3373.
RAMOS - Ãluga-íe íp. 403 da
R. Peconha Póvoas, 50,- cl 2 qts.,
sala, coz., banh. em côr, depend'

VAZ LOBO - Alugo-se caso i
um ap. 3 qls. e 2 qts. 180 000
Ruo Tiúba, 418.
VICENTE CARVALHO - Alugí-se
casa, quarlo, sola, copa, cozinha,
wc. Rua Tiuba n. 479 - Tel.-91-1711 CETEL. -"
VÃZ LOBO - Aluga-se um ap.Rúa Uma Drumond, 431.

(Marli, 62, aluga-se, com 2 qtos.,
sala, benh., coz., égua, luz e
grande quintal. Trotor no local,
domingo de tarde, esta ruo co-
meca na R. 13 de Maio. Tels.
37-5884 o 37-7563.
NOVA IGUAÇU"'- Alugo-se casa
c| 2 qts., sala, corinha etc. Rua
Jorge Sondo, 105, Jardim Esperan-
ça. Chaves R. Ipequiá, 1. Trator
Iel. 46-0837.

EDIFÍCIO TACARAÚ - Rua S ff A'í'!'11 „ 
n° edif-

Senado, 320, ap. 705 - Psra finsSve' RUvaprC°^,e„.rde 
MBo.n 

,m "•'f*-^* Ver Porteiro Moisés. 14
as 22 h. Tratar tel. 38-5142.

- , pte
comerciais, cl solo, banh. sócia
e kitch. Choves cí zelador. AD
MINISTRADORA NACIONAL. Av
Pres. Antônio Carlos, 615, 2.°.
pav. Tel. 42-1314
ESCRITÓRIO. Boutique - Insto
lada em ótima sala na Cinelân
dia, con» telefone, máquina, CO'
fre, telefonar 22-7428. Esludo

a sela cf o "telefone e
móveis. Sr. Cavalcanti. ¦

LOJA 63 m2, 7 portas de aço
esquina. Aluguel 120 mll, vazia!
Ver sábado e domingo. — Rua
Custódio Nunes 155, loia A
Traiar tel.: 43-2105 .. .
MADUREIRA - Alugo a loio
2 176-A da Ru» Carolina Macha-
do. Ver com o Sr. Flávio, no
op. 201 e trotar com Dr. André
Rua I.o do Março, 7, i.o andar.
Tols. 31-3024 e 31-2687.
MARIA DA GRAÇA - Alugam-se
2 lojas, na Travessa Manuel Lô-
bo, 86 — Primeira locação. Tra-
tarei Arnaldo. Tel. 52-0389.

NOVA IGUAÇU - Aluga-se casa
pequena, 35 000. R. Diva de Me-
1° n.o 114, Jardim Alvorada.
NILÓPOLIS _ Alugo casa peq50 mil, 3 m dep. Rua Dr. Go-
doi n. 575 - Final onib. Ma-
nuel Reis, boa luz e ag. encan.
NILÓPOLIS - Alugo 2 casas pe-

VICENTE BTCARVALHO - Al». 7SXSS, 227, N^CidV™^
PV-SL" 1'-' sala- tleP- ' quin- local. Fone 46-2191.

!íl's. Z Gnu!,hod2630n'ü 
'" ^ NOVA IGUAÇU -Alugo casa

VICENTE DE. CARVALHO -,Àfc m^ij^—agamos ap. 204 - Av. Meriti, 169, 
"OVA IGUAÇU - Alugam-se

MANGUINHOS Alugam-se

outros u nu/i.—trsrai—rt
guaiana, 24 — 1,0 andar.
RAMOS — Aluga-se uma cosa,
novo, com 3 qts., sala, coz., va-
randa, grande quintal, c| entrado
para carro. Rua Dr. Noguchi.
258.
RAMOS - Aluga-se apartamen-
to com 3 quartos, solo, cozinha
e banheiro. Ver e tratar na Rua
André Pinto, 104.

BONSUCESSO - Alugo aps. no-
vos. Tel. 30-9083. Sr. Santos.
BRAS DE PINA - Aluga-se um
apartamento de 2 quartos, sala,
cozinha e banheiro, na Rua Idu-
mé, 522. fundos. Preço Cr$
110 000.

ALUGO ou vendo ap. 308, Rua
Viçosa, 37, esquina Av. Brás dePina. Chaves ap. 101. Tratar Av.

38S99d9e-Pinvai'e;rl3'-A-TeW0-
d-LUG^SJ, ap". nn Av- Bf<s dePina, 2690 - Visto Alegre, con.
ouçoo 4 porta, 942, 940, 910
343, 336, ed.
ALUGA-SE ap., quarto, sala, co^
zinha, banheiro, varanda e área
Tudo grande. Ver Dr. Nunes, 977— Olaria.

REALENGO - Aluga-se sobrado,
Est, São Pedro de Alcântara n.
1 786, 3 qts., s., coz., banh., área— Ver • tratar no local (arma-
zém). 
RICARDO DE ALBUQUERQUE -
Aluga-se uma casa, 2 quartos, sa-
Ia, cozinha. Rua Aroeira n. 91.
Tratar no local.
ROCHA — Aluga-se ótimo aparta
mento na Rua Senador Jaguaribe
26, ap. 20I-F. Ver no local c
tratar na Rua l.o de Marco, 39.
«I 704.

ALUGA-SE cosa. Sala, quarto,- co-zinha, banheiro. Dr. Nunes n."yus. — Olaria.
Al"GA-SE casa 2 qts., 1 sl., co".zmho, banheiro, quintal, garagem-Iratar Rua Orojo n.» 179 -

3CM142 C°m 
Manuel - Tel-

^°T,T.aP- 33,a< <"¦< «-'
Meb' 161 

"hrir0^ "-Va °livei'amelo, 161 - Cordovil - loo mil.

BRAS DE PINA - Aluga-se casa,
2 qls., 1 sl., coz., banh. côr, va-
randa, entr. de carro. Cr$ 160..
Rua Augusto Conte n. 60, fie.,
flnál .da Av. Antenor Navarro.
BRAS DÍ PINA - Aluga-sé Tea-
sa com quarto, solo, cozinha, área
Rua Manuel__Cavanela, 723.
CORDOVIL - Alugo 

""aps." 
ÍOÍ"

102. R. Gen. Carvalho, 796, tl,,
2 qls., banh., coz., área cl tq.
Choves p. 202. Inf. R, Méíico,
-41JI 203. Tels. 22-6917 e 426948
- CRECI 643.

RAMOS - Aluga-se casa 2 qts.salas e dependencias, Cr$ ..
200 000 — Fiador comerciante ou

meses em depósito — Rua An-
dré Pinlo n. 40 - Chaves ao
lado no n. 44.

cl 3 qts., sl., banheiro. Tratar
CIVIA _ 52-6166 - Chaves sin-
díco. _
VÜA KOSMOS 

""-""Casa, 
VíügõT|

3 qts,, 2 
' 
salas, bnnh., coí., va«

randa, quintal, jardim « gar. R.
Joborandi 239. Chaves no 249
Tratar tol.: 27-5238.

Vicente de Carva-VAZ LOBO
7no

com sala, quarto, cozinho, ba-
nheiro, área de serviço. Marcar
visita pelo telefone 28-3401, c1
Sr. Joíio Ramos. Tratar na Ru?
Gonçolves Dias, 85, 2." andar
dos 13 às 19 horos.

apartamentos na Rua Guotomala
n. 96 - la. locação, ,3 quar-
los - Inís. 52-4657 - CARDO-

NILÓPOLIS..- Aluga-se .uma casa
quarto, sala e coz., c/ égua e luz
Ver e tr. Rua Coronel França
Soares n.° 6ió.

loias com uma moradia. Trator
com o proprietário no local na
Rua Castro Tavares n. 185
PASSA-SE uma loja grande vazia
-v, contrato novo, por dois mi-
lhões. Estrada Vicentt Carva*
lho n. 1 326-B

ESCRITÓRIO - Possa-so montado
conlendo mesas máquina de escre-
ver, nr refrigerado, geladeira e!c.
Em frente ao novo Palácio da Juè
tiça. NCrS 5.000. Trator pelo te-
lefone 31-3550.

PASSA-SE um contrato de 5 onos,
loja grande, na Praça Verdum.
Tel. 38-1245.
SULACAP - Aluga-so loia
Rua Sete n. 93.
SÃO CRISTÓVÃO - Rua Beiã7~7N
B. Aluga-se loja NCr$ 500. -
Choves^no local, 12 às 18 horos

ESCRIIORIO - Transferimos c
contrato com 4 onos pela me
lhor oferta, 3 solos, telefone c
móveis de aço, geladaira, venti-
lador — Av. M,ir. Floriano n.
38 - grupoj 207. _
GRUPO DE S.ÂLÃS CASTELO-^
Alugamos grupo do salas, ante-
sola e toilete, c| 60m2, em local
com estacionamento fácil, proxí-
mo ao Aeroporto Santos Dumont.
Aluguel NCrS 500,00, mais taxes,
controlo de 2 anos, com fiador.
]nf^ cl Sr._Simões, 42-3193.
GRUPO DE 5 SALAS - ÀiõuT-
se com sanit-íric. Tratar n,i Com-
pínhia Imobiliária Metropolitana
na Avenida Nilo Peçanha, 12 -
9.°, s| 910.

ALUGA-SE sala comercial c| ba
nheiro e kitch — NCrS 180,00
e despesos — Rua General Ro-
ca n. 913, sola 512. Chaves na
portaria, Sr. Nascimento. Tratar
ç| Gabriel - 32-9354 e 22-0851
- CRECI 185.
ALUGA-SE otirna sala o| sinteco,
1." locação, ,1 Rua Conde de
Bonfim, 375, sala 609. Chaves
c) o porteiro. Tratar em João
Fortes Eng. S/A. Rua México, 21,
grupo 202. Tels. 32-3929 a ..
22-2215.
PRAÇA SAENZ-PENA - Alugo
sala comercial c/ bonh. e kitch
Rua General Roca, 913, s/ 710.
Choves na portoria. Inf. 38-0959
SALA — Aiuga-se. Fins comerc
ais, escritório ou consultório. -
Rua Conde de Bonfim, 375, sa-
Ia 307. Tijuca. Chaves com o por-
leiro, Sr. Mário. Trotor telefone
45-5B34.

LAPA — Aluga-se o qrupo 20ó
da R. Marrecos, 40. Choves com
porteiro e tratar na Av. Rio
Bronco, 156, sola 1714. Telefo.
ne 52-5917 {12 às 18 h).

NILÓPOLIS - Alugo 2 casaT ...
Rua Teodorico Mesquila dos San
tos Vi:/, ci 
c/12. Aluguel:

20. Iratar na
80 000 e taxas

ILHAS

RAMOS — Aluga-se ap„ 2 quar.los, sala, cozinha, quintal, des-
conto em folha. R. João Pizarro,
122. Trotor Rua André Azevedo
66 - Olario.
RAMOS - Aluga-se na Rua Pe-
reira landim n. 96 - 1 ap. 'do
qwr|o,_salo,_cozinha_e_banheiro
VILÃ PENHA - Alugo ao. nàw,
garagem, 2 qts., sala, cozinha, ba-
nheiro, áreo .serviço cf- tanque.
Rua Feliciano Pena, Ó48, ep. 302-.Tratar hoie dia todo, domingo
ate 13 horas - CrS 180 000.

GOVERNADOR

CASA, sala, quarlo, banheiro, co
zinha .quintal. 100,00, ap. 3 quar-
tos, sala demais dep., área com
Ianque, 160.00 - Almirante In-
gran, 518 - Vila da Penha. Sal-
tar Estr. Guitungo, 1 5550.
CASA — Aluga-se. 2 quartos etc.
Rua General Carvalho n. 203.
Cordovil.

VILA JARDIM DA PÊNHÃ -
Aluga-se op. corn quortos, sa-
Ia, cozinha, banheiro e irea. Rua
Volto, 398.

?Lp,?,ArE .Um t,ua"° Pa'a "Paz
l_Rua_Couto n.» 232 - Penha.

SULACAP - Alugo casa 3 qtos.,•I. e dep., Iardim entr. pj carro.
Ver no local diariamente. Rua
Pacheco do Oliveira, 69. Chaves
ao lado. Tratar Rua da Quitanda,
83, Dr. Luiz Carlos, dos 10 às
13 ou das 4 às 5r30h.
SAO FRANCISCO XAVIER- Alu-
ga-se ótimo quarto. Rua Figuel-
ra, 17 Choves c! Dna. lourdes.
I rolar Banco Auxiliar da Produ-

coo S,A — Trav. Ouvidor, 12.Tel. 52-2220.

ALUGA-SE casa sala, quarto, coz.,
™,üi íln 

'n',rads' para carro- Alu-
guel 140 mil cruzeiros - Rua Ge-neral Carvalho, 240-F - Cordovil
ALUGA-SE quarto com entrada in-dependente a 1 ou 2 rapazes -
Estr. V.gário Geral, 2576. frente
ALUGO quarto bom, barato, ca-sal sem filhos ou duas moças quetrabalhem fora. Todos os direi-tos no local. Sr. Dios, R. João
de Deus n. M _ penhn.

CASAS — Bonsucesso, alugam-se,
vila, quarto, salas, írea. Av, Itao
ca, 62. Fiador.

TODOS OS SANTOS - Alugamos
»p. 2 qts., sl. elc, na Rua Ho-nono, 475, ap. 304 - Chaves ze-
e a 

' 
i~ J'.alar c! Patrimonial

,-A'A.Av- Nll° Peçanha, 12, 5.°.
al 504. Tel. 22-9384, dai 12 hoi
ra» em diante.

APARTAMENTO em frente ao
Cine Mauá, alug. 3 quartos, sala,dep. empregaria, no centro doRamos. Rua Euclides Farin 40
Cliaves c|.;o porlelrò-lnf. 302.
ALUGA-SE - Ãnartainent.-TTalã;
quarlo e demais dependências
Rua Eudoro Borlinck, 5 «p. 404
esquina de Av. dos Democráticos
Chaves no_403.
ALUGA-SE uma casa com 2~quar-
ios, sala, cozinha com água, luz
as despesas por conta de quemaluga. Cr$ 100 000 - Com boa
referencia. Rua Saturno, 428. -
Vigário Geral, Rio,

ESTRADA VIGÁRIO GERAL 2 025
ap. 402. Alugo NCr$ 180,00
nóvo, 2 quartos etc. Desc. em
folha. Domingos • sábados até
J6_ho ras. _ 
FIADOR - Para casas, apirtiman-
to* lojas írrocusávals, lemos pro-
prietário í comerciante. Solução
rápida am 24 horas. Av. 13 de
Maio, n.o 47, sala 1 603 (hoie
da»_9^s_13 horas).
Hl'GIENóPOUS"~^~Alügõ~ãps7 üõ-
vos de 1, 2 e 3 quartos. Rua
Eduardo de Sá 67. Choves ao.
202._Tratar 541I526._ _
HIGIENOPOLIS -"BonsucesiS-^
Aluga-se ap. c| sl., qto., cozinha

VISTA ALEGRE - Alugam^ 2
otimos aps. cobarlurj, sala, 2
quartos, grande terraço. Rua Pa-
dro_Tisixeira n. 338.
V|LA 'DA-PENHA 

- Aluga-se ap.
com 2 quartos, sala, cozinha e
bonheiro, na Rua Sõo Joõo Guol-
berto. Tratar na Travessa da Bran.
dura,_239. Largo Bicão. _
VILA KOSMOS - LeôpoTdinã -
Alugam-se apari-amentos novos c/
dois quartos, sala, banheiro com-
fio'0 re 8,lraSem. Rua Angai n.»
362. Fica em frente a StandardElectric.

AUXILIAR e RIO DOURO

ALUGO ap. I, Gov., Jardim Gua-
nabara, 2 qta., dep. emp,, ga-
rogem, perto Praia Bica. R. Hen-
rique Lacombe 279, ap. 201.
Aluguel _NCr$__250,00.
ALUGA-SE ótimo ap„ com l*Taiõ7
3 quartos, dep. comp. de empre-
gada Ruo Serrão n.° 331, ap.
201 - Zumbi - Ilha do Gover-
nador. Ver c/ o encorregado no
local, Sr. Mathias, no n.» 325- c/
8, ap. 101 - Tralor à Av. Fran
klin Roosevelt, 39-15.» grupo n.«'

AlUGA.SE,ap..il01, R.~Pln1o Au-
boim, 90, c| sala, 2 qtos., bonh.
c, boxe, coz. dep. emp. area c/
Ianque. Iralar APSA. Tr. Ouvidor
32, -2,o, 

de 12-17h. Tel. J52J007.
ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
go ap. 2 qls., sl., coz., banh.
arca c| tanq. Ver na Rua Olim-
pio Machado n. 143, ap. 201— Chaves cl ap 202. Tel.
52-9052.

MANGARATiBA -
ANGRA DOS REIS
MURIQUI - Alugo casa na beira
da praia, mès de março. — Tel.
49-2898.

ESTADO DO RIO
ALUGO centro comercial — Loia
com 300 m2 - Ruo Mol. Deo-
doro, 159 - Chaves no 263.
ALUGO. 2 solos com telefone,
Ed. Palácio dos Jornalistas. Av.
Amoral Peixoto. Tratar Rua Mal.
Deodoro, 263. _
LOJA — Aluga-se Rodov. Pres!¦. lm A „~ PA..,. Il,„ Ali

PASSA-SE cala mobiliada com sr
refrigerado, topete, telefone, ma-
quina de escrever etc. Ver à Rua
México, 111, sala 1 905.
PÃSSÁ-SÉ contrato de 5 Tmõsiaiü-
guel NCrS 11,60. Avenida Rio
Branco, todo montado — Escrito-
rio de Contabilidade — Urgente.
Trator cl o Sr. Hudyr - Rua San-
tana, 1871189.

SALA - Méier de frente, l.o an-
dar, 4x6, de comprimento, 5 anos
de contraio, no melhor ponto, ,i
Rua Silva Rabelo, 27, sala 202,
passo o contraio facilitado. vCha-
ves no foto ao lado. Tratar: Pra-
ça Oito de Maio, 106-A. Tcl.
CETEL 90-0917, M. H. 255, Sal-
vador.

Aluga-se ou
vende-se

ZONA PORTUÁRIA
Galpão com 662 m2, duai

frentes, força ligada. Rua
Gamboa, 112. Tratar. Rut
Acre, 84. Tel. 23-5546, Sr.
Jaime.

Atenção
Aluga-se galpão — Avenida

Suburbana, 9 270. Tratar com
SÃO CRISTÓVÃO - Zona indus-
trial, com força e telefone, pré-
dio vazio, ossobrodado, terreno o proprietário no local, daí7x80m. Rua São Luís Gonzaga l* :. i» u.,., _. ,, -,
¦892. Tratar 43-2582 Afonso. '6 «• 18 horas, na 2.a, 3.a,

SALA NO MEIER - Aluga-se -l"'a 6 ó-3-feira-

219 da Rua Dias da Cruz, 185.
Chaves na padaria, n mesma rua
n. 227. Inf. Iel. 22-1603.

PRESIDENTE VARGAS n. 417-A -
Moio andar — Quase esq. Rio
Branco. Conjunto 5 salas, 3 sa-
letal e 3 banheiros. Fino acaba-
mento. — Informações no local
19.0 „„dar, D. Célia.

nia para eletricista ou outro ramo.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

RUA SETE DE SETEMBRO, 63, sa-
ias 1 101 e 1 102 - Paro fins co-
merciois, sala e bonh. Chaves c|

LOJAS

CENTRO
ALUGA-SE loja grande e sobra-
do c| 250 m2, junto ou separa-
do, tem força, c| tel., atende das
10 horos às 18, R. da Lapa, 113.
ALUGA-SE - Av. P. Vargos. -
Fora área desapropriação, gran-
de loja e depósito. Luz, gás,força e telefone. • Tratar com o
lí-— ?-e-íí1?!!?__rL_Te'' "15-0014.
ALUGAM-SE ótimas" sobreloias
201/4/5, na Av. Rio Bronco, 133.
Ver no local. Iratar na APSA.
Tv. Ouvidor, 32, 2.°,- de 12/17
hs. Tel.: 52-5007.

CENTRO
ALUGAM-SE, fins comerciais ou
ind., 2 ótimos aps. de frente,
1.° andar, juntos ou separados,

3 salas e mais deps. cada um.
Mostra zelador. Ruo Luís de Ca
mões, 75, quase esquina da Av.
Passos. Tel. 37-4737.

porteiro. AÜMINIoIRmUOKA NA
CIONAL. Av. Pres. Antônio Car-
les, 615, 2.Q pav. Tel. 42-1314
RUA ASSEMBLÉIA, 93, sj 1 707
— Aluga-se ampla sala cí banh.
complelo e kitch. CrS 200 000.
Inf. ADMINISTRADORA NACIO-
NAL. Av. Pres. Antônio Carlos,
615, 2.Q pav. Tel. 42-1314.

ESTADO DO RIO
ALUGA-SE — Caxias no centro,
frente aos Correios, 6 salas co-
merciais — Ver e tratar no local,
Avcnido_ Presidente Vargas, 281.

ZONA RURAL

C. GEANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

SALA no Centro. Principal pon-
Io, l.a locação, de frente, ba-
nheiro privativo etc. Tratar Av.
Rio Branco, 108, sala I 704. -
Tels. 22-4141 - 52-9027.

ALUGO duas salas frente para
Cinelândia com telefone. Rua Al-
varo Alvim 48 s| S12 - Chove
na portaria. Tratar no Banco Lown-
des — Matriz.

ALUGA-SE subsolo de 200 m2,
para depósito. Rua Ubaldino do
Amaral, 20. Ver das 14 às
l_7,30_horas.
LOJA — Passo coniralo esq. Cai?
te. Aluguel 72.000, contrato 5

nos. 2 portos. Focilito. Vazia. —
52-0H4.

ILHA DO~ G0VERNAD0R'"-'"aIu- i.ÔJA_c0m 620 ni2
go vários apartamentos. Prédio

ALUGA-SE cj telefone o grupo
801 da R. Assembléia, 61, 2 s
kit., benhs., área 60 m2, Cha
ves no local c| porteiro. Tralar
Rua México, 21, grupo 501. Tel
32-9931.

e copa, sinteco, na Rua Aairá n.°
100J02, por_NCr$_líO,00.
HIGIENOPOLIS -' Alugo 2~ótT-
mas casas juntas ou separadas —
Estr. Velha da Pavuna n. 60 —
perto do Av. Suburbono. Cho-
vei 1° n;'88'— Tel.: 306259
HIGlÉNOPOLiS - Aluga.s"<T"eiJ7
3 ' quartos, sola e dependencias.
Rua Carneiro da Rocha, 14, ap.
2°I-__yíL_d?iJLÍLj3 horas
JARPIM AMÉRICA - AlugííTS/
CrS 90 000, casa de quarto e sa-
le. Rua Monsenhor Castelo Branco

ALUGAM-SE cosas novas, à Rua
Cacilda n.o 85, Agostinho Porto— Sao João de Meriti.
ALUGA-SE casa na Rua Carajás,
170. 2 quartos, 2 salas, 2 va-
randas, dependências de empre-
gada, garagem. NCr$ 220,00. Vila
Kosmo. - Vicente de Carvalho.

novo. Ajuguel CrS 250 000. Ver
Rua Marmo do Costa, 30. i
ILHA"D0 GOVERNADOR - Alu
ga-se op., quorto. sola c depen.
dências. Rua Allinópolis, 165, ap,
102. Praia da Bandeira. Chaves
com porteiro. Tratar Ribeiro -
Tel. 22-8298.
ILHA DO GOVERNADOR - Jar-
dim Guanabara. Aluga-se casa
mobiliada, na proia, para tempo-
rada. Estrada da Bico, 2, esqui-
na da praia.
JARDIM GUANABARA - Alugo-
se ap. luxo, nóvo, c| sinteco, sl.,
2 qts., dep. empreg. etc. Ru,
Jorge de Lima 126, ap. 202.

ALUGA-SE ap. com 2 quartos,
sala, cozinha, área e varanda. -
Aluguel com taxas incluídas: ..,
NCrS 180,00. Chaves na Rua Mo DAmir-rXriça n. 96, ap. 301. - Coelho ^A<3ÜETA
Neto. _

PAQUETA

JARDIM GUANABARA - Ap.
de sl., 2 qts., deps! empreg. .
armários embutidos — Aluguel
300 mais taxas - Rua Colina n!
5 — ap. J02 c| porteiro, proxPortuguesa.

Alugo-se na
liua Senador Pompeu, 23 — Tra-
tar com Ângelo no sobrado. -
Tejefone 23-2456.
LÓJÃ NtflSTÃCIO - Alugo à
Rua Pessoa dc Barros n. 14-A.
Ver no-local alé òs 11 horas, de-
talhes c| Josué - 31-0799, das
1LJ-S_i2_hs- d" '7 às .18 hs.
TRASPASSA-SE contrato d» grandelo|j, inclusive l.e, 2.° g 4.0 pi.vimentos, ainda com praio supe
rior a 4 (quatro) anos prorroga-veis, aluguel mensal de NCrS .700,00. Ver • tratar na Rua do
Rosário n. 68, diariamente das
9 as 12 horat. Proposta para a
COOPERATIVA BANCO DE CRÉ-
DITO FEDERAL ITDA. (Em liqul.
daçao), na Rua Capitão felix n.
28, São Cristóvão, •!• o dia 10
de marçe de 1967.

ZONA SUL

SALA — Aluqa-se frente Av.
Pres. Vargas, Edifício Lisboa sa-
Ia 1 801 — Chaves ns portaria.

_. 210 
—

48-884).

O JORNAL DO BRASIL instalou
em Cfiinpo—Granas,—íu Av. Ca»
sário de Malo, 1 549, junto j
Ouandu Veículos, mais uma agên
cíi para recebimento d* anúncios
o assinatura.

Escritório
Centro

Aluga-se coniunto de 2 sa-
las paro escrilório, mobiliada,
com telefone, na Av. Pres.
Vargas, 309, 15." andar ds
frenle porá a Praça Pio X —
Tratar no local, sj 2 — Preço
NCr 550,00.

ALUG^-SE casa com todo confor-
Io, condução na porta. Estrada
do Monteiro 1 100, Campo Gran-
de. Preco NCrS 100,00. Telefo.
no 23-4354.
CAMPO GRANDE - Aluga-se ca-
sa grande ou vende-se — Estra-
da do Monteiro — Tratar R. Cn-
turilé, 45, esta rua começa no
Estrada do Monteiro. 628.

SALAS - CENTRO - Alugo va-
rias salas pjra escritórios ou
pequenas indústrias. Ver com o
porteiro, Rua da Relação n. 55
- Tratar 32-8902.

AlUGO - Rua Francisco Sá, 95,
loia "L", 25m2 - Cr$ 370 -
Rua S. Clemente, 98, lojas 5, 6.

ALUGAM-SE salas para escritórios^
edif. Raul Campos — Rua Mi-
guel Coulo, 27_- Inf. loja.
ÀLÜGÁM-SE 8" saias comerciais
em conjunto ou separadas. Ruadò.. Riachuelo, 1°?_-_B. Fátima.
ALUGO escritório mobiliado c:
bonh. no Edif. Lisboo, 30 in2, la-
do sombra. P. Vargos, 590, s1
616. Tel. 36-4465.
ALUGO ótima sala.
sanitário - Rua Acre, 77,
706 — Chaves com porteiro -•>¦>, / r,..„
Tel ¦ 52-9052 Silva Grsçaici.:.- az-yua^.., _ _ _ J27-3443.
ALUGAM-SE duas salas-de"frentejTrJ7HrPT^„,
segundo andar, na Avenida Rio 

M. .w v?9.a
Branco n.° 57. Tratar na sala 202.
ALUGÁ-SE sola à Rua 1." di Mar-
ÇO, 17. Tratar Imobiliária Novo
Mundo, Rua do Carmo, 71, 2.°
andar. Tel. 52.2010.
ALUGA-SÉ sola para escri7óríõ~ã
quem ficar c| móveis telefone, ge-
ladeira; focilila-se tudo. Tel.:..
26-4794 - 26-6376.

SALA - Vaga — Aluga-se 2 me
sas, recados e telefone. Centro
Rua Rodrigo Silva, 18, salas 802Í
804. Tel.: 52-2645. Cosia - Ru-
bem e Nininha.

SEPETIBA - Alugo casa com 4
quartos e dependencias. Ver Rua
Iara 18, tratar no
Marcilio Dias 190, D. Teolinde,
ou pelo tel. 49-1655.

Mudanças
287649

RÁPIDAS E EFICIENTES

SEPETIBA - Praia D. Luiza. Aiu-
go por um ano o prédio àà Trav.
Jose Florentino n. 2. A 100 m.
da praia com água e luz. Tam-
bem vendo toda ou parte.

Precisa-se Casa
Para residência e escritório,

para diplomata, do preferên-
cia em Botafogo, Flamengo ou
Glória. Chamar por telefone:
22-4070 ou 25-3844.

3 SALAS VAZIAS - Ponto" bom.
S. Luzia, 799, esq. R. Branco.
Alugo ou vendo, 57-4019 - Sou-
sa,_das T5h.- 

ZONA SUL
ALUGAMOS no Posto 5, saio com

;44m2, c! saleta, banheiro e cc-
20m2•'' mSW1* Prédio comercial, de fren-i0,.,2, com,,,, ,,, |oeaç3ó- Av< Copacabana,"P-l1085, sala 301 - Theophilo do

CRECI 101 - Tel.

AGÊNCIA DO
JORNAL DO BRASIL

DE

p| escritório com
telef., mesinha, sanirário etc. Am
biente seleto, ponlo central Co^
pacabana — 37-B52Ó.

ALUGA-SE por 45Ò, grupo 603,
Avenida Beiro Mar, 406 - Caste-
Io. Contrato 5 anos sem luvas —
Chaves na portaria - Tels. 25-9817
e 25-7649, das 8 às 12,00 horas.
ALUGA-SE sobrado grande, ser-
ve para comercio cu família —
Travessa Rio Comprido, 14, es-
quina Haddock Lobo. - Aluguel:
500_ e 3 • meses em depósito.
ALUGA-SE sala 1 212,'visc. de

ALUGO ótimo ponto comercial
Copacabana, sala de espera, 2 sa-
Ias, banheiro, cozinha (força, gás
engarrafado) 70 m2. Tratar tel.:
56-1454.
ALUGA-SE p| fins comerciais ou
residenciais, na R. do Catete, 282,
3 salões, banh., coz., área. Tratar
APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.° and.,
de 12/17 hs. Tel.: 52-5007.
ALUGA-SE um apartamento para
consultório, no Lergo do Macha-
do, 29-311, com garagem ou sr
garagem. Tratar tel. 36-1957.-
ALUGAMOS grupo 304 - R. Mi
nuel Lemos, 44. esq. Av. Cop.
Frente, 3 salas independ. c| ba-

Inhaúma, 10, chaves c' porteiro, nheiro. Chaves oertaria. Lown-

na.p.ndent.^lüi^::- ^™^**m-& !""

n. 106, fim da linha ônibus 341.
Tratar pelo telefone 57-9133
partir dt 2e.-feir«.

ALUGA-SE casa

je, salão, glo., c, b., var., tar.,'ou jhall quintal. Ônibus Madurei-1 * 
~ """"" "¦<"«¦,gueiredo Magalhães, 870. - Aluro-Romns (Praia). Um mês depó-. Igual: NCrS 200,00. Tratar Tc

?'.'?: °l 19$00?.- R^?. Fernandes; 
ESTADO DO RIO !37-'9'33 ~ Sob,al- *Í Sobra'-

-IL?.- '5 m2. Crs"315"- FÍrt?;!ÃLÚüArSE um salSo,de',f«nle"pú Jfr & *""' 23"W25

Irata, 29_m«'!';lL!GA,-SE V ioia K da'RuIratar. 29-0495. 
i0ueirejo Megall

, ra fins comerciais. - Praça II de! ALUGA-SE ep. 310. Av. N. S
FiJJunho, 442, sobrado. Trotar no!f:cPí,"!iani,'_;!87. c sl.-qto coni

CA
XIAS

Leão 293. Vaz Lobo
AlUGAM-SE: 1 ap. 2 qTIS,,copa, 2 áreas, 180 000, 1 caso, 2
q., solo e demais. 120 000. Rua
Jace, 120 _ Colégio.

J

AIUGm-SE em pequeno aparta-
mento independente à Ruo Irmã
Zelio- n.» 25 - Vaz lobo, Sr.
Antônio.

NITERÓI
ICARAI - Temporada — Ap. frsn-
te mar, mobiliado, geladeira, 2
qts,, sala etc. praia dc Icarai,
49, ap. 301 - Cha
Tel, 52-2312.

ves porteiro.

BOTAFOGO - Posso contrato de
grande loia na Rua Marques dé
Abrante.1, 232-1. Não-tem tel.
BOTAFOGO -Praia"- lo"ias~i
Alugam-se. Praia de Botafogo n
484/6. Tratar 46-2613.
COPACABANA"

local. jbon., coz. Traiar na APSA. Tr
AlUGAMSE fltiipoí 108/110/113/ ?,Uííá?' 

32> 2°- d= ,2-,7h' "l-l
115 - R. Debret, 23, p| Uns co-' 

"500'"

merciais. Tralor na APSA. Tv. Ou-
vidor, 32, 2.o, de 12/17 hs. Tel.:52-5007.

salas n. 1301 e 1 305", R. Mé-
xico 41 - 130 anc). chaves nt

--..portaria com o Sr. Geraldo ou
bo«. vii.ln.. 

" 
" grande, Oldcmar. Iratar Av. Nilo Peça-bo„ vitrina, 

_ Passa.,, o conlra-lnha 26 sala I 116, Sr. Batistato. Rua Berafa Ribeiro, 737-A. das 17 •> 19 horas.

AV. COPACABANA, 610, ap.
720 — Para fin» comerciais, aala
e banh. Chaves c* porteiro. AD-

CENTRP — Alugam.» grupoiVdolí.^15^.?!^-^!0^1.- *:\
Pres. Antônio Carlos, 615, 2°
pav. Tel. 42-1314.

COPACABANA - Pera fins co-
merciais. aluua-se ap. 305, (fren-
te). Rua Figueiredo Magalhães n.
219, Chaves na cortaria.

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

Rua José de Alvarenga, 379
DAS 8,30 AS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS.

%'

f
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8 - C.AS51.ICAD0S - Jornal do Brasil, sábado, 4-3-Í7

EMPREGOS
^ iNSINO E ARTES 

'O'" 
EMPREGOS'

DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADEÍRAS Cozinheira - f*_i_,... __
c rnnciDAf torno • fogão para uma cosa deE COPEIRAS
EMPREGADA - Educada, limpa
ativa, quo cozinhe bem, par.. Jo-
do o sefviço rie pequena famí-
lia.' Folga cada 15 dias. Or-
denado oitenta mil cruzeiros — I
Pedem-se referencias. Avenida
Bartolomeu Mitre n. 647, ap
-4Q-4' — Leblon.
ÉMpÊGADA -. 50 000 -. NCr$
50,00 - 7 h ès 12 h todo servi
ço — Domingos livres, procurar
Av. Copacabana n. 1 150, ap.
905 — Indispensável morar na
Zcna_SuI."EMPREGADA 

- 'Precisa-se . ¦ 
para

iodo servido, menes cozinha, pa-
ra dormir no emprego, folga do-
min.os. NCr$ 40,00 - (Crí...
40 000) - Botaíogo - Tel. . .
-16-7126.

cm..o (,,*,! Miguel Pftpoin no Ej*
tado do Rio. Paga-se muito bem.
Tratar ccm 0. Antonicta na Rua
7 da Setembro, 186 loja.
COZINHEIRA 

~ 
Família di

lamento precisa de cozinheira, de
íorno e fogão, gue durme no
emprego. Exigem-se referencias.
Folgas à? -ías.-feiras. Ordenado:
CrS 100 COO. Trator diariamente,
na parte da manhã, até 12 ho-
ra..' Av. Atlântica, 2 016, 4°
andar.

EMPREGADA que cozinhe- trivial
para pequena familia — dorme
no emprego. Referencias exigi-
das. Ord. CrS 70 COO - R .o
Barão de Lacuna n. 48 — Boia-
fcJBo - Tel ¦ 26-1121.
FAAULIA precisa empregada para
todo serviço, que saiba cozinhar
trivial corn documentos e refe-j COZINHEIRA
ríncias. Rua Belfort Roxo, 153,
ap. 602.
família estrangeira precisa
d» 1 casal ou copeiri-arrumadut
ra • cozinheira ds forno * fogão,
com referências. Paga-se bem. -
Tratar na Ru» Paulo César de An
drade, 235 ap. 201. P.rqu. Guin-
lo em Laranieiras,

COZINHEIRA - Pr.clsa-se, «roa
durma no emprego. Tratir à R.
Andrade Neves, 456 — Tijuca.
COZINHEIRA - Precisa-se cõm
trivial fino — Paga-se muito
bem — Apfoae'ntar*se na Av.
Atlântica n. 670 — ap. 1 201

Leme. *
COZINHEIRA

CARPINTEIROS, pedreiro* e ser-
ventes, pago bem, traba !hsr a!
día, que produisn. bem felefo-j
ne 58 _.64_ Manuel.
CARPINTEIROS DE ESQUADRIAS!
— Precisam-se competentes. Ruaí
Ana Barbosa, 28 - /.'.éiar.

'MARCENEIRO - Precisa-
ise na R. Moncorvo Filho,!'25, c1 Sr. ALOYSIO.

essoas
desaparecidas

MARCENEIROS - Preelsam-se c
muira prática, na Rua Milton n,1
95, Ramos - GB.

.MARCENEIROS - Precisa-se de
jbens marceneiros « fnstaladorea

cia armações c Isrr.bris - Trs-j
ita: na R.- Senador Rompeu n.í
1192.

que o
Precisa-se para

trivial variado. Exiijem-ie referÊn-
cias. Paçia-o bem. Tratír Rua
Barata Ribeiro 535, ap. S01.
COZINHEIRA - Precisa-se para
trivial variado. Exlgem-se refe-
rência;. Pa^i-se bem. Tratar com
Sr, Caries, Av. Copacabana 620.

GOVERNANTA - Pr.clso urg.nt.,
cuidar de oas« e uma criança —-
CrS 100 000 — Tratar liojo • ama-
nhã na Av. Henrique Dumont,
«81306.- Ao lado TV Excelsior -
Ipanema.
LEBLON — Precisa-se de empre-
c,_-..d para todo serviço de casal.
Rua General S, A.artin, 21 ó —
Tal.: 47-31-18.

MOÇA — Precisa-se boa eparên
cia para torniir conta de 2 crian-
¦ças: Que possa dormir no em
prego. Trntar Estrada do Sapê
623 - Rocha Miranda.
OFERECE-SE a Missão Evangélica
dpméitkfls especial:, preparadas,
orientadas e amparadas sócia'
mente. Tratar pessoalmente r
Rua Santana, 98, l.o.

Precisa-so que
tenha «xparièncta do trivial fino,
boa apresentação, • %uc durma no
emprego. Exigem-se referências.
Av. Rui Barbosa, 314 — 10.»
andar.
COZINHEIRA - Precisa-se- parfamilia pequena, paga-s, bem, re-
ferências. R. Mariz « Barros 645,
ap. .101.

JB fique
sempre

MARCENEIROS-• Preclsam-se d,
meloi oficiais p| fabrica de mó
vais - Rua Viúva Clíudio n. .
362-F - Jacaré.

OTERECE-SE uma acompanhante
para oessoa idos.. — Dão-se re-
¦ àrenclas — Tel. 38-9194 -Sueli
PRECiSA-SE empregada para tra-
balhos domésticos. Pana-se muito
bem. Rua Santana, 77 — 1 3C7.
Telefone 23-3358.
PRECISÀ-SE empregada pari al-
-gumas horat. Ap. peq. casal
trab. fora, lavai, paisar e de-
mais serviços. Paga-te bem na
Rua Anchista n. 26 — *p. 604
— temo.
PROCURA-SE emprefada domes
ticai preferência portuguesa pá*
ra todo serviço. Três pessons,
embiente ótimo — Pagc-sc muito
bem. — Apresentar-se na Rua
Almirante Guilhem n." 115 -
apartamento- 401 — Leblon. —
Somente às segundas-feiras.

COZINHEIRA - Prectsa-se para
todo serviço em CopaMbona. —
Tratar Rua Sanla Clara, 154, apar-
tamento 801 - Pa_*-a» bom or-
denndo.
COZINHEIRA,-.Boi.P_ija.sa bem
— Com referências. (traia Bota-
forjo, 384.901;
COZINHEIRA - ARRUMADEIRA -
Família estrangeira precisa de
uma par.i todo o servig* Exigem*
sc referências, Paga-se bem. Tra*
tar na Rua Toneleros, 2*6 — Ap
_B01_- Copacabana. Tol.; 36-0128
COZINHEIRA -. Senhora com mui'
ta prática. Paga-se bem. — Rua
Bolívar, 'A___P-J_Í01.
COZjNHEIRA - Cr. 70 mll.- Pre-
clsa-se de forno e fogão, com
prótica e refs. — Rua M»ura I
lll, 74, Laranjeiras (pr6x. Flumi-
nense).
CÕZINHEI R/\~_-~ Preci 3~aTe~~coir,pe-
tente. Paga-se bem. Exigem-se do-
cumentos c referências. — Rua
República do Peru, 72, ap. 1218.
"COPEIRO" -"PrêcisT-se de \o-
vem até deiessete anos para apar-
tamento de casal sem filhos —
SS-406S - Flamengo.
COZINHEIRA" para 

"bãr 
cj práti-

ca do lanches e salçjodinhos cm
oeral. Av. Rio Sranco, 133 —
Loia D.
COZINHEIRA? preciso", 

"hõi 
.

sossegado, com referência, Tel.
26-2965 - Urca.

T

perto de

i

I

I

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.

COZINHEIRA _ Precisa-se para.essa de família com prática e re-l
ferências. CrS 100 000. Rua Fran-|
cisco Otaviano,-132. Tel. 27-45Ó6.!

PRECISA-SE empreg., boas reíe- COZINHEIRA - Para 
"casí 

dc fa_
rendas, carteira. Retira-se ò tar- mília, preci:s-se de uma ccz.nhei-1
der.' Doniir.no livre. Morando per- ríi ¦*.*-*•? tenha boni referências —f
to. lnf. -5-4209. | 

Tratar à Rua Minisiro Artfiur Ri-1
PRECISA-SE - De. empregada. Rua ^'í?'-.43 

~ Jí"'din' Botânico -

UrÜouai n.o 11. I.!6.*.9.?*.*.
COZINHEIRAPRECISAM-SE de uma arrumadeira

e uma cozinheira. Tratar na Rua
Cotlajaz, 137 *--__Leblon.

PRECISA-SE de uma empregada
domestica para 

'arrumação n» R.
República do Peru n. 113 —
ap.- 1 -.0) -*¦ Copacabana.
PRECISA-SE de empregaria para
casal — Exlgem-se referencia* —
Tratar dás 8 is 10 dò manhã
na Rua Bartolomeu Mitra n. ..
1 079, ap. 305 - Leblon.
PRECÍSA-SE de empregada, Paga-
sft bem. Exlgem-se referências —
Visconde de Pirajá, 2431702.
PRÉCISA-SE de empregada com-
petento todo serviço ap., cozi-
nhar trivial fine." Exigem-se re-
ferências. Ordenado tíe 70 COO
— Tratar na Rus Bolívar n. 21
ap. 1 201 — Copacabana.

Precisâ-se cori-
nhelra forno « fogão. Paga-se
bcm. Exigem-âe referências. Tra-
t.r na Av. Rui Barbosa, 350 —
ap, 1001.
CÓZÍNHEIRA - CrS 80~000 -
Pedem-se referências. Dormir no
emprego, Rua Visconde de Pira-
|a, 389, ap. 501 - Ipanema.

Você
já pode ir

hoie

PRECISA-SE de uma cmnregada
que sai'fla lavar e cozinhar tri*
vial variado. Que tenha boas
referencias, carteira de trabalho
e que durma na «rnpreao. Tra-
tar com D. -Maria na Rua Fi*
-gueiredo de -.-.agalhãet n. 304
-ap. 1 002,
PRECISA-SÉ empregada com do"cumentos ou referenciai para tode
serviço casal a 2 crianças em
Idade escolar. Base CrS 80 000
Rua Aristides Espínola, 59|101
Tel. 27-5783.
PRECISA-SE empregada pequena
família, ordenado Cr$ 60 000.
Tratar Constante Ramos, 137 np.
702.
PRECISA-SE empregada para todo
serviço. Rua dai Larcnjeiras n.
553,_ap._706. _
PRECISA-SE de uma empregtde,
educada, para arrumar e ajudar
em serviços leves. Paga-se bem.
Tratar na Rua Ministro Viveiros
de Castro, 43, ap. 401 — C<f>u-
cabana.
PROCURA-SE empregada todo
serviço. Cozinha bem. Referên-
cias. Leblon - Tel.:_ 47-2482. _
PRECISO empregada p| Todo o
serviço. Paoa-te bem, — Av.
At[ântic^n._2334/12.
PRECISA-SE clc babá csrn mui-
ta prática para bebê. Paga-se
bem. Exlgem-se referências, 

'Tra-

tar à Rua Pinheiro Machado. 103

COZINHEIRA - Precisa-se nal
Rua Rita Ludolf n, 64 — Le-!
blon - Tratar 5a.-feira. Tcl. .
27-J_392. !
COZINHEIRA - Precisi-se com
prático. Paga-se bem, exigem-se!
referencias — Rua Almirante Cc-icí?nr'_L^_______8____2!Í___?______í
CÒZÍNHEÍRÁ - P.eciso Forn prá-
tic_ e referências. Rua General
Glicerió, 400 tp. 803 - Laran-'eiras.

a nova
Agência de

Classificados do1
JORNAL DO BRASIL

em Campo Grande

voce

MARCENEIROS com prátic* ern
móveis e ermários embutidos. —
Ver Rus São Cristóvão, 779 com
Sr. Aníbal.

í PRECISA-SE de carplr,te;ros D_re
carpmtarle, com bastante pratica

I üi entjradar esquauria, na Rua da
P-*:-cicni n. 101. - Botafono.
TUPIcIRO - Precisa-se Paga-se
bem. R.c Flávia Farnesi, 273 -

I Bonsucesse.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIl
ARMADORES - Precisam-se com-
petentes — Rua Ana Barbosa, ?8
- Meie.-.
LADRILHEIROS - Precisa-se com
orando prática comprovada em
carteira e referência:, ótimo íò-
lário - Tratnr R. da Laos, 217-A,
de 7,30 às lOíu.
ESTUCADOR - Prert.rn._e com-
potentes — Rua Ans Barbosa, 28— Méier.
PRECISO de um servente d« pa-j
dreiro, po.-a poucos dias. Rua!
Mari. e Barros, 184, até às ôi
horas. Sr. Nelson.

ELETRICISTAS -
RADIOTÊCNICOS
TÉCNICO em rádio Transistor. -
Com pratica comprovada. Orde-
nade e comissão. Posjibilid.de ds
Banhar mais de NCrS 300,03, na
Rut Conde cie Bonfim, 94, lota 4- Tel. 40-3399 - Tijuca.
TÉCNICO pare radio e televls'ãi .
precisê-ie, para serviços de as-|
sistencia técnica a domicilio. Ad-
missão Imediata. Tr&ísr nc Lar-
oo de São Francisco, 26, sala 714
TeleunlSo.
TÉCNICO - Precisa-se urn bo,
ani TV e radio - Elefro-ica Sol
Nascente na Rub Guilhermina
Guinle n. 216, loia E, esq. de
São Clemente — Paga-se ben

GRÁFICOS
IMPRESSOR DE MINERVA.
Precisa-se. Tratar na R. Santa

n. 154- a|l, com o Sr. Cís-

IMPRESSOR Miquinr Catu -
Precisa-se da competente (não
sendo, não ;e apresente) e Rua
Lavradio, 153.

Agência JB de Classi-
ficados, .Avenida Cesário
de Melo, n.° 1 549. (Jun-
to com a Agência Volks-
wagen — Guandu Veí-
culos.) Funcionando de
8h30m às lóh todos os
dias e de 8 às llh
sábados.

IMPRESSOR psra Multillth 1 250,
creeijo-íe com prática. Rua A!-
rire Valdetaro 10, Sampaio. 7e-
lefone 29.6-85.
MOÇAS — Preclsam-se para eu.
xiliar nos serviços de colagens
e taloelraa. Rua São Januário,
436-C - 55o Cristóvão.
TIPOGRAFIA - Precisa de êõrtí
dor p&tE guilhotina. Avenida
Itaoca. .47.
TIPOGRAFIA _ Precisa.se Impres-
:or para máquina Hçidelberg —{
Original. Av. N. S, Copacsbans,
610 - Loja a.

O Serviço de Utilidade Pública, ria RADTO JOR-
NAL DO BRASIL relaciona, atmixo, o nome das
pessoas desaparecidas e que, até o momento, não
íoram encontradas por seus parente*;. Quem sou-
ber do paradeiro destas pessoas dí-ve licrar para,22-1519.

ANÍBAL DA CONCEIÇÃO, 14 anos, branco,
cabelos e olhos castanhos, desapareceu de sua re-
sidencia, a Rua Naiélis. 536. Jacarepaguá, dia 23
tle fevereiro último. Vestia shorl, preto. Inf. para00-1369 CETEL. ALMIRA DE ALMEIDA SANTOS,
50 anos. mulata, desde o dia !8 de fevereiro saiu
de sua casa. na Rua Siqueira Campos. 364. ap.
303, e não deu mais noticias. Informações para ..
36-3194. ALVINA BRAGANÇA, moradora em Cam-
po Grande. Informações para sua filha, Rosário
Fonseca, na Rua Bolivar, 1G2. ap. 401. Copacaba-
na. ANTóNIA DANTAS, residente na Rua Sena
Madureira, 166. Informações ipara Antônio Seve-¦fino Pereira, telefone 43-0252. ALZIRA CASTILHO
DA CONCEIÇÃO e CATARINA NAZARETH COU-
TINHO DA CONCEIÇÃO, desapareceram dia 15de sua residência. 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 azule blusáo caqui. Informações para 90-0051, CE»TEL. BERNARDINO MOREIRA DE LIMA veio
de Minas Gerais e estaria em Copacabana. Su»familia procura localizá-lo. Informações para a
Rua Igramirim n. 83 — Vicente de Carvalho. —
DOMINGOS SÉRGIO DA CUNHA ALONSO. 18anos, branco, cabelos e olhos castanhos, desapare-ceu da Rua Pialha, 3, ap. 202, na Glória. Infor-
mações para o telefone 52-5086. — BIVINO
FRANCISCO NASCIMENTO, trinta e seis anos.
preto, cabelos pretos e olhos castanhos escuros,
residente na Vila Guimarães. Telefone para 
46-1912 ou 22-5530. BRENDA MARIA DUARTE
RIZZO, 15 anos, 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 em Cruzeiro, rumo 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 e lisos, moradora na
Rua Leopoldo Miguez, em Copacabana. Informa-
ções para o telefone 57-2663. DIONILHO ALVES
DA SILVA. 24 anos, cabelos pretos e olhes 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,
Tem cabelos castanhos e são de còr branca, Inf.
para o tel. 57-4001. DILEUSA DE ANDRADE
LIMA, 13 anos, l,50m, residente na Rua Eman-
c-.ipaçâo. 23. casa 4, em São Cristóvão. Inf. pnra

o tel. 46-8070, ramal 217. ETELVINA MARIA
DA GAMA. 32 anos, morena, cabelos e olhos prê-
tos. Inf. para o telefone 22-1103,

TORNEIROS - FRESAD.Í
- AJUSTADÒRES

aos

COZINHEIRA - Poso 07$ 70 000.
Documentos. Dormir no emprê-,
ao. Av. Maracanã, I Í25, ep. 2.
Saltar na Muda.
CÕZINHEIRÂT^.^ comlíTiíaTíã"..
na, cast família, bom ordenado.
Rua Duvivier. 7], ap. 303 - Co,
pacabana.

TORM.IRO E SOLDADOR - Pre-j
ci.a-_fl na Rua TubirB n, I9-AÍLablon. [

SAPATEIROS
PRECISA-SE de paipontadelra.
Obra esporte, homem. Trav. Car-
los Xavier, 304 — Madureira.
APATEIRO - Precisa.e 1 ofi-
ia! para conserto:. Estr. Bar'c

Vermelho, 892 - Rocha Miranda.
APATEIRO - FRESADOR.

Frocíio competenfe ns R. Con-
de de Agrolongo n. 7Ó3-B —
Penha.

COZINHEIRA - Precisa-se do pes-*oo comíXbl-Me — Cojfnheir. da
forno e fogão. Idatl. mínima 30
onos, Com referências de empre-
(joá com mais cie 2 ano3 de ser-
viço.. Paaa-ie muito bem. Tra-
tar na Rua Paula Freitai, 16, apt.
10O1 - Copacabana.

COZINHEIRA - Pracisa-se dõ fõr-
t fogão, quedurrna no em-

prâgo e lave pequena! pecos ds
.opa — Rua Fereira de Andrade,
294, Cachambi -- Exigem-se re-
ferências - Paga-se bem. Tratar

COZINHEIRA - Precl»... ^
Av. Atlântica n. 2 78B ap
101 - Tnlefone 36-_1.0, p.rlo
5ta. Clara —_ P_»ga-si> bom.
COZINHEIRA - Oferece-se parao trivial fino e variado ou parn
lavar e passar, com pratica _
documentos, das 8 às 17 h. Ord.
60 000 a 70 mll. Favor telefonar
p/ 58-9110. _
COZINHEIRA - S0 ÒÕÕ - Precisa".
so aòmontt soiinhar c_i_ 4 pos.-om. - Gom.t C-rmlro, 1 íl, ap.

PRECISA-SE pera cozinhar e pe-
quenos serviços; exlgem-se re-j
ferências. Tratar na Rua Tonele*
ros, .4, 4.0 anclar.
PRECISA-SE um cozinheiro e lan-
cheiro e um raper com pratica
de balconista da padaria* Rua
Dr. Garnier, 854.
PRECISA-SE cozinheira d* forno
• fogi» p>ià cata d* alto ira-
...meuto, um* folga icmsnal corn-
plata, Um ajudante, dormir no
empreso. Paga-ia multo bam —
Tratar com D. Dauia ri» i»gun-
da-.-ir__- Tel.: 44-8180.
PRECISA-SE - Empregade, òoTo.

P.ira cozinhar e lavar. Rua
José Vicente, 56 op. 204 — Gra-
jaú. Praça Verdun — NSo dor-
me no emprego — Pede-se refe-
r6nc.Es ou curla.

TINTURARIA Preclsa-so
deira para ternos. Rua Joaquim
Pajh-trej, 61 ¦— Estacio.
TINTIÍRÃRÍA--~Precisa-se de-- 1
pnssadein. rs Rua Corraía D.;
tra n. 613 - Catete.

CASAL Precisam-ce, éia oara; DACTILOGRAFO FATURISTA -
arrumador e ela nara cozinheira! frecisai-so ccm a._*m_.__ pj-ítica-i .'i: tino. Casa. comida eina .missão do duplicatas. Indis-

Edison | pensávcl :;tjntl» desembaraçoordenados, nn Avenida
Pü!303, 9G4 — Tijuc-i.

CASAL — Preciso para* chácara
ein pi serviço dcmósíico, com
prática e referências
puri. 2:0. - 4_-7a._

URGENTE - Precisa-se de uma
cozinheira c| prático, que saiba
cozinhar e fazer salgadinhos. —
Trabalhar de 2a. a Ó.i. Tratar -nn
Rua Sacadura Cabral, .08, 2.a| l.".',P'.SSSOR para máquina Minerva
andar - I.B.C. - Precisa-se na Rua Rcdrlflo Silva

IAVAD. E PASSADEIRAS 
*' '

díclilográfleo o boa caligrafia.
Ca/ta ccm referencia • preten-
çío para Caixa Postal 3S08.

Ru» ca VENDEDORES -
CORRETORES

MENOR com curso gir.ssíal,
Tratar na Rua Sanicns n.
s'i. c| Sr. Paulo.

DIVERSOS

.54,

ATENÇÃO 1 — Vendedor-repreien-
fanle. Precisa-se com longo co-

.OFERECE-SE moça do naclonall- nliecimanto junto _ freçiuesia da...
limpo- dade portuguèss, solteira, cduca-jZll*a Morta c Niterói. Grandel-21810.
R. S.jda rt c: ótima apresentação. De-i^hric. do maios. A

OFICIAL reformado deseja qual-
quer ocupação rendosa e de boas
perspectivas pára o futuro, In-
clusive Implicando eni viagens.
Habilitações: Homem culto falan-
dp inoléí, francês e com conhe-
cimentos de italiano e espanhol;
possuindo boa prática de direção
e relações humanas, sabendo ba-
ter a máquina a possuindo con-
dução própria. C_.rta$ psra a por-
faria dôste Jornal sob o número

pürhr

PRECISA-SE de urna cozinheira n_| LAVADEIRAR. Oias dn Cruz, 460, Restaurante.'

LAVADEIRA e sewiçot d
za, das B às 15 horas.
Francisco Xavier 157. Ref.¦ 45,00.Iseja C9lcc3çjo"'cn.rca;_'de'"sVnh'_.,i*c_unda.faira, tei. 57-3007, c| õ| PRECISA-SE cobrador com príticE''só como governanta. Por favor'Sr. Rocha ou Aurélio. de cobrança para a Zona c

c'1'iJ."m endereço para o n.«|SEÇÃO DE VENDAS ->recisa7elí;*.;9,e_.-*<- '«'«*nelai._ Cartas p
323 577, na porlaria deite Jornal.imSça com prática de serviço de

iCjíio ; de vendes, dosembaraçada

EMPREGADO - Precisa-se para
trabalhar em mercearia. R. Dia:
da Cruz, 499-5.'
FABRICA^ Dc BOLSAS - Precl-
sa-so de costureiras com muit.
pra rica de maquina da brsço -
Favor se apresentar somente
quem. estiver capreitada. — Rua
Ana Neri n. I 348

Documentos
perdidos

LAVADOR, competente, em ves
tidos e roupa de homem, preci-
;a-se, paga-se bem, na Rua A!

|_ira Brandão, 404. Tel. 2C-3732.

PRECISA-St de urn bom cozinhei-
ro, com referenci-is, na Rua Santo
Cristo, 196 - Posto Santo Cristo,
PRECISA-SE 'de 

unia empfegada
p»ra cozinhar, lavar e passar —

Prccir.i-se de uma
pt.ra lavar e passar de segunda
a sexta-feirfc, Piiga-;e bem. Tra-
tar ns Av. Edson Past.s, 944.
Iel. £3-0345 - Usina.

PRECISA-SE cm casa de -íamília
Cpsal pira tcdo o serviço, ou 2
(duas) empregadas. Tratar na Av.
/ylãntica n. 2 350, ap. 602.

EMPREGADA p| passaV . co_r-iPRECI3A*5E L'ma ntenir. ou mô-
nhar para 4 pessoas. Trotar elé .a p:>" ':,7er 'otnpanhla a uma
as 13 horas. Rua Mont«!eo_al__________' Tel- 37-6.71.

ao telefone e que bata
quina. Rua Fia.':, 150, Riachue-
lo.__T_U_49-1033._
FIRMA TRADICIONAL - Admite
rapazes cu moças para lançamen-
to modernisslmo ds vendas,
lançado pela primeira ver no
Brasil, oferecendo roteiro, treina-

321 £42, na portaria dêste Jornal.

PROFISSIONAIS
DE INDÚSTRIA

ISOLADOSES - TÉRMICOS. -
P/ecisam-íe oficiais e meios ofi-

com mais de 5 anos de
experiência, com referencias ,-e-
lentes. Ex:oem-se todos os do-

cumentos - 10:12 horas. — Av.
Rio Branco n. 9, sela 340, 2a.-

..OCAS — Precisa-s* d* moças
jmenora-f, para serviços #m fáb;,-
ea do bebidas. Tratar nt Rua Do-

jna Clara, 157, cj o Sr. limi.

I OPERÁRIOS - Precis_m.;"eTTrí
tar Rua Gérson Ferreira, 31-A, Ra
mor;, Sr. Alberto.

METALÚRGICOS E
¦¦-  ar******* -fc cCTirr: a rrai-TB | imUHUDkH
dias ó, 7 e_8, na Rua Paulino
Fernando;

PRECISA-SE: servente para servi
ço de limpeza de máquinas í
conservação. Dá-se morfidie no lo-
cal de serviço e salário mfnlmo.
De preferência candidsto ca'sado.
— Tratar: Mor.acr — Rodrigo Silva,
13. salas 401/402.

Foram perdidos e se encontram à, disposição
de seus donos, no Serviço de Utilidade Pública
da RADIO JORNAL DO BRASIL, os documentos
relacionados abaixo. Seus donos poderão procura-los na Avenida Rio Branco, 110, 3.° andar, das
5h30m da manhã às 2 da madrugada.

Amadeu Bernardino Nunes de Azevedo, Ana
Beatriz Chagas Bernardes, Antônio C. Silva, Al-
varo Pereira da Silva. Antônio de Andrade,
Antônio Francisco Gauçalves Araújo, Antônio
Gomes da Cruz, Augusto Pinto Coelho. Almir
Couto, Alexandre Nepomuoeno Dock. Agenor Ba-
tista Franco, Artur José de Freitas, Antônio
Francisco Félix, Armando de Magalhães. Adil-
son de Sousa Mendes. Alberto José Martins,
Antônio Mesmolia, Adélson Muguel, Adriana
Leite. Aniva Pereira, Antônio Francisco, Abeli-
no Lopes da Silva, Alcindo dos Santos. Antô-
jiio Oliveira Sampaio, Afonso Alves da Silva,
Aurelina Luz da Silva, Altair Barbosa de Olivei-
ra. Benedita da Silva Ramos, Bernardo Rzeznik,
Carlos Alborto Gomes de Almeida, Félix da Con- 

'
celçâo, Célia Maria Francisci, Cláudio Gonçalves 

',

Jaguaribe, Célia Gomes de Mates, Cassiido Lare-
do Reis, Cecília de Cotovitz. Ciloel Gomes da Sil-
va, Carlos Nelson Mota de Sousa, Carlos José
de Santana, Carolina Orefici dos Santos, Cleoní-
dio Soares, Clóvis Rodrigues dos Santos, Campa-
nha Filantrópica em prol das Crianças Para--nicas, uiogo ±-mto oaouguciro, jjeiiim dos San-
tos Almeida, Dejaniro Mendes da Silva, Dilson
Neumann da Silva, Elba Noolbath de Abreu, Eu-
des Correta Barros. Eduardo Brunoro, Edemíl-
son Pedrosa da Costa, Edgar Luís, Edna Maria de
Melo, Enoque Natividade. Edson da Silveira,
Eduardo Manuel Ferreira da Silva. Eloisa San-
tos. Emilia da Silva Moreira, Estella dos Gua-
ranis, Eduardo Marques de Campos Cabral,
Francisco Santoro, Francisco de Assis Bragan-
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 Barros, Gil-
na Auxiliadora Lopes Faias, George Marcondes Go-
doj*, Gérson Mendonça Filho, Gilmar Luís da Cos-
ta, Geraldo Ribeiro. Gentil Coelho da Silva, Her-
mani de Azevedo, Heloísa Soares de Lima. Hilà-
rio Lopes. Hércio Coelho Machado Heráclito Pa.-
lhares, Hercules Ferreira da Silva, Ivã Estelita
Campos. Idemar Dantas. Isaias Pinheiro, Iran
Guerra dos Santos, Iracj* A. de Alencar, João Cor-
reia de Mesquita, José Cândido da Rocha. João
Silveira Viana Filho, Juarez Gomes de Araújâo,
José Martins Lourenço, José Henriques Cerqueira!
José de Gouveia Júnior. João Evaristo Borges, Jo-
sé Luis Vilas-Boas, José Carlos de Castro, José
Luís d'A!meida Campos. José Augusto da Cruz.Jo-
velino Ferreira Dias. João Vieira Franca. José Ma-•chado dc França, Jcsé Lino Gurgel, José Salva-
dor Jasmim, José Luí... Joaquim Loureiro, José
Rocha Lima. Jair Correia dc 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 Pauto'
da Silva. José Fernandes de Sousa. Jorge Teles
dos Santos. José Válter da Silva, José Ronaldo
da Silva. Kloner Maia dos Santos. Luigi Bruno
Luis ürubatan. Lúcia Maria de Carvalho, Lour-
des de Oliveira Brilhante da Costa. Luis Martins
da Costa, Luís Carlos Coutinho, Lafaiete Augus-
to Soares Filho, Leoci Gaspar. Luci de Moura Na..-
cimento, Luzinete Paes da Silveira, Lisaldo Farias
Sodré, Luci Gonçalves da Silva, Laudiceria Fran-
cisca Vigiara, Leno Andrade Barros. Maria Antô-
nio Moutinho de Almeida e Melo, Marília do Car-mo Ribeiro de Moraes, Maurício Bastos Almeida
Milton Moreira Chaves, Moisés Felisberto Cruz'Manuel de Oliveira Campos, 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 Geigrr, Mário Nata-Imo Jordão. Márcio Nunes de Miranda, MarcosFernando de Oliveira, Manuel'Fernandes Oliveira^ 

yy -Mias de Oliveira, Moacir Ferreira dsOliveira, Mauro Fernandes Guaraciaba, Manuel/-.:..:;..uo A,ves Peixoto, Manuel Francisco Penha.Mana Pinheiro da Silva Melita Santos, Saieo Mtl-ton ce Sousa. Maria Helena Sampaio Ribeiro daSUva. Mana Lúcia Lins de Sousa. Maurilia Con-suelo de Sousa Campos, Manuel Antônio da SilvaIselson Serra de Cas;ro. Nelson Matias, Nataniel
José Cardoso. Valdemiro Nunes, Nilton Rosa Ne-lita Paulina Tobias, Orlando Joaquim de Araújo.Oeiano Ceciliano Braga, Orlando Alves CarvalhoOdelita Cerqueira, Octaviano Monteiro, OrlandoGomes Gercia.

Ol>4 tei. ^.O-IU-.U.
PRECISA-SE na Missão Evangé-
lica doméstica- .ráticas. Garan-
timos carteira esiinada, ólimo»
salários e todas as vantagens so-
ciais. R. Santana, .6, l.o.
PRECISA-SE cio empregada das .8'ès 

17h. Não cozinha. Pedern-se
>oferencias' e documentos. Con-
aeihairo_t6fai<!te_ .0. Ap. 301.
PRECISA-SE- de uma empregada
doméstica que dè boar referên-
cias para casa de família - Tra-
tar na Av. Monsenhor Félix n.°
506 - Irai., •
PRECÍSA-SE empregada para ca
iat, fazer todo serviço — Rua
¦laranjeiras, 475, ap. 8C3.

.PRECISA-SE arrumadeira — Pega
se bom. Tel. 27-.081.

COZINHEIRA - Com ref«r_n_T_7. Ss-fiOrdenado Crt 70 000. Telefone:
27-.S15.
COZINHEIRA - Prcci»__T" D_.
me no emprego. Rua Senador
Pedro_Velho.J7_. Cosme VelhJ.
COZINHEIRA do t.iviaí -fino
passando alguma roupa. Ord.
70 000. Pedem-se referências. -
Telefone 27-.48_.

-8,

'PRECISA-SE 
empregada, r.fer.n

.cias. Av. N. S. Copacabana
386, ap. .02.
PRECISA-SE uma empregada —
.Tratar . à Rua Júlio d* Castilho,
53 ap. 201.
PRECISAM-SE 2 empregadas em
casa de 3 pssroai, competentes e
asseadas, para cozinhar e arru-
madeira. Rua Dialma Ulrich, '229

ip. 304.
UMA SENHORA' oferecesse" 

"para

tomar conta da crianças. Tratar
pii__. ¦*-i" *12*5.*i2.

COZINH. E DOCEIRAS
AGENCIA MOTA tem as melho-
res diarista:, corir.heiras, faxinei-
ras, lavsdriras e p ass-.deiras. —
TeL 37-5533, com documentos.
ATENÇÃO - Cr$ 85X00. Precisa.
se boa cozinheira com mais de
35 anos que saiba lér, durma no
emprego e apresente referências
para o serviço de pequena farhf-

COZINHEIRA -Precisa... 
~^il

tenha pratica . limpa. Ordenado
.0 mil. Rua ...quim Campoc
Porto, 70 - lol. 46-965? - En.
Ir» na TV Globo.
COZINHEIRA*,.- Pr.ci.a.s. rapai
para pequena família. Paga-se
muito bem - Av. Edson Pasios,
541, ip. 102 - Tel.: 53-6944.
EMPREGADA - Para cozinhar, 60
mil, no Rua Conde de 8on.ll
n. .86-301 - S. Pena.

EMPREGADA - Precisa-se para
casal, que cozinhe muito bem. —
Dormir no emprego. Pedem-20 r*-
ferências e carteira. Pafla-se bem.
Tratar na Rua do Matoso, 207,
ap. 607 — Tijuca.
EMPREGADA""- Crí 60 MO""--
Precisa-se para cozinhar e «rru-
mar. Dormir no emprego. Tra-
zer^ carteira e referencias, na R,
Isioro Fiouelredo n. 47 - Mo-
r-icanji.

p^_ 903_. ,_
PRECISA-SE de .2 empregadas;
uma ctue 'saiba cozinhar bem *sj
pj lavar; outra para arrumar el
passar, corn referências e prática \f— Pads-se muito bcm. Estrada
da Gávea'722; Si!___ÇüO_lÍ0•

PROCURA-SE cozinheira trivial
fino, bca aparência, nSo se açaí-
fa sem reíarênciôí-. Tratar Av.
AtISntica 2.SB, ap. 1 101. D.
Anita;. T_.ii.--37.9827.

RRECISA-SE de-cozinheira- de tri
vial fino « variado, -traier refe
rência. Tralar na Ru* Senador
Vergueiro 14, tp. 102. férreo,
com Dono Li...

PREClSA-SE de empregada para
cozinhar em casa de 3 pessoas.
Airos Saldanha, 9511101. 56-1578.

TT ãp! __0l Ipanema.
. RAPAZ - Preciso um de 13 a 14
PRcU_.A-.--E os uma lavadelra anos. p..ra tiatar de limpeza de
para pensão, pouca roupa c aiu* pensão, Pode dormir r.o err^re-
dar na cozinha pois a roupa £ go, na Rua Bela n. 800 — Sâo
pcocá, c| pratica. Rue da Al-jCristóvão.
fandega n. 120 — 1.,? — Cen-'

PRECISA-SE oldador.
31,

DIVERSOS

PRECISA-SE - Da cozinheira para
trabalhar ern oficina mecânica no
horário de 7,30 _s ló h. Rut
Padre Ildefonso Penalba, 355 -
Todos os Santos!
PRECISA-SE empregada para co-
2Ínnor. Trivial simples. Paga-sa
bem. Tratar Av. Heitor Beltrão,
]3_8 —- Tijuca.
Pf!ECISA-S_ de cozinheiriTde"fõí
no e fogão liiviel fino. Com car-
teira e re.oríinciaa, paga-se bem.
T/aJèr na Rua Pauja Freitas, 42,
np. 301 — Cobacaoana

EMPREGADA - Preciso 2 para ca'-jp.*:.clsA*se <¦<" cozinheira para
sal c] dois filhos — Uma para cy-|íriv'c' variado e que lave piro
zinhar trivial e lavar - Crí 45 000. 4 P«soas: 37.E3IÍ. R. Domingos
Outr3 para arrumar e p.issar —Ferreira, 149 1001). Ccm inter.
Cri 3o 000. Rua Hurnait., 151 ap.!naE5£;.
¦???*— - .- . _ .PRECISA-SE de um 

'oficial "de 
co.

cU VOU a sua «sa fazer janta, zinhc-lro n» fiua Visconde Pirai-
res, doces e salgadinhos, - Tel.ll_J5_!

_u__S:__ ~  - PRECISO mõS, para pensão, com
EMPREGADA para cozinhar tri- prática ds cozinha. Dormir no

JARDINEIRCS

15 
"— 

Botafogo
VENDEDOR — Para ramo de con-lR,,ai da Gamboa,
fecç.ío — Paga-:e bem, um só |11_ horas, como Sr. Câmara
expediente — Infr. na R. Leo-
poldlna RS. o n. 422 - Oi.ri. CARPINTEIROS —

PAGO mensal 120 000, ciue sai-
ba fazer pastas e tiracolo, fabri-

Tratar nslca/ r. |,0||na, 57, fundos - Sr."¦'¦"¦ 8 "'- Raul - Méier.
SUBGERÊNTE - Precisa-se de
Sr. de reípor,..Gbilidflde para

JARDINEIRO - Precisa-CASEIROS - Preciso de casal
¦sara tomar tonta d. caia nojse, C pratica. Paga-sé
Alto da Boa Vista, tio para eui-iu r r
dar do jardim . hort. . «ia p.r. bem* Exige-se boas rere-
twb.iiio» domésticos. Exig.m-». rencias. Tratar na R. Cos
SS&rV'!*^ *"" ."vim. Velho, 315.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
AUX. DE ESCRITÓRIO

VENDEDOSEÍ OU VENDEDORAS. MA RCFMFISO.
PARA AUTOMÓVEIS - Pr.cl.--_»! 

f,lAI"-l;NI;ll'">

en, Conac_b.ni, » Av. AlUntlM CARPÍNTEIROS,- Pr.cI.aiíirSÍ«q. d. R D,alma U rich n.r„ adaptar-.e a 
'ntarnnalroí

23-A — Loja — Posto a. Opor-

ocupar o Juoar de subgerente pa-
ra fabricação de máauinas foto-
reprodutoras com capacidade para
incentivar a produção. Exlgem-se
ólidas referências — Apresentar*

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, 
"(mô-

ça) — Precisa-se que saiba ei-
crever a maquina e tenha boa le-
tra para trabalhar em Benfica —
Tratar na Rua Couto de Maga-
Ihões, 235. com o Sr. Armando
ou' Sr. Mlfdò.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Conhecedor profundo deporta-
mento pessoal, ls_. trabalhista
e registro de livros fiscais pelo
nevo sistema — Tratar na Rua
Pinheiro Machado n. 83 — de-
pois de 12 horas.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO com
conhecimentos gerais e que seja
dactiiógra.o. Av. General Justo,
275-B, sala 604, cias 9 às 12 h.

BALC E VITRINISTAS
AUXILIAR DE BALCÃO com pri
lica de padaria. Tratar à Rua Pa-
droj-Nmér.co^Só^.
BALCONISTA - Precisado pârã
trabalhar e tomar conla da mer-
cearia, só serve quem es'iver
berji habilitado, na Rua Conde
ds Ecnflm n. 71 - Tal.: 
-E-Í17!.

tunidade a quem possuir ferra- se na Rua Maria Rodrigues, 33
VENDEDORES — F.-ecisamos para)menta Ccmpleta. Atende-se hoje Olaria, no horário da 14 ès 16
venda do aves abatidas. Aiuda dí

mais comissões. Av. Einâ- SSo Cristóvão. Próximo à Rua
ni Cardoso, 191, das 8 às 11 ho-
ras, Sr, Jaime,
VENDEDORES DE BEBIDAS.
Representação de grande indús-
fria paulista necessita de 1 . ven-
cledore; para produto de gran-
rie aceitação para o Estado da
Guanabara e Estado do Ria de
Janeiro — Tratar na Rua NIló-
polis ri. 324 - REALENGO -
Ônibus Campo Grande—Méier.

e amanha. Rua Lopes Ferraz, 44,

Fonseca Teles.

hor:
SE .PALHEIRO - Preciss-se melo-

oficial, com alguns conhecimen
CARPINTEIRO E MARCENEIRO - tos de eletricidade - Apresentar-
Preciso para montagem comer- se com documi-nfoi em dia para
ciai. Tratar na Av, Brás de teste, na Rua Maria Rodrigues, 3S
Pina n. 88 - Penha. - Olaria.

OFÍCIOS E SERVIÇOS

PRECISA-SE vendedor loia

i-^zflm.'"' *"* Ca""'!' Í3Í'ÃCÃBÃ5F
VENDEDORES

ALFAIATES - COST. [BARBEIROS - MANIC.

Bebidas. 20% do I pacab_.it, 70.11105
comisao. Av. Nilo P.canh», 11.3! Chames.
— Caxias.

VENDEDOR DE SABONETES^Pre-
clsa-se ccm prática r.o ramo. —
Tratar na Clavel In:!. Químicas
S.A.* Rua Jr-üc Rodrigues, 60,
VENDEDORES para cortinas-iaoo-
nêsas, havaianas e persianas, óí"

EiRA - Chulear e ca-jBARBEIRO - Preci.-_.se em ho-
_._ j seara mão_--n Alfaiate -^Av.'Co-]tel, Copacabana. Tel. 57-1690.

Trator c]}_
BARBEIRO - Precisa-se oficial,

Precisí-|-iirar"1" ° salário. Est. do Ssco,
Penha.

. r* It r---..-- —» Wiiinius vuiiiin nt
;« Nãr, bvi _.n,v„'.,.iii*;™l ' simples, que saiba lavar ejempreco. Rua Haddock-L5bo 85

.'ícer.^Tr^? J5PS&3Í& &%& fe ?.'.'.'!...".. :_T..^j|PREC^A-SE.; d.
reia 435 tel.: .6-6194, ponlo fi.
nal do ônibus Urca.
BOA COZINHEIRA - Pa.o NCrJ
80,00 por boa co.inheira pare
todo serviço: cozinhar, fazer com
pras, lavar na maquina, cassar
encerar, arrumar. Apartamento
grande com 3 adultos - Exijo
boas referencias e dormir no
emprego - Rua Conde Bonfim
n. 412 - ap. 604.

CrS SOOOO Ar ,^7,_i'-""r -*2-'<Tí' 
"JK" t Cf!EV«*»-V»«! -« »mi cozinheiraSía".^.&.n,;™R_i CB.:!Xa°n,ri1.! 

^*%H ^
rao de A\esquita, 159. !,_,-_¦ — -¦ - -

r- PRECISA-SE de empregada parac">°lcozinhar e levar. Mão cassa nem
MOÇA educada de resp
apar. aem compram;, podendoviajar, sabendo cozinhar - pre-cisa-se p. peq. ap. sonhar jéfino Irato - Tel. 37-6707.

arruma. Exige-se referência mini-
rna de 2 anos. Ordenado 60OCO.
Folga aos domingos. Rua Mariz
e.Barros 923, ep. 601.
PRECISA-SE de empregada para
lavar e arrumar — Paqa-3e bem,
Rua Japeri, 95-B - 34-7594 - D.
Ndèmje.

OFERECE-SE para trabalhar le-
vando filha de 13 anos (oscolar),cozinha variada. Prefcvència La-ran,eiras, serve Catete e flamen- _

fmt ^í.o?5 ..ou é-°- Te,e"i>sêcisa-se~-T*r_"v7,ds;_rdü7a
r. i.,l '¦"forniacoe; coralvêzeí por semana para lavar e
_¦'""""• Ip-ssar. Rua Cosme Veiho 1204.
OFERECE-SE cozinheira do trivial 1 Telefon» 25-1026.

feves'51'^--' 
"T ""l6*^ -tr-íí0» PRECISAJE uma e

BORDADEIRA a mão
se. Rua Bario do Bom Retiro n.l.ffi
???? {BARSElRÒ para sábado. Se -ervir
DORDADEirtAS -"Precisamos deUdntite-se. - Rua do Bispe, 25.
muitas. Pa.a-sa bem. Ru» Ban-, r_T..__--".—7 "Hi
deira de Gouveia, 506, Estccão :BAP.ac:I..O pl sexta e saoado -
Riachuelo i=oae ricar efetivo — Rua 24 de

!_„?±!.i._*^ . * ^ícosilirrfe-^rte1* 
• • ,:'

ACADÊMICO DIREITO - Pari BALCONISTAS - Pracisa-s. de
escritório de advocacia/ não _lm*".>t p.r. «asa d. modas, com
necessário prática forense. Rue íP'*"'-"- • "0*" opareiuia. Av. N.

AUXILiAR DE ESCRITÓRIO -PrcíS^'1" ' "^ d*" l^'k" "¦"\^?J^?'~ BB.^ fc/b S li^se^ndlStaJW. i°t"°S0¦
ciso de -in com bastante prática
de .erviçcò junto ai repartiçoas
no Estodo da Guanabara. Exijo
refertíncia3 e fiança. Quem não
estiver na* condições exigidas é
favor nüo comparecer. Tratar c/
Sr. Pacheco na Rua Carvalho de
Sousa, 247, salas 405/7, ern Ma-
dureira, da 9 às II horas.

3*66.
CAIXEIROS — Precisam-se com
pratica, Av.__Copacabana r. 967
EMPREGADO - Precise-"se 

"'ef 
pra-

tica baleio Padaria. Rua Siqueira
Cartibos;'65-A; ^^
PRECISA-SE - Üm menor 

"cõm

prática p|_papeIarÍ3, Travírtsa do:
Flemengo.

VENDEDORES de livros cj ou sl COSTUREIRA - Pr-cisa-se comexperiência - Aceita-se com prática em camisas sociais. Pago
Rcnibi idades, mínimas NCrí 200 [t_. Ruf Rodolfo Dam

Tamoios, 7-G
PRECISA-SE cíe um rapaz com
pratica de balcão flt padaria na
Rua Nascimento Silva n. 62
PRECISA-SE de moça pj balcão
C| pratica dfr artifles de limpa*

AUXILIAR de escritório - Pre-
ci»a-se com alguma pratica de
maquina Audit 513 eu similar e
de cobranças com dactilografia.
Cartas indicando idade, estado
civil, experiência, pretensões e
endereço para o n.° 366 O09,ii-
na portaria deste Jornal. Dá-se— ,,.
preferencia 5 quem resida na Zo- 

"ADARm — Pr_tci*.E--e df rapaz
ne^Norte. menor, para balcão, com prática.
CORRSSÍOWÍMTE. .¦¦¦BACTUOil""1". E"90n,lc N'*ivo ,23 - Sam*
ORAFO - RAPAZ - Pr.ds.-se 

"

za, na Rua Profa. Efter de Me-
226-A — Benfica. •

COZINHEIRA - Precisa-se, in.
clusive para passar roupa — Pa-
çja-se muito bem. Pedem-se refe-
rencias. Tratar na Rua Barão da
T-õrre, 260, ap. 401. OFERECESSE cozinheira 

~dõ~trlv-í_l 
Itelefone 25-102_." ' 

"V 
«n» pr.tic. d. redação comer". rOWTAnnDCC

COZINHEIRA E A J'U - UvS" fe^'.*«à^!^'ir'íp» PRECISA-SE. üm. emp.e9ãda par.]*£, ^'u ~ (n««l»p.„,bv.l „.!<-«« lAUUKti

DANTE DE COZINHA 4P ^^|.^A-^..?'|!S *SF£^?t Nr»°. ^B ,
Precisa-se de forno e ÍO- fi-****^ í*-'"*1***" '*• fcrnolde Malozlnhos, 406. I'.*',*. "¦¦'¦--• 

..j-.  sso! ¦<'?=..i»n.do retirar.s. difirm.

gão, p| casa de Irai
mento. Paga-se bem.
Exige-se referências.

livre: ds fácil coIocaçÃo — Tratar
tel. 43-5303 - Das 9 às 12 horas.
VENDEDOR 

"BEBIDAS 
- Salário

fixo, comi.soes, prêmio3, procura-
se vendedor ccm prática no ra-
mo, dinâmico e boa apresenta-
ção. Trazer 2 retratos e infor-
mações. Entrevista: Rvn Coronel

40-C. Tel. 37-6751 - Copacaba-

CABELEIREIRA - Precisa-se, bos
profissional, boa aparência. Rua
Etelvina, 1, salão lars. Olaria.

COSTUREIRAS -' MANICURA _ Precisa-s. boa pro.
-?"I_*._,_~lf.i»«i«"«'-.Tr.tii> cem Iracema n.

«442 C°P*K,b,l**'!ublon.442^
OVERIOQUI5TAS Precis.m-se- PRECISA-SE aprendiz de cabelei-

Audamaro Costa 110 96 Sr j,*"nl,em P"f maquinas d. bainha reira, manicura, limpeza de pele.
Abreu Ségün-da-fè.ra 

' 'Par* malharia. Av. N. S. Copac»- Ensina-se maquilagem. Perucas —
"" 9 ás 18 horas. Grátis p/ modelos.

I. São Francisco, 26, s/ 418 -
bana, 442.

VENDEDOR - Precisa-se em cas»|
de tecidos por atacado, de um:COSTUREIRA ... t Boutiqu» «m Co-
vendedor com grande prática, eiP-,eí*aan* precisa costureira com
conhecedor titti praças do Rio e|"*e,'"r "¦ 2cn* Sul, para con-
Niterói, na Rua Teófilo Otoni n.<*j'",.e'M "n.s, Av. N. S. Copaca

Rua da Assembléia, 28, sela 106.
Tel. 31-2422,

6*4. .Exiç?em-se__referpncia
VENDEDOR

'b»n« 
n."

M«n«"!í_il
«64, loia 15, G-I.ri.

Tel. 36.2020.

Jnc.o - Carl.j c;;CONTADOH - Profissionarhõnes.'Mi,-3slhães
pret.ntío para «to, com mu;lo, ,n0, d, pr-(;-.|304_

posentados para venda de apa-!CAlc'*"!*s ,— Pr.cisam-se calcei,
reino da segurança para port,- í í,*s ","" ,,l:,s cu'tas, forradas.
de aco. Bom bico - Procurar "* a'V>S**»- S.rviço ext.rno. Pa

PRECIS A-SE menor ajudante ca-
beleireiro com prática (moça). -
Rua Dialma Ulrich, 110 - 211

rafa.
Rua Anhembi n.;?."*5* £"**£•_ 

Ru• c,,'",dl,-.. • Sín*
Ihm n.° 377, sala 401, Tijuca.

,_T •"iimmi u ¦ TornO | IT '¦«ui-í-.titiiu», <tuu, r*j  -- - — —_--___ 1 —— --¦¦•'¦ — ¦" i.iiim-ji Kim i ,t iii.i -» •» #¦••> *. -^ •>TO-ie fogão iiu. durma rto •mp,i«a.n\M\SaAn'A~pr*~c]7_rZf;~rirT-7 FUNCIONARIOS d. «critório que;o.d. trabalha, procura, ccm ur-DIVERSOS
ala-,ExLSM**/**•¦¦*."-'«•• **S*«» mul-ie-or de máqúín.' 

"im. 
s? como" 

,.,nh*'_!n """?*_ 
.".'*'.• ««nheelmen. B«nti., out,. firm, par. trab..:. .°'° to bem. Tratar _ Av. AfUnrtca. 822'bis-J'e nti Ru. • H.dy,A l«h. '?' d* «onlabilid.de para tr.ba-llhar. R.cariot, por favor com oCONTATOS - A

. -«P-110T. n 373ÍA Hadoock 
Lobo Ih.r ..-rs Emprês. d. Onibus. Exi. Dr. M«,d.,, p.lo t.l.: 37-5033,icidaoe precisa de

¦ 
j PRECISA-SE de carriTselra urgen-
[te. Rainha Elizabeth, 706, ap. 201.

PRECISA-SE de cabeleireiros. Dou
j garantia e ajudante com prática

e sõ!_Ír[ú. Rua Marquês da Abran-
tes, 212 - Ottiiias.

Tratar na R. Cosme Ve-'g:.«*•... ' 
"feíÀ 

-8tííuc_° de Mm" "'

lho, 315.
COZINHEIRA - De forno • fo-
gão. Predia-te na Rui Conde de
Bonfim, 577 ap, «01. Exig.-i.
bo* aparência • qu» durma no

. .mprâgs.

PRECISA-SE cozinheira. Tratar na
Rua Pedro Alves, 247 — Bar.
PRECISA-SE empregada com pra-tica de cozinha. Otimo ordena-
do. Trazer referenciai. Aires
Saldanha n. 66 - 802 ¦_ Copa-
cabuna.

Nova li.i*..:u Evanil.

.¦¦-.,; .. —MOÇAS independentes, evoluídas,
In. w_ í_i 

~ Pr_-*:,--,_.-*! P*»"* de excepcional aparência p/ %•-
i..... ?•^T?SlU¦•"• Ru*1 °" *-íran" cretaria. Possibilidades de via-
vv'.',,- , 

* 
 -«ns a São Paulo e outras oran-

TINTURARIA - Precisa-se de l.des cidades, iunto ao chefe. Nos-
passado, e pass. para blusões »o bor'rio de 17 as 21 horas —
c| prítica. R. Senador Pom-'Dep. de Caseadura. Av. Suburba-

Peu' -M-.. „s. 10 432. 2.o ,r._.*r.

DACTILÓGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETARIAS

gencía de publi-
precisa de profissionais de

a:to gabarito. Tratar tel. 43-5303
Das 9 às 12 horas.

DESPACHANTES
rP.EC15A-SE de uma moça para
ajudanta de cabeleireiro. Rua Mí:
oual lemes, 31 — lcja C.
PRECISA-SE de utra cabeleira ccm

SECRETÁRIA

CASAMENTOS — Seu processou " ,

g^íJMJSLjb m^t^A^^^ O^bomTa-
!-,!___.._ ...ò7'"0 

de '¦'"'•••¦•'•ipeenant. autorizado que leva o
Cartcrin até vócí em dia e hora- °*:"'cloia 209.

Dactilógrafa, boajMÔÇA, boa apar., 21 anos, ofe-Ide sua conveniência. Visite-me
.ín_* .i'-_ 5? _'¦ 

n"-"'0/-.*'P,rr|rece.se p trabalhar em qualquar ou peça visita, consulte sem com-sentar-se na Av. R:o Petrópolis,,serviço de escritório ou cot_.r-prom.uo. Ru. Joaquim Méier,
S 1. i. I,J ~< 

* 
9Xé" 

áae!?' £.ba ler e «"'ever. Sl dac-'426:304. Tel. 49-5463. - Despa-9 ás 12 hora» - Sc.und.-Feira. tilegrafia. Tel. 47.9674. chente Wilson.

beiro psra lábsdo. R. Visconde
Jequi tinho nhe, 19 — Rio Com-
prido.

SAIÃO DE CA-ElEiREIROÕ, perto
do largo do /..achedo, precisa ca-
beleireira com fregueiia. Damos
60 por cento. Telefone 22-9582. i

I

' r.

*-!%--,^- ... i '.''.-



'©' 
EMPREGOS

CLASSIFICADOS — Jornal _o Brasil, sábado, 4-3-.. — Ç>

NFERMEIRAS -
.ABORATORISTAS

DESENHISTA/ELETRICISTA - P.e-
./ pratica quadro comando
vsslacões etc. Sa!. 450 mil. Av.
_ üe M.-.io, 47, 5/ 1206.

MOTORISTA — Preferencia que
iho trabalhado em material dc

construção, 2 nno. de pratícn nn
carteiro-. Sr, AHpiò. R"a Pref.
Olimpio â. Melo, 1828. 

PÜECISA-SE tle moça com pri-
tica,- de cn.ermagemf porá traba-
lhar em Casa tic S.mcle, ciue dur-
(na no emprego. Rua Conde de
.oníim, 4__7.
"RVENTE — Precisa-se de moca

2 30 anos para trabalhar eni
. isa do Saúde,^ com prática e
irmã no emprego. Rua Conde

ÍO Bonfim, -197. v

MECÂNICO — Prccian-ie pnrn
VW. Kli.i Pedro Américo, 173-A
— Caleln.
MOTORISTAS PROFISSIONAIS -
Estamos selecionando candidatos
Dará a função de vendas atnbu-
antes cm Veipacars. Poucas va-

gas, estágio, aprendizagem re-
niunerada. Boo apresentação, rc-
ferencias, salário, comissões, pr.«-
mios. Base 350 mensalmente. Tra-
tar na GENEAL Rua Carmo Neto,
176 (Mangue), com o Sr. Gilde-

, j «roa.

GARÇONS
UDANTE de cozinha (greiheiro)
Preciso urgente, com praticoreròncias, na Rua Dias Ferreira
233-B - leblon.

AR —• Precisa-se de copeiro
ratic.i. Ru„ Barão de Mesquita

S.O 873.
LÃNCHEIRO - Precisa-se. Rua Fi-
tiueira do Melo, 376-B — São
Cristóvão. .
LANCHEIRA-C07.INHEIRA - Paro
lanchonete, preci_n-_e. — Rua
Washington luis, 51-B.
COZINHEIRO -- Precisa-s: ne Rua
Santo Cristo, _3?_
CO.INHEIRO-AJ.DANTE - Pre-
cisa-se p/ lanchonete e restou-

r,nts. Rua Cardoso de Morais,
• 202 — Bonsucesso.

CCPEIRO c/ prátien para lancho
nete — Precisa-se na Rua Mariz
o Barros, -40.
COZINHEIRA c| pratico de salg.
.linhos. Precisa-se. Rua Euclides
cie Faria, 67-A-B — Ramos,
COZINHEIRO ou cozinheira com
prática, precisa-se uara . lancho-
nele da ]fi, na Rua Estêves Jú-* nior, 36-B. Praça São Salvador
Catete.

PRECISA-SE >ia maeinicoi conv
polantes am 5coni> Vsbis. Finei»
só «parecer quem tiver capieida-
da. Tratar Rua Marachal Floriano
Peixoto, 2J74 — Nova Iguaçu.
PRECISA-SE da eletricistas • lan-
torneiro» competentes para traba-
lhar ent Emp-íia de Ônibus. Tri-
tar Rua Marechal Floriano Pei
xoto, 2574. Nova Igui.u, Evanll.
PRECISA-SE mecânico do bicicle-
ta, que s-iiba soldar a oxigênio,
na Av. Eng^ Richard n. 4-A.
PRECISAIS, de lavadores com
pratica, Posto 5-_nto Cristo, nn
Rua Santo Cristo, .198.: ..
PRECISA-SE da lanterneiro - me-
cênico, na Rue Gonzaga B_s.o_

270.

Colocadores
de papel e plástico
Precisa-se com prática. Tratar à Rua

Barata Ribeiro, 96-B, c/ D. Anna Maria.

=%

usg

PRECISA-SE de lanterneiro para
trabalhar com carros da Ifnha Wil-
lys — Auto Reformado;:: "Tindo-
ca" Ltda. - Rua João Silva, 272
— Olaria.
PRECISA-SE — De lanterneiro com-
petente. Run Ângelo Bittencourt,
80 — Graiaú.
PRECISA-SE mecânico especiali-
zado em freio de todo» o» tipos
de .automóvel. R. Cardoso de
Morais. 328. Bonsucesso. Telefo-
ne 30-1057.

COZINHEIRO com muita pratica
restaurante — Precisa-se, traba-
lhar no Centro, horário comer-
ciai — Tratar com o proprieta-
rio na Rua Bela n. 964 •— Resi-
dência das 9 às_ll horas^
EMPREGADO — Precisa-se corn
mui!., prática de café e bar. Run
Acre, 34.

PRECISA-SE de lanterneiros
pecializridos em Volkswagen. —
Tratar à Rua Uruguai, 148. Tiiuca

DIVERSOS

LANCHONETE. Não funciona aos
.sábados e domingos. Precisa me-
nor, rapaz. Rua do Rosário, 10*..
La Table.
LÃNCHEIRO c| prática de salga-
dinnos para bar — Av. Rio Bran-
co,. 133, Loja D.

ÕÇA para café, preciso c| bas-
.te prálica e referências. Rua
ndel&ria, 7*1,
.CISO um copeiro com práti-
de raslauranto e bar. Tratnr na

_. Visconde de Inhaúma, 84.
'ECISA-SE de lanchelro com
atica de copa na Rua Conde

-_ Bonfim n. 7] — Telefone ,.
28-6171.
PRECISA-SE copeiro com
de restaurante, Av. Nilc
nha, 30-B.

pratica
Peça-

PRECISA-SÉ copeiro cj pratica de
lanchonete — Rua Buenos Aires
n. 23-A.
PRECISA-SE copeiro com prática .
corn bõa aparência para trabalhar
no 2.° horário — Dá-se preferên-
cia o solteiro — Rua Euclides Fa-
ria, 5 — Ramas.
ÜECISA-SE - Um copefro — Rua
São José, 36 — Restaurante Tim-
panas. _______________

MOÇA — Precisa-so de uma parn
cafezinho com prática. Rua Vis-
conde de Inhaúma, 51.

PRECISA-SE de costureira com
praticíi da camisas — Não prega
colarinho. Paga-se bem. Tratar
na Rua Emilia Guimarães n. 2

MASSAS — Precisam-se menores
com prática para empacotamento
de macarrão. Café Tamoio. Rua
Bernardo Taveira n. 93 — Vicen
te de Carvalho.
MENOR - Procura-se, trabalhar
tarde e noite. Tratar Rua Onrnta
Ribeiro, 739-E.

PRECISA-SE de um cozinheiro c|
prática de lanches. Santana, 156-D.
PRECISA-SE cie uma co-iníleira boa
para salgadinhos. Rua Marquês
de Sapucài, 130 ¦- Praça Onze.
PRECISA-SE de uma cozinheira c|
prática de lanches — Rua dos
Inválidos.,* 9.
PRECISA-SE aiudante d? coiinh;
c| prática. Rua Santa Luzia n.'
798-A — lanchonete Xingu.
PRECISA-SE de cozinheiro com
pratica de minutas — Avenida
Henrique Dumont n. 85-A —
Ipanema.

PRECISA-SE lapaz eom prática de
bar. à Rua C_.do_o Júnior, S-C.
— laranja, ras.
PRECISA-SE de rapaz para bar ¦
R. Teodoro da Silva, 358.
PRECISA-SE de um garçom para
trabalhar em lanchonete, com prá-
íica o um cozinheiro c lancheiro
com prática. Quem nno tiver prá-
tica "e favor nac aparecer. — Rua
Santana, 123. Centro.
"iECISA-SE para lanchonete co
zinheira-lancheira com pratica. -
Tntar na Rua Hilário Gouveia,
71 -A — Copacabana.
PRECISA-SE — De garçonete com
prática de pensão. Rua do Mato
so, 20 — Praça daBandeira:___
PRECISA-SE cozinheiro, salgadi-
nhos. e minutas. Run General Cít
nabarro, 119-A.

CHOFERES E
MECÂNICOS

AJUDANTES DE MECÂNICO
|Procisa*$o tom prática em ônibus'iosol. Rua Viana Drummond

S. _ ViU Isabel. .
LEÍRIC15TA DE AUTOMÓVEIS
'recisa-sa à Rua Dom Meinrado
i. 15, antiga Rua da Quinta. Sáa
".islovão.

MPERIAL S. A. - Precisa de
notorista que tenha sólidos conhe-

AÇOUGUE — Precisa-se de um
rapaz com pratica no Rua da
Gamboa n. 127.
AJUDANTE DE CAMINHÃO - Pre
cisa-se c/ prática na Rua Diogo
de Vasconcelos, 98. Ponto finiil
do ônibus 900 — Manguinhos.
ESTOFADOR — Procura-se profis-

onal — Rua Wandencolk, 101.
Ramos. — Sr. Ernesto.
FARMÁCIA — Precisa-se balconls-
to alguma pratica laboratório. -
Tratar dias úteia. 8 às 13 horas
Dr. Jaime. Rus Visconde do Pi-
raia, 23-A.
FISCAIS — AdminilÍmo3 pes3oa_
idôneas, c| nulo, p| cetor rural
do Estado do Rio. Ganho, üi-

tados após seleção. R. Cel.
Gomes Machado, 174, Gr. 121
— Niterói, dos 14 òs 18 hora» de
2." a 6.".
LÃNCHEIRO - Com protica
Precisa-se, na Av. 28 de Selem-
bro, 327.
MENINO - 14 a 15 anos - Pre-
ciso p| serviço leve e limpo. Av
Salvador de Sá, «12 — loja. Não
atendo pelo telefone. 

MOÇA de lo ou 17 anos para
auxiliar em Foto Studio, precisa-

Tratar na Av. Ministro Edgar
Romero, 896, ./ 206 - V. Lobo,
PRECISA-SE garota para ajudar
cm casa, e no bole tío, loja de do<
ces. Paga-se bem, dormir no cm-
prego. Tel. 30-2111 — Trazer do-
cumentos.
PRECISA-SE • de confeiteiro, Ãv.
Ministro Edgar Romero n. -460

Madureira.

Chefe de Seção de Pessoal
Precisa-se com bastante prática. Paga-se

bem, sábado livre. Cartas com pretensões para
a portaria dêste Jornal, sob o n.° P-79 313 (P

Companhia financeira, ligada a poderoso grupo do exterior, procura pessoa

reconhecidamente competente e experimentada, para ser o gerente de operações.
ia

Ordenado a combinar em bases excepcionais. Assunto a ser mantido com

ia dêste Jornal sob o número 321516.

Departamento do
Pessoal

Conceituada Firma Industrial/Comercial ne-
cessita auxiliar ativo e desembaraçado com prá-
tica comprovada em Folhas, Institutos, FGTS e to-
dos os demais serviços atinentes Pessoal. Cartas
com todos os detalhes, inclusive referências e

pretensões para a portaria dêste Jornal sob o n.°
338 532. Sigilo assegurado e preferência para
admissão imediata.

absoluto sigilo. para a por

Encarregado de portaria
Precisa-se còm prática comprovada.

Exige-se referências.
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VITROFARMA
- INHAÚMA.

Caminho do Mateus,

Lanterneiro - Pintor
Mecânico para

Precisa-se. Tratar: Rua Barão da Torre,
27 — Ipanema.

Para cano de distribuição de água, gás, pias, lavatórios etc. - Ne-
.cessitamos para obra em construção com amplos conhecimentos da fun-
ção. - Pede-se referências e Carteira Profissional com menção da fun-
ção. - Tratar na Ind. Prod. Alimentícios Piraquê S.A. - Travessa Leo-
poldino de Oliveira, 335 - Madureira - com Sr. Ribeiro. (P

Precisa-se

PRECISA-SE de um aiudante
forno, Rua Aristides Lobo n.
2-M — Padarfa Rio Comprido.

de

PADARIA precisa de 1 inôçc
com prático pnra caixa e cai-
xeira com prático para o balcão,

Rua Bolivar, 92.
PRECISA-SE uma moça com ni-
guma prático de cozinha, parn
trabalhar cm pensão. Rua 5 üe
Julho, 339, c| 2. Copaoibano.

Engenheiro ou Arquiteto
Empresa do ramo da construção civil

admite um engenheiro ou arquiteto, com

conhecimentos comprovados de administra-

ção de obras, cálculos e orçamentos. Hora-

rio integral. Cartas para a portaria dêste Jor-

nal sob o n.° 321 437, indicando fontes de

referências profissionais e de ilibada condu-

ta moral, e remuneração pretendida.

AUX. TÉCNICO DE PESSOAL: Idade:
21 a 35. EXIGIMOS: ginasial completo, ex-
periência comprovada (2 anos) em serviços
de pessoal, conhecimentos do Estatuto dos
Funcionários Públicos Federais e sua Legis-
lação complementar e da CLT.

ESCREVENTE DATILOGRAFO: Moças
- Idade: 18 a 25. EXIGIMOS: ginasial com-
pleto e experiência em serviços datilográ-
ficos. Maiores detalhes: Tel. 32-8066 —
R. 28.

NDÚSTRIAS VILLARES S. A.
Necessita para admissão imediata de: I

Engenheiro ou arquiteto
Precisa-se, conhecendo projetos de instala-

BO - Tel

PADEIRO DA NOITE paro marcai
e fornenr e njudnnte de mesa com
prática — Precisa-se na Rua Dia-
nísio, 249, Penha.
PADEIRO; E AJUDANTE ;.;D8- PA- . _ ..¦__- ....
deiro - Preciiam-sc n» Rua çao 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-OO, Guanabara. —
Garante-se sigilo absoluto. (P

Senador Nabuco
38-1204.
PRECISA-SE — Pars padaria com
prálica, 1 moça para balcão, 1
caixeiro, I oficial confeiteiro, 1
fo.neiro. Ruo*:'laranjeiras 251.
PRECISA-SE — De um" ajudem.
de forno, Padaria e Confeitaria
f-iolem. Ltda. Kua Gustavo Sam-
paio 98-B.
PADARIA — Precisa-se de
bom padeiro na Av. Brasil
23 520 - Guadalupe - So se
apresentar stí Tiver competen

um

imentos ao poças .'„, oe preie-
ência qua tenha trabalhado ein
ílelna autorizada VW - Tratai
,,, Av. Gomes Freire, 333/M5 corn
ir. SebastÍ5o.
7ANÍTERNEIRÕS - Precisa-c-, nã

Rua Sao Januário, 20ó — São
Cristóvão.
LANTERNEIROS - Grande afiei-
na admite oficiai, de comprova-
âa competência. Salários até .
300 mil. Pretende-se serviço ra-
pido e perfeito — Rua Barão da
Torre n. 1SS. 

PRECISA-SE de móça ou senhora
pnra trabalhar em Caixa de res-
taurante. Tratar no local com o
Sr. Ramon das 7 às 10 horaa.
Rua_SanNi_ Clara, 110.
PRECISAM-SE cie ledoros volunta-
rios cjue leiam e escrevam para
cego,. Informações: 26-38*<0 com

Excelente oportunidade
Para ganhar bom dinheiro vendendo merca

doria de grande saída, própria para moças ven-
rlf*r.or'n*- rmi- iá nncennm £____-__________Í3 ___\ £__________;

LANTERNEIRO — Precisa-se com-
petente. Iratar na Av. Marechal
Rondon, 2 23), antiga Francisco
Manuel, 233, Sampaio .Telefone:
_t9-9l_68. 
LANXERNEIRO - Precisa-se, com
compc.encia, para todo serviço
cm aulonioveis. Rua Campos da
Par, 174 - Rio Comprido.
MOTORISTAS - Precisa-se paro
trabalhar em ônibus. Traiar dns
fl às 10 hs., com Sr. Acióli, h
Av. Guilherme Maxwell 210 —
Bonsucesso.
MECÂNICO - MOTORISTA. -
Precisa-se para caminhões Inter-
nationa! — Rua Conde de Azam-
buja n. -449_ —_Maria da Graç3
MOTORISTAS — PretU.mo» para
completar nosso quadro. MotorU-
tas com pritica d» serviço de
ônibus, variai vagas. Salário d_
CrS 12 340 diários — Rua Viana
Drumond n. 45 — Vila lsab«l.
MOTORISTA - Particular preci.
sa, mínimo 5 anos carteira, ref*-
rèncias casas em qu» lenha tra-
IxThado. Não sa apresentar quem
não estiver condições «xigidas.
Praça Pio X n. 15, 11.° andar,
Sr. Jaci.
MOTORISTA com pratica ds ma-
teriais de construção. Rua Cardo*
50 de Morais 380-A - Bonsu-
cesso. _______
MECÂNICOS - 'Precisa-se para
empresa de ônibus. Rua Santa
Mariana, 210 — Bonsucesso.
MOTORISTA de Ministério ofere-
ce-se para particular, NCrS 10,00
diário. Tels.: 42-8904 - 22-5060
— Rodrigues.
MECÂNICO - Preciso com prati
tica comprovada de mecânica^ em
caminhões Mercedes Banz a óleo.
Tratar c| Jorge de 8 às 11 ho-
ras rva Av. Presidente Vargas n.
542 8.° andar, sala 809.
MECÂNICO - Precisa-se compe-
tente. Tralar Av. Marechal Ren-
don, .231, antiga Francisco Ma-
nuel. 263. Sampaio. Tel. 499169.
MECÂNICOS -
quina perada —
— Av. Brás de

Precisfl-se ma-
Chevrolet Bra_ÍÍ
Pina n. 2 770

Francisco,
PRECISA-SE d« coflado.c. p3raaçougue. Tratar na Av. dos Ita-
llanos, 468-B" — Rocha Miranda.
PRECISA-SE de confeiteiro com
pratica - Av. 28 de Setembro
n. 296.

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

PRECISA-SE de empregado com
pratica de armazém. Rua Barão
do Bom Retiro, 1 277.
PRECISA-SE cr.ixeiro de nsdcTiã!
prática — Kuj Bolivar, 150.
PRECISA-SÊ de moças para traba-
lhar em caixa de açougue. Tre-
tar na Av.' dos Italiano-, -Í03-D

Rocha Miranda.
RAPAZ pj todo serviço de pensão,
ordenado, caía e comida. — Rua
Paissandu, 219.
RAPAZ pj limpeza em salão co-
beleireiro — Precisa-se, salário
min. — Av. Atauifo Paiva, 558 -
Tel.: 27-1500.
SERVENTE que queira frabolh,
em edifício de apartamentos. Pre-
ciso na Av. Atlântics, 762, Leme
—^Salário mínimo.
SERVENTE - Predsa-se de ambos
os sexo: para trabalhar em Cole-
gio. Tratar Av. N. S. Copacabana,
978.
SEX ódmite um bom estofador
e um pintor para pistola. Rua
Elias da Silva, 405.

Auxiliar de
escritório

Precisa-se com prática sar
viços gerais. Tralar com Sr.
Edmundo, 2a.-feir«. até 11 ho-
ras. Rua Clarimundo de Melo,
_67 — Piedade.

Balconista
Preciso-se de 2 moças de boa

oporéncia, que forneça refe-
rênclas* Tratar na Rga da Con-
coição, 50, 1.° das 8 às 10 ho-
ras. Não sc atende por teleío-
ne.

Contador (a)

A10TQRISTA que more na Z. Sul
pl Kombi - R. Raul Pompéia
"__JL___L______-_*-£-—^—-"MOTORISTA 

particular pritica de
Kombi_. Telefonar 34-0687.
MOTORISTAS - Precisam-se. Tra-
lar Rua Gérson Ferreira 31-A -
Ramos, Sr. Alberto.
MOTORISTA - Particular precisa
de um — Exiçiem-se referência-,
mínimo 70 anos do carreira. Traí.
na Av. Borges de Medeiros, 111.
MOTORISTA para caminhão pre-
ci;a*se c/ pratica na Rua Dioyo
de Vasconcelos, 98, ponto <inel
do onibu» 900 — Manguinhos.

Precisa-se para trabalhar em
Mova Iguaçu, Nõo prec
muita prática. Cartas para
portaria deste Jornal,
n. 321189.

Casal
Precisa-se de um mordomo
de uma cozinheira para resi-

dência de diplomata. O casal
deve falar francês ou inglês.
Exigem-se referências. Favor
escrever parn a portaria dêste
Jornal, sob o n. 322561.

Datilografa
Precisa-se, com prálica e co-

nhecimentos gerais serviço es-
critério, boa letra, residindo
Zona Sul, 25 a 35 anos. Car-
tas indicando experiência e or*
denado pretendido pnra a por*
taria dêste Jornal, aob o nú-
mero 347639.

PROJETISTA DE MATRIZ

FERRAMENTEIROS

T0RNEIR0S-MECÂNIC0S
Precisa-se. Tratar com o Sr. KISHIDA.

Rua Pedro Ernesto, n.° 44.

ENGENHEIRO OU ARQUITETO PARA TRABALHAR EM SERVIÇOS DE
VENDAS. IDADE MÁXIMA: 30 ANOS.

OFERECE:

Ótimas condições de trabalho.
SÁBADOS LIVRES.

/ Os candidatos deverão apresentar-se na Avenida Nossa Senhora de
Fátima, 25 — BAIRRO DE FÁTIMA - das 8 às 12 horas, na Seção de Pessoal.

Estamos colaborando com o lll — CIAP (Congresso Interamericano
de Administração de Pessoal). (P

93

Precisa-se c/ prática, redação própria
e datilografa. Cartas com ref. e pretensões
para o n.° 321 802, na portaria dêste Jor-

Laboratórios
Com experiência hospitais.

Aceito representação. Base co-

missão. Respostas para porta-

ria deste Jornal, sob o número

321004.

Motorista
Precisa-se particular para car-

ro americano de preferência
morando na Tijuca, que seja
idôneo e tenha referências —-
Cartas para 322366 na portaria
dêste Jornal.

Precisa-se
Moça com prática de escri-

fia. Trator
1." andar,

à Rua Humaitá, 150
das 9 às 11 horas,

ENGENHEIROS
OU

ARQUIETOS
Companhia Construtora respeitável, necessita dois enge-

nheiros ou arquitetos dinâmicos, trabalhadores e com bastante
experiência de construção em geral (mínima de 5 anos) especial-
mente para condução de obras, confecção de orçamentos, espe-
cificações, cálculos etc. Ambiente muito bom e remuneração
compensadora. Carta por obséquio para a portaria dêste Jornal,
sob o

_¦_____..

n." P-79 531, mencionando experiência, pretensões, cur-
______________ „_„„-.:.. ..„.,-.____________, :~.l...-¦..,- «,.1..*—.

iCUiüTii c üuuü.,"pL--'ja[J

marcar entrevista. Absoluto sigilo

_,___.,„._. ..  .. ... «¦¦¦
I Ul IV." 7-TTT

(P

Farmácia
Zona Sul

Precisa-se meio-pr<ítico para
manipulação. Apresentar-se mu*
nido cie referências ò Rua Raul
Pompéia, 168.

Farmácia
Zona Sul

Pr.cisa-se balconista. Aprs-

sentar-so _ Rua Raul Pompéia,

168 munido da referências.

Gerente
de Hotel

Isto lhe
interessa

Firma de âmbito nacional,

está admitindo homens de 20

a 40 anos, para contatos hu-

manos.

EXIGIMOS:

Bon aparência, ser isento de
incapacidade, ser dinâmico.

OFERECEMOS:

Tempo livre, semana de 5
dias, prêmios, comissões e
treinamento.

Entrevista com o Sr. Danilo,
!i Rua do Carmo, 6 s| 601, dia
6, das 8 às 11 horas.

Técnico em refrigeração
de amônia

CHRISTIANI-NIELSEN precisa para tra
balhar em uma obra a 150 km do Rio. .

Apresentar-se com documentos, à Àv
Rio Branco, 311 - 9.° andar. (P

Precisa-se
cozinheiro

Para bar, Capri Hotel e ar-
rumadeira. Rodovia Wash-j
ington Luir, km 1,4 — Caxia

Vendedores
Bergom S;A, admite venda-

dores com ou sem prática —

Aiuda de custo e comissão.
Procurar Sr. Alfredo, diária-
mente das 8,30 às 14 horas,
à Rua José Bonifácio, 458 —

Todos os Santos.

Mecânicos
de

Precisa-se do gerente para
hctel de veraneio em Petró-

aob o polis, com parque e anexos.
Tratar na Avenida 13 de Maio,
23-D, com o Sr. Rogério.

Carpinteiro
Prcclsa-se i Rua das Laran-

ieiras, 227, falar com o Sr.
Eduardo, munido das carleiars
Profissional e d» Saúde. (P

Imperial S/A
Precisa de balconista para

seção de peças e balcão. Ofi-
cina com prática comprovada
pela carteira profissional e que
tenha trabalhado em oficina
autorizada Volks. Tratar Av.
Gomes Freire, 333J45 com Sr.
José Raymundo.

Precisa-se, com prática
motores Diesel, gasolina c

equipamento pesado. Procurar

Sr. Victor. Av. Brasil, 12 698

(Mercado São Sebastião), Cons-

trutora Ferraz Cavalcanti S.A.,,

Rua A, Quadra BL. I

Engenheiro para Chefia de
Departamento de Manutenção

Importante indústria brasileira procura para CHEFIAR
Departamento acima, TÉCNICO de gabarito e formação
especializado com as características abaixo:

Idade entre 30 e 45 anos.

Personalidade definida para cargos de chefia.

Experiência mínima e comprovada de pelo menos
5 (cinco) anos para supervisão dos engenheiros
em trabalhos de obras civis e de manutenção
preventiva elétrica e mecânica de equipamentos
e máquinas industriais.

© Habilidade em planejar, orientar e controlar todas
as atividades do Departamento.

Os interessados deverão escrever para a portaria dês-
te Jornal, sob o n.° P-79 914, enviando "Curriculum Vitae"
com detalhada descrição de cargos anteriores e indicando
pretensões salariais. \v

Firma de âmbito internacional no ramo de

cosméticos e perfumaria, sediada em São Pauio,

precisa elemento dinâmico para vender seus pro-

dutos no Estado da^ Guanabara.

Propostas, por cartas á Caixa Postal 30 926

São Paulo. ffi

QUÍMICO ANALISTA
ou

TÉCNICO ANALISTA
Importante Indústria desta Capital, necessita urgente de

profissional competente, para análises de óleos comestíveis, sa-
bões e correlatos. Salário compensador. Semana de cinco dias.
Os candidatos deverão escrever para a portaria dêste Jornal,
sob o n ° P-79 703, com referências e CURRICULUM VITAE.. (P

RECEPCIONISTA DE OFICINA
Revendedora Autorizada de veículos Nacionais

procura para a sua Oficina, pessoa com prática de Re-

cepção, encaminhamento e venda de serviços.

Procurar o Sr. Osvaldo à Av. Suburbana, 79 -

Benfica - dia 8, às 184ioras. ffi

_
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Carros roubados
O Serviço de Utilidade Pública da RADIO

JOIlNAí. DO BRASIL relaciona, abaixo, os carros
roubados na Guanabara c que ainda não Íoram
recuperados pela Polícia. Quaisquer Informações
sobre o paradeiro deverão ser dadas pclo telefono
£3-1519.

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 20-1, azul. — 1965. RJ 7-08-78, cinza.
1963, MG — 3-73-05, motor B.3 223 754, verde/
cinza. — 1966, SP — 17-47-00, motor B.B 044 230,
cinza. — 19C5 — MG — 2-21-68, motor 
5 036 449, azul. — 1966, GB — 25-85-67, motor B.
(3 047 136, cinza. — 1904 — 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 Porto Alegre, cinza chumbo, mo-

© ANIMÁiS E AGRICULTURA O ESPORTES E EMBARCAÇÕES © ENSINO E ARTES © MÁQUINAS E MATÉRIAS

ANIMAIS E

ANIMAIS
CÃES. Filhote pequinôs lindos.
Vendo, Rua Petrolândia, 121, ap.
102 - Jardim Visla Alegre.
CANICHE - Vendo machos • fè-
mea prelos. Tel. -47-6707.
CAVALO — Mestiço, grande, ades-
trado, puro trote e próprio p-ara
crianças, senhor-as. Também 5
arrüios tipo hípica perfeitos. —
lei. 25-7507 - Ullysses.

AVES E OVOS
CUNICULTURA Sanla Terezinha
Coelho» Gigante Branco, Gigante
negro — Angorá Gigante Flancles.
Azul Viena, Amarelo Borgonha,'
Chímxila, Borboleta para corte —
reprodução e laboratórios. Granja
Sta. Terezinha — Parada Anqéli,
ca - E. Rio. Tcl. P. Angélico 2

Peles Cortidn!.

CAVALOS - Vendo dois, nara
montaria, completamente arrea
dos. Negócio excelente. Ver dià
riamente, na Rua Comandante
Rubem Silva, 105, Jacarepaguá,
Freguesia.

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 tet 29-7138. — 64, MG

C4-60-80, cinza escuro, motor B4-0H 483. In-
formações para o tel. 3083 Juiz de Fora.
CHEVROLET, ano 51, GB—13-6319, azul, motor
44 421. Inf. 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,
jnf. 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.
DKW, ano 1965, GB 25-07-29, motor S-078.675,
creme. 1963, GB — 19-70-31, motor V. 037.395,
cástanho/gêlo. — 1962, GB — 18-21-17. vinho/pé-
rola. — 1965, GB — 40-57-52, amarelo. — 1960, GB

16-29-70, motor VOO.55 380, azul. — 1964, GB-
21-74-28, motor V.046 871, cinza.
3PORD, 49, taxi preto, GB — 4-37-83. Inf. para O
tel. 26-2480.
JíC-60, GB — 14-16-81, grená. Inf. para 46-1381.;
•— 65, GB — 23-06-02, ouro velho. Inf. para o tel,
48-7557.
¦ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, ano 1959, GB —
S-04-99, motor OM.321 919 AO.500 025. verde/ver-
melho.
PLYMOUTH 38, GB — 81-92, verde. Informações
ipara 26-4615.
VOLKSWAGEN, ano 66, GB — 27-72-99, azul
atlântico, motor B.416 724. Inf. para a Rua Maria
c Barros, 1 025. — 64, cinza-prata, chapa 2 600 da
São Luís do Maranháo. Inf. para 45-6606. — 66,
SP — 32-63-60, pérola, motor B.403 922. Inf. para
o tel. 34-3198. — 66. GB — 26-9689, grená, motor
B.387 946. Inf. para o tel. 29-0009 ramal 213. —
CG. azul, motor B.2 059 167. Inf. para 54-1396. —
63, MG — 14-0-43, azul claro. Inf. para a Rua
Marechal Hermes, 238, em Belo Horizonte. — 63,
DP — 2-49-03, azul. Informações para o tel
36-3650. — 64, GB — 12-24-43, motor B.21 92 06,
côr de vinho. Informações para 58-0944. — 63, ver-
de, GB — 21-43-88. Informações para o telefone
53-1602. — 65, GB — 23-85-32, vermelho escuro.
Inf. para o tel. 37-1918.

Fim, âe semana
~~

Dispondo de tempo para este fim-de-semana
uma hoa sugestão é um passeio à, GRUTA DE
MAQUINE, distante de Eelo Horizonte cerca de
130 quilômetros. Há muitas atrações, mas se des-
taça como centro das atenções a gruta própria-
mente dita, com seus oito salões e seu impressio-
paute aspecto Interior, cheio do estalactites e es-
talagmites, cascatas e a infiltração de água pelaa
a-achaduras. Vai-se até Belo Horizonte e dali to-
ma-so a BR-40. No quilômetro 111 dobra-se à di-
xeita para Cordlsburgo e roda-se 22 quilômetros
até o local da GRUTA DE MAQUINE, ao pé da
serra do mesmo nome e junto ao Córrego de
Cubas. A viagem toda é feita em asfalto. Não fal-
tam hotéis e restaurantes que podem ser escolhi-
dos nas diversas cidades por onde passa a BR-40
e até Cordisburgo. Se você deseja maiores esclare-
cimentos a respeito, telefone para o SERVIÇO DE
UTILIDADE PUBLICA DA RADIO JORNAL DO
BRASIL.

Todas as mais recentes informações sobre as
condições das principais estradas de acesso à Gua-
nabara poderão ser obtidas pelo telefone 22-1519
— UTILIDADE PUBLICA DA RADIO JORNAL
DO BRASIL.

Se você ainda não conhece o santuário da Pa-
õroeira do Brasil, aproveite este fim de semana e
visite APARECIDA DO NORTE. Há muita coisa
bonita para ser vista e, além disso, você poderá
tomar conhecimento de fatos históricos e milagre3
ligados àquela localidade e à Padroeira. Você de-
verá seguir pela Rio—São Paulo até o quilômetro
47|48, entrar liara Paracambi, passar por Men-
des. Barra lio Pirai. Volta Redonda. Barra Munsa,

COELHOS — Fornecemos reprodu-
tores da raça Ghfnchllz gigante —
Entregamos também abatidos pa-
ra restaurante. Rua Sanatório,
329 - Cascadura.
POODLE-TOY - Vendo filhotes
fêmeas corn pedígres — Telefo-
ne 47-1907.
VENDE-SE casal pincher miniatu
ro, 200 mll. Ver dar, 14h às 20h.
Travessa Tamoios, 32, ap. 305 -
Flamengo.
VENDO cachorro pequínês, c| 2
meses. Tratar à R. Luís Vahia
Monteiro, 80. J, Guanabara, Ilha
do Governador.

Veterinária de
emergência

Atende-se a domicílio,, n

qualquer hora. — Iel. 27-8200
— Dr. Heitor.

tRATORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS
MOTOR de arranque Delco Remy
n. catag 1 109 313 vcndo|troco
dois. em perfeito estado. Tel.t ..
32-9671, segunda-feira.
TRATOR fORD - 1951 - Modj.
Io SN — «quipado com pliinas e
arado. Tratar Evinil. T«l. 2327 ou
2328.

Terraplenagem
vendo

Escavadeira 22-B c| thowel,
moto Scraper DVV-10, loader
Euclyd 9-BV, tratores D-7
3-T. HD-20, DS 2-U, D-4, 7-U,
D6 8-U, basculantes Ford
F-600, camlonetesFord e Che-
vrolet, cavalo e carreta rebai
r.___, caçambas Dempster pi
pedreiras, tanques para água,
rosários, roletes, guinchos etc.
TD-18. Ver . tratar a Rua Be-
lém, 160 — Realengo km 30
Av. Brasil.

üm mu
NÚNCIO

TEM QUE
SER BEM

Esportes e Embarcações
BARCOS E LANCHAS
BARCO Classe Pingüim - Equi
pado com vela de Dacron c| nu
meral internacional, em ótimo es
tado. Vendo urgente. Ver no Clu
be dos Caiçaras. Tratar pelo te-
lefone 47-7670 ou 52-0087 com
Aldo.
BARCO A REMO - 4 lugares,
Crí 180 000. Ver Trav. Wnditl
Cúri, 10, ap. 209 - Niterói
Tel. 58-3173 - Rio.
EMBARCAÇÃO para pesca ou tu-
rismo. Popa de leque. Casco, sj
uso, comp. 8,50 m, larg, 2,30
com cabina. Base 1 500. Vor na
Pedra de Guaratiba, ponta Groi.
sa, .ccrn Dona Cora.
LANCHA HIDRO-V - Johnson, 40
HP, vaga no C. R. Guanabara.
Reboque dc estrada. Financio,
46-0237.
LANCHA — Vendo ou treco por
carro 21 pés, convés duplo, toda
nova cabina fechada c| banheiro.
Geladeira pia elc. Motor Penta
BB-70 - 1 C. Ramos c| Antônio
ou 45-3835 c| Orlando — Aceito
ofe ri as.
LANCHA — Compensado -lOmm
prea fechada volante, geladeira.
Final reforma laVe Club Ramos —
R. Gérson Ferreira — Sr. Cruz.
LANCHA Hydro-V, pouco uso,
4,70 x 1,E0, bancos estofados,
a tapeta da, capola, toda equipa-
da, 8 passageiros, puxa 2 es-
quis, motor "Johníon" 05 HP,
ólimo funcionamento, facilito. —
Te ls.: 48-8460 ou 46-1111, Hélio.
VENDO - lancha casco Hidro"-V,
17 pés, meter Aero-Willys, mari-
timo 90 HP. Nôvo, 

'equipada 
com

farol, carreia, coberta, estcfnmen-
lo e demais acessórios. Preço: 6
milhões. Aceito oferta. 34-1085
cem Raposo.

VENDE-SE uma lancha motor
Johnson 25 HP — Bom prero.
MagBlhies - 30-2752.
VENDE-SE lancha 21 pés, com
cabine, geladeira, pia WC, mo
tor Ford, reversão hidráulica -
Base NCrS 12 000,00. Ver c tra-
tar com Sr. Jorqe — Rua Pinto
Auboin, 358. Tel.: 96-0394.
VENDE-SE - Uma~(irianThaT"nK^
tor sueco 12 HP à óleo lodo re-
tifícado, casco em bom estado,
ótimo pnra pesca e recreio.
Ver e tratar a Estrada Rio-Jequiò,
46 —¦ Ilha do Governador, com o
Sr. Bruno.
VENDE-SE barco 5,50 m. com
motor ceniro. Albim, 10 HP. Te
lefone 56-1207.

MOTORES E EQUIP.
MARÍTIMO
LANCHA - Vendo motor 50 HP,
centro, com cabine, 18 pés. CrS
3 700, somente i visía. Telefone
47-5637.
MOTOR DE POPA Johnson 50HP
todo revisado e pintada — Ver e
tratar na Rua Viseond» Silva, 603
fundo» — A partir da 2a.-foÍra.
VENDO motor dõ" pôpã,~45 H.p!
Quase novo. Preco 1 700. Tratar
D. AWiza - 36-0847.
MOTOR DE POPA - Johnson 28
HP, na embalagem, |unío com vo
lante, gualdrcpes, mudança re
mota, etc. Tel. 27-5985.

CAÇA E PESCA
VENDE-SE um arrastão novo todo
de Nylon 40xóm — Tratar Rua
Santa Clara, 85 com Sr. Luiz.

DIVERSOS
VENDE-SE babí salva-vidas p. 6
pessoas e 1 canica Ascot c/3m
de compr. Trntar 27-0418.

ENSINO E ARTES

A primeira palavra do
seu anúncio classificado é
muito."importante.. É até
impressa em maiúsculas,
chamando logo a atenção
dos interessados para a
sua . mensagem. Aconse-
lhamos a escrever primei-• ro:

O bairro *
nos anúncios de imóveis

A profissão
nos anúncios de emprego

A marca e o ano
nos anúncios de veículos

O objeto

nos anúncios de utilidades
domésticas.

CLASSIFICADOS DO

VENDE-SE piano Modsteih com l
ano e meio — Garantia — I nii-
Ihao, sofá espuma 4 lugares —
500 mll. Título Touring — 220
mil. - 37-7070.
VENDO — Piano nova, perõ~bã
cepo de melai, cordas cruzadas,
3 pedais e uma Quílarra Giantni
nova - Tel. 36-4152. _
VENDE-SE piano N lendo ri", ternT
novo, pedais, s| uso, copo me-
tal. Preço 1 200,00 à vista. -
Sua I, Bloco 6, Entrada 6, ep.
301. Ivone. — Atrás da Igreja
Guadaiup, Fundação Dccdoro.
VENDO acordeão ÍFTr~Ttã7Íõnõ
novo - 180 000 - Tcl
49-1063.

VENDE-SE um piano francês
Cr$ 400 000 - a. Cirmen - T<';2-8923 

(à tarde).
VENDE-SE piano Otlo Halbe <;,
perfeito estado. Preço à vista
Cr$ I 000 000. Ver á Rua BarS
de Guaratiba, 226 — Gloria.
VENDEM-SE PÍÀNOS -"""Sim-fi
nanciiidcs, por preços do OCQSÍÕC

Rua Santa Sofia, 54, Sae.-i.
Pena. Casa especializada.
VENDO, I acordeão "Hohner" 96
b/iixcí, 1 rádio de cabeceir.-

Philips" 4 faixas, 1 esiojo cl
:ompasso cem 15 peças, tud
alemão e 1 crpingarda -checa <•
22 cem íerrelho, I tiro. — T-.
32-7609 - Sr. Horst.

MATERIAIS
MÁQ. INDUSTRIAIS
ALUGAM-SE: guindaste Hyster pj
5 tonoladas, máquinas de solda
movidas a motor dicsel, compres-
sores de ar acionados por motor
disse!. — Tratar: Monag, Rodri-
go Silva, 18, salas 401/2. Telefone
22-8616.

VENDE-SE um conjunto de rr.
[quinas para padaria. Ver na P.
ça Quinlino n. 18, com O-víM
e traiar com o Lir.-,, tel. 29-611;

APARELHO SOLDA OXIGÊNIO -
C| 2 garrafas, completo ó qullrs,
automático, c\ nianô-netro, punho
e mangueira. Vendo base 500
mil, Sr. Aurélio.
EMPÍLHÃDEIRÀ" usada, para 3 ÕÕÕ
quilos, compra-re. Fone 34-1796

Frank.

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO

GERADOR - Alugo de 8 KWA .
12KWA para colégio. Telefona
para 4Í-6699 cu 42 0050
MAQUINAS 3 tornos mscSnlcos, 2
furadelras, 2 esmeril. Estrada do
Cafundá, 614, Sr. Murilo. Jaca-
repaquÀ.
MAQUINA >enlx n. 4, 60x44. pa-
ra Impressão cu corte vinco. Tra-
tar Rua Visconde do Pirajá 332-
fundos. Ipanema.
MOTO NIVELADORA - Otimo
estado, vende-se uma Petfibone,
comandes hidráulicos, motor GM
Tratar na Rua Cuba 512, P. Cir-
cujor. Tol.: 30-0671.
MAQUINAS DE FURAR, esmeril,'
teste induzidos elc, vendem-se.
3oin proço. 3r. Renato - Vise.
Itamarati, 41. Maracanã.

BRASIL

MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA e
vários motores usados. Vendo ba-
rato. Rv. Cardoso cie Melo n.fl
IBJOsvaldo Cruz).
MAQUINA solda, elétrica p,e rT
trabalho) pesados e contínuos, 2
anes de garantia, 200, 300, 400
6 6C0 amp. fòrç,-í o luz a partir
de 65 míl. Rua Gcrvásio Peneira
7, antiga R. 18, IAPC, Irajá
MÁQUINAS solda elétrica - No
vas, diretamente da fábrica, .
anos de garantia, não se de
enganar p. aparência externa,
nheça n. acabamento infamo
Não compre sem comparar a pnr-
tir de CrS 45 mil — Run Joié
de Queirós, 195 — Benlo Ri
beiro.
MÁQUINAS INDUSTRIAIS - Com-
pressór, velocidade 850 rpm, 112
HP. Máquina de furar de banca-
da, eléirica, metor 1.4 HP. 2 tor-
nes do bancada n.° 4. Cavaleis p-
mntor de Vclkswaçjen, 1 esmeril
elétrico de bancada. Solda clcíri-
ca modelo TV 150, marca Trans-
weld 40 amp. 4 KVA - 150
Volt. Prensa para retirar engrena-
gem de virabrequlm e cutr« tra-
balhos. Tudo em perfeito funcio-
namento. Ver na Estrada do Ga-
leão, 5110 - Ilha do Governador.
Traiar c-m o Sr. Mala, Rua Pau-
lo Fernandes, 23, 6.° andar, das
12 às 18 horas.

COMPRA e venda _ Consérf
reforma em mácuinss de e

crever, somar, calcular s mir, •
grafo. Facilidade de paoam,
e Garantia absoluta. Rua
chuelo, 373, gr. 505. Telefo,.

GRANDE OCASIÃO - Vende-s;
maquina Burroughs Sensimat mt
delo F-250, com mesa própri-
guaíe nova — Preç=: Crí .
5 500 000. Ver e tratar na Ru
Melo e Scusa n. 101 - SSo Cri:
tovão, com Sr. 

'Roberto.

KARDEX REAAINGTON. Vendo ür
gente, 2x16 gav. 1x20 gav. vi.
cha 5 x 8. — Preço do oc,
sião. Ac. ofertas. Av. Alte. Bp,
roso, 6, _s[ 702.
MÁQUINA escrever por 80 00Õ ^

. duplícador AvMco! próprio pa-
ra p/o'íssôra. Msria Freit.-s, 42,' 

507. Madureira.
MÁQUINA DE ESCREVER REMÍNS
TON — Seml-porlátil, cm ólimo
estado e oulra óo. mssa. Vencfo
baratissimo. 29-1914.
MIMEÓGRAFO - Vendo um, 

~~\7-

do„ marca A. 8. Dick, U.S.A.,
modelo 59, _ func. com tinia ,
mais unia máquina de escrever Re
mington de mesa modílo antiçjo,
- Av. Borges cl» Medeiros, 2 363..
ap._J03. Dairro_ Ugca.
MÁQUINA dc escrever. Vende-s-
Av. Mem de Sá n.° 20 sobrado -
Lapa.
MAQÚI NAS 

"- " 
Escrever - Ven-'

dem-se várias. Rua AítJnga, Al -*
Inhaúma.
MAQÜiNAS D_ CONTABILIDADE.
Reminghtcn 283, teclado cléi-rico.
Tildo automático, varies somaria*

_es cem garantia. Te!. 22..1793.
Temor, também máquina Ruf Sal-
do Duplex.

MÂQUINAS DE CON fÃS I Ll D ADE
Audit Olivetti, Naticnal 3 COO c

31, Burroughs, Ruf Saldo Duplex
e Remlngton. Um ano de cia-,
rantia. Tel. 22-3793 - Também
financiamos e compramos,

MÁQUINAS DE ESCREVER - Ven-
dem-se 14 o 2 c!e cornar 500 00CI

Rua Miranda Vale, 113.
VENDE-SE 2 maquinas, uma da
escrever Olímpia e uma de cos-
tura White elétrica portátil. —
Quase nova. Rua Domingos do
Couto 28. Campo Grande.

COLÉGIOS E CURSOS

retomar a Pre.sirlente Dutra e, no quilômetro 247,
encontrará a melhor entrada para Aparecida do
Norte. Se você deseja maiores esclarecimentos só-
Jjve APARECIDA DO NORTE, teleione para o
SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA DA RADIO
JORNAL DO BRASIL.

A UTILIDADE PUBLICA DA RÁDIO JOR-
NAL DO BRASIL recomenda aos motoristas que
mantenham nas estradas velocidade regular para
o trecho que estiverem percorrendo, estando sem-
pre atentos aos veiculos que encontrarem. Redo-
brem sua atenção nas ultrapassagens que áemsi
ser evitadas próximo às curvas.

Para os que desejam fugir do Rio mas per-
manecer junto ao litoral, a melhor indicação ó
Cabo Frio, em cujo itinerário haverá oportunida-
de de passar por algumas cidades que oferecem
praias bonitas e recantos convidativos. Dê prefe-
rência à travessia das barcaças entre Rio e Nite-
rói. Depois siga pela BR-101 até Tribobó. Dobre a
direita e tome a RJ-5, passando por Maricá, Sa-
quarema, Araruama, São Pedro d'Aldeia e Cabo
Prio. Não faltarão bons hotéis e restaurantes e a
cada instante grandes atrações turísticas.

Para os que querem clima de montanha há
tíuns alternativas de preferência: Teresópolis ou
Friburgo. Se você deseja maiores informações
para um desses itinerários, telefone para 22-1519,
SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA DA RADIO
JORNAL DO BRASIL.

Os que preferem ficar no Rio neste fim de
semana, além dos habituais programas de suas di-
versões costumeiras, poderão encontrar tempo paraalguns agradáveis passeios. Lembramos os seguin-
tea pontos de referência:

PAO DE AÇÜCAR — O bondinho aéreo parteda Praia Vermelha—Urca e funciona das 8 da
manhã às 10 da noite. Não há problema de racio-
namento de energia, pois sábados e domingos não
há corte.

QUINTA DA BOA VISTA — Podendo visitar
o Museu Nacional, das 12 às lGh 30m; Museu de
Caça e Pesca, das 9 ás 17 horas, sábados e do-
mingos; e Jardim Zoológico, das 9 às 19h 30m.

PARQUE DA CIDADE, na Estrada Santa Ma-
rinha, na Gávea, onde se encontra o Museu da
Cidade.

PARQUE LA.7E — Rua Jardim Botânico, pró-
simo a entrada do túnel Rebouças.

JARDIM BOTÂNICO — das 8 às 17h 30m.
na Rus Jardim Botânico, 920.

ARTIGO 99 Matrfcubs abertas,
E. Ipiranga. Rua Marqtrôs São
Vicente, 37 - Gáv.a. T.I.: ....
47-0442.

PRIMÁRIO NOTURNO - Matricu-
Ias abartus, Escola Ipiranga — íí.
Marques São Vicente, 37 — Cá-
v«>. Tel. 47.0442.

TAQUIGRAFIA - Aulas ri«'I-
culares — Alétodo Marti, ensino

...(„„, -,. .-. --;,¦-.-, — completo - da> 19 às 20 horasAPRENDA a dirigir cm Volks. e — fe|, 26*1691.
Gordini. Apanho a domicílio nn'
Zona' Sul. Preparo documentos e
nSo cobro Taxa de inscrição
Tratar 57-7845 - Mauricio.

TAQUIGRAFIA MARTI (E.P.E.) -VIOLÃO
PoMuçuc» 30 aulas. Adapt. idio-
mas 20 dias. Tel. 37-5514 — Av.
Cop. 10311201.
UNIVERSITÁRIO - pTícisa-sc pa'-
ra lecionar Matemática uma vez
por semana de 7,30 às 10,30h.
Salário CrS 45 000. Rua Uranos

1 412.

Leblon — Aprenda)
violão com Marilia Qaptista —
NCrí i,00 hora. Rua João Li-
ra 32 ap. 110.
VIOLÃO, guitarra, canto. Aulas
ind. Método eficiente, prático,1
em 10 aulas. Atendo apenas com
hora marcada. Tel. 29-2759. Prof.'
Medeiros.

Glnas.
Branco,
22-4705.

Ari. 99
ai c colegial.
156 sl 2919

Av. Rio
- Tel

(P

ATUALIZAÇÃO do Português. Re-
dação própria. Curso intensivo.
20 aulas. Av. Cop. 103J2O1 -
37-5514.
AULAS DE INGLÊS - LcciorTo~p7í
tico, conversação o curriculum es-
colar. Telefone 37-7007.
AULAS para primário. AJfabeti-
zacão. Tel. 34-3801.
ALFABETÍZAÇÃO DE CRIANÇAS E
ADULTOS — Aulas particulares
Tel. 49-3317.
COLÉGIO do Brás da Pina precisade professores de português, de
senho e música para os turnos
diurno e noturno e de ma teme-
lica s geografia para o Turno
diurno. Todos com registro no
M.E.C. Rua Taborari, 822.

CURSOS de Perucas. Professor
Rafael, inform. Salão Leonor. R
da Passagem 19. Tel. 26-0983 -
Compram-se cabelos.
CONCURSOS: Matemática, Portu-

r~ c—t-miiuwümjcic:—t7-;uin;
particulares e em grupo). 22-5474

DESCRITIVA - Matemática -De-
¦enho — Prof. militar prepara

ginas. coleg., escolas militares «
vestibular. - 29-1905.

ENSINA-SE Piano, Acordeão, Teo-
a Musical. Pré^ara-se para Es-

cola N. de Música. — Telefone
49-2063.
ENSINA-SE todo tipo de decapê
madeira barroco, opalina etc. Acei
tanvio encomendas, la. aula fira-
tis. — R. Eng. Moreira Lima, 120
— Praça do Carmo.
GREGG SHORTHAND - Foreign
lady leaches english and portu-
guese Shorthand Picas» Call.
25-6081. •
GRATUITO - Português curso
de 3 meses Rua Álvaro Alvim
24 gr. 601. Cinelêndio. Telefo
ne_L37-6249.  __
GRATUITO - Inglês « taquigra
fia, curso da 3 meses. Cinelân-
dia. Rua Álvaro Alvim n.° 2*4,
gr. 601. Tel. 37-6249.
INTERNATO' am Polronollj, am
magnífica chácara, piscina, 6 i
12 anos, ambos ci sexos. Tol.
4976.

INGLÊS PARA PRINCIPIANTES
NCrS 5,00 — horários — Mari,
Lúcia — Rua Professor Valadares
n¦ 55 - Tel. 3B-5395.
INGLÊS. - Dou aula de inglês
na residência do aluno. — Tei.
34-4467.
INTERNATO MEDIANE1RA - Pri.
mário — Admissão — Ginásio -
Para meninos de 6 a ló anos.
Departamento independente para
meninas de 6 a 13 anos. Pis-
cina — TV — Esportes — Clima
excelente. Inf. e A\atric fone:
2B-4760.
PROFESSORES registrados no Mi
nistério da Educação ou que te
nham terminado a Faculdade de
Filosofia, precisam-se de Materna-
tica. Português, Ciências.* Francês,
Inglês, Educação Física para os
turnos da tarde e da noite. Tra-
tar no Colégio Cristo Rei à Av.
Edgard Romero, ¦', n. 809 — Ma-
dureira — Vaz Lôbo.
PROFESSORAS - Preparam-se
crianças curso primário. Rua
Djalma Ulrich 23 ep. 902. Copa-
cabana.
PROFESSORA formada pelo Con
servatório Brasileiro de Música
leciona piano. Prof. Raquel. Tel.
57-6549.
PRECISO, urgente professor de
Ciências e Inglês com registro no
M.E.C. - Tel. 32-5161.
PROFESSORA particular allabeti-
zação até 5a. série. Port. e n<st.
Tratar Anna - 2e-8291^_
PORTUGUÊS, sociologia educacio.
nal, psicologia educacional. Pro-
fessor registrado oferece-se a co-
légios e/ ou dá aulas na casa
Ho aluno. Recados per favor cem
Dona Luzia pelo telefone 28-4711.
PROFESSORA PRIMARIA - Pre-
cisa-se c| reç. diurno e noturno.
Urgente. Av. Gen. Osvaldo Cor-
deiro de Faia, 121 — M. Her-
mes.
PROFESSORA - Recebe em sua
casa alunes para alfabetízação.
Inf. Iel. 2J-1359 - Preços raioí-

veis.

nova Â&ma
D0 JORNAL DO BRASIL
EM COPACABANA,
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REGISTRADORA National elétrica
99 999 pequena, de botão, qual-
quer ramo negócio. Preço mó-
dico. Rua Haddock lôbc, 350, loia

PLAINA L1MÃDORA de marca'Fair" 
curo de 420 mm. Vende-

e cu treca-sc per lôrno do 1
a V/2 m, entre pentos. Ver o tra-
fíir todos oj dias pela manha na
Av. Monsenhor Félix n.o 774 —
rajá. Sr. Orlando.

PÁ MECÂNICA- Otimo estodo,
vende-:o uma Allls-Chalmers mo-
tor HD-6. caçamoa 1 Vi J3. Ver
na Rua Cuba 512, P. Circular —
Telefono 30-0671.

VENDO máquina escrever perté-
til Olympia psr NCrí 3C0, não
aceito oferta - Tel. 56-H5.I,

MAT. DE CONSTRUÇÕES;
A PRAZO — Cimento Mauá e
tudo m.iis de l.a alé 30 meíet
iem juros. Bom Mestre Ltda. Te),
34-0305 - 25-0796.

COMPRO TELHAS Amlantes õii
Errtsiliio tf líicos pndem sar usa-
dr.s e quaisquer móveis. Telefona
Í3-3264.

fESOURA ELÉTRICA PARA CON-
fECÇÕES — Vende-se na embala-
pem, alemã, marca Kuris, modSlò
SOM 80, diâmetro de lâmina a
ím», espessura de corte afã 2
tm.,_ motor SO ciclos 220V. Preço
incluindo acussórioi e peças sò-
bressalentcs CrS 1,8 milhão. Vor
o tratar pelo tel. 47-9986 ou
47-0539, com Dona Rute.
TORNO "IMOR" 2, vende-se 1,5
entre ponto 1 150 cada, Rua In-
dependência, 76. D. Caxias com
MAURÍCIO.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS
VAA PIANOS NACIONAIS NO-
VOS E ESTRANGEIROS - Casa
especializada vende bem finan-
ciados, por preces de ocasião. —
Rua Santa Sofia. 54. Saenz Pena.

A CASA MOTTA Pianos, euro-
peus noves, Pleyel, Welmar, Pe-
trot. cauda e armário, a prazo
menor preço — 2 de Dezembro,
112 - Catete.

ACORDEÃO SCANDAL1 - Vende-
se. Trav. São Carlos n. 17 —
Estado de 5a - Tel. 42-5962.

ACORDEON — Hering, por moti-
vo de doença, vendo urn azul cj
2 registros, 80 baixos e 37 te*
das, pouco uso, afinado.-— Cr$
120 mil. R, Belisário de Sousa
n.o 244.

VENDE-SE uma máquina de lixar
e uma de costura para censertes
de calçados. — Tratar pelo tele-
lone 49-7797. Roberto.
VENDO uma plaina Atlas ameri-
cana com 7" de curso, ctimo e:-
tado, motor original 110:220 e

CIMENTO MAUÁ - Pfisto obra -
NCrS 4,40 - Tel. 3143915.
DEMOLIÇÃO. Vendãm-so ianr.
Ias, portas, talhas, forro, taco j
assoalho, azulejos etc. R. CcnsJ
tanto Ramos, 64.

DEMOLIÇÃO - Tacos peroba d
campo, ¦ ultimes 40 metros a 2 CO.

melro. Rua Pedro Alves 2ó".
Tel.: 32-9840 - Arlindo.

MÃTIrTÃL do cõnstrüçiõ - Ver
de-se no valer dc 1 700 COO p,

OCO COO, t 50 sacos da cimer
Mauá a 4 000,00 o saco. Tele
ne 34-1312, Sr. Silva.
"fiJÕLOS 

furados. 10x20x20, dire*
to da olaria de três, poitss ra*
obras — Rio — Mileiro 65. Tel.
28-4933.

TORRE METÁLICA - HERCULES
erm 40 ms. — A!una*se. Traiar

um tnrno mecânico com 0,70 de] 42-5000.
cnlreponto — todo equicodo
Preco de um milhão — Tel. ..
34-7312.

*

Gerador

ATENÇÃO - MUSICANTES
Órgão Hammon A-100 c| reverb.
Guitarra elet. c| amplif, (Da-
neletro), reverb. e trem. tam-
bor supersônico 404 cromado. —
Clarinete (Leblon) — Trombeta
(Conn). Sab. e dom. das 10 às
17 horas — Vieira Souto n. 438
— ap. 104 — Ipanema.

COMPRO um piano de particular
para particular — Ntgccío ripí-
do à vista - 574)960.

CASA MILLAN, planos, nacío-
nais, estrangeiros, cauda, arma-
rio, 10 anos de garantia, a
prazo sem |uros, — Ouvidor,
130 - 2.o and.

COMPRO 1 PIANO — Particular,
compra piano, pagando maior pre-
ço. Tel. 45-1581 — Chamar Sr.
Antônio.

PIANO 1/4 da cauda "crap.au"

cop» d» matai, 88 notas, corda»
cruzadas, 1 800 mil — Rua Soro-
caba, 277 — Botafogo.

PIANO BLUTHNER alemão legíti.
mo, copo de metal, cordas cruza*
das, 88 netas, teclado de marfim,
vcncle-se 1 por 800 mil • cutro
por 1 miíhõas — R. Copacabana

99-B.

-se .
Com 29 KwtS. equipado cj

motor s óleo Diesel de 52 HP,
.camisas cromo-prateaclas, com
dinamo, motor de arranque,
ra et ]a dor de água e óleo, par-
tida sutomátíca. Quadro pai-
nél com voltímetro, amperírrie-
tro e ciclagem. Pouquíssimo
uso. Marca Still alemão — Fa-
cilita-se. Tratar com Jayme —
23-9306 e 43-9949, das 8 às
10 horas ou 45-7990, das 20
às 22 horas.

VENDE-SE areia _. a NCrS 10.00
m. Pedra n. 1 e 2 a NCrS I5.CO
m. Saibro a NCr'. 5,50 m. Reti-
ra-sa entulho a NCrS 3,00 o ne-
íro. Entrega-se em caminhão da
ó m. Tel. 29-6276. Sr. i.íi.

INSTRUMENTOS E •
APARELHOS

vciiuu crjuipo Cabral cem .n-
rinqa de íííjua e c!e <ír, armírio
para instrumental, lustre flucrei-
cento. Rua Álvaro Alvim n. 33,
saln 908, Edifício Rex.

FERRAMENTAS

"''•¦.—•-"»-;•. ¦¦¦:.. •-yi
'.¦r^i.-rrr-y.y

. ~. •¦/yyoY:~*

NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 1100/ LOJA E
^__1_T.1_7=^__' ;;• l .-TTMT-grE-

PIANO PLEYEL - Vende-se. Ml
Ihão e duzentos -facilitados. Rua
Barata £|beiro_2001^p_._ll_21.
PIANO — Particular vende Pleyel
antigo. Telefone: 48-7663 Cr$..
450 000.
PIANO P.ETROFF - Seminovo -
Sem uso — Vendo — Apartamen-
to médio côr escuro nogueira —
Base 2 000. Fone 28-5640 ou .
34-2614.

PIANO — 390 mil. Rua Marechal
Falcão da Freta, 152, Realengo
Coletivo do I.A.P. I.

PIANO de estudo, no estado Crí
190 000. José Bonifácio 290 c| 4.
Todos os Santos. Tel.: 29-2248.
PIANO PLEYEL - 114 cauda, es-
Tado de novo. Vende-se motivo
viagem. Urgente. Inf. 47-4160.
VENOE-SE acordeão Universal, 24
beixos, usado durante 6 meses,

. 28-8650.
VENDO PIANO. PETROF - Tel.
34-7115* Rua Jiquibá, 155, op,
103. Tijuca.
VENDO um piano clársico novo.
Ver Rua Carolina Reidner, 15-A.
Catumbi.
VENDS-SE um amplificador Ipa-
me com 2 autr-falantes Cr$ 160
mtl. Ccrroia Dutra, 7S.204 —

Tel. 45-1441.
VENDE-SE uma batedeira profis-
sional completa, e uma guitarra
do solo e um amplificador Ipa-
me. Tratar na parle da manhã,
R. Sla. Alexandrina, 542, Rio
Comprido.
PIANO
38-8764..

Leciona-se — Telefone

AGENCIAS DE CLASSIFICADOS:
CENTRO (Redoviiria - E ilação Ro
doviária Nôvo Rio, 2.° nnd., loja
205 e Sio Borja — Av. Rio Bran-

277 - loia E - Edif. São
Boria); ZONA SUL (Botafogo -
Praia de Botafogo, 400 - SEARS;
Copacabana — Av. N. S.a tlc Co-
pacabana, 610 — Galeria Ritz; Fia.
mengo — Rua AWquês de Abran-
tes, 26 — loja E; Posto 5 — Av.
N. S.a de Copacabana, I 100 -
lo|a E); ZONA NORTE (Cascadura
— Av. Suburbana, 10 136 — Largo
dc Cascadura; Madureira — Estrada
do Portela, 29 — loja E; Méi.r

Rua Dias da Cruz, 74 — loja
P.nha — Rua Plínio de Olivei-

ra, 44 — loja M; São Cristóvão —
Rua São luis Gonraga, 156 - 1.0
andar; Tijuca — Rua General Roca
801 - loia F); ESTADO DO RIO
ÍDuquo ds Caxias — Rua José de
Alvarenga, 379; Niterói — Av.
Amaral Peixoto, 195 — grupo 204;
Nova Iguaçu — Av. Governador
Amaral Peixoto, 34 - loia 12).

FERRAMENTAS alemãs, poi. .
med. ingie:.-.; armário c/ 80 pe-
Ças, furadeira peq. de bane. im*
portada, torno n." 1, esmeril,
plaina Stanley, banc.ida peq. rn.'.-
deira c/ armário, transformadores
pequer.es elc. Tudo sm estado da
nôvo c/ pcuco vso. Particular ver.»
de, Av. Borges do Medeiros, n.*
179. Jardim de Ali — Traiar com
porteiro.

DIVERSOS

BALANÇAS - Vendo 2 para _..
socupar lugar, perfeitas. Fi lizo-
la de chão e uma de mesa. Pra-
ça Oilo de Maio, 106-A. Tel.: .-i
yO-0917 - Salvador.
BALANÇA — "Michelete" neva-
Capacidade 1 000 kg. — Vendera

Tratar com Sr. Germano — Tei.
45-6014.

FORNO ELÉTRICO - Vende-se nô-
vo, sem uso. Kent. Automático,,
dc embutir. No catáloqo, Cr$ 8íí0)

I. Vendo por 500 000. Ve/ c[
Augusto, Avenida Borges de Mb-
deiros. 2513 ap. 201, a partir do
segunda-feira.

MEDIDOR LUZ - Vendem-se 2:
GE - 960 Kc - 120 volt» -
Tratar 42-0777.

REGISTRADORA SWEDA. .Vendei
inteiramente nova, 3 somadorei»
Bares. Mercadinhos. Lojas etc. -«
Muito abaixo pre;o normal, Fa->
cilito. Tel. 34-8277. Freire.
VENDO um tacho de cobre. -•
Av. Oliveira Belo, 112.

Caixa
y?7
,:<;.:

CAIXA — Relação dos Processos em Exigência na
Caixa Econômica Federal cio Rio de Janeiro —¦
Procuradoria Jurídica — Av. 13 de Maio. 3? 35,
2.° andar — Processos n.°: 2G 032, comparecer a
P. J.; 36 580, juntar guia de quitnção de água;
37 956 — 45 483, comparecer a P. J.; 50 0G4, 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 quitação
de água; 60 322 — 60 310, comparecer a P. J.:
100 878, comparecer a P. J.; 102 806. retificar a
guia de transmissão; 103 348 — 105 926. compa-
recer a P. J.; 106 539 — 106 R76 — 106 948, com-
parecer .a P. J.: 107 237 — 107 337 — 107 588 —
107 808. comparecer a P. J.; 107 CS2, juntar guia
tíe transmissão; 107 991, apresentar quitação do
Imposto Predial; 107 997. apresentar quitação do'
Imposto Predial ; 103 015. comparecer a P. J.;
103 026 — 108 039 — 103 055 — 108 10-1 — 108 193
— 108 318 — 108 355 — 108 394 — 103 580, com-
parecer a P. J..



o OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS O DIVERSOS

E.i

JNDÜSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
ATENÇÃO — Vende-se tipografia.

1' *" 
Del Rlc Impressos, Rua Visconde', 

.de Pirajá 621 lo|á 7.

atVwVENIDA BRASIL -r Casa. AÚ7-
ç ¦ rçja-se uma pnra pequeno depósi-
ay to. Tratar à Rua Capitão Carlos,
ç; 

'140 
{Bcr.sucesso). Tom telefene.

ALUGAM-SE galpão e loja. Av.
.taóca, 1 331-A, Higienópolis.

AÇOUGUE - Ventlo
vndor Pires n. 240-D
Santos.

Rua Sol-
Todos os

ATENÇÃO - Guadalupe - Mer-
coaria com moradia, R. Marco;
Macedo. Contr. nôvo 5 anos, alu
nucl 40 000. Trai. R. Fred. Méier
15, j| 304 - Tel. 49-8633. Dia:
e Luiz. CRECI 1 074.

DUQUE DE CAXIAS - Vendo
AJ >oa 1 600 m2, c| lui, «gua

orça. Próximo centro, condução
rc, ¦... porta. Terreno teclo murado,
n. Mano e enxuto. Preço e condi-
q _itíS. Tratar Imobiliária Bandei-
( fonte, Run João Vicente, 13. -

.^Grupo 201. Tels. 2522, perto Cia.
c.>Tclef6níca. 
i FABRICA — Vende-se de muros,

i ca.xas dágua, anéis para poço e
alouns materiais de construção, c]
brm contrato e bom pcnto. Av.
Santa Cruz, 154.

.. GALPÃO - São Cristóvão - Ven-
'do 

prédio e galpão ccm estrutu-
ri»* metálica 2 ML 2m em terreno

:<l_ 4 ML 2m. 26-4115, 23-2232.
ALPÁO — Caxias. Passo contra-

M novo p! peq. ind. com tel. Fôr-
j.ÇÍ.JeL^ 29-5210 - Nilton.

^GALPÃO-MÉIER 
- Vendo, 320"tu?., 

força, cisterna 20 rfi, 28 mil
r'\i visla. Aceito oferta. Telefone¦[29-5210. Nilton.
•'GALPÃO - Áv. È"'asil (CajúT,
; área 101C0 m2, íren coberla
.8 000 m2, vdo. barato. Tenho"outras 

menores e maiores. Trat
Tcl.: 30-1336 (Salgado).

AÇOUGUE - Vende-se - Ru,
Urural -'n. 460. Motivo sociedade.
AÇOUGUES,'bares, armarinho, íãrv
choneto, quitandas e padarias.
Bons contratos. Pequenas entra-
das. Emprestamos para escritura
Rua Carolina Machado n. 32, Cas
cadura. Abreu, atendemos sá-
bados e domingos.
AVES E OVOS - Vende-sè~bõã
'oria. Ver e tratar com o pro-
prietário. Rua Ururat, II — Rocha
Miranda.
HAR-LANCHONETE - Fer. 4 500
mil. Cent. 5 anos, possibilidade
melhora, por 38 milhões, c| 15
entr. Rest comb. com Ferreira Fi-
lho, Av. Geremário Dantas, 39,
sobrado. Tcl. 92-0757 ou Jpa 288.

CABELEIREIRO - Vendo salão
em loja c/ contrato novo 5 ano;
faço qualquer negocio. Motive
particular. Tratar na R. Monte
vidéu, 1297, loja F, em írente
a estação da Penha. Tel. 30-8791.
CAIPÍRA e,n Cop"*, féria 207~c]
chopp Brahma; Caipira em Bo-
tafogo, casa do esquina, féria
11; Caipira próximo Lgo. Ma.
chado, féria 21, tuc'o em pé;Caipira no Catete, féria ó, en'
trada muilo facilitada; Lorchc™-
te no Calote, n| paga aluguel,
venao abaixo da ferir,; Lancho-
nete no Centro, horário comer-', 

pronta p| inaugurar, ven-
do pequena enlrada; idem em
Botafogo dú baixo de prédio, fé-

7, vtndo pequena entrada;
Hotel no Centro e| tcl. em to-
dos aposentos; Loja Centro C^
mercial Meyer, óm x 26m. Temos
diversas casas de todo ramo o...

G3. Informações Rua Catete,
274, ap. 309, c| Popo ou Gui-
Mermo.

LANCHONETE - Vende-sc em
Campo Grande. Ver e trjlar no
local com o próprio, na Rua Cel.
Agostinho n.° 104.
LOJA" DE MODAS em Copacaba-
nn. Base 32 000 000, . contrato
nôvo, aluyuel barato, pode mon-
tar qualquer negócio. Rua Ani-
la Garibaldi, 16, Tcl. 57-2630.
MERCEARIA - Quitanda e copa,
balcão frigorífico, 2 moradias. Es-
trada da Portela, 423
reira.

RELOJOARIA - Vende-se peque- VENDE-SE quitanda, tel. 58-2812.

CLA55IITCADOS - Jornal do Drasil, .ibado, 4-3-67 - 1 J

mo ponto com todcs
instrumentos do consertos de Jóias- R. Vinte Gustro Maio, 947 -
Eng. Nôvo.

CAFê, bar, e caldo de cana, çom
moradia e contr. nôvo, dá para
dois sócios. Rua Cabuçu, 127
Lins.
CAXIAS - BOTEQUIM - Ven-
de-sc na Av. Nilo Pecanha n
533.

¦ INDÚSTRIA - Vendo fábrica de'^confecções, 
com telefone. — Rua'. 

Antônio Rego, 1 011 — A/B.
Industria - Vende-se7~õcasi3í,
porta fechada, c| móveis, ponto,
contrato etc, s| passivo. 22-3996
- Creci 23.
INDÚSTRIA - Vendu-so uma toda
equipada para confecção da rou-
pus. - Tratar paio tel. 324414,
ccm o Sr. Romualdo.
PORÃO para deposito ou qual-
quer ramo cl entrada de carro.
Passo conlrato 5 anes c/ direito

¦ a renovação. Tratar na Rua Aris-r tides Lobo, 196-D, qualquer dia
menos domingo.

'_ PASSA-SE contrato galpão, 400
m?., serv» oficina ou dopósito c;' felv força, lur, no Estácio. Vor o- (ratar na Rua Néri Pinheiro 267
<) Orlando.

BAR - C. moradia, f. 2 500.
Preço 12, c. 5. Contr. 5 anos, ai.
50 mil. Mais detalhes c. Soa-
ros e Henrique. R. 13 de Maio,
85, gr. 201, s. 1. N. Igua;u.
BÃR - Só bebidas e salg., f
4 000, instai, de luxo, contr. t
anos. Al. 30 mil. Preço 25, c
12. Trafar c. Soares e Henrique.
R. 13 de Maio, 85, gr. 20], s.
1 . N. Iguaçu.

CAIPIRAS e bares - Tenho c/
entradas de 5 ou 6. Tem mora
dia. F. 3 a 4 m. T. Rua dos Ro
meiros, 58, s/ 301, c/ Cerqueira,

BAR cm Caxias — Vende-so. Pre-
ço de ocasião, cl pequena mo-
radia, na Av. Itatiaia, 176.
BAR c| moradia — Vendo-se, boa
féria, contrato a começar. — Rua
24 de Maio 252.
BAR e Merc. vendo, 6 põrtT de
esquina, pl 2 sóc. Tratar com
propriet. do prédio. R. Dr. Go-
dói, 575, final ônib. Manuel Reis,
Nilópolis.
BAR — M. pcnto Eng. Dentro —
Contrato nôvo f. 4 500 podendo
fazer o dobro, cara esquina. Tra-
tar Av. Amaro Cavalcanti, 1871

IA
BAR — Vende-se com Chopp da
Brahma, t bem contrato, aluguel
barato, ótima féria. Só salgados.
Não tem comida. Ver e tratar
Rua ^Aquidabã, 1243-B — Méier

Boca do A^ato.

CASA DE AVES - Vendo por
motivo de outro negocio. Rua
Bento Gonçalves n.° 2 — Eng.
Dentro.
CONFEITARIA E BAR - Vendo,
urgente, motivo viagem. Preço
abaixo do valor. — Rua Marechal
Modostino, 230-1, Realengo. IAPI
_— Faço qualquer negócio.

MARCENARIA - Vende-se 
"diver"-

sej maquinas pnra desocupar \u-
gar. Todas sm perfeito estado.
Rua Júlio_ do Carmo, 55.
MERCEARIA" - Quitanda - Ven-
de-se bom preço. Tratar fí. Alice
Figue|redo,_n-A_-1 Esn Riachuelo
MERCEARIA - Posso-se no melhor
ponto com direito a uma loja ao
lado. Otimo negócio. Run Eng.
Armindo Rangel n.° 51 l-A. Par-
que _Anchiela.
MERCEARIA - Vende-se uma,: mo-
ttvos o dono ter oulros negócios,
ponto de esquina com Cn«a do
moradia, serve para dois sócios,
não tem concorrente, vendendo
120 caixas de leite diários, gran-
de estoque, qrande movimento,
fazendo férias mensal mais de
10 milhões. Ver e tratar na Es-
trada dos Tolaeiras n. 4 Ó00,
Jardim Novo Realengo. Ônibus
744.

QUIÍANDA-MERCEARIA - Instala"
da de nôvo, vende de tudo, gran-
de oportunidade* Vende-se peio
motivo de ter 2 negócios e não
poder tomar canta. Traiar Rua
Maria J°'j,___08->_)_ - Madureira.

Modu- QUITANDA - Quaso esq. c|"Ãv;
Suburbana, fér. 2 ent. 2 resto
a combinar. Tr. Rua Silvans 107,
Piedídt ¦ Salgado (lado Rua
Goiás).

CAFÉ, BAR REFEIÇÕES - TijucaJ
féria sup. 7 000, fecha aos do- .-. , ,,„mingos, cont. 5 anos, alug. Cr$ 'L*
40 000. Preço: 48 000. R. Pereira1 omonh3
de Siqueira n.° 50.

MERCEARIA e quitanda - Vor
Lobo, contr. 5 anos, frigorífico,
féria 2 500. Entr. 3 000, p. a
combinar. Visla Alegre, balcão
frigorífico, pequena moradia,
contrato 5 anos, aluguel 100.
Entr. 4 500, p. 120. Vicente de
Carvalho, contraio 5 «nos, féria
2 000 garantidos, aluguel 60,
balcão frigorífico. Entr. 3 000,
p. 80. Tratar na Rua Lobo Jú-

30-3311. Hoi»

RESTAURANTE no Contro - V.
urg., boa casa, contrato 5 anos,
féria 14 milh. alug. nõo paga,
ds p| lonchnnele, 80 milh. Fa
cilito: 42-6755 - Creci 590.
SAIÃO DE CABELEIREIRcf-^V™.
de-so salão do caboloireiro, tem
muito movimento. Loia granda s
solo, podendo ser ( dividida tam-
bém para barbearia. Rua Pedro
Américo, 166 LMT^ Catete.
ALAO de Cabeleireiro. O TnT

(hor do Maracanã, vendo com
grande movimento, casa boa pr,
ra 2 sócios. Vendo por motive
do.cansaço. Tel. 38-1949, cha
mar Jarvls,

Preço 5 000,00 ou a_combin
VENDE-SE uma mercearia. — Rua
Caconde, 5. Bento Ribeiro.
VENDE-SE - ÕfÍcÍiir"dT~Z5í_IÍ
(os o fábrica de sapatos, contra-
to 5 ,-,nos - Aluguel Cr} 35 000.
Ver e trator na Rua Eliseu Vis-
comi n.° 47-A.
VENDE-SE Bar e Restaurante, con-
trato nôvo, alugue! 30 000, em
frente oo Cinema São Pedro. -
Avenida Bris de Pina, 21-A, Pe
nha, no local, Si*. José.
VENDE-SE uma churrascaria 

"cn;

Nova Friburgo e casa ccm tuno
de primeira e bon féria, motivo
de viagem. Tralar Iel. 27-73.
Almcid.1-.

COPACABANA - Bar-lanchonete
ccm grande cozinha com jJbsjibi-
lidade de fornecer refeições até
para fora. A vista 10 000 milhõe:
a combinar, 8 000 milhões — R.
Miguel Lemos, 51-F — Ao lodo
do Teatro M. Lemos.
COPACABANA - Vendo lancho-
nete moderna, pronta a funcio-
nar ou aceitam-se 2 homens com-
potentes de tomar conta. Os lu-
cros dividides - Rua Figueiredo
Magalhães, 598-B. Tratar na Rua
Barata Ribeiro, 302-A. Sr. Afonso.

SOBRADO - Aluga-se (passa-se o
contrato comercial de 5 anos) de
ímpio sobrado, no centro da
dade, vazio, cj forço ligada,
próprio para pequena Indústria,
completo cj instalações de gi
ráus e demais dependências. -
Ver e tratar Sr, Roberto —
Telefone 43-7247 - 43-7283.
VENDO ótimo galpão na Rua da
Prcclamaçao, Ó5B, em estrutura
melálica, rr.edIndol2xóó. Ver no
Iccal e tratar na Praça das Na
CÕcs n.o 520. Tel. 30-1403.
VENDO, nn Avenida Teixeira de
Cartro, 193, ótimo terreno jun-
to ò Garagem Citran, ccm 8,10
x 58, cm zona industrial e co-
mercial, ende se acha localizada
uma oficina. Ver no local e tra-
tar na Praça das Nações n. 220.
Tel. 30-1403.

BOUTIQUE - Vendo urgente, lu.
melhor ponto Copacabana

Toda cm jacarandá. P, 4. Ver
o tratar F. Magalhães, 226,
ia 20J.
BOTEQUIM Caipira - Vendo Rua
Carolina Machado 154-B, Madu-
rti.tyt. Contrato nova. Aluguol

30 000. 
BOTEQUIM - Vonde-se líTTW
nucl Vitorino n. 953 _-_ Piedade.
BAR — Vende-se um Com mo-
radia. Contrato novo. Ver e tra-
tar no local. Rua José dos Reis
495. Jr^ Luís. _
BAR — Rua Figueiredo Pimentel
132. Aluguel 30 mil. Vendo por
qualquer preço.
BAR - esq. Piedade fer. 3 a 4
ccm moradia e tel. casa mal Ira-
baldada vendo com 6 do entr.
Tr. Rua Silvana 107. Piedade
Salgado.

CAFÉ CENTRO - Féria 5 500
Horário comercial — Fecha do-
mingo, 6 anes de cont. — Preço
base 55 c] apenai 18 dos com-
pradores' — Palas — Trav. Ouvi.
dor, 21 sl 402 - C| Cardoso, Al-
bino e Vitor.
CAVALCANTI - Vende-ie- bar
mercearia. Rua Antônio Saraiva,
20-B; ótimo negócio. Preço de
ocasião.
CAIPIRA - Vende-se grando
ponto, pode dobrar. For. 5 400.
Alug. 40 mil, edificio, bom pr>-
ço pçr ser só, não di comida.
Rua Bario do Flamengo n.o 35,
loia G.

MERCEARIA-BAR, ótima localiza-
çao, Penha, moradia, telefone,
féria 3 milhões, entrada 9 mi-
lhões. Infs. Cicero, Rua Nicará
gua, 370, i| 202, Penha. Creci
n.o 323.
MERCEARIA quitanda. Vende-se
urgente. Bom movimento. F. 5 000

Motivo de viagem. Rua Gene
!?I_Ç?5.Í!_J?;._í2L_[iiH-ca 
MERCEARIA - Vendo na Penha",
ótima casa bem estocada, féria
mens3l de 7 milhões, alug. 35,
contrato nôvo, escrita na Cardep,
negócio de ocasião. Ver à Rua
do Couto, 433-8. - Tratar na
Frisa S.A. Tels. 32-8803 c 22-00B7

CRECI 205.
MERCEARIA - Vondo em Pieda-
de, gde. movimento em frutas e
bebidas, contrato nôvo, aluguel
antigo. Rua Clarimundo do Me-
Io 376-A.

CABELEIREIRO - Vendo melhor
ferta, base Cr$ 4 000. Molivo

doença. Alug. Cr$ 30. Rua Tadeu
Kcsciusko, 61, sob. — Fítima.
CAIPIRAS EM CAXIAS - Teí^Tc|
f| dc 6 e 5. e 7. Entradas de 20
m. Casas boas. Tratar Rua dos
Bombeiros, 58, sl 301, Cerqueira.

Comércio
Indústria

De máquinas, vende-se SJA,
: gsldòo próprio 1 000 m, sí

tuação ideal, ótimo negócio pa
ra pessoa com mais de 100
mllh. de capital. Tel. 54-3930.

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Vencia ete.)
ALÔ? — Casas comerciais... pa.
ra comprar ou vender... Antônio
Queirós.., «, nada maís... Efi-
ciencis e. rapidez... Av. Pres.
Vargas, 446, 2." andar.

BAR CAIPIRA - Vende-se. Fé....
8 000 c| 25 000 dos comprado-
res, contr. nôvo, aluquel bara-
to. Ajuda-se na compra. Av.
N. S. da Penha, 52-B _ Nogueira.
BAR - Bonsucesso, ótima lõcí-
lidado, fer. 3 milhões, contr. 5
anos, entr. 12 milhões. Infs. Ci-
coro. Rua Nicarágua, 370, s| 202- Penha. Creci 323.
BARES, açougues,, armazéns, lan
chonetes, mercearias, padarias i
outros negócios, temos para vá
rios preços, grande facilidade t
pequena entrada. Infs. Cicero,
Rua Nicarágua, 370, s| 202, Pc-
nha. Creci 323.

CAMPO GRANDE - Vende-se,
um bar, caipira. Rua Artur Rios
657. Estação de Augusto Vascon-
celos.
CASA DE AVES -" Vcndc-se com
tel. contrato novo de 5 anos
feito em 67. Alg. de 40. mil.
Vendo por motivo de outros ne-
gócios. Preço Cr$ 12 milhões.
Com 5 de entrada. Av. Amaro
Cavalcanti, 2C04. Eng. da Den-
tro.

MERCEARIA t BAR E CASA DE
AVES — Duas lojas pegadas de
esquina, tudo por Cr$ 10 mi-
lhões, sendo cinco de entrada
cu a combinar, tem moradia. Alu-
guel barato — Conlrato nôvo
Ver e tratar na Rua 16 n. 31
Coelho da Rocha, Estado do Rio
— Com José ou Artur.

SAPAIARIA de conserto. Vende-
se 2, urna nn Rua José dns Reis,
1 320, Pilares, esquina Av. Su-
burbapa e _outra_em Bonsucesso.
SAPATARIA DE CONSERTOS™
Vende-se — Rua Sousa Franco,
756-A. Vila Isabel. _
SAPATEIRO - Vende-se uma ofi-
cina de consertos, bom ponto,
motivo de doença. Facilita.se. Rua
Orojó, 229. Brás de Pina.
SALAO DE CABELEIREIROS - De
luxo — No melhor pontn de Ipa
nema. Ar refrinerado. Vendo íu
do ou parte do negócio. Tratai
pelo_ te!. 47-9100 - Marcellno.
TINTURARIA -"Vende-se mecaTiT-
7ada. R. Barão BomRetlro 63 l-A.
URGENTE -Loja tícidos, arma-
rinho, pacj.a.10 controlo 5 anos,
corn todo estoque, barato. Alu^
tiuol 40 mil. Rva Vcma Maga-
!?l°.s_!' • 34 — Engenho Nâvo.
VAZ LÔBÕ - Vende-se flçí^
gue. Rua Ana|ás, 116-B. Tratar

VENDE-SE açougue em Vicente
du Carvalho, ótimas instalações.
Negócio de ocasião. Tralar na
Av. João Ribeiro, 62. Pilares.
VENDE-SE ótima farmácia contra-
to nôvo. Entrada Cr$ 35 COO 000 meio
e saldo .1 combinar. Rua Joaquim I Maria, dos 14 às 19 heras'
Nabuco 20-A - Copacabana

PRECISO tel. 43-23; 26-40; 29-49
e 28; 48; 54; 34 - Tcl.: 54-2658.
TELEFONE - Vondo linhas 28,"
54, 48 ciu 34. Instalado «m «ou
nome com todas at garantias por
1 500, incluindo comercial. Tra-
tar com Sr. Américo. 54*3658 cu
Sr, Romualdo 42-7506 g 22-5532.
TELEFONE'- Compro 28, 54, 48
ou 34 pagando imediatamente
1 300. Tratar com Sr. Rolando.
54-3658 ou Sr. Romualdo 42-7506
o 22-5532.
TELEFONE 25-45, preciso urgen-
ie, transfiro 23-43, urgente tam-
bém 49. Sr. Oliveira, 31-3686.
TELEFONE comercial no CentTÕ^
estação 22, transfiro urgente tem
Intermediário. Trat.ir; Tel. 32-0112.
TELEFONE 

~27~ 
- Cedo, NCr$

? 5O0.CÚ ou iroco pl 45. Tratar
£7-9383, Sr, Orlando.
TROCA-SE linha 52 por 45 ou
25, ou vondo 52 por 1 milhão

PONTAL - Vendo, troco por Fio
re^ía, Touring ou flamengo, pro-
primário — 36-66tt5.
PANORAMA P.H. - Vindo 5 tl-
tulos a 2 000, do 15 dias. Sr.
Jair - 28-3173.
PARTICULAR -Compra de par-ticular titulo do lato Clube. Dr.
Hans _?3jól5 ou 30-7259.
SOCIO INDUSTRIA - Indústria
valendo Crí 200 milhões. Precisa
sócio, capital de apenas 10% ou
vende-sa - Tel. 45-9391.
SANTA PAULA - Titulo familiar
todo quitado. ^Jcndo melhor o.rer-
ta. Motivo mudança definitiva
desta_c;dade_29-1411.
TÍTULOS dõ 

"cíüíies 
- VÍndrTc

facilito parte, do Pontal Praia
e Country Club, Cr$ ÓC0 000;
Country Club de Niterói, Cr$
700 000; e aceilo oferta nara La-
goinhn o Flamengo patrimonial.
Tralar com D. Cecy, pelo telo-

"íiíos

Tratam-se e expurgamse bi-
bllofecas, processo francês. —
Tratar Sr. Lessa. Tel. 26-7588

Calista - 2 000

Chamar 26-5429, Sra. Eva fono 54-1996, de 9 ns 17 h

VENDO uma mercearia e qultanda. Vende de tudo, casa nova
com grande movimento e boni
estoque. Tralar no local, Rua
Aiéra, n. 12-A, Vicenle de C
valho.
VENDE-SE uma quitanda nã Rua
laranjeiras, 133, fundos, frente

Rua Ipiranga.
VENDb-SE farmácia na Penh
Estoque nóvo. Telefone p. favor
30-2629. Sr. Dia'

no Jocaj.
VENDE-SE 1 _salio ds cabeleirei:
ro, instalação moderna. Preço
módico, bem na eslação. Rua Fai-
cao Padilha,- 80, loja B. Bangu.
VENDE-SE ótima quilanda~ã"mer-
cearia. Bom preço. Tr. Rua Fer-
reira Leite, 142. Ver todos os
_chM._— Abolição.
VENDE-SE bom contrato mereça-

Aluguel 10. Boa oportunida-
de. Run Apodi, 56 - Bento Ri-
beiro.

VENDE-SE aviário, pequena en
Irada e bastante financiado. Av
Oliveira Bolo, 1 254, Vila da
Penha.
VENDE-SE um aviário com" iõ]ã,
melhor ponto, vendemos 15 cnyr.
por semona, 10 milhões à vista.
Não aceilo oíerla. Rua Amaro
RaiigeJ_n_.f_I_r-_Jacs_rezinho.

VENDO, por motivo do doença o
Confeitaria o Pastelaria Aclmil-
son. A mais bem situada da Vila
Kennedy, Rua Eduardo Souto, n.
54, com serviço de restaurante e
lanchonete. Organiia-se buffet
para festas. Tratar com o proprietário, de segunda a domingo, nc
local.

TELEFONE - Vondo linha» 54
48 — J4 — 28, instalado em i„
nome com todas a. garantias, por
1 5C0. Tralar Sr. Vianna, Tel.: ..
28-3714 -;_42-7506.

TELEFONE - 27-47 -"Compro. -
Pago à visla até NCr5 2 100 —
Tratar com Sr. José - Telefone
46-^082.
TELEFONE--
pago à vista
com Sr. Jc«ó

25-45 — Compro,
NCr$ 1 500. Tratar
- Tel. 46-2882.

ap, IUI — Sno Cristóvão.

,Mr....,,.. ,-. — VENÊÕ 2 TÍTULOS, QuitandinhaTELEFONE - Linha 47. Particular Clube c Clube de Regatas Guana-transfere. Tratar 47-9139. 1^'™' tol. 27-2267.
TELEFONE linha' 29/49, necessl-íVENDO

TITULO CAIÇARAS - Vendo CrJ
1 500.00 c-u-.-oiror novos. Te!' ¦
32-6454 • 26-1583. Dr. RodrT
gues. 
TÍTULOS DO VASCO - Ven-
dem-se 2 quitados - Tel.t ..
32-2848 - ARNALDO,
VENDE-SE um título de sócio
proprietário do Santa Paula Qui-
tandlnha. Motivo viagem. Prero
Crõ 600,00 - Rua Chaves Faria,
338 ap, 101 - São C

to de um p/ minha residência
Pago à visla. Tei. 47-3500, ato
10 horas. _
TELEFONE
Tratar no
Santo:.

- Vende-se um 49.
mesmo. 49-9096

HOSPITAL SILVESTRE
Titulo - NCrS 350,00 j visla
28-0760 - MARIO.

Calos, cravos
vadas, parasitas
da Assembléia,
Jaime Carreira.
De 8h30m às
Oó - 96-2268.

e unhas encra-
¦ cogumelo. R
79, l.o andar
Tel.: 22-5714,
18h. Cetel -

Praça

Refira-se
entulho

De obras ou apartamento.
Tel. 38-9790, Sr. Guilherme.

Walter Cardoso, comunica
aos clientes, amigos o 63 fir-
mas da praço que não mali
pertence a Oficina G.iivot»
Lida., desde o dia 10 de ia-
neiro de 1967.

Declaração
A quem interessar possa: a

firma J. Ramos Artigo» Piás-
ticos, sita à Rua Domingos
de Magalhães, 511, declars
para os devidos fins, que te-
ve os seus livros DIÁRIO n.°
1 CAIXA n.° 1, P.A7ÃO n.°
I, 2 e 3, EXTRAVIADOS du-
rantô as últimas enchenles do
fevereiro próximo passado.

Río de Janeiro, 3 do mar-
ço de 1967. — J. Ramot Ar-
tígos Plásticos.

DIVERSOS

MERCEARIA c| copa, botequim etc.
lem moradia. 10000 000. Existe
mais em mercadorias e maquina-
ria. R. Navarro da Costa -n.o 2
^•_A.arechal Hermes.
MERCEARIA - Vendo~lW!irãn-
de, bem montada e bem estoca-
da, tipo mercadinho, melhor
oferta. R. Senador Vergueiro, fiO
Joja D_—_Flamengo.
MERCEARIA - Vende.se em -bom
ponto e com moradia. Não aten-
dc por telefone. Rua B. Bom
Retiro, 634-A.

aviano.
VENDE-SE 1 armazém com 2 resi
dencias. Estrada do Ota'

VENDE-SE - Mercearia c. matVSi
nário completo, fazendo boa fé-
ria. Preço 2 00n. Tr. R. CelMonteiro de Barros, 1 101 —
Austím.

VENDE-SE quitanda, aves e ovos,
aluguel 30 000. Contraio 5 anos.
R. Barão de Guaratiba, n. 7 —
Calete.
VENDE-SE um cabeleireiro silüã"
do a Rua Figueiredo Camargo n.
883, Loja D-l. P. Miguel. Preço
CrS 1 000 000 à visla.
VENDE-SE churrascaria e boate.
Aceita-se troca. Local: Teiesó-
polis. Telefene CETEL 2191. -
Av. Presidente Roosevelt, 1 320.
Sr. Freitas. Barra Imbui.

VENDEM-SE botequins, armazém
secos e molhados, lojas, sa!a<
aps. e terrenos. Tratar Imobiliá'

Bandeirante Ltda. Rua JoSoVicente, 13. Tel. 2522

CABELEIREIRO e loia de artigos
p. cab. Vendo ou troco por ap.
pu case na GB. Base 10 milhões
financiados. R. Marquês dc
Abrajltes^ 64, loia 4.

.vAVES E OVOS - Vendo depó-
«sito, bom movimento, varejo c

atacado, com um caminhão. Pre-
rÇO à vista 5 milhões. Estrada

do Sapé, 623. Rocha Miranda.
'¦(AVES E OVOS e artigo de qui•tanda e mercearia, residência pe

quena entr. troco por automove
jÃV, Brigadeiro Lima e Silva 20
«£ Jardim 25 de Agosto — Csi XlasI .!.-

iÇOUGUE - Vendo na Rua Ba-
jo de Ubá n. (247. Tem mora-

dia. Motivo outVos negócios.
ARMAZÉM e bar. Vende-se. Con-
trato nôvo, prédio próprio. Ver
e Tratnr Rua Carlos Sousa Fernan-
cies, 330, Olinda, Est. do Rio.
AÇOUGUE - Desmancho 40 to".

BAR EM IRAJA - ótimo ponto.
Ver na Rua AWquês de Aracati
n." 31. Enlr. 5. Creci 422.
BAR - Vende-se. Ver o tra'tar no
local. R. Edmundo, 339. Inhaúma.
BAR - Tiiuca. Vende-se, do~pro~
ferència admite-se sócio c[ práti-
ca do ramo. Dão-se, pedem-so re-
ferências, base p| sócio 10 m.
Inf. Glória, 338, 1.0, Leonel ou
Figueiredo. — CRECI 1098.
BAR — Vende-se. Casa pequena.
Motivo urgenie. Rua Haddock Ló-
bo, n. 230. _
BAR tipo caipira em Santo Cris-
to, contrato nóvo, ótima instala-
çao, feria acima de 3 com . sò-
mento 9 do ent. Ver Rua da
America, 44, tel. 30-3056, Edson.
BAR VENDO urgente por moti-
vo de ooença, casa em ótimo lo-
col. Ver à Est. Vicente Carva
lho, 1 4-13-A - Praça do Carmo.

CA.FÉ BAR - Vendo cj peq. mo
radia. Rua Adolfo Bergamini, 110- Motivo doença. Tratar local
Eng. Dentro.

MERCEARIA - Vende-se loja de
esquina, balcão f. c| novo, boa
féria. Av. Gereremário Dantas,
339-Ü — Jacarepaguá.
MÓVEÍS — Vendem-se7 em bom
esíãdo, 1 sofá-cama, 1 mesa con-
sole da marfim e I ràdiovitrola
Philips. Ver Rua Maldomado 81,
2.° andar. Ribeira. Tel. Ceie
96-0184.

VENDO - C. Grande, Vila Nova.ayiario na Estrada do Santa Ma-
/12. Facilito. Tratar com o

próprio.
VEND° - C. Grande, Vila NÔ~va, uma mercearia na Estrada deSanta Maria 712; passam na portaduas linhas de ônibus. Facilito.
Tratar com o próprio.
VENDE-SE um bar"7cm o prédio"Preço NCrS 40 000,00. Entrada
40%. Rua Alvaro de Miranda, 315Tel. 49-4855.
VENDE-SE uma mercearia com
boa cepa, por metivo do via
gem. Na Rua Amandiu, n. 223Iraja.

VENDO urgente mercearia, qui-tanda • aviário. Motivo outro
negócio._ Tralar no local. Rua
Sul América, 414-A — P. Mi-
guel (Ponto Chie).
VENDO -~àlT~^~_jr~^r'insti-
ação nova, bon féria, bem si-

tuado, com contrato. Ver e tra-
tar^ no local. Kua Frei Caneca,

VENDE-SE

1ELEFONE — Médico de mudança
para São Paulo, transfere linha 47
por CrS 2 800. Cartas para a por
taria dê:te Jornal, sob o n. -
260.373.
TELEFONE — Casa comercial aca
bando com negócio» passa seus 3
telefones: 22, 32 e 42. Base Cr$
1 500. Oferlas para a portaria
deste Jornal sob on. 280.372.
TELEFONES — Preciso com urgSn-
cia linhas 29 — 49 — 25 — 45

22-32-42-52-31 -
30 - 27 - 47 - Tolof. hojo para
Roberto ou Rocha. Tel. 23-2083.
TELEFONE - Vende-se linha 26
°u á__ — 

Jr>itnr_26-6177.
TELEFONE linho do centro, dês-
ligado em transferência. Passa-se
por NCrS 1 100. Tratar pelo te-
lefone 38-2684.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS
ATENÇÃO: Vende-so uma cadêi
de engraxate. Tralar na R. lm-
peratriz Leopoldina, 14, esq. Lui;
Camões, Praça Tiradentes.

ATENÇÃO - Terrenos
para Posto c| 600 m2 cl
3 frentes. 37-4141.
ATENÇÃO - PrJiikiris, balcKT,
novos, p/ armarinho, papelaria'Barato. Ver Rua Borja Reis n.
850 — Loja. ,
BISCATEIROS ou firmas - Usem
Icloíones para seus recados de
negócios no centro ou bairro. Tra-
lar 22-3230 ou 58-7604, mesmo
domingo.

SERA TRANSFERIDA - Para
24-6-1967 a rifa da Mcrcuri 51 -
Placa 6 819.
CAVALHEIROS d, 22 anos d
Idade, cultos, do bca posição,
desejam <orrespondcr«so eom mo*
ças brasiloira;, iam limito da ida-
o'e. Agradoccm so enviarem foto.
Resposta p! Saul lournnco Mar-
ques - O.P.V.S.P.M. 9606 o Jai-
mo Santos Neto S.P.M. 1976 -
Angola.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

Torrefnção Moage.
Café Sorridente Ltda. R.
eugenio n. 34, com local pró-
prio de 10 m, 47, ludo livre e
desembaraçado.
VENDO bar na~Ruã-Cajaíba n7<>'20, 

Padre Miguel. Visla ou fa-
cilitado. Tralar com Ne
VENDO boa casa, bar e quitan-
da, com moradia, contrato nôvo

anos. Rua Col. José Ricardo
. 36. Olinda. Est. do Rio.

TELEFONE 25, vende-se pela me-
lhor oferta. Tratnr com Sr. Mo-
ÍPilí-n-Tt1- 45-1660.
TELEFONE 42 - Instalado no"ld".
Santos Vahlis particular vendo

diàr,Tratar pelo tel.: 58-2886
depois ló li.
TELEFONE - Vendo 58, ligado

NCrJ 1 500,00 ou melhor
oferta - 32-3127 - Rocha, 2a,
feira.
TELEFONE

ÇARROCINHA DE PIPOCAS-^
Montada sôhre triciclo, em bom
estado, vende-se à Rua Marqi
de Olinda, 78 Sr. Jacinto.
CARRINHO DE CRIANÇA - Ven
do 1, perfeito estado. Preço mi-
dico. Tel. 25-5559.

Vendo 47
José do. NCrí 2 500,00 ou melhor

oferta - 32-2458 - AFFONSO
2a.-feira.

VENDE-SE uni armazém na Rua
Rio Grande do Norte, esquina de
Rua Ceará, em Muriqui. Ramal de
Mangaratiba. Tratar com o dono
no local.

Copacabana, sem
Tratar tel.: ..

TELEFONE 37"
intermediários,
22-2345. _
TELEFONE - Troca-se linha 26 p/25 ou 45. Favor telefonar para
45-9038 e 26-5509.

CABELEIREIRO - Vendo salão c
freguesia, bem facilitado, por mo-
tivo de doença. Rua Ramiro Ma-
gaNiães, 266 - E. Dentro.
CABELEIREIRO - Vendo, Í5m7
n5vo, «I. 40," féria 1 100. Melhor
ponto de Gra|aú. Geraldo — Tels.
29-393S ou 38-7191
CAIPIRA - ótimo ponto, tudo
em pé, f. 4 500, bebidas e ,alg.
Contr. 5 anos, nfivo. Al. 30 mil.
Tratar R. 13 de Maio, 85, gr.
201-sIl - N. Iguaçu - Soares
e Henrique

BAR - B. de Pina, vendo, boa
--,- - - .„-feria, cont. nóvo, aluguel 30 mil
notadas d« carno por mês. Tsl. w moradia. Ent. 6 milhões Rua
29-3291 - Alberto.
AVES E OVOS - Vende-se na
Avenida dos Democráticos, 597,
boa féria e ótimo apartamento
vazio. Ver e tratar no local ou
Iel. 48-4173, Sr. Luís.
AÇOUGUE - Vende-se motivo de
viagem, féria 3 000 000 por sc
mana. Ver e tratar diretamente
rom o proprietário. Rua Cstulo
Cearense, n. 101-A — Engenho
de Dentro — Contrato nôvo.
AVIARIO - Bom ponto. Tratar
Av. Suburbana, 2 575-C.
ALUGA-SE grande sala de fren-
te para fins comerciais na Pça.
<•—. .-i:;r. Rva VisCundc Plfuiá
n," 98. ap. 3.
AÇOUGUE — Graiaú, bom movi-
monto. Telefone 23-0991.
AÇOUGUE - Vende-se Rua Bu-
lhees Marcial, moradia 529. Tra-
-MJ!—ÜH5 ..ft'..'Ha3' £! 

" Inhaúma-

ATENÇÃO — Posto na
Rio-Pet„ Km 17. Vendo
S. 45 ou aceito sócio.
Contrato nôvo, bar e mo-
radia. Para reabrir
37-4141.

Ourique, 850 — José
BAR EM TERESOPÕLÍS - Várlíí.

»->095rolf^o5m"h5M:-Tel:1
OOITE - Vende-se, Barra dã Ti-
luca, ótima localização, plenofuncionamento, gerador prédio
próprio, terreno amplo para ou-
!f?« c°"s,r"Ção-. Presidente Vargas
542, Gr. 1 104. 43-9106, 43-7379

Dr. Wilson ou Acy.
BAR E ADEGA - Vende-se bem
instalaoa em duas lo|as. ótimo
contrato locação. Boa féria men
sal. Rua Santa Luz n.o 18-D -
Vista Alegre.

CAFÊ E BAR - Vendo êj residên-
cia, ótimo contrato. Aluguel anti-
go. Bom movimento em Cascadu-
ra. Informaçõea Srs. Santos ou
Fernandes. Tel. 29-8272.
DROGARIA - Em P.lrópolit -
Vondw-so por motivo da viagem,
com ótimo «stoqu., instal.çõ.s
modernas e bom movimento. Tra-
lar polo telefona 5633, diiriam.n-
Io das 8 is 20 horas.
blSTRIBÜIDÓRÃ^nebidãrViü
Rei Ltda. - Vende-se. Rua dos
Inválidos, 171 - Centro — Pro-
curar Sr. Heleno.

NILÓPOLIS - Vendo-se bar
mercearia, com balcão frioorífi-
co, conservadora e moradia^ óli
mo ponto. Preço a combinar. Tra-
tar à Rua Almte. Tamandaré, 44,
com o Sr._Vando,_dianàmentc.

Vendo bar no
viagem. P.

NILÓPOLIS
centro (pça.) mot
á v. 15 000. T. Praça ?~. Fronlin,
26 - Nll.
PADARIA - Vende-se em Bangu.
Contrato novo. forno francês.
Condições a combinar. Ru» Abae-
lé, 435-A.
PASSO contrato de loja com ofi-
cina de roupas profissionais, es-
porte etc, na Rua Sousa Franco,
perto do Av. 28 de Setembro. 8
milhões bastante facilitados. —
Tratar pelo tel. 52-7534 — Após
18 horas.

VENDO bar - E". Vic. Carvalho
1521. P. do Carmo. Fai boa

VENDE-SE lo|a da ferragens bem
sorttda aluguel barato com mo-
radia — Rua Angélica Mota, 291— Olaria.
VENDE-SE um botequim na Ave-
nida Jcão Ribeiro n. 261, com
contrato. Tratar com Sr. Albino.
Ccm moradia, está b
sal.

ooa para ca-

VENDO um pequeno depósito de
materiais de construção, aceito
sccio com pratica e dinheiro pa-ra ampliar. Ver Rua Cerqueira
Daltro 738-A.

VENDE-SE casa de oves com bom ,'
movimento. Dá para um ou dois t.i
sócios. Rua General Roca, 231
Tijuca.

TELEFONE - 23, 43, compra-se
diretamente. Paga-se após o ato
de transferência na Telefônica. —
Urgente. Dr. Jader.Tel. 29-6394.
TELEFONE 58" - Vendo - Tri

tel. 52-9052, cj Áurea.
TELEFONE 47 - Vendo tratar pes-

(soalmanVe com o proprietário —

CONTABILIDADE - ÃceilTí^Tr
escrilas avulsas, prestamos assis
tlnclo fiscal atualizada. Telefo-
no_560205 ou 52-0503.
CARRÕCINHA de frutas e legu-
mes. Vendo ou arrendo melhor.
Local Copacabana. F, 50 a 80
mil p/ dia, Ihf, 56-0071.
GELEIA - Real - NTtWl - v7n"
do, pequeno stoc. liquidação. —
Preço do fábrica — Baratissimo —
Tel. 34-1100.

boutique
Vende-se bem montada com

olima freguesia, melhor pon-
to, toda atapetado, decorada
em jacarandá. Ver e tratar R.
Figueiredo Magalhães, 226 si
201, de frenle.

POSTO dt gasolina - Na Tiiuca
Negócio oe ocasião. Vencle-se.
Marcar entrevista 28-5010, com
David.

BOTEQUIM .... -PE5T
moradia, _ajug. 50 mll. Rua'Minas

MotivoGerais, 472 - Mesquita
p. Portugal.

BAR — C| instalações novas, con-
Iraot 5 an os, aluguel 80 000. Rua
Engenheiro Lafaiete StocMer, 194.B
rnoyic?n,e Coalho. 12 milhões
50% financiados. Motivo faleci
mento pessoa da família.
BAR CAFÉ - Vende-se. Boa f.
eluguel baralo, c. nôvo, bom paracasal na Rua Basilio da Gama n.
67 •— Abolição.

AÇOUGUE - Vende-se bem mon-
t."»do, contraio novo e excelente
movimento — Tratar no mesmo à
Rua Bela Vista; 135 ou — Tel
29-2010.
AÇOUGUE - Vende-se na Rua
Milton n. 137-C — Otimo nego-
cio.
ARA^AZEM CÒM 

"BEBTd"^- 
E

QUITANDA - Vende-se na R.
5aturno n. 767 — Vigário Geral
—_Por motivo de viagem.
ARMAZÉM - 

_Vende-se,"~6t~ima fé-
ria, tem residência. Contrato nõ-
vo. Rua Goiás 574 — Piedade

BAR próximo a eslação do Ro-
cho. Vende-sc, féria 3 milhões ga-
rantidos. Contrato cinco anos nô-
vo, com moradia e tolefone —
Rua Cotia, 140.

DROGARIA - Ventlo ótima, com
ou sem loja. Neqócio de rara
°B=r'!.n!dade- ~ Tratsr telefone.
48-3304 -. Maciel^
DEDETIZAÇAO - Synt.íTõr"vír.
do, n.goclo no leblon. Aluguel
barato, conlrato r.c.nt. 5 anos,
telefona, bambas, máq. cilafat»,
bicicleta, material ascritório com.
pleto. Pagamento facilitado. Tri-
tar 47-6567.

PENSÃO bem instalada. Vendo
a minha parte por 4 milhões.
Ver na Rua Silva Pinto n. 84.
PAPELARIA' na Tiiuca,"" próximoda ¦ Praça Saenz Pena, perto d,
vários colégios, casa com grande,
movimento, com telefone, vendo
urgente, por não poder tomar
conta. Tel.s 38-1949, chamar
Jarvis.
PEDREIRA" - Vende-se" bem 

""ío"-

calizada, produzindo 60 o 70 m
diário - Trotar na Rua Dr. Jo-
viniano n. 357 cl Oliveira -
Documento,

VENDE-SE uma quitanda nrMarcos de Macedo 244-A. Gua
dalupe. Aceito Kombi, Jeep, carrojjasseio^aminhão. Tratar João
VENDE-SE mercearia e quitanda
(barato), por motivo de doença.
Aluguel 13 000. Tratar na Rua
Bonsucesso, 21, em Bonsucesso.
VENDO açougue, Centro, gran-de freguezia, controlo de loca-
çao com 5 anos, moradia, ótima
féria mensal. Tratar . demais de-
talhes com Victorio Rócco. Rua
da Assembléia, 11, sala 501.
VENDE-SF.. oficina cie siik-screen
o Ictrciíos em acrílico c!
e ferramentas p'
Santa Maria, 22

ma cis.
o ramo. Rur
Estácio.

ELETRÔNICA - Rádios, televi.
são, fazendo bom negócio. Ven>
-L hCimu. a ueilllo no melhor
ponto do Engenho Nóvo. Tem
moradia. Instalação nova. Tratar
R. Barão do Bom Retiro, 184, cl
1 - Tel. 29-5580 - Antônio -
Facihta-se.

BAR RESTAURANTE - Próprio p/churrascaria, na Rio-S. Paulo
Km 4. Pflsto Lita.
BARES? — Casas comerciais...
Para comprar ou vendar... An-
•õnio Queirós... e, nada mais...
Eficiência • rapidez... Av. Pres
Vargas, .Ai - 2." andar.

AÇOUGUE - Vende-se por mo-
tivo de viagem à Europa: Insta-
talações novas, câmara frigorífica,
contrato nôvo 5 anos. Rua Vaz
da Cítminha n. 555. 2° loja —
Cachambi.

ATENÇÃO — Vendo pequena mer-
,. cearia com copa, barato, com pe-
.•- quena entrada, motivo de doença,'na 

Rua Coronel Brandão, 41, Sac* Cristóvão.. — Tratar na Rua Na-
+ bor do Sego, 34. Ramos.

AÇOUGUE no Catete, grande, mo-
vimento, contrato 5 anos, vendo,
¦facilito porte. — 52-0124.
AVIARIO - Vende-se um bem
localizado, com instalações Inter*
nas e externas e entrada para
caminhão. Ver na Rua Borja Reis,
496-A. Aceitíi-:e' proposta.
ATENÇÃO vendo mercearia e bar
casa de esquina c. tel. bem lo-
calizada com pequena moradia,
prande estoque com 7 de ent.
Trat. Est. Vicente de Carvalho,
n. 1 568.

BARBEARIA - Vende-se urg. com
duas cadeiras. Tralar domingo
alé 12 h ras. Rua Carolina Ama-
do 146-B.
BAR — Inst. nova ,tem resid., tel.
leria 3 m. Entr. 6 m. — A. C.
Dias - Av. Amaral Peixoto 350.'
N. Iguaçu.
BAR — Vende-se, ótimo local, boa
instalação. Aluguel 8 mil, con-
trato de 7 anos, restam 3, féria
2 milhões. Entrada 6 milhões a
combinar. Ver e tratar com c
proprietário na Av. Antenor Na
varro 640-C. B. de Pina.

ENCANTADO - Vende-se casa de
aves e ovos com moradia e ca-
mioneta Foro, ano 44. Ver e tra-
;ar_Rua_Poronáji. 12S.
EXCELENTE negócio de comosti-
veis em geral, loja enorme, lorol
deexfraordirwio movimento, ser-vido p! organizações, vendo. Tra-tar no local - Estrado da Agua
Grande. 1 156-C, defrnnle con
Iunlo do IAPC da Aailn Gronde.
EM JACAREPAGUÁ vendo loia detintas, borrachas e acessórios
para automóveis, única no bair.rp. Enlrada NCrS 8 000,00. Ver
Avenida_Goremário Dantas, 328FARMÁCIA - Vende.,, um» emD. Caxias, na Rua Dr. ManuelTeles n. 284 - Centro, com bomestoquo - Tratar no local como proprietário dos 7 às 9 horasdiariamente.

PASSA-SE loja de ferraqens c
estoque, telefone e moradia, bon
Ponto. Motivo de viagem. Tel.:
48-3756.
P6STO DE GASOLINA - Com
ir.i d. 3 000 m2, dois restauran.
t.s, casa d. p.ças • acessórios,
borracheiro, oficina mmrit..^

AÇOUGUE - Praça R. Miranda
, est. nova*. B. tendal, regíst. etc,

estão fechado p| não ter quem
tome conta, vendo p. 5 com 3 de
ant. Tr. Rua Silvana 107, Pieda
de Salgado.

BOTEQUIM COM RESIDÊNCIA
Vendo 2, um ne Av. Automove.
Clube n. 1 173 com maquina de
sorvete, 2 snoKer, não paga alu-
guel. Boa féria, bom estoque,
fenho outro na Rua Amália n.
188. Base 10 e 12 milhões anti.
gos com 50%, saldo sl juros. —
Bons negócios - Tralar na Av.
João Ribeiro n. 396 - Sr. Soa-
res - Tel. 49-1996 - Tenho ou-
Iras casas è venda no Av. João
Ribeiro n.o 195 - Pilares - etc.
BOTEQUIM - Abolição, vendo
urgente,' boa féria, tem residência
próximo Av. Suburbona e várias
oficinas. Ver e Iratar na Rua
Joao Pinheiro 605-A, Sr. Carlos
não trabalha domingo.

FARMÁCIAS, D R O G A R I A S~

&«' ?i Énd,? hVi,i,«
s2a2,-a8860Í3._A:-_^ """'^

FARMÁCIA - Vende-so^nT-boTÕ

r"P n.aJ_5laal * 6"m° «ntrato.lei. 29-6076.
FARMÁCIA - VendoTWST
loque. Tratar na Rua Tenente

FARMÁCIA"- Vende.se o melh..
do bairro. Feria mensal 12 000 COOControto 5 onos. Aluguel 80 000Praço 80 000 000. 1 Entrada
20 000 000, restonte a combinar

9Í05r4óCOm 
°rl8ndo- Tcl- CETE1-

FARMÁCIA - Vende-se. TravL.
so Leopoldino de Oliveira, 171-BMadureira. Tratar no local.
FARMÁCIA - Vende-se, tem mo-
raoia. Aluguel barato. Facilita-se,
Rua Coelho Lisboa, 130 — Osvat-
do Cruz.

sina d. el.lricidade, oficina d.
molas, com cinco bombas, boxe
d. lubrificação . r.cob.ndo, ain-
da, CrS 500 000 d. aluguel men-
sal, podando recobor maís. Pró.
prio que não sa constrói hoie
com Cr$ 200 000 000. Vende-se
por Cr$ 40 000 000 d. .ntrada .
o r.slint. a combinar. Situado
no Estado do Rio, à margem da
Estrada BR-57 • a 51)0 ms. do
uma grand. lidada «slSncia hidro-
min.ral. Maiores detalhes com o
Sr. Salles na Guanabara, pelo te-
l.fon. 57-5614, a partir dai 18
horas.

PENSÃO - Vende-se motivo de
outro negócio à Rua Senador
Pompeu, 205 sob.

VENDO o armarinho p| motivo deviagem. Rua das Laronieiras, 336,
boxe 84. Tel. .17-8060, Sr. Oli-veira.

VENDE-SE açougue e também dT-
pos,Io frigorífico para grandesfornecimentos, servindo também
para distribuição d. carnes em
geral. Informações com Sr Parante. Tel.: 25-1473.

DINHEIRO E HIPOTECAS
ACIMA d* dois milhões ató quin*
ze milhões, empresto sob hlpo
teca ou retrovenda de imóvei*
Tol. 57-0638, Olímpio.
ATENÇAO — Dinheiro - Empres-
tamos d* 3 a 100 milhõas sob
hipoteca ou retrovenda de Imó-
vois. As melhorei taxas. Solução
em 48 horas. Adiantamos pora
certidões. Traiar escritura. . Av.
13 de Maio, 23, 15." andar, sa-
Ia 1516 -_T.I. 42.9138. J_
ATENÇÃO hip." retrovenda, 

"faço

acima 5 milhões de casa e ap.
Tratar tel. 47-3664. Sr. Pontes,
clas_10-18_hora5.
CAUTELA. Vendo penhor 240.
Vendo por 300 cruzeiros novos.
ConSTáhdÕ" relógio Rolex frente
ouro e vários anéis c pulseiras

36-2081.

2S-11Ó0._
TELEFONE - Vendo todas as II-
nhas, inst. rápida, negócio bo-
nesto, com garantia." Também
ccmpro.Sr. Joõo. Tel. 29-4735.
TELEFONE 

'-Compro 
25145," 261

46, 27|47, 37|57 e 36156. Paga-
mento na hora, em dinheiro. Sr.
João. Tel.: 29-4735.

FARMÁCIA — Vendo estoquo
armações. Ver e tratar na Rua
São Januário,_93 -_São Cristóvão.
FAMÍLIA que viaia vende piano,
elelrola, espelhos, tapetes, TV,
geladeira e ledos os apolrechos
da casa e moderno escritório de
aço, cofre, máquina escrever e
calcular, ele. Ver e tratar sêmen-
te domingo dia inteiro. Rua
Campos Salles, 113 — Tijuca.
HORÓSCOPO DE RAMA IARA -
Para solução na hora de seus
problemas em geral ccm o nrcf
ROMANA - Tel. 52-1281.

VENDO URGENTE telefone . linha
37. Carta para portaria dêste Jor
nal sobn.o 4-19 730.
VENDO telefone 58. Tratar com
Silveira. Tel. 52-2050, depois 12
horas. Preço 1 500 000.
VENDE-SE um lelefone 46-5267
Motivo viagem. Preço NCrS
I 600,00.

Telefones
COMPRO AS UNHAS

VENDEM-SE . boxos, 1 vaiio
çom 

balcão frigorífico, uma ba-
lanço, I cortador do frios —

ALUGA-SE uma casa com 2 anda-
fes, 15 cômodos p] penrão ou
Dufras finalidades. Rua Tailor 36.
Antônio Pinto.
ARMAZÉM" .

BAR cl moradia, boa féria, gran-
de salão, vende-se. — Av. Ge-
remério Danlas, 435-B. - Jacaré-
paguá.
BAR CAIPIRA em Ramos ,com
residência grande e nova, féria
3 milhões para cima, alugue! 80,
cont. nfivo. Entr. 5 milhões, prest,

ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
de-se um bar perto da praia, fi-
nal imha de inibus. Pode modi.
ficar poro lanchonete. Contrato
novo, 5 anos. Preço NCr$ 18 000,com NCrí 9 000,00 de entrada
ou troco por casa ou caminhão euma entrada em dinheiro. Praçoda Freguezia. Bor do Luis da ron-tana.

PASSO conlrato casa comercial 5
onos, 15 peças. Aluguel barato,
coni penjão grande movimento. —
Tel. 23-3692.
PADARIA. Vende-se, féMa~lÍ"5Õ0
só balcão^ apenas c. 30 000 dos
compradores rara oportunidade.
Cont. nóvo, aluguel barato. Aju-
da-se na compra. Av. N. S. da
Penha, 52-B, Nogueira.

POSTO DE GASOLINA SHELL -
Vendo com ou sem o imóvol
v.nde 60 mil litros de gasolina
• diesel e muito óleo lubrifican*
te. O imóvel consta de 10 salas

cinco lojas, recebe atualmente
700 000 de aluguéis, aumentam
do «st. ano para 1 000 000 pois
tam algum contratos a terminar
— Motivo de viagem. V«r e tra-
lar na Av. Automóvel Club* n.
5-336^..tom o proprietário.
POSTO DE""GÀSO"LINA 

"SHELL™

Vendo, sem vinculo a Cia. Gde.
piita cl 5 bombas, lavagem _
lubrs. borracheiro c| serviço de
bateria, bem .íp. telefone, litr.
90 mil — Aluguel baratissimo —
Preço NCr$ 70 000 c| entr. NCrS
30 000 contr. nôvo — Estrado
União Indústria n. 11 880 — Itai-
pava, esquina cl Estr. Rio-Belo
Horizonte e antiga Teresópolis.

™- nux esm aves e ovos —
v.ndom-so iuntos ou soporados
Preço pelo melhor oferta. Vor
o tratar Rua Bonto Lisboa n 76Boxos 4 e 5.
VENDE-SE" um salão de cabelel-
_»__>_ ns "uo Conrie Bonfim, n.
406-A, s. 207. Ver e tratar no
local.
VENDO mercearia~cür"morí-,d"iã*
Alug 12. - Ver Estrada Aguá
Granao. _1J!72,_Vista Alegre.
VENDE-SE um bar-ilo» GonçaÚ
ves dos Sanlos, 163, Praça doCarmo. Entrada CrS 7 000 COO
(sete milhões).

CAPITALISTAS - Todos S5o
quantias grandes, pequenas não
devem ficar paradas. Movimenta-
das, com: segurança, podem ren-
der [uros compensadores, porque
escrt. H. Silva, só opera sob go-
rantia imóveis, segurança p| in-
vestidores. R. Gcnç. Dias, 89
si 405. Tels. 52-3886 e 52-3840
CRECI 648.
CAUTELA DA CAIXA ECONÔMCA
- Do 1 OCO 000, de várias jóias
de meu uso, vendo a cautela por
650 000. Motivo ier que pagar _
çhernig /w n~*~~. p--;-- . y *fi
ap. 902.
COMPRA-SE promissórias vincula
das à venda de imóveis, casas co^
merciais e automóveis. Tel.i ..
52-4760.
CAUTELAS cie jóias « mercado-
rias, prata, mesmo quebrada.
Compro na hora. Rua Paissandu,
273, cl 1. Tel.: 45-2366.

27x47  Cr$
5"'x37x36x56 . CrS
33 
25x45 .,
23x43 .,
29x49 ,,
26x46 ..
58x38  Cr$
22x32x52x42 . CrS
54x34  Cr$

Tratar com o Sr.

Cr$
Cr$
CrS
Cr$
Cr$

2 000 000
1 BOO 000
1 500 000
1 400 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 000 000
1 000 000

Jucá, Tel.:

LEIA com atenção. Quer festejar
o aniversário de seu ente queri-
do num ambiente campestre?
Qunr passar um dia agradável de
pleno repouso? Quer brincar Sá.
bado de Aleluia ou Domingo de
Páscoa? Tudo isso em plena Ci-
dade. Tel. 46-0274.

Condomínio
do Edifício

Campos Ribeiro
Pelo presente eslão convo-

Cüdoã os Senhores Condômi-
nos, para a Assembléia Ordi-
nárla à realizar-se no próximo
dia 14 (quortoze) de março no
próprio Edifício Campos Ribei-
ro ap. 202, em primeira con-
vocação às 20 horas e em se-
gund3 às 20,30 horas, com
cualquer número, a fim de do
liberar sóbre os seguintes as-
suntos:

1.°) Discussão do assunto
infiltração de água;

2.°) Assunto Gerais.
Rio de Janeiro, 03 de março

cle 1967. — Avelino Corrêa —
Síndico.

Declaração
Attlaury Sebastião Souto

Jonan residente na íí.ua Cons-
tante Ramos, 137, op. 704,
torna público que so extraviou
o original de depósito de CrS
180 065, (cenlo e oitenta mil
e sessenta e cinco cruzei-
ros), prestado em 29-12-66
pela guia n.° 04Í4 383, para
o fim de assegurar os favorei
do Ari. da Lei n.° 1 055, de
2-9-66, relativamente ao lm-
posto de Transmissão devido
pelo Imóvel situado na Rus
Gomes Carneiro, 52 ap. .102 o
fração ideal de l|33 ovos do
terreno.

De acordo com o requerido
à repartição competente, aquê-
le documento será invalidado
para todos os efeitos, na con-
formidade dos Artigos'nos. 36
e 110 do Código de Contabi-
lidade Pública do Estado d»
Guanabara.

Rio de Janeiro, GB, 1 de
março do 1907 — as.) Antenor
Bastos Carvalhaes — Despa-
chantes — Rua Assembléia,
38-6°. Tels. 31-0205 e 31-0229.

Engenheiro civil
Para obras no Est. GB a

eventualmente no Estado do
Rio, experiência mínima de 3
a 5 onos, propostas e corri-
culum vitae para a portaria
dêste Jornal, sob o n. 310011.

Tapetes Valero
Comunica à sua distinta clien-

tela a mudança de endereço
para Av. N. S. Copacabana,
435 sala 602 onde aguarda
com o mesmo atendimento de
sempre.

LABORATÓRIO farmacêutico
Vendem-se marcas e licenças em
vigor, títulos e algum material
para encerramento de atividade
Cede-se também telefone. Trata,
com a liquidante Cecy, pelo tele-
fone 54-1996.
MAQUINA ae moer carne para
açougue, molor 1 HP, trifásico.
Rua Figueiredo Magalhães, 109,
ap. 304 - Sr. Augusto.
PINTURAS e lustres em geral, ele-
tricista c bombeiros. Dou refe-
réncias^Sr^Waldir, tel. 36-0074.
SÀÍÃÕ DÈ BELEZA - Vendo to-
do material — Urgente, motivo
término do negócio — Tel. .
38-5832.
SENHORES fabricantes de agás,-,-
lhes para o inverno — Tenho
grande quantidade de retalhos de
peles naturais para confecção de
gelas e punhos. Aceito oferta —
Ver e tratar com o Sr. Otero.
Rua Buenos Aires, 118 — l.o
andar.

43-7270. Av. Rio Branco, 9
3." andar sl 352.

VENDE-SE uma geladeira comer-
ciai de 4 portas, uma caixa re-
glstradora, 2 fogões, um comer-
ciai, um doméstico — Todos os
pertences de pensão, juntos ou
separados. Rua General Polidoro
n. 302.

Comunicamos aos credores por emis-
são ou aval da Panificação Hollywood de
Ipanema Ltda. estabelecida à Rua Barão da
Torre, n.° 247-C a comparecerem no local
acima citado munidos com os respectivos
documentos de crédito.

Í1!0 Lyon

VENDO urgenie tábuas usadas
um balcão, 1 balanças São Ml
nuol, uma Registradora National •
Vor Rua Nicarágua, 234 — Panha.
VENDE-SE Irem 'aUtrlco 

liínei~
Tratar telefone 27-2598 - Ven-
do avulso.

VENDE-SE um bar, boa fé
para dois sócios. - Rua Ten'. Pos-
solo, 49.VENPS £AIPIÍA -Rüa °-~R°™
na, 659-A — Otlmo ponto.
VENDE-SE um ótimo bar por mo-'_V° de.„vi!?em' "a Rus Joaquim
Meier 426-C. - Méier.

DINHEIRO X AUTOMÓVEL - Em
O^nierüs ou mais. Te!. 37-3000.
EMPRÉSTIMO - Sr, de 

'responsa- 
.. „btlidade, proprietário, necessita cle ^óx38

Cr$ 500 000, para terem pagos em
4 meses, prestações mensais. Ne-

çtócio honesto. Favor telefonar p!bom 34-6808, dias 4 e 5 do correnlei'" depois das 13 horas, chamar Si
Jose.

VENDE-SE barato, boa freguesia
de doces e biscoitos, cl camione
ta na GB. Tratar Rua 24 de Maio
1 109. cl 15 - E. Nôvo.
VENDE-SE quitanda
conde Piraiá, 490 -
Ipanema.

- Rua Vis-
Box 22 -

PASSA-SE um salão de cabclei-
reiro. Av. Brás de Pina 684.
PILARES - Vendo-se café e bar,
Av, João Ribeiro 141 em frente
de cinema, serve para 2 ou 3
sócios, oportunidade boa féria
»[ comida. Tudo na copa, conv
binar no local.

LANCHONETE - Vende.se nc
centro de N. Iguaçu. Preço 70
entrada 30, f. acima de 7, nõó
aceito intermediários. Tratar com
-Manuel. Av. Plínio Casado. 11.

Trat. Av. Brás de Pina, D- Caxias, alé òs 13 horasIfL^nAi T*^rrr—z_: ¦¦—¦ 1Vende-se EstradalS-l?. Tel. „.. ..... ...,,, ,-„.»m. ,¦ , _ ,íngenho da Pedrs, 507-A, eom BÃB ü 
~j ~ • GRANDE - V.ndo 340 ml

telefone • moradia, féria de 8 V__.~M- .1 
°-U "MMf por p°t'en.t,.° ""e1"" P">nti entrega.

bilhões, boa oporiunidide en A. 
'firas 

í 9S935?? nS^SIÍ 5 ?á"S 7 ^ ^V 
"'

ngh 20 milhões prestações de G^lIX 
°' 

HmS T tt.*°M$!$* 
~

4TENÇAO - Vende-se bar com
tioradia na Rua Tácito Esmeris
'" ~ Bento Ribeiro. Por motivo
le outro negocio. Tratar no lo-

VÇÕÜGUE - Vendo, V. IsabelT
notivo outro negocio, étlmo con-rato, tem boa residência. R. Se-

CABELEIREIRO - Vendo magnll
camente montado, preço ocasião
— motivo viagem, base 4 800
Tel.: 32-2839. Lisboa. Botafogo.
CAFÉ, BAR t mercearia, vendo
para viaiar ¦ Portugal. Dá para
dois ^sócios ou serve para orga-
nizaçóes. Tem prande moradia.
Telefone, Tratar no local, Aveni-tedor Nabuco, 4. Tel. 38-3766. da Monsenhor Félix, n. 265.

LPJA - Vendo no centro, artigos
Pi homens, c| tel., motivo doen.
ca, serve pi papelaria etc. Faci-
lito. Tratar 42-2598 e 48-7621.
LANCHES, FRIOS, BOMBONIERE.
Vende-se uma casa dêste gênero,
com bom movimento. Tem um
colégio perto. Trata no local à
Rua Dias Ferreira, 618-A no le-
blon. Motivo não ser do ramo.

PASSO um bar cem montado,
com residência. Jacarepaguá (Ta-
quara). R. Sanilopes, 72-A. Esta
R. sai da Estr. do Rio Grande.
Sr. José Pires.
PENSÃO - Vendo na Avenida
Gomes Freire, 579, com grande
movimento e born contrato.

VENDE-SE lanchonete contrato n6-
Vo a fazer ao inleressado. Vendo
com pequena entrada. Rua dos In-
válidos; _y .J
VíNDE-SE - Uma papelaria, II-
vraria e brinquedos. Travesso dos
Tamoios, 7«G y— - Flamengo.
VENDE-SE bar caipira, informar
ccm o Sr. Moreira na Rua do
Cateis n. 325 3a. loia das, 14

ló _hcr,r.i.
VENDE-SE — Mercearia e quitai
da. Ruo Luis Beltrão n.o 218-B.
— V. Valqueire;
VENpE:SE;- Bormercoarla.mõtP¦a doença. Ver e tratar no local
bom cont. em moradia. Rua Mú
cio Teixeira, 240 - Cavalcanti.

EMPRESTA-SE 2, 3 5. 7, 1ÓTT5
20, 30 e 50 milhões e| hip, ou
retrov. R. Alcindo Guanabara, 25,
gr. 1 103 - Tcl. 42-5384.
EMPRESTO de 1 . 10 mlíhõts sô-
bre hipotecas da prádloi • aos.
Tel.! 23-3870.
PROFISSIONAIS, tenho telef. p/
rec. bato recibo. Silva — Tel.
56-1859;_
SOBRE automóveis, duplicatas,
nçoes ou outros valores ou tja-
rantias, em dei meses, acima ..
NCrS 1 000,00. Rua Sá Ferreira,
204, 2.0.

VENDE.SE em Parada de Lucas,
na Rua Otranto, 167, lanchonete
e churrascaria," à vista ou a pra-
zo — Motivo viagem, urgente —
Tol. 30-3666.
VENDO BAR cl moradia. Fória . j
3.500 mil. - Av. N. S. Penha.
Tratar Rua dos Romeiros, 145, l.o
andar._T.ls._30.1548 — 30-3823.
VENDE-SE um açougue, contrato
do 5 anos. Vendendo 1 200 kg
de carne por semana. Av. Gui
Iherme Maxwell n.o 160. Trata
com o Dr. Alberto.

3 a 100
milhões

Empreslamos sòb- hipoteca ou
retrovenda de imóveis. Solu-
çoo em 48 lioras. Adiantamos
para certidões. As melhores
tixos. Trazer escritura. Av. 13
de Maio, 23, 15.° andar sala

I?!6_~" Tel.: 42-9138.

TELEFONES

Telefones
VENDO AS LINHAS

27x47  CrS 2 500 000
57x37x36x56 Cr$ 2 300 000
25x45  Cr$ 2 000 000
25x43  CrS 2 000 000
30  CrS 2 000 000
29x49  Cr$ 1 800 000
54x34  CrS 1 800 000

.. Cr$ 1 800 000
22x32x42x52 . CrS 1 800 000
26x46  Cr$ 1 600 000

Note bem estes telefones só
recebo após a instalação em
sua residência, firma ou in-
dústria. Dou referências de
serviços prestados nestas con-
dições. Tralar. Av. Rio Bran-
co, 9, 3.° andar s| 352 — Sr.|
Jucá. Tol.: 43-7270.

VENDE-SE um forno para pizza-
ria, seminovo, na Rua Major
Ávila, 455, loja XX.
VENDE-SE urgente 2 vitrines, 1
balcão, 1 cofre juntos ou sepa-
rados. Rua Itabira, 4-C — Brás
de Pina.
VENDE-SE 9 mesas e cadeiras

de um bar. Rua Riachuelo, 230,

VENDEM-SE 3 balcões frigoríficos
noves. Ver e tratar na fábrica.
Avenida Suburbana, 1 285 — Se-
nhor Monteiro.

Telefones
Compro dc-sitgado, pago

CrS 1 000 000. Escritório Av.
Rio Branco, 9, 3.° andar sj
352. Sr. Jucá — Tel. 26-6643.

VENDE-SE por bom preço, mate-
riais novos, 2 794 chapas Euca-
tex acústico 30x30 para forro,
142 chapas Duratex ó mm cha-
pos de 122x500. 35 chapas Eu-
catex duratermic 19 mim. 40 cha-
pas duraiermic 31 m|m. — Tratar
Rua São José 90, 16°, Gr. 1611
ou polo tel. 52-4147, Ramal 30,
com o -Sr.. Arlindo ou Mário.
VENDc-SE - Armário" Vitrine de
canlo. Fabricação "Gelli". Ver
na Rua Barão da Torre, 557
Ap._202. Tei.: 47-4502.
VENDE-SE uma carrocinha de fru^
Ias e legumes com boa freguesia,
por não ter quem tome conta —
Tratar na Rua Valparaiso — Esqui-
na da Ccnde de Bonfim.

VENDE-SE uma instalação com*
pleta para cabeleireiro de se-
nhoras - Rua Visconde de Ma-
ceio n. 5-C — Irajá.
VENDE-SÊ uma geladeira, serve
para açougue ou peixaria, um bai-
cão frigorífico, um cofre, uma
máquina registradora National e
uma balança. Tudo para deso-
upar lugar. Ver e tratar na Av.

dos Italianos n. I 434, Loio J. —
Coelho Neto.

Ficam os Senhores Condôminos do
Edifício Lyon convocados para a Assem-
bléia Geral Extraordinária-a se realizar no
dia 10 de março, sexta-feira, às 15 horas
em primeira convocação, com a presença
de no mínimo de 2/3 dos condôminos, pu
dia 14 de março de 1967, às 16 horas,
com qualquer número, em segunda e últi-
ind convocação, na Av. Rio Branco, 1 Sò,
sala 1.617, a fim de deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia:

a) Apresentação,
b) Eleição da mesa,
c) Exposição geral sobre problemas

do Condomínio,
d) Aprovação da planta modificada a

substituir a aprovada,
e) Ajuste do cronograma da obra,
f) Eleição da Comissão de Represen-

tantes do Condomínio,
g) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 2 de março de 1967
as.) Ilegível.

MARCHA ENGENHARIA LTDA

FAET - Fábrica de Aparelhos
Eietro - Térmicos S/A

TROCAS

A1ÉNÇÃO - Tel. 57 - Vende,
NCr$ 1 000,00 ou troco por 27-47
s| intermediários. Cartas port,
deste Jornal para o n. 305 249.
CENTRO - Pasia-s. um lelefone:
H-3987 - Eliseu.

VENDE-SE sala de jantar colonial,
du3S poltronas. Ver e tratar. P,
Flamengo SS ap. 202. Telefone:

_ 25-65B1.
PASSA-SE íoia para boutique ca- VENDE.-SE carroja-de pipoca. Tra-belelrelro ou armarinho, por ..tar Rua Maria Amália, 701, ca-a.Í500 novos, na naleria Cinema 1 - Transversal à Rua Uruguai -

loja K  '• '¦'¦ 'Paris Palacs, loja K. Tratar Bar.
Ribeiro, 211, cobertura C-02
PEN5ÀO — Vindc-ío próximo i
Prija da Bandeira. Inf-jim.içòcs
Rua Escobar, i3. São Cristóvão.
PADARIA. Vendo um terreno na
Praça Saicã de esq., com plan
ta aprovada. Ponto bom. Tratar
na Rua Urural, n. 460, ap. 202.
H. Gurgel.

.\

PENSÃO — Vendo uma c. mov.
de 120 refeições no almoço — No
coração de São Cristóvão. R. 5.
Cristóvão, 1 195, e. 1.

!

Tijuca (Sr. João).
VENDE-SE mercearia 

"nova," 
feria

8 000 c tel. 52-6800. Preço 10
milhões, facilito. R. S. Martinlio,
n." 38.
VENDE-SE bar e cale, R. José
Domingues, 360, Encantado, com
moradia, por motivo de viagem.

CETEL - Vendo telefone da CE
TEL — Qualquer estação. Tratar
pelo tel. 498 M. H. - Qualquer
dia e hora.
CETEL — Vende-se um telefone
linha 91. CrS 1 200. Somente i
vista. Tel. 91-1346.

AUTOMÓVEL de 54 em diante
tenho casa de laje toda murada.
Rua calçada, 2 qts., 1 sala, banh.,
coz. toda em azulejo. Troco ou
vendo. - Tratar Praça V. Carva-
lho, rclojoaria.
TROCA-SE casa em Ramos por
apartamento Zona Sul. Telefone
30-1794.

TÍTULOS e sociedades
CADEIRA perpetua no Maracanã,
Compro duas juntas, pago a
vista. Tel. 58-8902.

Acham-se à disposição dos Senhores Acio-
vende-se freguesia de pão. Ruajnistas na sede social, na Rua Barão de Petropolis,
Humaitá, 88, com Lufs, das Slnj-r ^ rir. iàs 9-horas; 1347, os documentos a que se refere o art. 99 do
vende-se um balcão' frigorífico|Decreto-lei n.° 2.627 de 26 de setembro de
para bar ou lanchonete. Tratar! iaia] 940.R. Torres Homem, 955
Isabel.

Vil.

Isqueiros
acendem sozinhos

Atraente novidade que fun-
ciona na base da reação quí-
mica. Dispensa pedra c pavio,
ótimos para presentes ou brin-
de. Preço especial para reven-
dedores. Tel.: 25-1229. Rey-
naldo.

CETEL — Vendo telefones da CE-
TEL - Estações 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 99. Tr. Telefone
90-0508-;- Qualquer dia e hora.' _7T_,,.,_
MOTIVO mudança~pe"rmütiiTe^iPROFlSSIONAIS
lefone ligado, estação 36 por 27Í1IBPPAK

47. Sem intermediários, tra-l 3
t.ir Rua Sá Ferreira, 127 ap. 504,
somente, das 11 às 13 horas -
Diariamente

DIVERSOS

PERMUTA-SE telefone comercial 52
por um 28 ou 48 ou 34 ou 54
sem intermediários sem vantagem
nem prejuízos. Trata-se só dire-

.,  tamente. Interessados favor avi-«eço u milhões, entrada 5 mi- sar por meio dêste lornal sobln°e:- o número 280 365.
VENDE.SE em Teresópolis lancho- PARTICULAR Iroca telefone-^
nete restaurante no Centro, sob ligado, urgente, por 37, 57 ou
\Z'iiaViY>t,im"- ,*»-.Wi«'»no56. Recado Sr. Francisco Msga-Sodré 1021, com Sr. Fernando. I lhães. - 32-5935.

CORTA-SE papel em diversos for-
matos. Enireça-se empacotados —
Resina cortada Cr$ 1 500. — Tel.
30-3784.
DENTISTA - Oportunidade. Ven-
de-se consultório completo, com
equipo: cadeira, armário, estéril.-
zador Atlante Mojo etc, para re-
tirar. Rua M. Viveiros de Castro,
27.

EMPREITEIRO. Reforma de casa e
ap. Pinturas em geral. Tel-i ..
26-2084. Sr. Mário.

IMPOSTO DE RENDA - Econo-
mista e advogado fazem decla-
rações de pessoas físicas. Pro-
cura-se em domici lio do cliente.
Tel.; 22-8314 - Dr. Leite.
PARA Advogado - 4Õ~anista de
Direito deseja trabalhar em es-
critório. Horário e remuneração

combinar. Tel. 36-5775.

Rio de Janeiro, 01 de março de 1967

as.) Andor Bokor
Diretor-Presidente

(P

Serviços Aéreos Cruzeiro
S. A.

PINTURAS de letras e propa-
gandas, aceito serviços a domi-
cilio. Recados tel. 29-8757 -
Valdir.
SERVIÇO de pedreiro e pinturas,
Carpinteiro — Executam-se todos
os serviços. 48-0476 - 46-7648 -
Augusto.

Acham-se à disposição dos Senhores Acio-
nistas, na sede social, à Av. Rio Branco, 128 —

' 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
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T1UDADES
ESTICAS

MOV. - DECORAÇÕES

ATENÇÃO — Compra-se móveis
usados de salas dormitórios mar
fím, caviúna, Império L. V. jaca
randá, ríS-ÍCOS dormitório, chi-
pondalo o coloniais. Paga-se bem.
¦Atondo-se urgonte em toda Cida
<lo. Tol.: 32-0111.
ATENÇÃO — Compram-se movei»
usados do salas, dormitório'., mar,
fim, caVÍÚtla Impório L. V. ja*
carandá. Rústicos, dormitórios
Oiípendalo Colrnial. Parja-ss bem.
Atcnde-so cm toda a Cidadã. Tol.:
22.0967.

ATENÇÃO — Compram-se móveis
usados, precisa-se do grande
«luantidatle dormitórios • salas
do jantar chipendale, pau marfim,
caviúna, Luiz XV, rústicos o co*
Ipniais. Paga-se o valor máximo
o atonde-so rápido om qualquer
bairro. "el. -18-01 48.
ANTIGÜIDADE - Vendo, motivo
viagem, belas peças de uso do-
mestiço* perfeitas. Rua Russel ri.
344, _bloco_ B,_ap. 102.
ATENÇÃO — Compro móveis
ju.ados. Tal. 43-4119, -que com-
praroi dormitórios Chipendale,
Rústico, modorno ou Império e
salas conjugadas, claras e mo-
«dornas e Império — Pago bem
o_ atendo_rápido. Tcl. 48-4119.
ATENÇÃO — Compram-s» móveis
usados, precisa-se da grande
quantidade de dormitórios, salas
do jantar Chipendale, pau mar*
fim, caviúna, Luis XV, Impório,
iacarandá, rústico, colonial. Pa-
"ja-so o máximo. Atendo-se na
hora. —;L.T1I.1 48.4558.
ANTIGÜIDADES
bronze dourad

LUSTRE de bronze com 8 braço:,
armário vitrina, antiga e outras
peças. — Av. Mem de Sá, 171,
ap; 602. Hoje e amanha.
MOVEIS modernos — Vendo imó-
vel conjugado composto de' bu-
tete, bar, estante e discoteca e
em separado bufete de fórmica e
camn para criança estilo sumier
*--Tel.t 45-2704.
MOVEIS DE SALA - Vendem-se
em ótimo estado. Chipendale,
dez peças. Rua Gustavo Sampaio,
112-601. Tel.: 37-9786.

MOVEIS DIVERSOS - Motivo via-
gem, bufê ou bar marfim 50.
Guarda-roupa 3 porlas 65 outro
chip. 60, Bufê 40. Tol. 58-3264
MOVEIS 

"' 
quarlo casal : "Cimo'

coniuqado CrS 500 000 — Umn
cadeira Papai Drago — CrS
100 000 - Av. Copacabana, 1 017!
504.
MARFIM e caviúna — Vendo sala
e quarto de cara! em estado per-
feito, por. qualquer preço para
desocupar, Rua Aristides Lobo n.l"28, 

Rio Comprido.
MACIÇOS - Vendem-se dormitó-L ;
rio e sala de jantar Chipendale,! -I
estado de novtnhos, por qualquer.
preço, para desocupar. Av. Sai-1 VENDE-SE
vador de Sé, n. 184, Estácio

VENDO — Novíssimos colchões de
molas, estrado. Telefone 36-54.17.
VENDE-SE um jogo estofado, nò-
vo, 250 COO, e um móvel de sala,
maríim, 8 peças, por 150 000.
Ver e tratar hoje na Rua Bon_u-
cesso, 46, ap. 101.
VENDE-SE mobília e.tilo Império,
em bom eslado. Ver e tralar R.
Prof. Antônio Henrique de No-
ronha, 72, ap. 501. Sio Cristo-
vão, com Sr. Rogério, das 13 às
18 hor.is - Teleíone 48-3224.
VENDEM-SE 1 soiá" vulca cour-jftPIAD
vermelho, 5 lugares, £0 000; ll "
cama de abrir e fechar 78x1""
réèervável, 40 000; 1 D
20 000; 1 mesa
50 000. Ver a parlir de segunda*
feira. Rua Professor Gabizo, 99,
ap. 201 . - Tiiuca.
VENDE-SE sala almoço tucupira
para casa campo e sapateira es-
cura. 30-1794.

UTILIDADES DOMÉSTICAS O VEÍCULOS
FOGÕES - AQUECED.

FOGÀO gás de rua, 4 bocas. —
Vendo 28 mil. Av. Copacabana,
637. Porteiro Geraldo. Náo te-
nho lelefone.
VENDE-SE fogão Wolllg .Vtsora.
inic com pouco uso, CrS 320 mil.
Também cômoda e bufete. Ver
sábado e domingo depois moio-
dia. Prudente de Morais 1 668-2
— Ipanema.

Equipamentos eletrônicos
Vendem-se .equipamentos de Estúdio

MÁQUINA de lavar Bendix -
Autom. Func, bem. NCrS 150,00
Kua Estèvcs Júnior, 70202 -
Praça SÜo Salvador.
MÁQUINA de *l__7ar—BTndix.
fei io funcionamento. Vendi
gente 120 mil. R. Toneleros,
152.

DIVERSOS

por

Rua
lei.

AR CONDIC
--•,-¦ -----< AltNCAU - 50

- • H-n_u llquid«d.j urgent,órrrnca 50x88, __ As ,„,.„. „,;

ATENÇÃO — 50 geladeira
', desde I50 000|

nais afamadas do /"¦_*,,,_ |L _. j„I„£«.,_
,.undo. Muito gêib. Rua da Re- <-arvalho, íeleram.

lacão, :.:i, iCrrez.
AR CONDICIONADO"-' Vand-m.
sa 2 Admirai, 2 HP, modelo 1965,
sam usd, 220 volts. Ofertas por
Q.crito para Gerente d» A.ropor-

VENDE-SE um dormitório em mar*Jf0 — Bua- Av- R'° Branco, 251-B.
fim, preço de ocasião. Faz-se ne-jNastaj
Docio. Rua Ubaldino do Amaral, AR REFRIGERADO americano, no-
47. ap. __ \0u jVO( niarca "Gibson", 

grande opor-
VENDO-SE dormitório e 1 sala.'unidade. Preço de ocasião. Ven-
de jantar. Tudo por 120 mil e I do urgente — Telefone 3ó-794o;
colchão de molas. Ver Rua Pará, — Wagner.
262, casa 7, Prata da Bandeira. 

|AR CONDICIONADO Admirai -
i!-i colonial completa, 360 000 - Ver Min". Viveiros de
todo, cama solteiro e|Casiro 124J201. 57.5171 - se-1

Sta. Clara n. 42 — ;gundr,.feira.
.AR condicionado Wectinnhou.e,

sala de jantar, outroslquase novo, ólimo funcionamen-
motivo de viagem, me-jto. Rua Senador Dantas, 19, sala
sclaraclmentos l«l I20.-Í. Tel. 22-5700, 450 cruzeiros.

MAQUINA 31-15, Singer, equip"- motor orig., estado dc nova
Sul América, I 737. Bannu
93-0499.

,- ..1AOUINA DE IAVAR BENDIxI.
e Iransmissor usados. Ver na Rua Conde7EC0N0MAJ!.C .moderna, «stado|ri

"IP.érejra Carneiro, 371 - Estrada Vicente de-"" -ll" Siivi"ir" " 40-
I nova — CrS
i Xavier da Si

101 - Esq. e

VOLKS 60, verde nina?.,
uso, equip., à vista, troco

ANTIGÜIDADES - Vtndo pVlT-?,' ? --0,0 p",r- '¦ ls "'• R
dios Saxc, rolórjio parede nito.1"*"0' 31o — 48-2701.
com calendário • poças igreja — jVOLKSWAGEN 62 — Excelente,
Tel.: 37-175». [equipado, a quclquer prova. Fac.
ATENÇÃO - Vendo urgente ._¦fj ' 80° ~ Trcc=- R- 24 dc Maio,
Ia Ho jantar luxuosa com mesa tjl9, fundos. Est. São Frco. Xavier
bufote com tampo do cristal aj~" Te*-! 28-7512.
oito cadeiras estofadas, 230 mll VOLKSWAGEN 63 - .stado dedermilório laubisch 100 milinóvo e uma Kor.ibi 60 neva. Ruagrupo da sofá cie 4 lugares o Sousa Barres, 15 - Ene. Nâvo -

poltronas, 100 mil - dormiló.j3 950 COO e 2 750 OCO - Fac ou
so,teiro laqucado, 100 mil —.açoito tr

pouco: FORD 51 — Caminhão, vendo .u
j fac,(troco. Rua Olímpia E.têves, U >•
24 de 428, quadra 10, Realengo, com J.j

i Macedo. ',~ 
{VENDÉ-SE caminhão Ford 51 - 

jPela melhor oferta — Tratar Rua]
Castro Barbosa, 72 - Geraldo.'
VENDE-SE um caminnâo marca
Internacional ou troca-se por umo
Kombi — Tralar Rua Anaal, 9-1 -•>
Vila Kosmos — Vicente de Ca**
valho.

Co,P

Rua^ostanto dn 3 x 2,80 ms, 2.20 mil|Vni'ifcitt-7-M ir,
,p, - cama de casal c| colchão de 

V0IJ<SWAG-N 60 -

2 mesinhas, 120 ff-i6"'0* Fi"

VENDE-SE caminhão Mal: A-20 -
Tratar Rua Pereira Lope., 19. Sr.*
Sebastião. « .

30-8844.
cômoda

TV Phil.

VENDO
perfeito
poltrona
ao. 30.:.
VENDO
móveis,

re. ¦

ANTENAS DE TV? -.Todos osiTV EMERSON 23" fórmica, mar.
canais, serviço perfeito __¦ garan-'fim, funcionamento excelente. —
tido. Tel.: 48-5552. ; Vendo 300 mil. Rua Edmundo
ATENÇÃO" -" Compro ¦•leUv.So -!¦•-> i.8- -P-..-03. Prox. Siq. Cam-
da qualquer tipo, sléroo . Hi-Fi; f05' Copfcobana.
- Nogócio hoi» » vista - Te-11ELEVISÃO PHILIPS mr.d. 07, no-
lefone 57-1596

Maio, 19, fundos
Tel.: 28-Xav

36.1001 Copacabana. I nevo..
unia saia Chipendale ATENÇÃO —

relógio Jaeguer 8 dia. corda, es-
trado jacarandá moderno. Telefone
46-9811.
ATENÇÃO — Vendo urgente dor-
mitório do casal, rústico, 98 mil
o uma sala de jantar cm estado!
de nova. 60 mil. Av. Sa
de Sá n. 184.
ARMÁRIO' 4 portas" NCrS 200.00
Rua Prudente de Moraes, 1 6441
201.

MOVEIS —¦ Vendem-se com pouco
uso, uma sala e quarto casal,
còr clara. — Rua Constante Ramos,
131, ap:_303.
MOVEIS -- Vendem-se em ótimo
estado, de ciuarto e sala com ge-
ladeira, foçiãò, máquina de cos*
tura. Rua JHonório_ 738. casa 101.
MÓVEIS — Vendo belíssimos} dor-

- Porta-lóias dei**'.*'.6'*0 " "la de Jantar em le-
licorciro Muranol-"1?10 m°3p- •-•'.'« império ./

Ivadorj

botões-puxadores dourados • fi-
na decorarão a ouro, luxo, sofá
do e.tilo império em couro bran-
co fina peça. Mo.as laterais e
centro. Motivo urgente. BaratissI*
mo. Av. Atlântica, 2 536, ap. 201

Tel. 57-1163.

Luís XV em ótimo estado. Ti
tar e ver na Rua Lemes Brito n.°
327 - Quintino - Tel.: 29-9893.

VENDO per motivo de viagem,
uma sala de jantar, marfim. Ver
à Rua Roberto Silva, 117 ap.
101 - Ramos D. Linda (Tel..- -
30-2550).
VENDE-SE máquina de chulear,
pouco uso. Telefone: 29-8Ó77.
VENDE-SE aala de Iantar erri fór-
mica e caviúna. Rua Conde de
Donlim,_J7l ap. 604.
VENDO mesa de jantar preta, re-
donda, nova, 20 mil. 57-7303, à
tarde. — Barata Ribeiro, 418 —
511.

gelado
ALTA FIDELIDADE -" Vende-se
material e.trr.nneiro. Deis movei:
- Fone 2-2100 :-_N!lerói.
ALIA FIDELIDADE,, mod; 67, mó
vel de luxo, mod. pé palito, som
grave, médio e apüdo, teda

laulom. paro 12 discos, urçjen*
.—- tllllmo, 220 000, custou 830 000.

Rua Tailor 31, ap. 624 (Glória).
Compro geladeira,

condicionado • máq. de la-.---
var. - Atendo a qualquer hora. I AMERICANA vendo
Tolefone 

' 
37-5774.

TV
vitrola portátil, tudo n
gem. Ver Rua Genera;
364, ap. 703. Tel.

e radie-
embala.

Glicério
6-9418.

BAR — Eni jacarandá, todo
ba lhado, belíssimo movei, custa
600 na loja vonde-se urgenle
mente por 200. Tel. 37-2071
31-0820. Também mesa de centro
e de TV,
BARÃfrSSÍÍírd^^V^o^d.nin^"
rio pnra casal, eslado de novo,
t*or Cr$ 150 mil e uma sala com
b;.r espelhado, juntos ou separa-
''¦if?:...?.'ii'__*1__!_?c_: í°h°, 303-C.
CADEIRAS cie alumínio. Vendem-
se. Rua Dias Ferreira, 233-B -
leblon. Tel.: 27-8182.
COLONIAL - Sola de Iantar em
oi imo estado. Vonde-se, à Rua
Conde de Bonfim, «112, ap. 801.
_— Tratar na portaria do edificio.
COLCHÃO DE MOLAS PROBEL-
Ortobèl, pronta ontroga, abaixo
.. tabola. 28-9040 e 58-1451.
COLCHÃO DE MOLAS CASAL -
•¦JO mll — Rua Licinio Barcelos
.n^Ji6_-Jriiáj__
CHIPENDALE" - Dormitório paracasal cm estado novíssimo, por
preço baratíssimo, sala do mes-
rrio estilo, apenas CrS 155 mil
Iuntos ou separado;. Rua
dock Lobo n. 203-C.

sala de refeições
poltrona;, estante e escrriv.
-- Laranjeiras n. 136 — 1
MÓVEIS - Vendemos

MOVEIS COMO NOVOS - Fa-
milia que :e transfere vende: • k?n,a.
dormitórios casal e solteiro —VENDO móveis de quarto, antigas

ni fórmica —i pretos, tipo colonial, com 9 peçasBase NCrS I 000 - Rua Min
Alfredo Valadão, 35, ap. 3J2. _
VENDE-SE urgenle ..uartlo

CONDICIONADOR AR GE, Thin-
line, est. nòvc, -150 mil; compres-
sor comercial como!. 180 mil. —
Aceito Iròcas — Fábio Luz, 87 —
(Méier).
GELADEIRA Brastemp • 7,5 ainda

lcom 1 ano de garantia, porta
[aproveitável — 220 mil. — Rua
; Edmundo Lins, 38, ap. 303, pró*

jxima à R. Siqueira Campos —
VENDE-SE uma cama de casal pau Copacabana: '
marfim. — Iratar na Rua Sanla Irei aK 

—
Clara, 308, ap. 207. - Copaca 't":LMU

BRASTEMP CONQUISTADOR
10 pés, ótimo funcionamento „„ ^ _, _.,., „,,.,.
moderna, CrS 223 mll na R„a'BRAÇO REK-O-KUT Stereo c| 2
Xaviar da Silveira n. 40, ap. .i«b., 80 mil. A. falante Pioneer,
401 - Cop. ÍSüi-L2 A___50___m_L....42-_i'l37-_

^COMPRO 
I .TV; uma geladeira,

steroo • ar candic. — Telefone:
37-5774.
DIPLOMATA vende eletrola Tele-
funken estereofonica, 12 alto-fa-
lantes, Rlamante. Telefonar para
27-0760.

ninlia
1C6.

quase roupa

RAS Frigidaire, GE, C
lomottc e outras marcas, 7, 8
9 pés, ótimo íun.icnainento,
partir de 120 cruzeiros novos, i
gente. Rua Senador Dantas 19,
sala 205. Tel. 22-5700.

GRAVADOR ESTÉREO PROFISSIO-
NAL — Pesca que chega de fora
vende completo, c| 2 caixas de
sem. Rua .Cindido Benício, 656,

ri cesa 1. —. Jacarepagua.
e FITAS;PARA GRAVADORES,-.pre:
í-|ços módicos. Tratar com Sr. Pi-

el, 26-3840.

il VILld
Amalia,

Ma-liladi
82. Dna. Arac

IEI.EVISÃO - Vendemos várias
marcas: Emerson, Philips, Teleíun-
ken e outras de 17", 21" e 23",
todas funcionando muito bom noa
li canais e ao preço de oca.iüo.
Rua da Conceição, 145, sobrado,
do lado c\o Colégio Pedro II.
TV STANDARD Electric 23"Tm_".
va Magna vis lon. vendo urgente.
NCrS 360. Rua Voluntários da
Pátria, 371, ap. 406

,D rvlAQUINA DE COSTURA Minerva! mil ~ borS° 50 mil -

^r antiga. Vende-so - Av. Nova'" p'adicta 300 mil
Iorque, 381 - Bonsucesso. patente, 15 mil - cama
MAQUINA DE COSTURA Elna co^ « Til' 

~-*"m*1rio ''• 3
mo nova. Sr. Sales. Te]^960314. Íav
TÕRGÁ L"AVÀ"R - Ém étimo es-|sa 16

^U.,C„ovc-erV^ía" 
l'»":;s:i'^1 ATENÇÃO - Cnmnro TV,

ap.'S01 - Porleiro. ••"' _!?j'"' nl°tC'°.?; -oH_'Fi V,é,c? ,Í VOLKSWAGEN
VENÚb-SE uma maquina do la-| rápido'; hei. a ^ualqu.T l^01'0 ""°«UW°' "

yar rcupa marca Bendix em per- ÃTFMrr.n \i_„. ~" ¦' :
feio estado motivo viaaem - Ç'- ' Vcn!|,;m-':.o »'«=' ¦•¦  cenapé séc. XVIII,

atório, mesa jesuíta,
cômoda D. João V, grande lârn-
pada de igreja, serviço de porce-lana Vieux Paris, serviço clu jan-tar limoges, quadro a óleo Fa-
chinnelll Dedo de Deus, poticlles
de Dellt, cristais Bacca.-at diver-
sos, um berço de metal fran-
cc., lampiões e lustres c um fa-
cjUL-iro em prata 10 D. e dois ser-

E-,1
112.

São Frco.

Prcco
Faria i
tóvão.

CrS 350 000. Rua Chaves. mniôiãI. 338, ap. 101. Sáo C '

cama

biombo? 3.'mil ÍÍ--|vOLKSWAGEN 62, 65
Princesa l»b,l n. 3B6, ca.|Tr0C0 e facilito.

simo.i atenção -¦ Como™ tv, giuJHaddock Lôbo, 379-B
,v<|deiras, modernas, Hi-Fi

Tel. 57-1596 -
de la-J rápido,

em per-1 ATENÇÃO."
agenti -| ;,r,.,.níi_

VESTUÁRIO

ENXOVAL PARA BEBÊ - Rcupi
nhas finas, bordadas a mão. Pre
ços convidativos. Rua Aires Sal
danha 106, ap. 302 - Copaca

Equipado, |
:] 1500 saldo até]VÍNbE-SE^TmTa^nrTão Che.ío-roce. Rua 24 de|i„t> Bno 65 _ Urg„nt0i _ k_,a"" 'Aiera 361, fundes, Sr. Carlcrr

VENDE-SE Ford F-600 - Somtno.
vo — Bem equipado, praça, D.
Antônio, 12, ao. I — Paula Md-
tes — Santa Teresa — Tc!. .-
52-7431 - Estêves.
VENDE-SE caminhão Mercedes
7 500, ano. 51, mecânica 100% —
Troca-se, facilito-se. Ver e tratar

Rua

prova.
13

que
até
19, fundes. En.
:1_TeJ.:_28-7512.
VOlKSWAGEN 61

64 —¦ Lindo, su-
est. de novo a qual-
Fac. c| 2 OCO, saldo

Rua 24 de Maio,
São Frco. Xavier)VENDE'

_ tor C'
Sincronizado,

.diante
Cnrmen

TV PHILCO 23, mod. 66, nova,
verdadeiro cinema. Custou 8/0,
vendo iwr 250. _T_el. 26-9364.
TV TELEFUNKEN 23" de 1963,
ótimo estado. ~- Rua Almirante
Guilhem, 96_--J02. leblon. _
TELEVISÃO - Motivo viagem —
Venda-se Pologar GE, ótimo es-
tado, imagem perfeita nas 5 ca-
nais - Tol.:_37-0206.
TELEVISÃO

bana
NOIVA"-
Guipure cauda
Atende-se diariamente das

|vicos pa
Vende-se de Zeborlinc I P.Çrleneorai

nonequim 42(44.
12 em

Rua Maranhão, 191

vns, motivo mudança. Sta. Clareiem pau marfim 5 portas, novo,
192 ap. 50l_- Porlcjro._ cl 2,80 por 130 ml. Outro,
MOVEIS" de criança — Vendo-se !JIfnor.?'-' m"* 2 s0''1s cnmn casii'l
guarda-roupa, cômoda, laqueadosl'^. .'V1'- ¦ cama solteiro
e berço de vjme cromado. Me-!C0'Cn,'° «e moles, 70 mil, novi
lhor oíerla. Cândido Mendes, 16, n"°i 2 m,'sinh'1s '5 mil- Motlvo|i
ap. 203, diariamente, exceto do-trnV.an.*S*_ Ver I".3. Henrique
mingo.

GELADEIRA GE americana, 12
pés, superluxo, Duplex. Vendo
barato. R. Raul Pompéia, 152,
ap. 303 — Copacabana.

"|GELADEIRA comercial — Vende-
I se com 2 motores. Rua Vasco da
(Gama, 353. Todos os Santos.

MÓVEIS por motivo de mudan-
ça, vendo alguns; camas divei

, sofá-cama precisando refor-
, mesa elástica etc. R. Uru*

guai, 318, ap. 101. Ver alé 10 h
à noite. Sábado e domingo
todo.

quarto
melhor

CHIPENDALE -
casal, muito bonil
estado, por CrS 150 000
.-.ala de jantar no mesmo

Dormitório de
e cm ótimo

e uma
esti

separados

ap.

CrS 100 000 iuntos
jRua HsddocL. lòbo 18
COLCHÃO DE MOLAS - Veri
dem-se dois e um estrado. Rua
Bolivar 129. ap. 602.
DORMITÓRIO marfim 

"moderno, 
5

peças para casal 100. Sala de ian-ar 10 peças 40. Vende-se. Av.
Edgar Romero, 591, Madureira.
DORM ITOPR ÍOS --Lindos- Clijl
pendale, colchão molas outros
modernos, apenas 120 mll, estado
novos. Pres. Vargas, 2 963-A.
DORMITÓRIO 

"colonial 
cl 

" 
S pe

Ças. Vende-se. Rua Bcnjaniir
Constant, 55 ap. 1501. Ver com
porleiro Manuel.
DORMITÓRIO 

" 
- Vende-sã 

"dor"

mitório quase novo completo ca-
sal, motivo mudança — Avenida
Nova yórk, 57 - Casa 10
202 — Bonsucesso.
DORMITÓRIO - Verfde-se. Belo
estilo, quase novo. Ver na Rua
Conde ilc Bonfim, 412, ap. 801.
r-Trotar na Portaria do edifício.
DESFIZ NOIVADO ~:Vendo ludo
som uso: grupo estofado todo vul-
caespuma, almof. soltas, jôçjo 3
mesinhas mármore rosa, espelho
francês, moldura dourada; so-¦fá avulso, me.inhasf arca, console,
estante, abajures Rm jacarandá,
jogo mesinhas redondas douradas,
espelho redondo etc. Rua Gusta-
vo_ Sampaio, 676, ap. 808. Túnel
Novo. Facilito entrega.
DORMITÓRIO -Modorno p| ca-
sal, muito bonito, em marfim cu
caviúna, Igualzinho a novo. Sala
cio mesmo estilo. Vencio p| preço
vantaiesíssimo, juntes ou senara*
dos.: Rua Haddock Lóbo^ 303-C.
DORMITÓRIO marfim cj 5 peças,3 portas, còmonn c' espelho ora-
vado, NCrS 180.00, fabricação
própria. F.lrad. Vicente de Car-
valho __A - Va* \_h_

MÓVEIS - Vende-se
completo de casal pela
oferta. Telefone: 46-9036,
MÓVEIS - Vdo. 2 dormitórios
novos Chipendale e marfim. --
Preço baixo, motivo de vianem.
Rua Passagem 163, casn 2. —
Botafogo.
MESA DE"'FÓRMICA e cadeiras",
custa na loja 240, vende-se ur-
gente somente por 70. Tel.

Had-31-0820 e 37-2071. Também me-
sa_ de TV e de centro.
PAU MARFIM - Dormitório de
casal, em estado de novo. Ven-
de-se por Cr$ 150 000 c uma sa-
la de jantar também pau mar-,

con'

DORMITÓRIO Chlpandale p a r a
casal, s;;!a Chlpandale. Vendem-
se barato, desocuoar lugar. Rua
Haddcck Lobo, 206.
DORMITÓRIO Rústico para casal,
mesmo estilo, vendo. Prcco CrS
90 000; uma sala Rústica, 60 mil,
juntos cu separados — Rua 1I„J.
dod; lebo, 206.

ESTANTE iacarandá com 'vários
armários t prateleiras, móvel de
gabarito. Prcco um mil cruzei-
ros noves — 36-2031.
ESPELHO DE CRISTAL - 180*70,
moldura dourada n nuro, toda
trabalhada". Custou ASO. Vendo
por 75. Tel. 56-1721.
ESPELHO DE CRISTAL - 180X70,
moldura dourada a ouro, toda tra-
brilhada. Custou 480. Vendo nbr
75. Tol. 36-4951.
ESPELHO supor luxuoso, moldu
ra eni curo folha — Vendo 3
diferentes, também grupo esí
fado, jogo mesinhas, abajur,
etc. Tudo sl uso, R. Gustavo
Sampaio ri, 676, ap, 808. Te-
nho transporte.
ESPELHO PAREDE -""- Moldura
dourada, novo, 1,60x80 — Custou
130, vendo 70 mil - Av. Copa.
cabana. 1 299-103. Tel. 27-8439
ESTOFADOR a pra»
e executo qualquer
mo c| perfeição.
Tel. 47-0738.
FÓRMICA - Móveis. Conjuntos
de 5 pecas para copa e cozinha,
mesa e 4 banqulnhos. NCrS £0,00;
mesa e J cadeiras, NCrS 63,00.
Única fábrica que vende direto ao
consumidor. Rua Frei Caneca, 117.
GRANDE" variedade de pecas, -
Vendemos avulsas, assim muitos
çj.-roupas de solteiro e caiado.
Aristides lobo n. 128.
GRUPO ESTOFADO, todo. em", es;
puma, 4 lugares, poltronas sol-
tas com apenas 2 meses de uso.
Baratíssimo'. Voluntários da Pá-
Iria 1 op. 316.

a — Reforma
tipo no ra-

Botafogo. —

GRUPO ESTOFADO SUPERLUXUÒ-
SO — Tecido coco ralado, todo
vuicaespirnia; outro com almofa-
cões soltes cm couro (Corvin) e
jacarandá, jogo mesinhas c> már-
more egípcio negro, espelho re-
lan guiar; outro oval dourado, ca-
ma marquesa, arca, arqulnha, çò-moda, jogos mesinhas, mesa re-
denda cj cadeira medalhão. Tudo
em jacarandá, cam3 ccsal metal
dourado, arca e mesinhas em ds-
cape, stereo Hi-Fi, console doura.
do, adornes, abajures, puff etc.
Tudo novinho, sem uso. Trans*
porte rjrátis. Rua Ronald Carva-
lho; 275, ap. 302 - lido. Das 8
ás 22 horas.

GRUPO ESTOFADO -f. Tenho 2 sem
uso lambem 2 iodos mesinhas c/
mármores e abajures. Motivo vr-
rente. Vendo. Aceilo oferla. Rua
Dias da Rocha, 31, casa 4, perlo
Melro Copacabana. Tel. 37-7350.
Tenho transoorle.
GRÜPÕ~E.TÕFÃDO - 3 pecas50 mil - Rua licinio Barcelos (VENDEM-SE dormitório de casal
.n- ,8"7 - ''"i-i- - solteiro, cm jacarandá, estilo
GRUPO ESTOFADO -' Superluxo!marquesa, sala de jantar em ja

. - Os
valdo, 42, ap. 903, final Rua Si-
queira Campos. Tunet Velho.
VENDO —'4 camas de solteiro
comv colchões dc mola, 1 con-
junto com 3 pecas. Sendo 1 sofá
e 2 poltronas. Vendo ao lo. que
chegar, motivo mudança. -Ver à
Rua Honório de Barros, 28 —
Porteiro.

GELADEIRA Frigidaire, 8,5 pés,
ótimo estado, gelando bem. Ven-
do urgente. 200 mil. Rua Edmun-
do Lins, 38 ap. 303 - Prox. Siq.
Campos, Copac.bana.
GELADEIRA KELVINATOR RETILI-
NEA — 10 pé:, rádio e vitrola
GE. Vendo urgente, juntos ou se-
parados. Av. Gomes Freire, 740,
ap.__902.
GELADEIRA ADMIRAL -
derna, últ. mod., perf.
mo. Vendo rápido. Motivo via-

jgem. 190 000. Constante Ramos,
68, ap. 902. Sábado e domingo.

9,5, mo-VENDO — Movei - Bar (novo)
com 3 banguelas. Tralar _49-3827.
VENDE-SE um moderno dormi
tório em perfeito estado. Tratar
na Rua Uruguai, 377 ap. 302 -
Tiiu-Cíl- I GELADEIRA 7,5 pés Coldspot.
VENDE-SE •— Móveis claros maci-| Pouco uso, perfeito funcinamen-
ces de sala em perfeito estado —jto. Cr$ 200 000. Barata Ribeiro,
Cr? 100 000 - Rua Sanlo Ama-; 411-202.

51 ap.' 301. GÊLAD"EIRAS GE, Dmslemp Phil-
VENDEM-SE móveis modernos dej co, Coolerator etc. funcionando,
sala e quarto até quinta-feira, por; A partir de 120 mil. A*/, Gomes
motivo cie viagem. R. Curupalfij Freire, 176, sala 902.

GELADEIRA GE, Hõípõfnl7~Í2 pés
196, fundos. Engenho de Dentro
VENDE-SE -'Móveis de saio, pau
marfim, estado de novo. com

fim, conj. por CrS 100 000, juntos! tampo de vidro. Ver na Rua Mon.
separados. Rua Haddock Lôbo) corvoFilho n.° 40 ap. 117

VENDÉ-SE conjunto, sala estar181
PAU MARFIM"- Dormitório paro
casal, em bem estado, por Cr3
150 000 e uma sala pau marfim
CrS 120 000. Também separados.
Rua Haddock Lobo, 206.
PERSIANAS KIRSCH""- 

" 
Vendem-

se, motivo mudança. Metade do
prcco. lnf. 47-4166.
QUARTO E SALA — Vendo dois
quartos de solteiro cl 2 camas, 2
guarda-ves Hdos e penteadeira; ou-
Iro em sucupira maciça, ci 1 ca-
ma e demais pecas e 1 saln jan-
(ar completa, em ótimo estado.completa,
Tel. 4S-7I73._
QUARTO e saía
Oulra sala 30 m
75 mil, juntos a-.
Suburbanj, 9521

úslicos. 120 mil.
Ü, estante livros
i não. Urg.¦ Cascadura

QUARTO DE CASAL - Muitíssimo
baralo, quarda-vestidos de cinco
portas. Tralar 26-8987.

RÀRE~ÕP"ÓRTUNITY to buy quallly
american living, dininq, bedroom
íurnilure of 18lh Cenlury pericd,
from american famlly leaving Bra-
ZÜ. Al.o upright freezer, gas dry-
er and some american kitchen ap-
pllances. Sal. and Sun only 10
AM to 6 PM. - Av. Allántica,
4 112^ap. 901.
SALA DE -JANTAR em marfim ecaviúna, em estado de nova. —
Vendo urgente para desocupar lu-
gar. Conjugada c) bar espelhado.
29-1914. _
SOFA-CAMA de casal em'vulcoU-
ro verde ria Probel. Vendo pormotivo noivado desfeito. Barato.
29-1014. ~Luis 

XV"'êm
luxo, vendo

armação de ferro. Sete pecas (so
fá, 2 poltronas, mesa baixa...).
Ver Av. Heitor Beltrão, 138 -
Tijuca.
VENDE-SE um guarda-roupa í
uma cama de casal de pau mar*
fim em estado de novo, para de-
secupar lugar — Tratar ã Rua Ba-
rala Ribeiro, 435 ap. 802.
VENDE-SE móveis de quarto
sala completos. Rua Leopoldo, 48
casa 6 — Andaraí.
VENDE-SE - Uril solá-cama Dra-
go com duas poltronas e du;
mesinhas pintadas em decapê com
pedra mármore, "por motivo de
espaço. Tratar pelo tel.t 52-3087.

Av. VENDEM-SE molivo viagem: 1
guarda roupa casal, 1 carniceiro, 1
mesinha, 2 camas solteiro com
colchão mola!, tudo por NCrS
150,00 — 1 escrivaninha tipo ap.
por NCrS 50,00 t I enceradeira
City Lux por NCrS 30,00 — Rua

SALA DE JANTAR"
cerejeira, móveis dc ...,„„.„,
completa. Rua Marechal Mascare- VENDE-SE
nhas de Morais, 120. | casal, cm

Riachuelo, 267, ap. 501.

VÉNDÉM-SE, por motivo de via-
gem, móveis de sala e quarto,
fogão cl bujões, geladeira, ence-
radeira ele, por NCrS 500,00 -
Tratar com Claide - 32-0452. _
VENDO ótima sala dt iantar com-
pleta • geladeira Brastemp lm-
perador. 38-5145 - 58-1392.

VENDÉM-SE móveis usados de sa-
Ia e quorto, de todos os tipos,
e pecas avulsas. Rua General
Artigos n. 325-D. _- J-eblon.
VENDE-SE uma sali de iantar co
lonial, cem 12 pecas. 150 000,
Rua Barão de Itambi n. 61, ap.
604. — Botafogo.

retilinea c! fecho dc imã, funcio-
namento perfeito 280 mil. R. Del-
gado de Carvalho 48 — Tijuca.
GELADEIRAS - Vendo várias, só
entrego gelando bem, Kelvinator,
Brastemp. Frigidaire, Clímax a
partir de Cr$ 140. Rua da Con-
ceiçilo 145, sobrado ao lado do
Colégio Pedro II.
GELADEIRA g1nTraT~ÊÍECTRIC
— 11 pis _— último tipo retilinea

porta imantada com pedal

GRAVADOR SONY TC-102 - Ven.;
de-se novo na embalagem NCr$i
300,00. Ver na Rua Joaquim Na-I
buco, 171, ap. 302.
PHILCO Predlcla, iubõ"lMo; comi
1 ano de garantia — Aceit.vsei
oíerla. Rua São José, 84, 2.°,:
de 9 às 19 horas.

PHILCO novas — na embalagem
— garantidas pela fábrica. Pre-
cos inferiores às liquidações —
Modeles B 118. 119, paraflex,
ló" e 195 controle remoto —
Mencr preço do Rio — Rua da:
Marrecas, 43 - ,_,. 42-4774.

RADIO Zenith Trans. modelo
R3 000-1 (9 faixas) recém-cheçjo-
do USA^ Tel._32-967l,_sep-feira.

FeLEVJSÃO rStondafd Electric, Z3
polegadas, .pouquíssimo uso. —
Vendo barato. R. Raul Pompéia.
152._ap. 303 - Cop.
RADIO E VITROLA - Philips, pau
marfim e geladeira, 10 pés, Retj-
Ifnea. Vendo, juntes ou separa-
des. Av. Gemes Freire, 740, ap.
902. Dona Irã.

RADIO PILHAS - Calça lee, no-
vidades p! pres rn tes cam. v.
mundo, cam. tergal, capas, saias,
blusas, vestidas. Preces p' reven-
da. Rua México, 45, 2.° andar,
sala 205.

Philips 23" - Ima-
gem cinema, automática, novinha,
consolete marfim. Vendo urgente
— Rua Já Ferreira. 44 ap. 512.
TV.' GE 23 - '(Marfim. Vendo" cm
eslado dc nova, CrS 270 000 —
Rua Siqueira Campes, 210,603.
TRANSMISSOR - Receptor, ni
tátil, japonês, sem u.o. 38-1037
Fernando.

,n'iPERUCAS - A parlir NCrS 100,00.
Meias a parlir NCrS 80,00 e rabos
NCrS 40,00. Também en-.ina-se
em 4 nulas e compra-se cabelos.
Tratar Morlina — Rua Sla. Ale-
xandrina, J75 

— Rio Comprido.
PERUCAS SOCIETY - Perucas pa.
ra todos os tines e coros, cabe-
los naturais. Vondo com entra-
da o NCr$ 20 por mês. Ensino a
ccnfeccão ? com oro a produção
57-4213, D. ROSA.
PERUCAS Inteiras, meia rabos í
chiçmon, qualquer tamanho, ca
belos natural, preço nunca viv
to, facilito pagamento — Tcl
57.4C60.
PERUCAS - Não é chamariz.

chá em preta, que
a família nobre bra-

Av. Princesa Isabel, n.
Não íe atende por lele-

superequipado a qualqer preva.
Fac. c 1 600, saldo até 18 meses
- R. 24 de Maio, 19. fundes -
Eit. S;o_Frco. Xavier. Tel. 28-7512.
VOLKS 64165 - Superequipado.
Vendo, trcco e facilito com r-*.»-
quena entrada. Tei:. R

na Rua Areqi/eliba n. 53
sucesso.

iE Furgão Ford 54, mo-
tinental, pronto para ira-

balhar, pela melhor oferta. E cu-
tro International ano 1952, tam-
bém pela melhor oferta. Rua Ri-
cardo Machado, 933, e.quina ?tcK
Olímpio do Melo.

sileira.
4Í0-D.
fone.
DOIS guarda-roupa pequenos
um de cozinha. Tcl. 25 4333.
FAMÍLIA quo se retira vonde po-
Ia ( melhor oforta Iodos
veis, aparelhos elétricos,
antigo, estatuetas a vários ou-
tros obielos - Ver • tratar na
Rua Rodentor n. 60 — Ipanama
próximo da Praça N. S. da
Pai.
FAMÍLIA que se muda para o ex-
terior vende. Aparelhos elelro do-
mestiços, louça, 2 aparelhes le-
le^ônicos, yrande variedade de
miudezas e utensílios domésticos,
máquina fotorjráfica, prorjetor de
Slides, Enciclopédia Britânica etc.
Av. N. S. de Copacabana, I 334
ap 702.

_¦¦. --(FAMÍLIA a*mericana deixando "
nham ver pa«-a crer. Rabos ajfJra: "

parlir di

Nitcró
VOLKS 60 -
choro, capa
etc. bom dc
racanã, 640.
VOLKS"l967 -46 HP," 0
Vendo 4 950 mais 19 de
Carvalho — 48-8331.

6851
CrS 2 900, não tem

tala larga, rádio,
lataria, etc. Av. Ma-

km —
180 -

VENDE.SE caminhão Dodcse 52 -
ledo 100°',. Preço 1 600 000 —

28_934JRua Leopoldo, 48, casa 6 — An.
daroi.

.VOLKSWAGEN 62 - Supcreciui.
amovar V^úo, novíssimo, azul atlântico

neiHc.li inteiras serviço de porce-

Preço de 53-0695ocasião
VOLKS — Ano 66, super-nôvo,
sem ícidenle para pessoa de fi-
no rjôsto. Vendo, troco, facilito.
Av. Suburbana, 10 087 — Posto
Texaco.

VOLKSV/AGEN 64 -
Modelo 65 — Côr vinho.
Excelente. Tel. 46-6404.

VENDO 2 caminhões FG ano 51
-¦- Tratar R. Cuocrtino Durão, 79
- leblon. Sr. Mauro, 27-7439
VENDE-SE uma carroceria fechada
para mudança medindo 6 metros
de comprimento 2,5 de largura
e 2 metros de altura. Estrada dos
Bandeirantes n. 1240 km 1. Ja-
ca repaguá.
VENDE-SE um caminhão Chevrolet
Brasil 63 Liminovo. ou troco ocr
carro dc passeio. Av. Miralva,
231 parque, Araruama. São Jcão
de Meriti procurar Anacleto Ta-
nani.

vende

iFU.vi'.,vO a.v-cr ttod. Í967INC.S 120,00 _ Tentas mela"a|L.le ^_.'"\g°'b_M " o^"'" "'^

GE. Vendo novo NCrS 420. Tel.:;paitir de NCrS 43,00 - Facilita-;do borracha! 4/5

P.ADIOFONO Gruníeld slcreo,
HÍ-Fi, móvel ultramoderno, Vendo
urçjente, 300 mil. Rua Edmundo
Lins, 38, ap. 303, próx. Siquei-
ra Campos, Copacabana.
RADIO VITROLA Telefunken mar-
fim com 11 válvulas, 5 alto-fa-
lantes em ótimo estado e funcio-
namento. V. urgente Barata Ri-
beiro, _255;301._
RÀDIÓ portátil Philips! 4 fa

27-SS'/^ Feix. Melo, 83.
TELEVISÃO 

"GE 
12". 'Modelo 67

e faca elétrica GE — Vendo —
Tel. 47-0361.
TELEVISÃO"GE E5PAÇORAMA -
Vende-se. Rua Bolivar, 129, ap.
602. Tel.:_36-14l3._
TÉCNICO DE 

"TV 
-: Especial'-

zado em qualquer marca, censor-
to a domicílio, qualquer defeito.
Diplomado pela PUfc. - Tel.:
37-1826.
TELEVISÕES de 21" a parlir de
130 mil, de 23" a parlir dc 250
mü, as melhores marcas, cinema
nos 5 canais, garantidas. Rua

mos o pagamento —
Polidoro n. 185, ap
lafonr. 46-9732.

Rua Gen
70'. Te.

MemSenado 322 entre Av.
Sá e Rua Riachuelo.

TVS STANDARD ELECTRIC"
nith, 23" • 11", luxo, mo

novinha com garanti* Cr$ 450.últ, lipo, novo, tjrave c agudo
mil — Rua Xavier da Silveira £om rnagnif. lindo — Preço 120
n. 40 — ap. 401 — Cop. jiníl. R. Sousa Franco n. 403
GElÃDEÍRA"-~ Vende-se, porcela"
nizada, América, com falta de
cjás:L_-_57-3l77.
GELADEIRA 7 1/2 pés interior em
cor, perta aproveitável, estado de
nova, 180 mil. Rua Ministro Vi-
veiro de Castro, 71 ap. 703 .
GELADEIRA 9 pes americana -
Crosley porta aproveitável, 160

Sampaio, 67Ó

Rua Bo-

e.s

¦lmj Dt JANIMrc todos 05 tl-
pos completos, cutr,ís modernas,
mesa consolo, es tedo nova. Ven-
do barato. Pres. Varejas, 2 963-A.
SOFA-CAMA - Direto da" fabrica,
liquidação total. Sofá-cama 51.000
- Rua México, 41, sala 604.
STMÍÚCÒ - Preço por M2:
3 000. Kaspagem de tacos
lafelaçao, preço prr m2,: CrS ..
1 500. - Tel. 268758, Sr. Heber
Reis Lima.
SALA DE 

""JANTAR 
-""Moderna',

cm pau marfim, em estado de
nova. Vendo por CrS 150 mil.
Rua Haddocl; lôbo, 303-C.
SAIA DE 

"JANTAR 
---Chlpandale

conjuqada, clara, maciça — Cr$
150 000 para desocupar'lugar. —
Rua - Haddock lobo, _18I.
SALA Colonial lindo móvel, lus-
\râói.r SO mil, armários aço pa-
rede Metalux, juntes ou não. Urg.
Av. Suburbana, 9521. Cascadura.
TROCO sofá-cama casal esp. por
radiovitrola. Base 250 000. Tele-
fonej56-0045.
URGENTE mobilia sala de eSÜÕ,
sofá, 4 lugares, desocupar lugar.
Miguel lemos, 24 ap. 303. Tratar
TeL 56-1786. Tudo_250,00.
ÚNICOS NO BRASIL -"VendiTse
em ótimo estado 1 sofá grande

casal,
l,,,;i r

um dormitório rústico,
ótimo estado, por 90

mil. Rua Gusl
np. 911 — Leme.
GELADEIRA - Vend.
Iivar,_ 129, ap. 602.
GELADEIRA nova, Cônsul Júnior,
vende-se. Rua Leandro Martins,
100. Tel.: 43-1739.
GELADEIRA Fritjidaire Futuram»
8 pés, gabinete em cores, super
luxo, moderna meio uso, eit. de
nova, AAot. mudança. Barato. Tra-
vessa Guedes 43.
GELADEIRA GE, 12 pés, retilinea,
seminova, na garantia de fábrica,
ótimo funcionamento. Vendo ur-
gente, 380 mil. R. Hilário dc Gou-
veia, 30/303 — Copacabana.
GELADEIRA FRIGIDAIRE, 7 pei
moderna, est. nova, retilinea pou-

_|C0 uso. Vendo rápido. 230 000 -
Tel. 57-9990. Beltor Roxo, 231/
B01_-_Cop^
GELADEIRA

Igar. Rua Haddock lôbo, 181.

VENDE-SE grupo estofado, arma*
rio, separação, cômoda, decapê,
:ecretária decapê, tapetes, gela-
deira pequena, cabine, vestiário
c. espelho cristal. Aceitam-se
ofertas. Motivo mudança. Av, Co-
pacabana, 605^5. 610_. _
VENDEM-SE — Móveis avulsos co-
lonial, imbuía e oulrcs, faquelros
elc._Tratar_ 26-9288.
VENDE-SE por qualquer preço,
um conjunto de móveis de sala
Chipendale, um guarda-roupa e
uma cômoda, à Rua Tuiuti, 75.
São Cristóvão, molivo de mudan-
ça para casa menor.
VENDE-SE pj desocupar espaço,
melhor eferta, móveis sala e quar-
to colonial. Av. Copacabana n.
748, ap, 904. Jel. 57-4896.
VENDE-SE sala de iantar"
marfim (B
langueiras,

VENDEM-SE -.2 
poltrofiai,'.-. 70. mll

cada — 2 abajures, 80 mil par
— cama casai, 60 mil, na Rua
Voluntários da Pafria n. 416 —
302.

802.
VENDO"

Tel.
Barbosa

45-7525.
sala ciuarto colonuil
adiovitrola de mera.450,

Edgard
VENDE-SE dormitório completo
ou pecas avulsas. Rua Duarte da
Costa 103^- Bento Ribeiro.
VENDE-SE um lindo sofá e uma
coma marqueza em jacarandá e
palhinha, ambos quase sem uso.
Telefonar 47-0146.
VENDE-SE uma mobilia de sala
de jantar de e.tilo. Informações
pelo tel. 47-7526, de 9 às 14
horos.
VENDO por motivo mudança
guarda-roupa 4 portas, imbuía
maciça, estilo Chipendale; guar-
da-roupa, 4 portas, folheado; me-
sa fórmica 1,40 com 4 cadeiras
estof._ plástico; cama solteiro c]
colchão mola*; mesa dobravel
forrada feltro; cama patente com
colchão crina e armério. Aceito
oferta melhor preço. Ver domin-
qo de 8 ás 11,30 horas. Rua
Pompeu loureiro, 77 ap. 602.
57-7917 .__ D. Fani ou 57-6918
Sr. Maurício.
VENDO cama casal e colchão ele
mola e outros movei*. Rua Gus-

Sampaio, 93603.
VENDO luxuoso aparelho cristal
chumbo tcheco 73 peças sem uso
NCrS 2 500,00. Tratar Av. Rai-
nha Elizabelh 706 ap. 406. Náo
tem telefone.

Vtndo uma cornar-
ciai d* 4 portas, em perfeita fun-
cionamento. Rua Btli n.ü 800 —
S.O CHlIóVao.

- Não \em tel.
RADIOVITROLA dealta-lidelidade,
3 móveis luxuosos, som inigua-
lá vel, funcionamento perfeilo,
ainda com garantia da fábrica.
Preciso vender urgente tel.: ....
37-7350, atendo qualquer hora.
RÁDIOS, or.v.-íciorc; marca Sharp',
vitrolas, fitas gravadoras, Study.

Av. Copacabana, 1 072, loia II
Tel, 47-0467 — Trana anúncio.

¦!ADIÕVITROLA~TELErUNKEN™

Operete, stereo, alemã, vendo
NCrS 1 200 à vista. Tralar Rua
Cel. Moreira César 322, ap. 502.
Nilerói^eL: 3-968._
STEREO Telefunken Olivetti põ7
tálil importada; Rua Bueno de
Paiva, 136 — Méier — Telefone
29-7553^
TV GE — 21", importada, ttpo
Consolete, cinema nos 5 canais.
175 000, urgente. Clarimundo dc
Melo, 371-F, ap. 102.

TELEVISÃO 21 p. marfim,
palito, moderna. Vendo uroent
simo, 160 000. Rua Tailor 31
624 - Glória.

pe

ap.

TELEVISÕES Standard Electric, GE
Philco, Semp, Emerson e outras
marcas, de 17, 21 e 23 pol. e
portáteis. Vendem-se a partir de

50 cru.-eiros (novos) — Senador
Dantas 19, sala 205. Tel. 22-5700.

NCrS 399 novos, garantia de fà-jdla.
brica .Acnito troca, facilito o sal-jVENDE-SE
do. Jel. 46-5102.

TRANSMISSOR - RECEPTOR -
Transceiver — Solid State —
Vendo - (Walíce - Talkie) -
Novo - Tol. 47-0431.
TELEVISÃO"PHILCO"BUEFCÀSÊ -
portátil americana, linda imagem,
moderna, vendo urgente ?S0 mil.
Rua Conselheiro Ferraz 172, ap.
401. Lins de Vasconcelos. _
TV PHILCO, porl. 17 pol." amer
SEVENTEENER III perf. fodos ca-
nais, ótima oportunidade. 230 mll

Tèl. 57-9990.
1V STROMBEN CAUSON, 21" po
perf. todos canais, 145 mil. Rá-
pido, Tel. 57-9990.
TV 21" americana, um cinema
nos 5 canais. Vendo urgente, 180
mil. R. Hilário de Gouveia, 30/
303 - Copacabana.
TELEVISÃO'Standard Electric 23";
ventio em estado de nova. Rua
Santa Luz 300 — Vista ^Alenre,
TELEVISÃO americana, GE, ven-
do-se uma, 12 polegadas, na em-
balagem. Um gravador japonês. -
Ver à Rua Felipe Camarão, 147,
casa 8. Maracanã.
VENDO TV c-n|. Copharl - Tel.
34.C9li.__
VENDO oravador Transiscordor Tr.
300. 160 000. Ver das 8h à;
12h. R. Correia Dulra, 16, ap.
703 — Marcelo^
VENDE-SE coniunlo de vitrola,
som magnífico, profissional, este-
reo Ampéx, americano, com gra-
vador. toca-discos, 2 alto-falantes,
microfone, amplificador, 2 pré*
amplificadores etc. Preço 5 COO.
Tel._ 257511 
VENDO gravador stereo Sony
TC-500 completo. Ver Rua Caro
lina Reidncr,

PERUCA inteira nova, preta, cabe-
los _emilonqo5._27.ó02-t,
VESTIDO DE NOIVA/- Manequ
42, tedo em cloqué — Vendo por
NCrS 300,00; ci véu, grinalda,
sapato e bouquet ~ Tel. 48-0892
- R. Conde dc Bonfim, 183 ap.
702 — Tiiuca. 
VENDO vestido e véu dc noiva,
artigo francês, bordado em pedra
rias - Tel. 47-8198. _
VENDE-SE um vestido de noiva,

dol Tratar na Rua Eucli _es da Cunha
de n.° ia. Vilar dos Teles.

_ jVENDE-SE vestido de noiva na
Ze- Rua Bento Lisboa, 184, ap. -116.

d. 67.!AI--ncfc> das 7 às 12 horas todo

stereo
Ver Rua

15-A — Cataumbl
VENDE-SE - TV GE 12" Gravador
Sony — Importados. Tet. 36-0766.

VÊNDE-SE uma lelevisão — Philco
3 D - Tel. 57-5S20.
VENDO TV Sony 5" c| bateria.
NCrS 600. - 32-IW8 ran-. E2.
Hor. comercial. Sr,- Osvaldo.
VITROLA de lita cstercoiònica ta:
Carro CrS 400 000. TV Portálil
americana 12 polegadas tela es-
pecial CrS 400 OCO. Rádio da pi-
lha pequeno. Vendo. 27-6024.

GELADEIRAS cie ocasião. Veia sem
compromisso as mais lindas e me-
lhores da Cidade, desde 150 000.
Rua da Refarão, 55, térrec.
GELADEIRA Brastemp, 10 pés,
otimo eslado. Motivo de viagem.
Rua Haddock Lobo, 376, ap. 205.
GELADEIRA . - Vende-se 

~Aclmir.il.

de 9 pés, estado de nova Retilí-
nea. Preço CrS 250 000. — Rua
João Afonso n. 15.
GELADEIRA GELOMATIC a que-
rostns, «mbalada. Vendo para
desocupar lugar. Av. 28 d* Se-
lembro n. 313. - 38-5145 • ..
58-1392.

TELEVISÃO 21" Emerson, lórmi

HOJE — 50 geladeiras seráo li-
ciuicladas desde 150 000. Muito
gelo. Rua da Relação, 55, lérreo.

pau

VENDEM-SE um guarda-roupa
novo, 4 portas, moderno em pau
marfim e caviúna, CrS 180 000

., -, _,.. . . ., . ,.,- Duas cadeiras dragoflex acol-
ríi\ 

Pv_7a d.J-eí"i R,ove,'-J^-ih°ídas p| varanda ou salaris). Ver Av. Rui Barbosa 664, „,, _ r.t

uma sala de jantar
.Chipendale, maríim, conjugada. -

Romero, 601, Madurem. Ver na Ruil da Estrela. 86, ap."" 
303.
VENDE-SE de particular para 

"par-

ticular, dois tapetas p«rsas, um
Super Kirman Extra 3,71x2,82
Laver Kirman 2,26x1,40. Telafone
45-3074.

REFRESQUEIRA - Vendo nova -
NCrS 400. Rua Santana, 227 -

pecas). Praia d^s PÍ-|Sobrado.
117 -' I, Governador. •fÉcN|C-õ-Z~Dê"Vel7d"ei7ara7"c'õm

dicionado, todas as marca, e
pintura no local, c. garantia. Não
cobramos visita. Tel. 27-7589 -
Antônio.
VENDE-SE ar condicionado Admi-
ral, 1 HP, rnod. 1965. Tratar Dial-
ma Ulrich, 110-G, Lúcia Boutique,
até 16 horas.
VENDE-SE uma geladeira marca
Admirai de Luxo, em perfeito es-
tado. _ Prcco: NCrS 350,00, Barão
da Torre n. 456, porteiro.
VENDE-SE. urna. geladeiravWesltn-
ghouse barata. Rua Curuâ, 39 ap.
101. Penha.

vas - CrS 60 000 — Av. Mara-
cana n.. 1 001 — ap. 806.
VÊNDE-SE

Super Synteko
Com garantia —

riano, 19, sala 66.
52-0316 _ 30-7051
tamos pagamento".

Praça Fio-
Telefones:
- "Facili-

VENDO para desocupar lunar uma
flejadeira Cônsul; molor G.E. -
Rua Correia Dutra, 8-i-F, cont o
porteiro.
VENDE-SE uma Geladeira Frigidni-
re. Rua Tenente Cerqueira leite
n. 12, ap. 401.
VÉNDE-SE geladeira Admirai", Tí
pés, pouco uso. — Rua Benevenu-
to Berna, 20/308. Tijuca.

perfeito funcionamento,
Rua Riachuelo, 148,

Super-Synteko

Ar Condicionado
FRI-AIR
Gabinete t;a Inox. garanti-

do 10 anos. Aiiiitincia técnl
c* direta da fabrica. Facilita-
si. 22-1771 - 42-4884 -
30-3024. .

200
úl. Rua Riachuelo, 148, ao. 805.

TELEVISÃO Philco, Philips, Admi-
ral, Standard Electric, GE *¦ ou-
iras ds 18, 21, 23 poleoadas. a
pòrlir de 120 mil, func. Av. Go-
mes Freire 176, sala 902.
TELEVISÃO Invictus 21" 

"luncio-

nando todos os canais. Preço Cr$
190 000. Vende-se na Rua Esme
raldino Bandeira. 35 — Estação
Riachuelo, _
Tv"PHÍLCO, 23'pol. mod. 66- -
Tela ray-ban. Custou 870. V.
urgente p! 250. Tel. 56-1721.
W PHILCO, 

".."pol. 
mod." 66 -

Tela Ray-ban, custou 870 - V.
urgenle pj 250._Tel. 36-4951.
IV - 11", ióia, Standard Electric,
modelo 66", como nova, imagem
cerfeila. 280 000. Rua Barata Ri-
beiro, 411, ap. 202.

TELEVISÃO Emerson 17", cinema
nos 5 canais. Ocasião única, 163
mil. Rua Domingos Ferreira, 187,
ap. 37, 4.° andar.
TV-i PHILCO .19". Cr$: 260 000;
Admirai 19" CrS 270 000; Slan-
dard Jóia Cr$ 280 000. Perfeita
nos 5 canais. Barata Ribeiro, n.
411-202. 

TELEVISÃO PHILCO - __._'! ->"er-
feita. Um cinema nos 5 canais.
Ocasião. CrS 195 000. Rua Do.
mjnqos Ferreira, 187 ap. 37, -J.°.

TV PORTÁTIL~Í9~"p.~~amcricana,
perfeito funcionamento. Vendo
urgenle. R. Toneleros, 15?.
TELEVISÃO -•Atenção: grande
liquidação de TVs precisamos
vender urgente 100 aoarélfios
preços £0% da tabela "à vista"
ou financiado — Marcas; Ariel,
Admirai, Philco, General Eletric,
Emerson, Tele Kinn,. Semp, Ze-
nith, St. Eletric, de 13, 19, 23 e
25 poleçradas — Aceitamos tua
TV usada como parte de paga-

| mento: Ver expysíçao na loja
] Estréia de Prata — Av. Copac-*)-
jbana. 581, loia 211, Cenlro Co-
! mercial - Tel.: 36-1852. Nosso
! lema é resolver o seu problema.1 
TV- 23.,Verido -Sibéal" Wldevlson,
só de um dono. Modelo recen-
te. Urgente 310 000. R. Domin-
gos Ferreira, 76, ap. 203.

VENDE-SE uma eletrola portálil
sléreo, nidrca Halle por NCrS .
260,00 na Rua Dulce n. 191 —
ap. 203 — Tiiucii. 
VENDO um TV Zenith USÃ, porl.
19", cont. remeto, em «stado de
nova. Uma Sumo, 23", pouco uso,
cinema nns 5 canais. — Ver Av.
Teixeira de Caslro, 221, ap. 203
— Bonsuciisso.^ *
VENDE-SE TV Philco usario, em
funcionamento. CrS 300 000 - T.
46-4572.
VITROLA GRUNDIG n.cd. KS-400-
WE 0' km. Ver hoje: Rua Gen.
Roca, 891/401.
VENDE-SE le'evisão GE america-
na de 16 pol. ra embalagem ori-

çtmah_Jek_37-4ó97^
VENDE-SE televisão GÈ importa-
dò, modelo 66, 12 polegadas —
400 000_-- Tratar tel. 46-2734.

VENDO 1
quina de
mington; ventilador Arno. Tudo
estado d
ne 22-6444.

vestido de noiva. Dio-
Irissimo, Manequim 42. Todo
bordado na barra e mangas. Ce-
Una. Tel. 32-4713. Rua Oricnle,

'221. ap. 102 - Sla. Teresa.

Maquilàdora
cabeleireira

Fazemos cabelos, unhas, da-
mos aulas óc maquilagem prof.
e pessoal segundo formato do
rosto. R. Silveira Martins, 127
ap. 213 fundos — Catete.

cem
àpro/,;

com

VENDE-SE - Volks 61, aincroni-
zado, cerâmica 3 300. Somente
à vista. R. Tente. Nepomuceno,
70 — Vlla Militar.
VÕÍ.KS 64, estado novoT"34 mii

rodados, único proprietário.
prole/or]Prer.o NCrS 4 £00. NZo atende

. náqglna tolefone. Rua Bolivar, 97, apStngor, com o.vcrsosU\. Aceito oíerla. Trator sábado,apetrochoi e me-.a própria; mi-Uai 15 _• íe hora-
quina dc escrever, portátil, Un- ,',_-., _.- „ 
derwood-Coronai proielor de sli-|yULK-> '' Terreno, na Av. de
dej; mobília de quarto, abaiur dejJscarep'i'!u"' 2 'rentes, 364 m2,
pc, rniscelánca. Rua Nina Rodri- v0'* * °°0. Troco p/ carro. fei.
gues, 93, Jardim Botânico. Sába-l3;,-0'75,_João.
do 

ç 
domingoi dei 9 as 17 horas. VEMAGUETE 62, bem estado,

releícne_46-7286_. _ radio; Vendo. "

FAMÍLIA americana do partida do|£a|-jci.
Brasil vende camas, TV, toca-di.- VÕLKS 61, ult. serie, tincron. ...-cos portátil, panei.., pratos etc. perequip. pnQU, „

Forrelra 25, ap. 602. pa. finsnr- 
domingo das 10 a-:57.10.13

- Caminhões
Easculanfes

Precisamos para serviço cie
vulto na Eslação cie Vigário
Geral. Procurar Sr. Haroldo
na obra ou tel. 32-7614.

E REVEND.

Rua Di_
Ver sábado
17 horas.
móveis"
costura,

Tel. 47-2446,

neio tel. 27.2521

AUTOPEÇAS

CARROÇARIA - Vende-se nova,
.r.em uso, cem 7,60 de comp. poi*2,60 de Iara. Rua Coronel Audo-
maro Cc.tfi, 7 - Gr.lpão, fundos.

— 'CABINE CHEVROLET' BRASIL" 59c/j- Rua Apia, 466 - V. da Pc-Ma-! nha.

VOLKSWAGEN 65, equipado,
azul atlântico. Tel. 36-6598. Rua
Domingos Ferreira, 242-B, fun-
dos.
VOLKS 1965, radio americano,

[Iranca alemã, capa vulca-espuma,
estado dc novo, troco por car-
ro de menor valor ou facilito
parle. Tcl. 27.4348.

VEÍCULOS DE CARGA

Ternos usados
Tel.: 22-4435
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pügo melhor que qualquer
outro;

Ternos usados
TeL: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças,
Pi. CO

outro.

camisas, sapatos ele.
melhor que qualquer

Vestidos
Alta Costura

Madame Izabel, Costureiro
Almeida. Aceita-se feitíos a
partir de vinte cruzeiros no-
vos. Qualquer feitio, inclusive
traje a rigor. Av. N. S. Cop.i-
cobana. 819, sala 602. Tel.:
29-7539 - Recados.

gelad., piano, máquina,
acordeon, enfim tudo

que guornecc a ca.a. Ver e tratar
Run_ Sá Viana *4.
N. FÁCCHINETTI - Vendo lindo
rjuadro de Paquetá, 1886. Tolo-
fono 37-1756.
OPORTUNIDADE. Vencio, motivo
viagem, mcllior oferta, geladeira
Geiomatic, dormitório completo,
TV, 'arca, sofá-cama, rnosa con-
console fórmica, com cadeiras. —
Atendo das 9 às 12 e 14 às 20ÍBASCULANIÊ -" iVercedcs LP-321.
horas, sábado e dominem. Dois Vendo, estado 100",ó carroçaria
de Dezembro, 137, ap. 407, 2." Kabi 0 km. Entrada" 6 000 000,
bloco.
PEÇAS DE RARIDADE - Oratórl

carandá, cadeiras Paravant, fi*
diário <Je aco. Tel.: 26-7736
UM APARELHO de TV Philco,
mod. B-l 18 23" triclimencional
uma sala de jantar completa em
fórmica. Rúa Jardim Botânico
106-301 
VENDO — T. móveis, alumínio!,
talheres, cristais, muita louça,
do cie uma casa, espelho barat.s-
simo, urgente. Des. lugar. Tel
37-9165.

re.r*

VITROLA portálil stereo nova
75 mil maq. Singer portátil J.B.
Equipada. 120 mil. Av. Copac.
698II 104_ - D. Carmelita.
VENDEM-SE 1 mesa para eacritó-
rio, I poltrona, 1 geladeira, 1 cô-
moda e 1 lu.tre cristal c! 4 braços.
Si Ferreira, 38(1301 
VENDEM-SE móveis d d sala cm
marfim e caviúna; um sofá, um
rádio de mesa, um aspirador, uma
fórmlca c: 4 cadeiras. Tratar Rua
Bandeira de Gouveia, 125-202. —
Riachuelo.
VENDE-SE mobília criança meia
grade, fabricação Gelli, fogão
Cosmopolita, armários de aço.
Tei.: 37-3536.
VENDEM-SE máq. levar, goladei-
ra, aspirador, lelevisão e encera-
deira. R. Quito, 398-201-F (esq.
Conde Agrolongo).
VENDE-5E com urgência, armários
para louça, escrivaninha com ca-
deira rotativa, cadeiras c outros
objctos^JTej. 43-1060.
VENDE-SE TV americana, GE, de
17" (usada), máquina fotográfica
alemã, Confina 11-A, 35 mm
projetor
23-0551

de ides manual. —
43-6848 - Sr. Ary.

VENDO cortinas seda e renda de
Muaré e broc.do novas. Um aspi-
rador Arno e 3 tapetes orientais
perfeitos._Teh_ 25-4967.
VENDO rv"siânda7d e Philips,
móveis d. quarto etc, tudo em CAMINHÃO MERCEDES BENZ
bom estado. Tralar tel. 4.-1396,

facilitado. Ver Rua Lôbo Jú'
nior, esq. ri. Cuba, Posto Texaco,
C. Penha, Sr. William, ã vista,
preço excepcional. — Aceitam-se
oferta:

DODGE - Temos todas
peças nacionais e es-

trangeiras, pelos melho-
res preços da praça. R.-
São Cristóvão, 985 —•
Tel._54-0533._
FNM" - Motor D 11 000 com.
plffo, caixa àc câmbio, díferen-
ciai, eixo de manlvela e um tm-
cão. Av. Rodrigues Alves, 539.
Tcl. 23-0991. _____ _
GORDINI" - Vendo pela melhor
eferta caixa dr> câmbio. Tele?fcnu
48-9442 - Ba _____
KOMBI carroçaria. Compro. Te-
lefone 30-2194.

PLYMOUTH - Temos
todas as peças nacionais
e estrangeiras, pelos

BASCULANTE - Caminhão bedfor melhores preços da pra-- Vondo todo 100% - CrS ... L, pM, c;n' PnctAv/Sr,
1 500, um bom negócio - Av.:?3- KU£I Sa0 ""-nSTOVaO,

Brás de Pina, 2 203, no pc:lo.i985 — Tel. 54-0533.

TOCA-FITA pl carro, Muntz-ste-
reo, 4 alto-falantes, tel. 47-1192,
Odilon.
VENDO
peças

VENDO um caminhão GMC 57 em
bom estado por motivo de doença.
Ver Rua Cerqueira Daltro 89ó.
Cascadura, Oliveira sábado e do-
mingo.
CARRETA. Fruehauf cap. 35 t. e
caminhão Bussing ot. est. Pr.

13 000 - 43-8236 - Hor. com.
CAMINHÃO FORD 46 - Vendo
bom estado. Base 1 000 000 -
Ver no Largo do Bicão esquina
da__Rua_ Brandura.
CAMINHÃO Chevrolet 58, 59, 60,
62 e 64 todos revisados toda pro-

Vendo, troco, fac. R. João
Romariz, 119, Ramos. — Telefo-

30-9684. _^
CAMINHÃO Morcede» LP 321 ano
61, ótimo est. toda prova, vendo,
troco, fac. Preço barato. Rua Joáo
Romariz, 119. Tel.; 30-9684.
CAMINHÕES Chevroler 59T~-ã7
culante e Ford F-600; 57, estado
ecral bom, preço 1 680. R. San-
tona, 77, loja E_— Borracheiro.
CAMINHÃO CREVROLET 60|ól \62,novo, a toda prova. Vendo, tro-

3, facilito, barato. Rua Cândido
enício^J 219- Praga Seca.

CAMINHÃO • BEDFORD 56, reduzi-
do, borr estodo geral. Rua Anhcn.-
bl n,°_ 26 — Irajá.
CAMINHÃO Chavfole! Brasil 63",
único dono, em estado espeto-
cular, vendo ou troco. Rua Uno
Teixeira, 97_^ Tel. 28-8974. _ _
CAMIONETA PICK-UP MORRIS 52

Carro todo bom. Base 1 800
Íl. Aceito oferta. Troco carro

menor valor. Rua Horácio Picor-
i, 153-F — Bonsucesso.

:ças para Msrcedão •
para tratores. Peca para

maquina de asfaltar complela-
mente nova. Tratar c] o Sr. Mar-
celino, Ru;- Ana Guitão, MO —
Tcl. 29-2181.

OFICINAS

Sra. Elizet».
VENDO

gravador geloso; má-
escrever, portátil, Ra

ventilador
novo. Facilito. Telefo*

WALK-TA1.K — Transmissor e rc
ceptor de pilhas, longo alcance
Telefone 54-1339.

Consertos de
televisão?

Cuidado com os curiosos,
oprendizes e intermediários —
Conserto em sua própria re-
sidência, qualquer marca ou •
clüfeito. Atendo todos os dias, I

dc

JÓIAS - RELÓGIOS

PATEK PHILIPEt 
"com"corrent

ouro. Perfeito estndo
namento. Tel.: 57-8465

ÓCULOS - CINE-FOTO

35PROJETOR SLIDES KODAK
m - CARROUSSEL 6C0 novo
Vendo,_iel._57.5037 - VÁLTER.
VENDO 

" 
f.lmadcr"" 8 

""mm 
Kodac.

por NCr$ 100,00. Maquina Fle-
xaret — 6x6 e 35 mm equipada
com parasol, filtros e lentes de
aproximação — por NCrS 210,00.
Local — Rua Santo Alonso n. 125
ap. C-01 - Tel. 28-5120. Jüuca.
VENDE-SE - Novoflex, 

"teieob.e"li-

va, alemã, nova, '100 mjm, F. 5,6
com anéis para Pentax e Nicon.
- Prcco NCr$ 500,00. Raul. -
27-4470.

motivo entrega gp, mó-
eis" quarlo 300 mil, sala 200 mil,

telpvisão RCA usada, abajur pé,
radíovitrola, claros; máquina de
costura pecial Husqvarna, escada
de madeira, 7 degraus, aspirador

Real, aquecedor gaz Somer i
outros utensílios. Tel. 49-6440.

funcio-jVENDE-SE um coniunto de már
noite. more e metal, ótimas condições.

Rua Cândido Mendet 164, ap.~403,
a partir dat 12 horat. Glória
VENDE-SE uma geladeira e~
guns móveis de quarto. Rua Ba-
rata Ribeiro, 153___P-_1_206.
VÊNDE-SE uinã eletrõTa 

~HirF~

Atável pau marfim de um me
iro por 80 com toca-discos Es
tander Electric e 6 alto-falante,
e uma maquina de lavar Bendi>
em estado de nova, na Rua Flá
via Farnese n. 34, ap. 201
ou pelo telefone 43-8036 du-
rante a semana.

taáqurmn

ALUGA-SE jirau em oficina me-
cr.nica para capoteiro ou eletri-
cistd. Rua 24 de Maio, 1201 -
Meyer.
OFICINA mec. de VolLs. Passo
o contrato de 5 anos, com fer-
ramentas e estoque de peças —
NCrS 8 500,00, em frente ao
C. R. F. - Rua Dr. Marque»
Canário, 24-A — Gávea.
OFICINA - Especializada em
DKW. Vende-se montada, c' lo-
ja, terreno, algum estoque, todas
ferramentas especiais Vemag, na
Rua Xavier Curado 1S4 ¦— M. Her-
mes, ao lado cia Base Ac. Afon-
sos, dias, domingo até 12 hs.
OFICINA MECÁNICÃ7 especializa-"
da Volks-Wlllyi, çialpio 300 mS,

. . 25 carros, c| pecas e ac, te-
lefone. cont, 5 a, Av. Suburba-

6 833. Vende-se. Base 30 nu
Tratar cl Amauri ou tel. 29-1824.
OFICINA MECÂNICA - Comple.
ta. Contrato novo, toda legali-
záda. Vende-se p/ melhor oferta

Rua Aristides Caire, 353 —
Meier.
PASSA-SE uma oficina de automo-
veis com luz e força. Rua Mariz

VENDO moveis sala, quarto, ira-
quina Singer e mais utensílios
Alfaiate — Rua Montenegro
101 — Ipanema.

VEÍCULOS
VENDE-SE um carro Aero Willys
1960, em perfeito estado de nô-
vo, submete-se a "toda prova, pre-

CrS 3 200 000. Tratar à Rua
Carl Levi n. 76 — Jardin
rica, sábado e domingo
todo.

também aos domingos e fe-
riados — Só Centro e Zoiií»
Norlc. Tel.: 58-2871.

Seu TV parou?

VOLKS 63, excelente esl. .
quer prova, â vista troco
cj 1 800 enlr. s. 18 m. R.
Maio, 316 - 48-2701.

VOLKSWAGEN 63 - Um dono
só, 40 000 km, equipado, facilito.
R. Mons. Amorim, 47 — E. Nô-
vo. 

Amé- VOLKSWAGEN .61 - 3_..;jérie,
u-a equipado, dois milhões de entra-

!da. Eslrada Vicente de Carvalho

l-in- 
1 235 - Pôslo Atlantic.

¦ faC.RW '?61 - Sincronizado, 3a.
24 de';^r'e' ótimo estado, vendo Cr$

|3 200. Ver das 8 ás 12 horas -
Rua Sanla Sofia, 54 — Saenz

34-1066
j renovo

FONE
Conserto c

quer tipo de

tia e pecas originais
à domicílio.

VOLKS 59 - Otimo estado, equi- pjj"
podo, facilito. Rua Mons. Amo- - ¦¦--*¦ .—
rim, 47 _ E. Novo. VOLKSWAGEN
wniVc cê íi 

'¦ 
/.. 

'-íi 
Te azu' atlântico,VOLK.S 55, 61, 02, 63, 65. Impe-

[cável estado geral. Vendo, trcco

je financio. Com pequena entrada
aual-Ie 9 restante a combinar. PaimH l Pamplona, 700. Tel. 49-7852.TV" com garan-i

VENDE-SEAtendo

VENDE-SE grupo estofado, veludo
vermelho._Tel__27-4253, Sr. Mário
VENDE-SE^ baralo conjunto, '3 me*
sas de pé de latão, tampo de
mármore, para frente e lado de
sofá. Tel. 25-2143.

PINTURA EM GERAL 'RÁD.

Aplicadores autorizados. Da- —
mos ref. e garantia. Or<;amcnl0,*L|T*1r,;l°^,.DADE m°<*- 

f 
"jj*-

,a |vel jacarandá, sem uso, 8 alto-
Sl compromisso cm todo o Est.fanles, nova, stereo, custou 1 380.
dc GB. Tal. 49-9592. Facilita-!Vencl° 30° mil. Avenida Copa-
mos cabana, 1 299-103. Tel. 27-8439.

ALTA FIDELIDADE"- Novinha, sl
uso, som espetacular — Vendo

. 'urgente, 280 000 - Rua Dias
da Rocha, 31»_",çasa 4 — Copaca-

erti legítima vulcaespuma
a (mofadas soltas, modelo 67 —
feito especialmente de encomen-
da - Custa CrS 980 000 - Ven-
do s' uso pl apenas CrS 
480 000 - Urgente - R. Afon-•-o Pena n. 67, ap. 207.

carandá, de estilo, grupo esto-
fado e peras avulsas. Ver segun-
da-feira. JJarata Ribeiro, 726-10-4.
VENDO Chipendale dormitório
de casal, 170, e linda sala ma-
ciça, 65 mil, juntos ou seoarados
Rua Aristides Lôbo n. 128. ,

Super-Synfeko
ViTRIFICADORA AUCO-IRIS

ITDA. (APLICADORES
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS

Fone: 29-6851

TV PHILIPS 21", moderna, está
novinha. Vendo urgente Cr$ 250
mil. Ri*a Xavier da Silveira, 40,
ap. 40\, Copacabana. -
TV — Técnico especializado em

.S. Eletric, conserta qualquer mar-,
FONÓG — TVs .?' cham"dos para CETEL 90208Ç CoSIUrar, Al* etC.)¦ wi-vw-v, i "iJIumar.

TV Jóia Standard Electric porta*
til, nova, vende-se. Ver Rua Se-
nador Vergueiro n. 2 ap. 605.
TV PHILCO -""Novai" 19", cine"-
ma n| 5 canais. Custcu 960 000.
Vando 280 000. Rua do Matoso,
44 ap. 302 - Praça _da_Bandeira.
TELEVISÃO e geladeiras. Agora
só no Ponto Sonoro, a todo pre-
co, desde 100 mil. Rua Mayrink

troca-se por carro
de passeio, caminhão L. P. Mer-
cedes 1959, facilito pagamento.
Tratar qualnuer hora. Av. Amaro
Cavalcanti, 1701 — Eng. de Den-
tro, Posto gasolina Augustinho.'MÁQ. OU APARELHOS

ÍDOMÉST. (Lavai', Passar,'vo^s^-wi!'; «

- Tel. 37-7350 - Qualquer
hora.
A7DINHEIRO .—.Compro_;-. TV
stérso • uma galadiira. Atendo ¦
qualquer hora. Tcl. 37-1216.
ALTA-FIDELIDADE,. pick-up Stan-
dard Eletric, ano 67, lindo mó-
vel 4 alto-falantes, mais 2 ba- TELEFUNKEN alemã - Novíssimo
flinhos independentes, estrondosa conjunto stereo, transistoriisdo.
sonoridade, transfiro garantia,! ondas médias, curtas e FM. Ató
aceito oferta, levo em casa, façojl2 horas. Hoie e amanha, [-."ç-
qualquer negócio, urgentemente. Ihrr oferta. R. Gonzaqa Ba'tos,
tcl-: 37-7330. .212, ip. 202.

Veiga, H,_sala 302
TELEVISÃO a~íartír_o 100 mil.
Invictus, Pliilco, Phillips etc, per-
feito funcionamento nos 5 canais.
Antena grátis. Rua Mayrink Vei-
qa, 11, sala 302.

ASPIRADOR de Pó G.E.; 50 En-
cerad. Eletr.; 53 liquidífica-
deres novinhos. 35 moedores de
carne Wal ita. 35 ventiladores, tu-
do_ 100%. Tel. 32-3461.
BENDIX Economatic automat. —
CrS 260 000. Ver Min. Vivelri
de Castro n. 124 201
— senunda-feira.
ENCERADEIRA
aspirador de po

Vendo lin-
do carro côr bco. oerola. Base
CrS 2 850 000 - Tratar Av. Brás
de Pina, 2155 - Irajá.

VENDO-Chevroler Brasil _- -Eila.
do novo •-- Tratar Av. Getúlio
de Moura, 1351 — São João 

*Ms-

riti - Est. RJ.

1965 - Sedan,
estado impecável

- NCrS 4 800 ou a combinar —
Ver com zelador — R. General
Roca, 426.
VOLKSWAGEN 56 - CrS 1 300,
pintura original, 4 pneus novos,
tranca, rádio, capas napa, bom
de mecânica, saldo até 15 meses
- Av. Maracanã, 640.
VOLKSWAGEN 62 - Vende-se -
Ver e tratar na Rua Sen. Verguei-

107, c/ porteiro.
VOLKSWAGEN 60 - Com rádio,
100% de tudo etc. Vendo ou
troco. Preço 3 milhões. Est. Vi-
cente Carvalho 1 443-A.

mil. Rua Barata Ribeiro, 200 ap.40A__
MÁQUINA DE~COSf0RX~~5~gã"-
veíís, c motor e farol. Vendo só
hoje. Baratíssimo, Marca Wus-
ciuarna. 291914.
MAQUINA BENDIX

VOLKSWAGEN 53 - Máquina 59,
¦ ¦- --,- NCrS 2 000, heie o dia todo,'

57-5171 'amanhã alé às 12 horas. Rua
_]Nossa Sra. das Graças, 861 —

Vendo 50 mil,'R»mos, tel. 30-4574.
Electrolux 70

tium nuyuuu
curar no Posto São Domingos,
em Duque de Caxias — Bairro 25
de Agosto.
CAMINHÃO FECHADO (Furgão),"Mercedes Benz" mod. 57 estado
novo, vende-so ou troca-se por"Kombi" — Ver no Pô-to 2 Ami-
gos à Av. do. Italianos n. 514
— Rocha Miranda.
CAMINHÃO Chevrolet 58, 59, 61
Impecável estado geral. Vendo,
troco e financio. Com pequena
entrada c o re.lo a combinar, —
Paim Pamplona, 700. Tel.: .
49-7832.

PASSA-SE uma loia com oficina
de radiador, e licença também
para eletricista. Rua Barros Bar*,
ros Barreto, 111. Tel.: 30-0814,
com Sr. Benedito.

VÊNDE-SE, oficina Volks, cqul-
pada, conlrato novo — Aluguel
50 mil - Av. M. S. Félix, 1155
- Iraiá.

CAMINHÃO - Vendo 3 - Faci
lito — Troco p/ carro praça -
I F-8 e 2 Dodge 52 - R. loia
pina, 295 — garagem Penha -
Ferreira ou Cliaves.
CAMINHÃO Chevrolel 46, cabina
americana. Urgente. Av. Brasil,
esq. Lôbo Júnior.  
CAMTNHÕÈS^Chevrolet 56V59 -
Vendem-se dois. Totalmente im-
peca veis, prontos para qualquer
prova. Rua Félix da Cunha, 49 —
Largo 2a.-FeÍra — Tijuca — Fran-
cisco.
CAMINHÕES FNM 62 e 63, com
trucÕes. Av. Rodrigues Alves, 539
- Tcl. 23-0991.
CAMINHÃO Chevrolet 46, ven-
do, em bom estado, faço prova
— Ver qualquer hora — Kua-Co-
ração de Maria, 283 - Tel. ...
29.7103 - Méier. .
CAMINHÃO - Vende-se, Dodge.
ano 52, etlado geral 100% -
Ver e tratar na Avenida Neva
Vork^ 637 — ^onsuc^sso.
cXM7NHÃCr~MTrcedSo" 331, novo,
cen- trução. Tol.: 54-2843.
CAMINHÕES Chev. Brasil 61, 63,
ótimos. Vendo melhor eferta. R.
Bulhões Marcial, 361. Parada de
Lucas.  
CAMINHACTFNM, D-11000, bem
conservado. Vendo ou trcco —
Tratar Rdü. Presidente Dutra, km
°_~_ _ô_o_Efs o.
CAMINHÃO Mercedes-Benz 52 -
Vende-se em bom estado. — Rua
Dias Ferreira, 45, com o portei-
ro. Telefcne 27-7770.
CAMINHÕES Chevroüt Brasil -
61, 62, 63, 64 - Tratar Avenida
Bral de Pina, _846.
CAMINHÃO basculante F-600, 58
enxuto. Vende-se. Troco passeio.
Avenida Edson Passos 87-A. Tel.
38-6823 e 38-1293 - Pedro.

CROMAGEM PARA
AUTOMÓVEIS

'^níquelajgefni
_P_rán#da7

80» SiO lOÜI) BATISTA, 96
niS. 76-5634 • 46-54Ü4 ;

MOTOS - LAMBRETAS

CAMINHÃO Ford F-600, 64, cj
cabina de 66, completamente
nove, qualquer prova e um Che-
vroiet 50, bom de mecânica. —
Vendo tcdos baratissimos à via-
ta. Rua Paim Pamplona, 108.

me-
pre-
lan-

VOLKSWAGEN 63 - Carro no-
v'o, todo equipado, c/ rádio de
teclas, 5 pneus b. b. licenciado
p/ 67 — Ver Av. Democráticos, I
325-B -
30-3999 -

tinturaria
- Base 3 970.

Tel.

pecável.
- Rua
303 -
Campos

Vendo urgente,
Edmundo Lins,

Próximo ã Rus
— Copacabana.

Estado . j VOLKS 63 — Vende-se com capa
170 mil e tranca de direção, pintura ori-
38, ap. ninai, mecSntca 100%, à vista*estado
SiqueirajCrJ 3 650. Largo do Jacaré. Tel.;656,

VEMAGUET 1964 - Cr$
2 200 de entrada. Rua
São Fco. Xavier, 189.
VOLKS 62, excelente est. equipl

qualquer prova .'. vista troco e
lac. ci 1 800 entr. s. 18 m. R.
24 de Maio, 316 - 48.2701. .,„-„,,.,_._ ,, ,
,,n,_.r _,  XAMINHaOZINHO Opel para 3
VOLKS 61 sup. cquip. excelente lon,|aJ„ _ Vende-se em estado
est. a qualquer prova, a vltta, d, „svo. Tratar na Av. Subur-
troco e fac c 1 700 enlr. s. 13 94,5 _ ,,,,. j,.,2_2.
m. R. 24 de Maio, 316 - „,„' .,—,-— •-,— ---.--
48-2701. |FNM — Vendo cavalo mecânico
_i_-.iisc~'l_\ 1—; lequipado com carreta pl tnnsp.
VOLKS 64 excelente est. pouco boi» vivo». Negócio urgente. Fo-uso, único dono a vista, troco 

CAMINHÃO Chevrolet 58,
cânico, lOO.ó, toda prova,
cisando pequenes serviços
ternaejem. Vendo barato à
Ia. R. Paim Pamplona, 95.

LAMBRETA - Vende-se espeta-
cular Ll 150 em estado de nova,
por 850 000. Tel. 47-0146.
LEON ETÉ — Vende-se seminovaT
Rua Mirinduba 143, Rocha Miran-
da. JTel.:_43-1739:
MOTO Norton S-2, ótimo estado.
Tratar posto ga.olina. R. Ataulto

Paiva, esq. de Venancio Fio.
res — Leblon.
VEN DE-SE moto BSA 500 c.c7~2
cilindros, 26 HP força, toda cro-
mada. Rua Padre Nóbrega n.°
38-A. Telefone 49-7440. Luis.
VENDE-SE laníbreta LD 59, tudo"
100%. Tratar Rua Imperador, 447
— Realengo. Preço a combinar.
VENDE-SE uma lambreta L. D. 59
seminova, na Av. Brás de Pina
n. 2 157 - Israel. .
VENDESE uma lambreta marca
ISO, bem equipada — Rua Lôbo
Júnior n. 776 - Sr. ARMANDO
VENDE-SE uma Vespa 61 perf.
estado. Rua Rio Prelo. Vila da
Penha. Tratar bar Zé Gordinho.
VESPA 61 100% de tudo - Ven.
do NCrS 600,00 (600 mil enti-
ges). Estr. do Monteiro, 418. Tc-
lefone 260. C. Grande.

BICICLETAS -
TRICICLOS
VENDO bicicleta AAonarV, nova,
toda equipada, aro 26, pj rapaz
- 110 000 - 36-5291 .

129-1948, Sr. José Félix.

fac. c| 2000 entr. a. 18 rn. R. 24
de Maio^316 - 48-2701. _
VOLKS 65, azul atlântico, bom

Ver na Rua Paula Brito,
5 ou pelo tel.t 38-7363.

ne 52-5318.

DIVERSOS

AVIÃO
Vendo,

PAULISTINHA A-65
ótimo. Tel. 37-2184

I Preço 4 800.

OUTROS ANÚNCIOS NO
CADERNO DE AUTOMÓVEL

*.:,

r&^-saxft-.-.y; "^mttmi_T«iff iniirr^irf^F


