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TEMPO: instável.
TEMT.: estável. VEN-
TOS: Sul, fracos. VI-
SU!.: boa. MÁXIMA:
30.1. MÍNIMA: 21.5
(Mais detalhes ria I.a
página ilo Caderno ile
Classificados),

S. A JORNAl DO BRASIl - Av.

Rio Branco, 110/112 - End. Tel.

JORBRASIl - GB. - Tel. Rede

Inlerna 22-1818. — Sucursais: S.

Paulo — Rua BarSo de Itapetinin-

ga, 151, conj. 21/22, Tel. 32-8702.
Brasília — Setor Comercial Sul,
Ed. Central, í.° and. or. 602/7,
Tcl. 2-8866. B. Horizonte - Av.
Afonso Pena, 1 500, 9.° and. Tel.
2-5848. Niterói — Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P. Alegre — Av. Borges de Me-
cleiros, 915, 4.° and. Tel. 4-7566.
Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
j/1003, Tcl. 2-5793. B. Aires
Flórida, 142, lo|as 10 _ 14, Tel.
-10-3855. Correspondentes: Belém,
S. Luís, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Salvador, Curiti
bn, Montevidéu, Washington, N
Iorque/ Paris, Londres. PREÇOS: -

VENDA AVULSA - GB e E. do
Rio: Dias úteis, Cr$ 200 ou NCrS
0,20 — Domingos, CrS 300 ou
NCr$ 0,30;SP, DF _ BH: Dias
úleis, Cr$ 300 ou NCP$ 0,30
Domingos, CrS 400 ou NCr$ 0,40;
Estados do Sul: Dias úteis, CrS
300 ou NCrS 0,30 - Domingos,
CrS 500 ou NCrS 0,50; Noroeste

(até PB): Dias úteis, CrS 300 ou
NCrS 0,30 - Domingos, Crí 500
ou NCrS 0,50; Norle (RGN até
AM): Dias úteis, Cr$ 500 ou NCrS
0,50 — Domingos, Cr$ 000 ou
NCrS 0,80; Oeste (GO, MT): Dias
úleis, CrS 300 oú NCrS 0,30 -

Domingos, Cr$ 500 ou NCr$ 0,5f
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
CrS 45 000 ou NCrS 45,00; Se-
mestre, CrS 23 000 ou NCrS
23,00; Trimestre, CrS 12 OOO ou
NCrS 12.00 - ENTREGA DOMI
CILIAR: Trimestre, CrS 18 000 ou
NCrS 18,00; Semestre, Cr$ 36 000
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre USS 30; Arçientina: PAS
60 e PAS 100; Uruguai: $8, dias
úteis e 5-15, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS
ATENÇÃO - Gratifico bem
quem encontrar carteira perdida
com documentos e similares de
Heitor Flesca. Av. João Luís Al-
ves, 82, ap. 6. Tel. 26-1206.

CADELA — Pessoa aci
dentada sábado efri La-
Tanjeiras procura cadela
pequena branca c| ma
lhas amarelas, mestiça,
desaparecida. Gratifica'
se. Tel. 45-9950. (B
DOCUMENTO PERDIDO - José
Neves Marfins, residente à Rua
Barão de Ipanema, 29, ap. 1004,
Copacabana perdeu a licença do
carro do sua propriedade, GB
24-42-1B. Pede-se a quem
contrar telefonar para 57-1080 ou
47-6719.
FOI PERDIDO o passaporte n."
545 426. Solicita-se a quem o on-
contrar comunicar-se com o tele
fone 52-9840, Sr. Genar.
GRATIFICA-SE bem pelo entrega
de mala perdida domingo, en
ire Bonclima « Rio de Janeiro,
contendo taça de grande valor
cslimaJivo, documento de aquisi-
ção de handicap, alto e objetos
para pratica de golf. Jaime Brito
- Tei ¦ 37-6006.
GRATIFICA-SÈ a ciuetn devolver
documentos de Abi íio e Marga
rida Fernandes, perdidos nc
.Cal» cu .£. ja$(jí.> r<di> 'Peísagel/os
na noita'de domingo. Tel.t
52-4609.
O ENGENHEIRO agro. Evcrton de
Almeida perdeu o sua Carteira
profissional do CREA n.o 2615-D
da An. Região, Pede a quem a
encontrou telefonar para 23-3942.
PERDEU-SE. a carteira eleitoral do
Sr. Oscar Chavez M. em Copa'
cabana. Gralifica-se n quem en
contrar. Hotel Regina. — Tei.:•25-7280.

PERDEU-SE carteira O.M.B. 5 529
da Arnaldo Martins Melo. Tele-
•fone 22-0380.
PERDIDA Cart. F.P. 1786 808 -
Cart. estudante ,retratos. Outros.
Favor notificar Rua Uruguaiana n.
39, 3." andar. Tel. 43-6987 ou
¦43-5397. Será gratificado.
PERDEU-SE placa traseira n.° ..
7-28-78 GB. Caminhão pertencen-
to E. F. Leopoldina. Tel. 48-1017
D. S. 13.
PERDEU-SE plaqueta da chapa
10 661 (Lie. 1966). Pede-se en.
Iregar Paulo Barreto, 85, ap. 101
PERDEU-SE nas imediações do
Canal Visconde de Albuquerque
leblon, cadela raça Collie, cha-
mada Lddy. Favor telefonar Sr.
Manoel, 47-2319. Gratifica-se
bem.
PERDEU-SE entre o Largo do Oi,
viano e R. Piraquê, os documen-
tos do carro placa 61.81.20. GB.
Carteira de motorista n. 14.527
— 55 699 do Edson Pereira de
Assis, por favor quem achou en-
tregar na Rua Antônio Badajós,
214, Asvaldo Cruz. Gratifica-se.
PlDE-SE por favor a quem
contreu o passaporte da Bolívia
em nome do Estudanle Antônio
Walter Leon Ruiz, telefonar para
22-3025 ou 42-6566, chBmar José
Armando.

PERDEU-SE a chapa da Lambreta
Ll n. 5188, 966(967. Pede-se a
quem encontrou, entregar Rua
João Afonso, 31, Botafogo. —
Sr. M. M. Machado, será gratifi
cado.
TI TU LOS,, EXTRAVIADÕiF^Neí
aon Lósso, Correto' Oficial de
Fundos Públicos, comunica ter
extraviado^ os seguintes títulos:
2 400 nções Moinho rluminense
- N.°s 11 474 a 11 497 - 261
Souza Cruz — Cauts. n.°s 75 295,
035269, 008101, 008102, 024997 e
008100. Pedo a quem as encon-
Irar fazer a gentileza de entre-
Bar a Praça 15 dc Novembro, 20,
3.° s| 38213, que será gratifi-
cado. Já -foram tomadas as provi-
déncias legais.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
ATENCAO - Emp. doméstico?
Ag. Mota tem as melhores com
documentos e ref. Av. Copacaba-
na, 610, sjloja. .205. 37-5533.
AGENCIA Riachuelo têm cop.-
arrum., babás, cozinheiras etc.
Com documentos c informações,
Tel.: 32-05B4, 32-5556.
ARRUMADEIRA — Preciso menl-
na de 15 à .7 anos para arru-
mar e copèlrar que durma no
emprego. Rua Cupertino Durão
- 118 ap. 203 - Leblon.
ARRUMADEIRA - Precisa-sa na
Rua Cotingo, 77, Tiiuca. — Cr}
60 000.
ARRUMADEIRA para lavar, pas-
sar roupa, casal de tratamento.
Folga a combinar. Ordenado ..
60 000 — Rua Paulo César de
Andrade n. 274 — ap. 601.
Parque Guinle — Laranjeiras.

ACOMPANHANTE - Oferece-se
sra. de meia idade pi adulto ou
colegiais. Tratar pelo tel. 57-3441
— D. Regina.
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A GRANDE CIMA O FINO DA SUJEIRAí Passarinho acha que
w> MrCosta e òilva revê

/ >

punições a sen idor

O Governador joi uo TRE e logo arrumou uni bom lugar ' A sujeira é um elemento de destaque na Rua S. Amaro

O futuro M i n i s t r o do
Trabalho, Senador Jarbas
Passarinho, manifestou on-
tem em Brasília a convicção
de que haverá paulatina-
mente um processo de revi-
são das punições impostas a
funcionários públicos, lem-
brando que assessores do
Marechal Costa e Silva lhe
pediram vistas de estudos
que promoveu quando Go-
vernadór do Pará, possibili-
tando a revisão de 25 % das
punições administrativas
(demissões de funcionários).

O exame dos processos
de suspensão dos direitos po-
líticos atualmente em mãos
do Ministro da Justiça fica-
rá para o próximo Governo
que, segundo o próprio Sr.
Medeiros Silva, terá de enca-
minhá-los, em tramitação
normal de acordo com a fu-
tura Constituição, à Pro-
curadoria-Geral da Repú-
blica.

O Sr. Carlos Medeiros
Silva esteve ontem duas vê-
zes com o Presidente Caste-
lo Branco — em reuniões
pela manhã e à tarde no Pa-
lácio das Laranjeiras — e
segundo se informou rece-
beu na ocasião o anteproje-
to da Lei de Segurança Na-
cional, com a incumbência

de dar-lhe, ainda esta sema-
na, redação definitiva.

O processo administrati-
vo contra o Governador de
Mato Grosso, Sr. Pedro Pe-
drossian, demitido da Estra-
da de Ferro Noroeste do
Brasil, está agora, segunda
informações do Ministro da
Viação, Marechal Juarez Tá-
vora, em mãos do Presidente
Castelo Branco, que o envia-
rá à Justiça de Mato Grosso.

Enquanto o Deputado
Edil Ferraz (ARENA-MT)
afirmava na Tribuna da Cã-
mara que o processo contra
o Sr. Pedrossian é persegui-
ção do Ministro da Viação e
outros políticos mato-gros-
sensés se preparavam para
defendê-lo, o Governador de
Mato Grosso passou o fim de
semana pescando pacus na
confluência dos Rios Cuiabá
e São Lourenço, a 300 km
de Cuiabá.

Quinze servidores civis e
militares foram punidos on-
tem pelo Presidente Castelo
Branco que, com base no Ar-
tigo 14 do Ato Institucional
número 2, demitiu 11 civis e
dois militares (ambos segun-
dos-tenentes) e ainda refor-
mou um capitão e um pri-
meiro-tenente do Exército.
(Páginas 3, 4 e 7)

Stangl vê A breu Sodré
seus dias WSÊÊÈgÊS-
contados a Fontenele

Rio continua sujo e Degaullistas traçam
limpeza atrasa mais planos para eleição

Confinado em uma delegacia
de Brasília em torno da qual se
dispõe um contingente de solda-
dos e agentes armados de metra-
lhadoras, o nazista Franz Paul
Stangl diz não ter mais qual-
quer ilusão sobre seu fim próxi-mo, que acredita virá pela ex-
tradição e a conseqüente con-
denação à morte ou "pelas mãos
dos judeus, em forma de vin-
gança".

Prosseguem, enquanto isso, os
interrogatórios conduzidos peloDFSP, que informou não dispor
ainda de dados capazes de com-
provar a vineulação de Stangl a
organizações encarregadas de
proteger criminosos de guerra. O
Govêmo austríaco comunicou
que aceita a extradição nas con^
dições que o Brasil julgar con-
venientes. (Página 7).

O Governador Abreu Sodré
deu ontem o prazo de 48 horas
pava que o Diretor de Trânsito
de São Paulo, Coronel Américo
Fontenele, desfaça algumas de
spas. modificações no trânsito
da Capital paulista, rcimplan-
tando o tráfego de ônibus pele
Centro da Cidade e extinguinde
os chamados bolsões.

Embora tenha desmentido a
demissão do Diretor de Transi-
to, o Governador Abreu Sodré-
disse que "se êle pedir ela será
estudada", enquanto no Rio,
antes de embarcar para Sáo
Paulo, ontem, h noite, o Coronel
Fontenele informava que ape-
nas pedira uma licença de 15
dias para tratamento de saúde.
(Página 16)

A sujeira provocada pelasúltimas enchentes continua
intacta em várias regiões do
Rio de Janeiro, com desta-
que especial na Rua Santo
Amaro, onde as calçadas e o
próprio leito da rua perma-
necem entulhados dc lama
e detritos.dc toda a na-
t u r e z a, que produzem um
mau cheiro insuportável. .

O Diretor do Departa-
mento de Limpeza Urba-
na, Sr. Macedo Soares,
que pretendia, segundo um
plano que tinha em mãos,
completar a limpeza da Ci-
dade ainda no dia de hoje,
rasgou o seu projeto quando
viu que chovia na tarde de
onteme disse que agora o

serviço precisará de mais
três ou quatro dias.

As r u a s tranversais da
Fonte da Saudade, no Hu-
maitá, estão sendo ameaça-
das por uma série de pedras
que ameaçam rolar do alto
do morro, sem que as autori-
dades tomem a menor pro-
vidência para proteger os
seus moradores, muito» dos
quais tendem a abandonar
as suas casas. Na Rua Pinto
Aboim, na Ilha do Governa-
dor, o perigo de novos £esli-
zamentos preocupa os mora-
dores da região, que tam-
bém apelaram, sem êxito,
para as autoridades esta-
duais. (Página 5),

Araras de Russos insistem em
novo fechada

gerampànko ao tráfego acusar China e EUA

Cortes sem
regularidade

O desrespeito aos horários
fixados para os cortes de luz nos
diversos pontos da Cidade vem
gerando um clima de inseguran-
ça e medo entre os.cariocas, e
não são poucos os casos de pes-
soas que ficam presas nos ele-
vadores, colhidas de surpresa
por uma antecipação de até
duas horas na tabela prevista.

Os bombeiros do posto do
Quartel Central revelaram que
tèm socorrido, em média, oito
pessoas presas em elevadores,
por dia. O Coordenador do Ra-
cionamento, Almirante Miguel
Magaldi, eximiu-se, entretanto,
de responsabilidade pelas alte-
rações, "que devem ser atri-
buidas a defeitos no sistema".
.(Página 5).

O tráfego pela Serra das
Araras, na pista de descida da
Estrada Rio—São Paulo, voltou
a ser considerado perigoso para
veículos pesados, em conseqüên-
cia das fortes chuvas caídas à
tarde em toda a região, horas
depois de ter sido aberto cm ca-
ráter precário pela direção do 7.°
Distrito Rodoviário.

Cêrca de 100 ônibus e cami-
nhões de carga que estavam no
alto da Serra foram obrigados a
voltar ontem para a Cidacíe de"Volta Redonda, de onde deve-
riam atingir o Rio passando por
Três Rios e Petrópolis. Antes da
proibição, mais- de 500 veiculos
desceram aquele trecho da Via
Dutra. (Página 16).

O Primeiro-Ministro so-
viético, Alexei Kossiguin, rc-
velou ontem que a "política
agressiva" dos Estados Uni-
dos e os acontecimentos na
China obrigam a URSS a
aperfeiçoar continuamente
sua técnica militar, e acusou
o Governo norte-americano
de haver "torpedeado uma
verdadeira oportunidade de
negociações", ao reiniciar os
bombardeios ao Vietname.

Um pedido ao Presidente
Johnson para rever sua ati-
tude contrária à proposta
do Senador Robert Kennedy
— suspensão dos bombar-
deios — foi feito pelo lider
da maioria no Senado dos

EUA, Senador Mike Mans-
field,

Tropas pára-quedistas
dos EUA foram lançadas a
110 quilômetros de Saigon c
mataram 73 vietcongs, que
inutilizaram vários tanques
de apoio. Um porta-voz mili-
tar confirmou serem dos
EUA os aviões que bombar-
dearam por engano a aldeia
dc Lang Yei e mataram 83
civis.

A Agência Nova China in-
formou de Pequim que a
maior preocupação atual do
Comitê Central do PC chinês
é a agricultura: tropas do
Exército estão nos cam-
pos auxiliando os lavradores.
(Página 8)

Os chefes da aliança de-
gaullista se reuniram ontem
para traçar a estratégia a
ser adotada nas eleições
complementares do próximo
dia 12, quando serão conhe-
cidos os resultados de 401
dos 486 distritos eleitorais
onde nenhum dos cândida-
tos — governistas ou da
Oposição — obteve os 50%
exigidos por lei.

Os partidários de De Gaul-
le já asseguraram 62 cadei-
ras, contra 12 da Federação
Esquerdista, oito dos comu-
nistas, duas do Partido Cen-
tro Democrático e uma das
demais facções. Na primeira
etapa das" eleições, os de-
gaullistas obtiveram 37,75 c/o

MDB tentará
mudar alguns
dos decretos

•Os 300 decretos-leis e atos de
natureza legislativa assinados
pelo Presidente Castelo Branco
a partir do período de recesso
do Congresso — há cinco meses
— serão estudados pelo MDB
para avaliar a profundidade
possivel da interferência desses
atos na vida do País e as suas
conseqüências de qualquer na-
tureza.

Os recentes decretos de re-
forma administrativa e do nóvo
Código das Minas terão priorida-
dc na análise do Partido da Opo--
sição, que formou uma comissão
integrada por 11 deputados,
coordenada pelo Sr. Hiunberto
Lucena. Possíveis modificações
nos decretos-leis serão sugeridas
através de projetos a serem tra-
balhados pelo MDB. (Página 3)

dos votos, apesar da forte re-
sistência da Oposição lidera-
da por François Mitterrand.

Os resultados apurados
até o momento são quase
idênticos aos da última elei-
ção parlamentar, e os obser-
vadores políticos entendem
que os degaullistas mantêm
sua posição como força po-
lítica mais poderosa da
França.

O Primeiro-Ministro Geor-
ges Pompidou e outros dez
ministros do Gabinete De
Gaulle venceram facilmente
em seus distritos, e não pre-
cisarão participar das elei-
ções complementares de do-
mingo próximo. (Página 2 e
Caderno B)

Brasileiro
apura queda
do DC-8

Uma comissão da VARIG já
se encontra em Monróvia,- na
Libéria, para apurar minucio-
samente o que motivou a queda,
domingo, de seu DC-8, de pre-
fixo PP-PEA, matando 52 das
92 pessoas a bordo e mais cin-
co liberianos que dormiam num
casebre destruído no desastre.
Os 40 sobreviventes estão inter-
nados, vários em estado grave,
em hospitais locais

Segundo as primeiras infor-
mações, o acidente deu-se em
conseqüência da forte neblina
que cobria o Aeroporto de Ro-
bertsfield, obrigando o piloto a
arremeter o avião depois de
quase ter pousado fora da pis-
ta, batendo, entretanto, numa
casa e caindo num milharal, No
Rio, a VARIG distribuiu, ontem,
a relação oficial de mortos e
sobreviventes. (Página 16).

ARRUMADEIRA - Precisa-se. Or-
denado inicial Cr$ 50 000. Rua
Prudente de Morais 1 441 ap. 803

Ipanema — Deve ler referên-
cias.

ARRUMADEIRA - COPEIRA. -
Precisa-se com referencias, dor-
mir no emprego — Rua Haddock
Lôbo n. 407.
ARRUMADEIRA - Precisa-se, na
Rua General Roca, 875 — Tiiuca.
Pça. Saem Pena.
ARRUMADEIRA - Precisa-se «.
referencias - Paga-se bem na R.
Figueiredo Magalhães n. -<37 -
»p. Ml.

ARRUMADEIRA - Precisa-se dõ
arrumadeira. Paga-se bem. Exi-
gem-se referencias — Tratar na
Av. Rui Barbosa n. 350 — an.
1 001

ARRUMADEIRA - Casa de fino
trãfo, ordenado 70 000, pede-:e
referências. Rua Gustavo Sampaio,
639 \ap._401.

ARRUMADEIRAS, copeiras e babás
— Precisam-se, ótimos ordenedos.
Rua Senador Dantas, 39, 2.o an-'
dar, saia 206.

ARRUMADEIRA (j pritica • refe-
rância. R. Félix Pacheco, Í30. Ei.
ta rua começa na Av. Vise. da
Albuquerque, 1 165 ¦ D. Inês.
ARRUMADEIRA - Pr«isa-se. Tra-
tar ra Rua Estácio Coimbra, 80,
Botafogo. Tel. 26-1327.

BABA — Prectsa-se para uma
crimes de 1 anos. Exinem.se re.
Ferências. Ordenado a combinar.
Rua 19 de Fevereiro, 22. Tal.: .,
26-4167.

BABA' - Precisa-re pl duas cri-
ancas. Ord. de E0 mil. Aveni-
da Delf m Moreira n. 552 - 301- 27.2541.

BABÁ-GOVERNANTA -;
Precisa-se pessoa educa-j
da, calma e experiente!
pj cuidar de crianças em
idade escolar. Exige-se
referências e paga-se,
bem o necessário à pès-^
soa que satisfaça os re-:
quisitos. Tratar na Rua
Itiquira, 118 — Telefone
47-6908.

BRAZ DE PINA - Moça cj pra-
ttea p! serviços domítticos —
Praclsa-la na Av. Antenor Na-
varro n. 99, sobrado com Dona
Elisa - 30-7311.

E^BA' com pratica de 1 «no —
dè referencias — Barata Ribeiro
V8U' "P- 701^.
BABA ARRUMADEIRA, preforên-
cia portuguesa, pessoa dc res-
ponsabilidade e referências. Pa-
ga-se 100 000, p?'a menino de 4
anos, iá r.ü escola. Tratar na Rus
Mascarenhas de Moreis, 103, ap.
401, Posto 3. Tel. 57-2272.

BABÁ qu» durma fora, Rua Do
mingo» Ferreira, 236, «p, 202.

BABA' — 25 a 30 anos — Corn
referencias para menino de um
ano — Tratar pela manhã na R.
Visconde de Albuquerque n. .
1 035 - Leblon.

COPEIRA - ARRUMADEIRA por-
íugu-J:a — Precisa-s* para casa
de alto tratamento. — Paga-se
multo bem. Ir.-.tdr na Rua Con-
rado Nieniéier n. 23 — Tel. ,.

[37-8222. ,

^COPEIRO c| prática de bar e
irefeições — Rua Morais a Silva,
1107 - P. Bandeira.

jCOPEIRA 
— Com bastante práti-

.cê. Rua- Buenos Aires, 2. so.
brado.

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Prpcira-se com pratica e referên-
cias — Rua Marquês da São Vi-
cente n. 429, an. 402 — Ga-
vea
CASAL só, estrangeiro, procura
moça p, ledos serviços, c; refe-
rências. Rua Fiqueiredo Maga-
lhães, 108, ap. 1 201.
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Casa
casal. Rua Almirante Salgado, 158
- laranjeiras. Tel.i 25-7982. Ped.
referências.

COPe7rÂ~ARRUMADEIRA - Preci-
Isa-se na Pra;3 Eugênio Jardim, 20,

ap. 801 — Copacabana. Telefone
,36-1056 — Pedem-se referências e
t carteira.

COPEIRA - ARRUMADEIRA. -
Perf,, idade mínima de 30 anos
refs., para casal de alto trato ~
Ord. aié 80 COO - Aire: Salda-
nha n. 127 - 1 201 - Tel. ..
27-2106. '

CRS 60 000" -~Precisa-se babi
muito limpa, t experiência. Exi-
«jem-se referenciai carteira. — Rua
Sinta Clara, 253, ap. 501.

íCASAL ESTRANGEIRO procura 1
jarrumidetra-babá min. 1 eno re-j
fer. Folgas a combinar. — Rua
Alberto Campos n. 155 — ap.
401 — Esq. de Montenegro.
CÕPEÍRA - ARRUMADEIRA. por.
tuguêsa — Precisa-se para c<ísa
de tratamento — Ordenado CrS
E0 000 - Ru» Antenor Rangel n.
81 - Gávea - Tcl. 27-8542.

COPEIRO — Precita-se pnra Ian-
chonete com prática, ótimo lu-
gar — RTja General Roca, 9I3-A.
Praça- Saens Pena.
CASAL prreisa d» empregada. —
Paga-st gnnde salino. Rua Pau^
Ia Freitas, 4, ap. 501 — Copaca
bani.

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-se de uma com muito boa
aparência que saiba servir à

[francesa — Pagam-se CrS ....
1100 000 mensais — Éxigem-se r.-' ferências — Tratar na Rua Bara-
lia Ribeiro n. 427, ap. 1 002 -
Copacabana.

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre-
cisa-se sossegada, poquena fami-
lia, com referências. Rua Barão d*
loanema, 6B_ap. 604.
"COPEIRO" - Preelsa-se de io-
vem até de:eisetc anos para epar-
rainento de casal sem filhos. —
25-41065 — Flamengo. _
COPEISÃ-ARRUMADEmA alfabe-
tirada, con* muila prática, docum.
e referências para casal estr. —
Ord. inic 83 mil. Eulhôel do
Carva lho, 272, ap. 801.
DOMESTICA - Preciso para «p.
pequena fomf l!a. Dorme no em-
prego. R. Torres Homem n. 

'__

I 135 - ap. CO! - Telefone .
38-3148 - Vila Isabel. _
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A estabilidade continua
Luís Edgar de Andrade

Editor Internacional
¦ V ,'.'¦

"Não há centro, nem direita, nem esquerda na Fran-
ça. Hã somente os comunistas e nós, os degaullistas."
André Malraux, Ministro âa Cultura, dizia isto em Paris,
nove anos atrás, quando o General De Gaulle retomou
uo Poâer. O primeiro turno âas eleições parlamentares
confirmou, domingo, a polarização que existe na políti-
ca francesa. A União da Nova República, agremiação si-
tuacionista, e o Partido Comunista Francês foram os gran-
des-vencedores. A tentativa de Jean Lecanuet tio sentido
de formar um granãe -partido centrista malogrou'. A di-
reita desapareceu.

Faz nove atios que a UNR governa a França com
maioria absoluta na Assembléia Nacional. A Quinta Re-
pública, instaurada por De Gaulle, bate todos os recor-
áes de estabilidade política. Basta lembrar que, duran-
te a Quarta República, entre o fim da Segunda Guerra
Mundial e a crise da Argélia em 1958, o Gabinete caiu
22 vezes. De 1958 para cá, só houve dois Primeiros-Mi-
nistros: Michel Debré e Georges Pompidou.

Segundo a sua Constituição, a França é uma repú-
blica parlamentarista, em que o Primeiro-Ministro é res-
ponsável perante o Parlamento, mas o Presidente da Re-
pública tem muita autoriãaâe por ãois motivos. Primei-
ro, foi eleito por voto direto em sufrágio universal. Se-
gundo, trata-se ão General De Gaulle. A atual estabili-
daâe, que se deve ao Presidente, sobreviverá a seu áesa-
parecimento? Esta é a grande preocupação da UNR. Com
uma tranqüila maioria no Parlamento e seis anos de
mandato presidencial pela frente, De Gaulle poderá pre-
parar sem riscos a sua sucessão.

A última campanha eleitoral começou há 14 meses,
quanão De Gaulle não .obteve maioria absoluta no pri-
meiro turno das eleições presidenciais de dezembro de
1965. Foi a mais longa campanha da história francesa.
Enquanto De Gaulle visitava triunfalmente a União So-
viética e dava a volta ao mundo, via Pnam Penh, onde
pediu que os americanos saíssem do. Vietname, os sócia-
listas e radicais formaram uma federação de esquerda,
com a qual o PCF fêz aliança, saindo de um isolamento
que datava ãe 1947.

Se o degelo da situação internacional, previsto por
De Gaulle antes de a guerra fria acabar, não sofrer al-
teração nos próximos anos, a França caminhará fatal-
mente para o bipartidarismo ãa frase de Malraux. De
um lado, os socialistas e os comunistas fundidos num
grande Partido ãe esquerda. Do outro, os herdeiros espi-
rituais do General. Só as eleições seguintes, as ãe 1972,
darão a medida do pós-gaulUsmo.

r^M FCONOMICA f EP5*m-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PUBLICADO DIÁRIO OFICIAI
ESTADO DA GUANABARA DE 3/3/67 PÁGINA 2 951

Por 6sl_ edital,' fica AGOSTINHO FERREIRA RITO CARDOSO, ex-fun-
cionário da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, convi-
dado a comparecer, no prazo de 10 (dez) dias, o partir da data dê pu-
blicação deste, no Serviço de Pessoal dn Instituição, no 5.° andar do
Edifício-Sedc, . Avenida 13 do Maio, n.° 33/35, para o fim de regula-
rízar débitos com a Instituição.

Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 1967
ass, Joaquim Ferreira de. Bat ros F.°

Chefe do Serviço de Pessoal
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BANCO BqflVISTO fjjf
Uma completa organização bancária

matriz é 38 agências"$ff*.

, \ *Sede: Praça Pio X, 118-A
-; AGÊNCIAS

CENTRO-Agências:
ACRE Acre, 55-A

AEROPORTO  Ay. Franklin Roosevelt, 1SI-A
"AVENIDA Av. Rio Branca, 135-A - B.
•CAMERINO,  Camerino, 170

CASTELO........  Av. Almirante Borro--, 81-A
•CINELANDIA....  Pra.a Floriano, -_

LAPA  Av. Mem do Sá, 107/10.
PASSOS........ Panos, 34
RUA DA ALFÂNDEGA  Alfândega, 357/259
SANTO CRISTO,.,  Sanla Crista, 230
TIRADENTES................................ Pra.a Tiradentes, 77

ZONA NORTE-Agências:
BOM RETIRO »••»• Barão da Bom Retiro, 1053

¦ESTACIO Haddock lobo, 17.R
•LARGO 2a. FEIRA Haddoclc lôbo, .58-A

MERCADO BENFICA Capitão Félix. Ul
SÃO CRISTÓVÃO.... Sao Cristóvão, 1.19B-U

•TIJUCA...................  General Roca, 675-A
URUGUAI  Uruguai, 199-A

VILA ISABEL,....  Av, 29 d. Solembro, 312-A

ZONA SUl-Agêneias:
•BARATA RIBEIRO..  Barala Ribeira, 96.C

CATETE*»-.¦••«•¦••••••-••««•••P**»*»" Almirante Tamandaro, 77
•COPACABANA .»__••»•_•_.••• Av. N. S. Copacabana, 6S6-A
IPANEMA Visconde da Piraiá, 1 .3-A
JARDIM BOTÂNICO ...t.\............. General Garzon, 22

•LARANJEIRAS.....  Laranjeiras, 475-A
LEBLON...•••••••••••••••••••••••••«• Av* Ataulfo do Paívs, 734-
IEME.».••••.P«->«****»**«»»»«*>»*«t*-*-»* Anlonio Vieira, 16-B
PRAIA DE BOTAFOGO............  Praia da Botafogo, .-6-A

•VOLUNTÁRIOS  Voluntária- -a Fálria, 264

ZONA DA CENTRAL DO BRASIL-Agências:
•BANGÚ. ».»•¦•••*•.?•••••*•• Av. Cãnego Vasconcelos, 152-B
•BENTO RIBEIRO João Vicente, 1.093-B a C

CAMPO GRANDE. •••••••••••*•••>.••<• Rue Viúva Dantas, 60 Kc J
f IRAJÁ....-.*»»»*.!»»»**»**»**»**¦»»?*•••¦•••*• Av. Monsenhor Fcli*, 544
•MADUREIRA.»  Maria Frcilas, .2-B.
•MÉIER  Frederico Méier, 26

ZONA DA LEOPOLDINA-Agências:
BONSUCESSO  Cardoso de Morais, 11

•PENHA *»• •"¦•-• **• *••¦"¦• *"•*•
•RAMOS....  «»»•'. ••-*-»

* Imóveis próprios e em construção
SÓ OPERA NO RIO DE JANEIRO

Todoi os depósitos aqui arrecadados são aplicados,
•xcliuivamenle no desenvolvimento da Indústria e do

Comércio do Eslado da Guanabara.

Deposito» a prazo fixo sem limite, com
correção monetária

O pagamento de Impostos Federais, inclu-
sive Imposto de Renda, e contas de Luz e
Gaz, podem ser feitos com a maior facili-
dade na matriz ou em qualquer das agên-
cias do

Paris (UPI-JB) — Apura-
dos os resultados da primei-
ra etapa das eleições parla-
mentares de domingo, que
lhes deram 37,75% da vo-
tação popular, os chefes da
aliança degaullista se reu-
niram ontem, para traçar a
estratégia a seguir nas elei-
ções complementares do dia
12, quando a Oposição es-
querdista, liderada por Fran-
çois Mitterand, tudo fará
para impedir que assumam o
controle da próxima Assem-
bléia Nacional..

Estão poi* decidir 401 dos
486 distritos eleitorais, oncie
nenhum dos candidatos —
oficiais ou da oposição —
obteve os 50% exigidos por
lei para se consagrar eleito
na primeira etapa. Os de-
gaullistas conquistaram já
62 cadeiras (incluindo-se o
Premiei* Pompidou), contra
12 da Federação Esquerdis-
ta, duas do Partido Centro-
Democrático (oito dos co-
munistas e uma das demais
facções.

DEGAULLISTAS *

Segundo os resultados de
domingo, os degaullistas, de-
pois de oito anos inin-
terruptos no poder, man-
tem sua posição como a fôr-
ça política individualmente
mais poderosa da França.
São quase idênticos aog da
última eleição parlamentar,
em 1962.

O Primeiro-Ministro Geor-
ges Pompidou e outros 10
Ministros do Gabinete de De
Gaulle venceram fàcilmen-

.. te em seus distritos, _
não precisarão participar
das eleições complementares
de domingo próximo. Mas
outros 15, entre eles o Mi-
nistro do Exterior Couve de
Murville e Pierre Mesmer,
da Defesa, não alcançaram
votação suficiente.

É quase certo que De Gaul-
le conservará á maioria
absoluta na Assembléia Na-
cional que se elege agora,
conquistando mais que as
244 cadeiras necessárias, em-
bora talvez não chegue ao
total de 266, que atualmen-
te mantém.

OPOSIÇÃO

Na frente oposicionista, o
Partido Comunista teve li-
gcira vantagem na votação
(22,46% contra 21,84% nas
eleições anteriores), porém
a Federação das Esquerdas
perdeu votos".

A maior suprêsa nessa
primeira etapa foi o retro-
cesso dos democratas cen-
tristas de Jean Lecanuet —
apenas 12,79% dos votos —
cuja vitória favoreceria os
candidatos degaullistas,-do-
mingo. O ex-Primeiro-Mi-
nistro socialista. Guy Moi-
let, que também não obteve
os votos necessários, terá de
participar das eleições com-
plementares.

Pierre Mendés-France, ex-
Prcmier que tentava um re-
torno à vida politica, foi
derrotado no primeiro tur-
no pelo candidato degaullis-
ta, em Gienoble, mas ainda
poderá ser eleito. O mesmo
não acontece com Félix Kir,
de Dijon, que teve apenas
algumas centenas de votos,

sem conseguir os 10% exi-
gidos para disputar as elei-
ções complementares.

O magnata da indústria
aeronáutica, Mareei Das-
sault, de 75 anos, perten-
cente à corrente degaullista;
derrotou os candidatos co-
munista e socialista em seu
distrito de Beauvais, obten-
do mais de 23 mil votos con-
tra pouco mais de 16 mil
dos outros dois, somados.

REGULAMENTO

Os candidatos tem prazo,
até a meia-noite de hoje
para se apreseniuiem ou se*
retirarem da segunda eta-i
pa do pleito. Mais de 600
dos 2 200 inscritos original-
mente foram automática-,
mente eliminados, por não
alcançarem 10% da vota-'
ção. Uma terça parte do
restante deverá renunciar
até o final do prazo, segun-
do a estratégia de seus Par-
tidos, a fim de favorecer
candidatos mais fortes.

Em inicios da campanha,
a Oposição fêz um acordo,
pelo qual retirará os can-
didatos individuais dos res-,
pectivos Partidos, em favor*
dos que ofereçam maiores
possibilidades de triunfo nas
eleições complementares.
Dessa forma, manterá uni-
da a esquerda, na tentativa
de impedir aos degaullistas
conquistar a maioria abso-
luta na Assembléia. ¦

O acordo inclui üõ comu-
nistas, os esquerdistas de
Mitterand e os socialistas
unificados, de Mendes-Fran-
ce.

RESULTADOS

São os seguintes os resul-
tados do primeiro turno:
degaullistas — a 287 028 —
37,75%; Federação das Es-
quer das — 4 159 398 —
18,79%: Socialismo Unifica-
do — 431 987 — 2,97% (ain-
da não obteve cadeiras);
Centr o-D e m o crático —
3 049 958 — 12,79%; Partido
Comunista — 4 930 314 —
22,46%; outros grupos —
987 791 — 4,51%.

A Assembléia que será
substituída está assim cons-
tituidá: União para'a Nova
República (partido degaul-
lista) — 230 cadeiras; repu-
blicanos indepen dentes
(pró-degaullistas) 35; co-
munistas — 41; socialistas

66; radicais e aliados —
38; Movimento Republicano
Popular e alguns indepen-
dentes — 54; independentes

18.
Cinco novos assentos se

criaram no nôvo Parlamen-
to. O último território fran-
cês na África, Djibuti, não
elegerá deputado, porque,
em março, realiza um pie-
biscito sobre seu futuro po-
litico. Assim, 486 cadeiras
estão em'jogo.

POR MAIORIA

Mendes France sem volo
depende de apoio do PC

BANCO BOiTOTÜ SJ_
O pioneiro das agências metropolitanas

Grenoble (UPI-JB) — O
ex-Primeiro-Ministro Pierre
Mendés-France, que se re-
cusou a cooperar com os co-
munistas quando ocupava o
posto, defrontou-se ontem
com >a perspectiva de fazer
um retorno político com vo-
tos comunistas."Mr. France", de 60 anos,
que ganhou notoriedade in-
ternacional ao pôr termo à
guerra da Indochina em
1954 por meio dos Acordos
de Genebra, recebeu sur-
prgendentemente uma vo-
tação reduzida no seu nôvo
distrito, a cidade universi-
táría e industrial de Gre-
noble.

A despeito de uma cam-
panha publicitária sem pre-
cedentes, de estilo america-
no, Mendes recebeu 21 159
votos, ou 33,9% do total dos
votos depositados nas ur-
nas. Situou-se cm segundo
lugar depois de Jean Vanier,
candidato da União Degaul-
lista para a Nova República,
Mendès-F rance, que não
conseguiu manter sua ca-
deira no Parlamento depois
da volta ao Poder de De
Gaulle, em 1958,* atraiu mui-
to mais atenção do que qual-
quer outro candidato à As-
sembléia Nacional no pri-
meiro turno da votação.

Quando veio votar, acom-
panhado da esposa, numa
seção eleitoral de Grenoble
ao meio-dia de domingo, foi
saudado por uma multidão
de eleitores, de fotógrafos da
Imprensa e da televisão.

Para milhões de france-
ses e estrangeiro, a batalha
de Mendés-France para re-
conquistar seu lugar na As-
sembléia era uma das prin-
cipais atrações da eleição.

Mas parece que algo da
magia de Mendes se desgas-
tou, especialmente entre os

O Primeiro-Ministro Pompidou, vitorioso nas eleições de domingo, anuncia à imprensa o triunfo de Dc Ciiulle (UPI)

Líder cia Direita perde a esperança
Lyon, França (UPI-JB) —

Jacques Soustelle, lider an-
íi-degaulista no exílio,
anunciou que domingo pró-
ximo estará disputando' a
segunda votação, na tercei-
ra zona eleitoral de Lyon,
distrito a que pertencia. En-
tretanto adiantou que ago-
ra terá menos de 50 por cen-
to de chance para ganhar a
eleição.

Os seus seguidores, po-
rém, ficaram entusiasmados
com a votação inesperada,
obtida por Soustelle que

Washington (UPI-JB) —
Washington ontem se surpre-
endeu apenas moderadamente
ao tomar conhecimento de qtie o
Prssidcnte Charles De Gaulle
manterá sua antiga maioria
parlamentar como resultado das
eleições gerais de domingo.

Embora as noticias de Paris
tenham sugerido que os gaul-
listas perderiam um certo nú-
einro de cadeiras, talvez mes-
mo sua maioria absoluta por
umas poucas cadeiras, a Wasb-
tagton oficial havia confiante-
mente esperado que êlcs con-
servassem o controle parla-

O sí.iema eleitoral francês
é uninominal, por circunscri-
ção e se desenvolve em dois
turnos. Isso significa que, em
cada circunscrição eleitoral da
França, é escolhido apenas um
deputado à Assembléia Nacio-
nal, que é o vencedor entre os
candidatos apresentados pelos
partidos ou mesmo avulsos.

Em cada circunscrição, a
vitória pode ser obtida em um
ou dois turnos. No primeiro
caso, é preciso que o candidato
mais votado numa circunscri-
ção obtenha maioria absoluta,
ou seja, metade mais um dos

POR EXCLUSÃO

concorreu como candidato
ausente.

CANDIDATO DO CENTRO

Soustelle, que de seu es-
conderijo na Suiça conse-
guiu registrar seu nome co-
mo candidato ã eleição em
¦Lyon, obteve no primeiro
escrutínio, 7 934 votos con-
tra 13 823 conseguidos pelo
candidato degaulista
Edouard Charret, que teve o
apoio da poderosa máquina
eleitoral de De Gaulle.

Numa declaração distri-

Washington não
mentar e o status quo, mais ou
menos.

Com a principal questão elei-
toral decidida pela forte vota-
ção em favor do continuado do-
minio de De Gaulle, o interês-
se de Washington agora se cen-
traliza na sorte do Ministro do
Exterior Couve de Murville, a
ser decidida no segundo turno
das eleições, domingo vindouro.
Couve de Murville c muito co-
nhecido em Washington, onde
Já serviu como Embaixador e
tem muitos amigos.

Embora ninguém tenha con-
íessado, houve certamente al-

buída pelo seu assessor Jac-
ques Beraudier, Soustelle
afirmou: "Entre os partidos
comunista e degaulista, cu
sou o candidato do centro"."Com as mãos vazias, sem
dinheiro, sem rádio ou tele-
são, marcamos um sucesso
inesperado. Conclamo todos
os democratas desejosos de
proteger as liberdade se o
progresso a se unirem em
.torno de meu nome, domin-
go próximo, em defesa da
constituição, das liberdades
locais e pelo crescimento
econômico de nossa região".

conserva ilusões
guina simpatia entre os mem-
bro.s do Gabinete rig-samente
nomeados do Governo de Wash-
ington pelo fato de o austero
Ministro do Exterior ter tido
deita vez de enfrentar as ur-
nas Isto desperta sentimentos
ainda mais fortes em favor
dele.

Washington não tem ilusões
sobre os resultados das eleições,
que náo afetarão as abaladas
relações franco-americanas de
uma maneira ou de outra. Na
verdade, há os que acreditam
que uma vitória da extrema-es-

Maioria absoluta e 87 por cento
votos. No segundo caso, quan-
do não se registra a maioria
absoluta, há o segundo escru-
tínio e vence o candidato que
tem maioria simples.

No segundo escrutínio, ocor-
re freqüentemente que um (ou
mais) candidato menos vota-
do desiste de concorrer nova-
mente e recomenda acs seus
eleitores que concentrem a vo-
tação no candidato que obteve
a segunda colocação. Essa prá-
tica, conhecida no Brasil por"descarregamento de votos", é
adotada como uma- aliança in-
terparticlária e delineada mui-

to antes do primeiro escru-
tínio.

Apesar de os degaullistas te-
rem obtido apenas 37 por cen-
to des votos, o General Char-
les De Gaulle conquistará a
maioria absoluta na Assembléia
Nacional. Se as previsões se
confirmarem domingo vindouro,
isso ocorrerá porque há a ten-
dência, já avaliada, de os de-
gaullistas obterem a maioria de
suas vitórias em circunscrições
de pequeno número de eleito-
res e perderem em algumas
grandes circunscrições.

Soustelle concorreu ãs
eleições na esperança de po-
der voltar à França prote-
gido por imunidades parla-
mentares. De ex-amigo ín-
timo de De Gaulle, Soustelle
passou a réu procurado sob
a acusação de conspirar, por
ter tentado evitar que De
Gaulle desse ã Argélia a in-
dependência em 1962. Desde
então vive em exílio, na Suí-
ça, separado de sua esposa
Georgette, que mora em Pa-
ris.

querda poderia ter servido para
piorá-las

O interesse nos resultados na
votação de domingo vindouro
continua a ser tão * moderado
quanto foi de inicio. À parte, o
pronunciado interesse pelo ta-
manho da maioria de De Gaul-
le, as autoridades aqui estão
principalmente atentas à sorte
de personalidades de seu co-
nhecimento pessoal ou de repu-
tação conhecida. Os resultados
da eleição não chegaram a tem-
po de serem comentados pelos
jornais.

Os técnicos eleitorais france-
ses já examinaram as alianças
possíveis em todas as circuns-
crieões e, com base cm lnqué-
ritos de opinião pública e nos
resultados das eleições de 1962,
chegaram à conclusão de que
o General Charles De Gaulle
obterá a maioria absoluta na
As.._mbléia Nacional. Espera-
se que os deputados degaullistas'
eleitos cheguem a um total de
288 cadeiras. O número mini-
mo necessário para chegar à
maioria absoluta é de 239 depu-
tados.

jovens, que têm apenas uma
vaga lembrança de seus
dramáticos esforços para
fortalecer o débil regime
parlamentar francês nos
primeiros anos da década
de 50, e fazer os franceses
modificarem outros hábitos,
inclusive a vã tentativa de
fazê-los beber leite em vez
de vinho.

Nesta cidade industrial
em rápida expansão, a cam-
panha contra Mendes Fran-
ce foi tão dura — se não
mais dura — do que. contra
os degaullistas. O candidato
dos comunistas, Jean Giard,
denunciou Mendes Fran-
ce como "reacionário".

Os comunistas ainda es-
tão lembrados dos dias de
1954 quando Mendes, acos-
sado por uma forte oposi-
ção direitista, recusou-se
termmantemente a aceitar
o apoio parlamentar comu-
nista. Mas há chances no
sentido de que os comunis-
tas arquivem suas queixas
contra Mendes, que ainda é
o símbolo da esquerda mo-
derada francesa.

• Assim, espera-se que Giard
se retire da competição e
insista para que os eleitores
comunistas votem em Men-
dês. Os prognósticos vatici-
nam 42% dos votos para
êle, o que lhe assegurará a
vitoria.

Mas, mostrando não ter
ressentimentos, Mendes
France disse aos jomalis-
tas: "Acredito que serei elei-
to domingo vindouro".

O candidato degaullista
pode esperar uma derrota
por Mendes apenas se um
grande número de simpati-
zantes do ex-Primeiro-Mi-
nistro se recusar a elege-
lo se se consumar o seu
apoio pelos comunistas.
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Meninos que conseguiram fugir ao incêndio do orfanato de Grenoble respondem à chamada, para ver quem jalta (UPI)

Incêndio destrói orfanato na França
Grenoble (UPI — JB) —

O Orfanato de Taninges,
nos Alpes franceses, foi par-
cialmente destruído, ontem,
por um violento incêndio,
que começou às 3h30m
da madrugada, e em pouco
consumiu o 2.° andar do
antigo prédio — um mos-
teiro do século XIII — cau-
sando a morte de um pro-.

fessor. Hã seis crianças de-
saparecidas e 30 feridos
graves.

O incêndio começou no
teto de madeira do prédio
e logo as chamas atingi-
ram os dormitórios do se-
gundo andar, estabelecendo
o pânico entre as crianças,
todos meninos de 8 a 16
anos. Muitos pularam pelas
janelas, mas as grandes vi-

gas, ao caírem, prenderam
outros.

CONDENADO

O edifício estava pratica-
mente condenado, por ser
muito velho, e era plano
demoli-lo, a fim de cons-
truir um nôvo orfanato.
Abrigava 118 meninos."O velho mosteiro se

transformou em uma pira"
— contou um professor,
acrescentando: "As vigas
de madeira caíam do teto
envoltas em chama que re-
fletiam, vermelhas, no céu".

Todos os documentos do
orfanato foram destruídos.
Acorrendo rapidamente, das
cidades vizinhas, os bom-
beiros só puderam evitar
que todo o edifício ruisse.
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O capital estrangeiro na imprensa nacional - 2
Foi ainda mais considerável do

que esperávamos a repercussão ne-
gativa do decreto-lei pelo qual o Sr.
Presidente da República, de forma
aliás flagrantemente inconstitució-
nal, acaba de escancarar as portas
da imprensa nacional ao capital es-
trangeiro. Já ontem relatamos nesta
mesma seção em que consisiu o gol-
pe de prestidigitação de S. Ex.a
Deixaremos por isso, hoje, de lado,
os demais aspectos jurídicos~é téc-
nicos de um ato que vem alterar
uma Lei que nem sequer entrou em
vigor e cujo texto definitivo está d.-
pendente da apreciação pelo Con-
gresso de dois vetos presidenciais.
Mais importante se nos afigura, no
momento, tecer algumas considera-
ções em torno da pergunta que afio-
ra aos lábios de todo o mundo: co-
mo foi possível?

Sempre sustentamos que o Sr.
Marechal Castelo Branco é, pessoal-
mente, um homem íntegro. Mas não
pensamos da mesma maneira em
relação ao seu entowage. Fatos ir-
recusáveis provam mesmo que, em
matéria de ligações escusas, nume-
rosas altas personalidades com aces-
so fácil- junto ao Sr. Presidente da
República nada ficam a dever aos
favoritos dos Srs. Juscelino Kubits-
chek e João Goular que tão triste
fama deixaram pelas suas negocia-
tas e bandalheiras. É a nossa pró-
pria experiência que nô-lo diz. Não
um, mas vários escândalos de pro-
porções nacionais foram nos últi-
mos dois anos denunciados por esta
folha, na esperança de que provi-
dências imediatas fossem tomadas
pelas altas autoridades da Repú-
blica para lhes pôr termo. Temos
um exemplo no caso da extração,
venda e contrabando de minerais
preciosos e minérios raros. E o fato
é que tanto as nossas denúncias co-
mo todos os dossiês elaborados por
várias entidades desejosas de pôr
um paradeiro nessa tremenda san-
gria de riqueza esbarraram sempre
com obstáculos inamoviveis.

No caso da imprensa, o prejuízo,
para o erário público é menor, mas
os danos que para a Nação podem
advir do controle por estrangeiros de
uma ampla faixa do setor da infor-
mação, vale dizer da opinião públi-
ca, são incalculáveis. Fala o Sr. Pre-

sidente a torto e a direito da segu-
rança nacional, mas nada há que
tanto comprometa essa mesma segu-
rança — e para o fato chamamos a
atenção de todos os membros res-
ponsáveis das Forças Armadas —
como a influência crescente e perni-
ciosa que, sub-repticiamente, pode-
rosos grupos estrangeiros vêm exer-
cendo sobre determinados setores da
população brasileira. O inadmissível,
escandaloso e amoralíssimo esvazia-
mento do artigo da nova Lei de Im-
prensa que fechava a porta a essas
infiltrações não veio senão confir-
mar aquilo que já se sabia: o imen-
so poder dos grupos a que aludimos,
poder que não se detém nem ante as
Leis da República, regularmente vo-
tadas pelo Congresso Nacional e re-
ferendadas pelo Chefe do Executivo.
No caso em apreço, todos eles eram
frontalmente atingidos nos seus in-
terêsses escusos pela nova Lei. E o
fato é que no último dia do seu
mandato em que dispunha de pode-
res legislativos, o Sr. Marechal Cas-
telo Branco modificou o artigo-cha-
ve da Lei, esvaziando-o. Quem são
esses grupos e quem os dirige?

Pondo de lado algumas publica-
ções menores, e as intervenções em
atividades de "assistência técnica"
da Time-Life e de distribuição da.
Organização Fernando Chinaglia, são
três os grupos principais em opera-
ções no território nacional: a Edito-
ra Abril, dirigida pelo Sr. Victor Ci-
vita; a organização do Sr. Robert
Lurid, que edita o Engenheiro Mo-
derno e o Médico Moderno; e o con-
sórcio encabeçado intemacionalmen-
te pela revista Vision e que entre
nós, além da revista Visão, publica
o Dirigente Industrial e o Dirigente
Construtor.

No Brasil, o mais importante
desses grupos, pelo volume de capi-
tais investidos, pelo número de pu-
blicações, pela variedade destas e
conseqüentemente pela influência
exercida junto do público, é de lon-
ge a Editora Abril, dirigida pelo Sr.
Victor Civita. Já ontem chamamos
a atenção para o fato de se tratar
de um elemento cuja família, onde
as nacionalidades são variadas, pu-
blica revistas no Brasil, no México
e na Argentina, umas com os mes-
mos títulos, outras com títulos dife-
rentes., Estamos portanto em pre-

sença de um monopólio em desen-
volvimento cujos tentáculos pro-
curam abarcar o Continente. Pou-
co nos interessa a pessoa do Sr. Vic-
tor Civita. O que não podemos, po-
rém, deixar de considerar estranha-
vel è o favor de que goza junto dos
altos podêres da República. Ê pelo
menos o que se depreende das ho-
menagens que, ainda no mês findo,
lhe prestou em Brasília o Diretor-
Geral do Departamento Federal de
Segurança Pública. Concedeu aquê-
le oficial então ao diretor da Edito-
ra Abril o título "honorífico de Agen-
te. da Polícia Federal", salientando
que lhe outorgava tal galardão por
se tratar do "jornalista que melho-
res serviços prestou ao órgão". Nada
temos, é claro, contra aquela corpo-
ração policial, e tampouco nos in-
teressa averiguar que tipo de servi-
ços lhe terá o Sr. Civita prestado,
mas, por uma questão de ética, con-
fessamos que nos parece de todo em
todo incompatível a condição de jor-
nalista com a de agente honorário
de qualquer polícia do mundo, seja
ela qual fór. Já imaginou o leitor
o que seria vermos o Sr. J. J. Servan
Schreiber condecorado pelo Deuxiè-
me Bureau ou os Srs. Walter Lip-
man ou Joseph Alsop pelo diretor da
CIA? Um fato, contudo, não sofre
contestação: o Sr. Victor Civita goza
do favor daqueles que tudo decidem
discricionàriamente no Brasil. E a
prova disso temo-la não apenas nas
homenagens policiais de que foi al-
vo mas também no fato de que aca-
ba de receber um presente régio com
o decreto-lei que esfrangalhou a Lei
de Imprensa, abrindo sinal verde a
todos os grupos estrangeiros empe-
nhados em controlar faixas cada vez,
mais amplas da opinião pública na-
cional. Outro felizardo, -no momen-
to, é o Sr. Robert Lund, de cujas ati-
vidades nos ocuparemos em próximo
comentário.

É de esperar, aliás, que não
prossigamos sozinhos. É o interesse
superior da Nação que está em jogo,
a sua própria segurança, e acredita-
mos que o Congresso, que foi hu-
milhado pelo Sr. Presidente da Re-
pública, saberá responder à altura
ao gesto de S. Ex.a.

(Transcrito de O Estado de São
Paulo, de 5-3-67).

MDB vai estudar enxurrada
de decretos-leis de Castelo
e tentará modificar alguns

Brasília (Sucursal) — O MDB vai estudar os
recentes decretos-leis baixados pelo Presidente Cas-
telo Branco e os atos de natureza legislativa, para
avaliar com a profundidade possível as suas reper-
cussões e conseqüências.

O Líder Mário Covas designou uma comissão
integrada por 11 deputados, coordenada pelo Sr.
Humberto Lucena, para essa tarefa de análise, acre-
ditando-se que as possíveis modificações nos decre-
tos-leis sejam sugeridas através de projetos.
COMISSÃO

A comissão não tem.pra-
zo íixo para o estudo, de-
vendo sua primeira missão
ser a de proceder a um le-
vantamento completo dos
decretos-leis e atos de na-
tureza legislativa — mais de
300 — assinados pelo Maré-
chal Castelo Branco, princi-
palmente no período de re-
cesso do Congresso. Os dois
decretos que deverão rece-
ber prioridade na análise do
MDB são os da reforma ad-
ministrativa e o que insti-

Parente de
Costa e Silva
para Niterói

. Niterói (Sucursal) — En-
cerra-se no próximo dia 15
o mandato do Sr. Emílio
Abunahman na Prefeitura
de Niterói, que poderá con-
tinuar no cargo ou ser subs-
tituido pelo General Rubens
Rosado, parente do Maré-
chal Costa e Silva e cujo
nome passou a ser forte-
mente cotado nos últimos
dias.

Com a nomeação do Ge-
neral Rubens Rosado, o Go-
vernador Jeremias Fontes
— segundo afirmam mem-
bros de sua assessoria —
agradaria o Presidente elei-
to, que pretendeu levar pa-
ra Brasília seu parente, mas
este não aceitou, e coloca-
ria na Prefeitura um téc-
nico, considerando que o
militar cogitado é enge-
nheiro.
EX-CANDIDATO

O General Rubens Rosa-
do não pretende, pelo que
se sabe, exercer novos car-
gos públicos, pois foi Secre-
tário de Obras no Governo
do Marechal Paulo Torres,
bem como candidato ao In-
gá, durante as prévias da
ARENA.

Além disso, o General Ru-
bens Rosado já foi Ministro
da Viação e Diretor do DCT,
dedicando-se agora só a ati-
vidades particulares, na
qualidade de sócio do Sr.
Enaldo Cravo Peixoto numa
firma carioca de planeja-
mento. O futuro Prefeito
de Niterói, como de todas
ns Capitais do País, será in-
dicado pelo Governador à
Assembléia Legislativa, que
o ratificará ou não.

tuiü o nôvo Código de Mi-
nas.

Integram a comissão os
seguintes deputados oposi-
cionistas: Humberto Lucena
(Paraiba), Celso Passos (Mi-
nas), Chagas Rodrigues
(Piauí), Afonso Celso (Esta-
do do Rio), José Richa (Pa-
raná), Márcio Moreira Al-
ves (Guanabara), Wilson
Martins (Mato Grosso), Al-
ceu de Carvalho (São Pau-
lo), Figueiredo Correia (Cea-
rá), Tales Ramalho (Per-
nambuco) e Otávio Brocha-
do da Rocha (Rio Grande
do Sul).

Medeiros diz que processos
de suspensão ficarão para
o Governo a ser empossado

O Ministro da Justiça, Sr. Carlos Medeiros Sil-
va. confirmou ontem, após despacho com o Presi-
dente Castelo Branco, que os processos de suspen-
são de direitos políticos que se acham em seu podernão estão sendo examinados, ficando para o próxi-mo Governo, que, de acordo com a Constituição, "os
encaminhará à Procuradoria Geral da República".

O Sr. Medeiros Silva esteve ontem com o Presi-
dente da República pela manhã e à tarde, informan-
do-se extra-oficialmente que o anteprojeto da Lei de
Segurança Nacional lhe fora entregue para a reda-
ção definitiva, ao tempo em que foram examinados
aspectos da Reforma Administrativa, no seu contex-
to jurídico.
ELEIÇÕES

O Sr. Medeiros Silva re-
portou-se à coincidência de
eleições municipais em ci-
dades de diversos Estados
em novembro, conforme dis-
positivo seu que continha o
projeto constitucional e que
fora emendado no Congres-
so, dizendo que "até lá, en-
tretanto, o Poder Legislatl-
vo dispõe de prazo razoável

para rever o problema".
Elogiou, paralelamente, o
atual processo legislativo
brasileiro, "que acaba de ser
copiado até pelo Uruguai,
segundo comunicação feita
ao Presidente Castelo Bran-
co pelo Ministro Nascimen-
to e Silva, que lá esteve há
pouco chefiando a missão
brasileira à posse do nôvo
Presidente daquele pais".

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

EMBRATEL

SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES
BELO HORIZONTE - RECIFE

A Empresa Brasileira de Telecomunicações
EMBRATEL convida companhias interessadas
no fornecimento e instalação de equipamentos
rádio em microondas e multiplex, destinados
ao Sistema de Telecomunicações Belo Horizon-
te—Recife, a 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.

Castelo vo
reformar militares e civis

ltí. í. rlpirritir p HeráfÍQ
ifi

do JB

Brasília (Sucursal) — O Pre-
sidente Castelo Branco voltou
a demitir e reformar do ser-
viço público diversos funciona-
rios civis e militares, de acôr-
cio com decretos assinados on-
tem com base no Artigo 14 do
Ato Institucional número 2.

Alguns dos 15 punidos pelos
decretos de ontem figuram en-
tre os atingidos pela última
lista de suspensão dos direitos
políticos dada a conhecer dia
27 de fevereiro e que continha
um total de 44 nomes.

Da Prefeitura do Distrito Fe-
deral foram demitidos José Vai-
denor Queirós (armazenista) e

José Alberto dai Silva (escrltu-
rário). Outras demissões foram
as de Lindonor Patriota do
Nascimento (tabelião e escrivão'
da Comarca de Touros, no Rio
Grande do Norle), Cláudio Pe-
reira Tavares (redator da
Agência Nacional), Simplicio
Cristiano de Albuquerque (cor-
retor de Fundos Públicos), João
Adelino Sussela (Tesoureiro do
IAPETC), Jaime Costa Pai-
xão (escriturário do IPASE),
Caio Monteiro de Barros (pro-
curador do DNOS), Benedito
Pimentel (inspetor indígena do
Ministério da Agricultura, ex-

Diretor Administrativo do SPI,
implicado em diversos inquérl-
tos administrativos por cor-
rupção), José Fernando Cruz
(professor do pré-primário do
Ministério út. Agricultura) e
José Magela de Meneses (en-
fermeiro do Ministério da Agri-
cultura).

Na área militar, foram re-
formados o Capitão Lourival
de Sousa Moreira Filho e o
Primeiro-Tenente Irapuá Cor-
deiro. Foram demitidos do
Exército os Segundos-Tenentes
Ivo Carneiro de Valença e Fued
S_ad.

Bismarck aclia que cassações acabaram
Niterói (Sucursal) — Ante

as noticias de que o Presiden-
te da República assinará no-
vos atos de cassações nas pró-
ximas horas, atingindo parla-
mentares, o Deputado José
Bismarck de Sousa (ARENA),
coronel reformado que inte-
grou o Comando Revoluciona-
rio do Estado depois de março
de 1964, disse ontem, na As-
sembléia, que julga superada
a fase das proscrições poli-
¦ticas.

Acrescentou que "se houver,
no entanto, novas cassa-
ções, como se diz, não é crível
que apenas deputados esta-
duais sejam atingidos, pois os
mandatos são iguais, tanto no

plano federal como no esta-
dual. Na Assembléia Legisla-
tiva era tenso o ambiente on-
tem, pois chegaram à Casa in-
formações de que 10 de seus 62
integrantes, seis do MDB e
quatro da ARENA, perderiam
os mandatos.

CONFIRMAÇÃO

Deputados que têm parentes
ou amigos militares tentavam
confirmar as noticias sobre
novas cassações, o que movi-
mentou, t a m b é ln, o Coronel
José Bismarck de Sousa, ho-
mem que depôs o ex-Governa-
dor Badger .Silveira e que an-
tes de se candidatar e se ele-

ger deputado estadual esteve
entre os que postularam a in-
dicação para Governador flu-
minense, em eleições indiretas,
dentro da ARENA.

Em seu pronunciamento no
Legislativo, o ex-Comandante
da Policia Militar afirmou que
se solidarizará com qualquer
colega de representação que
venha a ser atingido por no-
vas cassações de mandatos.
Os parlamentares mais in-
tranqüilos ontem eram os que
tiveram as suas candidaturas
impugnadas no TRE-RJ e re-
correram ao TSE, ganhando as
causas e as eleições de 15 de
novembro de 1966, numa etapa
posterior.

se afasta

O jornalista Heráclio Sa-
les Editor Politico do JB,
afastou-se ontem do cargo
para assumir, no próximo
dia 15 de março, a Secreta-
ria de Imprensa da Presi-
dência da República, a con-
vite do Presidente eleito
Costa e Silva.

O afastamento de Hera-
clio Sales satisfaz apenas a
uma tradição do JB em re-
lação aos seus funcionários
que exercem cargos públi-
cos de confiança e vigorará
somente enquanto estiver
na Secretaria de Imprensa,
onde, aliás, êle poderá pres-
tar grandes serviços ao País,
em função da categoria
profissional que íêz da se-
ção Coisas da Política, man-
tida há sete anos, em suas
mãos, uma das mais lidas
e respeitadas da imprensa
brasileira.

Navarro é
nomeado
paraCAPESU

Brasília (Sucursal) — O
Presidente da República no«
meou o Chefe do Gabinete Ci-
vil, Professor Navarro de Bri-
to, membro do Conselho Deli-
berativo dê Coordenação do
Aperfeiçoamento do Pessoal de
Nível Superior (CAPESU), do
Ministério da Educação e Cui-
tura.
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Inspiração e meta da
"Guarda Vermelha "

Brasília (Sucursal) — As tentativas áe
áar uma ideologia aos Partidos que não a
tenham nunca atingem o seu objetivo. Nem
por isso, no entanto, são elas pouco impor-
tantes ou menos pragmáticas, desde que é
através delas que políticos novos, servidos
pelo instinto do Poder, se aglutinam para
afirmar uma margem de influência na di-
reção nacional.

Da bossa nova da UDN surgiram alguns
Governadores ãe Estaáo, que sem ela não te-
riam alcançado a projeção indispensável a
galgar certos degraus do Poder, nem a expe-
riência necessária a mover as pedras no jogo
de influências. Pouco importa que alguns dê-
les, que carregaram a mão, tenham sido cas-
sados, pois através ão seu movimento incor-
poraram-se ao pequeno grupo dirigente da
política nacional.

Pouco importa também que seu movi-
mento tenha-se avolumado graças à influên-
cia de lideranças partidárias empenhadas em
quebrar a ortòâoxia áo Partido, pois das con-
tradições do sistema terão sido eles os prin-
cipais beneficiários. Eles é que vieram, viram
e venceram.

A Guarda Vermelha da ARENA não apre-
senta evidentemente os mesmos sintomas que
assinalaram, ideologicamente, a bossa nova
udenista, mas é, em substância, o mesmo
tipo âe. ação política que se desenvolve atra-
vés ãos esforços de gerar uma doutrina que
dê alma ao corpo ãa ARENA, feito de entra-
nhas, apetites e algumas devoções à vida pú-
blica e ãe quase nenhum princípio. Nem
mesmo lhe falta a inspiração oculta, senão
explícita, pelo menos implícita, na intimida-
de de seus arautos com certas alas militares
que não se acham em estado de muita fer
licidaâe com a equipe ão futuro Governo. A
Guarda Vermelha disputa, sem dúvida, tor-
nar-se uma influência que, por adesão ãos
dirigentes ou por constrangimento, se torne
efetiva senão a partir ão dia 15 ãe março,
pelo menos no mais curto prazo possível.

Alguns âe seus elementos participaram
da fase de planejamento áas diretrizes do
Governo e podem, em conseqüência, pressen-
tir a frustração ãe planos entregues a exe-
cutores que nem sempre se filiam ao estaáo
de espírito e às motivações iniciais.

Tenão tima origem inconformista, como
é da própria natureza do movimento, é claro
que se constituirá a Guarda Vermelha em
obstáculo permanente ao pacífico trabalho
das lideranças ortodoxas, no Partiâo e no
Congresso. Essa será ãe resto uma razão ãe
êxito, pois ao seu reãor se reunirão os diver-
gentes, os frustrados, os ressentidos e os in-
conformados de todo tipo. Ao pequeno grupo
que deflagrou o movimento, o que importará
é que êle se afirme pela qualidade áe alguns
e pelo volume, ãe tal maneira que as com-
pensações se produzam na medida ãas ãifi-
culãades que criem.

Não se poãe negar legitimiâaáe, no es-
tilo áas influências políticas consagraãas, a
movimentos áêsse tipo, que ajuãam a arejar
e renovar os comandos, restituinâo-lhes âe
tempos a tempos a indispensável noção áa
transitorieãaãe ão Poãer. Os membros âa
Guarda Vermelha, no âmbito ão Governo, são
os novos que vêm, com suas cargas positivas
e negativas. E estes vêm na hora certa, pois
há um vácuo a apreenãer no ãiretório politi-
co com a ãissolução ãa velha equipe ãe liãe-
rança âa UDN e com o âestroçamento âa ãi-
reçao âo PSD, verso e reverso ão Estaáo Novo
áe 1937.

Parece preocupaâo o Sr. Rafael ãe Almei-
da Magalhães em suprimir o nome de Guar-
da Vermelha para que em seu lugar se afir-
me apenas o programa ãe um grupo ãe poli-
ticos novos. A esta altura isso parece impôs-
sivel. Também a bossa nova não escolheu o
seu nome, mas recebeu submissa o batismo
irreverente. Nem por isso ãeixou âe alcançar
seus objetivos.

Quem preside o Congresso
Para mim — dizia ontem o Senaâor

Daniel Krieger —, quem preside o Congresso
é o Vice-Presidente ãa República.

Qaanão chegou ao Congresso o projeto
ãe Constituição, ãanão ao Vice-Presiâente a
atribuição ãe presiãir o Senaáo Feâeral e o
Congresso, o Sr. Daniel Krieger procurou o
Sr. Pedro Aieixo e perguntou-lhe se êle con-
corãaria em que fôsse suprimida a primeiraáas áuas atribuições.

Isso atenãe especialmente ao seu in-
terêsse? — perguntou-lhe o Vice-Presiâente.

O Senador Daniel Krieger responãeu-lhe
que o atendia politicamente, na meâiãa em
que poderia, assim, üar uma compensação ao
Senaâor Auro ãe Moura Anãraãe. O Sr. Pe-
ãro Aieixo concorâou e, na reunião no Pala-
cio ão Planalto, quanão o Presiãente Castelo
Branco mostrou estranheza pela alteração
proposta, foi êle quem a defendeu, com a
abundância âe um bom aãvogaão. O Sr. Da-
niel Krieger agradeceu-lhe a contribuição,
que, neste momento, não âeixará áe retribuir.
Ã revisão das leis

O Senaâor Antônio Balbino consiãera in-
ãispensável e mesmo inevitável que se promo-va um estuâo preliminar ãa abundante le-
gislação do Govêmo Castelo Branco, que a
classifique e a ordene, como passo preliminar
para sua revisão, que será feita pelos Tribu-
nais e pelo Congresso, na meâiãa em que se
restaurar o princípio da hierarquia ãas leis,
inerente a uma boa ordem jurídica. O Sr. An-
tônio Balbino sugere que uma comissão áe
congressistas faça o estuâo, imparcialmente,
objetivamente, como contribuição ao esclare-
cimento áa nova ordem que se gerou parao País.

O subconsciente
O Marechal Costa e Silva apresentou o

Sr. Jarbas Passarinho, em Buenos Aires, como
seu futuro Ministro ãas Minas e Energia.Obrigaâo pela traição áo subconscien-
te — comentou o Ministro. •

O Sr. Jarbas Passarinho situar-se-á no
Ministério como uma espécie áe ponta-áe-lan-
ça ãa Guarda Vermelha.

Carlos Castello Branco

Castelo Passo Governo mas
nao as

O Marechal Castelo Bran-
co afirmou para os Gover-"nadores do Nordeste, com
os n,uais se reuniu em Pau-
lo Afonso, na Bahia, no úl-
timo fim de semana, que
cumpriu a parte mais difícil
do movimento de 31 de
março, e que, no próximo
dia 15, seu sucessor recebe-
rá a faixa presidencial, mas
não as incompatibilidades
que íoi forcado a criar em
seu período.

O modo sempre lisonjeiro
com que o Presidente refe-
riu-se ao Marechal Costa e
Silva chamou a atenção dos
Governadores, tendo o Ma"-
rechal Castelo Branco afir-
mado que seu sucessor sem-
pre agira com lealdade e
correção quando participar!-
te do Govêmo, e depois, co-
mo canddato e como Presi-
dente eleito.

incompa tibilidades
O Presidente deu a enten-

der que ambos estão perfei-
lamente entrosados c que
tem a certeza de ter prepa-
rado o caminho mais difi-
cil para o Marechal Costa
e Silva fozar de tranqüili-
dade politica. com todas as
condições para realizar bom
Governo, voltado para a
continuidade da Revolução
e para o bem-estar do povo.

No encontro com os Go-
vernadores do Nordeste, o
Presidente também fêz uma
demorada exposição sôbre
sua obra administrativa e
falou com entusiasmo das
experiências que teve, como
militar, entre os civis e so-
bretudo os políticos. O Maré-
chal disse que, a partir do
dia 15, tratará só da vida
particular, em seu aparta-
mento de Ipanema, certo de
sempre ter agido em função
dos interesses nacionais e

nunca influenciado por sen-
timentoB de ordem pessoal.

O Presidente acrescentou
que deixa rá o Governo satis-
feito com o convívio que te-
ve com governadores e par-
lamentarei- e contou uma
passagem d2 sua vida: du-
rante o Governo do Sr. Café
Filho, o Marechal Juarez Tá-
vora fizera a indicação de
seu nome para a Chefia da
Casa Militar. O então Pre-
sidente elogiou a indicação
mas afirmou que, antes de
qualquer decisão, gostaria de
ouvir o pensamento do seu
Ministro da Guerra, o Ge-
neral Teixeira Lott.

— Ouvido, o General Tei-
xeira Lott teria respondido:
"Trata-se de oficial de ex-
cepcionais qualidades, mas
sem experiência á-z contatos
com paisanos" — disse o
Presidente Castelo Branco.

Costa e Silva prepara viagem
A oito dias de sua posse, o

Marechal Costa e Silva teve on-
tem um dia tranqüilo, conce-
dendo poucas audiências, Umi-
tando ao mínimo os contatos
políticos e aproveitando o tem-
po para os preparativos tie sua
viagem a Brasília, no próximo
sábado. __

O Presidente eleito ainda não
sabe quando regressará ao Rio,
pois inúmeras providências o
prenderão em Brasilia por al-
gum tempo, como nomeações
de Ministros, presidentes de au-
tarquias e outros cargos de
confiança, além de medidas de
caráter pessoal, como a fixação
de sua residência na Capital
Federal.

DIA CALMO

Ontem pela manhã, o Maré-
chal Costa e Silva recebeu, em
sua residência, o futuro Minis-
tro da Justiça, Professor Gama
e Silva, e o General Siseno Sar-
mento. À tarde, recebeu o Vi-
ce-Presidente eleito, Deputado
Pedro Aieixo, e o Deputado Er-
nâni Sátiro.

O Deputado Pedro Aieixo não
quis fazer comentários sôbre à
Presidência do Congresso no
próximo Governo, lembrando
que "nada há a dizer". Consi-
dera que a questão "é ponto pa-
cifico" e que não deve merecer
debates.

O Sr. Pedro Aieixo deixou o
apartamento do Marechal Cos-
ta e Silva, muito bem humera-
do. Justificando sua visita, dis-
se que fora apenas para dizer
que estará em Brasilia no dia
15, "se Deus quiser".— Não discutimos nada e nem
tratamos de nenhum assunto
em especial. Vim apenas para
ihfcrmá-lo dequeseguireiama-
nhã para a Capital Federal.

Indagado sôbre o que achava
da Guarda Vermelha, o Sr. Pe-
dro Aieixo declarou:

fi um movimento de jo-
vens, do qual os velhos partici-
pam para parecerem novos.

SEM DIFICULDADES ,

O Deputado Ernâni Sátiro,
por sua vez, ¦ assegurou que o
preenchimento das Comissões
da Câmara não constituirá
problema, lembrando que a
conciliação dos interessados
deverá ser feita dentro de dois
blocos partidários — ARENA
e MDB — "e não como era
antigamente, quando se tinha
que conciliar o interesse de
uma multiplicidade de Parti-
dos".

A Operação-Bôca de Siri,
recomendada pelo Marechal
Costa e Silva aos seus futu-
ros Ministros e Auxiliares, es-
tá funcionando bem. Todos es-
tão evitando fazer declara-
ções à imprensa, mesmo sôbre
as coisas mas banais.

No Escritório Político, o
movimento ontem foi normal,
com 'assessores e futuros au-
xiliares entrando e saindo:
com populares pedindo empre-
gos e pessoas oferecendo cola-
borações, planejamentos e su-
gestões.

Para um dos assessores, o
problema dos que pedem em-
pregos se resume no seguin-
te:

Atender a essa gente não
nos custa nada. É até muito
louvável que se peça trabalho.
¦O difícil é explicar que não
está em nossas mãos conse-
guir colocação para todos. O
problema do desemprego é
uma das mais fortes preo-
cupações do Marechal Costa e
Silva, pois não será da noite

para o dia que o Governo eli-
minará o desemprego no País.

SEM SUSTO

O avião da VARIG, que se
acidentou em Monróvia — o
DC-8, PP-PEA — íoi o mes-
iho que, três dias antes, con-
duziu o Marechal Costa e Sil-
va a Buenos Aires. O íato não
recebeu maiores comentários
no escritório, pois o Coman-
dante Walter Stala, encarre-
gado da Segurança de Vòo,
antes da viagem do Presiden-
te eleito inspecionara todo o
aparelho com um mecânico de
sua inteira confiança.

Recorda-ss também que as
pessoas que se encontravam
na parte dianteira do avião
nada sofreram; se o acidente
houvesse ocorrido durante a
viagem do Marechal Costa e
Silva e sua comitiva, nada te-
ria acontecido, pois eles via-
jaram na 1." classe, ou seja,
na parte dianteira.

BAHIA SE QUEIXA

Salvador (Correspondente! —
O Governador eleito Luis Via-
na Filho manifestou a írus-
tração dos baianos — pela au-
sênclá do Estado no Ministé-
rio do Marechal Costa e Silva
—. em carta que enviou ao
Presidente eleito."A Bahia não reivindica
cargos — afirmou o Sr. Luís
Viana —, mas, por tradição,
desde o Império o Estado sem-
pre colaborou com os Gover-
nos da Nação, através de seus
melhores filhos''.

A ausência da Bahia é co-
mentada, nos círculos politi-
cos, como indicio de despresti-
gio dos futuros governantes do
Estado, na área do Presidente
eleito.

Andreázza diz que haverá realidade
O Coronel Mário Davi An-

dreazza, futuro Ministro dos
Transportes, revelou, ontem,
em entrevista ao JORNAL DO
BRASIL, que "o Governo do
Marechal Costa e Silva não
íoi programado para quatro
dias ou quatro semanas, mas
para cumprir um planejamen- 

'
to pormenorizado e realístico,
destinado a alcançar no seu
cerne todas as questões essen-
ciais".

Não se cogita de atos que
simplesmente produzam im-
pactos, mas de providências de
repercussão correspondente ao
vulto de cada problema, desti-
nadas a aperfeiçoar a estru-
tura administrativa do País.
Todos os estudos são minucio-
sos e tanto quanto possível
tecnicamente perfeitos.

RACIONALIZAÇÃO

Acentuou o Coronel Mário
Andreázza que todos os pro-
blemas foram analisados ra-
cionalmente e também racio-
malmente armadas as suas
equações. Assim é que todas as
medidas foram planejadas pa-
ra produzir os melhores efei-
tos e, conseqüentemente, eles
não poderão ser obtidos em
curto prazo.

LIRA CONVIDA

O General Aurélio de Lira
Tavares, futuro Ministro da
Guerra, visitou ontem o . atual
titular da Pasta, Marechal
Ademar de Queirós, para con-
vidá-lo a assistir no dia 13 à
aula inaugural dos cursos de
67 da Escola Superior de Guer-
ra, da qual é comandante.

Na solenidade, em seu dis-
curso de despedida da ESG, o
General Lira Tavares focali-
zará a participação da Escola

no período que se seguiu à re-
volução de 31 de março, "cemo
o mais alto estabelecimento de
ensino politico-militar do
Pais".

MACEDO ABRE PORTAS

São Paulo (Sucursal) — O
General Macedo Soares, futu-
ro Ministro da Indústria e do
Cqmércio, disse ontem que no
próximo Governo "os empre-
sários terão as portas abertas
para dizer o que pensam, e o
Governo — cônscio de sua res-
ponsabiiidade — pesará os ar-
gumentos e fará o que fôr ne-
cessário ao bem do Pais".

A declaração do General
Macedo Soares foi feita duran-
te um almoço de 300 talheres,
oferecido pela Mercedes-Benz
cm suas instalações de São
Bernardo do Campo, em ho-
menagem ao futuro Ministro.

O General Macedo Soares
disse, ainda, que a sua ação no
Ministério da Indústria e do
Comércio abrangerá o café, o
açúcar, o álcool, o sal, a indús-
tria automobilística, a siderar-
gica, a naval e a aeronáutica.

ORIENTAÇÃO DE
MAGALHÃES

O futuro Chanceler, Sr. Ma-
galhães Pinto, declarou ontem
que "sem desprezar o que o
Itamarati já fêz, a atual poli-
tica do Brasil — voltada prin-
cipalmente para questões de
segurança continental — será
relegada".

Sôbre a Força Interamerica-
na de Paz, o Sr. Magalhães
Pinto disse que "êste assunto
já terminou em Buenos Aires",
acrescentando que o Presiden-
te Costa e Silva "incentivará
as negociações em tôda a par-
te, pois vivemos um momento
no qual predomina o interesse' econômico-soctal".

O futuro Chanceler pretende
dar ao Itamarati uma "orien-
tação diferente das anterio-
res", mas não quis ontem re-
velar os detalhes da futura po-
litica exterior do País, "que se-
rá explicada no discurso de
posse".— No momento, interesso-
me principalmente em que o
Congresso venha a apoiar apo-
litica exterior do próximo Go-
vêrno — acrescentou o Sr. Ma-
galhães Pinto, que transitou
por São Paulo a caminho do
Rio Grande do Sul. onde par-
ticipará da Festa do Vinho.

ARZUA ESTUDA

Curitiba (Correspondente) —
Uma série de medidas im-
prescindíveis para assegurar a
continuidade e a expansão da
produção de gêneros alimenti-
cios tem sido estudada pela
Escola de Agronomia e Vete-
rinária do Paraná, em conjun-
to com o Sr. Ivo Arzua, futu-
ro Ministro da Agricultura.

Estes estudos, que se trans-
formarão nas primeiras medi-
das do Ministério da Agricul-
tura, visam ao fomento e es-
tilo à produção, constituindo
igualmente um plano de emer-
gência para a safra vindoura.
Os estudos englobam planos
quo possibilitem armazena-
mento, preservação, escoa-
mento e rápida comercializa-
çáo.

Nessas continuas reuniões
entre o Sr. Ivo Arzua e pro-
íessôres da Escola de Agrono-
mia, se tem fixado o aumento
da área de produção pela uti-
lização de máquinas c imple-
mentos agrícolas, tendo em
vista que a agricultura, ainda
incipiente, sofreu profunda
transformação a partir da Se-
gunda Grande Guerra.

Piva acha que o País piorou
Brasília (Sucursal) — O

Deputado Mário Piva declarou
na Câmara, ontem, em nome
da Oposição, que o Marechal
Castelo Branco vai- entregar
ao seu sucessor "um Pais bem
pior do que aquele que rece-
beu a 16 de abril de 1964".

Se o Marechal Castelo
Branco não conseguiu fazer
dêste País a Nação que, por
simples amor à argumentação,
diremos que desejou, quando
nada não impeça ao seu su-
cessor de não querer repetir
todos os erros, todos os equi-
vocos, todos- os males que mar-
cam a vida e o futuro de nos-
sa Pátria — disse o parla-
mentar baiano.

ANALISE

Do ponto-de-vista politi-
co — observou o Sr. Mário Pi-

va —, o Presidente Castelo
Branco lega a instabilidade
institucionalizada, do ponto-
de-vista econômico, transfere
tôda a estrutura nacional
comprometida pela vesguice de
um planejamento obediente e
submisso a interesses que não
eram nossos; e, do ponto-de-
vista social, oferece ao Presi-
dente que entra a comprome-
tedora paisagem dos assala-
riados inconformados, dos es-
tudantes perseguidos e das
classes abastadas duvidando
dos rumos nacionais.

Acentuou o deputado baiano
que o Presidente Castelo Bran-
co, às vésperas de deixar o
cargo, "tumultua o processo
de institucionalização, criando,
de imediato, -para o seu suces-
sor, o clima de perplexidade".— Ao acordar, no dia 16 de
março, o Marechal Costa e Sil-

va, se se revelar homem de
bom senso, se estiver disposto
a executar a obra de redemo-
cratização, se a sua rota fôr o
caminho da segurança e da so-
berania, terá a impressão de
estar vivendo um pesadelo —
concluiu.

CRITICA

• O Senador Josafá Marinho,
do MDB baiano, pretende
ocupar a tribuna na quarta-
feira, para criticar o "paro-
xismo legislativo" que "está
marcando o fim do Governo
Castelo Branco", quando —
conforme antecipou — mostra-
rá, "de forma irrefutável", que
o Presidente, "na sua fúria le-
gislativa", está invadindo ora
a competência do Congresso,
ora a do Governo que o suce-
dera dentro de oito dias.

sera
facultativo
no dia 15

O Presidente Castelo Branco
retorna a Brasilia hoje à tar-
de. a fim de ultimar algumas
providências administrativas,
entre as quais a decretação de
ponto facultativo no próximo
dia 15 quando, em solenidade
no Palácio do Planalto, o Ma-
rechal Costa e Silva tomará
posse.

O Presidente da República
está no Rio desde a tarde de
domingo e aproveitará sua es-
tada na Capita] para recolher
o material de sua propriedade
que lá se encontra, trazendo-o
para o Rio no sábado, já que
continuará residindo aqui.

"Frente'faz

encomenda
de programa

Os responsáveis pela estru-
turação da frente ampla in-
cumbiram diversos t é c n i cos,
entre cs quais o economista
Dias Leite, de elaborar o pro-
grama do movimento para que
éle funcione como opção para
o Governo Costa e Silva e in-
dicação do que as forças nele
aglutinadas esperam da admi-
nistração a instalar-se. no
dia 15.

A informação foi dada on-
tem ao JORNAL DO BRASIL
por fonte responsável, acres-
contando que "enfrentamos
ainda alguns problemas porque
existem muitos oportunistas e
os que se utilizam da frente
ampla para se valorizar diante
do Marechal Costa e Silva".

COMISSÃO PROVISÓRIA

Já está formada a comissão
destinada a se encarregar das
articulações para organização
do movimento. Dela fazem par-
te, entre outros, os Srs. Josafá
Marinho, Barbosa Lima Sobrl-
nho, Martins Rodrigues, Mário
Martins, Adolfo de Oliveira
Franco, Renato Archer e Car-
los Lacerda. É possível que des-
sa. comissão faça parte, tam-
bém, o Deputado Mário Covas,
lider da Minoria na Câmara,
que tem correspondido íavorà-
velmente aos contatos.

Essa comissão é que decidirá
o melhor momento para a dl-
vulgação do programa da
frente até o dia 15, quando o
Marechal Costa e Silva assume
a Presidência da República.

AGRIPINO NAO CRíl

O Governador João Agripino,
da Paraíba, chegou ontem ao
Rio e logo os jornalistas o pro-
curaram, para saber sua opi-
nião sôbre o momento político.

Não creio que Lacerda e
os demais articuladores da
jrente ampla sejam bem suce-
didos na tarefa de organizar
um terceiro Partido — respon-
deu o Sr. João Agripino em
resposta a uma pergunta sóbre
aquele movimento.

E acrescentou:
Quem está no MDB, lá fi-

cará. Quem não ficar, acabará
na ARENA, como a melhor so-
lução para seus interesses.
Poucos acompanharão Lacerda
em sua aventura, pois não há
quem deseje enfrentar mais
quatro anos de ostracismo.

FARIA VAI ESPERAR

Sõo PíuíZo (Sucursal) — O
Prefeito Faria Lima somente
tomará uma posição com res-
peito aos convites dos Srs. Car-
los Lacerda e Renato Archer
para integrar a jrente ampla
depois que o Marechal Costa e
Silva tomar posse na Presiden-
cia da República e a situação
política definir-se claramente.

As ponderações do Deputado
Oacerdista) Jorge Cúri de que
o ingresso do Sr. Faria Lima
na jrente ampla está subordi-
nado ã não entrada do Sr.
Carvalho Pinto, "e vice-versa",
foram respondidas pelo Prefei-
to com a observação de que "os
fatos não comprovaram ainda
êsse ponto-de-vista". Um as-
sessor do Sr. Faria Lima lem-
brou que o Senador Carvalho
Pinto já afirmou que permane-
eerá na ARENA e até o Prefei-
to não aderiu à jrente ampla.

Para os setores lacerdistas, o
principal argumento que dá va-
lidade ao ponto-de-vista do Sr.
Jorge Cúri é o fato de que a
íalta de legenda para concorrer
aos cargos políticos fatalmente
levará um dos dois candidatos
em potencial ao Governo do Es-
tado, nas eleições de 1970, a
tentar outro tipo de legenda
num terceiro Partido, que se
originaria da frente ampla.

CERTEZA DE BRUNINI

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Raul Brunini (MDB
da Guanabara) afirmou, on-
tem, da tribuna da Câmara
que os debates a respeito da
frente ampla vão empogar o
Congresso Nacional, "porque o
movimento visa ao congraça-
mento de todas as forças poli-
ticas que lutam pela redemo-
cratização do País, pela volta
das eleições diretas e pelas li-
berdades públicas".

Depois de tecer comentários
favoráveis ao manifesto assi-
nado pelos Srs. Carlos Lacer-
da e Juscelino Kubitschek, o
deputado carioca declarou que
tem sido procurado par poli-
ticos de várias regiões do Pais,
interessados em ingressar na
frente a'mpla.

E, ressaltando que o que se
pretende é criar "o verdade!-
ro instrumento da demòcráti-
zação brasileira", leu o mani-
festo, para que o mesmo con-
te dos Anais da Câmara.

inho acredita na
revisão ae punições
impostas a funcionários

Brasília (Sucursal) — O Senador Jarbas Pas-
sarinho, futuro Ministro do Trabalho, acredita quehaverá, paulatinamente, num futuro próximo, um
processo de revisão de punições impostas a fun-
eionários públicos, por força de Atos institucionais.

Numa conversa informal, lembrou o senador
arenista que assessores do futuro Govêmo pediram-lhe os estudos que promoveu quando Governador do
Pará e que possibilitaram a revisão de 25% das
punições administrativas (demissão de funciona-
rios).
DIVERGÊNCIAS

No Rio, apurou-se em cir-
culos categorizados que a ori-
rntação que o Senador Jarbas
Passarinho pretende dar ao Mi-
nistério do Trabalho já está
provocando divergências no se-
tor militar, fundamentalmente
quanto á sua tese de que se os
patrões, através de suas orga-
nizações, exercem pressão po-
litica e econômica sôbre o Go-
vêrno, se deve dar o mesmo di-
reito ao.s sindicatos de traba-
lhadores.

O Senador Jarbas Passari-
nho defende a participação dos
trabalhadores nos lucros das
empresas c é pela co-gestão, is-
to é, o direito de os emprega-
dos também participarem da
direção das empresas em que
trabalham. Esta é uma experl-
éncia que já se verificon em
outros países.

O futuro Ministro do Traba-
lho se declara tranqüilo quan-
to ns manifestações de basti-
dores, por ter recebido carta,
branca do Presidente Costa e
Silva, não fazendo, por isso, se-
grado cias posições que preten-
de tomar. Politicamente, se po-
dc dizer que o Senador paraen-
se é um democrata-eristSo, in-
tegrado no espirito do solida-
rismo cristão. Entretanto, ve7
por outra, o ex-Governador do
Pará é acusado de comunista
em setores militares mais ra-
dicais.

— Isso fica por conta de
uma certa ignorância brasilei-
ra — afirma o Sr. Jarbas Pas-
sarinho.

No Pará, devido às posições
político-sooiais que defende, o

ex-Governador — que é coro-
nei reformado do Exército —
enfrentou sérias dificuldades
militares e por pouco não foi
indiciado em um inquérito po-
liclal-militar.

DISPOSIÇÃO

Apesar de tudo, o Senador
Jarbas Passarinho revela a
disposição de não se deixar do-
minar pelo desânimo. Ele tem
afirmado a amigos:

É melhor eu ir dizendo
desde agora o que penso, para
que não tenham surpresa. Se
não me quiserem no Ministé-
rio, eu volto tranqüilamente,
para o Senado.

O Sr. Jarbas Passarinho cos-
tuma afirmar que "não adian-
ta, também, fecharmos os
olhos diante dos problema-;
trabalhistas da época. Seria
tornar explosiva e quase in-
controlável uma questão cujas
soluções poderemos ir encon-
tra ndo pouco a pouco".

Em seguida, êle usa uma
imagem que lhe parece muito
feliz:

Evitar a.s manifestações
trabalhistas seria o mesmo que
não permitir uma válvula de
escape na panela de pressão.
Quando menos se esperar, a
panela podo explodir.

No Ministério, o Senador vai
adotar, ainda, á seguinte ori-
entação: não permitir a infil-
tração comunista nos sindica-
tos, mas não permitir tam-
bém que. o Ministério do Tra-
balho projete sôbre os sindica-
tos uma sombra paternalista.
Liberdade sindical total serã
seu lema.

Comissão Diretora da ARENA
indica Flexa Ribeiro
para- Presidente do Partido

A maioria absoluta dos membros da Comissão
Diretora regional da ARENA indicou o Deputado
Flexa Ribeiro para a presidência da seção carioca do
Partido e, segundo disse ao JORNAL DO BRASIL o
líder do movimento, documento nesse sentido será
enviado nas próximas horas ao Marechal Mendes
de Morais, Presidente interino da agremiação.

O movimento foi feito à revelia do ex-Secretário
da Educação, que somente hoje deverá ser informa-
do em detalhes sôbre a decisão dos membros da Co-
missão Diretora, os mesmos que também apontaram
os Deputados Lopo Coelho e Rafael de Almeida Ma-
galhães para cargos de direção na seção carioca do
Partido.
DOCUMENTO

O documento, feito de acôr-
do com dispositivos do 29,J Ato
Complementar, é o seguinte,
na integra:

Temos a honra de nos
dirigir a V. Excia., para comu-
nicar-lhe que, tendo ocorrido
a vacância do cargo de pre-
sidente da Comissão Diretora
Regional da nosssa organiza-
ção partidária, por renúncia
expressa do Sr. Adauto Lúcio
Cardoso, os membros da Co-
missão Diretora Regional abai-
xo assinados, nos termos do
Jjarágrafo único do Artigo 1.°
do Ato Complementar 29, in-
dieam, pelo presente documen-
to, para ocupar a presidência
vaga o Deputado Flexa Ri-
beiro.'

Ocorrendo que essa in-
dicação deixa vaga a Secreta-
ria-Geral do Partido, indica-
mos o Deputado Lopo Coelho
para êsse posto e, para sua
vaga, como vogai do Gabinete
Executivo, o nome do Depu-
tado Rafael de Almeida Ma-
galhães. Certos de que, assim
agindo, estamos zelando pelo
revigoramento de nossa agre-
miação, apresentamos a V.
Excia., os nossos protestos de
apreço e consideração.

O documento é assinado, en-
tre outros, pelos Srs. Eurípe-
des Cardoso de Meneses, Emi-

lio Nina Ribeiro. Mauro \Ver-
nock, Heitor Furtado, Fiávio
Muniz, Dionisio Alves Vieira,
Roberto Faria. Luís Leonar-
des, Halo Brímo,. Celso Luís
Ribeiro Pinto. Marilia Viva-
qua de Medeiros, Gastão Ve-
loso. Heton Veloso, Isaías Pi-
na de Carvalho, Francisco
Sebrão Júnior (suplente do
Sr. Vladimir Pereira), Pe-
dro Ernesto Mariano de Aze-
vedo, Mário Augusto de Ma-
tos, Sérgio Soares, João Fieu-
ri, Norma Medeiros, Pedro
Dias Rosa. Francisco de Assis
Teles, Guilherme Marques,
Mauro Marcelo, Hugo Fialho
(suplente do Sr. Arnaldo No-
gueira) e Jorge Bouças tsú-
plente do Sr. Vítor Boúças).

Segundo se soube ontem, o
Deputado Maurício Joppert fêz
indicação em carta separada
sugerindo os nomes dos Srs.
Flexa Ribeiro e Lopo Coelho
para a Presidência e para' a
Secretaria-Geral da ARENA
carioca ao Marechal Mendes
de Morais.

O parágrafo único do Artigo
primeiro do 29-° Ato Comple-
mentar estabelece que a desig-
nação de diretores dos Partidos,
ocorrendo vaga no curso do
mandato, pode ser íeita pela
maioria da Comusão Diretora
— o principal organismo de
comando partidário.

Nova Lei de Segurança vai
ser áltimo ato cie Castelo
e virá na próxima 2.a-feira

A decretação da nova Lei de Segurança Nacional foi
adiada para a próxima segunda-feira, dia 13, quando o
atual Ministério se reunirá pela última vez, em Brasilia.
O adiamento foi- determinado pelas modificações introdu-
zidas por diversos setores do Governo e pelas lideranças
parlamentares no esboço elaborado pelo Ministro Medeiros
Silva.

A informação foi dada no Ministério da Justiça, jun-
tamente com a de que se encerrou, ontem, o ciclo punitivo
da Revolução, passando o Presidente Castelo Branco a se

preparar para transmitir o Poder ao Marechal Costa e Sil-
va na próxima quarta-feira. A nova Lei de Segurança, por-
tanto, será o último ato de envergadura do atual Governo.

realizada ontem pela manhã
no Palácio das Laranjeiras,
convocada pelo Marechal Cas-
telo Branco, o Ministro da Jus-
tiça entregará o texto definitl-
vo da nova lei no próximo sá-
bado. Mas espera que sua de-
cretação só se dê no dia 13,
durante a última reunião mir
nisterial.

Da reunião de ontem partici-
param o Ministro Medeiros Sil-
va, o General Golberi do Cou-
to e Silva, Chefe do Serviço
Nacional de Informações, e o
General Ernesto Geisel, Secre-
tário do Conselho de Seguran-
ça Nacional.

OBJETIVO

Segundo o Ministério da Jus-
tiça, a nova Lei de Segurança
Nacional, cujo esboço já está
concluído há mais de uma se-
mana, terá o objetivo de modi-
ficar a configuração do atual
conceito de segurança nacio-
nal e determinar os casos de
violação do novo conceito.

Assim sendo, todo o cidadão,
por sua pessoa física ou júri-
dica, passará a responder pela
segurança do País, no exerci-
cio de suas atividades nos cam-
pos psico-social, militar, politi-
co e econômico.

De conformidade com o que
íicou assentado na reunião
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Corte continua sem horário
mas Magaldi afirma que
Coordenação não tem culpa

Enquanto vários bairros continuam sofrendo cortes ir-
regulares de energia elétrica, o Coordenador do Raciona-
mento, Almirante Miguel Magaldi. afirmou ontem que tem
sido respeitada a tabela estabelecida e que qualquer alte-
ração deve ser atribuida a defeitos no sistema, e não à Co-
ordenação do Racionamento.

A irregularidade no corte de energia vem provocando
falta de água em diversos bairros, e a CEDAG informou que
a interrupção de geração de íôrça nas unidades da Rio
Light na Usina de Fontes ocasiona a suspensão no supri-
mento de água às adutoras de Lajes.

FALTA

Um dos bairros mais preju-
calcados pela íalta de água q o
de Copacabana, onda seus mo-
radores ainda não conseguiram
normalização desde as últimas
chuvas. Muitos fazem suas re-
feições à base de enlatados e
se utilizam da água estagnada
em vários buracos da rua para
tomar banhos, o que se repe-
te no Méier e na Rua General
Caldwell, no Rio Comprido.

As informações sôbre o corte
tíe energia vem sendo presta-
das com várias incoerências
pela Coordenação do Raciona-
mento, que .por um lado afir-
ma que a tabela de cortes vem
sendo obedecida rigorosamen-

te, e por outro diz que os des-
ligamentos poderão ser retar-
dados em uma ou duas horas,
dependendo da disponibilidade
de energia das usinas gera-
doras.

Depois de amanhã a Coorde-
nação do Racionamento se reu-
nirá para elaborar a nova ta-
bela de cortes, oportunidade
em que verificará o comporta-
mento do sistema diante do
término do horário de verão e
examinará a liberação do uso
de aparelhos de ar condiciona-
do, atualmente só permitido
nos locais onde não haja aera-
çáo lateral, isto 6, em subsolos,
restaurantes, bar.es fechados,
hospitais e onde haja aglome-
ração humana.

Ar condicionado nâo
garante espetáculos

Diretores teatrais afirmaram
ontem que de nada adiantará
a liberação do uso de apare-
lhos de ar condicionado nas
casas de espetáculos, pois os
cortes de energia à noite e sem
qualquer respeito â tabela
de racionamento os obrigam a,
«juase diariamente, suspender
as sessões pelo meio, devol-
vendo, conseqüentemente, o dí-
nheiro dos ingressos aos espec-
tadores.

O desinteresse do público
pelo teatro — disseram —, que
já vem ocorrendo há muito
tempo, aumentou extraordinà-
riamente com a instabilidade
do fornecimento de energia,
causando uma queda de 40%
nas arecadações, porque nin-
guém quer deixar o conforto
de sua casa sem a certeza de
assistir à peça até o fim, mes-
mo sem refrigeração.

MUDANÇA DB PRAÇA

Segundo o Sr. Antônio An-
drade, o público gosta de ar
condicionado, mas o fã de tea-
tro não faz questão dele se a
peça é boa; "êle quer apenas
estar seguro de que não fai-
tara luz no meio do segundo
ato".

— Já percorri diversos tea-
tres _. noite e verifiquei que
todos estão praticamente va-
zies, causando prejuízos tre-
mendos às companhias, quo
não retiram as peças de car-
taz porque tém de cumprir
£€us contratos.

Afirmou o Sr. Antônio An-
drade que vários produtores
estão dispostos a montar suas
peças em outros Estados, nota-
damente São Paulo, fugindo
da praça do Rio temerosos de
um prejuízo irremediável com
espetáculos que têm condições
de apresentar um bom saldo.

— Vários teatros deixaram
de apresentar a primeira ses-
são, deixando o traico espeta-
culo diário para depois do ho-
rário previsto para o corte de
energia. Mas nem assim con-
seguem escapar da Light, que
há muito tempo deixou de res-
peitar a tabela. O problema
não alcança os grandes teatros,
que têm instalados geradores
próprios, mas os pequenos,
onde, no momento, estão sendo
apresentadas as melhores pe-
ças, e que serão obrigados a fe-
char as portas até que a situa-
ção melhore. No Teatro de Bôl-
so, per exemplo, pode-se fácil-
mente contar quantas pessoas
assistiram a As Criadas, de
Jean Genet, sob a direção de
Martin Gonçalves.
RESTAURANTES TAMBÉM

Os proprietários de restau-
rante.s queixaram-se também
dos prejuízos causados peles,
cortes de luz, calculando em'
30% a queda na freqüência,
mas afirmaram que, realmente,
a liberação do tiso de apare-
lhas de ar condicionado virá
aliviar bastante o ramo.'

No entanto, acham quo os
cortes de luz completamente
indisciplinados incomoda ni
bçurtante o freqüentador, que
normalmente não gosta do jan-
tar quaso no escuro, à luz de
lampiões, è com calor, pois não
adianta a Ccmiss&o de Racio-
namento deixar que se usem
os aparelhos de ar condiciona-
do sem fornecer a energia ne-
cessaria para ligá-los, cortan-
do o fornecimento justamente
nas horas de maior movimento.
Isto vem acontecendo princi-
palmente na Zona Sul, como
por exemplo na Cantina Sor-
riento, onde os cortes de ener-
gia vão — mais ou menos,
nunca se sabe quando vão va-
riar — das 20 às 23 horas.

CBEE nao cumpre acordo
para cortes em Niterói

16 — Niterói (Sucursal) — A
Companhia Brasileira de Ener-
gia Elétrica, concessionária
desta Capital e de mais seis
municípios, não cumpriu a re-
solução acertada entre o Mi-
nistério de Minas e Energia e
o Governo fluminense sôbre a
suspensão do racionamento na
sua área de serviço nos fins
de semana, pois impôs no sá-
bado a diversos bairros da Zo-
na Norte desta Capital corles
noturnos de lh30m.

O Secretário de Comunica-
ções, Transportes e Energia, br.
Nilo Peçanha Siqueira, infor-
mou que voltará a se avistar
nas próximas horas com o Co-
ordenador do Racionamento,
Almirante Miguel Magaldi, a
íim de levar as reclamações dos
moradores dos bairros sacrlfi-
cados de Niterói, que espera-
vam um sábado com progra-
mas de televisão e sem racio-
namento.

REPAROS

Para romper o compromisso
assumido com o Governo do
Estado do Rio e o Coordenador
do Racionamento, a CBEE ex-
plicou, tíe maneira lacônica,
que foi obrigada a cortar ener-

gia em diversos bairros de Ni-
terói e São Gonçalo, no sába-
do, para obras de reparos. Na
Assembléia Legislativa, o Depu-
tado Calixto Cnlil (MDB), em
discurso de hora e meia, estra-
nliou que "os reparos nas ré-
<es da CBEE, em fins de se-
mana; sejam realizados à noi-
te, quando os seus técnicos e
operadores não podem ter uma
boa visão".

Com vistas ao início das au-
las nos estabelecimentos de en-
sino médio do Estado do Rio,
marcado para o próximo dia
13, o Secretário dc Educação
e Cultura, Sr. Élio Solon de
Pontes, anunciou que se avis-
tara hoje" com os dirigentes da
CBEE nesta Capital, a fim de
pedir-lhes que promovam a al-
teração do horário de raciona-
mento.

A exemplo dó que já fêz o
Reitor da Universidade Fe-
deral Fluminense, Sr. Manuel
Barreto Neto, o Secretário de
Educ ação argumentará que,
como ocorre entre os univer-
sitários, a grande maioria dos
alunos dos ginásios e colégios
oficiais estuda à noite, "justa-
mente no horário do corte de
luz em Niterói e outras partes
do Estado do Rio".

TRADIÇÃO

Disse o Monsenhor João
Barreto de Alencar que o
ato foi realizado "dentro da
tradição de piedade e comi-
seração da Irmandade, fun-
dada para proteger os es-
cravos. Hoje, rezamos pela
alma dos que foram escravi-
zados pela natureza".
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grão serc.es aiz
refugia no "society"

absoluta incapacids

(Charge de Lan)

Pedras continuam a ameaçar
região da Fonte da Saudade

Tôda a encosta situada nas ruas transver-
sais à Rua Fonte da Saudade, no Humaitá,
apresenta perigo iminente de deslizamentos,
além de pedras que podem atingir prédios e re-
sidèncias ao longo de sua extensão, sendo alar-
mante o perigo no final da.s Ruas Almirante
Guilhobcl e Negreiros Lobato.

Muitos moradores deixaram o edificio de 10
andares da Rua Almirante Guilhobel, 26, amen-
çado por uma pedra, de grandes dimensões quo
podo deslocar-se pela encosta, o mesmo suce-
dendo com uma obra iniciada na Rua Negreiros
Lobato. 23, que já foi destruída recentemente
por um deslizamento e agora está ameaçada
por uma pedra de UO' toneladas.

Há medo generalizado entre os moradores
das ruas transversais à Fonte da Saudade, às

margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, com o
perigo dos desabamentos. A encosta ali apre-
senta-se muito erodida, antevendo-se a possi-
bilídade de deslizamentos em alguns pontos,
enquanto as pedras, afetadas na sua esvabili-
dade pelas recentes enxurradas, podem descer
pela encosta a qualquer momento.

Segundo um morador da Rua Negreiros Lo-
bato, o que mais aterroriza a população daque-
Ins ruas é a absoluta íalta de proteção. Não
têm em quem confiar ou para quem apelar,
pois os engenheiros que realizam vistorias,
quando solicitados, nada fazem além do cons-

.tatar o perigo e aconselhar, em alguns casos,
que os moradores abandonem as suas residên-

Trote põe a Urca em pânico
De pijamas, camisoias ou como estavam às

3 horas de ontem, os moradores do edifício
n.° 99, da Travessa São Sebastião, na Urca,
abandonaram em pânico o prédio: foram avi-
sados de que a pedra que aterroriza tôda a re-
dondeza iria rolar, mas tudo náo passou de
uma brincadeira de mau gosto, pois a pedra
permanecia imóvel e os moradores aos poucos
íoram retornando aos seus apartamentos.

Diversos prédios de apartamentos estáo
contudo sob a ameaça da grande pedra de 100
toneladas, localizada nos fundos do n.° 74 e que
pode atingir — caso se desloque — também os
edifícios n.°s 70, 99 e 105 da Travessa São Se-
bastião, cujos moradores se cotizaram e estão
protegendo a pedra com sapatas, o que trouxe
mais tranqüilidade a centenas de pessoas que
ali residem.
O MEDO DA PEDRA

Apesar disso, o constante medo dos desaba-
mentos perdura entre os moradores, sendo que

Muro cai e mala uma mulher
A queda parcial de um muro que circunda

o Colégio Estadual Licinio Cardoso, na Aveni-
da Venezuela, 31, matou ontem .uma mulher
náo identificada e feriu Julieta Maria de Je-
sus, no momento em que ambas conversavam
nas proximidades do estabelecimento de ensino.

A polícia acredita que o acidente foi pro-
vocado pelo Volkswa.gem chapa GB-27-22-25,
de propriedade de Calixto Manuel, quando êste
o manobrava no interior do Colégio. Teste-
munhas viram quando o carro saiu em grande

Erosão ameaça Rua Pinto Aboim

Vítimas dos desabamentos
ganham missa a que as
autoridades não comparecem

Sem a presença de nenhuma autoridade do Go-
vêrno estadual, foi oficiada na manhã de ontem, na
Igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário
e São Benedito dos Homens Pretos, missa pela alma
das vítimas das últimas enchentes.

A missa foi oficiada pelo vigário da Paróquia
do Santíssimo Sacramento, Monsenhor João Barreto
de Alencar, auxiliado pelo Capelão do Corpo de Bom-
beiros, padre Antônio Avelino, e pelo padre José
Janihoris, da Irmandade de São Benedito dos Ho-
mens Pretos.

Os moradores da Rua Pinto Aboim, em
Jardim Guanabara, Ilha do Governador, onde
as chuvas tíe janeiro causaram prejuízos vul-
tosos, ainda vivem sob a ameaça, do novos des-
lizamentos e quando pedem ajuda aos enge-
nheiros do Estado êstes dizem que só podem
visitar os locais onde haja vítimas.

Disseram os moradores da Rua Pinto
Aboim que durante as chuvas de janeiro rui-
ram muitas casas nas encostas, mas que já
agora outras construções estão sendo levan-
tadas, sem que o Goyêrno do Estado tome a
menor providência, nem sequer em relação ao
Colégio José de Anchieta, onde estão matricu-
lados 360 alunos.

A Sr." Hermione Mendes, moradora no

Brasília (Sucursal) — No decorrer de uma longa dis-
cussão ontem no Senado sôbre ns enchentes nos Estados
do Rio e da Guanabara, o Senador Vasconcelos Torres
disse que "é a absoluta incapacidade administrativa que
faz com que o Sr. Negrão de Lima se refugie no café-
society".

Com o apoio de diversos senadores, entre eles os Srs.
Aurélio Viana e Mário Martins, o Sr. Vasconcelos Torres
expressou total pessimismo com relnção às medidas do
Governo carioca para prevenir futuras catástrofes, uma
vez que não há qualquer coisa de concreto que possa sair
do "realejo do Governo carioca ou do vedetismo de tele-
visão de alguns de seus auxiliares".

muitos abandonaram seus apartamentos t só
pretendem retornar quando uma vistoria der
por assegurada a estabilidade da pedra. Certos
do que não poderiam contar com a ajuda do
Governo do Estado, os moradores, liderados por
dois engenheiros, resolveram contratar a obra
de contenção da pedra, que foi iniciada terça-
feira passada por uma firma particular.

O serviço, que vem sendo executada com a
máxima urgência, já se encontra na íaso íinal
e só resta a construção de mais uma sapata,
pois duas estão construídas, cada tuna com a
capacidade de suportar mil toneladas de peso,
o que livrará os prédios ameaçados do perigo
iminente. Afirmam os moradores que aquela
encosta, também edificada para instalações mi-
litares, será recuperada pelo Exército, que con-
tinuará as obras, de desmonte e de escoramen-
to de outras pedras que ofereçam perigo para
a área, a exemplo da iniciativa que partiu dos
moradores.

Santo Amaro está suja e sem água

A missa de ontem foi a
primeira na Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário e
São Benedito do.s Homens
Pretos totalmente oficiada
em português, segundo a ori-
entação do Concilio EcumC-
nico. Foi presenciada por
poucos fiéis, em sua maioria
parentes dos que morreram
nas enchentes.

Muitos dias depois do último temporal, a
Rua Santo Amaro, no Catete, continua na
mesma situação de abandono, com as calçadas
entulhadas de lama, buracos, sem água, e,
com íorte mau cheiro, transformando o locnl
— outrora um dos mais alegres — no mais
triste do Rio.

O JORNAL DÒ BRASIL visitou a Rua
Santo Amaro no domingo, quando alguns publi-
citários anunciavam o chamado Dia de Amor
ao Rio, verificando de perto que a promoção,
longe de ser bem recebida, trouxe mais revolta
ainda contra a omissão do Governo estadual.

VOZ DA RAZÃO

Moço, como é que podemos ir de vas-
soura para a rua, se dentro de casa náo tem
água? É o mesmo que limpar lá fora e ficar
sujo aqui dentro, sem a menor chance de se
lavar — afirmaram as donas-de-casa, enquan-
to muitos chefes de íamilia declaravam:

Pagamos altos Impostos para que os ser-
viços públicos funcionem e nâo é justo sairmos
de casa com a nossa família para fazer o que
êlcs não têm capacidade de íazer. Se o Gover-
nador ao menos inspirasse confiança e respeito,
seria certa e indiscutível a colaboração da po-
pulação.

Os moradores consideram o mau cheiro
sentido em tôda a nia o símbolo do abandono
em que se acha. Essa é, inclusive, a razáo pela

DESCRIÇÃO

O Sr. Vasconcelos Torres,
sempre exaltando a ajuda da-
da ao povo fluminense pelo
Ministro Gonçalves de Sousa,
iniciou seu discurso descrevei--
cio "a cena dantesca" que
viu nas diversas regiões asso-
ladas pelas chuvas no Estado
do Rio, especialmente na Ser-
ra tíe Araras, dizendo ser in-
compreensível que, diante de
cenas tão dolorosas, todos os
recursos não sejam somados
para prevenir ao máximo no-
vas catástrofes.

Observou, então, que nâo
faltam engenheiros irem téc-
nicos, especialmente na Gua-
nabara, para o indispensável
estudo e planejamento de pro-
vldências que impeçam ou re-
duzani tais catástrofes. Sobre-
tudo na Guanabara, onde os
desastres ocorridas êste ano se
deram nos mesmos locais atin-
gidos pelns chuvas cio ano pas-
sado. A sua repetição, assim,
corre por conta exclusiva do
desinteresse ou da incompe-
tência do Governo local.

Em aparte, o Sr. Enrico Re-
sende, Vice-Líder da ARENA,
fèz indireta defesa do Gover-
nador Negrão de Lima, criti-
cando a apatia do Governo
federal pelas catástrofes ocor-
ridas nos Estados, uma vez
que êstes não dispõem de re-
cursos humanos e materiais
para realizar os trabalhos de
vulto necessários à previsão
dessas catástrofes.

REVOLTA

Discordou o Sr. Vasconce-
los Torres do líder arenista,
dizendo ser impossível a qual-
quer um ver "sem revolta a ln-
crivei, passividade do Govér-
no Negrão de Lima" diante
dos imensos prejuízos mate-

velocidade, indo parar num posto de gasolina,
onde foi lavado.

Sôbre a mulher que morreu na queda do
muro, a polícia sabe que ela morava em Barros
Filho e tinha uma filha menor, conforme de-
clarou Julieta Maria de Jesus.

Tinha a vítima uma fita vermelha na ca-
beca, traja.va blusa azul e saia verde, ambas
estampadas. Era parda e aparentava ter 22
anos de idade. A mulher íôra a Rádio Tupi
pedir emprego e conselhos a Júlio Lousada.

sobrado n.° 414 da Rua Pinto Aboim, disse
que ga,stou uma pequena fortuna na constru-
ção de sua casa, pensando em levar uma
vida tranqüila, mas dá-se exatamente o con-
trnrio em conseqüência dos freqüentes desli-
zamentos tíe barreiras.

— Com as chuvas de janeiro — disse —
começou-se a observar os deslizamentos na
encosta tío morro. Levamos então o íato ao
conhecimento tíos órgãos competentes do Es-
tado, mas as providências necessárias não ío-
ram tomadas. Na, última chuva, o desliza-
mento de uma barreira derrubou parcialmen-
te o muro de arrimo de minha residência,
causando um prejuízo de NCr$ 1000,00 (um
milhão de cruzeiros antigos).

riais e milhares de mortes ha-
vidos êstes anos. Insistiu em
observar que os desabamentos
havidos na Guanabara êste
ano ocorreram nos mesmos lo-
cais do ano anterior, aponta-
tíos pelos técnicos e engenhei-
ros cariocas como condenados.

O Sr. Argemiro Figueiredo,
em aparte, atribuiu as catas-
troíes, tanto no Estado do Rio
e da Guanabara, como noutros
Estados, "à inércia criminosa,
â indolência" dos governos em
nosso País, que não se preo-
cupam com o que afeta o fu-
turo, como o desmantamento.

REVOLUÇÃO

Também participando da
discussão, o Sr. Mário Martins
atribuiu, em parte, a passivi-
dade no combate às catástrofes
"a uma mudança de filosofia
de governo ocorrida no Brasil
em 1 de abril de 64".

Com a revolução — disse
— adotou-se nova filosofia, se-
gundo a qual tudo é do inte-
résse da "segurança do Esta-
do, isto é, da segurança dos
que detêm eventualmente o
poder".

. Em sua própria segurança, o
Governo, gasta tôdas as ver-
bas dadas para a segurança da
população. E mais: lança mão
de verbas novas sôbre cuja
utilização secreta "ninguém sa-
be nada". São IPMs, cortejos
para o policiamento politico,
tudo sob invocação da "segu-
rança nacional, que é a segu-
rança deles próprios".

E em decorrência dessa
filosofia que a própria segu-
rança do lar desapareceu no
Brasil de hoje — arrematou o
Sr. Mário Martins — pois
qualquer lar está sujeito, des-
de 64, a ser invadido arbitra-
riamente na calada da noite.

Pedaços humanos são
atirados uo Aterro

qual Interpretaram a convenção do Dia de
Amor ao Rio como mais "uma brincadeira"..
RUA TRISTE

Quem sai da Rua do Catete e entra na San-
to Amaro tem, desde logo,, a impressão de estar
chegando a luna pequena cidade do interior
brasileiro, daquelas bem atrasadas e tristes,
ende o povo olha sem muita esperança a pai-
sagem feia e se acomoda numa revolta inte-
rior.

As calçadas Já não existem, pois estão so-
terradas pelos montes de lama. A opção
do visitante é mínima: terá de trilhar os ca-
minhos já delineados sôbre os montes de lama
que cobrem as calçadas, ou então terá que dri-
biar os carros que descem e correr o risco de
tropeçar num dos muitos paralelepípedos sol-
tos ou enfiar o pé nos buracos. Enquanto íaz
a ginástica, vai respirando ar fétido.

Há outras opções: poderá entrar pela Rua
Benjamim Constant e se desviar pela Dr. Fia-
lho. Em último caso, na hipótese de ter aler-
gia à poeira, o visitante prevenido poderá ir
simplesmente até Santa Teresa e de lá descer
com um lenço tampando o nariz.

A Rua Santo Amaro, que abriga a Bcnefi-
cência Portuguesa, a sede do IBRA e outras
instituições importantes é, possivelmente, a

maior vítima das duas enchentes e da inope-
rància do Govémo estadual. No ano passado,
conforme lembram seus moradores, ela foi pai-
co de muitas morte* e tíos mesmos problemas
que vive ainda agora.

Quinze dias depois de inicia-
da a remoção das escombros
dos prédios que desabaram em
Laranjeiras, as perspectivas em
relação aos cadáveres de, pelo
menos, 36 pessoas são as piores
possíveis: serão todos sepulta-
doa atrás do túmulo des praci-
nhas no aterro do Parque do
Flamengo, onde ontem à tarde
foi encontrado um antebraço
no meio do entulho.

Os bomboires salvaram 19
pessoas de uma lista de 55, rc-
tiraram 115 corpos Inteiros e 12
pedaços de outras vítimas da
catástrofe, enquanto o DER,
trabalhando dia e noite, com um
trator sôbre o local, conseguiu
retirar mais de 10 mil m3 de
entulho, que está depositando
no atêiro do Flamengo, traba-
lho que terminará até sábado.

PERSPECTIVA

As 16h30m de ontem, um dos
22 caminhões que estão trans-
portando o entulho para o ater-
ro do Parque do Flamengo, tra-
f egantío em alta velocidade, com
seu motorista visivelmente ner-
vosc, parou em frente ao pôsto
da 9.a Delegacia Distrital na
Rua General Cristóvão Barce-
los, para anunciar, aos grites
que havia "uma mão de gente
lá no aterro".

Imediatamente, o Sr. Delmar
Guedes Ferreira, um voluntário
que está trabalhando no local
do desabamento desde o dia 22,
solicitou ao Major comandante
dos bombeiros que fazem as úl-
timas tentativas para localizar
cs corpos, um bombeiro para ir
buscar a mão e encaminhá-la
para o Instituto Médico Legal.
Atendido o pedido, o mesmo
caminhão deslocou-se até o
aterro e voltou, 35 minutos de-
pcis, com um antebraço e sua
mão enrolados num encerado.
Não havia anéis que permitls-
sem a identificação e, por essa
razão, a única alternativa que
restava era mesmo encaminhar
para o IML.

OS MORTOS SEM
SEPULTURA

O JORNAL DO BRASIL íêz
ontem um levantamento dos
nomes dos moradores dos pré-

dios desabados que se encon-
tram desaparecidos tendo so-
mado 55 pessoas, relacionadas
abaixo. Entro êsses nomes es-
tão os dos 19 que foram sal-
vos pelos bombeiros, fato que
reduz os mortos prováveis a
36, que ficarão sem sepultura,
jogados no aterro do Flamen-
go.

A relação dos 55 morado-
res é a seguinte: Mitiko Ka-
natsa, Funiko Kanatsa o Hi-
tosht Miyaji; Rolf Dieter Cra-
mer Claisbrum, Rodolfo Cra-
mer Claisbrum e Margareth
Cramer Claisbrum; José Farias
e sua mulher e Mauro Andreo-
lo, morador do apartamento
301 da Rua Cristóvão Barcelos
267; Celina Carneiro Lima, Ana
Maria S. Freitas, Cíntia F. Ve-
loso e Maria Nascimento Cou-
tinho.

A menina Regina Célia, de
12 anos, Graciete, Roberto, Ri-
zia Freitas, Paulo Romeu, Ma-
ria Arutônia e Joana dos San-
tos; os moradores do aparta-
mento 101 tío prédio 581 da
Rua Belisário Távora; José
Antônio Maranhão, Lilia Ma-
ria Paranhos, José Benedito
Gomes, Maria de Lima Praxe-
des e a menina Dóris Ferrei-
ra, ¦ de três anos, que morava
no apartamento 104 do mesmo
edifício.

A moradora do apartamento
202, Sr.a Geisa Morais Rego,
Maria Clara, Maria Teresa de
Jesus, Anita de Sousa, Gastão
José da Silva, Margarida Ma-
cedo da Silva, Gastão Ma-
cedo, Adolfo Santos Rios, Ed-
son, Maria Augusto Rodrigues
Oliveira ,e a Sr.a Enir, cujo
parente que relacionou seu
nome deixou, como possibili-
datíe de facilitar sua identifi-
cação a indicação que ela por-
tava uma aliança gravada com
as seguintes datas: 24-12-62 e
14-12-63.

Sônia Maranhão, Tânia Du-
tra Rios, a Sr." Zandara, do
edifício n.° 276/102, Edgar Pi-
nheiro Melo, Carlos Henrique
Fernandes e José Carlos Fer-
nandes e, finalmente a famí-
lia do Sr. Roberto Cavallier
Darbilly, Norma e Katia Ca-
vallier Darbilly, além da Sr.a
Maria Luísa e o Sr. Otávio
Correia de Araújo.

Nova cliuva ainda atrasa
maist limpeza da Cidade

As 15 h de,ontem, tendo à
írente um mapa da Cidade e
uma relação do seu efetivo em
homens, máquinas e viaturas,
que ia distribuindo pelos locais
onde ainda falta finalizar o
trabalho de limpeza de lama e
detritos amontoados pelas cal-
çadas, o Diretor do DLU, enge-
nheiro Macedo Soares, calculou
que até hoje todo o Rio estaria
limpo.

A_s 16 h de ontem, porém,
vendo cair pela janela os pri-
meiros pingos da chuva que se
precipitou por tôda a Cidade,
o engenheiro José Eugênio de
Macedo Soares rasgou os seus
planos e adiou a feitura de no-
vas, bem como rie uma outra
previsão de limpeza para hoje,
após a visita que fará a toda a
Cidade para observar os estra-
gos que a chuva de ontem pro-
vocou.

— A chuva de ontem atra-
palhou bastante —' limitou-se
a dizer o Diretor do DLU —
pois colocou por água abaixo os
meus pianos de entregar o Rio
totalmente limpo dos efeitos
dos recentes temporais até ho-
je. Amanhã avaliarei os estra-
gos, crendo contudo que não
íoram muitos, mas suficientes
para retardar, por mais ainda
dois ou três dins, isto é, até
sexta-feira, a limpeza total da
lama e dos detritos ainda
acumulados nas ruas e calçadas.

Após uni levantamento que
realizei na semana passada dos
caminhões de propriedade par-
ticular que o DLU pôde alugar
para um rush final de limpeza,
d. trabalhos serão acelerados,
pois o Departamento, que hoje
já dispõe de 91 caminhõjs só
para a retirada dos entulhes,
deverá contar com outros, à
medida que os formos alugando.
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Cartas
dos leitores

Perseguições mesquinhas

A St.n Maria Vitória Bran-
dão sente que terá de ''que-
brar a tradição de leitura
diária do JB, pois é evidente
a maléfica influência de um.
noticiário em que se carac-
teriza o ódio e a calúnia:
é lamentável que um jornal
se deixe levar por paixões e
despeito políticos e envere-
de pelo caminho falso das
perseguições mesquinhas que
cansam o leitor e nada ser-
vem à coletividade".

Série patriótica
O Sr. Manuel Pereira La-

go, de Santo Cristo, confes-
sa-se "entusiasmado pela
corajosa e patriótica série
de reportagens que desnu-
dou perante a opinião pú-
blica toda sorte de mazelas
e podridão do nosso sistema
policial", e pede uma repor-
tagem que "informe o uovo
sobre o que há de fato de
social, honesto e responsa-
vel nos atuais montepios
que vêm proliferando".

Oposição construtiva

O Sr. Júlio Sérgio da Silva
vem "solicitar, de acordo
com a oposição construtiva
do JORNAL DO BRASIL,
uma visita da reportagem à
Praça Nobel, no Grajaú, on-
de íoram plantados vege-
tais- como cactos, que só
oferecem perigo às crian-
ças. Para completai-, depois
dêste último temporal, os
caminhões do Estado colo-
caram no meio da praça vá-
rios montes de terra, cacos
de vidro, latas etc".

Escola Argentina

A propósito da reportagem
Vila vê sua Escola no Aban-
dono, o leitor Nestor Van-
tíerlei Curió vem testemu-
nhar que "a Diretora da
Escola República Argentina,
professora Maria Antonieta
Bittencourt. Borges, é incan-
sável e vem, há longo tem-
po, solicitando os reparos
materiais para sua escola,
mas devemos reconhecer
que os recursos do Estado
são precários e sabemos que
os prédios escolares da Gua-

.nabara precisam reparos,
inclusive as unidades cons-
truídas pelo último Govêr-
no".

A raiz do mal

O engenheiro civil Ulisses
S. Costa assinala que todas
as pessoas que estudam, o
problema das enchentes na
Guanabara sempre fazem
referências às favelas, "mas
quem menos se desdobra
para. solucionar o problema
é o próprio favelado. Tem
éle certeza que consegue
motivar quantos tenham ou-
tro sistema de vida. Quais-
quer que .sejam as razões
que os levem até os infec-
tos barracos, é claro que sa-
bem que alguém fará forca
para tirá-los de lá".

Galinha tio Governo

_0 Sr. Hindenburgo Gal-
vão, motivado pela libera-
ção de verba especial parabòlsas-de-estudo e pelos de-
bates estudantis sóbre Im-
perialisme. Americano e En-
sino, conclui que "continua-
remos com os mesmos pro-blemas por muito mais tem-
po". "De que adiantam bôl-sas-de-estudo, quando o quese precisa são vagas nas es-
colas secundárias e íaculda-
des? De que adiantam aos
estudantes falar sobre im-
periallsmo, se o que preci-sam são melhores posslbill-dades de "ensino 

e melhores
condições de estudo? Como
se não bastasse o desastre
destas noticias, vemos no
Caderno B a triste paisagemde nosso ensino em nível
primário. Crianças, inocen-
tes e ansiosas, já começam
a sofrer o impiedoso castigo
imposto pelo negligente e
nefando Governo Negrão de
Lima. Diz-nos o Sr. Bahia,
Chefe da Casa Civil desta'
desorganização, que este Go-vêrno é galinha dos ovos de
ouro. A nosso ver, ou esta
galinha é doentia e nociva
como alimento, ou seus ovos
só têm de ouro o nome, poisao parti-los sentimos o desa-
gradável odor de podridão,característica principal deuma administração falida,
derrotada, humilhada em sie por si.

Por favor, futuros dirigen-tes do nosso Govêmo federal
lembrem-se que hoje, depoisda administração Lacerda,
exemplo de como tratar comestudantes, o diplomata quegoverna este Estado já põea duras provas de resistên-
cia até as crianças de esco-¦ la primária. E, quando estu-dantes se levantam paraíalar contra este crime ossenhores já sabem o queacontece. Sr. Ministro daEducação, antes de começar
o nosso Governo, medite nomeio estudantil, cuja gran-de maioria é composta derapazes e moças de bons
princípios, que ao se revol-
tarem não o fazem realmen-te contra governos, mascontra as péssimas diretri-
zes que regem o nosso en-sino, contra os criminosos
da administração educacio-nal".

Coisas da política

Diretor-Presidente:
C. Pereira Carneiro

Kio, 1 dc março de 1Ü67

Diretor:
M, F. do Xascimenio Brito

Educação

Etlitor-Chofc:
\lbcrlo Dines

Super ministérios no
Governo Costa e Silva

Devido à sua imensa carga de analfabetismo
o Brasil, a despeito dos seus 467 anos de idade,
ainda engatinha. Parodiando o verso português, é
xim jardim de infância à heira-niar plantado. De
tão agravado que tem sido pelo gênio nacional da
procrastinação, o problema educacional parece
insolúvcl. Nò ensino primário, vemos mais dc 25
por cento da população de 7 a 11 anos simples-
mente não indo à escola. E de cada 100 crianças
que se matriculam na primeira série só 18 chegam
ao íim do curso. jNo curso médio, apesar da des-
centralização imposta no papel pela Lei de Direlri-
zes e Bases, permanece o ranço de mn ensino in-
sípido e que mais se dedica a fazer o aluno deco-
rar tio quo aprender dinamicamente. Finalmente';
lio, ensino superior, vemos cêrca dc 50 por cento
dos alunos fazendo curso dc Direito, Filosofia e
Ciências Sociais. Ministradas da maneira por que
o são essas matérias entre nós constituem o pró-
prio reino do vago. O despreparo com que os

. alunos chegam ao grau Universitário se evidencia
quando se sai do reino do vago: o índice de re-
provação no vestibular de Escolas mais exatas,
como as de Medicina e Engenharia, é muito maior
do que èin Direito.

Assim, num País com enorme preponderân-
cia de grupos jovens, temos um primário que nem
dc longe atende à demanda, e que não ohriga os
pais de alunos a manterem os filhos até a quinta
série, onde isto fôr possível, e um ensino médio
formalistà, (pie tende à superprodução de ha-
charéis.

Nosso Caderno Especial de domingo puhlicou
três páginas sob o título A Educarão no Brasil,
de autoria do Professor Carlos Flexa Ribeiro, ex-
Secretário dc Educação do Estado da Guanabara.
A simplicidade com que foram ali expostos os pro-
blemas da Educação no Brasil comunica a hones-
ta impressão dc que eles afinal são solúveis, por-
que têm. sobretudo, uma base material, funcional.
O Sr. Flexa Ribeiro, como todo mundo, acha
que é necessário no Brasil um iuvestimenlo ma-
ciço em Educação: mas não antes de um rigoroso
levantamento da capacidade ociosa dc espaço e

dc tempo, investir na Educação tal como está ela
neste momento seria eomo (para usar imagem bem
clara no Rio de hoje) tentar salvar uni edifício
[condenado acrescéntatulo-lhe mais andares em
cima. O essencial é fazer a.sondagem dos alicerces
da Educação.

Os professores, sabe-se, são mal pagos e por
isso dedicam tempo mínimo ao magistério. Cumpre
pagar mais aos professores. Mas é preciso utiliza-
los também durante suas 18 horas semanais. No
eurso superior, ao contrário do que se imagina,
existe fartura de professores em relação aos alunos.
Há Faculdades, e há classes, de centenas dc alu-
nos pára um só professor. Mas por que, se as esta-
tíslieas indicam o número mais (pie suficiente de
professores? É evidente que alguns estão traba-
lliando demais, enquanto ps oulros... Ou o que
falta são as acomodações, as salas dc aula. Há
talvez um emprego totalmente errado do espaço
existente. Na Ilha do Fundão e cm algumas Uni-
versidades, os espaços desertos são a própria ima-
gem desértica da cultura do País.

Antes dc equacionar rigorosamente o proble-
ma, em metros quadrados dc escola disponível,
em número de horas dc trabalho do corpo docente,
as reformas podem constituir um agravamento do
problema. Na situação atual nem chega a se for-
mar no Brasil aquela relação pessoal entro mestre
c aluno que, em qualquer país de ensino avançado,
é a própria fàgulha de transmissão do conheci-
mento.

E não se diga que êsse levantamento dc dados
é um trabalho imenso, a ocupar todo um quadri-
ênio. Tratando do problema de excedentes, o Sr.
Flexa Ribeiro formulou todo um programa simples
de obtenção dos dados necessários a uma reforma
da Educação no Brasil, uni calendário para a co-
leção dos dados objetivos. Isto se pode fazer rà-
pidamenle. Sc não o fizermos agora, veremos como
se agravará inapelàvclmente a situação que já se
desenha: a dc encontrarmos cada vez mais o Brasil,
nas estatísticas mundiais de Educação, ao lado de
países africanos que mal emergem agora da som-
bra das florestas.

Cochilo
A disputa que ora se trava em torno da Pre-

sidênc}a do Congresso nasceu de mn erro típico
do comportamento político brasileiro: a preocupa-
eão de condicionar as situações genéricas e perma-
nente? a eireuiistâncias de ordem personalista.
Disso não logrou escapar, sequer, uma Constitui-
ção emanada de fontes ditas revolucionárias, onde
pouquíssima coisa foi deixada à iniciativa ou in-
terferência dos legisladores regulares. Para que o
projeto constitucional atravessasse o seu curto pra-
zo sem maiores dificuldades, o Presidente Castelo
Branco acabou por ceder à posição voluntariosa do
Senador Auro de Moura Andrade e embarcou nu-
ma solução que só parcialmente privaria o repre-
sentante paulista das prerrogativas e bonrarias de
que vem gozando há sete anos consecutivos. É claro
que por trás do Sr. Moura Andrade estava o poder
disciplinado do Senado Federal, graças a um longo
íttodus vivendi entre o Presidente e a maioria da
Casa que os fatos parecem demonstrar ter sido
sempre conveniente às duas partes.

Identificado com as razões do Governo Caste-
lo Branco, o Vice-Presidente Pedro Aleixo não só
aceitou a solução híbrida de compromisso, na ver-
dade descaracterizado™ da boa doutrina, mas
também se descuidou bastante ao ponto de permi-
tir, no texto constitucional, o esvaziamento quase
completo das atribuições que lhe eram inicialmen-
te destinadas. Do jogo das fórmulas e das habili-
dades resultou que o Sr. Auro de Moura Andrade
ficasse com a pretendida Presidência do Senado

e mais com a própria Presidência do Congresso:
como prêmio de consolação, ao Sr. Pedro Aleixo
caberia apenas a direção do Congresso Nacional
nas ocasiões solenes. E neste ponto é que se en-
contra o ¦ prol)]ema, com aspectos de crise política
já inquietadores e em vias de ser remetido a outro
poder, o Supremo Tribunal, para que forneça a
saída jurídica e pacífica.

Dessa crise se pode dizer que foi realmente
produzida no laboratório do nosso formalismo
bacharelesco. com requintes jamais vistos. Nin-
guém contestará que o espírito da nova Constitui-
ção. coincidindo com a vontade do Governo, foi
o de conferir ao "Vice-Presidente da República
a Presidência do Congresso cm sua plenitude. E
já aí como uma concessão política, porque do
ponto-de-vista jurídico-instilucional, a intenção
constituinte era a de restaurar o papel do Vice no
modelo de 1946, isto é, entregar-lhe também a
direção do Senado. A atual configuração do im-
passe pega todos de surpresa, exceção talvez
Úilica do Senador Moura Andrade, agora empe-
nhado em erigir o cochilo constitucional em dou-
trina. Entretanto, o processo político brasileiro
não pode ser conduzido à base de armadilhas,
ainda que engenhosas. Ao poder civil cabe dar o
exemplo de mu comportamento afinado com a le-
tra e o espírito do eslado de direito. Do contrário,
estará rasgando na própria pele a ferida da de-
sagregação.

Vergonha
Os jornais noticiaram amplamente o que aca-

ba de se passar com o intelectual belga Conrad
Destréz, que há pelo menos dois anos se encontra
no Brasil. Aqui entrou regularmente, tem os seus
papéis em ordem e reside em endereço conhecido

no mesmo locai pelo menos desde 1965. Como
súdito belga, mantém contatos regulares com as
autoridades consulares de seu país. Depoimentos
diversos, inclusive de uni diplomata que serve
na Embaixada da Bélgica no Rio, dão conta de
que Destréz é católico militante, membro da JOC,
movimento que no seu país alcançou, como c sa-
bido, grande repercussão. Como estudioso, especia-
lizou-se na filosofia dc Teilhard de Chardin, um
dos mais famosos, ainda que discutidos, teólogos
de nosso tempo. Os vizinhos do jovem súdito belgaconta trinta anos de idade — têm-no como
pessoa de hábitos perfeitamente normais c des-
tacam sua cordialidade, seu desejo de servir ao
próximo, inclusive poudo-sc à disposição dos quelhe pedem pequenos favores, como a redação de
cartas pesso'ais.

Eis senão quando, sem qualquer explicação,
agentes do DOPS prendem Conrad Destréz, condu-
zem-no a um quartel militar no Rio e ali o man-
têm incomunicável por quatro dias. Nenhum cs-
clarecimento foi prestado aos que se interessaram
por sua sorte, mesmo à Embaixada belga. Um
capitão do Exército submete o detido a interro-
gatórios brutais, repassados dc palavrões c insul-
tos de baixo calão. Recém-operado, Destréz recla-

ma assistência médica, mas tal lhe é grosseiramen-
te negado. Sujeito a vexames, encerrado num cubí-
culo, após quatro dias tormentosos devolvem-no
à liberdade. Seu apartamento foi violado e de lá
sc arrebataram documentos pessoais, sem qualquer
mandado judicial ou autorização legal. As autori-
dades não se sentem chamadas a explicar os ultra-
jes a que foi sujeito o detido, nem explicam a
razão de sua prisão.

O episódio dá um doloroso, um espantoso e
um triste testemunho do que ainda pode ocorrer
no Brasil no ano da graça de 1967. Um cidadão
preso sem culpa formada é maltratado sem o mi-
nimo respeito aos direitos individuais. Não pesa
sobre êle acusação objetiva, não se trata de crimi-
noso, nem de marginal que tivesse penetrado no
País irregularmente. Trata-se de um intelectual.
As ofensas humilhantes que sofreu rebaixam a
cultura nacional e dão do Governo brasileiro uma
imagem deprimente de um país sein garantias,
onde a ordem legal não protege os cidadãos contra
êsse tipo de insuportável abuso. A prisão de Des-
tréz. com tantos requintes vergonhosos, demonstra

i igualmente que a lei, entre nós, não obriga as au-
toridades policiais e militares, que agem com a
desenvoltura de beleguins isentos de qualquer res-
ponsabilidade. O Presidente da República deve
mandar punir os responsáveis, para salvaguardar
a honra do Governo e o próprio nome do Brasil,
enxovalhado nesse episódio.

Brasília (.Sucursal) —
Após uma primeira lei-
tura e antes que pudesse
fazer o cotejo entre os
dois textos, o Deputado
Amaral Peixoto confessa
haver encontrado no de-
creto da Reforma Admi-
instrutiva muita coisa
parecida com o que se
continha no projeto que
elaborou, ao tempo do
Governo Goulart, como
Ministro extraordinário
incumbido do assunto. A
diferença fundamental,
logo ressaltada, consiste
na solução adotada pa-
ra a questão do planeja-
mento.

O Sr. Amaral Peixoto
defende a sua fórmula,
pois considera que a-cen-
tralização do planeja-
mento nas mãos de um
Ministro produzirá, ine-
vitável e permanente-
mente, choques entre
aquele e todos os outros
Ministros. Para evitar os
prejuízos que advirão
dessa fonte de atritos no
seio da administração, é
que imaginou a criação
de tim Conselho de Pia-
nejamento, constituído à
semelhança do Conselho
ãe Segurança Nacional.
Integrariam êsse órgão
todos os Ministros, ten-
do à cabeceira da mesa o
Presiãente ãa República,
que seria "o planejador
por excelência". E have-
ria um secretário-geral,
com status de ministro,
ao qual caberia ãespa-
char os assuntos perti-nentes p, cada pasta com
o respectivo titular e o
Presiãente ãa República,
dentro das diretrizes as-
sentadas nas reuniões do
Conselho. Em cada Mi-
nistério haveria — o que
também está previsto na
Reforma Administrativa
decretada — rima equipe
ãe planejamento e asses-
soria, de modo a capaci-
tar todos os Ministros a
debater e decidir com
proficiência nas reuniões
ão Conselho.

A solução construída
pelo Sr. Amaral Peixoto
era, portanto, mais com-
plexa, e dela resultaria
um instrumento mais
lerdo, que talvez apre-
sentasse facilidades ao
predomínio da tendência
burocrática. Todavia, êle
continua a defendê-la,
argumentando que o sis-
tema preferido pela
equipe que formulou o
decreto — por si7ial che-
fiada pelo futuro Minis-
tro do Planejamento, Sr.
Hélio Beltrão — criará

mn super ministério, con-
tra o qual, em atitude
defensiva, irão se colocar
os demais Ministros.

E não é só no setor ão
planejamento que have-
ria o perigo de atritos ge-
rados pela implantação
de superminislério. Òb-
serva o Sr.' Amaral Pei-
xoto que, possivelmente,
para atender ao objetivo
de criar o Ministério da
Defesa, a reforma decre-
tada permite ao Presi-
dente ãa República
agrupar os Ministérios
afins (pastas militares,
de assuntos econômicos,
ãe assuntos sociais e de
asswitos políticos), en-
tregando a chefia do
conjunto a um dos titu-
lares ou a um Ministro
extraordinário. Tal fa-
culdade lhe parece ãe
constitucionaliáade du-
vidosa, pois entre o Pre-
sidente da República e os
Ministros a Constituição
não admite i7itermediá-
rios. O chefe do grupo de
Ministérios seria um su-
perministro, situação que
inclusive suscitaria pro-
blemas quanto à respon-
sabilidade dos atos ema-
nados das pastas reuni-
das. Ainda quanto ao
planejamento, comenta
o Sr. Amaral Peixoto que
a centralização não fun-
cionou a contento na
primei ra experiência,
quanão o Sr. Celso Fur-
taão exerceu o cargo de
Ministro extraordinário,
e assinala que os atritos
somente não se fizeram
s ent ir ostensivamente,
durante o Governo revo-
lucionário, porque o Sr,
Roberto Campos é tão
forte que chega a ãesfru-
tar ãe uma posição ex-
cepcionai.

De modo geral, no en-
tanto, o Sr. Amaral Pei-
xoto considera que a Re-
forma Administrativa a
ser executada pelo Go-
vêrno Costa e Silva con-
tém aspectos positivos,
os quais não são empa-
naãos sequer por "absur-
dos" contidos no decreto,
como é o -caso do dispo-
siiivo que faculta ao Pre-
sidente da F_epública re-
quisitar , processos, em
qualquer estágio de an-
ãamento, para produzir
o despacho final, condu-
sivo.

"Impeachment"

em Mato Grosso

A notícia de que o Pre-
sidente c o Vice-Presi-

dente da Assembléia Le-
gislativa de Mato Gros-
so, respectivamente os
Srs. Emanuel Pinheiro e
Re nê Barbour, encon-
tram-se no Rio e virão
hoje para Brasília em
companhia do Senador
Filinto Müller, foi rece-
bida como uma. indica-'
ção de que o caso do Go-
vemador Pedro Peárps-'sian tende a ser resolvi-
do através do impeach-
ment.

Onle m, o Deputado
oposicionista Feliciano
Figueiredo telefonou ao
Sr. Filinto Mü ller, de
quem ouviu uma propôs-ta em favor ãe uma reu-
nião ¦ conjunta entre as
bancadas federais da
ARENA e ão MDB, em.
Brasília, para o exame
do assunto. Há inãicios,
porém, áe que os parla-,mentares O].osicionistas
preferem tomar posiçãoisolada, de defesa do Go-
vemador. Em atitude ãe
solidarieãaáe, també m
telefonou ao Sr. Filinto
Müller o Senador Cor-
reia da Costa, ex-Gover-
nador e chefe do setor
udenista da ARENA ma-
to-grossense. O líder do
grupo jiesseãista prefe-riu, todavia, adiar a con-
versa, alegando que ain-
da está muito traumati-
zado.

"Minoria Profética"

Chama-se Minoria
Profética a réplica ão
MDB «Guarda Verme-
lha da ARENA. A deno-
minação nasceu âe uma
divagação do Sr. Márcio
Moreira Alves, em cuja
residência um grupo de
jovens oposicionistas vai
se 'reunir amanhã. Disse
o Deputado carioca que
em toãos os movimentos
políticos, religiosos ou
filosóficos, há s e m pre
uma minoria que sv
preocupa 

'com a prospec-
ção. Sem compromissos
com qualquer liderança
do passado ou ãa atuali-
dade, essa minoria pro-
cura identificar as tare-
fas ãe futuro áa nova ge-
ração. Seu lema é o sio-
gan de campanha ão
Deputaão mineiro Eâgar
Mata Machaáo: "A Vol-
ta ao Futuro". Conside-
ra o grupo que a Re-
volução cortou, o esfôr-
ço. de formulação, ãe
busca do futuro, que co-
meçava a surgir no País,
e se propõe a retomá-lo.

Profecia pendente
Por mais que se tenha

respeito pela tecnologia, a
verdade é que um bom pro-
leta ainda vale um bata-
Ihão de cérebros eletrôni-
cos. Não estou falando no
pr of e t a-cartomante, que
sempre acerta por falar tão
vago: todos nós acabamos
por fazer uma viagem, por
humilde que seja, ou por
encontrar uma mulher de-
vastadora, já que há pelo
menos uma assim para cada
homem. E também não es-
tou falando no profeta apo-
calíptico, como Nostrada-
mus ou o português Ban-
darra, já que todo país so-
fre guerras, hecatombes e
reis maus. Profetas assim
não acertam. O homem é
que nâo muda.

Estou falando em profe-
tas como Alexis de Tocque-
ville, que no ano de 1831 vi-
sitou os Estados Unidos e
no livro que escreveu depois
saiu-se com esta: "Tudo
mais é duvidoso mas isto é
certo: existem hoje na terra
dois povos que, partidos de
pontos diferentes, parecem
avançar para o mesmo ob-
jetivo: refiro-me aos russos
e aos americanos. (...) Ca-
da um deles parece convo-
cado por um plano secreto
da Providência a ter um dia
cm suas mãos o destino de
metade do mundo."

Assim, sem tirar nem pôr.
Nem cartomante nem
apocalíptico. Tocqueville foi
simplesmente profeta. Ou
talvez a gente deva dizer
profeta de lascar.

Pensei em Tocquevi/le
quando fui procurar na Fi-
losofia da História de He-
gel uma frase que vi citada
isoladamente c que diz as-
sim: "A América é portanto
a terra do futuro, onde, nas
eras que se abrem diante de
nós, se há de manifestar o
âmago da história do mun-
do — talvez num choque
entre a América do Norte e
a do Sul".

A leitura do texto comple-
to em que a frase ocorre nâo
diminui sua força de visão,
de intuição. Hegel não de-
duz propriamente sua afir-

matlva. Pinta um quadro da
América inteira, escrevendo
ao tçmpo em que Tocqueville
estudava os Estados Unidos,
e diz que na América do
Sul só havia as repúblicas"qué dependem exclusiva-
mente da força militar, toda
a sua história uma continua
revolução", e de outro lado
os Estados Unidos protes-
tantes, que tinham sido colo-
nizados enquanto a América
Latina era conquistada, e
que iam de vento em popa:"O Canadá e o México não
inspiram temor e a Ingla-
terra já viu, em cinqüenta
anos de experiência, que os
Estados Unidos livres são
mais proveitosos para ela do
que num estado de depen-
dência".

Depois da análise em que
os Estados Unidos saem tão
bem, a frase de tom profé-
tico é quase inexplicável, tão
inexplicável quanto a de
Tocqueville em 1831. Alguém
dirá que a profecia de He-
gel falhou. Os Estados Uni-
dos são hoje a grande po-
tência mundial e a Améri-
ca Latina continua a brin-
car de revolução. Mas He-
gel, quando teve a visão do
confronto das duas Améri-
cas, não podia estar pen-
sando nas republiquetas que
descreveu com tão justa se- •
veridade e sim em alguma
outra coisa, talvez no cho-
que de duas filosofias de vi-
da, uma já bem nítida nos
Estados Unidos do seu tem-
po (afinal de contas, em
1823, o Presidente Monroe
tinha avisado Rússia e Eu-
ropá que a América inteira
estava sob sua guarda) e
outra ainda secreta, ardendo
entre o povo esmagado pe-
las republiquetas como uma
lenha aromática debaixo de
um angu de restos.

No Brasil, com a náusea
que dá o atraso em que sc
vive. tendemos todos a es-
tender a náusea por todo o
Continente, como se os de-
mais países fossem ainda
piores do que o nosso. Quem
tem recursos para viajar e
viaja pela América Latina só

Antônio Callado
o faz porque os recursos não
dão para chegar à Europa ou
aos Estados Unidos. No en-
tanto os asilados brasileiros
que ficaram na América La-
tina — no Uruguai, no Chi-
le, na Bolívia ou no Mexi-
co — deixam imediatamen-
te de pausar assim. Entre os
asilados com quem estive no
Uruguai, por exemplo, reina
um estado de espírito qüe
só se poderia chamar de
Descoberta da América La-
tina. É uma experiência no-
va ver-se, entre brasileiros,
a ilustração de uma tese
buscada em história passa-
da e corrente da América
Latina. E com mais razão
ainda, da história futura que
há de resultar do que acon-
tece aqui e não de alguma
projeção ideal de modelos
passados pela Alfândega.

A princípio, entre os asi-
lados do Uruguai, fiquei con-
fuso e meio aborrecido.
Quando a gente quer bri-
lhar numa conversa sobre
história ou política vai em
busca dos franceses e dos
ingleses. Como discutir as
idéias do argentino Maria-
no Moreno ou mesmo os so-
nhos rigorosos de Bolívar,
cuja imagem, para nós, é a-
de um tedioso herói de sui-
ças pretas e cavalo branco?
Em pouco tempo a gente co-
meça 'a sentir também o ri-
co rumor dessa vida ignora-
da e dessa história despre-
zada que são parte da nos-
sa vida e da nossa história.'

Acho difícil concluir des-
de já que Hegel falhou co-
mo profeta. Em primeiro lu-'
gar èle lançou sua profecia
muito para o futuro. Em se-
gundo lugar porque, pen-
sando bem, os dados do pro-
blema continuam a ser exa-
tamente os mesmos. Repa-
rem que as condições histó-
ricas descritas por êle in-
charam, engrossaram. Não
se alteraram. A impressão
que se tem é de que, diante
dos nossos olhos, a profecia
amadurece,

Mas não sei. A frase não
é minha, é do Hegel, èle que.
se arranje.
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Mato Grosso está intranqüilo com a punição a Pedrossian
Stangl acha que o fim virá

por tribunal ou por judeus
Brasília (Sucursal) — O na-

zista Franz Paul Stangl, que
continua detido em uma dele-
gacia no Centro da Cidade,
terçada por agentes federais e
soldados da Polícia Militar ar-
mados de metralhadoras, dei-
xouv claro a seus carcereiros
que' não tem mais nenhuma
ilusão quanto a seu destino:
se íôr extraditado a c a b a r &
sendo julgado e condenado à-
morte e, se escapar, será jus-
tiçndo pelos judeus.

O interrogatório de Franz
Paul Stangl foi realizado por
um delegado brasileiro que es-
teve na Alemanha, e que ten-
tou conquistar sua confiança
para dele extrair informações
sobre outros nazistas que po-
deriam estar no Brasil. O ex-
Capitão da SS, entretanto,
manteve-se na afirmação de
que desconhece totalmente o

paradeiro de seus ex-compa-
nheiros.
IMPORTÂNCIA

O Gabinete do Coronel New-
ton Leitão continua sendo in-
tensamente assediado por ele-
mentos de grande importância
no mundo jornalísticp, e que
desejam conseguir uma entre-
vista com Stangl. Ontem, o Di-
retor da Divisão de Operações,
General A v a n i r Arrochelos,
negou a representantes da
CBS. de Nova Iorque, permis-
são para filmar Stangl.

O ex-oficial da SS mostra-
va-se ontem satisfeito com as
informações de que seus fami-
Mares haviam deixado sua re-
sidência em São Paulo.

Desde que foi pré.so, Stangl
— que, segundo policiais que
o vém acompanhando, está íi-
cando com o rosto mais ma-

gro e envelhecido — mostrava-
.se alarmado com a possibilida-
de de que sua familia viesse a
sofrer algum atentado. Sabe-
se, inclusive, que chegou a pe-
dir para seus familiares pro-
teção especial da Polícia Fe-
deral.
TESTEMUNHA

Para a Policia Federal, o
reconhecimento de Stangl pe-
lo judeu Stanislaw Szvajner
não teve maior importância,
porque o próprio ex-capitão
admite todos os seus crimes e
não nega que lenha tido par-
ticipação no campo de Treb-
iinka.

Ao contrário das noticias,
Stanislaw conversou com
Franz naturalmente, na dele-
gacia em que o nazista se en-
contra preso, scm nenhuma
demonstração de ódio.

DFSP ainda não apurou ligações
Embolia; haja intensificado o

interrogatório, o Departamen-'
•to Federal de Segurança Pú-
büca ainda não possui indica-
ções seguras sóbre ns supôs-
tas ligações do alemão Franz
Paul Stangl com organizações
internacionais encarregadas de
proteger criminosos de guerra
nazistas.

O Ministério da Justiça re-
cebeu comunicação do Govêr-
210 austríaco, interessado em
obter a extradição de Stangl
segundo as condições que ío-
rem exigidas pelo Brasil, e
passou a aguardar a remessa
da documentação que compro-
va as atividades do alemão no
extermínio de prisioneiros nos
campas de Sobibor e Treblinka.

STANGL SUBESTIMADO

As autoridades brasilei ras
ainda não estão convencidas da
importância de Franz Paul
Stangl no extermínio de ju- ¦
deus no campo de concentra-
ção tíe Treblinka, segundo ili-
formaram fontes do Departa-
mento Federal de Segurança
Pública.

Entendem alguns que éle
pertenciaa escalões médios
dos grupos nazistas encarrega-

¦ doa de dirigir as atividades
nos campos de concentração.
Apoiam esta tese no fato de
que Stangl não é citado no li-
vro de Jean François Steiner
sobre o campo de Treblinka.
TRABALHO PROSSEGUE

O DFSP prossegue em seus
interrogatórios, e acha que se-
rá possível obter, através dê-
les, informações sobre a pre-
sença de outros refugiados de
guerra no País, bem como sô-
bre organismos protetores do
ex-agentes nazistas.

Cem vistas à extradição de
Franz Paul Stangl, a Asses-
soria Jurídica do DFSP já ini-
ciou o exame das condições em
que ocorreu a prisão. Espera
com isso fornecer boa quánti-
dade de subsidies ao Supremo
Tribunal Federal e orientar os
interrogatórios.
PRESENÇA DE MENGELE

Com os elementos já forne-
cidos pelos interrogatórios e
bnseadas em informações pro-
venientes do exterior, as auto-
ridades do Departamento Fe-
deral de Segurança Pública
estão convencidas de que o
médico Joseph Mengele, tam-
bém procurado por seus crimes
de guerra, não se encontra no
País.

Possui entretanto a Pclioia
Federal indicações de que Men-
gele já esteve no Brasil duran-
te alguns anos, ausentandò-se
após a prisão de Adolf Eich-
mann e a intensificação das
atividades dt: grupes sionistas
na América do Sul. visando a
captura de outros nazistas.

Obedecendo à orientação do
Chefe do DFSP, Coronel New-
ton Leitão, as diligências em
torno da prisão de Franz Paul
Stangl serão realizada, sob si-
gilo, a fim de não acirrar os
ânimos de organizações sionis-
tas. interessadas no seqüestro
do ex-agente nazista.

As autoridades do Departa-
mento Federal de Segurança
Pública temem a repetição do
episódio do rapto de Adolf Eich.-
mann, na Argentina., que pro-
vocou o rompimento de relações
diplomáticas daquele pais com
Israel.
PRIORIDADE
À ÁUSTRIA

Segundo o Chefe do Gabinete
do Ministro da Justiça, Sr. Cân-

dido Gouveia, o Governo aus-
tríaco terá prioridade no pedi-
do dc extradição de Stangl, p.;r
ter sido o primeiro país a for-
mu!á-lo

Esclareceu que outros países
poderão pedir a extradição do
nazista, sem prejuízo para o
primei.. Se o Supremo Tribu-
nal Federal não atender ao pri-
meiro psdido, poderá julgar os
que foram formulados poste-
riormente

VISITA DE STEINER

O Senador Aarão Stelnbruch,
um dos porta-vozes da colônia
israelense, revelou ontem haver
possibilidades de que o evcrl-
tor Jeán-François Steiner. au-
tor de Treblinka; visite o Bra-
s!l antes do julgamento do pe-
dido rie extradição de F.an.
Paul Stangl.

Informou ainda ò senador
que a colônia israelen.se brasi-
Ieira possui várias fotografias
comprovando a atuação de
Stangl om campos de concen-
tração <la Polônia. Holanda e
Áustria. Em uma das fotos,
segundo o Sr. Steinbruch, o
nazista : aparece empurrando
uma criança judia em direção
a um forno crematório.

NA ÁUSTRIA

Viena (UPI-JB) — O Ml-
nistério da Justiça da Áustria
informou ontem que até o mo-
mento não recebeu a notifica-
ção oficial da prisão do nazis-
ta Franz Paul Stangl, na se-
mana passada, em São Paulo.

Acrescentou o Ministério da
Justiça que havia pedido eo
Governo brasileiro, há cerca
de um mês. a prisão de Stangl
e a sua extradição para a
Áustria.

Prisãisão é vitória ãe Wiesenthal
Le Havre (UPI — JB) — A

descoberta e a prisão de Franz
Paul Stangl, a par de consti-
tuirem uma vitória de todo o
povo Judeu, refletem especial-
mente a de Simon Wiesenthal,
há 20 anos empenhado em uma
luta particular contra os ini-
migós ainda ocultas, "soldado
solitário que não abandona um
frujit esquecido", nns palavras,
de um americano.

O homem que carregava,
constantemente consigo uma
íotografia de Stangl, ao lado
de outra de sua filha, o autor
do livro Eu Perscgnii Eichmann,
sempre pronto para a próxima
batalha, sempre senhor de uma
írase ou resposta que desarma-
rá o oponente, em uma discus-
são, tem hoje 58 anos.

A CONDIÇÃO JUDIA

Wiesenthal cresceu na Polo-
nia, em Lemberg. Estudava
Arquitetura quando o pai mor-
reu, lutando no Exército aus-
trlaco, durante a I Guerra
Mundial. Casou, e por 12 anos
praticara a Arquitetura, quan-
do Hitler subiu ao poder.

Era, como tantos, portador
do maior estigma, culpado do
maior crime que jamais pode-ria ter cometido um sér hu-
mano — o de ter nascido ju-deu: assim falou Hitler..

Aprendeu, deportado de um
para outro campo de extermi-
nio de judeus, que a realidade
era uma única: o sofrimento e
a morte. Este — e apenas cs-
te — era o fim dos prisionei-ros.

Conheceu Mauthausen, Bü-
chenwald e muitos outros cam-

Rio terá
mais um dia
ãe chuvas

O dia hoje será ainda chu-voso segundo previsão doServiço de Meteorologia, porter a frente fria que atingiua Cidade domingo permaneci-do estacionaria sobre o Esta-do do Rio, São Paulo e ParanáA máxima de ontem foi de 30 .orou-, no -Engenho de Dentroe a mínima, de 21.5, no Alto
da Boa Vista. Para os próxi-
iifos dias é prevista uma me-
li-ora relativa do tempo, como
jú se verifica, em Santa Cata-
rina e no Rio Grande do Sul,
embora outra frente fria te-
nha sido localizada no interior
da Argentina, caminhando na
direção do Brasil.

pos, antes que a guerra acabas-
se. Quando isso finalmente
aconteceu. Wiesenthal havia
perdido todos os parentes e al-
gumas dezenas de quilos. Este
preciso momento lhe den a
consciência de que não teria
sentido viver ,se não fosse pelos
que morreram, os assassinados.

O reencontro com a mulher
Cjia, teve a aparência ce mi-
lacre: como éle. Cyla sobrevi-
veu aos campos e ao seu im-
placável mecanismo de exter-
minio.

NASCE UM SOLDADO

Neste ano, 1945, nasce em,
Wiesenthal o caçador de nazis-
ias que êle continua a ser hoje,
22 anos depois: as forças de
ocupação o convidam paraacompanhar os processos de
punição aos criminosos de
guerra. Um ano mais tarde,
dispensado formalmente de
suas funções, Wiesenthal nâo
as abandona de fato; no mes-
mo ano, ganha mais um mo-
tivo para não fazê-lo: nasce
sua filha.

— Como alguns estudam Me-
dicina, outros Engenharia — eu
o faço com os SS — explica
Wiesenthal.

Sua atuação como vingador
do povo judeu íoi de grandeimportância para os trabalhos
de documentação no julgamen-to de Nuremberg e em todos os
demais.

Ao contrário do que muitos
supõem, Wiesenthal não coma
com uma equipe numerosa pa-ra ajudá-lo no Centro de Do-cumentação. em Viena: dois

Prefeito
tortura
operários

Recife (Sucursal) — a Se-
cretaria de Segurança Pública
anunciou ontem que a Delega-
cia de Polícia de Bom Jardim,
no interior do Estado, abriráinquérito para apurar a res-
ponsabilidade do Prefeito NoelSouto Maior sobre sevícias etorturas aplicadas a três ope-rários, presos quando pescK-vam em um ri. que banha asua propriedade. Secundo ocomunicado, o Prefeito man-dou prender e ordenou o es-
pancamento dos três trálm-lhadores — que foram amer-rados com corda pelo pulso _
pescoço, atados em celaç e rr-
rastados por cavalos nté a ca-
dela local.

secretários apenas constituem
seu corpo de anxiliares.

Dezenas de pessoas em to-
do o mundo, entretanto, pres-
tam-ine auxílio voluntário —
acrescenta.

O SILÊNCIO Ê DE OURO

Wiesenthal prefere omitir o
lugar em qüe vive. em Viena.
O oue ó cohipreensívelj quan-
do se receba três cartas amea-
.adoras por semana. O perigo
não foi afastado, e a Áustria"continua a ser uni foco do
nazismo.

Por isso mesmo é que vi-
vo aqui — diz êle.

Em seu iidiche com acento
alemão, Wiesenthal conta que
sua filha casou a semana pas-
sada com um holandês. O si-
lêncio em torno do nome e da
direção do casal é uma pre-
caução com que Wiesenthal
procura protegê-lo.

Um acontecimento na car-
reira do caçador de nazistas
Simon Wiesenthal é parti-
cularmeme curioso, e êle o re-
corda:¦ — Quando o Centro de Do-
cumentação estava ainda ins-
talado em Linz, a Cidade mais
populosa da Áustria, depois de
Viena, seu endereço era Lands-
trássé; 36. Na mesma rua,
um pouco abaixo, no número
32, vivia o homem que eu pro-
curava mais ansiosamente:
Adolf Eichmann. E eu não
sabia.

SClos — responde Wie-
senthul quando indagado só-
bre seu passatempo favorito.
Gasto todas as minhas horas
vagas colecionando selos.

Militares
inspecionam
fei rovia

BrasiHa (Sucursal) — Ofi-
ciais da 11.» Região Militar es-
tiveram ontem examinando as
obras da ligação ferroviária
Brasília—Pires do Rio, quede-
verá ser inaugurada dia 14,
quando uma velha locomotiva
— a mascote da R.de Ferro-
viária Federal — a percorre-
rá com autoridades c jorr.a-
listas.

Ontem, iniciou-se o trabalho
de lançamento de dormentis
e trilhes p_i-to da cidad3-saíé-
li;e do Núcleo Bandeirante, on-
de será cor.uruída uma esta-
çáo provisória.

Cuiabá — A demissão do
Governador de Mato Gros-
.so. Sr. Pedro Pedrossian, dos
emadros da Estrada de Fer-
ro Noroeste do Brasil, da
qual era .engenheiro, e os
boatos sobre a possibilidade
de cassação de seus direitos
políticos e ,s t ã o causando
mal-estar na população tío
Estado e insegurança no se-
t o r econômico-ftnanceiro,
com prejuízos para o desen-
voivimento regional.

Os meios políticos de Ma-
to Grosso estão agindo para
evitar que o Marechal Cas-
telo Branco casse o Gover-
nador e, jã no próximo dia
16, o jurista Dario de Almei-
da Magalhães, pai do Depu-
tado Rafael de Almeida Ma-
galhães, ingressará na Jus-
tiça com um recurso contra
o ato do Presidente Castelo
Branco, que demitiu o Sr.
Pedro Pedrossian.

ORIGEM DO PROBLEMA

A origem da demissão do
Sr. Pedro Pedrossian está no
fato de, quando participava
da Diretoria da Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil, ter
determinado o pagamento
da conta de um motorista
que ficou com seu caminhão
enca.lhado na ponte sóbre o
Rio Paraná, mandando co-
hrar o conserto da própria
ferrovia.

Quando o Governador sou-
be tle sua demissão, por
aquele motivo, perguntou a
amigos se sabiam de. algum
administrador que não te-
nha feito uma aplicação ir-
regular de verba.

A demissão, contudo, pa-
rece ter sido provocada mes.
mo por uma antiga diver-
gência entre o ex-Minístro
Virgílio Távora, que tenta-
ra, antes, por três vezes, um
processo administrativo con-
tra o Sr. Pedro Pedrossian,
conseguindo só agora, atra-
vés de seu tio. o Ministro da
Viação, Marechal Juarez Tá-
vora.

OS INSATISFEITOS

Elementos ligados á poli-
tica cie Mato Grosso afir-
mam que a Associação De-
mocrática Ma to-Grossense
(ADEMAT), com sede em
Campo Grande, e que con-
grega militares' e políticos
da linha dura, é em grande
parte responsável pela cir-
culação dos boatos que dão
o Governador na iminência
de ser cassado em seus dl-
reitos políticos. Na verdade,
os representante, mais ra-
dicais do movimento de 31
de março não se confor-
mam com a manutenção no
Governo de uma pessoa elei-
ta pela coligação PSD-PTB,
em detrimento do cândida-
to da UDN, Sr. Lúcio
Coelho, que íoi apoiado
pela ADEMAT.

O descontentamento dês-
se grupo é causado, também,
pela mudança de mental!-
dade na administração pú-
blica, introduzida pelo Sr.
Pedro Pedrossian, que pro-
cura eliminar o empreguis-
mo, abrindo novas frentes
de trabalho, através de um
sistema de prioridade para
a.s obras de infra-estrutura
do Estado. Isso, por outro
lado. abriria outras frentes
de luta política, substituiu-
do o ultrapassado processo
de voto de cabresto, caso os
planos do Governo se con-
cretizem.

NOVA MENTALIDADE

O sistema eleitoral do Es-
tado baseava-se, até há
pouco, no empreguismo —
com a demissão de muitos
funcionários públicos, toda
vez que havia a mudança
de grupo politico no Govêr-
no de Mato Grosso. Essa po-
lítica foi modificada pelo Sr.
Pedro Pedrossian, que assu-
mlu o compromisso de não
demitir funcionários só por
sua posição politica, O fato
provocou tranqüilidade e a
união da situação e da opo-
sição em torno do Governo,"como nâo se via há muito
tempo", conforme opinião
generalizada entre o povo
de Cuiabá.

Na medida do possível, o
Governo estadual pretende
reduzir o excedente do fun-
cionalismo público com a
abertura de novas frentes
de trabalho. Segundo um le-
vantamento de técnicos da
administração, em cada um
dos 84 municípios do Esta-
do existem cerca de 20 "pro-
fessóras-fantasmas", que se-
rão demitidas pròximamen-
te.

CONFIANÇA

Nos meios políticos de Ma-
to Grosso, o ambiente é de
confiança quanto à perma-
nência do Sr. Pedro Pedros-
sian à frente do Governo
mato-grossense. O próprio
Governador viajou no do-
mingo passado, com velhos
companheiros cie pescaria,
para a confluência dos F.ios
Cuiabá e São j-ourenço. a
300 quilômetros da Capital,
ém pleno Pantanal Mato-
grossense. para pescar al-
guns pacus e esperar que a
situação se acalme.

Luiz Antônio Maciel e Wilson Santos
Enviados espcciaii

O MELHOR APOIO

Reunido com mulher e filhos, Pedrossian espera a crise passar e prosseguir na política implantada em Mato Grosso

Processo está com Castelo e irá à Justiça
O Ministro da Viação, Marechal Jua-

rez Távora, afirmou ontem no Palácio das
Laranjeiras que o processo administrai!-
vo contra o Governador de Mato Gros-
so, Sr. Pedro Pedrossian, está com o Pre-
sidente Castelo Branco, indicando que se-
rá remetido à Justiça daquele Estado, pa-c
ra apuração da responsabilidade civil.

O caso do Sr. Pedro Pedrossian pren-
de-se à Estrada de Ferro Noroeste, da
qual íoi demitido pelo Marechal Castelo
Branco porque teria cometido graves ir-
regularidades quando exerceu suas íun-
ções de engenheiro.

VACA MAGRA

A certa altura da conversa do Maré-
chal Juarez Távora com os jornalistas, o
Chefe do Gabinete Militar da Presiden-
cia. General Ernesto Geisel, pediu-lhe que
depois fosse Rté sua sala, o que o Mi-
nistro da Viação fêz imediatamente.

O General Ernesto Geisel disse, po-
rém, que êle poderia continuar prestando

informações à imprensa e, depois de al-
guns segundos de indecisão, o Ministro
respondeu:

Náo adianta, porque a turma está
querendo tirar leite de vaca magra...

E por que o senhor não dá o lei-
te? — concluiu o General Ernesto Geisel.
DEFESA NA CÂMARA

Brasília (Sucursal) — O Deputado
Edil Ferraz, da ARENA de Mato Grosso,
afirmou ontem, do plenário da Câmara,
que "todos estão convictos de que a de-
missão do Governador Pedro Pedrossian
do serviço público decorreu do ódio po-
litico que o Ministro da Viação, Marechal
Juarez Távora, devota ao Governador e
às forças políticas que o elegeram".

O povo de Mato Grosso une-se em
torno do Governador, por considerar o
aco presidencial injusto, pois as acusa-
ções que fundamentaram a demissão já
pesavam sóbre o Sr. Pedro Pedrossian des-
de a sua candidatura ao Governo —
acrescentou o Sr. Edil Ferraz.

\ Cuiabá (Correspondente) — O MDB
pretende convocar a Assembléia Legisla-
tiva imediatamente, em caráter extra-
ordinário, para defender o Governador
Pedro Pedrossian e esclarecer os últimos
acontecimentos, mas o lider da ARENA,
Deputado Augusto Mário Vieira, disse qua
náo pode se definir enquanto não ouvir
a maicria de seu Partido.

O Deputado Augusto Mário Vieira
alega, também, que a Assembléia Já está
convocada para o próximo dia 15, a fim
de votar as emendas à Constituição es-
tadual, de acordo com a nova Constitui-
ção federal, "e não seria justo que o Es-
tado arque com o ônus de duas convoca-
ções seguidas".

O MDB afirma que a convocação ex-
traordinária "já está atrasada", acres-
contando que "os últimos fatos atingem
a posição político-administrativa do Go-
vernador, sendo imprevisíveis as conse-
qüências que poderão advir a qualquer
momento".

UMA PAR
ASSA

pASSANaO
DOR TôdAS

*#_*»**?mMy
Ê! As aulas começam com tima esferográfica PARKER.
E a PARKER não acaba quando acabam as aulas.
Ela resiste. Escreve mais, dura mais, vale mais e não custa mais.
Veja o tamanho da carga : maior. Veja o acabamento
c o funcionamento : melhor. E veja a marca:
uma PARKER ! E veja o preço : Só? Só.

4

PARKER faz _s canetas e as esferográficas mais desejadas do mundoI



— l.o C;_., Jornal do Erasil, terça-feira, 7-3-67

UJttob anuncia esíôrço militai"El contra China e EUA
Mao manda o Exército
trabalhar no campo
e ajudar na colheita

Hong-Kong (UPI-JB) — Tropas do Exército chinês,
atendendo ao apelo de Mao Tsé-tung, se encontram nos
campos auxiliando os lavradores no,plantio de primavera,
segundo um artigo do jornal Bandeira Vermelha, trans-
mitido ontem pela Agência Nova China, que assinala que
o problema agrícola é atualmente a grande preocupação
do Comitê Central.

Duas divisões do Exército, estacionadas em Pequim,
rebelaram-se contra Mao e atacaram o quartel da Guarda"Vermelha, 

em meados de fevereiro, informou o jornal di-
reitista de Hong-Kong, New Life Evening Post, citando
cemo fonte viajantes recém-chegados da Capital, onde o
clima seria de "pânico". -

sulfato de amônla e uréia &3
comunas rurais <le tôda as re-
giões do país, desde fins da
janeiro. Esta quantidade é su-
perior a qualquer cifra do pas-
sado. Os carregamentos estão
chegando a seus destinatários
antes da data prevista, graças
à cooperação entre os Depar-
tamentos de Comércio e"Transporte dessa Cidade.

Segundo Informações prooe-
dentes da Província Chekiang,
os camponeses da região dis-
põe para esta semeadura da
mais de -400 arados elétricos,
tratores de diferentes dimen-
soes, bombas e motores. Ou-
tros equipamentos JA estão
sendo transportados para a
Província, a íim de atender
às necessidades prioritárias,
computadas após pesquisa cn-
tre os lavradores.

Linhas de* transmissão ío-
ram estabelecidas em mais de
20 distritos produtores de ar-
iroz da Província de Chekiang
para fornecer energia elétrica
às bombas de irrigação e dre.
inagem dos campos, durante a
semeadura de primavera.

Em Kharbine, Capital da
Província de Heilongkiang, na
extremidade morte do país, as
fábricas estão se dedicando a
produzir e rever as máquinas
agrícolas. As encomendas são
tão numerosas que as autorida-
des tiveram de estabelecer zo-
nas de prioridade e dividir a,
produção por trimestre.

O grande esforço que este.
sendo dispendiclo em tôda í.
China para lograr uma boa co»
Ihelta êste ano pode ser jus-»
tificado pela teso de Mao Tsé"
tung de que a agricultura é a
base da economia nacional.

MOSCOU NA OFENSIVA

LADO A LADO

O Bandeira Vermelha infor-
ina que 

'o Exército foi mobili-
izado para vencer "a primeira
batalha agrícola da primave--ra", acrescentando que os sol-
dados "ajudam ativamente as
comunas populares locais". Em
seguida dirige um apelo a tô-

,da mão-de-obra disponível pa-
ra que trabalhe ao lado dos
camponeses, mesmo com aquê-
les que tenham errado no pas-

..ado.
-— Nossa atitude para com

aqueles que praticaram erros
— diz o jornal — deve confor-
mar-se com a política preco--nizada pelo Presidente Mao, ti-

•rando ensinamentos dos equí-
vocos passados para evitá-los
no futuro.

¦'-,0 jornal aconselha o forta-
lecimentó do espírito critico,
como uma maneira para aju-

'dar os faltosos a corrigirem
seus erros. A linguagem utili-
zada para referir-se aos opo-
sicionistas, segundo os obser-
vadores, está sendo muito mais
'branda do que no apogeu da
revolução cultural.

AMEAÇA REMOTA

O Bandeira Vermelha assi-
nala que o perigo de fome na
China é remoto em função do
plantio de primavera. Por ou-
trás fontes soube-se que máqui-

• nas e equipamentos agrícolas
começam a chegar ao campo-para auxiliar os camponeses a
obterem uma colheita, recorda
este ano.

De Xangai, a maior Cidade
Industrial da China, já íoram
enviadas 110 mil toneladas de
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Moscou (UPI-JB) — O
Primeiro-Ministro A1 e x e 1
Kossiguin anunciou ontem,
em discurso no Teatro Boi-
shoi, que a União Soviética
festa "aperfeiçoando cons-
tantemente sua técnica mi-
litar, pois os Estados Unidos
continuam a seguir uma po-
litica agressiva e os acon-
tecimentos na China consti-
tuem uma fonte adicional
de preocupações".

Kossiguin afirmou que oa
Estados Unidos torpedea-
ram — durante sua visita a
Londres no mês passado —-
uma "verdadeira oportuni-
dade" de negociações para
a paz no Vietname, perdida
com o reinicio do bombar-
delo do Vietname do Norte
após a trégua do Ano Nôvo
Lunar.

POLÍTICA DE GUERRA

Kossiguin associou a Chi-
na à política dos Estados
Unidos no Vietname, dizen-
do que, quando tenta "liqui-
dar as perspectivas de ne-
gociações", o Governo ame-
ricano tem, em seus esíor-
ços, "o apoio de Pequim". "A

posição do Governo chinês
— acrescentou — coincide
atualmente -com a dos cir-
culos governantes norte-
americanos."

Kossiguin deixou claro que
a guerra do Vietname e 03
acontecimentos na China
constituem os focos de ten-
são que mais preocupam o
Governo soviético, e afirmou
que a exigência do Vietname
do Norte, de suspensão in-
condicional dos ataques aé-
reos como condição para o
inicio de negociações, "cons-
tituiu importante iniciativa
pacífica".

MAO NO FIM

Da mesma forma que em
seus pronunciamentos em
Londres, Kossiguin voltou a
pedir virtualmente a derru-
bada de Mao Tsé-tung.

— Chegará o dia — disse
Kossiguin — em que as
idéias de Marx e Lênine, as
idéias da grande revolução
de outubro, triunfarão na
China. Mao traiu a causa do
marxismo-leninismo, m a s
podemos, com satisfação e
orgulho, salientar que êle e
seu grupo vêm recebendo
um não categórico por par-
te dos comunistas em todos
os planos. Em conseqüência,
a revolução cultural em-
preendida por Mao enfrenta
resistência muito maior que
a esperada por seus promo-
tores.

No mesmo discurso, o Pri-
meiro-Ministro soviético re-
feriu-se ainda à Alemanha,
afirmando que seu nôvo Go-
vêrno segue política ldênti-
ca à do anterior; por êsse
motivo, Bonn seria "o cen-
tro das forças que tentam
impedir o relaxamento das
tensões". Kcssiguin domin-
ciou o "crescimento do neo-
fascismo" na Alemanha Oci-
dental e perguntou: "Quem

poderá garantir que os cír-
culos governantes de Bonn
não se pronunciarão pelo
estabelecimento de uri Go-
Vêrno puramente fascista?"

CALÚNIAS

Em Viena, enquanto isso,
foi captada uma transmis-
são da Rádio de Tirana, Al-
bania, na qual a União So-
viética era acusada de ser a
fonte de uma campanha or-
ganizada de calúnias contra
a China.

— Os revisionistas sovié-
ticos — disse a emissora —
fizeram de Moscou não ape-
nas um centro de ataques
selvagens contra a China,
mas também uma fonte pa-
ra tôda a campanha de ca-
lúnias que se despeja contra
a grande revolução cultural
proletária da China.

Líder de Jolmsou apoia plano de Kennedy

Tratado que impede a
disseminação atômica
será assinado em abril >

Genebra (UPI-JB) — O tratado que impede a
proliferação das armas atômicas devera ser firmado
dentro das próximas seis semanas, informou ontem
fonte, ocidental ligada à Conferência de Desarma-
mento.

Os peritos norte-americanos e soviéticos quetrabalham na redação do anteprojeto do tratado es-tão fazendo todo o possível para concluir o do-cumento antes que a Conferência entre em recesso,no começo de maio.

Kossiguin fala no Teatro Bolshoi a delegados do distrito de Frunzcnski (Wl).

Paz não prejudicará economia dos EUA

INSPEÇÃO

O ponto mais importante
a ser solucionado se relacio-
na com o Artigo 3.° do Tra-
tado, que permite a inspeção
Internacional para impedir
que as nações não nucleares
signatárias destinem -mate-
rial atômico para a fabri-
cação de armas nucleares.

Embora não participe dã
conferência, a Alemanha
Ocidental está pressionando
os EUA para vetarem êste
artigo sob a alegação de que
a inspeção pela Associação
Internacional de Energia
Atômica, com representantes
de 95 nações e sede em Vie-
na, seria utilizada pela URSS
para fins de espionagem.

SEM APOIO

A posição do Governo de
Bonn não tem apoio de ne-
nhum aliado ocidental que
participa da Conferência de
Genebra e a própria AIEA
já comunicou aos alemães
que seus receios são injus-
tificados.

Os Estados Unidos, que
têm interesse na assinatura
do Tratado, estão procuran-
do o Governo de Bonn, atra-
vés da Comunidade de Ener-
gia Atômica da Europa
(EURATOM) — de que a

URSS
constrói
gasoduto

Alemanha Ocidental faz par-
te —, de que com o sistema
de controle da utilização de
energia atômica para fins
pacíficos é impossível a es-
pionagem.

ÁSSESSORIA

Ontem, cientistas de 12
nações, designados pelo Se-
cretário-Geral da ONU, U
Thant, se reuniram, em ses-
são paralela à Conferência
do Desarmamento, para
preparar um relatório sôbre
os efeitos do uso das armas
nucleares e as consequên-
cias econômicas e de segu-
rança para os Estados que
adquiram essas armas".

O documento será subme-
tido à próxima Assembléia-
Geral das Nações Unidas e
a comissão encarregada de
sua redação está assim
constituída: John Palfrey
(EUA), Sir Solly Zucker-
mann (Inglaterra), Vassily
Emelyanov • (URSS), Wil-
helm Billig (Polônia), Mar-
tin Fehrn (Suécia), Ber-
trand Goldschmidt (Fran-
ça), Wilfrid Lewis (Cana-
dá), Takashi Mukaibo
(Japão), H. M. A. Onitri
(Nigéria), Gunnar Randers
(Noruega)' e Vikran Sara-
bhai (índia).

Washington (UPI-JB) — Segundo um sis-tema de previsão estatística, semelhante aos
usados pelos altos assessores do Presidente
Johnson, a, economia, dos Estados Unidos podeajnstar-se sem dificuldades sérias a uma ces-sação de fogo no Vietname.

A previsão baseia-se na suposição dc queo Governo possa reagir à trégua não fazendo
cortes drásticos nos gastos federais e transfc-rindo as verbas militares para o custeio de
programas nacionais.

-sso é uina premissa muito duvidosa. Con-siderando a atual tendência conservadora doCongresso, os legisladores possivelmente hão de
preferir diminuir impostos do que destinar maisdinheiro à Grande Sociedade.

Sob o nome de Modelo Econométrlco, o mé-todo de previsão consiste numa série de equa-cões matemáticas que inter-rclacionam aspec-tos-chaves da economia e descrevem a reaçãoem cadeia, quando esta acontece.
Os cálculos relativos ã cessação de fogo fo-ram introduzidos num computador eletrônico.Para fins de teste, presumiu-se que o armistícioaconteça em meados de 1967. Segundo a hipó-tese de Lawrence R. Klein, que sunervisionao Modelo Econométrico da Escola de Economiade Wharton, por volta de dezembro de 1968 a

produção total do país estará em nível ligei-ramente menor do que o da economia de guer-ra. Dc início o desemprego aumentaria além dosatuais 3,7 por cento para regredir depois a 3,5
por cento, no fim de 1968, em vlsta da expansãodos programas da Grande Sociedade.

Klein sirpõs que os impostos não serão al-ferados pelo Congresso durante o período e acre-dita que uma economia forte existiria, com abolsa refletindo estabilidade depois de um bre-ve DCP ou dois.
Modelos econométrlcos em tamanho sufi-ciente para avaliar o impacto de uma cessaçãode fogo no Vietname também foram construí-dos pelo Departamento de Comércio, pelo Ins-tituto Brookings de Pesquisa c pelo ProfessorDaniel Sults, da Universidade de Michigan.
A despeito das limitações do modelo na an-teclpaçao de todas as flutuações econômicas emlarga escala, o sistema não tocou no produtobruto nacional — atualmente calculado cm 759

. . _í_ -de dôiares _ uma méiia de apenasifl bilhões para um período de 14 anos.
No mês passado o Presidente Johnson deuordens para que seu Conselho de Assessores-.conomicos prepare um plano para a mudan-ça da economia nacional dc condições de guer-ra para as de paz.
Arthur Okun, um membro do Conselho, afir-mou recentemente que um estudo de "paz" uti-lizando cs dois modelos econométrlcos estavasendo feito em Washington, para a Casa Bran-ca. Acrescentou porém que os resultados pro-vavelmente não serão divulgados.

Edward Flatlau
Especial pura o~JIÍ

O modelo econométrico de Wharton 6 fi-
nanciado por 15 grandes corporações dos Es-
tados Unidos, mas os resultados sáo todos en-vindos para Washington, para informação dos
peritos do governo.

Klein ressaltou que os modelos do Depar-
tamento de Comércio e do Instituto Brookings
estão sob contrato com o governo e que tinha
a vantagem de acesso a dados confidenciais.
Portanto, continuou cie, as suposições a res-
peito da politica governamental tinham de serfeitas com base em informações de funciona-
rios federais.

Na sua projeção da cessação de fogo, Klein
faz uma redução gradual das forças norte-
americanas de 3,3 milhões para três milhões
em 1968. Êle parte da premissa, na qual éacompanhado por Okun e a maioria das auto-ridades governamentais, de que um armistício
está longe dc significar desarmamento, e os Es-tados Unidos continuarão a necessitar de gran-des somas para uso militar. Um efetivo máxl-
mo de três milhões de homens, entretanto, per-mitiria uma redução considerável na convoca-
ção de recrutas.

_ Outras suposições na projeção do professorsao: grande parte dos fundos de defesa libe-rados com a redução da tropa seria transfe-rida para programas da Grande Sociedade; o
presidente Johnson conseguiria que o seu pro-jeto dc lei referente à previdência social pas-sasse intacto no Congresso (embora isso sejaduvidoso). Os diretores da Reserva Federal re-duziriam de meio ponto a taxa para descontoe o credito para investimento seria rcstabele-cido (uma redução de impostos, na realidade)
para estimular a economia.

Mas o que acontecerá se o Congresso serebelar contra a expansão da Grande Socie-dade? Suponhamos que os legisladores prefi-ram reduzir impostos e/ou reduzir o débito na-cional, aproveitando o superávit .fiscal?Em resposta a isso, o professor deu ao Mo-delo Econométrico uma situação na qual as re-duções militares não são compensadas com os
gastos em tempos de paz. Os resultados mos-tram então que a taxa de crescimento econõ-mico do pais cairia dc 88 bilhões para 58 bi-lhõcs de dólares num período de dois anos e odesemprego entraria cm espiral de 3,7 por cen-to para 5,6 por cento, sem qualquer determina-
çao do ponto máximo em vista.

Klein e o professor Suits (que ainda nãomexeu com equações da cessação de fogo) ca-racterizaram tais condições como uma reces-sao seria, mas disseram que a situação estariamuito aquém da grande depressão dos anos de30. Também citaram a improbabilidade de umarecessão severa depois do armistício, o que, se-
gundo eles, só ocorreria se o governo não to-niasse providências fiscais em contrário, no sen-tido de estimular a economia.

Washington, Nova Iorque
(UPI-JB) - O líder da maio-
ria democrata no Senado ame-
ricano, Mike Mansfield, e uni
dos mais influentes senadores
do Partido Republicano, Jaccb
Javlts, pediram ontem ao Pre-
sidente Johnson que leve na
devida consideração a propôs-ta apresentada a semana pas-sada pelo Senador Robert
Kennedy, sôbre a suspensão
dos ataques aéreos contra o
Vietname do Norte.

O Senador Javits chegou a
dizer que Johnson deixou-se le-
var por considerações políticas
e emocionais ao rejeitar a pro-
posta de Kennedy, que prevê
a apresentação de um ultimato
de seto dias, a contar da sus-
pensão dos bombardeios, para
que Hanói concorde com o ini-
cio de negociações de paz.

PRESSÃO MAIOR

No fim-de-semana, cresceu
de todos os lados a pressão
para quo Johnson encare com
mais simpatia a proposta de
Kennedy.

Em Nova Iorque, clesem-
barcando de uma viagem à,
Birmânia' (durante a qual en-
trevistou-se com emissários de
Ho Chi Minh), o secretário-
geral da ONU, U Thant, afir-
mou que os Estados Unidos
deveriam suspender os bom-
bardeios, único meio de evitar"um conflito prolongado e san-
grento". Thant disse estar mais
do que nunca convencido de
que a cessação dos bombar- '
deios "oontribuiriaí para um
diálogo útil e negociações sig-
nificatiyás".

Em Austim, 150 profes-
sores da Universidade do Te-
xas (o estado natal do Presi-
dente) pediram a suspensão
dos bombardeios "como sinal
das intenções pacificas de uma

nação cuja força e determina-
ção estão íora de dúvida".

Em Washington, a Fede-
ração Americana de Cientistas
instou o Presidente a "tomar
passos imediatos" para pôr fim
à luta no Vietname, ordenan-
do a suspensão dos bombar-
deios e declarando sem ambi-
giiidacie a disposição de nego-
ciar a paz.

.Entrevistado num progra-ma de televisão, o Senador
Charles Percy, republicano de
Illinois, manifestou apoio às
propostas de Kennedy e Mans-
field, com a ressalva de quo
os Estados Unidos não deve-
riam comprometer-se à sus-
pensão peraianente dos bom-
bardeios.

Em Boston, o Senador
Edward Kennedy declarou em
discurso que apoia a proposta
do irmão, "pois neste momen-
to nossos compromissos paracom o povo vietnamita exi-
gem menos guerra e não mais,
negociações agora e não de-
pois. 'Èste é um momento —
acrescentou — em que os Es-
tados , Unidos chegaram terri-
.cimente perto do ponto a

partir do qual nossas ações
militares ameaçam produzir
efeitos contrários aos que bus-
camos".

JAVITS

O Senador Javits pronun-
ciou-se em Yonkers, no Esta-
do de Nova Iorque, e lembrou
que êle próprio e outros sena-
dores jã tinham feito propôs-
tas semelhantes ãs de Ken-
nedy.

— Contudo, em Washington
já se diz que se tais sugestões
tinham qualquer mérito ou
qualquer chance de serem
aceitas pelo Presidente, agora
estão liquidadas, pelo fato de

terem sido defendidas peloSenador Robert Kennedy.
A rapidez com que tais

sugestões foram recusadas ps-lo -Secretário de Estado, pelaCasa Branca e por outros por-ta-v o z e s governamentais, e
além disso a febril atividade
da Casa Branca na qulnta-fei-ra sugerem-se que essas pç-o-
postas não receberam a con-
slderação que merecem.

Javits afirmou que Johnson
deveria compreender que an-
tagonismos pessoais não po-dem afetar decisões políticas
de importância fundamental.

Existe entre nós uma con-
siderável e séria corrente de
opinião segundo a qual um
país tão grande quanto 0 nos-
so pode correr o risco de nôvo
passo na busca da paz.

MANSFIELD

O lider da maioria demo-
crata, Senador Mike Mansfield
— entrevistado no programaFace de Nation, um dos mais
importantes da televisão ame-
ricana, transmitido de costa a
costa, pela CBS — sugeriu "mn
cessar-fogo, sem prejuízo das
posições já firmadas pelas fôr-
ços americanas em terra, no
mnr e no ar", de modo a se-
rem reabertas as portas da1 ne-
gociação. Frisou Mansfield que
sua proposta implica a suspen-
são dos bombardeios.

Os Estados Unidos, entretan-
to, disse Mansfield, não deve-
riam suspender as hostilidades
unilateralmente, mas sugerir
que todas as forças envolvidas
cessassem a atividade militar
ao mesmo tempo. Revelou ain-
da o lider da maioria que le-
vou tal proposta ao conheci-
mento do Presidente.

— Mas não sei o que .o Presi-
.dente disse, nem o que fèz em
resposta.

Presidente ordena recrutamento por sorteio
San Antônio, Texas (UPI

— JB) — O Presidente
Lyndon Johnson ordenou
ontem a convocação de jo-
vens de 19 anos e o estabe-
lecimentó de um sistema dé
sorteio para a escolha dos
convocados, a fim de evitar
protecionismo e desonesti-
dade nos casos de estudan-
tes chamados a prestar ser-
viços militares.

A medida provocou indig-
nação no Congresso, onde
se formou já um movimen-
to para impedir a institui-
ção do sistema de sorteio

na convocação ao serviço
militar, embora a decisão do
Presidente Lyndon Johnson
se baseie em lei que o auto-
riza a aprovar o ato, sem
audiência prévia do Con-
gresso.
ADIAMENTO

Em mensagem enviada ao
Congresso, comunicando sua
decisão, o Presidente John-
son disse que o Governo
norte-americano vai ser ri-
goroso no exame de pedidos
de estudantes universitários
para adiar a sua convoca-

ção por motivos de estudos,
pela lei, os adiamentos ces-
sam após a formatura, ex-
ceto nos casos de médicos e
dentistas.

O movimento no Congres-
so contra o ato de Johnson
é dirigido pelo Deputado
Edward Herber, membro
antigo da Comissão de Ser-
viços Armados da Câmara,
admitindo-se, inclusive, a
aprovação de emenda que
limite os podêres do Presi-
dente, retirando o caráter
discricionário da legislação
em vigor.

Vietcong perde 73 na Zona "C"

Trem inglês
mata cinco 8
em desastre

Mos.ov. (UPI-JB) — A
União Soviética construirá um
gasodülo de 4 800 quilômetrosd3 comprimento, ligando os
_ o;os petrolíferos da Sibéria
Ocidental às regiões indus-
triais situadas nas proximlda-
dss do Leste Europeu, infor-
mou ontem a Agência Tass
acrescentando que com esta
providência será eliminada a
escassez de combustível exis-
tente na área.

Pelo gasoduto, que deverá
fi:ar pronto em 1872, passarão
330 milhões de metros cúbi-
cos de gás por ano. Só no de-
pósito de Tulmen, na Sibéria,
há nove trilhões de metros
cúbicos de gás.

Conington (UPI-JB) — cm-
co pessoas morreram e 18 íi-
curam feridas, na madrugada
de ontem, quando cinco vagões
do expresso noturno Londres—
Edlmburgo descarrilaram per-
to de Conington. O trem cor-
ria a mais de 160 km por hora.
_ o segundo grande acidento
nas ferrovias britânicas em
uma semana, já que seis dias
antes um trem de passageiros
ee chocou com uma locomoti-
va Diesel, nas imediações de
Birmingham. ¦

As autoridades ordenaram
uma investigação imediata.

^ Câncer é
marca de
cigarro

Beaverton, Oregon (UPI-
JB) — Câncer é o nome da
nova marca de cigarros que
acaba de ser lançada nos Es-
tados Unidos por um grupo de
farmacêuticos de Beaverton,
que tem por objetivo levar as
pessoas, aparentemente inca-
pazes de abandonar o vicio, a
fumarem menos.

A palavra câncer vem escri-
ta em grandes letras brancas
sôbre o fundo preto dos ma-
ços. Os farmacêuticos assegu-
ram que não se trata de uma
brincadeira.

'-_.

Kiesinger
se preocupa
com Berlim

Berlim (UPI-JB) — O Chan-
celer Kurt-Georg Kiesinger e
outras altas autoridades da
República Federal da Alemã-
nha reuniram-se, ontem, com
líderes partidários para forta-
lecer as relações entre o Go-
vérno e a antiga Capital da
Alemanha.

Kiesinger viajou para Ber-
Iim num avião da Força Aérea
dos Estados Unidos, pois o
Acordo das Grandes Potências
não permite que aviões da Ale-
manha Ocidental cruzem os
corredores aéreos que passam
sôbre a Alemanha OrientaL

Lee Oswald
absolvido
em Niterói

Niterói (Sucursal) — Lee Os-
wald íoi absolvido ontem por 5
a 2 num júri simulado, no Tri-
bunal de Justiça do Estado do
Rio, em que a defesa sustentou
a tese de debilidade mental pa-
ra o suposto assassino do Pre-
sidente Kennedy. Presidida pe-
lo Juiz Abeilard Pereira Go-
mes, a sessão prolongou-se das
14 horas até à noite.

Os acadêmicos de Direito Fér-
nando Conde Sangenis e Josué
Dias argumentaram que Os-
wald serviu de instrumento pa-
ra a prática do crime e que a
sociedade de Dalas estava inte-
ressada na morte de Kennedy.
Na acusação, funcionaram os
advogados Romero Rodrigues e

, Carlota Meneses, além do aca-: dêmico Jorge de Jesus.

Saigon (UPI-JB) — Três ba-
talhões de pára-quedistas nor-
te-americanos desembarcaram
ontem em plena selva, na zona
C, a 110 quilômetros noroeste
de Saigon, tomando posições
inatingíveis desde o início da
guerra, depois de travarem uma
batalha com o Vietcong, que
perdeu 73 homens, mas conse-
guiu inutilizar inúmeros tanques
que atuavam na retaguarda.

Um porta-voz militar norte-
americano confirmou ontem
que foram dois Phantoms, da
Força Aérea dos EUA que bom-
bardearam e metralharam a
aldeia de Lagyel, quarta-feira
passada, provocando a morta
de 83 civis e ferimentos em 175
pessoas. Uma comissão de alto
nível investigará o acidente,
considerado ò maior erro come-
tido na guerra do Vietname.

NA ZONA C

Os 2 500 pára-quedistas da
brigada 173 desembarcaram na
Zona C, pouco antes do ama-
nhecer, e enfrentaram escassa
e esporádica resistência do
Vietcong. A manobra faz parto
da operação-Junction City.

Em outro setor da Zona C, o
Vietcong atacou inesperada-
mente uma companhia norte-
norte-americana com 180 gra-

nadas e causou ferimentos em
mais de 20 soldados. Os guer-rilheiros acabaram se retirando

, da área, sob o fogo de helicóp-
teros armados com foguetes e
metralhadoras.

Ainda dentro da Zona C, tro-
pas norte-americanas travaram
um combate com os guerrilhei-ros, matando 25, e sofrendo porsua vez nove baixas — um mor-
to e oito feridos.

ATAQUES

As operações terrestres prós-seguiram também no Delta do
Rio Mekong, onde o Vietcong
matou 20 norte-americanos e
teve cinco de seus homens fe-
ridos. Vinte e cinco norte-viet-
namitas morreram em conse-
qüêneia de um ataque de uma
unidade de fuzileiros dos EUA,
na zona desmilitarizada.

A base aérea de Chu Lal, a
530 quilômetros de Saigon, foi
atacada ontem pelo Vietcong.
Os morteiros feriram sete nc_-
te-americanos e danificaram os
aviões pousados na pista.

Na faixa terrorista, explodiu
uma mina numa rodovia pró-
xima à fronteira cambojana, a
65 quilômetros ao norte de
Saigon. A explosão atingiu um
ônibus e provocou a morte de
37 passageiros e ferimento em ao ano passado.

15, na sua maioria mulheres e
crianças.

AR E MAR

Na guerra aérea, aviões In-
truder sobrevoaram ontem no-
vãmente o território norte-
vietnamita e atacaram o com-
plexo petrolífero San, situado
a 20 quilômetros ao sul do pôr-
to de Haiphong.

As Incursões coincidiram com
novos bombardeios contra a
costa norte-vietnamita, partin-
do dos cruzadores Canherra,
Benny e Strauss. Os norte-
americanos enfrentaram resis-
tência, mas acabaram levando
a melhor, porque os norte-vlet-
namitas erraram os alvos.
CEM MIL

O Departamento de Estado
norte-americano informou on-
tem que 100 mil soldados tan-
to do lado do Vietcong como
dos Estados Unidos poderão
morrer êste ano na guerra do -
Vietname.

As cifras indicam que desde
janeiro as baixas sofreram um
aumento de i0_ para ambos
os lados. Ainda assim, o diz o
Departamento, a percentagem
de perdas norte-americanas em
relação ao Vietcong ó inferior
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FALN dis que matou irmão
do Chanceler venezuelano
para vingar dois rebeldes

Havana (UPI-JB) — As Forças Armadas de Liberta-
ção Nacional da Venezuela assumiram ontem- a respon-
sabilidade pelo assassinato de Julio Iribarren Borges, ir-
mão do Chanceler Ignacio Iribarren, em represália pela
morte de dois revolucionários seqüestrados pela Policia.

Em comunicado publicado em Havana assinado pelo
Comandante Elias Manuitt Camero, Presidente do Co-
mando Nacional da FALN, os rebeldes venezuelanos afir-
mam que a morte de Iribarren Borges é conseqüência da
decisão de aplicar "justiça revolucionária" contra três
membros do Governo cada vez que um membro da FALN
morrer.

O PRIMEIRO NETÚ DO PRESIDENTE

LEI

Segundo a decisão dos rebel-
des, "as Forças Armadas de
Libertação Nacional decidiram
impor a Justiça revolucionária
a três personalidades do Go-
vèmo, cúmplices na repressão
e miséria que vive nosso pais
nestes momentos, governado
por traidores a serviços dos
ianques, por combatente do
Movimento Revolucionário as-
sassinado pelo Governo e como
conseqüência do desapareci-
mento e assassinato dos diri-
gentes revolucionários Andres
Pasquier e Felipe Malaver".

— Em casos diferentes de
desaparecidos do Movimento
Revolucionário, que mais tar-

de se comprovou foram' ássas-
sinados pelo Governo, de nada
valeram as intervenções ante
os tribunais ordinários do país,
as solicitações de informações
sobre seu paradeiro e as de-
clarações aos jornais das mães
ou mulheres dos desaparecidos.

— Por estas razões nosso
movimento decidiu aplicar a
Justiça revolucionária a Júlio
Iribarren Borges, alta perso-
nalidade do Governo e cúm-
plice nas ofensas cometidas
aos trabalhadores venezuelanos
através do Seguro Social Obri-
gatório, que até há poucos dias
dirigiu e onde, além disso, rea-
lizou trabalhos de espionagem,
e delação a favor da DIGEPOL
(Direção Geral de Polícia).

Candidato do Governo vence
pleito para Presidente de
Salvador por 140 mil votos

São Salvador (UPI-JB) — O candidato do Governo a
Presidência da Reptiblica, Coronel Fidel Sánchez Her-
nández, anunciou ontem ter vencido as eleições realizadas
domingo por uma margem superior a 140 mil votos.

Os resultados oficiosos confirmam a vitória do candi-
dato do Partido de Conciliação Nacional (PCN) com
232 545 votos contra 89 085 dados a seu rival do Partido
Democrata Cristão (PDC), Abraham Rodríguez. O candi-
dato da esquerda, Fábio Castillo, está em terceiro lugar
com 45 937 votos.
FINAL

O Conselho Central Eleito-
ral informou ontem à tarde
que os resultados divulgados
até agora devem ser conside-
rados como oficiosos até que
seja concluída, oficialmente a
recontagem de votos, dentro
dos próximos dias. Os obser-
vadores políticos, no entanto,
acreditam que não haverá qual-
quer modificação nos resulta-
dos anunciados ontem.

O Coronel Fidel Sanchez
descreveu ns eleições salvado-
Tenhas como uma demonstra-
ção de que seu pais alcançou o
amadurecimento político, qua-
lificando a jornada eleitoral
como um motivo de orgulho

para o civismo dos salvado-
renhos.

O VENCEDOR

Fidel Sanchez é um Coronel
de 48 anos que abandonou o
Ministério do Interior para se
candidatar á sucessão do Pre-
sidente Julio Adalberto Rive-
ra. Tem grande prestígio nas
Forças Armadas a quem elo-
glou por haver cumprido sua
promessa de assegurar eleições
livres e honestas.

O Coronel que governará El
Salvador por cinco anos é di-
reitistn, e adversário do Govêr-
no cubano, a quem acusa, de
auxiliar a subversão armada
em seu pais.

anos
a sua luta pelo petróleo

Teerã (UPI-JB) — Mohammed Mossadegh, ex-Prl-
meiro Ministro que nacionalizou o petróleo do Irã e go-vernou o país durante dois anos em permanente conflito
com os Governos dos Estados Unidos e Grã-Bretanha e
com o Xá Reza Pahlevi, cuja monarquia esteve a pontode ser derrubada, faleceu domingo passado, aos 87 anos.

O lider nacionalista passou os últimos dez anos — de-
pois de libertado da prisão — cultivando trigo, melões e
uvas em sua fazenda, onde se gabava, ante os poucos vi-
sitantes, de ter alterado a história do Oriente Médio, ini-
ciando a luta pela maior participação nos rendimentos
do petróleo extraído na região.
BERÇO DE OURO

Nascido de família nobre e
rica, cursou a Universidade, de
Neuchatel. na Suíça, obtendo
em 1913 o grau ds Doutor em
Lois, e ingressando em segui-
tía na politica do seu país,
com uma cadeira no Majlis, o
parlamento iraniano, mas em
1925 entrou em conflito com o
Xá Reza Khan Pahlevi e foi
banido da capital.

Adquiriu então para residen-
cia, a grande propriedade, a
alguns quilômetros de Teerã,
onds viria a se recolher, du-
rante os dez anes de exílio
definitivo que encerraram sua
carreira política.

Com a abdicação de Reza
Khan, durante a Segunda
Guerra Mundial, Mossadegh
rõiornou a Teerã e jr. em'1944 

adquirira uma situação
de destaque no Majlis, tornan-
do-se em 1950 o lider ds uma
grande parte da população do
pais, com a sua campanha pa-
ra a expulsão dos estrangeiros
que exploravam o petróleo ira-
niano.

No dia sete de março de
1951, o Primeiro-Ministro Ali
Razmara foi assassinado por
um fanático naciona-
lista e no dia seguinte Mossa-
degh apresentou ao Parlamen-
to um projeto de lei nacionali-
zando os campos petrolíferos
da Anglo-Iranian Oil Compa-
ny e a refinaria de Abadan,
avaliados em um bilhão de dó-¦ lares.

O projeto íoi aprovado em
três dias e dois meses depois
Mossadegh era eleito Primei-¦> ro-Ministro.

Elevado ao poder à testa de
- um forte movimento naciona-
lista, Mossadegh, recusou todas

as tentativas de negociação dos
Governos norte-americano e
britânico e expulsou os funcio-
nários britânicos da compa-
nhia de petróleo, ficando rom-
pidr.s as relações entre a Grã-
Bretanha e o Irã.

Apesar de uma redução tíe
50 por cento no preço do seu
petróleo, no entanto, o Irã nãu
conseguia negociá-lo no mer-
cado internacional. A produção
caiu e a economia do pais fi-
cou abalada, provocando a in-
quietação política.

Em julho de 1962 o Xá de-
mitiu Mossadegh, mas empou-
cos dias este retornou ao po-
der, tornando-se Reza Pahlevi
uma figura praticamente deco-
rativa.

Em agosto de 1953, o Gene-
ral Fazlollah Za Edi prendeu
Mossadegh; e o Xá, que se en-
contrava passando cinco dias
em Roma, retornou a Teerã e
assumiu o Govôrno. O ex-Pri-
meiro Ministro foi julgado por
crime de traição e sentenciado
a três anos de prisão incomu-
nicável, depois de rejeitar um
pedido de clemência apresen-
tado pelo Xá cm seu favor.

Mossadegh, que foi operado
de um câncer no maxilar e fi-
cou sob os cuidados do filho,
Dr. Gholan Hussein, no Hos-
pitai Najmieh, em Teerã, man-
teve firmemente seus pontos-
de-vista até o final, apesar dos
inúmeros inimigos que criou
dentro e fora do país."Se eu não tivesse começa-
do a disputar com os senhores
do petróleo — afirmou a um
visitante — o Lã não teria o
que tem agora. E veja as ou-
tras nações do Oriente Médio.
Estão recebendo mais, e tudo
irso por cama da minha luta."

está preso
na Espanha

Barcelona ÍUPI-JB^ — O
Professor Juan Corominas, da
Universidade de Chicago, um
dos maiores peritos do mundo
em língua catalã. continuava

; preso ontem, por tor participa-
do, há quatro dias. da come-
moraçáo do 80." aniversário do

¦ Professor Jorge Rubio Bala-
guer, Presidente do Instituto
de Estudos Catalães, que foi
considerada ilegal pelo Govêr-
no do Generalíssimo Franco.
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Stonewall, Texas (UPI-JB)

— Luci Johnson Nugent, a fi-
lha mais nova do Presidenta
Johnson, admitiu pela primei-
ra vez estar grávida, ao ser
interrogada pelos jornalisias,
demingo, quando saia da missa
na igreja de São Francisco
Xavier.

Pelo braço do marido, Pa»
trick Nugent, Luci mostrava-
se muito feliz. Usava uma bata
azul, sapatos baixes e meias
rendadas e disse não fazer
questão que a criança seja
menino ou menina; quer ape-
nas que nasça perfeita.

jA. igreja de São Francisco
Xavier fica perto. da casa de
campo da familia Johnson,
onde o casal se encontra.

Cantor Nelson Eddy morreu
do coração após sofrer um
colapso durante seu c'show''

Miami (UPI-JB) — Morreu ontem, vítima de uni
ataque cardíaco, o ator e cantor Nelson Eddy, que contra-
cenou com Jeanette MacDonald em diversos filmes —.
Uose Marie, Marietta, O Soldado de Chocolate, Tempo de
Maio e Lua Nova.

Nelson Eddy e Jeanette MacDonald — o casal rornân-
tico da década dos 30 — se transformaram num par tão
popular nos Estados Unidos, que muitas pessoas pensa-
vam que fossem realmente casados.
ULTIMO "SHOW"

Na noite de domingo, Eddy
começou a .passar mal quando
cantava Sans Souci no show
de uma boate de Miami, onde
estava trabalhando.

De repente Eddy começou a
gritar: — quase não posso fa-
lar, meu Deus, estou perden-
do a visão! Foi imediatamente
socorrido pelos companheiros,

que o apanharam quase des-
maiado.

Em seguida foi transportado
para o Hospital Monte Sinai,
onde morreu.

Eddy nasceu a. 29 de junho
de 1901, em Providence, Rhode
Island. Começou sua carreira
cantando no coro da igreja e
depois aprendeu árias de ópe-
ras através de discos.
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Luci e Pat Nügettt aproximam-se de seu Impala depuis da missa no Texas (UPI)

Sukarno é
para já

Tóquio (UPI-FP) — Ratna
Sari Dewi, a terceira mulher
do Presidente Sukarno, se en-
contra no Hospital da Univer-
sidade de Tóquio deáde domin-
go á noite, à espera do parto
de seu primeiro filho, que, se-
gundo as leis japonesas e mu-
çulmanas, será cidadão indo-
nésio e quinto herdeiro legal
de Sukarno.

Embora tenha sido submeti-
da a um tratamento rigoroso
contra anemia durante a gra-
vldez, Ratna parecia estar bem
de saúde, ao ser hospitalizada,
tendo conversado animada-
mente com um grupo de fun-
cionários da Embaixada da In-
donésia e de jornalistas japo-
meses.

Ratna passou a maior parte
da gravidez no Japão, não
apenas* porque lá os recursos
hospitalares são superiores
aos de Jacarta, mas também
porque a situação na Indoné-
sia não é muito favorável a
Sukarno.

Jasponèsa de nascimento e
natiiralizada indonésia desda
seu casamento em 1959, Ratna
nem 2~ anos e Sukarno 60. A
primeira mulher do Presiden-
te, Fatma Wati, e a segunda,
Hart, tiveram cada uma um
filho. ; .

Nelson
os namorados da América

e Jeanette foram

Miami Beach (UPI — JB) —
Nelson Eddy, o elegante baríto-
no cujas canções amorosas en-
cantavam as mulheres da ge-
ração passada, iniciou a carrei-
ra como menino de coro para
se tornar o ídolo da década dos
30, constituindo com Jeanette
McDonald a dupla que ficou
conhecido como Os Namorados
da América.

Eddy abalou muitos corações,
trajando o vistoso uniforme es-
carlate da Real Policia Mon-
tada do Canadá, quando toma-
va nos braços a bela parceira
de cinema e teatro e cantava o
Canto dc Amor indlo (Indian
Leve Call).

Os filmes Oh Marieta, Sol-
dado de Chocolate, Rose Marie,
Namorados, Primavera c Lua
Nova os tornaram famosos em
todo o mundo e suas vozes se
misturavam tão sincera e fre-
qüentemente em duetos da
amor que muitos fãs pensavam
que fossam casados, embora
Eddy tivesse desposado Denitz
Franklin em 1939.

A música mais conhecida de
Eddy, que lhe servia de carac-
teristica, não era no entanto
uma canção romântica, mas
uma música da roça, Short'
nin' Brcadj adotada em 1928
quando Charlle McCarthy, o
boneco do vantriloquo Edgard
Bergen, gritou "Oh, não. Essa
não!" antes de o cantor aniciar
o número, num show de rádio.

Nascido no dia 29 de junho
de 1901, Nelson Eddy estreou

aos 23 anos no Metropolitan,
em Nova Iorque, como Tomo,
cm PagUacci, e continuou a,
cantar óperas mesmo depois
que a Metro Goldwyn Mayer o
contratou por nove anos, em
1933. .

Seus melhores anos íoram
os das décadas dos 30 e 40,
quando fazia filmes e tourné-
e* anuais, inclusive uma ao
Oriente Médio, durante a Se-
gunda Guerra Mundial, para
divertir as tropas aliadas. Em
1947 recebeu um troféu de ou»
ro por "possuir o íã-clubis
mais ativo do País".

Ironicamente, só uma vea
conquistou o Disco de Ouro
e isso já em 1959, quando In-
dian Love Call atingiu final-
mente o número de um milhão
de exemplares vendidos, 2S
anos após o lançamento.

A geração roek'roll achou
seus filmes e cauções quadra-
dos e melosos, mas Eddy en-
contrava sempre ouvintes en-
levados entre os mais idosos e
considerava a nova moda uma
coisa passageira, que seria de-
pois substituída por outra."Quando isso acontecer —
dizia — eu ainda estarei can-
tando Shorfnin bread."

Nelson Eddy e Jeanette Mo
Donald — falecida em 1365 —
fizeram seu último filme jun-
tos em 1942, já durante a Se-
gunda Guerra Mundial, mas
continuaram a se apresentar,
posteriormente, no rádio e na
televisão.
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Informe JB OS ASPECTOS DÁ ANEMIA

Liderança

O conceito ãa verdadeira liderança
política, na atuação do Senaãor Daniel
Krieger, ganhou a substância que de há
muito era reclamada entre nós.

No caso ão representante gaúcho, o
que se tem visto é a linha coerente de
ação, acima ãe qualquer interesse ambi-
cioso: é o líder sempre subordinado aos
objetivos impessoais ãe sua tarefa e nun-
ca submetendo os Jatos e as áecisões ao
figurino das conveniências próprias.

Krieger está longe ãe ser apenas o
lider partiãário ou o líáer ão Governo. A
dimensão de sua líãerança, a partir ão
movimento de março, abrange o campo
maior do poder civil. Êle tem sião um
dos principais fatores âe equilíbrio en-
tre o fato militar, com as suas numero-
sas e conhecidas implicações, e um po-
der civil que procura ressurgir das cihêas
ãa crise, para impor-se novamente pela
autoridade e pela respeitabiliâade.

Krieger não quis ser Governaáor ão
Rio Granãe âo Sul. Não quis ser Minis-
tro de Estaão. Recusou sempre toãos oa
títulos e honrarias para continuar ape-
nas como membro ão Congresso, reduto
onde aclia que poãe prestar melhores
serviços ao País.

1 Ninguém ignora, por outro laão,
, quanto lhe fica ãevenâo o pensamento• liberal ãa Nação: graças à sua liâerança

o projeto constitucional peráeu granãe
parcela âe suas inspirações autoritárias,
para receber substancial colaboração do
Congresso e afinal transformar-se no
instrumento viável ãa plena reãemocra-
tização brasileira.

Teste

Corre a notícia de que alguns cas-
sados (do segundo time, para o Govêr-
no, e do segundo escalão, para os opo-
siclonistas) estão pretendendo fazer um
teste de intenções do Marechal Costa e
Silva, logo depois da posse.

O teste se traduziria em alguns pro-
nunciamentos pela restauração da nor-
malidade democrática, eleição direta,
anistia etc. Se nada acontecer, é por-
que as intenções são boas; se acontecer
alguma coisa é porque deram um tre-
mendo golpe errado.

Manifesto

Dizem por aí que umas quinze pes-
soas estão escrevendo o manifesto da
frente, ampla. E que esse time de escre-
vedores está diante de um impasse. En-
quanto uns querem pedir logo a anis-
tia geral, outros preferem a revisão e '
outros ainda julgam inoportuno e in-
conveniente fazer qualquer alusão ao
problema no momento.

O Senador Teotônio Vilela, de Ala-
goas, chamado a conversar com o Sr.
Carlos Lacerda, teria dito que não vem
por considerar que a frente ampla não
existe, está apenas nos jornais. Sob tal
aspecto, o Senador está exagerando. Afi-
nal, êle também ainda não existe — e
está nos jornais bem menos que a fren-
te ampla. \
IBC

O Marechal Costa e Silva, asseguram
fontes bem informadas, não ficou bem
Impressionado com a empolgante novela
em que se transformou a luta pela Pre-• sidência do IBC. Não gostou, sobretudo,
dos termos em que foi colocado o pro-
blema; e hoje estaria disposto a dar-lhe
nma solução técnica, escolhendo um no-
me desvinculado dé quaisquer interesses
na área da cafeieultura.

Refresco

Abriu há algum tempo, na Rua Gon-
calves Dias, um barzlnho especializado
em refrescos, lá perto do Mercado das
Flores.

O refresco é da fruta, não há essên-
cia. Fazem lá talvez o melhor refresco

do Rio, e em grande variedade: começa
pelo caju banal e vitaminado e vai ao
melão e mesmo à jaca, incomum e indi-
gesta. Em suma, a casa é pequena mas
vive cheia.

Mas os proprietários, provavelmente
embriagados com o sucesso, estão exor-
bitando no preço. Há refrescos de 1 200
cruzeiros antigos. Daqui a pouco, tomar
refresco vai acabar se transformando
para o carioca num símbolo de status,
ou num grande programa.

Pesquisa

Odile Baron, francesa, psicóloga e
ainda por cima bonita, veio ao Brasil
estudar o comportamento sexual dos bra-
sileiros e aqui está há oito meses. Não
se sabe o que é que ela pretende fazer
com as conclusões a que chegou, mas o
que há de certo é que são bem pouco li-
sonj eiras.

Na imensa maioria, segundo Odile
Baron, os brasileiros são ingênuos e ima-
turos. Acreditam-se irresistíveis, quando
de fato são grosseiros e não têm pela
mulher o respeito que ela merece.

E vai por aí afora. Presume-se que
Odile Baron tenha baseado suas conclu-
soes em entrevistas e pesquisas feitas na
área Rio-S. Paulo. Se tivesse ido ao Cea-
rá, talvez tivesse outra opinião.

Porque mulher de cearense, costuma-
se dizer lá no Crato, só(tem direito de
dizer três coisas: chô,' galinha, cala a
boca menino, e não me mate, meu ma-
rido.

No terraço

Hoje, às 18 horas, um Ford Galaxie
será içado ao último andar do edifício-
sede do Banco do Estado da Guanabara,
na Nilo Peçanha. Vai para o terraço, on-
de depois de amanhã, num coquetel, será
oficialmente apresentado e lançado no
Rio.

Não será preciso ir ao terraço do
BEG para ver o Galaxie: dois modelos
ficarão expostos ao público no saguão
térreo do prédio.

i
Rio—Bahia

Faz um ano, esta coluna chamou a
atenção das autoridades para o crime
que se estava cometendo ao paralisar, a
des quilômetros de Teresópolis, as obras
da nova Rio—Bahia.

Máquinas enferrujam ao sol e à chu-
va, enquanto o trecho já trabalhado é
pacientemente destruído pela erosão,
num desperdício inconcebível num País
pobre de recursos como êste.

A situação, hoje, não é diferente da
que se observava no ano passado. Nin-
guém tomou uma providência.

E a nova Rio—Bahia, no entanto, se-
ria hoje a alternativa mais econômica
para o transporte rodoviário que deman-
da o Nordeste. Poderíamos descongestio-
nar a Estrada do Contorno e usufruir
uma dezena de outros benefícios se a no-
va Rio—Bahia tivesse sido concluída.

Sonegadores

A tentativa de lock-out dos vende-
dores de cigarros evidencia a reação de
comerciantes inescrupulosos a uma
fórmula-lnteligente encontrada pela Se-
cretária de Finanças da Guanabara para
cobrar o Imposto sôbre Circulação de
Mercadorias.

* * •
Como o cigarro é produto de alta

rotatividade, e de preço fixo, a Secreta-
ria de Finanças entendeu-se com as fá-
bricas para cobrar diretamente o impôs-
to, que seria descontado nas vendas aos
varejistas.

Com isto, a Secretaria poupa tempo,
despesas e, o que é mais grave, cobra o
imposto. Claro que os varejistas não es-
tão interessados em pagar Imposto. Ten-
taram o boicote, sem êxito, e agora es-
tão dizendo que "perderam o interesse"
em vender cigarros, porque a margem
de lucro seria muito pequena.

Aparentemente, vender cigarro é coi-
sa que só interessa se fôr possível sone-
gar o imposto.

Lance -livre
O Coronel Mário Andreazza, Ministro

dos Transportes, chegou ontem muito cedo
ao Ministério da Viaçáo para manter con-
tatos com o Marechal Juarez Távora e com
a equipe técnica do Ministério. O futuro
Ministro dos Transportes estava acompa-
nhado do Tenente-Coronel Rodrigo Ajace,
que ocupará o cargo de Secretário do Mi-
nistério.

Os Srs. Pedro Aleixo, Rondon Pacheco
e João Néder almoçaram ontem no Nino's,
numa mesa bastante cumprimentada.

O jornalista Isaac Piltcher deixou O
Globo, é agora Redator-Executlvo de Sc-
lesões;

O Sr. Carlos Lacerda jantou sábado no
Antonio's, deixando-se ficar pela noite
adentro. O eleitorado desfilou interminável-
mente pela mesa do ex-Governador.

Logo que íoram anunciadas, ontem à
tarde, as últimas punições, reuniram-se em
conferência o Ministro da Justiça, Sr. Car-
los Medeiros Silva, e q Chefe do DFSP, Co-
ronel Newton Leitão.1 Ignora-se o assunto
tratado. Corria, no entanto, que a Lei de
Segurança esteve em pauta.Circula nas últimas horas a informação
de que o engenheiro José de Lima Barce-
los, Secretário de Viacão e Obras de Minas
Gerais, seria o próximo Presidente da Com-
panhia Vale do Rio Doce. O Sr. Lima Bar-
celos, fundador da Uslminas, da Acesita, da/ Perro e Aço de Vitória, teria sido Indicado
simultaneamente pelos Governadores e pe-las bancadas/legislativas de Minas e do Es-
pírito Santo.

A 34.* edição do Dicionário da Língua
Português», editado pela Livraria Francisco
Alvss Incorpora o verbete Mng: "Substan-
tivo masculino. (Brasileirismo popular) nome criado para um boneco de pano. Es-
pécie de amuleto. Talismã".

O Ministro Paulo Egídio será homena-
geado amanhã, ás 18h30m, no Clube Comer-
ciai, com um jantar oferecido pelo Presi-
dente da Associação Comercial do Rio de
Janeiro, Sr. Antônio Carlos do Amaral Osó-
rio.

Gilson Amado, o Reitor da TJnlversida-
de sem Paredes, completa hoje 58 anos. To-
do o clã dos Amados está reunido para ho-
menagear o Reitor, que tem na presençado Embaixador Gilberto Amado o seu me-
lhor presente.

O Sexta-feira, dia 10, às 18 horas, no au-
ditório da Escola Brasileira de Administra-
ção Pública, da Fundação Getúlio Vargas,
será fundada a Associação Brasileira de Ba-
charéis em Administração. A associação pre-
tende reunir os profissionais diplomados em
cursos superiores de Administração no Pais.
£ Os revendedores Volkswagen do Mé-
xico vão realizar no Brasil, entre os próxi-
mos dias 16 e 21, a sua convenção anual, qua
será instalada no salão nobre do Copaca-
bana Palace no dia 20. Antes da Instalação,
os revendedores mexicanos manteráo conte-
tos com dirigentes da Volkswagen, seus re-
vendedores e autoridades. A idéia é ver a
bem sucedida experiência brasileira na
montagem de uma das mais eficientes rê-
des de distribuição e assistência técnica a
veículos.

E o Gpvernador Paulo Pimentel é espe-
rado hoje.

A Sociedade Hípica Brasileira vai rea-
lizar no sábado de aleluia, dia 25, o I Baile
do Gato. Esse baile terá de tudo: até expli-
cação do Secretário de Turismo, Sr. Carlos
de Laet, que sexta-feira dará uma entre-
vista coletiva à imprensa sôbre o assunto.
e Enquanto a CCPL, em multicoloridos
cartazes, sugere ao povo que beba mais lei-
té, grande parte da população de Copaca-
bana servida pela cooperativa está sem lei-
te há mais de dez dias. Razão: estão faltan-
do talões de recibo na agência do bairro .—e enquanto os talõejs nõo chegam, o funcio-
nário não pode acertar o pagamento daeas-
sinatura, que, vencida, é automaticamente
cortada. Isto é o., que se chama subdesenvol-
vimento.

Chegam ao Rio depois de amanha os
engenheiros Vistolo de Abreu e Pinto de
Paria, Diretores da Profabril, a maior
organizaçãq de engineering de Portugal,
responsável pela construção do metrô' de
Lisboa. A Profabril é uma das 18 em-
presas participantes da concorrência para o
metrô carioca.
O ' Apesar da discrição proverbial que lhe
marca a própria administração, o Inspetor-
Geral da Alfândega, Sr. Epamlnondas Mo-
reira do Vale, não escapará, hoje, a uma
homenagem dos inúmeros amigos e colabo-
radores, que vão comemorar o seu aniver-sário.

ma

Os médicos hemalologistas começaram o congresso debatendo os vários tipos de, unemii

Congresso de Hematologia
e auerto coni mesa-r<
sôbre anemias carenciais

O I Congresso Nacional de Hematologia abriu ontem
pela manhã os seus trabalhos, no Copacabana Palace, reu-
nindo uma centena de médicos hematologistas de quase
todos os Estados, que participaram dos debates da primei-
ra mesa-redonda sôbre o problema das anemias carenciais.

Três médicos de São Paulo, um da Guanabara e outro
do Paraná, coordenados pelo Secretário de Saúde do Es-
tado, Sr. Hildebrando Monteiro Marinho, apresentaram tra-
balhos sôbre Fisiopafcologia, Deficiência de Folatos e B-12,
FIGLU, Doseamento de Cianocobalamina e Anemia Ancilos-
tomótica.
RELEVÂNCIA

Por se tratar da preserva-
ção do indivíduo atacado de
anemia, a primeira reunião de
ontem do I Congresso Nacio-
nal de Hematologia íol consi-
derada de grande relevância
pelos médicos que dela parti-
ciparam e o primeiro trabalho
íol apresentado pelo médico
Michel Jamra, de São Paulo,
que mostrou os resultados de
um estudo feito em 100 mulhe-
res grávidas, escolhidas indls-
tintamente dentro do nível só-
cio-econômico de médio para
pobre, na Capital paulista o
que revelou resultados contra-
rios ao que se imaginava, isto
é, a anemia não apresentava
índices baixos de proteína,
ferro e fosfato.

O médico Faustino Porto, da
Guanabara, falou em seguida
sôbre a Deficiência das Vita-
minas B-12, encontradas na
carne, e os Folatos, nos vege-
tais, quando apresentou novo3

0 Príncipe Berfs

volta ao Brasil
depois de 20 anos

O Príncipe Ber til chegará
ao Brasil no próximo dia 3 de
abril para uma visita não ofi-
ciai ao Rib de Janeiro, Bra-
silia e São Paulo, vindo de
Buenos Aires onde presidiu as
comemorações do 15.° aniver-
sário da Câmara de Comer-
cio Sueco-Argentina. O Prin-
cipe viaja acompanhado do
seu ajudante de ordens, o Co-
ronel Gosta Tegnér.

Apesar do caráter não ofi-
ciai da sua visita, é possível
que o Príncipe Bertil se aviste
com o nóvo Presidente Artur
da Costa e Silva, más os de-
talhes da sua visita ainda não
íoram ultimados.

métodos de diagnósticos, cha-
mando a atenção de que o uso
de anticonvulsivantes (drágeas
contra a epilepsia) provoca ca-
rência dessas substâncias, poração competitiva, causando às
vezes anemias graves.

Falando em terceiro lugar, o
médico Domênico Barbieri, doSâo Paulo, explicou que o
FIGLU (ácido formínico glu-tânico) é multo aumentado em
sua excreção quando a anemia
é causada pela, carência de fo-
latos, necessários à alimenta-
ção do homem. O médico Vitó-
rio Maspees, também de Sáo
Paulo, tratou da técnica de do-
sagens da vitamina B-12. Por
último falou o médico para,-naense Hamilton Suplici de
Lacerda, primo-irmão do ex-
Ministro da Educação, apre-
sentando um trabulho sôbre
as anemias verminóticas pro-vocadas por ancilóstoma (ti-
po de verme) de uma pesqui-sa feita num grupo de pessoasresidentes no 1,9 e.2.° Planai-
tos do Paraná, chegando à con-
clusâo de que as bem alimen-
tadas não são atingidas pelaanemia, causada pela perdasangüínea devido à ação dos
vermes.

Os trabalhos continuaram
pela tarde, com a dissertação
de temas livres pelos partici-
pantes do Congresso. À noite, o
Professor Nelson Chaves, de
Pernambuco, pronunciou uma
conferência sôbre Aspectos da
Carência Alimentar no Brasil.
PARA HOJE

Para hoje o programa prevêás oito horas a conferência do
médico A. Oliveira Lima, da
Guanabara, sôbre Aspectos
Imunológicos das Anemias; às
nove horas, discussão de temas
livres; às 14 horas, mesa-re-
donda, cujos participantes
abordarão o problema das alte-
rações das proteínas no sangue,
com a presença do Secretário-
Geral da Associação Interna-
cional de Hematologia, Profes-
sor James L. Tullis, dos Esla-
dos Unidos, único estrangeiro
presente ao Congresso; às 16
Jioras, nova mesa-redonda, sô-
bre Hcmopatias Iatrogêuicas.

-O

medidores
elétricos

MONOFÁSICOS £ TRWÁSICOS
De 120 0 220 Volts. Do 6/20» 10/40 Ampôreí

De 120/220 . 220/127 e 360/220 Volts.
De S/15 até OO/10O Ampères. S0/60 ciclos.

Da famosa marca ••GANZ". Entrega Imediata
Certificado do INSTITUTO DE ELETRÔNICA DE SAO
PAULO comprovando o alto padrão destes medidores.

ELémO NACIONAL S.A.
R. FIOHf NCIO DE ABREU, 271- SÃO PAULO

fONÍS: 34-6753 - 36-4202-35-4546

EPHIGENIO DE SALLES
IN MEMORIAM

Jósio de Salles, senhora, filhos e genro, Alínio
de Salles, senhora e filhos, Jônio de Salles, senhora
e filhos, Fernando Ramos de Alencar, senhora e
filhos, Frânzio de Salles, senhora e filhos, João Ne-
césio de Salles, senhora e filhos, têm a grata satis-
facão de convidar seus parentes e amigos para a ce-
rimônia de inauguração do Grupo-Escolar Ephigênio
Ferreira de Salles, que se realizará na cidade de Belo
Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, dia
11 do corrente, às 16,00 horas; bairro do Cruzeiro.
Em seguida ao ato será celebrada, no mesmo local,
missa votiva pelo evento, bem como em memória
do saudoso pai, sogro e avô dos que ora convidam
para essas solenidades. (P

Telefone para 22"IOI8
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

yer
regressou

Após uma permanência do
oito meses no exterior, regres-
sou ao Brasil, domingo, o ar-
quiteto Oscar Niemeier, depois
do executar uma série de pro-
jetos na França, em Portugal
e nr, Líbano; Niemeier veio a
bordo do Enrico C c garantiu
que ficará bastante ¦ tempo no
Brasil.

Instado a falar sôbre poli-tica internacional, o Sr. Oscar
Niemeier revelou-se "contra a
guerra, o imperialismo e tudo
o que contrariar os temnos
atuais, que são oe solidarierla-
de e respeito humanos; fora
disso, tudo é provisório".

una faga
retarda seu

Las Vegas (UPI-JB) — A
ex-atriz brasileira Rosina Pa-
gã, que está em liberdade porter pago fiança de dois mil
dólares, conseguiu ontem
adiar o julgamento do proces-so a que responde por recep-
tação.

Rosina, que inicialmente foi
acusada de furto, alegou" ino- ¦
cència também no processo de
roceptação, mas pelas leis de
Nevada está sujeita à pena de
üm ano de prisão ou mil dó-
lares de multa.

poe
à venda
moça de 2m

Recife (Sucursal) — A jo-vem Feliciana Silva, de 18
anos e 2,25 m de altura, queestá há dias no Recife, anga-
riando ajuda a seus pais, foi
raptada de sua cidade pelo de-
socupado Etelvino Santos e
vem sendo exibida nas feiras
do Nordeste com fins escusos,
segundo comunicação do dele-
gado de Polícia de Amparo,
em Sergipe, à Polícia pernam-bucana.

Segundo o delegado, Sargen-
to Abdias, Etelvino Santos e
sua mulher pediram aos paisde Feliciana — Seu Tinino,
que mede 2,40 m, e D. Maria,
que mede 1,80 m — para le-
vá-la a Própria, não dando
mais qualquer notícia. Supõem
os policiais que o dinheiro con-
seguido por Feliciana esteja
em poder de Etelvino.

Curso de
*e

no
Terá inicio no dia 14 dêste

mês um curso do educação sa-
nitária e primeiros socorros,
promovido pela Campanha Na-
cional da Criança, em colabo-
ração com a Associação Brasi-
leira de Enfermagem, com o
objetivo de preparar a comu-
nidade para casos de emergên-
cia, como e<n v e n e h amentos,
queimaduras, fraturas, princi-
pios de afogamento e aspira-
ção de gases.

O curso terá a duração de
dois meses, e as aulas serão
dadas às terças e sextas-feiras,
às 16h30m, na sala de cursos
do Rei da Voz de Copacabana,
constando de partes práticas e
teóricas, com exibição de slides.
A taxa de inscrição é de NCrS
15,00 (quinze mil cruzeiros an-
tlgos). As matrículas podem
ser feitas pelo telefone 26-0481..

pai*a o CABE
Brasília (Sucursal) — O Pre-

sidente da República enviou
mensagem ao Congresso indi-
cando o ex-Senador Henbaldo
Vieira pnra o Conselho Admi-
xüstratlvo do Desenvolvimento
Econômico (CADÊ).

O fato vem reforçar a infor-
mação de que o General Gol-
beri do Couto e Silva seria in-
dicado para uma vaga no Tri-
bunal de Contas da União. fi
que essa vaga anteriormente
estava reservada ao Sr. Heri-
baldo Vieira, cuja indicação
para o CADÊ facilita agora a
ida do chefe do SNI para o
Tribunal.

Seringueiros desconhecem
normas sexuais e chegam
a viver em livre adultério

Vinte e cinco Voluntários de Promoção Humana, que
passaram' suas férias no Nort-s do País, voltaram impres-
Sionados com a inexistência de normas sexuais entre os
seringueiros, que vivem em adultério por desconhecer a sua
própria existência; os filhos assistem ao parto da mãe e
irmãos e irmãs dormem na mesma cama sem probloma.

O estudante de Teologia freí"RégLs Lemos disse que os
Voluntários exerceram atividades filantrópicas e caritati-
vas nas regiões de Rio Branco, Brasiléia, Boca do Acre e no
Rio Purus, desde o dia 28 de janeiro, numa excursão da
qual participaram médicos, enfermeiras, dentistas, acadê-
micos de Medicina e de Odontologia, além de sacerdotes.
A FAMÍLIA

Segundo frei Régis, o ma-
trimônio entre os seringueiros
é algo meramente natural: na-
moram 15 dias, constróem um
barraco e casam. Geralmente,
são mocinhas de 14 a 15 ar.es,
e rapazes de 16 a 17 anos.
Em média, cada casal tem ihals
de dez filhos. Os voluntários
encontraram uma mulher de
32 anos, com 22 fiihos, e uma
menina de 13 anos, com dois
filhes.

A totalidade dos homens vi-
ve em adultério: as esposas não
ligam que seus maridos este-
jam com mocinhas de 13 anos
considerando isso coisa natural,
enquanto as mocinhas que
usam supermini-saia, prefe-
rem homens idosas, em grande
parte por haver poucos rapazes
na região.

Entre os seringueiros —
narra frei Régis — não existe
tabu quanto ao sexo e os fi-
lhos alistem ao parto da mãe
com toda naturalidade. Euen-
contrei uma casa~"onde havia
duas camas de casal, uma para
os pais. e a outra para os seis
filhos: um rapaz de 16 anos,
duas filhas de 15 e 13 anos,
e três meninos de dez, oito e
sete anos.

SITUAÇÃO GERAL
A situação social é lamen-

tável, vivendo o pessoal quase
exclusivamente da extração da
borracha, . trabalhando duran-
te seis meses e passando os
restantes seis meses atoa. Os
salários oscilam entre 30 a 35
mil por mês. A alimentação
principal é a macaxeira (man-
dioca), farinha-d'água (dama--
caxeira), peixe e caça. Os bar-
racos são de madeira cobertos
com folhas de palmeira. Pou-
cos deles têm mais que um cô-
modo, dormindo-se em redes,
em geral.

Nos seringais não há es-
colas. Em Boca do Acre, os
padres servitas mantêm uma
escola primária e um ginásio.
O nível cultural dos professo-
res não passa, do curso primário
ou terceira série ginasial.

Embora a moral seja na-
tural, contudo, praticamente
não há crime nem roubos do
espécie nenhuma. A religião
predominante é a católica, por-
que o padre é tudo para eles:
médico, sobretudo médico, pro-
fessor e assistente- O padre é
como um ídolo para solução de
todos os problemas políticos, so-
ciais, econômicos, médicos e re-
ligiosos. Esperam tudo receber
cio padre, sem por êle íazer
nada de graça — frisou.

ASSISTÊNCIA PRESTADA

Após revelar que em julho
próximo o.s voluntários volta-
rão às regiões do Norte do Pais
e que êle, frei Régis, pretende
ficar lá um ano, disse que os
25 voluntários da última expe-
diçâo realizaram 2 200 extra-
ções de dentes; 3 600 consultas

médicas, com doação de medi-
çamentos; 386 exames de fezes;
oito partos; 16 batizados; oito
matrimônios e um curso para
professoras, com 130 alunas de
Rio Branco.

Frei Régis revelou ainda que
os Voluntários de Promoção
Humana contaram com a cola-
boração do Ministério da Saú-
cie, que forneceu medicamentos
e material para curativos e
profilaxia, originários de labo-
a-atórios farmacêuticos; da
FASE do Brasil, entidade da
Caritas Internacional, que for-
neceu alimentos; e da FAB.
para o transporte do pessoal e
de todo o material necessário.

OS VOLUNTÁRIOS

Voluntários da Promoção
Humana é uma organização
brasileira que visa a sensibili-
zar médicos, dentistas, enfer-
meiras, engenheiros sanitários,
agrônomos, professores, estu-
dantes e sacerdotes a sacrlfi-
carem suas férias para atender
as populações da Amazônia,
sem remuneração, sendo seus
serviços prestados unicamente
por motivos filantrópicos e de
solidariedade humana.

A idéia da organização sur-
giu em 1958, quando um sacer-
dote, um médico e um estu-
dante de Medicina avaliaram
o quanto se poderia íaaer em
promoção humana, às popula-
ções abandonadas da Amazô-
nia. As notícias de êxito dos
diversos voluntariados estran-
geiros que se estabeleceram na-
quela região estimularam a
criação de um voluntariado
brasileiro, que se chamou de
Promoção Humana e cuja pri-
moira expedição se realizou em
julho do ano passado e a se-
gunda em janeiro dêste ano.

A organização está a cargo
do padre Lídio Milani, Diretor
do Departamento de Assistên-
cia à Saúde da Conferência dos
Religiosos do Ejasil. Padre
Milani costuma realizar vários
encontros com os voluntários,"para preparar o pessoal a
prestar seus serviços com espí-
rito altruistico. e filantrópico*
não confundindo voluntária-
do oom excursão turística".
Êle exige dos voluntários o
preenchimento de uma ficha,
onde conste os problemas do
local, plano de trabalho, exe-
cução das tarefas, revisão, o
que ficou por fazer e sugestões
para as futuras equipes.

— Temos absoluta certeza de
que a iniciativa dos Voluutá-
rios de Promoção Humana será
duplamente benéfica: primei-
ramente para os próprios vo-
luntários que terão a oportu-
nidade de se realizarem den-
tro de suas especialidades, en-
quanto assistem aos outros, e,
em segundo lugar, beneficiará
a todas- as populações assisti-
das, havendo assim uma pro-
moção humana geral daquelas
regiões ccm repercussões em
todo o Pais — concluiu pe. Li-
dio Milani.

Só 25% de farmácias no Rio
podem aplicar injeções com
novo esterilizador a

Setenta e cinco por cento das farmácias do Rio não
têm permissão da Secretaria d-3 Saúde para fazer aplica-
ções de injeções nos próximos dez dias, uma vez que, das
900 existentes na Cidade, somente cerca de 240 já recebe-
ram o novo esterilizador a vapor exigido a partir de ontem
pela Divisão de Fiscalização de Medicina do Estado.

O prazo de 60 dias, fixado pelos proprietários como su-
ficiente para a-instalação dos novos aparelhos, terminou no
domingo, mas como apenas 25% das farmácias receberam
o esterilizador a vapor, a Secretaria de Saúde concedeu
novo prazo de mais 10 dias para que todos os aparelhos
já comprados possam ser entregues, antes que a Fiscaliza-
ção comece a multar.
FISCALIZAÇÃO

O Diretor da) Divisão de Fis-
calização de Medicina do Esta-
do, Sr. Oscar de Sousa Leite,
disse que 30 fiscais começaram
ontem a percorrer as famácias
da Cidade, impedindo o funcio-
namento do setor de aplica-
ção de injeções nos estabeleci-
mentos que ainda não coloca-
ram em funcionamento o es-
terilizador a vapor.

As farmácias impedidas de
fazer aplicações de injeções que
desobedecerem ã proibição^ se-
rão multadas e poderão até ser
fechadas, caso persistam no
serviço utilizando os esteriliza-

dores antigos, que funcionam
com água.

Em virtude do pequeno nume-
ro de farmácias com permissão
para aplicar Injeções, o Diretor
da Divisão de Fiscalização de
Medicina revelou ontem ser
preferível esperar um pouco
para tomar uma injeção do
que "arriscar-se a pegar uma
hepatite".

Â portaria proibitiva tem o
objetivo de evitar a propaga-
ção do vírus da hepatite, com
a utilização de esta-ilUadores
a vapor que vão até 280 graus,
enquanto os antigos, tu água,
não chegam a 100 graus e são
insuficientes para eliminar o
vírus.
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Jornal do Brasil, terça-feira, 7-3-67, ÍP Cad. H

Benjamim admite colapso do
ensino se acabar 3- turno

O Secretário de Educação, Sr.
Benjamim Morais, admitiu on-
tem, perante cêrccv de 50 pro-
íessôras primárias, na Asso-
ciação Brasileira de Educação,
que o Governo estadual não
item condições de, eliminando
o terceiro turno, garantir ma-
trícula para todos os cândida-
tos ao curso primário, cujo eíe-
tivo cresce anualmente em 5
mil crianças.

O Secretário — cuja pales-
tua teve caráter puramente
doutrinário — disse que o en-
carecimento do custo de vida,
levando a classe média para a
a-êde oficial, causa grandes pre-
juízos ao ensino no Estado, e
qne serão necessárias mais
a 400 salas de aula para que,
tan 1.968, o terceiro turno seja
abolido.
LINGUAGEM VAZIA

O auditório está bonito.
Quero dar à palestra um tom
coloquial — disse o Sr. Benja-
mim Morais, dirigindo-se às
professoras primárias.

Quero começar afirman-
do que, no Rio, a criança que
freqüenta a classe pré-prfmá-
ria, normalmente, é mais es-
colarlzada. A Secretaria, por
esta razão, pretende aumentar
o número de jardins de inf ân-
cia, Já que a educação se ini-
cia no nascimento através de
uma aprendizagem sistema..-
-sada.,A professora é a substi-
ti-"** da mãe, pois o homem,
na ^Uial sociedade brasileira,
deixou-.de ser a unidade eco-
nômica Ma família. Estamos
com 435 -Mil crianças no pri-
imário e, ai_*ialmente, o indice
de candldatos^cresce em 5 mil.
Respeitamos ox?m.e se fêz no
Governo anterior,x-não quere-
mos competir em ...íttérla de
educação. Agindo siííriciosa-
mente, o Governador Negrão
de Lima autorizou os emprei-
teiros o, construírem, com pra-
zo fixo, 54 salas de aula. Va-
mos recebê-las dentro de 72
horas.
OS EXCEDENTES

Persistindo no tom doutrina-
rio, e sem receber apartes, afir-
mou o Secretário Benjamim de
Morais que o encarecimento do
custo de vida, transferindo a
classe média para a rede ofi-
ciai, obriga a Secretaria aman-
ter .o terceiro turno. "Temos,
hoje, 60 mil excedentes. O ter-
ceiro turno, no estágio atual,
torna-ss, portanto, um expedi-
ente inevitável para 'qualquer
Governo. Introduzido com o
Professor Anísio Teixeira, há
muitos anos, é um mal que
atinge todos os Estados, inclu-
sive São Paulo. Em Mato Gros-
so, até agora, há cinco turnos
em funcionamento."

O fator econômico vai exi-
gir a construção de 1 400 salas
de aula para que, em 1968, pos-
sames eliminá-lo. O Governa-
dor, revelando alta compreen-
são para os problemas da edu-
cação, concordou em mão fazer
cortes nas verbas da Secreta-
ria. Apesar de tudo, continua-
mos fazendo salas mais baratas
que no Governo Carlos Lacer-
da. Por outro lado, buscamos
uma fórmula de corrigir os atri-
tos entre o ensino primário e o
médio. A unidade integrada, jâ
aprovada pelo Governador, po-
dera eliminar estes atritos, pois
será dirigida por um técnico do
ensino médio.
O PROBLEMA

Vamos, finalmente, lutar
por melhores salários para as
professoras. Três estudos, pre-
parados por técnicos da Secre-
taria de Educação, estão com o
Governador para exame, A fl-
lesofia do ensino primário será
mantida, mas o ensino supletl-
vo carece de reformulação. Os
ataques da imprensa não ine
amedrontam. As criticas não
me farão morrer de úlcera no
estômago. Não desejo competir
com o Governo anterior, que,
realmente,-, trabalhou muito —
finalizou o Professor Benjamim
de Morais.
MOVIMENTAÇÃO:

Apesar da falta dé energia
que constantemente e sem ho-
ra prevista atinge o Edifício
Estáclo de Sá, onde funciona a
Secretaria de Educação, o nú-
mero de mães que compare-
ceram, ontem,, ao 9.° andar,
para providenciar a transfe-
rência dos filhos das escola3
particulares para as públicas,
ultrapassou a casa dos 200.

O próprio Secretário de Edu-
cação — que foi obrigado a
descer e a subir os 10 andares
a pé — cruzou no meio àn.cz-
minho com dezenas de mães
que, já desesperadas pela situa-
ção dos filhos e ainda obriga-
das a subir escadas, lamenta-
vam a atual Administração e
a hora em que nela haviam vo-
tado.
UM EXEMPLO

Viúva de militar e mãe de 7
filhos menores, a Sra. Lila Fer-
nandes Guimarães é apenas
um exemplo entre os muitos
casos que diariamente apare-
cem na Secretaria de Educação.
Dona Lila quer transferir a
filha do Colégio Maria Ima-
culada, onde ela terminou 'o
Ginásio, "para qualquer esco-
la da Cidade, desde que seja
estadual."

Com 7 filhos menores para
criar e vivendo da reduzida
pensão de seu marido, — ex-

primeiro-tenente do Exército,
Dona Lila não tem mais con-
dições de pagar NCrS 30,00
(trinta mil cruzeiros antigos),
sem contar a taxa de inscrição
que no Colégio Maria Ima-
culada já atinge a casa dos
NCrS 60,00 (sessenta mil cruzei-
ros antigos).
RECLAMAÇÕES

As queixas que mais se ou-
vem na Secretaria de Educa-
ção são as de que os diretores
dos colégios estaduais nem se-
quer se abalam para dar Infor-
mações precisas aos pais. Limi-
tam-se a colocar listas e mais
listas na portaria, rçcomendan-
do aos funcionários que não es-
tão para ninguém; ou que qual-
quer informação a mais deve-
rá ser obtida junto ao Secre-
tário de Educação.

As idas e vindas dos pais à
Secretaria já se tornou rotl-
na e até os funcionários mos-
tram-se cansados em ter que
dispensar a maioria, que não se**
contenta mais em receber ape-
nas um não na porta do Gabi-
nete do Secretário.

Os próprios funcionários da
Secretaria de Educação são
quase que unânimes em afir-
mar que o Govêmo estadual
deveria, a partir de agora,
quando já se está tornando
desesperadora a situação dos
pais que não mais podem ter
os filhos em colégios parti-
culares, dedicar um pouco maia
de atenção aos ginásios.

Existem, na Guanabara toda,
somente 14 ginásios diurnos,
12 noturnos, 27 colégios de se-
gundo ciclo (clássico e cienti-
fico), afora algumas escolas
integradas, insuficientes para
a demanda. Cerca de 50 giná-
sios estão dispensando para os
colégios estaduais mais de 4
mil alunos, quando o número
de vvgas para estes mesmos
colég,os não ultrapassa a casa
Uos dois mll.
OTIMISMO OFICIAL

Segundo o Gabinete do Se-
cretário de Educação, ainda
êste ano serão construídos 88
ginásios e colégios, e feita a
reparação dos que funcionam
em estado precário. Para estes
funcionários, o ano de 1967 se-
rá "a época em que-a nossa
Secretaria mostrará ao público
tudo aquilo de que é capaz.
Vocês vão ver".

A Secretaria de Educação
ainda não tem um número cer-
toadas pessoas que já pediram
transferência de seus filhos,
quantas dessas transferências
foram concedidas. Ao que se
sabe, aquele órgão deverá ter,
até o ílnal do mês, iun balau-
ço geral do problema, inclusi-
ve dando a situação econômi-
ca e social do solicitante.

Excedentes cie Economia
acamparão hoje em frente
à escola para obter vaga

Cansados do "esperar muito tempo por resoluções que
não foram tomadas", os excedentes da Faculdade de Ciên-
cias' Econômicas do Estado da Guanabara vão acampar
às 11 horas de hoje, em frente à escola, para recolher as-
sinaturas em apoio às suas reivindicações.

Os excedentes em número de 231 — tomaram a de-
cisão após uma assembléia-geral qüe terminou ao íim da
noite de ontem com o lançamento de uma nota, na qual
afirmam sua disposição de ir "às últimas conseqüências
para ver reconhecidos os seus direitos".

cia

A NOTA
__ a seguinte, na Integra, a

nota expedida pelos exceden-
*'A Comissão dos Excedentes

da Faculdade de Ciências Eco-
nômicas da Universidade do
Estado da Guanabara, após
esperar muito tempo por re-
soluções que ainda não foram
tomadas, vêm por meio desta
nota esclarecer à opinião pú-
blica que:-

I) Há 231 alunos aprovados
pelo critério adotado pela Fa-
culdade que é .obter média
acima de 4 nas provas eliml-
natórias e nota diferente de
zero na classifica tória;

II) os diálogos com o Reitor
da Universidade e com a Dl-
retora da Faculdade foram ne-
gativos, jâ que nada se con-
seguiu de objetivo;

III) não obtlvemos até ago-
ra ajuda por meio do Govêr-
no do Estado para o aprovei-
tamento de todos os aprova-
dos;

IV) na luta pelo direito de
estudar o que 

'fazemos é uma
demonstração de patriotismo e

não um movimento visando
anarquia;

V) estes excedentes, que lu-
tam de todas as maneiras pos-
síveis, obtiveram apoio con-
creto da imprensa escrita e'
falada;

¦VT.") temos o apoio integral
do DCE e do' DAPL;

Convidamos a classe estu-
dantil e o povo para inaugu-
ração de uma barraca a ílm de,
recolher assinaturas apoiando
nossas reivindicações. A inau-
guração será hoje, terça-feira,
dia 7 de março, em frente à
Faculdade, na Avenida Mem
de Sá, 261, às 11 horas.

Em virtude de sabermos que
o fundamento dos obstáculos
que se nos impõe são as es-
truturas arcaicas que regem o
País em geral e o ensino em
particular, .'temos a disposição
de ir às ú 1 t i m as conse-
qüências para conseguirmos
ver nossos direitos reconheci-
dos, convocando os colegas
aprovados (os 231) para uma
assembléia-geral amanliã/ às' 
19 horas, na própria Faculda-
de."

Medicina defende verba
em Goiás com xima greve

Goiânia (Correspondente) —
Os 350 alunos da Faculdade
de Medicina da Universidade
Federal ds Goiás iniciaram
ontem uma greve de 48 horas
porque o Ministério da Educa-
ção, além de não atender ao seu
pedido de aumento do número
de leitos necessários às aulas
práticas, ainda cortou em 12%
a verba destinada à escola.

Os alunos alegam que "a
Faculdade funcionava com 140
leitos, habendo* uma necessi-
dade de mais 30 ou no mini-
mo 10, devido ao número de
alunos, mas com a redução da
verba as enfermarias entra-
ram em colapso e a escola fi-
cou sem condições de funcio-
namento.

A grave é geral e foi decidi-
da ontem cedo pela assembléia
da entidade que congrega os
-alunos da escola. Uma comis-
são informou que o funciona-
mento des 150 

"leitos 
é absolu-

tamente necessário à normal!-
zação das aulas práticas.
NO NORDESTE

Recife (Sucursal) ---OsPre-
sidentes dos Diretórios Cen-
trais de Estudantes da UFP,
PUC e Universidade Rural te-
legrafaram ontem ao Presi-
dente Castelo Branco, pedindo
a libertação de três estudan-
tes "presos e espancados pelo
DOPS" quando distribuíam
panfletos considerados subvér-
sivos.

Negrão abre prédio com "Máscara"
Ao som da Máscara Negra e

Colombina Iê-Ic-Iê, executadas
pela Banda da Polícia Militar,
o Governador Negrão de Lima
inaugurou na manhã de ontem
o nôvo prédio da Escola Nor-
mal Carmela Dutra que, a
exemplo das demais escolas
normais da rede oficial, só ini-
ciará o ano letivo a partir do
próximo dia 13.

Essa foi a primeira vez que
o Governador do Estado pre-
sidiu a uma cerimônia ao som
de músicas carnavalescas, ino-
vação da Polícia Militar para
amenizar o cansaço provocado
pelos longos discursos das so-
lenidades oficiais, embora ti-
vesse recusado-se a acompa-
nhar. os estudantes no > baile
improvisado. S
LOUVORES

Numerosos deputados, como-
os Srs. Gonzaga da Gama o
José Colagrossl, aproveitaram
a ocasião para, em seus dis-
cursos, louvar a administração
Negrão de Lima. Embora fôs-
se grande o número de pessoas
que desejavam usar da pala
wa, os discursos foram limita-

dos. Quando chegou a vèz do
Secretário de Educação, o pro-
fessor Benjamim de Morais
pediu a Deus pelo Sr. Negrão
de Lima, aconse!hando-o a ter
fé "para melhor lutar contra
os caluniadores".

Em seu discurso, o Goiorna-
dor Negrão de Lima criticou os
que "o caluniam e que o
acusam de ser o responsável
pelas tragédias causadas pelas

¦ chuvas e pelo desmoronamento
de edifícios em Laranjeiras". ,
A DIVINDADE

— Eu não sou adivinho nem
divino — disse o Sr. Negrão de
Lima — parfi saber quando e
como vai chover nesta Cidade.
Não tenho podères sobrenatu-
rais nem ligações diretas com
o Todo-Poderoso. O que estão
fazendo comigo é uma infâmia,
uma monstruosidade e só Deus
sabe quanto eu sofri com aque-
las pessoas que tiveram seus
lares atingidos pelas enchen-
tes.

Quase chorando e levando
as mãos constantemente ao
peito, o Sr. Negrão de Uma
chegou a preocupar os homena

de sua segurança, que ficavam
meio assustados cada vez que
o Governador elevava a voz.'

Quando concluiu o seu dis-
curso, o Sr. Negrão de Lima
percorreu as instalações, mos-
trando-se surpreso quando ou-
viu a Banda da Policia Mili-
tar tocando as músicas do úl-
timo carnaval. Aproximando-
se do-parapeito da janela, no
segundo andar, o Governador
Negrão de Lima foi surprpen-
dldo corq o baile improvisado
dos alunos da Escola.
HORA DO SERVIÇO

Embora tivesse sido convi-
dado para acompanhar as
evoluções das moças e dos ra-
pazes, o Sr. Negrão de Lima
recusou-se delicadamente, ale-
gando "que estava de serviço".
Alguns envelopes, com pedidos
de empregos,, foram colocados
na mesa onde estava sendo
servido um coquetel.

Leia editorial"Educação"

Universitários mineiros
Lei Siipliei está

agora pior dò qne nunca
Belo Horizonte (Sucursal) — O Presidente do Direto-

rio Central, dos Estudantes da Universidade,..Federaisdo
Minas Gerais, universitário José Mateus, disse ontem, que,
apesar do decreto-lei do Presidente Castelo" Branco que
modifica a Lei Suplici. ser mais opressor do que ela mes-
ma, "os estudantes mineiros poderão acatá-lo para não
perderem o patrimônio da União Estadual dos Estudantes
e outros direitos adquiridos".

O Presidente do DCE disse que a "tendência do Con-
selho Administrativo, que se reúne hoje, é reconhecer for-
malmente o decreto-lei como a Lei Suplici, mas a orien-
tação que continuará determinando os movimentos estu-
dantís será a ditada pela extinta UNE, cujos princípios
são incompatíveis com a ditadura, pois não aceita as en-
tidades impostas, mas sim as eleitas pelos universitários.

FECHADA
A União Estadual dos Estu-

dantes' de Minas Gerais está
fechada desde agosto do ano
passado, quando promoveu em
Belo Horizonte o Congresso
da UNE.

Apesar disso a UEE coman-
dou todos os movimentos uni-
versitárlos em Minas, e orga-
nizou todas as passeatas que
terminaram em brigas de es-
tudantes e policiais no ano
passado. Com a extinção, sua
sede — uma casa de dois pa-
vimentos — poderá sem entre

gue à Universidade Federal de
Minas Gerais ou ao DCE.
NO SUL

Porto Alegre (Sucursal) — O
Presidente do Diretório Cen-
trai de Estudantes, Sr. Rubem
Suffert, e o Presidente do Dl-
retório' Nacional, Sr. Conrado
Alvajes, seguirão hoje-para o
Rio a fim de avistar-se com o
Presidente eleito Costa e Silva
e o futuro Ministro da Educa-
ção, Sr. Tarso Dutra, para pe-
dir-lhes a modificação do De-
creto-Lel que reformulou a Lel
Suplici.

Rafael nega exis
"Guarda "pensando na ARENA
Brasília (Sucursal) — O

Deputado Rafael de Almeida
Magalhães declarou ontem,
para fixar posição, que não
existe nem nunca existiu a
guarda vermelha, mas uma
conse iência generalizada de
que a ARENA precisa trans-
formar-se, com urgência, num
partido político que exprima a
tendência do tempo e ansieda-
de nacional.: — Só assim — afirmou —
o País iniciará a grande tra-
vessia, rompendo as amarras
que o prendem ao passado pa-
ra lançar-se à conquista do
país real, que busca e precisa
afirmar-se.

Nôvo estilo
- — O nosso propósito — coni-
tinuou o Deputado carioca —
é de fidelidade à ARENA.
Mais importante, porém, que
a simples fidelidade é de lutar
para a sua transformação num
instrumento eficaz de ação po-
litica, como intérprete de uma
orientação doutrinária e pro-
gramática que traduza a aspi-
ração nacional. Não basti, uma
grande "expressão numérica. E
indispensável que a unidade
partidária seja alcançada, vi-
sando a uma decidida ação
política destinada a modificar
a fisionomia do País. Somos
contra a unidade pela unida-
de. A unidade — como ipretex-
to para obtenção de vantagens
pessoais ou manutenção de
privilégios Injustificáveis que
asseguram a sobrevivência de
um estilo de ação política in-
compatível com a gravidade
da hora — esta não nos in-
teressa. Também não nos in-
teressa um partido sem vigor
e sem conteúdo, alienado da
realidade social do Pais, e sem
alma para interpretar e con-
duzir o processo político em
estilo nôvo.

Encerra-se agora um pe-
ríodo extremamente perturbado
da vida nacional, que deixou
marcas traumáticas profundas.
As forças políticas foram con-
duzldas pelos acontecimentos,
tangidas pslos fatos, com pou-
ca Influência sobre os rumos
do processo. Este fenômeno não
pode e não deve repetir-se, sob
pena, de se fazer um vácuo se-
parando o poder civil do poder
militar, o Estado e a Nação,
o* povo e o Governo. Mas, se
quisermos orientar o processo,
teremos que rever conceitos, al-
terar o nosso comportamento,
como condição para recuperar
a autoridade moral e, assim,
despertar a confiança do povo
na sua elite dirigente. Precisa-
mos nos colocar à • altura
das responsabilidades da hora,
evitando consagrar e valorizar
o pequeno Jogo das habilidades
políticas, dos traques, das com-
binações de bastidores, cm que
se estiola e se esteriliza a ação
politica. O momento exige
grandeza, audácia e arrojo. A
ARENA só cumprirá o seu pa-
pel — fundamental na restau-
ração da normalidade demo-
crática — se a sua liderança
procurar identificar-se com a
angústia coletiva que domina o
País, ansioso por participar do
esforço nacional que há de
romper a barreira do subde-
senvolvimento econômico, so-
cial.e político. Mas a arranca-
da há de começar pela derru-
bada da barreira do subdesen-
volvimento político, impregnan-
do-se a ação partidária de um
espirito nôvo, de uma nova
mentalidade, de um nôvo im-
pulso em que a preocupação
dominante seja a de eliminar
as causas reais da crise nacio-
nal: a miséria, a fome, a igno-
rãncia e a doença.
Esforço integrado

Prosseguiu o Deputado Ra-
fael de Almeida Magalhães:

O Congresso não pode ser
apenas um palco de exibições
personalistas. Nâo podemos
continuar a usar uma língua
que não encontra eco na opi-

nião nacional. Temos que ser
contemporâneos do nosso tem-
po. O País entra na última
metade do século "XX. A sua
elite dirigente persiste, em
grande parte, acorrentada ao
passado, buscando simplesmen-
te sobreviver, desatenta ao País
real. O povo quer ação efeti-
va, precisa e quer confiar. Se
a elite política reformar-se a sl
própria, compenetrando-se do
seu papel, encontrar-se-á com
o povo e poderá, então, condu-
zir o processo político no rumo
da democracia e do desenvolvi-
mento.

¦ — A esperança nacional está,
mais uma vez, pronta a aten-
der ao apelo de sua elite. Até
mesmo a Oposição pressente
êsse estado de espírito. Só a
ARENA parece anestesiada,
quando a sua responsabilidade
histórica é muito maior. O que
se assiste é mera disputa por
posições a serviço de pequenas
ambições no mais puro estilo
da tradição política nacional.
Temos que nos mobilizar para
mobilizar o País. Temos que
exigir que se integrem a admi-
nistração e as forças políticas
que compreendem a necessida-
de de uma revisão profunda do
comport?mento da elite diri-
gínte, num único esforço capaz
de sacudir o País, enfrentando
com impetuosa decisão os
grandes problemas nacionais.
Nossa influência deve ser usa-
da para obrigar o Governo a
fugir das abstrações, do debate
teórico, da simples expedição
de decretos e leis, para cons-
trangê-lo, se necessário, a en-
carar os problemas concretos
que estão a desafiar solução,
através da ação renovadora. O
nosso dever básico é exigir res-
peito pelas prerrogativas do
Congresso, a começar por levar
o Congresso a respeitar-se a
si mesmo e a preencher, com
espírito público, toda a área de
sua competência, y

Frisa o Deputado Rafael de
Almeida Magalhães que a rc-
tomada do desenvolvimento te-
rã de ser a pedra de toque da
ação governamental em todos
os setores.

A elite política — decla-
rou — tem o dever de exigir
êsse comportamento. O com-
bate á Inflação terá que se su- i
bordinar ao objetivo estratégi-
co do desenvolvimento. Da
mesma forma, a política edu-
cacional, a politica agrária, a
política trabalhista, a política
exterior, a política crediticia, a
portuária, a tributária. O pró-
prio conceito de segurannça
nacional tem que ser revisto,
pois na verdade a paz social
depende do desenvolvimento.
Nesse, sentido, precisamos exi-
gir que. as corporações milita-
res sejam mobilizadas e inte-
gradas no esforço nacional, vi-
samdo ao desenvolvimento.

Tudo Isso — prosseguiu —
exige um engajamento do Pais,
do empresário nacional, dos
estudantes, dos trabalhadores,
dos intelectuais, o que só será
obtido através de um amplo
esforço de mobilização que de-
ve ser de responsabilidade da
elite política e, sobretudo, da
ARENA, a primeira preocupa-
ção, pois, há de ser a de des-
carregar a atmosfera, com pro-
vidências imediatas que devol-
vara a todas «s categorias 60-

/

ciais a tranqüilidade, a segu-
rança e a fé no seu próprio es-
forço e nos destinos nacionais.
Este o clima da grande traves-
sia. Esta a mística e ser des-
rperteda e que só poderá expio-
dir se compreendermos o sen-
tido histórico da nossa missão.

Temos que exigir do Go-
vêrno — acentuou o Deputado
—, para que possamos apoiá-lo,
não cargos, mas escolas para
todes, mariculas para os exce-
dentes, saúde ao alcance de to-
dos, a aceleração do programa
de construção de casas. Pois a
democracia que precisamos er-
guer e consolidar é da igual-
dade concreta de direitos, fun-
dada na igualdade de oportu-
nidades e náo numa igualdade
abstrata, gritantemente des-
mentida pela realidade.- Só as- ,'|
sim o povo brasileiro partici-
para, ütilmente, do esforço para *
o desenvolvimento e podere-
mos ingressar num estado tecno-
lógico superior que caracteriza
as nações do Século XX. Te-
mos que exigir do Governo o
estímulo ao empresário nacio- |f
nal, até mesmo como condição
para garantir emprego a uma
população jovem que em quan-
tidade cada vez maior procura
oportunidades de trabalho. Te-
mos que exigir uma política
externa que fuja ao adesismo .;'
incondicional e à agressão ver-
bai, para se transformar num
instrumento maduro a serviço
dos interesses do País no pro-
cesso de desenvolvimento. Te-
mos que estimular a produção j
agrícola, aumentando a sua
produtividade, não nos confor- \
mando com uma regorma agra-
ria feita no papel, sem uma
visão adequada do potencial de
expansão que deve presidir à
evolução do contetxo agrário.
Uma ameaça

Em conclusão, disse o Sr.
Rafael de Almeida Magalhães:

Se a liderança da ARENA
não se' compenetrar de que
essa é a ação que se exige do
Partido, como única resposta
a outras tentativas de condu-
ção do processo político, tais
tentativas tenderão a crescer
e terminarão canalizando era
seu favor a frustração que se
acentuará à, medida em que 03
anseios de renovação não fo-
rem atendidos. O povo já não :- ¦
se conforma com soluções me-
díocres. É imperioso que a ação
política da ARENA- abra no-
vcs horizontes, novas perspec-
tivas, a fim de vencer o seu 1
atrazo e torná-lo contemporá-
neo da sua época, Se não ti-
vermos grandeza para superar |
nossas próprias deficiências e I
contradições, as perspectivas
do futuro serão sombrias: vol-
tar a um passado que o Paia
repudia ou precipitar uma
aventura totalitária que a
consciência nacional repele.
Cabe-nos abrir o caminho pa-
ra a conquista do futuro. Náo
nos serve nem a aliança com
o passado nem a submissão a
dispositivos de força. Não nos
serve nem a frente ampla nem
a ditadura. Temos em mãos
todos os instrumentos para
vencer as dificuldades. Se ira-
cassarmos, o Julgamento da
História será implacável.

à sua rede de Concessionários, para a venda, de produtos, peças de reposição e Assis-

tência Técnica "EUCLID" -'(Máquinas de Terraptenagem e Transportadores

Basculantes), para as regiões de Minas Gerais, Rio" de Janeiro,

Guanabara e Espírito Santo.

s

chegou a preocupar os homena  vimentos — poderá sem entre-

••"" perto e fazendo-se presente ao crescente desenvolvimento do MtffV^ ^ Cj <%'*&"- &fa*m>'^^*S1»* H
e, sentindo-se honrada, vem de público congratular-se • com as classes * V-Y >:'^SÍ^^^^^HÉ^fâ

!. "produtoras, comerciais e industriais", pela incorporação de <v- 
'a A ^^^^^SÊÊÊ^KÊM

... i w^, -&!JjjM[

IeuminüisI [montes-a! '><tJ^^^^H|
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. MONTAGEM E ENGENHARIA S.A. ^^
R. Juiz de Fora, 259 - BELO HORIZONTE-MG Av. Rio Branco, 26-A-10.° - RIO DE JANEIR0-GB ^^É

____________________
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presenças na reiuiião dos
Governadores em Curitiba

Curitiba (Do Correspondente) — O futuro Mi-
nistro da Fazenda do Governo do Marechal posta e
Silva, Prof. Delfim Neto, confirmou sua presença em
Curitiba nos dias 9 e 10 deste mês, em companhia
tío Governador Abreu Sodré, a fim de participar da
reunião de Governadores e Secretários de Fazenda
dos Estados da Região Centro-Sul do País, para de-
,}>ater problemas ligados à elevação da alíquota do

...ICM para 18%.
Além do Chefe do Executivo e do titular de fi-

nanças de São Paulo, também confirmaram sua par--" ticipação naquela reunião os Governadores Jeremias¦Fontes, do Estado do Rio, Otávio Laje, de Goiás, e Ivo
Silveira, de Santa Catarina, que virãcfacompanhados

.,dos seus Secretários de Fazenda. v

Petrobrás entregou 150 mil
barris diários, oleoduto e
2 usinas de asfalto em 66

A conclusão do oleoduto Rio-Belo Horizonte e de duas
fábricas de asfalto no Nordeste, a Incorporação de quatronavios à Prota Nacional de Petroleiros — PRONAPE ,
e a inauguração do sistema de escoamento do campo de
Carmópolis foram as principais realizações da Petrobrás
em 1966.

Nos últimos dias de dezembro de 66, foi superada amarca de produção de 150 mll barris diários, o que repre-
senta um incremento de 50% comparado aos índices atin-
gidos no período anterior. O oleoduto, de 365 quilômetros,com investimentos de NCr$ 70 milhões (setenta bilhões de
cruzeiros antigos), possui capacidade de vazão de 45 mil
barris diários de petróleo bruto, para processamento na
Refinaria Gabriel Passos.

- PIMENTEL NA POSSE

O Sr. Paulo Pimentel, qüe
_ estará em Brasília no dia 14
„ para as solenidades de posse" do Marechal Costa e Silva, in-'iormou à imprensa que êste
cano não irá à Assembléia Le-

gislativa para ler a mensagem-'relatório das atividades do Go-
vêrno, porque êste ato está pre-"" \-Sto para todo o dia 15 de
março, que coincide com o da

. oscençâo do' Presidente.

Para cumprimento do dis-
positivo constitucional, o Go-
vernador paranaense enviará a
mensagem ao Legislativo peloChefe de sua Casa Civil, quelera a introdução, de acordo
cora as normas legai_ vlgen-
tes.

Face à coincidência de datas,
o Sr„ Paulo Pimentel já con-
sultou a mesa da Assembléia,
dando conhecimento de sua
decisão de estar presente às ce-rimônias de posse do Marechal
Costa e Silva.

Minas acha ilegal a
alta da taxa do ICM

OBRAS DA PETROBRÁS
A Refinaria Gabriel Passos

deverá ser inaugurada ainda ês-
te ano. Enquanto Isso, o oleo-
duto Rio—Belo Horizonte
transportará derivados da Re-
finaria Duque de Caxias, loca-
üzada no Estado do Rio, paraconsumo da Capital mineira,
Esses derivados, antes trans-
portados por caminhões, com a
operação do oleoduto tiveram
imediata redução nos preços,
com - praticamente eliminação
dos fretes.

As duas fábricas de asfalto
inauguradas pela Petrobrás
1866, uma em Madre de Deus,
Bahia, e outra em Fortaleza,
produzirão, juntas, 180 mil
toneladas anuais, duplican-

do, assim, a capacidade
instalada no País. Os investi-
mentos realizados em ambas,
totalizaram NCr$ 11,7 milhões
(onze bilhões e setecentos mi-
Ihões de cruzeiros antigos). Sua
produção é suficiente para pa-
vimentar, anualmente, 3 mil
km de estradas. O Brasil pos-sui 600 mil km de rodovias, dos
quais apenas 3% são asfaltados.

A entrega à Petrobrás de
quatro navios, por estaleiros
nacionais, aumentou para 42
mil tdw a capacidade da Frota
Nacional de Petroleiros. A con-
clusão do sistema de escoa-
mento do campo de Carmópo-
lis foi a etapa final do plano
destinado a dar 150 mil barris
diários de petróleo ao Brasil.

.... FLUMINENSES CONTRA
AUMENTO

1^ Niterói (Sucursal) — Uma•'comissão de citricultores flu-• ¦minenses, integrada entre ou-
jtros por pequenos produtores-, de laranja, banana, mamão e
,.; maracujá, procurou o Gover-

jnaáor Jeremias Fontes no Pa-
;_ácio do Ingá para lhe pedir''que defenda no encontro de
£e;retá-ios de Finanças, dia 9,'-¦mo Paraná, uma incidência me-
nor do Imposto sôbre Circula-
ção de Mercadorias para a
proáunão de frutas.

Alegaram os citricultores que
os 15% que pagam do Imposto
íôbre Circulação de Mercado-
rias leva toda a margem de
lucro que a produção de frutas
deixa no Estado do Rio, onde
as pragas diversas destroem
anualmente, além de chuvas
periódicas, metade de qualquer
tipo de lavoura citricula.
ISENÇÕES

Os produtores de leite, fru-
tas e legumes gozaram até 31
de dezembro de 1966 da isen-
ção de impostos, quando não
possuíam, paralelamente com
as culturas, indústrias de bene-
ílciamento, que caiu quando
da entrada em'vigor do nôvo
Código Tributário Nacional, a
1 de janeiro do corrente ano,
que acabou, ao trocar o Impôs-
fo tíe Vendas e Consignações
pelo de Circulação sôbre Mer-
cácorias, com todos os privi-
légios fiscais.

Ant-S, os citricultores flu-
minenses reclamavam contra o
Governo da Guanabara, para
onfe vão 80% das frutas rprodu-
ziãas no Estado do Rio, que
lhes cobrava, a exemplo do-És-
tado de origem, num caso ti-
pbo de bitributarão, o Impo. to
de Vendas e Consignações. ___-
te fato e mais as pragas quecastigam a lavoura citricula
foram, por sinal, de acordo
com um levantamento ree.liza-
do pela Secretaria de Agri-
cultura, há seis meses, apon-
tados como causa da quedaanual da produção de fruins no
Estado do Rio, principalmente
de laranja e abacaxi.
SEM BASE JURÍDICA

Belo Horizonte (Sucursal)— Cs líderes das entidades de

classes produtoras de Minas
Gerais extinguiram, ontem, acomissão que havia sido forma-
da para coordenar uma cam-
panha nacional contra o au-
mento de alíquotas do Impôs-
to sôbre Circulação de Merca-
tíorias, por consideArem "sem
base jurídica qualquer preten-são de aumento que os Gover-
nos estaduais reividicarem nos
próximos meses".

Os empresários mineiros sus-
penderam sua campanha de-
pois de verificar que o AtoComplementar n.° 35, editado
na semana passada para alte-rar o sistema de distribuição
de verbas aos Municíaios, prol-•bia qualquer aumento de im-
poatos sem uma prestação decontas que prove queda da re-celta.

A Federação das Indústrias
de Minas, entretanto, enviou on-tem como seu representante
à reunião de Curitiba, o Sr.Antônio Mourão Pena. £_e
atuará como observador dosempresários mineiros no encon-tro convocado pelo Governo
paranaense, que, segundo in-formam os lideres do comércioem Minas, não conta nem como apoio .das entidades de cias-se do Paraná, que também fa-zem oposição a qualquer au-mento da alíquota do ICM.
PARANÁ VETA

Curitiba — (Do Correspon-dente) — o Sr. Noel LoboGuimarães, Presidente da As-sociaçao Ccmercial do Paraná,'declarou ontem que as classeseconômica» paranaenses estãomobilizadas para fazer frenteao pretendido aumsnto dasalíquotas do Imposto sôbreCirculação de Mercadorias.
Acrescentou' que na próximaterça-feira, na área da Asso-ciação Comercial, estarão reu-nidos representantes de enti-dades de todo o interior do Pa-raná, e que já foram convida-dos psla associação, tendo con-firmado suas presenças.
O. Presidente da Federaçãodas Associações Comerciais doParaná frisou que a luta nãoé só das classes econômicas,

mas, principalmente de todosos contribuintes, "que nãomais suportam gravames íis-cais".

Comércio mineiro condena
redução no horário para
funcionamento dos bancos

Belo Horizonte (Sucursal) — O Presidente da Asso-
ciação Comercial de Minas, Sr. Avelino Meneses, oficiou
ontem ao Banco Central da República, protestando contra
a decisão que determina a redução no horário de funcio-
namento externo dos estabelecimentos bancários, e pedindo
que estes fiquem abertos até às 17h30m e mantenham um
horário matutino, "pelo menos para atendimento de nume-
rosos outros serviços". *

Afirmou o Sr. Avelino Meneses que "se quer reduzir o
horário externo dos bancos para possibilitar-lhes uma bai-
xa nos custos operacionais", esquecendo-se do interesse —
também relevante — daqueles que se utilizam desses ser-
viços especializados, e que têm enfrentado crescentes difi-
culdades para serem atendidos pelos bancos.

e não oferece perspectivas da
melhoria imediata ante a soma
de serviços prestados pelos ban-
cos, que se vê acrescida de no-
vos Itens t.do mês".

E argumenta:
— O sistema bancário prestahoje uma gama de serviços à

coletividade, coletando lmpoa-
tos federais, estaduais e muni-
cipais, recebendo. contribuições
do INPS, contas de água, lu_i
telefone, promova a arrecada-
ção e o preenchimento do fi-
charlo do FGTS.

EFEITO

Disse mais o Presidente da
Associação Comercial que "não
entende como a redução de ho-
rário externo dos bauces possarefletir positivamente na redu-
ção dos custos", pois "o comer-
cio è a indústria têm sentido
justamente o contrário, ou seja,
uma elevação nas taxas de ser-
viços cobradas, e sempre maio-
res dificuldades e empecilhos no
atendimento dos clientes. O
atendimento bancário está cada
vez mais deficiente, afirmou êle,

y^iS^\J||l|| LETRAS DE CÂMBIO"Sul Americana"
- ao portador
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examina
crise entre
canavieiros

Niterói (Sucursal) — O Go-
vernador Jeremias Fontes
anunciou para hoje uma re-
união no Instituto do Açúcar
e do Álcool, sob o seu patro-cínio, entre usineiros e plan-tadores de cana do Estado do
Rio, na qual acredita que
possa sair a fórmula que so-
lucionarfi a crise da agro-in-
dústria /açucareira fluminense,,
que ocorre quase todos os anos
no período da entressafra, com
os lavradores rerlamando pa-
gamento de cotas dos produ-tores.

A reunião, prevista para as
14 horas, íoi acertada paioGovernador com o Presiden-
te do IAA, Sr. José Maria No-
gueira, domingo à tarde, como
medida acauteladora contra
uma greve geral dos 1 600
plantadores de cana de Cam-
pos, que se reuniram, no mes-
mo dia, pela manhã.

FUNDO CRESCINCO
A 41 DISTRIBUIÇÃO

TRIMESTRAL, do
está sendo paga
aos Inversores
registrados até

Cr$ 1
~1PPOR

OTA

28.2.67
Ex-distr.
Valor da
Cota

Cr$ 588

Valor, do Fundo Cr$ 39.24_.18/.569

Cr$ 2.382.000
Valor de Cr$ 100.000, líquidos,
investidos em 15-2-57, com
relnversão das distribuições
Faça seu dinheiro trabalhar para V.. Investindo hoje em
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GRUPO
FUNDO HAUES
Informa..
Valor da cota HOJE :

BOLSAS E MERCADOS

HALLES ', nn; *Â < fttó' S.
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FUNDO HALLES DE INVESTIMENTOS
Ad mini*-rad o porHALLES S/A - Investimentos, Crédito • Financiamento

Capllal • Roí.rvai: NCr$ 1.173.879,56
Ru* Gontal.ll Diai, í» . So_,.l_ja . Tell.t 53-1189, 32-8338 • 52-7340

DÓLAR
Compra
Venda .
LIBRA

MOEDAS

2,70
2,715

Compra 7,48
Venda  7,59
LIVRE

7,53705 « a NCrS 7,58571. Fechou
Inalterado.

MANUAL

Na abertura do mercado decambio manual, o dólar papelr _ " ii! o u com compradores aNCrS 2,70 • vendedores a NOr$
...1»; a libra a NOrS 7,48 e aNCrS 7,59. Fechou Inalterado.

O Banoo do Brasil e os ban-
cos particulares operaram às se-
guintes taxas:

Alem.

Moedas
Dólar  2,70
Dólar Can. . 2,49480
Libra  7,53705

Ccmpra VendaO mercado de câmbio livre
abriu ontem, calmo c Inalterado,
com o Banco do Brasil e os ban-
cos partlculaires comprando o dó-
lar a NOrS 2,70 e vendendo a Franco Belga 0,054283 Õ,0547_0
NCr? 2,715; a libra a NCr$

Marco
Lira
Franco Suíço
Coroa Din. ..
Coroa Norueg.
Franco Franc.
Coroa Sueca .
Xelim Aust.
Escudo Port.
Peseta 
Poso Argent.
Peso Urug. .
USS Convênio
i RPC ......
Ouro Fino

GR  3

0,67928 0,08439
0,004318 0,004356
0,62275 0,62757
0,39015 0,39367
0,37746 0,38091
0,54545 0,54984
0,52266 0,52692
0,104469 0,106428
.0,093960 0,095839
0,045090 0,046698
0,008640 0,009502
0,029970 0,038281
2,70 2,71í
7,53705 7,58571

Franco Franc.
Escudo Port.
Peseta Esp. ..
Lira Ral. ..
Franc. Suíço
Poso Arg_nt.
Pê__ Urug. ..
Franco Belga
Bolívar 
Marco
Dólar
Coroa
Coroa

Can. .
Sueca .
Din. .

.038 2436 3,055 1228

2,715
2,51137
7,58571

TAXAS DO MANUAL

Florlm  0,74776 0,75327

Moeda»
Dólar ..
Libra ..

Compra Venda
2,70 2,715
7,48 7,5»

Coroa Norueg.
Escudo chil, .
Fiorlm 
Guaranis ....
Peso Bollv. .
Peso Colomb.
Peso Mexlc. .
Xelim austr. .
Sol peruano .

0,54
0,094
0,045
0,0045
0,613
0,0087
0,29
0,05
0,58
0,67
2,40
0,51
0,38
0,30
0,35
0,0042
0,018
0,16 '
0.10
0,21
0,09
0,09

0,545
0,0955
0,0457
0,004
0,628
0,0092
0,33
0,053
0.60
0,68 ;
2.52
0,53
0,40
0,32
0,41
0,0044
0,02
0,22
0.16
0,22
0,107
0,10

O total geral de títulos nego-
ciados ontem, na Bolsa de Va-
lôres, somou 1 118 933, rendendo
NCrS 971105,00, sendo que 
547 655 títulos foram vendidos
no Pregíio da Manha no valor
de NCrS 705 455,65, 568 872 no
Pregflo dá Tarde, no valor do

BOLSA DE VALORES
NOrS 261658,78, e 2 408 no mor-
cado de frações, no valor de
NCrS 3 990,59. Venderam-se ain-
da Letras de Câmbio na Impor-
táncda de NCrS 713 250,00. íi-
dlce BV— 101,3 com alta de 0,4.
As maiores altas verificadas no
Pregão da Manhã foram nas

seguintes OIAS: Nova América
Port.0, Belgo-Mlnclra, -Lojas
Americanas EX/DIR, Mesbla
ORD.», SSo Paulo Alpargatas,
Vale do Rio Doce PORT.» e
NOM.», c White Martins, cotan-
do-se com baixas as ações dos
Brasileiros do Roupas, CBUM,

Docas dos Santos e América Fa-
brll. No Pregáo da Tarde regis-
traram altos nas ações da Deo-
doro Industrial, Casa José SU-
va ORD.» e PORT.o, Antártica
Paulista e Cimento Aratu; ve-
rifi cando-se baixa apenas na»
ações do Moinho Fluminense.

MÉDIA S/N BOS TÍTULOS PARTICULARES DA BOLSA DO 1110 DE JANEIRO
6-3-67
3988

3-3-67
3955

27-2-67
3547

20-2-67
4112

Março dc 1966
3698

(Elaborada pela Organização S. N. Ltda.)
FUNDOS MÜTUOS DE INVESTIMENTOS

Data
Valor

da Cota
NCr?

Cit. Dist.
Cr$

Valor
do Fundo

Cr$ 000

FUNDO CRESCINCO
COND. DELTEC 
FUNDO HALLES ....
FUNDO FEDERAL ..
FUNDO ATLÂNTICO
FUNDO V. CRU2Í ...

3-3
2-3
3-3

28-3
28-2
3-3

0,60
0,49
0,50
1,09
0,25
3,42

10,00 março 40 053 081
22,00 dez.
33,00 dez.
30,00 nov.
12,00 jan.

140,00 dez.

4 497 677
1 717 188
I 480 609

991 569
614 966

Data
Valor

da Cota
NCrS

Últ. Dist.
CrÇ

Valor
do Fundo

Cr? 000

FUNDO TAMOIO .... 2-3
FUNDO BRASIL 23-1
FUNDO SBS (Sabbá.) 1-3
FUNDO NORTEO 26-1
FUNDO SUL BRASIL 28-2

0,97 48,00 dez. 199 219
0,24 2,50 doz. 107 272
0,11 8/10 1,00 dez. 198 033
0,61 20,00 maio 50 277
1,08 17,00 dez. 38 005

VENDAS REALIZADAS ONTEAI NA BOLSA DE VALORES

Ações Quant. Cot,

PREGÃO DA MANHA

B. DO BRASIL ... 6 640
IDEM  1 100
IDEM 90

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

A. VILARES, Pref. 500
IDEM  1 700
IDEM  500

ARNO  100
IDEM  9 900
IDEM  8 200

B. DE ROUPAS .. 10 700
IDEM  1 400
IDEM  1 800

BRAHMA, Pref. .. 1 700
IDEM  1 200
IDEM  3 800
IDEM  2 100
IDEM  10 900
IDEM  11 900
IDÉM  200

BP.AHMA, Ord. ... 200
IDEM  2 500
IDEM  1 900

C. B. U.  3 000
IDEM  500

D. DE SANTOS ... 3 000
IDEM 32 000
IDEM 27000
IDEM 21 400
IDEM  6 300

DONA ISABEL ... 700
IDEM 1 400
IDEM 3 700

F. BRASILEIRO .. 1 000
IDEM 3 500
IDEM 3 100

AMÉR, FABRIL' .. 17 20Q
ID3M 22 600
IDEM 1 200

SOUSA CRUZ .... 500
IDEM 4 000
IDEM 10 100
IDEM 3 700

4,95
4,98
5,00

1,78
1,79
1,80
0,76
0,77
0,78
0,52
0,53
0,54
2,05
2,07
2,08
2,09
2,10
2,11
2,12
2,01
2,02
2,03
0,49
0,50
0,64
0,65
0,66
0,67
0.63
0,66
0,67
0,68
0,83
0,84
0,85
0.40
0,41
0.42
2,40
2,41
2,42
2,43

A ç õ e Quant. Cot.

IDEM  3 200
N. AMÉR.. Port. .. , 500
IDEM  1 300

B. MINEIRA  10 700
IDEM  58 700
IDEM  400

SID. NAC, Port. . 1 000
IDEM  1 700
IDEM  8 600
IDEM  3 300

SID. NAC. Nom. . 4 895
HIME  4 300
IDEM  500

KIBON  2 100
IDEM  1 600

L. AMERICANAS -
C/ Dir  1 400
IDEM  400
IDEM  1 800

L. AMERICANAS -
Ex-Dlr  1 000
IDEM  300
IDEM  300

B. ESTRELA, Pref.
— C/ Dir  1 400
IDEM  100

MESBLA, Pref. ... 3 100
IDEM  500
IDEM  14 400

MESBLA, Ord  2 900
IDEM  10 900

M. SANTISTA —
C/ Dir  800
IDEM  200
IDEM  600

PETROBRÁS  32 297
SAMITRI  3 200
S. P. ALPARGATAS 59 600

IDEM  7 600
IDEM  17 500

V. R. DOCE, Port. 6 100
IDEM  1 000
IDEM  5 900

V. R. DOCE, Nom. 120
IDEM  4 500
IDEM  2 200

WHITE MARTINS . 200
IDEM  3 900

2,44
0,91
0,95
0,76
0,77
0,78
1,37
1,38
1,39
1,40
1,39
0,58
0,59
2,40
2,41

2,25
2,28
2,30

1,90
1,91
1,92

1,40
1,41
0,79
0.80
0,81
0,80
0,81

1,58
1,59
1,60
3,00
0,89
0,98
0,99
1,00
3.30
3,35
3,33
3,30
3,33
3,35
3,20
3,25

Aç6e« Quant. Cot.

WILLYS, Prcf. .... 100 0,65
WILLYS, Ord 2 000 0,67

IDEM 2 200 0.68
IDEM. ....; 700 0,69
IDEM 2 000 0,70

DEBÊNTURES

PETROBRÁS 11 1.00
IDEM 1 0,20

LETRAS
HIPOTECÁRIAS

B. E. JO 0,65

TÍTULOS
DA UNIÃO

OBRIG. REAJUST.

PORTADOR, 1 ano 120 25,90
IDEM  310 25,95

PORTADOR, 5 anos 550 21,25
IDEM 200 21,30

REAP. ECONÔM.

1952  600 0,38
1956  1 200 0,60

TÍTULOS
DOS ESTADOS

LEI 14 90 0,69
LEI 303 973 0.09
LEI 820, Plano A 251 0,68

IDEM 9 505 0,69
T1TS. PROGRES. 8 287,00

IDEM 6 283,00

PREGÃO DA TARDE

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

BANCO ANDRADE
ARNAUD  750 2,00

A ç 6e I Quant. Cot.

DEOD. INDUST. .. 600
IDEM  3 000
IDEM  9 000
IDEM  19 000

BRAS, EN. EL. ... 110 000
IDEM  43 000
IDEM  44 000

PAUL. DE F. E LUZ 2 012
IDEM  89 000

F. E LUZ DE MI-
NAS GERAIS ... 34 000
IDEM 18 100

F. E LUZ DO PA-
BANA 4 000
IDEM 20 000

S. B. SABBA, Pref.
Nom.  100

CASA JOSÉ SILVA
Ord., Port. ... 900

IDEM .'.' .'...- 400
C1PAN VEÍCULOS

E MAQUINAS ... 100 000
CIA. MEC. BRAS.

Ord., Port. .. 60 000
FÁBIO BASTOS —

Prei., Nom  400
FÁBIO BASTOS —

Ord., Nom  1 000
TR. COM. IMP. —

Nom  10
BEMOREIRA, Port. 200
PETROM., Nom. .. 100
REF. PET. UNIÃO

Prof 1800
JI. FLUMINENSE . 3 300
C. INDUST., Pref. 2 000
C. INDUST, Ord. 500
ANT. PAULISTA ICO

IDEM 100
IDEM 700

CIMENTO ARATU 800

DEBÊNTURES

SID. MANNES.M. . 100

0,40
0,42
0,43
0,14
0.18
0,19
0,20
0,23
0,24

0,19
0,20

0,20
0,21

1,10

1,40
1,41

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
0,93
1,00

1,20
0,92
0,48
0,45
1,40
1,47
1,48
1,77

0,57

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

COM CORREÇÃO MONETABIA: ;

CIA. ATLÂNTICA
(CATLANDI)

30% + 13%  300 4 100,00

CIFRA S/A

30% + 6,667% .. 270 550,00

COFIBRAS S/A

27% + 3%  426 600,00

CREDIBRAS S/A

12% + 3% .......

IPIRANGA S/A

16,5% + 1,5% ...

NÔVO RIO S/A

13,500% +3% ..
16,042% + 3,5% ..
18,667% + 4% ..

180

180

180
210
240

100 000,00

560 000,00

10 000,00
10 000,00
IX) 000,00

S. B. SABBA

30% + 3% ...,

CRESA' S/A
28% + 6% .
28% + 6% .
28% + 6% .
28% '+ 6% .
28% + 6% .
2'3% + 6% .
28 5
28.
28%

+ «%
+ 6%
+ 6%

300

163
198
201
205
210
218
236
245
248

4 200,00

200,00
930,00
600,00

8 000,00
2 630,00
1 000,00

830,00
203,00

10 500,00

Nova Iorque (UPI-JB) — Cotações de direrelltes moedas no mercado de Nova Iorque, em relaçío ao dólac do» EstadaUnidos;
Dólar canadense 0,9243Lltwi 2/7945
F-anco francês ..\...... 0,2022
•U** 0,001601
J*56^ 0,016705ílronco suíço o,2308

Nova Iorque (UPI-JB)

Ações Abert.

Cruzeiro
Pteo aa-ge-tlno ...
Escudo chileno ...
Peso mexicano ...
Peso uruguaio ....

BOLSA DB NOVA IORQUE
Média de Dow-Jcmes na Bolsa de Nova loítiue ontem

Marco 0,2517-1/2
0,37-1/2
 '0,0040
 0,1950
 0,0301
 0.013S

00 INDUSTRIAIS
13 CONCESSIONÁRIAS

Slis. Min. Final Variaç.

847,33 8_il,45 837,86 84250 — 4,40
136,31 130,49 135,38 135,99 — 0,29

Ações Abert. Máx. Min. Final Variaç

20 FERROVIAS 229,67 231,44 228,73 230,20 + 1,12
65 AÇÕES 304,78 306,71 302,26 303,92 — 0,45

hw Jímlas naí aíô<s utul2a<laí Im Índice: Industriais 825 300 ; Ferrovias 71 700; Concessionárias de Serviços Públicos 96 700;Toí&l T93 700.
PREÇOS FINAIS:

Nova Iorque (UPI-JB) — Preços finais na Bolsa de Valores de Nova Iorque ontem:
A J Ind 4-318
Allls Chal 25

.Am Can 50
Am Forn Pok 19-3;8
Am Met Cl .... —
Amer Std 20-118
Amer Smel .... 62-1J2
Am T & T .... 62
Amer Tob ..... 33-5|8
Anaconda .... 85
Armour 37-34
Atlan Rlch .... 87-14
Atlas Corp ....
Bendix 
Beth Stl 33-11
Can Pac 61
Case J I 21-3|8
Cerro 38-318
Ohcs Oh «7-5 8
Chrysler 36-3 4

Café-RIo

3-1
37-7

Coi Gas 27-114
Con Ed .-. 34
Cont Can 45-114' Cont Stl ...... 30-118
Cord Pd 9-7J8
Crown Zell ... 47
Ourtiss W 22-3|8
Du Pont 151
Bast Air L .... —
Eastman 140-112
Electron Spc .. 28-5J8
Ford 48
Gen Ele 87-l|4
Gen Foods
Gen Motors
Gillette . ..
Glldden . .
Good5'ear .
Grace w R i
IBM

70-3]4
72-58
48-18

. 20-58
, 43.12

51-3J4
. 440

Int Harv 
Int Niclc ...;..
Int Tel & Tel ,
Johns Manvllle
Kennecott . ...
Kroger 
Lehman
Lockheed 
Loews Thea ...
Lonestar Cem .
Mobil Oil 
Mont Ward ...
Nat Cash B ...
Nat Dist 
Nat Lead ......
N Y Centr ....
Otis Elev-
Pac G El 
Pan Am 
Penn R R .....

38-3|4
8S-1|8
87
53-3,4
37-7
23-7
32-1
S9-7
35
17-_|8

21-314

8

41-5
61-3
81-1
43-1
34
64-112
62-5.

Phillips P ...
ROA
Rep Stl
Rey Tob .....
Sears 
Sinclair
Southern R .,
Std O Cal ...
Std O Ind ...
Std O N J ..
Stand. Brands
Studebaker .
Swlít 
Tech Mat ....
Texaco
Texas Gulf ...
Textron"
Timken 
Union Pacific
United Alrcr .

53-314
50-114
45-1,2
38-1J8
49
70-l|8
58
59-718
51-58
62-7|8
35
56-3
55^7
12-1
74-7

108-3
63
37-314
89-14
30-5|8

8

Utd Frcit 
U S Steel .....
U s Gypsum ..
V S Rubber ..
U S Smeltlng ..
Warner Bros ...
West Air Br ...
Woolwth
Westg El 
Alleen Ine ....
Brit Pet 
Creole P 
Espey Mfg ....
Giant Yell ....
Home OU A ...
Husky OU 
Norf So Ky ....
Seeman

30-518
42-12
66
41
55-5(8
21
33-3
21-7

56 1
10-3 4
7-34

34-34
75-314
8-7|8

20-1(4
12
40-1J4

6-118
Syntex  00-5'8

MERCADORIAS

Reg-ulcu ontem," o mercado de caíé disponível, estável e inal-
tarado. O tipo 7, eafra 1966/67, foi cotado ao limite anterior de
NOrí 4,00 por 10 quilos. Nfto houve rendas e o mercado fechou
inalterado. Embarques 18 919 sacas. Entradas, existência, e caí*
despachados pana emborques, o IBO nâo declarou.

Algodáo-Rio

Calmo e lnal.erado foi cenie, esteve ontem, o mercado de
algodão em fama. Entradas 209 fardes de Süo Paulo e 88 d*
Minas no total de 297 fardes. S.Udas 250. Existência 2 551
fardos.

\
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Atual Conselho Monetário, realiza hoje s última reunião
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1

lí-gidio desmente pnsao
áe dirigentes da FNM e
refuta críticas ao sal

O Gabinete do Ministro da Indústria e do Comércio
distribuiu ontem duas notas oficiais, uma desautorizando
as versões de que tenha havido prisão de diretores da Fá-
brica Nacional de Motores — FNM — e a outra esclarecendo
a posição do Sr. Paulo Egidio em relação às irregularlda-
des ocorridas em conseqüência da importação de sal.

Esclarece o Gabinete do Ministro da Indústria e «lo
Comércio que uma Comissão de Inquérito foi constituída
para apurar as irregularidades ocorridas no extinto Ins-
tituto Brasileiro do Sal e refuta as declarações do Senador
Dinarte Mariz, lembrando a necessidade de se evitar a
influência política perniciosa naquela autarquia.

m

SAL

Refutando declarações do Se-
nador Dinarte Mariz, tôdas de
critica à orientação do Govêr-
no em relação ao extinto Ins-
tituto Brasileiro do Sal, afirma
a nota oficial do Ministério da
Indústria e do Comércio:"O Gabinete do Ministro de
Estado dos Negócios da Indús-
tria e do Comércio apresenta,
para conhecimento público, às
seguintes observações às decla-
rações do Senador Dinarte
Mariz, sobre irregularidades re-
gtçtradas no extinto Instituto
Brasileiro do Sal:

1. — Foi instituída Comissão
de Inquérito para apurar irre-
írularidades na importação de
sal efetuada pelo Instituto Bra-
sileiro do Sal, durante os anos
de 1964 e 1965, de conformida-
dc com as Resoluções de n.°s
37, de 1964; 3 e 6, de 1965, do
Conselho Deliberativo daquela
autarquia (Portaria Ministe-
rial 137, de 6 de junho de 1966,
determinando a constituição da
referida Comissão de Inqué-
rito);

2. — A Comissão de Inqué-
rito apurou que nenhum regls-
tro contábil fora feito pela ad-
ministração responsável pela
Importação de sal;

3. — O atual Presidente do
IBS, Sr. Agenor Barbosa Cor-
3-cia, procedeu à contratação da
serviços de empresa especiali-
zada em contabilidade para o
levantamento e ordenação dos
documentos relacionados com a
importação do sal;

4. — O Relatório do primei-
ro exame feito no sistema con-
tábil do Instituto Brasileiro
do Sal, em 20 de maio de 1966
(Fls. 71 da CI.) em relação à
conta "Distribuidores de Sal",
foi encontrado em saldo ía-
vorável à autarquia de NCr$
3 271244,53, posteriormente re-
tlficado para NCrS 4 891615,68
(Fls. 410 da CX);

5. — As firmas devedoras
jii estão individualizadas e
comprometeram-se a efetuar o
pagamento de seus débitos sem
discussão de qualquer espécie.
O compromisso de pagamento
encontra-se em mãos do Pre-
sidente do IBS, em extinção;

6. O levantamento total das'
contas do IBS não foi ainda
concluído pela firma especiali-
zada e aguarda o Ministério
da Indústria e do Comércio a
conclusão do trabalho para a
adoção das demais providên-
cias que se façam necessárias;

7: — O Ministério da Indús-
tria e do Comércio, pretende
ter concluído o inquérito ain-
da na gestão do atual Govêr-
no, ou seja, até o próximo
dia 15;

8. — O Ministro da Indústria
e do Comércio lamenta, profun-
damente, que mn homem pú-
blico investido da responsabi-
lidade de Senador da Repú-
blica, como é o caso do Senhor
Dinarte Mariz, desconheça tais
fatos e circunstâncias, a pon-
to de anunciar a constituição
de uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito quando uma
Comissão de 1 Inquérito Admi-

nlstrativo já tem quase con-
cluído o seu trabalho, apuran-
do todas as irregularidades
ocorridas no Instituto Brasi-
leiro do Sal;

9. — Mesmo assim, o Minis-
tro da Indústria e do Comer-
cio põe à disposição do Sena-
do Federal os autos do Inqué-
rito administrativo, quer pa-
ra exame, quer como subsidio
para os trabalhos de uma pos-
sível Comissão Parlamentar de
Inquérito,

10. — Finalmente, esclarece
o Ministro da Indústria e do
Comércio que a transformação
do Instituto Brasileiro do Sal
em Comissão Executiva do Sal
teve, além da razão fundamen-
tal de objetivar a solução dos
problemas da industria salinei-
ra, entre outras, o objetivo
de evitar que influências poli-
ticas perniciosas continuassem
a prejudicar como até aqui vi-
nha acontecendo, a política
governamental de estímulo ã
maior produtividade daquele
setor.

Rio de Janeiro, 6 de março
de 1967".
FNM

Desautorizando as versões dè
que tenha havido prisão dedi-
rigentes da Fábrica Nacional
de Motores — FNM, e coníir-
mando a destituição do Dire-
tor-Presidente da empresa, Sr.
Jorge Alberto Silveira Martins,
afirma a nota oficial do Mi-
nistério da Indústria e do Co-
mércio:"O Gabinete do Ministro de
Estado dos Negócios da In-
dústria e do Comercio, tendo
em vista a proliferação de in-
formações inexatas e desen-
contradas — tôdas relaciona-
das com a destituição do Di-
retor-Presidente da Fábrica
Nacional de Motores — FNM,
esclarece que:

1. — O Excelentíssimo Se-
nhor Presidente da República,
por decreto datado de 3 do
corrente, exonerou das fun-
ções de Diretor-Presidente da
Fábrica Nacional de Motores
— FNM, o Cel. R|l Engenheiro
Jorge Alberto Silveira Martins
e nomeou, para substituí-lo,
o Cel. R|l — Engenheiro Luís
Elias de Sousa, que recebeu
normalmente as funções de
seu antecessor;

2. — O Excelentíssimo Se-
nhor Ministro da Indústria e
do Comércio determinou, ime-
diatamente, após a exoneração
do Cel. Jorge Alberto Silvei-
ra Martins, a constituição de
uma comissão de inquérito pa-
ra, sob a presidência do Cel.
Eng. Dilio Lima Taborda, pro-
ceder a um completo exame
da situação da Fábrica Nacio-
nal de Motores e investigar
possíveis irregularidades ocor-
ridas na administração daque-
la empresa;

3.' — As informações sóbre
prisão de Diretores, ocupação
das dependências da Fábrica
Nacional de Motores e outras
similares são totalmente inve-
ridicas.

Rio de Janeiro, 6 de março
de 1967".

Campos vai à Câmara para
responder a críticas sobre
desnacionalização e dólar

Brasília (Sucursal) — A Câmara dos Deputados ou-
virá, amanhã, a partir das 15 horas, a palavra do Minis-
tro Roberto Campos sobre as acusações feitas pela Opo-
sição de que membros do Governo estariam envolvidos no
escândalo da especulação do dólar e quanto à existência
de um processo de desnacionalização da economia do Pais.

A comunicação da presença voluntária na Câmara do
Ministro do Planejamento foi feita pelo lider do Governo,
Sr. Raimundo Padilha, _ o fato foi interpretado, pelo Depu-
tado Raul Brunini "como manobra para impedir a consti-
tuição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito desti-
nada a apontar quem enriqueceu com a alta do dólar".
LINHA TRAÇADA

Ao tomar conhecimento do
propósito do Sr. Roberto Cam-
pos, o líder do MDB, Mário
Covas, que na última sexta-
feira fêz veementes críticas à
política econômico-financeira
do Governo, declarou que "a
Oposição.não íêz esta convo-
cação e também não vê moti-
vos para impugná-la", acres-
centando que "embora dispôs-
tos a ouvir, eventualmente, o
Ministro do Planejamento, os
oposicionistas seguirão a linha
traçada".

O Deputado Raimundo Pa-
dilha começou dizendo que de-
pois de importante discurso
pronunciado, sexta-feira, pelo
Sr. Mário Covas, cabia-lhe o
dever de produzir, quase de
imediato, sua resposta.

— Poderia, desde logo, res-
pí.Tar um e outro comentário
eni torno da brilhante expo-
Biç?.o que convocou a atenção
d-.:t_ Casa — disse — mas en-
tendi, porém, que seria mais
conveniente aos interesses do
Governo e de sua bancada nes-
ta Casa que uma exposição
muito mais ampla, não apenas
relacionada com problema da
natureza cambial — e quase«Uria episódica, como é o caso

da elevação da taxa do dólar—- porque é um caso que se
insere na política global do
Governo. A vantagem da poli-tica econômico-financeira do
Governo é a sua extraordiná-
ria organicidade. Não existe
um só elemento que não esteja
vinculado, nos efeitos e nas
causas a uma concepção geraldo Governo. De outra parte,havia acusações de outra na-tureza, no sentido de que se
processaria ou se processavaneste País, uma constante de-liberada desnacionalização de
empresas brasileiras.

Não cuidou o Líder da Opo-
sição de examinar a farta do-
cumentação já produzida pelo
Governo, em sentido contrário,
que certamente o teria induzi-
do a uma outra diretriz. E, pa-
ra tratar um e outro episódio,
entendemos, de maior conve-
niência e interesse público,
acertar a própria presença, na
Câmara, do Ministro do Plane-
jamento. O Sr. Roberto Cam-
pos fêz questão de transmitir
a esta Casa, por meu intermé-
dio, o seu desejo de aqui com-
parecer.

Empresários acreditam na
alteração dos recentes
decretos-leis de Castelo

Os principais círculos empresariais do comércio
consideraram bem intencionado, porém praticamente
inútil, o movimento idealizado pelo Senador Milton
Campos para que sejam consolidados, ou mesmo al-
terados, os recentes decretos do Presidente da Repú-
blica, por estarem convictos de que será exatamente
isso o que fará o Govêmo Costa e Silva.

Na opinião dos empresários, que muitas vezes
reclamaram contra atos legislativos, os últimos de-
cretos poderão, em alguns casos, serem modificados
ou alterados em certos artigos, mas nunca serem
eliminados simplesmente por considerarem "que há
muita coisa boa" que de forma alguma pode ser
desprezada.

novos Ministros. Já os que
se manifestaram contra a
segunda alternativa, acredi-
tam que uma comissão de
parlamentares receberia
muitas influências de inte-
rêsses pessoais ou regionais,
o que não permitiria a boa
execução da tarefa.

Nenhum dos empresários
ontem consultados quis alu-
dir diretamente a qualquer
decreto que na sua opinião
deveria ser modificado, pois
consideram que mesmo
achando necessário desfa-
zer algumas medidas da área

REVISÃO

Os empresários divergem
sobre a maneira de ser íeita
a revisão, e as sugestões das
possíveis alterações, das úl-
timas medidas governamen-
tais. Alguns acreditam que
o trabalho deva ser feito pe-
los respectivos ministérios,
enquanto outros seriam fa-
voráveis à nomeação de uma
comissão composta por
membros do Congresso.

Os contrários à primeira
hipótese argumentam que o
estudo a ser feito sobre os
decretos tem que ser um
trabalho profundo que ana-
lise cada medida em seus
mínimos aspectos o que, pa-
ra ser bem feito, atrapalha-
ria e até poderia atrasar, os

econômico-financeira — a
revisão deverá ser orienta-
da de acordo com a política
a ser adotada pelo nôvo Go-
vêrno.

O Conselho Monetário
Nacional — CMN —
manterá na tarde de ho-
je, no Ministério da Fa-
zenda, a sua última reu-
nião do atual Governo,
ocasião em que deverão
ser examinados os ante-
projetos de Resolução re-
gulamentando o Decreto-
Lei 157 (incentivo ao
mercado de ações) e o
que dispõe sobre o fun-
cionamento das socieda-
des distribuidoras de tí-
tulos.

Segundo técnicos go-vernamentais, é pensa-mento dos 11 membros
do Conselho solicitar exo-
neração do cargo queocupam, a fim de deixar
o próximo Governo em
condições de indicar os
novos nomes que compo-
rão^ o órgão máximo da
política econômico-finan-
ceira do Pais.

O ATUAL

O atual Conselho Mo-
netário Nacional é com-
posto dos Srs. Otávio
Gouveia de Bulhões, Mi-
nistro da Fazenda e Pre-
sidente, Paulo ' Egidio
Martins, Ministro da In-
dústria e do Comércio,
Roberto de Oliveira Cam-
pos, Ministro do Planeja-
mento é Coordenação
Econômica, Luís de Mo-
raes Barros, Presidente
do Banco do Brasil, José
Garrido Torres, Presiden-
te do Banco Nacional do

Desenvolvimento Econô-
mico, Dênio Nogueira,
Presidente do Banco Cen-
tral, Casimiro Antônio
Ribeiro, Diretor do Banco
Central, Antônio de
Abreu Coutinho e Aldo
Franco, ambos Diretores
do Banco Central, Gastão
Eduardo Vidigal e Rui de
Castro Magalhães, repre-
sentantes dos bancos pri-
vados.

RESTAM DOIS

De acordo com a opi-
nião dos mesmos técni-
cos, é pensamento do Go-
vêrno Costa e Silva man-
ter para o próximo Con-
selho Monetário os no-
mes dos Srs. Gastão
Eduardo Vidigal e Rui de
Castro Magalhães, uma
vez que as entidades da
classe bancária têm feito
inúmeros apelos ao futu-
ro Presidente para que
mantenha aqueles dois lí-
deres no CMN.

A reunião de hoje do
Conselho é vista pelos ob-
servadores econômico-fi-
nanceiros como a mais
importante do atual Gb-
vêrno, uma vez que de-
verão ser decididas nela
as últimas medidas das
áreas econômica e mone-
tária do Governo Castelo
Branco.

Brasil não desistiu da
troca de minério e caí

r navios da Polônia
O Ministro Celso Diniz, Chefe da Divisão do Ita-

marati para Assuntos da Europa Oriental, desmen-
tiu ontem as notícias de que o Brasil teria desistido
da sua intenção de trocar café e minérios por na-
vios poloneses, informando que a Missão Comercial
daquele país está trabalhando ativamente, visitando
as empresas nacionais interessadas na transação.

O Gabinete do Ministro da Indústria e do Co-
mércio informou ontem que a Missão Comercial Po-
lonesa está em entendimentos com as autoridades
do Ministério do Exterior, com o objetivo de concluir
um protocolo a ser assinado entte os dois países, e
que servirá de base para o prosseguimento das ne-
gociações, esclarecendo que o protocolo assinado na
Polônia não é conclusivo e sim um ponto de partida.

malidade. Mas disse que os
dados definitivos das con-
versações só poderão ser di-
vulgados ao público depois
que estas cheguem à sua fa-
se conclusiva.

TRUNFOS BRASILEIROS

O Chefe da Divisão para
assuntos da Europa Orien-
tal disse que as negociações
passaram agora para a al-
cada exclusiva do Ministe-
rio das Relações Exteriores,
afirmando hão poder adian-
tar nada sobre o seu anda-
mento, pois alguns aspectos"poderão ser trunfos deci-
sivos para a vitória dos re-
presentantes brasileiros".

Informou o Ministro Cel-
so Diniz que nada existe de
misterioso com relação às
negociações que visam tro-
car minério e café brasilei-
ro por navios poloneses e
que se estão processando
com a mais absoluta nor-

VISITA
O Ministro Celso Diniz in-

formou que, no momento, a
Missão Comercial está visi-
tando as instalações da
Companhia Vale do Rio Do-
ce e do Lóide Brasileiro,
empresas que estão direta-
mente interessadas na tro-
ca, para estudarem os deta-
lhes específicos das negocia-
ções, afirmando não acredi-
tar que possa surgir algum
obstáculo que não permita
a boa finalização.

PELA PRIMEIRA VEZ NO BRASIL
PRESTAÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS
NO CAMPO DE INVESTIMENTOS

Iniciamos nossas atividades em janeiro último. Nossa
experiência, porém, é de mais de 35 anos no campo
em que operamos, somando-se a prática individual
dos fundadores do Banco de Investimento do Brasil,

Mais do que isso, congregamos a participação
acionária de organizações com um largo passado
a serviço de investidores particulares e de entida-
des industriais ou comerciais. E o Banco de Invés-
timento do Brasil é. o primeiro1- no país - a oferecer
todos os serviços nò seu campo de atividades.

Uma das companhias que integram hoje o Banco de
Investimento do Brasil, especializada em financiamen-

to de capital de giro, tinha em vigência em 31-12-66,
financiamentos no total de NCr$ 39.998.866,78.
Administradores dos maiores fundos de investimentos
do pais com patrimônio acima de NCrf 45.000.000,00
e com mais de 10 anos de experiência, integram a
diretoria do Banco de Investimento do Brasil. Estes
mesmos diretores dirigiram a subscrição de ações
de mais de 40 companhias no Brasil. E o BIB é cor-
respondente exclusivo, no Brasil, daThe Deltec Banking
Corporation Limited que, somente no ano de 1966,
fêz empréstimos a entidades brasileiras no valor de
US$ 37.000.000,00

Financiamento de capita! de giro, financiamento em dólares, lan-
çamento de ações, são alguns dos serviços que lhe oferece o BIB.
E mais: colocação dos recursos dos artigos 34/18 dos planos
diretores da SUDENE e SUDAM, financiamento ao consumidor,
emissão de debéntures conversíveis, compra e venda de ações na
Bolsa de Valores, operações do Finame, avaliação de projetos e
outras operações do gênero.
COM REFERÊNCIA AO DECRETO LEI 157, O BIB PEDIU AUTO-
RIZAÇÃO AO BANCO CENTRAL PARA RECEBER DEPÓSITOS
EM DINHEIRO PARA A COMPRA DE AÇÕES COM APLICAÇÃO
DO SEU IMPOSTO DE RENDA.

BANCO DIE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
Fundado em 12/12/1966 - aprovado peio Banco Central em 21/1/1967: CGC 60.400.512

Capital e Reservas: NCr$ 5.000.000,00
RIO DE JANEIRO-Av. Rio Branco, 99-17.» andar-Tel. 23-1991 • Rua Libero Badaró, 293 -6." andar -Tel. 37-0171 SÃO PAULO
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Comerciante diz que a S. Cruz
uer acabar varejo de cigarro

Um representante dos vare-
justas de cigarros, Sr. José
Cunha Neto, em entrevista ao
JB, denunciou como manobra
<3a Cia. Sousa Cruz a falta de
cigarros na Cidade através da
redução de l,ic/o no lucro lí-
quido, que seria o primeiro
passo para acabar com os va-
rejistas, como já foi consegui-
do em Salvador, Recife e Belém.

O Secretário de Finanças da
Guanabara, Sr. Márcio Alves,
anunciou o estudo de um pia-
no para conceder licença e per-
Uii tir que, através de alvarás
provisórios, os jornaleiros pos-
sam vender cigarros a varejo,
o que os varejistas apontam
como o primeiro passo para que
seja satisfeita a vontade da
Sousa Cruz, "numa ligação bas-
tante estranha".

PARA ONDE VAI O LUCRO

— Até o dia 31 de dezembro
de 19G6 — disse o Sr. José
Cunha Neto — o lucro bruto
dos varejistas era de 23',í., dos
quais retiravam 5,'ifo para o
Imposto de Vendas e Consigna-
ções. O lucro líquido do vare-
jista, então, era de 17,6%.
Atualmente é de 10,2%, o que
representa uma diminuição de
7,4%. Por conveniência do Es-
tado e dos fabricantes de cl-
garros a arrecadação do ICM
passou a ser feita pela própria
companhia fabricante de cl-
garros, supondo-se com isso que
as companhias passaram a ser
arrecadadoras do Estado.

~ Acontece que tal é a or-
dem de informações erradas

São Paulo (Sucursal) — O
Presidente do Sindicato de
Hotéis e Similares de São
Paulo, Sr. Valdemar Albien,
disse ontem que "se a Di-
retoria de Rendas Internas
não quiser rever o problema
da baixa margem de lucro
imposta aos varejistas de ci-

Belo Horizonte (Sucursal) —
O abastecimento de cigarros em
Minas é normal e nunca os va-
rejistas mineiros íoram tão be-
neficiades com sua vencia, que
com a nova tributação do ICM
passou a dar boa margem de
lucro, ao contrário dos varejís-
tas da Guanabara, que, antes
pagavam 5,6% contra 9,8% do
IVC cobrado em Minas, segun-
do informou o Gerente da Com-
panhia de Cigarros Sousa Cruz
desta Capital, Sr. Firmino Tei-
xeira.

que a Cia. Seus.. Cruz vem
prestando, tentando dar ai im-
pressão de ser uma vitima dos
varejistas e uma bca cumpri-
dora dos seus cfóyeres com o
Estado, para lançar ei dúvida e
até deixar parecer que os varo-
Jistais eram sonegadores de im-
postos. Nós, entretanto, não
estamos protestando contra o
Governo ou nos negando1 a pa-
gar o ICM. Pelo contrário, para
se ter uma Idéia mais clara
sôbre o assunto, basta dizer
que nós pagávamos CrS 37,80
de Imposto de Vendas e Con-r
signações sôbre um. maço de
cigarros no valor (preço base)
de CrS 700. Isto'anteriormente
ao ICM. Hoje, pagamos Cr$
12,60 de ICM, resultando en-
tão uma diferença de Crs 23,20.

— Essa diferença de CrS
25,20 está se revertendo para
a companhia de cigarros. Além
disso, os impostos federais fo-
ram diminuídas na seguinte
proporção: anteriormente as
companhias de cigarros paga.-
vam sôbre o valor da merca-
doria 312?;, de Imposto de
Consumo. Agora só pagam
243%, revertendo também esse
benefício para as fabricantes e
sem nenhuma rajaSo real bai-
xaram nosso lucro de 17,6%
para 10,2%. -

MANOBRA PERSPICAZ

; — Com a diminuição do lu-
cro, automaticamente os vare-
jistas procuraram saber os
motivos, mas os verdadeiros
não íoram jamais revelados.
Desta forma a Cia. Sousa Cruz
conseguiu dar a impressão que

estava executando uma por-
taria governamental, enquanto
nô.s estávamos somente com o
desejo de lucro e executando o
boicote. A margem de lucro dos
varejistas é estipulada pela
própria companhia cie cigarros.
Os varejistas, isto é fato no-
tório, nâo podem trabalhar
com menos cie 20% de lucro,
margem determinada pela
SUNAB para os artigos de pri-
msira necessidade, como por
exemplo o leite. O leite dá ao
varejista um lucro de 20%. Já
o cigarro, que é considerado
um artigo de luxo, pela vonta-
de dos fabricantes dá somente
10,2%. Tudo isso para acabar
com as varejistas, como já
conseguiu nas cidades de Sal-
vador, Recife e Belém, pois seu
maior problema, e sua maior
despesa são justamente na
distribuição, uma vez que têm
de manter um chofer, um
vendedor e um carro para le-
var os cigarros. A fórmula de
acabar com os varejistas e en-
tregar a dois ou três grandes
atacadistas para que o produto
seja vendido nas ruas pelos ca-
melõs dá mais lucro e menos
empregados.

CIGARRO NO
JORNALEIRO

Segundo nota distribuída
pela Secretaria de Finanças, o
Secretário Márcio Alves estu-
da a concessão de licença pa-
ra jornaleiro vender cigarro a
varejo. "A medida debelaria o
boicote dos vendedores vare-
jistas aos produtos de deter-
minadas companhias de cigar-
ros que assim estáo agindo em

Paulista sem lucro muda de vida
garros eles procurarão ou-
tra atividade".

As vendas 'de cigarros
continuam normais em São
Paulo, enquanto os varejis-
tas, descontentes com o lu-
cro de 10,2%, aguardam a
resposta ao pedido de revi-
são do problema encami-

nhado pela Federação Na-
cional de Hotéis e Similares
à Diretoria de Rendas In-
ternas.

O Sr. Valdemar Albien
acha que o atual Ministro
da Fazenda, não determina-
rá o rcexnme do problema,
já que está no íim do man-

represália a determinação do
recolhimento do Imposto sobro
Circulação de Mercadorias na
fonte." a falta de recolhlmen-
to do ICM por parte dos ven-
dedores varejistas de cigarros
levou o Sr. Márcio Alves a bai-
xar portaria determinando ciue
o imposto passasse a ser reco-
lhido antecipadamente pelos
produtores, que, ao fornecer a
mercadoria, fariam a cobrança."Argumentando que êste nòvo
procedimento de recolhimento
do ICM estava tornando mi-
nima a margem de lucros na
venda de cigarros a varejo, os
vendedores passaram a boico-
tar uma determinada compa-
nhia de cigarros, com o efeito
de sensibilizar a opinião pú-
blica contra a cobrança da-
quele tributo", diz a nota.

As explicações da Secretaria
de Finanças não chegaram a
impressionar, os varejistas, mas,
segundo o Sr. José Cunha Ne-
to, impressionava bastante
àqueles que já sentiram a íôrça
da Cia. Sousa Cruz e a posi-
ção do Governo do Estado.

A falta de cigarros nos ba-
res e tabacarias provocou um
aumento nas vendas de cigar-
ros americanos pelos camelôs
qúe ofereciam Indistintamente
qualquer marca a NCrS 1,00
(mil cruzeiros antigos) e NCrS
1,20 (mil e duzentos cruzeiros
antigos), "conforme o freguês".
Em Copacabana o preço era
de NCrS 2,00 (dois mil cruzei-
ros antigos) e um camelô ex-
plicou que "lá é terra de lmca-
na viciado não mede o preço
do vício".

dato, mas tem esperanças
de que o Sr. Delfim Neto
mandará rever o assunto.

E se não houver reexame
ou se não fôr aumentado o
lucro dos varejistas, eles
simplesmente deixarão de
comprar por íalta de meios.

Fumo em Minas nunca deu tanto
O Sr. Firmino Teixeira disso

que "per vários anos os varejis-
ias guanabarinos levaram van-
tagem sôbre oa des outras Esta-
dos, pagando uma baixa alíquo-
ta do IVC, mas que hoje. com a
política tributária do Governo
federal unificando a alíquota
do ICM em iodes os Estados de
uma mesma, região, os varejis-
tas da Guanabara foram pre-
judicados" na venda de cigarros,
que passou a dar baixa, mar-
gem de lucro."

Disse o Gerente da, Sousa

Cruz que o sistema de arreca-
dação <io ICM é diferente na
Guanabara, obrigando o vare-
jista ao pesado ônus de recq-
lher 15% do tributo na fonte,
isto é, no momento da compra,
e ao recolhimento no final de
cada quinzena, correspondente
ao total do movimento comer-
ciai da firma.

Em Minas, varejista não é
obrigado a recolher o mesmo
tributo duas vezes e o Governo
estadual cobra o ICM na nota
de compra, que é lançada em

separado no movimento comer-
ciai da firma.

O varejista mineiro, ao lan-
çar o recolhimento do ICM já
efetuado, desobriga-se de nova
incidência, no momento do re-
colhimento quinzenal.

A fábrica mineira da Com-
panhia Sousa Cruz produz cêr-
ca do 300 milhões de cigarres
comuns por mês e recebo da
Guanabara e São Paulo os ci-
garras de filtro Minister, Carl-
ton, Capri e Cônsul para distri-
buição no Estado.

Substituir o seu cigarro?
Departamento ile Pesquisa /'

Quando nos fins de ngôsto do ano
passado o Congresso americano reco-
mondou — sem êxito — que os maços
cie cigarros tivessem obrigatoriamente a
advertência "perigoso para a saúde", os
revistas e jornais foram invadidas nor
uma torrente de publicidade em tôrno*díi
goma de mascar — o chicletes, parta in-
separa vel hoje, do american way oj liíe.
A goma de mascar substitui cõm van-
tagem o cigarro, afirmava a propagan-da, porque não foz mal â saúde' Hoje,
passado algum tempo, os congressistas
não conseguiram a advertência nos ma-
ços, e a publicidade da goma diminuiu.
Mas os Industriais estão ainda cm bus-
ca cie uma melhor solução:"Indícios esmagadores levam ã con-
clusão tíe que fumar é. em grande parte,determinado por fatores psicológicos esociais, disse o London Express, depois
de uma exaustiva pesquisa na Inglat-er-
ra. Diante desse fato, a goma de mascar
substituiria com proveito a necessidade
de ter-se alguma coisa'na bocal Mascar

eqüivaleria a fumar ou ter a boca ocupa-
da, e a mesma pesquisa dò London Ex-¦press confirmou que os substitutos do
cigarro são melhores que as drogas para
parar-se de fumar:, "metade das pessoas
que completam o curso volta a fumar
cigarro dentro de três meses."

Os habitantes das Ilhas Tobago (Tri-
niãad), que náo fumavam, provàvelmen-
te usavam a menta para substituir o fu-
mo: a menta tem propriedade anti-sáp-
ticos e pode, Inclusive, transformàr-sc
num vício tão grande quanto O do ci-
garro.

. A Sociedade Americana de Câncer,
no setor da Cidade de Nova Iorque, oo-
meçôu èm 1965 a fazer um interessante
levantamento das medidas adotadas pa-ra substituir o cigarro. A Sociedade está
tentando introduzir nas currículos ofi-
ciais de escolas secundárias ucu progra-ma especial de ensino para substituir o
hábito de fumar de 800 mil estudantes
fumantes da Cidade. A menta e a go-ma de mascar são dois produtos no pro-

grama da SAC, que viso. também a mas-
trar os males que o fumo produz. Mas
muito pouco se sabe ainda sôbre os ma-
cètes do ex-fumante. Historicamente, a
experiência do Papa Urbano VIII, con-
cienando, numa bula, o rape na Igreja,
poderá se repetir: o Papa apontava exor-
cismos e rezeis para quem tinha dífi-
cuidados de deixar o vício. Mais recente-
mente, descobriu-se que os Índios perua-
nos que não mascavam fumo, tivessem
uma ligeira inclinação pela coca. Ela os
impede de fumar.

Mas os psicólogos íoram mais longe
e afirmaram que o hábito de fumar es-
tava na razão direta da amamentação e
que portanto a capacidade para deixar
cie fumar estava na proporção direta de
nvjses em que foram amameníados (C.
MacArthur, Psycology oj Smoking). Res-
taria aos fumantes, então, um derivativo
bastante dispendioso: o sofá do psiquiá-
tra. Uma consulta dá para mais de ein-
qüenta maços.

S0NAVE
SOCIEDADE ARMADORA DE NAVEGAÇÃO

DE CABOTAGEM S.A.

Comunicamos aos Senhores Acionistas que se achama sua disposição, na sede da sociedade, na Av. Rio Branco,37, 8.° andar nesta cidade, os documentos a que se ref°re'o art. 99 do Decreto n.° 2:6.7 dè 26.09.40, referentes aoexercício de 1966.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1967.

as.) José Carlos Leal — Diretor
CGC Inscrição N.° 33.345.711 (P

Companhia de Navegação
Marítima Nefumar

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, a realizasse no dia 28 de abril de 1967, na sede social,
na Avenid;< Presidente Vargas, 482, 22.° andar, nesta cidade, às 10 horas,
a fim de deliberar sobro a seguinte Ordem do Dia:

_a). rr Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de
lucros e Perdas das operações do exercício de 1966, bem como o .Parecer
do Conselho Fiscaí;

b) — Eleição da Diretoria e fixação dos respectivos honorários,-¦c) — Eleição dos. membros do Conselho Fiscal e seus suplentes e fixa-
.ção de seus honorários para o exercício de 1967;

d) — Assuntos de interesse geral.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1967

JOSÉ CARLOS IEAI - Diretor
(P

Se sua firma ainda não recolheu o

FUNDO OE GARANTIU
00 TEMPO DE SERVIÇO
e, portanto, vai pagar 5'/. de multa

FALE CONOSCO
NO MÁXIMO ATÉ 0 DIU 10
para conhecer as vantagens de nossa

FORMOU ESPECIAL
Banco Industrial de Campina Grande S.A.

Av. Rio Branco, 87 — Te!. 23-2000

SURDEZ

""inillliiii'
"YEDETTE" VIEHNATOME

.. .É exatamente como o vêem:
MODERNÍSSIMO!
Embutido no molde do

seu próprio ouvido. /
Honestamente anatõmlco-in-
visível. Um segredo. Venha
vô-!o. Sem compromisso:
Demonstramos. Trocamos.

Vamos a domicilio.
FACILITAMOS.
HERMES FERHflHDES S.JJ.
RIO: Av. Rio Branco, 133-18.'and.

Tel.: 42-9740

Artistas cariocas acham
censores imbecis e nova
lei, 'Rolha de Champanha™

A nova portaria do Serviço de Censura e Diversões
Públicas do DFSP, que exerce controle total sôbre os tex-
tos apresentados nos palcos brasileiros, foi batizada on-
tem nos meios teatrais cariocas com o apelido de Rolha
tle Champanha, "porque com certeza vai acabar estou-
rando na cara' dos imbecis que a conceberam".

Enquanto a medida provocava a revolta de atores e
autores teatrais, para a Diretora do Serviço Nacional de
Teatro, Sr.a Bárbara Heliodora, nenhuma crítica contra a
portaria deve ser feita "antes da interpretação dos cen-
sores, que agora subiram de nivel com o cursinho de tea-
tro que fizeram no SNT".

IGNOMÍNIA

O autor Nelson Rodrigues
recebeu com espanto a porta-
ria do DFSP, que pode ser tra-
duzida como "sintoma de bur-
rice e ignomínia".

Trata-se de uma prova —
«firmou — Ue analfabetismo
total. Parece incrível que nes
nossos dias ainda, se pense cm
fazer uma coisa tão idiota cer-
ceando a liberdade de lingua-
gem teatral.

Depois de dizer que "mais
uma vez me sinto humilhado
em ser brasileiro", afirmou o
autor de Perdoa-me por me
Traíras:

Esta. portaria, que deve-
ria ser chamada porcaria, é a
vergonha das vergonhas.

SILÊNCIO

O humorista e teairólogo
Millôr Fernandes, o conhecido
Vão Goj;o, perdeu o humor ao
tomar conhecimento da porta-
ria. achando que .'.tal bobagem?
não merece nenhum comjntá-
rio ou resposta da parte dos'homens de Teatro. Finalmen-
te, desabafou:

São uns débeis mentais
querendo bancar alguma coisa.
Se eles ainda fossem Hitler,
mas, coitados, não passam de
uns burocratazlnhos à-toa. Es-
sa coisa não resistira à
execução mínima desses buro-
cratas de quinta ordem que
querem passar por ditadores.

OTIMISMO

A Sr.R Bárbara Heliodora, Di-
retora. do Serviço Nacional de
Teatro, recebeu a notícia da
nova portaria com bastante
serenidade "porque isso vai de-
pender muito da interpretação
do censor, e por isso 6 bom a
gente esperar". Afirmando queo Coronel Leitão, Chefe do
DFSP, deu uma demonstração
de boa vontade quando solici-
tou do SNT a abertura de um
cursinho sobre teatro "para
instruir os censores do DFSP".
revelou:

Pessoalmente, acho quenão deve haver esse tipo de
censura. Contudo, é bom espe-
rar um pouco as primeiras in-
terpretações dos censores. Se
eles não cercearem a criação
artística, sempre levando emconta o contexto da obra, não
haverá problemas. Há espe-
ranças de que essa interpreta-
ção da parte dos censores seja
a mais alta possível.

O Sr. Adonias Filho, do Con-
selho Nacional de Cultura, con-
siderou inoportuna a portaria
do DFSP. .

— A orientação da. censura
nesse diapas&o — disse — me
pareceu muito precipitada,
principalmente porque já há o
critério de idade para os es-
peetadores, o que dá a medida
do comportamento ético. O ex-
cesso da Censura, a meu ver,
sò concorre para comprometer
a própria Censura, prejudican-
do o já tão sacrificado teatro
brasileiro.

HEONIAO

Atores, autores e diretores li-
gados aos grupos Oficina e
Opinião estudarão hoje a pos-sibilidade de ser realizada uma
reunião da classe teatral, con-
vocando inclusive o pessoal de
São Paulo, para decidir sôbre
a conveniência de amift tomada
de posição contra a medida,
batizada por cies de Rolha de
Champanha, ato ainda consi-
derado "traiçoeiro como todas
as outras portarias dêsse tipo"
pelo fato de ter sido publicadonum íim de semana e entrado
em vigor numa segunda-feira,
dia de folga da classe.

NOVA PORTAPJA

Brasília (Sucursal) — O Dire-
tor do Serviço de Censura doDepartamento de Polícia Fe-
deral, Sr. Romeiro Lago, bai-
xou portaria ontem, determi-
nando que não ssja concedida
aprovação de programas de di-
versões públicas sem que cs
respectivos requerimentos cie
liberação se façam acompanhar
das autorizações do autor e dointérprete, ou de organizações
sub-rbgados aos direitos dês-
tes.

Os órgãos da Censura Fe-
deral exigirão dessas socieda-
des, dentro do prazo de sessen-
ta dias e para efeito de aoro-
vação, o enquadramento "dos
usuários, segundo o que dis-
põe o item 6 das disposições
gerais da tabela oficial de prs-
ços, do Serviço de Defesa doDireito Autoral.

PRAZO

Dentro de trinta dias, a
SOCIMPRO deverá credenciar
representantes junto à, sede eaos órgãos descentralizados do
SCDP para efeito do que dis-
põe a portaria.

Dias Lopes
impulsiona
E. Santo

Vitória (Correspondente)
A Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico do Espírito
Santo — CODEES — e a Com-
panhia Estadual de Sánea-
mento — antigo Departamen-
to de Águas e Esgotos — são
as primeiras obras administra-
tivas importantes do Governo
Cristiano Dias Lopes Filho.

As du.is companhias esta-
duais. já aprovadas pela As-
sembléia Legislativa, são deeconomia mista, ficando o Es-
tado com 51% das açõas; a
CODEES funcionará em co-¦fiimn acordo com o Banco do
Crédito Agrícola do Estado do
Espírito Santo, cujo dssenvol-
vimento é bastante acentuado.

O acordo firmado entre o
Instituto Brasileiro do Café e
o Governo do Estado, com o
objetivo de recuperar econômi-
camente ns áreas atingidas
pela erradicação de cafeeiros
decadentes, já se encontra em
plena execução e atingiu, até
agora, uma área de 40% da
região total da cafeicultura
capixaba.

Para cumprimento dessa ta-
ref a. o acordo IBC-Govèrno
estadual recebeu uma dotação
inicial de NCrS 500 000,00
(quinhentos milhões de cruzei-
ros antigos), além da organi-
zação de um Conselho Técni-
co constituído de 10 profissio-
nais do mais alto nível do Es-
tado.

Maranhão
atrai
médicos

Já estão seguindo para SãoLuís os primeiros 12 médicos
contratadas a NCrS 1200,00
(um milhão c duzentos mil
cruzeiros antigos) pelo Gover-
nador José Sarnei para servi-
rem em pequenas comunidades
maranhenses.

As inscrições continuam
abertas e poderão ser feitas
nos escritórios da Representa-
cão do Governo do Estado do
Maranhão na Guanabara, na
Rua Senador Dantas, 80, gru-
pos 608 e 609.

ires
assaltam
"boutique"

O fuzileiro naval João Fer-
nandes Barbosa de Lima e omarinheiro Hélio Régis de
Sousa foram presos ontem de
madrugada quando assaltavam
a Boutique Clarice Modas
(Rua Dias Ferreira, 617) por
policiais da 15.a DD, que fa-
ziam uma ronda no Leblon.
Depois de serem autuados em
flagrante os militares foram
removidos para suas respecti-
vas corporações.

CLUBE NAVAL
Assembléia Geral Ordinária

.1." E 2.» CONVOCAÇÕES *

Em nome da Diretoria, convido os Srs. Sócios
a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, em
l.a convocação no dia 10 de março (6.°-feira) às
16.00 horas, para o fim de deliberarem sôbre o
Relatório Anual do Presidente do Clube e o Parecer
do Conselho Fiscal sôbre a tomada de contas do
exercício financeiro encerrado em 1966. Caso não
se reúna a Assembléia em 1.° convocação, fica des-
de já feita a 2.a e última convocação para o dia 13
de março (2.a-feira), às 17.00 horas.

as.) Aguinaldo Aldighieri Soares
1.° Secretário

Bulhões nega empréstimo a
profissões liberais para
evitar classe privilegiada

Brasília (Sucursal) — O projeto autorizando ascaixas Econômicas a concederem empréstimos aosprofissionais liberais, logo após a formatura, novalor de ate 80 vezes o salário mínimo regional re-cebeu parecer contrário do Ministério da Fazenda.
A iniciativa 'do Deputado Adílio Viana Presi-dente da Comissão de Legislação Social da Câmaranao foi vetada pelo Conselho Superior das CaixasEconômicas nem pela Procuradoria Geral da Fa-zenda,, mas o Ministro Otávio Gouveia de Bulhõesdecidiu aceitar a manifestação contrária apresenta-da pelo Banco Central.

INCENTIVO

O Ministro da Fazenda, no
ofício que encaminhou à Câ-
mara, em resposta a pedidofeito pelas Comissões Técnicas
para que apresentasse seu pa-recer sôbre o projeto, frisou
que acatou a opinião do Ban-
co Central porque 

' "é multo
mais convíniente aos interes-
ses das Caixas Econômicas e
muito mais atualizado".

Já o Conselho Superior das
Caixas Econômicas, ao examt-
nar a matéria, salientou que o
projeto é acatável, "não incl-
dindo cm deformação dos obje-
tivos de nossas autarquias a
visa auxiliar o início de cate-

gorias profissionais socialmen-
te legítimas".

A Procuradoria Geral da Fa-
Z3nda adotou o parecer do
Conselho Superior das Caixas
Econômicas, acentuando que o
projeto "se harmoniza com
as finalidades eminentes eo-
ciais que regulam os emprésti-
mos pela autarquia".

Embora vendo "com simpa-
tia" a iniciativa do Sr. Adílio
Viana, o Banco Central mani-
festòu-se contra porque, "em
matéria de crédito, não deve
haver favoreclmehto de ordem
especial", considerando ainda
que "não parece justo beneíi-
ciar grupo ou classe, quando
são escassos os recursos dispo-
niveis".

Mauro Magalhães sugere a
Negrão sua renúncia como
último ato de amor ao Rio

O Deputado Mauro Magalhães sugeriu ao Governador
Negrão de Lima escolher o caminho da renúncia, como"último ato de grandeza e amor à Guanabara", ao co-
mentar a pesquisa de opinião Marplan-JB, publicada
ontem.

— Se o Sr. Negrão de Lima realmente quer ser útil
ao povo que um dia quis governar, resta-lhe apenas um
último ato de coragem, de grandeza e amor à Guanabara:
renunciar ao cargo — declarou o Deputado Mauro Ma-
galhães.
REPUDIO

A pesquisa de opinião pú-
blica sóbre o Governo da Gua-
nabara, publicada, pelo JOR-
NAL DO BRASIL, vem de-
monstrar com. clareza, indis-
cutívél que o povo de nosso
Estado repudia a inércia, a de-
magogia, a mentira e a corrup-
ção, hoje instaladas no Palácio
Guanabara, naquele-mesmo lo-
cal que há poucos anos foi o
centro da luta contra tudo isto,
em defesa dos ideais puros de
toda uma Nação, ansiosa por
dias melhores.

Está provado hoje que
nem aqueles que votaram -no
Sr. Negrão de Lima o aceitam
mais, confirmando a tese de
que seus eleitores foram traídos
pelas promessas de campanha
eleitoral não cumpridas. O
bem-estar e a dignidade de to-
do um povo não tem voto con-
tra; os que votaram no Sr. Ne-
grão de Lima o fizeram certos
de que todas aquelas promes-
sas, feitas em comícios eleito-
rais, fossem cumpridas.

O Deputado Mauro Maga-
Ihães reconheceu acreditar que
o próprio Sr. Negrão de Li-
ma, «o se eleger, tivesse pen-
sado em realizar algo em favor
da Guanabara, mas sua inca-
pacidade administrativa supe-
rou êste desejo.

A falta de liderança, o
amor ao gabinete, a satisfação
das festas, a comodidade da
preferir não apurar sérias de-
núncios de corrupção no seu

Govêmo lhes são superiores —<
acentuou.

Ao analisar o tipo de Govêr-
r.o do Sr. Negrão de Lima na
Guanabara, o Deputado Mau-
ro Magalhães afirmou que "na
capital cultural do Pais. onde
tudo era trabalho, entusiasmo,
alegria e participação no pro-
gresso, hoje são tristezas, te-
.mores, desesperanças e arre-
pendlmento".— As íavelas continuam
crescendo, em lugar de serem
removidas para locais onde ha-
ja luz, água e esgotos; as es-,
colas praticamente pararam de
ser construídas e muitas crian-
ças hoje jâ não têm onde es-
tudar; o sistema de telefones
da CETEL, um dos mais mo-
dernos do mundo, entrou em
colapso e dificilmente se con-
segue completar uma ligação;
as obras estão paralisadas e os
túneis e viadutos, que tinham
data marcada para serem ini-
ciados,,não o foram e nenhuma
satisfação foi dada tío povo;
finalmente nas ruas, cada vez
mais esburacadas, surgem, ago-
ra, diversas faixas de panos
penduradas em árvores e pos-
tes; o comércio ilegal dos ca-
melós em breve estará inclusi-
ve superando aquele que paga
imposto.

Ao concluir, o Deputado Mau-
ro Magalhães afirmou que "por
isto e muito mais, a população
carioca hoje repudia o Sr. Ne-
grão de Lima, a quem só resta "

o caminho da renúncia para sa-
tisíação do povo do Rio".

Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria

Edital de Convocação do Conselho de Representantes

RELATÓRIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1966

Pelo presunto Edital, ficam convocado» os membros do Conselho da
Representantes da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA
INDÚSTRIA, que ae encontram no gozo de seus direitos, observadas i
legislação vigente e a& normas estatutárias aplicáveis, para se reunirem,
em primeira convocação, às 8 (oito) horas do dia 3 (três) de abril da
1967 (mil novecentos e sessenta e sete), na sede de Brasília, (Edifício
Centra! — 5.° andar — Eixo Rodoviário — Setor Comercial Sul — Lote ó
— BRASÍLIA — DF) e, se nõo houver número legal, em segunda convo-
cação, às 9 (nove) horas do mesmo dia o no mesmo local, com qualquer
número (para o que oi senhores Delegados-Representantes ficam, igual-
mente, desde já, convocados), para deliberar sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

1) — Leitura, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, re-
feren.e ao exercício de 196ÓJ

2) — Prestação de contas, relativa ao mesmo exercício, «om o
Parecer do Conselho Fiscal.

Brasília, 15 de fevereiro de 1967

(a) JOÃO WAGNER
Presidente

Confederação Nacional dos
Trabalhadores na

Edital de Convocação do Conselho de Representantes
PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCÍCIO DE

1968
Pelo presente Edital, ficam convocado! os membros do Conselho di

Representantes da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA
INDÚSTRIA, que se encontrem no gozo de seus direitos, observadas t
legislação vigente e as normas estatutárias aplicáveis, part se reunirem,
em primeira convocação, os 8 (oito) 

'horas 
do dia . (quatro) de abril dt

1967 (mil novecentos e sessenta e sete), na sede de Brasília, (Edificio
Central - 5.° ondar - Eixo Rodoviário — Setor Comercial Sul — Lctt é— BRASÍLIA — DF) e, se não houver número legal, em segunda convo-
cação, às 9 (nove) horas do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer
número (para o que os senhores Deletindor.Rcpresentanlos ficam, igual-
mente, desde iá, convocados}, para deliberar sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

leitura, discussão e «provação da Proposta Orçamentária relativa «o
exercício da 1953, com o Parecer do Cors-lho Fiscal.

Brasília, 15 de fevereiro dt 1967

JOÃO WAGNER
Presidente
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Ó Dcs. Fario Coelho, ao agradecer, as homenagens, defendeu a necessidade do pleito livre

nstituto de
Psicologia
inicia curso

O Laboratório de Relações
Humanos do Instituto de Psi-
cología iniciou ontem novos
grupos de treinamento de re-
Lições humanas, com duração
de três meses e duas reuniões
semanais de duas horas, prin-
cipalmente para homens ou
mulheres com funções de di-
reção de empresas industriais,
comerciais ou de serviços.

O Treinamento de Relações
Humanas em Grupo (sensiti-
vity tráining) visa a favorecer.
o desenvolvimento da persona-
lidade, a sensibilidade psicoló-
glca e a participação social.
O curso se desenvolve cm am-
biente de informalidade ondo
se aprende relações humanas
participando autenticamente de .
reuniões em grupos de dez ou
15 pessoas.

Carteiros

Faria Coelho toma posse no
TRE e Oscar Tenório vai
presidir Centro de Estudos

O Desembargador Vicente de Faria Coelho assumiu on-
tem a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Gua-
nabara, em substituição ao Desembargador Oscar Tenório,
que concluiu seu mandato de quatro anos, mas que con-
tinuará como Presidente de Honra do Centro de Estudos
Políticos, órgão cultural que criou durante sua gestão.

A cerimônia de posse do nóvo Presidente do TRE foi
realizada às 15 horas e teve cinco oradores, entre os quais
o Desembargador Vicente de Paria Coelho, que agradeceu
a investidura afirmando que- "a eleição pelo sufrágio uni-
versai é a base do sistema político e se por vezes surgem
exceções são elas impostas em épocas excepcionais".

apelam
para Negrão

Uma comissão de cartel-
ros, da Comissão Cívica de
Carteiros do Brasil, pediu
ontem ao Governador Ne-
grão de Lima o cumprimen-

• to da Lei n.° 683, de 11 de
dezembro de 1964, que lhes
dá o direito de viajar de
graça nos coletivos, quando
em serviço, e que não vem
sendo observada, principal-
mente pelos ônibus da CTC.

Afirmaram os carteiros'
que os motoristas e trocado-
res dos ônibus da CTC, mes-
mo quando files estão com
o serviço na mão, insistem
em lhes cobrar a passagem,
ou até mesmo, impedem a
sua entrada nos ônibus, ale-
gando excesso de bagagem.
O Sr. Negrão de Lima pro-
meteu à comissão, como
sempre faz, estudar o as-
sunto.

HOMENAGEM

A cerimônia de posse do De- ,
sembargador Vicente de Paria :
Coelho na Presidência do TRE
desdobrou-se cm duas fases:
em primeiro lugar foi presta-
da unia homenagem ao ex-
Presidente, Desembargador Cs-
car Tenório, que íoi saudado
em discurso do Juiz Edriumdo
Lins Neto. Foi nesse discurso
que surgiu a idéia, aprovada
por aclamação,- de ser conce-
dido ao Desembargador Tenó-
rio o título de Presidente de
Honra do Centro de Estudos
Políticos, órgão cultural criado
na sua gestão e que chegou a
ser chamado, nos meios juri-
dicos, de Pequena Sorbone.

Após a saudação do Juiz
Edmundo Lins Neto, o Desem-
bargador Oscar Tenório agra-
deceu a manifestação de cari-
nho de que foi alvo, e relem-
brou os seus principais atos na
chefia da Justiça Eleitoral do
Estado durante quatro anos
marcados por sucessivas cam-
panhas políticas e eleições das <
mais disputadas.

VOTO LIVRE

A segunda parte da solenl-
dade foi dedicada à investidu-
ra do Desembargador Vicente
de Paria Coelho no cargo. O'orador íoi o Juiz Manuel An-
tônio de Castro Cerqueira.

Agradecendo, o nôvo Presi-
dente do TRE disse que "a li-
sura dos pleitos é o dogma da

Justiça Eleitoral e a garantia
do, voto livre um dos seus prin-
cipais escopos".

'i— 
Agindo dentro.desses prin-

cípios — prosseguiu o Desem-
gador Faria Coelho — a Justiça
Eleitoral cclocar-se-á. na linha
de defesa das instituições de-
mocráticas do Pais, deslderato
que alcançará zelando pelo
aprimoramento do processo
eleitoral. Será trilhando essa
via ampla, clara, evitando ata-
ihos .tortuosos e escuros, que
poderá exercer sua ação, seja
vigilante, como corretiva, con-
tra as deturpações que se enca-
minham ou pretendam encami-
nhar-se à destruição daquele
processo. Então caberá, como é
da sua incumbência, à Justiça
Eleitoral reprimir as fraudes,
punir os crimes e delitos, que
os corruptos pretendam prati-
car, ou hajam praticado, contra
a vontade das urnas.

PRESENTES

O Governador Negrão de Li-
ma; o Presidente do Tribunal'
de Justiça, Desembargador
Aluísio Teixeira; o ex-Ministro
Afrânio Costa;'o Secretário de
Justiça, Sr. Cotrim Neto; repre-
sentantes do Instituto e da Or-
dem dos Advogados e o Pro^
curador-Geral da Justiça, Sr.
Arnold Wald, compareceram à
solenidade. Em- nome do Mi-
nistério Público usou da pala-
vra o Procurador Eduardo Ba-
houtli.

¦MO % na pessoa física
5 % na pessoa jurídica

Aproveite os descontos permitidos pelo Decreto-Lei N.* 157, aumentando
o seu patrimônio através da aplicação desses recursos em empresas de
sólida tradição. Utilize êsse meio prático de contribuir para o desenvol*
vimento do Brasil sem qualquer desembolso de capital.

Procure-nos antes de apresentar a sua Declaração da Renda.
Nossa equipe de técnicos em investimentos está à sua disposição para

fornecer-lhe todas as instruções e esclarecimentos que desejar.

CIA. AYMORE DE CREDITO, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS
pKft^l Carta de Autorização da SUMOC N.° 56

gAdectfl Capital e Reservas: NCR$ 1.580.555,63
Rua do Ouvidor, 108 . 8.» andar.. Tels.r 31-3478/79 . Rio de Janeiro

ara .T&iieiro
<w •aos que estão inscritos

até 31 de dezembro de 1948
OS primeiros cariocas a serem chamados pela Compa-

nhia Telefônica Brasileira para participar do seu plano
de financiamento de telefones serão os inscritos até 31 de
dezembro de 1948, num total de 43 mll e 113 pessoas, que
terão cinco dias para se apresentar, a partir da próxima
segunda-feira.

'O local de apresentação é b posto central da CTB, na
Rua México, das 8h45m às 17 horas. Cada um deve ir mu-
nido do seu talão de inscrição e da carteira de identidade,
e os que perderam os seus talões podem também se apre-
sentar, pois o posto tem a relação de todos os inscritos.

'DIREITO DE TRANSFERIR financiamento, será' cie NCr$ ..

Polícia mantém sigilo em
torno dos que desviaram

atividades 26 milhões dos "currais"

Capelães vão
nejar

m*

Quem está inscrito e já pos-
sui telefone pode transferir o
seu talão paia outra pessoa,
bastando para isso' procurar o
Departamento Conierclal da
CTB, na Avenida Presidenta
Vargas/ 642, 7." 'andar. Todos
os inscritos devem ficar aten-
tos ã convocação' qué vai ser
feita pela imprensa, e compa-
recer no prazo de cinco dias
ao posto da Rua México. Os
que não atenderam à convoca-
ção dentro do prazo voltarão
ao fim da fila.

Na primeira etapa do plano
de expansão a CTB vai ins-
talar 150 650 novos telefones. O

Hospital
está sem luz
há 15 dias

O Hospital Rocha Faria, em
Campo Grande, vem funcio-
nando precariamente há 15
cias, porque o sou gara dor en-
suiçou e não fei, até hoje, con-
sertado ou substituído pelo Es-
tado. O fato está causando sé-
rios problemas aos moradores
da Zona Rural, que estão sem
os serviços do estabelecimento
e até mesmo do Pronto So-
corro.

Os médicos do Rocha Faria
vêm registrando diariamente a
a íalta de energia para os ser-
viços de Raios X, laboratório
e esterilização, e não vêem
condições para o atual diretor
suprir as deficiências, pois re-
side em Niterói e só íoi no-
meado por ser amigo do Se-
.cretário do Governo, Sr. Hum-
berto Braga.

1600,00 (um milhão è seiscen-
tos mil cruz-eixos antigos) para
telefones residenciais, com en-
tvtóa de NCrS 61,00 (sessenta
e um "mil cruzeiros antigos) e
27 prestações iguais de NCr$
51,00 (cinqüenta e um mil cru-
zriros nntií.'.¦;>;.

O financiamento exigido pa-
ra telefones não residenciais
será de NCr$ 1700,00 (um mi-
Ihão e setecentos mil cruzeiros
antigos), com- NCr$ 161,00 (cen-
to e sessenta e um mil cruzei-
ros antigos) de entoada e 27
prestações iguais de NCr$ 57,00
(cinqüenta e sete mil cruzei-
ros antigos).

Castelo diz
que não muda
a Petrobrás

Salvador (Correspondente)
— O Presidente Castelo Bran-
co, ao receber o Superinten-
dente da Refinaria Landulfo
Alves, General Oriovaldo Lima,
e os presidentes dos Sindica-
tos de Refino e Extração e As-
sòciação dos Trabalhadores na
Indústria Petroquímica, decla-
rou que "a Petrobrás centi-
nuará intocável e o monopólio
será mantido pelo Governo".

Aíirmou ainda o Presidente
que não há motivo para ne-
nhuma preocupação porque o
Govêmo não pensa em acabar
com o monopólio e na sua opi-
nião a modificação da política
petrolífera será coisa para den-
tro de 20 anos, caso haja ne-
cessidade. Recebeu dos traba-
lhadores em petróleo um me-
morial fixando a posição da
classe contra a extinção do
monopólio.

Atualização da pastoral e
planejamento da ação nas Fór-
ças Armadas serão os temas
da reunião de capelães mili-
tares do Exército, Marinha,
Aeronáutica, Corpo de Bombei-
ros e Polícia Militar, que terá
a participação do Arcebispo
Castrense, Dom José Newton
de Almeida, de Brasilia, e do
Capelão Chefe, Monsenhor
Valdemar Resende.

A reunião se inicia hoje na
Casa de Retiros da Gávea, de-
vendo terminar na quinta-fei-
ra. Congrega 30 capelães vin-
dos de diversas partes do Pais,

Ajuda à Liga
dos Cegos
não crescerá

A Secretaria de Serviços So-
ciais vai continuar distribuin-
do roupas e alimentos aos de-
pendentes da Liga dos Cegos,
n3o podendo "passar disso",
uma vez que está sob interven-
ção federal, sob a jurisdição da .
10.a Vara Cível, que indicou
para dirigi-la o General da
reserva Manuel Carlos Souto
Neto.

A Liga está funcionando
em precárias condições, mas a
Secretaria alega que a condi-
ção de subjúdíce impede qual-
quer iniciativa para sua re-
cuperação, limitando-se a per
quenas ajudas.

IMPOSSÍVEL

Segundo os responsáveis pela
Secretaria, "é lamentável que
a situação da Liga tenha che-
gado a êsse nível de promis-
culdade, mas nós não podemos
tomar maiores providências
por causa da intervenção". A
Secretaria acha que nem o
próprio General Manuel Carlos
Souto Neto "pode fazer algu-
ma coisa, embora tenha von-
tade" .

A Secretaria não sabe infor-
mar que roupas ou alimentos
estão sendo distribuídos, embo-
ra considere a ajuda "bem
considerável, dentro do pos-
sivel".

Estão sendo mantidos em sigilo os nomes dos dois prin-
cipais responsáveis pelo desvio de NCrS 28 000,00 (vinte e
seis milhões de cruzeiros antigos) no setor de arrecadação
dos estacionamentos pagos, no Departamento de Trânsito,
segundo foi apurado pela Comissão de Inquérito, que divul-
gará hoje o resultado dos trabalhos.

Segundo informações de pessoas ligadas ao Departa-
mento de Trânsito, o Diretor, General Hildebrando de Góis
Cardoso, deve manter a Comissão de Inquérito por tempo
indeterminado, para apurar também irregularidades na
seção de multas, pois'está havendo altas negociatas, in-
clusive para a liberação de veículos apreendidos ao depósito.

MECANISMO DO SUBORNO

Para alguns funcionários do
D&pavtaihento de Trânsito, de-
veria ser proibida a permanên-
cia de pessoas estranhas na
calçada daquele órgão, pois há
indivíduos que servem de in-
termediários para os funciona-
rios -inescrupulosos. íxses ele-
mentos fazem ponto nas esqui-
nas ou nos diversos bares de
quarta categoria das proximi-
dades. O mecanismo tisado é o
seguinte:

O infrator procura o mau
funcionário e lhe propõe dar
entre NCr$ 10,00 (dez mil cru-
zeiros antigos) c NCrS 20,00
(vinte mil cruzeiros antigos)

em troca da carteira apreendi-
da, quando legalmente teria
que pagar até NCrS 42,00 (qua- "
renta e dois mil cruzeiros an-
tigos) e fazer exame psicotéc-
nico. Após os entendimentos
preliminares, o Infrator volta-
rá no dia seguinte. Enquanto
isso o funcionário providencia-
rá a falsificação devida, quer
dará a multa como liquidada'
oficialmente.

No outro dia, o motorista
não o procura diretamente, Já
há um intermediário espiado
para receber o dinheiro e en-
tregar a carteira. O ponto de
encontro é marcado prévia-
mente, e quase'sempre se faz
num dos bares.

ser
eleito no próximo dia 13 i
para presidência do STM

O Superior Tribunal Militar marcou para o próximo dia -:
13. às 14 horas, a eleição do seu nôvo Presidente para o'"'
biênio 1067-1968, devendo a escolha recair no Ministro Olím-
pio Mourão Filho, Oficiaí-General do Exército mais antigo
naquela Corte de Justiça.

Após a posse, que será realizada no dia 17, às 15 horas,
serão reiniciados os trabalhos de julgamento de habeas-
corpus, apelações e recursos em andamento no Tribunal^
O Ministro togado Otávio Murgel de Resende, atual Vice-.,
Presidente do STM, será substituído em novembro. w

NORMAS

Conforme as normas do STM,
a eleição do seu nôvo Presiden-
te deverá caber a um Oficial-
General do Exército mais an-
tigo — no caso o General Mou-
rão Filho — uma vez que a
Aeronáutica e a Marinha já
ocuparam a Presidência daque-
la Corte. .

Na sessão de ontem, o STM
desiáiu que, daqui i:or diante,''
o Presidente não será reeleito..
Os Ministros Romeiro Neto*;
Otávio Murguel de Resende |
(togados) e o Almirante Fi-
gueiredo Costa foram indica-
dos para representar o Supe-'
rior Tribunal Militar no IV
Congresso de Direito Penal Mi-
litar, a realizar-se em Madri
(Espanha), em maio próximo.:

Há
muitas maneiras

de fazer amigos. ¦ ¦
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há 30 anos!

Ullmonn . 11.477

15 de fevereiro de 1937. Numa pequena loja da eníão tranqüila
Rua do Ouvidor, quase esquina da Rua 1.» de Março, surgia a Casa Bancária
Irmãos Guimarães. Capital: 200 contos. Número de funcionários: cinco.

Vieram os primeiros clientes. Eram os primeiros Amigos, -que conquistávamos
¦ • e que, graças'ao nosso continuo esforço de bem servir, se"„, •:..,;,.;.• foram ampliando até ao incontável número dos que tivemos a felicidade de

• acumular ao longo desta jornada dê três décadas. Assim se operou
; 
', a transformação da Casa Bancária Irmãos Guimarães em

BANCO IRMÃOS GUIMARÃES S. Ã.
è assim fomos crescendo com os nossos Amigos pelo Brasil afora, mercê
de uma politica conservadora, .mas progressista, inteiramente
voltada para os interesses de-cada cliente. Hoje orgulharrj|.nos de . 

"•'"

ocupar posição de destaque entre os maiores Bancos particulares do Pais.

Nosso Capital e Reservas também cresceram. Ultrapassam, nesta
altura, 17 bilhões de cruzeiros, sem contar os das Empresas que formam o

' nosso Grupo — a IGAB — Irmãos Guimarães Administração de Bens S.A..
e as-conhecidas sociedades financeiras
Fides S.A. è Crédito Comercial S.A.

T-udo isto devemos a Você. que conosco vem colaborando nestes 30
anos. Receba, pois, nosso forte aperto de-mão. Calorosamente lhe dizemos: muito
obrigado. E continue contando com este seu bom amigo de há 30 anos.

--fjSlfo-
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Sodré dá prazo a Fontenele para rever trânsito paulista
Comissão de brasileiros apura
causas do desastre com o DC-8

Abldjan. Costa do Marfim
(UPI-JB) — Representantes da
VARIG, inclusive o Vice-Presi-
d.nts Harry Schuetz, chegaram
ontem à Monróvia, na Libéria,
pára investigar as causas da
qu.da do DC-8 de prefixo PP-
_T"V, domingo, matando 52 das
£2 pessoas a bordo e mais cin-
co liberi.nos que dormiam num
casíbre destruído no desastre.

Os tripulantes de um avião
suíço chsgado ontem a Abidjan,
e que ajudaram no resgaste dos
40 sobreviventas, informaram
que estavam todos queimados
e sangrando, alguns em estado
bastante grave, "sem condições
de descrever corretamente o
que acontecera". Todos estão
internados em hospitais de
Monróvia, a 56 Km do Aero-
porto Robertsfield, onde ocor-
_eu o acidente.

Segundo informações trans-
mltidas do próprio aeroporto,
pelo rádio, havia forte neblina
sobre a pista quando o DC-8
da VARIG tentava o pouso. A
permissão e instruções para
aterrar já tinham sido trans-
mitldas pela torre de contro-
le, mas o avião, ss. cerca de
1,5 Km da pista, arremeteu
novamente, aparentemente pornão ter certeza quanto ao lo-
cal onde se encontrava.

No entanto o aparelho náo
conseguiu ganhar altura, coli-
lindo com uma casa e abrindo
uma vala de 500 metros no
meio de um milh__al, indo pa-rar, já em chamas e sem os
motores, junto a uma igreja
e um depósito de explosivos.

O socorro aos sobreviventes
. a retirada dos corpos do
avião -íoram iniciados por fun-

AVISOS RELIGIOSOS

ANTÔNIO JOSÉ
cy_JMfiÃi$>

(GUIMARÃES)
A família de ANTÔNIO JOSÉ GUI-
MARÃES convida parentes e a mi-

gos para assistirem a missa de 7.° dia
pela sua alma, a realizar-se no dia 8, às
10h30m, na Igreja do Carmo, junto a
Catedral. Antecipadamente agradece.

FÁBIO ALVES RIBEIRO
(FALECIMENTO)

Maria Tereza de Brito Ribeiro e filhos cum-
prem o doloroso dever de comunicar o fa-
lecimento de seu saudoso esposo e pai,
FÁBIO ALVES RIBEIRO, ocorrido em Recife,

e convidam seus parentes e amigos para o seu sepul-
tamento, hoje, dia 7, terça-feira, saindo o féretro da
Capela Real Grandeza, às 17 horas, para o Cemitério
de São João Batista. (440

FÁBIO ALVES RIBEIRO
(FALECIMENTO)

+ 

A Diretoria da ECISA - Engenharia, Comer-
cio e Indústria S.A., cumpre o doloroso dever
de comunicar o falecimento de seu
Engenheiro Chefe do Escritório em Recife,

FÁBIO ALVES RIBEIRO, ocorrido naquela cidade. O fé-
, retro sairá hoje, terça-feira, dia 7, da Capela Real
Grandeza para o Cemitério de São João Batista. (441

JOSÉ FERNANDES BARRETO
SJ,!:-'

* (MISSA DE 7.° DIA)

run í?Sé jaU'° Barreto' esP°sa e filhos, Triais
e 

famí,ia' convidam os demais pa-** rentes e amigos para assistirem à missa
que, pela alma do seu boníssimo pai, sogro, avô et,io, mandam celebrar, na Igreja da Santa Cruz dosMilitares (Rua l.o de Março, esquina de Ouvidor),5. -feira, dia 9, às 10 horas e 30 minutos. Anteci-
padamente agradecem.

MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS
O Comandante Geral do Corpo de Fuzileiros

| 
Navais convida as autoridades Civis e Militares a

| 
comparecerem a missa de Ação de Graças que fará

Víéalizar hoje,, terça-feira, às 11 horas, no altar-mor
da Igreja da Candelária, em regozijo ao 159.° ani-
versário do Corpo de Fuzileiros Navais. (p

AGÊNCIA DO.

JORNAL DO BRASILna

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA PLÍNIO DE OLIVEIRA / 44-M
•DA.S 8,30 ÀS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS-

cionários do aeroporto, tripu-
lantes de outros aparelhos em
¦trânsito e populares dai peque-
na vila, onde caiu o DC-8. A_
autoridades aeronáuticas libe-
rianas instituíram uma comis-
são de inquérito para averiguar
as causas do ocidente. A loca-
lização do aeroporto de Monró-
via — perto do mar e sem
nenhuma montanha em volta
— é considerada muito boa e
pouco propícia a desastres,
sendo este último o de maio-
res proporções já registrado.

OS SOBREVIVENTES

A VARIO distribuiu ontem,
no Rio. nota oficial dando
conta do acidente e uma lis-
ta dos sobreviventes e mortos.
Os que se salvaram — inclu-
sive 18 dos 19 tripulantes, en-
tre eles o comandante — es-
tavam, na maioria, na írente
do avião. São os seguintes:
Franco Catellami, ítalo Bion-
di, Giovanni Trizino, Dlfonso
Cataldi, Adalberto Distefano,
Ellis Barrigo Busnell, Renata
Garzili, Agha Mandouh, T«re-
sa Caprotti, Júlio Real, Mo-
zart Vítor Russomano, Anita
Habib, Júlio Ranieri, Pierre
Simonetti, Tânia Habib, Dorra
Habib, Paulino lamas, Jac-
oueline Hage, Lorenzo, Lapera
e^espôsa, James Brown — ve-
terano da guerra do Vietname
que vinha para São Paulo em
gozo de licença — Fernando
Correia Ro:ha, Moacir Luce-
na, Américo Vieira Filho, Jean-
Louis Bourdon, José de Araú-
jo Teixeira, Hélio Leite Xa-
vier, José Pinto Massini, Gil-
berto Cavedagne, Antônio de
Sousa, Antônio Gr.ijal, Ivá
Pereira da Silva, Bebi Geor-
ges Georgocopoulos, José Du-
arte. Rui de Oliveira Santos,
Marco Antônio Arieta, Mona
Dóris de Morais, Halina Swia-
ticki e Bruna Repetto.

OS MORTOS

Os que morreram, com seus
respectivos lugares de embar-
que e desembarque, são os se-
guintes: De Beirute para o
Rio — Roberto Bedran; de
Beirute para São Paulo — Alia
Y a si b e c k, Ibrahin Elazouat,
Toufic Elchacra, Madeleine
Ghandour, Açucena Remedi,
Joseph Aboujaoude, Pedro
Aboujaoude, Nagib Aboujaou-
de, Magide Boulos e Sami
Raffoul; de Beirute para As-
sunçâo — Rodolfo Valenzuela,
secretário particular do ex-
ditador Juan Perón e ex-Pre-
sidente do Supremo Tribunal
da Argentina.

Ds Roma para Monróvia —
Giuseppe Bianchi, W. Rogge-
ro, Robinson, Iengar, sua es-
posa e seu filho menor, W. O.
Sobanski e Muriel Swarner;
de Roma para o Rio — Vasili-
ki S. Gioutll, Mirtes Stein-
bre.her Pereira, Georg Ernst
Steinbrecher, Constanzo »Fer-
rigno, Valentino Furlanetto,
Maud Latour Fontes, Patrizio
Hainzl, A. Tringhali, Adriana
Longhitano, e Aluísio Luz Bod-
mer.

De Roma para São Paulo —
Pavesi e es. isa, Luigi Gole,
Olívla Rhedid, Silvana Teresa
Simonetti, Mário Renzo Bre-
vedan, Giorgina Brevedan, Ce-
cília Castelini e padre Gaeta-
no Dolcimascolo; de Roma pa-
ra Buenos Aires — Luigi d'A-
mico, Moldanhauer e seu fi-
lho menor, madre Vachiarelli,
madre A. Lazzaroni, Raniero
Mediano Landini, Manfredo
Segre, Suzana Coffard Zar,
Félix Angel Mohalen, Nydla
Ram_=__r e o tripulante Abel
de Oliveira,

O avião PP-PEA fazia a 11-
nha Beirute—Rio, e os passa-
geiros que iam além — São
Paulo, Buenos Aires e Assun-
ção — fariam baldeação.

A TRIPULAÇÃO

A tripulação do DC-8 da
VARIG era a seguinte: Ro-
cha, Comandante; Lucena, L°
oficial; Cavedagne, 2.° oficial;
Américo, 2.° oficial; José, na-
vegador; Hélio, navegador; De
Sousa, Greijal, Duarte, Ivã,
Santos, Arieta, Mona, Halina,
Bruna e Georgocopoulos, co-
missários; Bourdon, Massini c
Oliveira, mecânicos de vôo, és-
te último morto.

Ao Menino Jesus
de Praga

A.radeço graças alcançadas.
RUTH

| Ao Menino Jesus
de Praga

Agradeço a graça alcançada
IRENE

DR. ERACHINIEL
W0LF GENADE
Missa de 30 dias

(SHLOSHIM)
A família do Dr. ERACHI-

NIEL WOLF GENADE convida
seus parentes e amigos para
assistirem à missa que fará
realizar na próxima quarta-
feira, dia 8 de março, às
18h30m no Templo da A.R.I.,
à Rua General Severiano, n.°
170. Será oficiada pelo Grão-
Rabino Dr. Henrique Lemle.

São Paulo (Sucursal) — o
Governador Abreu Sodré esta-
va aparentemente irritado
quando convocou os jornalistas
a seu gabinete, ontem à tarde,
para ler o memorando enviado
ao Coronel Américo Fontenele,
dando-lhe o prazo de 48 horas
para executar várias modifica-
ções no trânsito de São Paulo,,
entre elas reimplantar o tráfe-
go de ônibus pelo Centro c ex-
tinguir os bolsóes.

O Governador desmentiu queo Diretor do DET tivesse pedido
demissão do cargo, mas decla-
rou que "se êle pedir ela será
estudada". O Sr. Abreu Sodré
informou apenas que o Coronel
Fontenele está de licença em
conseqüência de estafa e dis-
túrbios circulatórios e para
substitui-lo foi designado o en-
genheiro Eduardo Fares Borges,
do Departamento de Estradas
de Rodagem.

DECISÃO PELA
MADRUGADA

Assessores do Governador
afirmaram que na noite de do-
mingo estiveram reunidos com
o Sr. Abreu Sodré os Secreta-
rios da Fuzenda, Planejamento,
Transportes e Segurança Pú-
blica, dis.utir._o a Operação-
Bandeirantes. A reunião come-
çou às 23 horas e terminou à
uma da madrugada de ontem.

Nesse período, o Governador
recebeu o Coronel Fontenele
durante 20 minutos numa sa-
la ao lado da que se encontra-
vam os Secretários.

Depois, o Diretor do DET di-
rigiu-se para sua residência e
terminada a reunião com os

.Secretários, o Governador foi
nté o Horto Florestal «itregar
o memorando ao Coronel Fon-

tenele. Auxlliares diretos do
Governador informaram que o
Coronel não reassumirá o pôs-to dc Diretor do DET.

AS RAZÕES DO
GOVERNADOR

li esta a Integra do memo-
rando enviado ao Diretor tío
DET pelo Governador Abreu
Socl.é:"Sr. Diretor.

Como sabe V. Ex,*, uma das
principais missões dos Gover-
nos é amparar as classes mais
necessitadas da população, de
modo a diminuir os defeitos
das desigualdades sociais.

Ora, as críticas provocadas
pelo nôvo sistema de trânsito
que V. Ex.» estudou cuidadosa-
mente e implantou nesta Ca-
pitai, quando formuladas por
pessoas imparciais e serenas,
não se dirigem nem contra a
sua orientação técnica funda-
mental, geralmente aplaudida,
nem contra as primeiras me-
didas complementares, já ado-
tadas. como, por exemplo, a
descentralização da estação ro-
doviária, providência inegável-
mente acertada.

Nas criticas objetivas se vol-
tam contra .as facilidades de
estacionamento ofer ecidas á
minoria quo possui automóvel,
•enquanto que a maioria, for-
mada pelos setores mais po-
bres da população de São Pau-
lo. aqueles dos bairros mais
distantes dos municípios vizi-
nhos, é obrigada a caminhar
longas distâncias ou a tomar
duas conduções para chegar
aos seus locais de trabalho.

Ciente de que V. Exa. se
preocupa com este problema,
tanto quanto o próprio Gover-
nador. e de acordo com enten-
dimentos que tive com o Se-

cretário de Segurança, solicí-
to-lhe sejam feitos, com a
maior urgência, de maneira a
estarem concluídos no prtazo
improrrogável de 48 horas, 03
necessários estudos sobre:

a) a possibilidade de chega-
rem às terminais dos ônibus
dos bairros da mesma zona to-
dos os ônibus provenientes dos
municípios periféricos, queintegram o chamado "Grande
São Paulo", e que, por isso
mesmo, devem merecer trata-
mento idêntico ao dispensado
aos ônibus municipais; b) a
viabilidade de atingirem as
zonas centrais da Cidade, no
interior dos bolsões, os ônibus
que atualmente deixam passa-
geiros em locais distantes dos
centros urbanos.

Parece-me útil recomenda,
ainda:

c) que apenas sejam postas
em tráfego as novas alterações
que forem complementares
daquelas, já executadas e in-
dispensáveis ao êxito destas,
ficando as demais para a fa-
se posterior a definitiva con-
soüdação das modificações
atuais; d) que, sempre quo
possível, as novas alterações
de trânsito (mãos de direção,
interdição de ruas etc.) sejam
previamente divulgadas para
conhecimento da população;
e) que, através de todos" os
meios de divulgação hoje exis-
tentes, seja a população con-
venientemente orientada sobre
o nôvo sistema de trânsito e
esclarecida sóbre a maneira
como se deve conduzir em fa-
ce dele.

Certo de que terei, náo ape-
nas a compreensão mas tam-
bém a colaboração sempre de-
dicada de,V. Exa., cumprimen-
to-o muito cordialmente".

UM DIRETOR EM TRÂNSITO

Cooperação não foi efetiva
"Estejam certos de que cum-

prlremos integralmente nossa
missão — se recebermos a co-
laborcição de cada um dos 16
milhões de paulistas e o apoio
das autoridades responsáveis".

Ao colocar no condicional o
sucesso de seu plano para me-
lhorar o trânsito paulista —
em seu discurso, há menos de
um mês, o Coronel Américo
Fontenele não estava ape-
nas utilizando uma for m a
de praxe cm solenidade
de posse. Em pouco tempo, con-
seguiu que se mobilizassem
contra êle não só quase a to-
talidade do povo paulista, co-
mo também grande número cie
autoridades, o comércio, a ln-
dústria e a imprensa em ge-
ral.

Sua Opcração-Ban.deirante,
anunciada como "a. mais pro-
funda alteração no trânsito de
São Paulo", fundamentava-se
em premissas racionais de cir-
culação de veículos, adaptadas
às condições locais. Mas «s di-
.íiculdades previstas não foram
suplantadas, com a rapidez exi-
gi_a, pela população, _ as pres-soas obrigaram o Governador
Abreu Sodré a aceitar seu ps-
dido de "licença para trata-
mento de saúde".

PRINCÍPIO DE ANEDOTA

No que dia 30 de dezembro
do ano passado, o Coronel Fon-
tenele apresentou à imprensa o
seu Plano-Diretor de Trânsito,
de reestruturação da antiga
DST. Os jornais de São Paulo,
de um modo geral, receberam
_etn o nôvo esquema, pois ain-
da não havia oposição alguma.
O Coronel passou a ser assun-
to obrigatório das conversas e
anedotas do paulista. Aliás, "a
criação ¦ da mentalidade de
Trânsito, de modo que os pau-
listas incorporem-na como as-
sunto cotidiano e até de seu
anedota.io", era um dos itens
tíe seu programa.

Em melo a um ambiente de
expectativa, o Coronel Fonte-
nele foi empossado no cargo do
Diretor do nôvo Departamento
Estadual de Trânsito, substi-
tuindo a Diretoria do Serviço
de Trâx-sito, no último dia 9
de fevereiro. Sua primeira
medida — êle anunciou como"um exercício de preparo íí-
sico" — foi retirar as placas
de estacionamento privativo
do Centro da Cidade. Chefian-
do numeroso contingente de
guardas, ò Coronel arrancou di-
versas placas e criou as pri-
meiras confusões. Alguns mo-
teístas, que se sentiram pre-
Judicados, não quiseram aceitar
a supressão dos privilégios, e
foram os primeiros a conhecer
a firmeza do Diretor de Tran-
sito.

No último dia 11 de feverei-
ro, o Coronel Fontenele jogou
uma cartada decisiva contra o
que êle chamava de "interesse
de terceiros", ao determinar a
descentralização das terminais
rodoviárias. A .Estação Rodo-
viária de São Paulo havia sido

criada justamente para unifi-
car os pontes de partida de
ônibus urbanos, munlcioais e
Interestaduais. A concessão foi
entregue aos proprietários de
uma cadeia de jornais e a Ro-
doviária funcionava como uma
empresa privada. O movimen-
to dos vários estabelecimentos
de comércio possibilitava o lu-
cro liquido calculado em cerca
de NCrS 30 000,00 (trinta mi-¦Ihões de cnízalros antigos), pordia. Entendendo que a conver-
gência dos coletivos para um
único ponto da cidade é fator de
congestionamento, o Diretor do
DET, de uma hora para outra,
íêz com que milhares de tra-
balhadores ficassem sem saber
onde tomar condução, ao mes-
mo tempo em que deixava prà-
ticamente abandonada a Esta-
ção Rodoviária, com o conse-
quente prejuízo para seus pro-
prietários.

Quando gerentes de lojas e
empresas de transportes fecha-
ram suas portas, em slinal de
protesto, o Governador Abreu
Sodré manifestou seu Inteiro
apoio à medida do Coronel
Fontenele, e decretou a exoro-
priação da Estação Rodovia-
ria.

A QUEDA DE PRESTÍGIO

Com isso, o Coronel Fonte-
nele deixou de ser "a salvação
do trânsito". A repercussão do
fato foi péssima entre a popu-
lação. Uma semana depois era
implantada a Operação-Ban-
deirantes, aproveitando o pou-
co movimento de um sábado.
Vestindo camisa listrada —
que facilmente o identificou co-
mo carioca — o Coronel foi
para a rua, com o mapa, distri-
buído pela Shell, que trazia as
principais alterações impôs-
tas na circulação no trânsito.
Apesar de fim de semana, a Cí-
dade ficou completamente en-
garrafada, os motiristas desis-
tiram de andar e se apoiaram
nas buzinas.

Os policiais não sabiam di-
reito os novos roteiros, e im-
provisavam na hora. Um mo-
torista particular não agüen-
tou: teve um ataque em pleno
congestionamento, na Rua da
Consolação.

A Assembléia Legislativa,
voltando do recesso, teve uma
de suas mais agitadas sessões.
A Deputada Conceição da Cos-
•ta Neves, sobressaiu-se pelas
suas criticas. A uma emissora
de rádio, declarou que o Coro-
nei Fontenele usava "camisa
listrada de moleque" e era "to-
mader de bolinhas". Na ocasião
íicou esclarecido que o Coronel
não tomava excitantes, e sim
tranqüilizantes.

O Governador Abreu Sodré
outra vez apoiou publicamente
o Diretor de Trânsito, dizendo
que a confusão era prevista e
estaria desfeita em breve,' e pe-
diu um crédito de confiança
para o DET. A essa altura, a
grande maioria dos jornais de
São Paulo atacava diariamente
o Coronel e a Operação-Ban-

deirarite. As entidades repre-
sentativas do comércio e da
indústria, depois de várias reu-
niões, manifestavam cuidadc.a
aprovação ao plano, mas suge-
riam medidas para corrigir os
pontos considerados falhos. O
Prefeito Faria Lima anunciava"um estreito entendimento en-
tre a municipalidade ¦ o DET",
com o objetivo de resolver to-
dos os problemas. Mas já se
sabia que o Prefeito não estava
satisfeito com as mudanças, o
que era bastante explorado pe-
los políticos oposicionistas e
pela maioria dos jornais.

ÁREA DE ATRITO

A interdição de um posto dc
gasolina, que estaria causando
perturbações no tráfe/jo, íoi um
dos fatos que mais contribuíram
para o agravamento da situa-
ção. Os proprietários ganharam
a liminar no mandado de se-
gurança que impetraram, mas
o Coronel Fontenele recusou-se
a obdecer integralmente e man-
teve a interdição parcial. O
advogado José Carlos Rao jáia apresentar um pedido de in-
tervenção federal em São Pau-
lo. quando o Diretor do Trân-
sito resolveu acatar a decisão,
mas a demora fêz com que êle
se desgastasse ainda mais pe-
rante a opinião pública.

Numa de suas bützen para es-
yazíar pneus de carros estácio-
nados em locais probidos, o
Coronel Fontenele deixou a pé,
e muito irritado, o Juiz de Me-
nores de São Paulo. Dois dias
depois, estava criado nôvo ca-
so: atendendo à solicitação da
Depufada Conceição da Cos-
ta Neves, o Juiz de Menores
recomendou ao Diretor do DET
que não se fizesse acompanhar
de seu filho em suas atividades.
E aproveitava para tecer co-
mentários não muito satisfató-
rios sobre essas atividades. O
Coronel respondeu dizendo que"quem educa meu filho sou eu",
o Juiz baixou portaria proibin-
do em definitivo a presença do
menor. O Coronel concluiu:

— A decisão é inócua. De-
deco começa suas aulas ama-
nhã.

Ontem, enquanto o povo nas
ruas comentava a possível de-
missão do Coronel, os comer-
ciantes da Zona Leste informa-
vam que amanhã irão fechar
suas portas em sinal de pro-
testo contra a Operação-Ban-
deirante.

O Coronel Fontenele preten-dia iniciar, no próximo dia 17,
a reforma do tráfego da Zona
Norte, para completar, até o
meio dêste ano, o esquema de
trânsito da Capital.

Santos, Santo André e Cam-
pinas teriam seu tráfego mo-
dificado até fins dêste ano,
e o resto do interior até julhode 1968 — ocasião em que êle
so demitiria do DET e volta-
ria para o Rio para dedicar-se
à iniciativa privada.

Não tinha interesses politi-cos, segundo reintérara várias
vezes. .

Fontenele assegura que é forte
O Coronel Américo Fontenele

desmentiu, ontem à noite, no
Aeroporto Santos Dumont, mi-
nutos antes de embarcar para
São Paulo, que estivesse de-
missionário ou demitido da di-
reção do Trânsito daquela Es-
tado, afirmando que se encon-
tra apenas afastado por 15 dias
— por sugestão sua — para que
a Operação-Bandeirantes prós-
siga na sua "marcha vitoriosa
sem a minha presença inopor-
tuna".

O Diretor de Trânsito de São
Paulo responsabilizou as íôr-
ças ocultas — não as do Sr.
Jânio Quadros, conforme fêz
questão de frisar —, o podereconômico, os privilegiados e
os habituados a gritar "sabe
com quem está falando" como
os principais articuladores da
campanha contra todas as ope-
rações desenvolvidas pelo Dc-
partamento que dirige.
COMEÇO COM
AS OPERAÇÕES

Segundo o Coronel Américo
Fontenele, tudo começou no dia
11 de fevereiro — dois dias de-
pois de sua posse — quandofoi implantada a Operaçáo-Ro-
doviária-Acroporto e, no dia 10,

a Bandeirantes, "ocasião em
que todos os egoístas ficaram
frustrados com a medida, se
niniram e passaram a fazer
pressão junto' à Secretaria de
Estado e ao Governador, que
não cedeu a nenhuma, delas, o
que os obrigou a se deslocarem
para o Rio de Janeiro e Brasi-
lia, para tentar comover as au-
toridades".

Perguntado sobre o êxito da
Operação-Bandeirantes, a.íir-
mou que "ela vai bem, obriga-
do", e que os primeiros frutos
serão colhidos dentro de 30 ou
60 dias.

— Os impacientes e agora os
intrigantes — continuou — es-
tão tentando falar em nome do
povo, explorando o fato de a
população da Zona Leste de
São Paulo estar sendo obriga-
da a andar a pé dos terminais
dos ônibus até os locais de tra-
balho, já que a CNTC ainda
não conseguiu colocar os trólei-s,
para que os usuários daquela
zona deixem de andar a pé.

Disse que todos os jornais,
com exceção do Jornal da Tar-
de e Diário da Noite, estão co-
mandando uma campanha des-
moralizadora, "já agora pro-
curando envolver também a

ação executiva do ex-Gover-
nador Laudo Natel, para mos-
trar aos ex-privilegiados como
dois homens.de bem tratam da
causa pública".— Em vista disso — prosse-
guiu — sugeri meu afastamen-
to do Departamento Estadual
de Trânsito por 15 dias, para
que a Operação-Bandeirantes
possa prosseguir em sua mar-
cha vitoriosa sem a minha
presença inoportuna, e para
que o Governador do Estado
possa, com a maior tranqüili-
dade, desempenhar tudo aqui-
lo que fôr feito sem a minha
presença e poder mostrar à
opinião pública que o único de-
sejo da administração Sodré é
moralizar o trânsito, a íim de
que o paulista volte a andar
depressa e a viver melhor. Du-
rante o meu descanso, ficará
o engenheiro Borges, homem
bastante competente.

Sobre o lock-out anunciado
pelas comerciantes paulistas,
disse o Coronel Américo Fon-
tenele não acreditar que isso
aconteça, "porque comerciante
não é bobo e não pode passar
sem lucros extraordinários".
Afirmou que não se trata de
lock-out, e sim de "loucura".
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Fontenele regressou a São Paulo dizendo que ê o Diretor

Serra das Araras volta a
ser interditada por causa
de novas chuvas na região

O tráfego de ônibus e caminhões de carga pelaSerra das Araras, na pista de descida da Estrada
Rio—São Paulo, voltou a ser considerado perigoso e
suspenso ontem pela direção do 7.° Distrito Rodo-
viário, horas depois de ter sido aberto em caráter
precário, em conseqüência das fortes chuvas caídas
na região.

A proibição foi feita mais ou menos às 16 ho-
ras, após a inspeção da rodovia. Cerca de 100 veí-
culos que estavam no alto da serra foram obrigados
a voltar para a Cidade de Volta Redonda, de onde
tentariam chegar ao Rio passando por Vassouras,
Três Rios e Petrópolis.
AS CHUVAS

Desde, a madrugada de
ontem, quando caiu forte
temporal no Rio, as autori-
dades do 7.° Distrito Rodo-
viário foram alertadas para
impedirem, se necessário, a
liberação da estrada, no
sentido Rio-São Paulo, mas
não foi necessário suspen-
der a ordem porque não
chegou a chover na Serra
das Araras. Na tarde de on-
tem, no entanto, densas nu-
vens provocaram um gran-
de nevoeiro na serra, e a Po-
lícia Rodoviária foi instruí-
da para alertar os motoris-
tas, em Volta Redonda, sô-
bre o que poderiam encon-
trar pela frente.

Às 16 horas, o engenheiro
José Simões de Carvalho se
dirigiu para o alto da serra,
enquanto distribuía ordens
pelo rádio, mandando re-
ter todos os carros que se
dirigissem para o Rio. Após
a vistoria considerou peri-

gosa a situação na estrada,
devido às fortes chuvas, o
nevoeiro, e também à possi-
bilidade de queda de novas
barreiras e deslizamentos.
Hoje pela manhã, deverá
ser feita nova vistoria, para
se saber se vai ou não ser
liberado o tráfego na hora
marcada pelo DNER: de 11
até às 18 lioras.

VERBA

O Presidente Castelo
Branco, atendendo sugestão
do Ministro Juarez Távora,
assinou decreto abrindo o
crédito especial de NCr$ ..
70 400 000,00 (setenta bi-
Ihões e 400 milhões de cru-
zeiros antigos), destinados a
suplementar os recursos do
DNER para o programa de
construção, pavimentação e
reconstrução. O- decreto está
assinado, também, pelo Mi-
nistro da Fazenda, Sr. Otá-
vio Gouveia de Bulhões.

ECOR - Superintendência
nto

do Nordeste

AVISO
Chamamos a atenção dos interessados que a

SUDENE fêz publicar no Diário Oficial do Estado de
Pernambuco/nos dias 25 e 26 de fevereiro de 1967,
às páginas 1920, 1921, 1922, 1923 e 1924, Edital
de Concorrência Pública n.° 01/67 para tomada de
fotografias aéreas verticais com finalidade de ma-
peamento cartográfico de uma área de aproximada-
mente 50.000 km2, tendo como limites a Leste o
Meridiano de 39° WGr. a. Oeste o Meridiano de 41°
WGr. ao Sul o paralelo de 5°S e ao Norte a costa
marítima.

Acham-se à disposição dos interessados, no Es-
critório da SUDENE no Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, Edifício do Ministério da Fazenda, 6.°
andar, grupo 61 í, exemplares do referido Edital.

Recife, 1.° de março de 1967
as.) Márcio Augusto Ribeiro Maciel

Presidente da Comissão
(P
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Quinze animais figuram na
relação dos estreantes do
íim de semana no hipódromo

Quinze estreantes foram inscritos 'nos programas do

fim de semana no Hipódromo da Gávea, destacando-se os

nomes de Seven To Seven, Xântico, Isnard, Urbelo, Afoito,

Obsession, Island, Héia, Profumo, Tabacar e Iarapuru
Braddock, também anotadov entre os estreantes, e filho

de Camaleão e Guamará, de propriedade do Stud 20 de

Janeiro e vai à raia sob a responsabilidade do treinador
José Luís Pedrosa, Anzio, Sylvain e Goga, completam a
relação, tendo Sylvain nascido no Paraná, sendo filho de

Cyrríos e defenderá os interesses do Stud Damasco.

ESTREANTES

SURPRESA DO PÁREO

¦ í

SEVEN TO SEVEN — masc,
cast., R. Janeiro (7-10-64), íi-
lho dé Arlechino e Lutécia —
Criação e propriedade do Ha-
rás Machado — Treinador:
Franolsco de Abreu.

XANTICO — ma..., cast., S.
Paulo (9-9-64), filho de Love
Affair e Horada — Criação do
Haras Prelúdio e propriedade
do Stud M. M. J. Lopes — Trei-
nador: Artur de Araújo.

ISNARD — masc, cast., R. .
G. do Sul (25-11-64), filho de
Astro e Lavadeira — Criação
de Jerônimo Mércio Silveira e
propriedade do Stud Rio Gran-
de — Treinador José Celestino
da Silva.

URBELO — masc, cast. S.
Paulo (26-7-64), filho de John
Araby e Belanita — Criação do
Haras Bela Vista e proprieda- .
de do Stud Shangri-lá — Trei-
nador: Cosmo Morgado. ,

AFOITO — masc. cast., R.
Janeiro (7-9-64), filho de Ba-
ronet e Chuna — Criação e
propreidade do Haras Macha-
do — Treinador: Francisco de
Abreu.

OESESSION — iem., cast.,
Paraná (20-7-64), filha de Der-
nal. e Sedutora — Criação de
Luís G. A. Valente e proprie-
dade do Stud Vernissage —
Treinador: Gilberto Lúcio Fer-
reira.:

ISLAND — fem., cast., S.
Paulo (25-8-64), filha de Fas-
tener e Alex — Criação do Ha-
ras São José e Expedictus e
propriedade do Stud Tcresópo-
lis _ Treinador: Paulo Morga-
do. i

HÉIA — fem.. cast. São
Paulo (18-11-64), filha de "Wil-

derer e Zaúia — Criação de A.
J. Peixoto de Castro Jr. e pro-
priedade de Zélia G. Peixoto
de Castro — Treinador: José
Luís Pedrosa. •

PROFUMO — masc, cast., R.
G. do Sul (4-8-63), filho de
Profundo e Angela — Criação
de Breno Caldas e proprieda-
de de Álvaro Cerqueira — Trei-
nador: Antônio Pinto da Silva.

TABACAR — masc, cast., R.
G. do Sul (10-11-61), filho de
Tábano e Catedrilla — Criação
de Áureo Aires de Azevedo o
propriedade de Duar.é Santa-
na — Treinador: Leôncio Ra-
mos.

IARAPU — fem., cast., R. G.
Sul (10-10-63), filho de Cante-
gril e Nídia — Criação de Pau-
lo I. Mércio Silveira e proprie-
dade do Stud Violon — Trei-
nador: José Luís Pedrosa.

BRADDOCK — pásc. cast.,
R. G. Sul (2-11-63), filho de
Camaleão e Guamará — Cria-
ção de João da Silva Brum e
propriedade do Stud 20 de Ja-
neiro — Treinador: José Luis
Pedrosa.

ANZIO — masc, cast.,' R. de
Janeiro (1-11-63), filho de Ni-
sos e Gypsie — Criação do Ha-
ras Cuiabá e propriedade do
Mário Lupinacci — Treinador
José Lourenço Filho.

SYLVAIN — fem-, cast., Pa-
raná (1-9-63), filha de Cyrnos
e Noublesse — Criação de Her-
minio Brunatto e propriedade
do Stud Damasco .—• Treina-
dor: Paulo Morgado.

GOGA — fem., cast,, S. Pau-
lo (21-10-63),filha de Wilderer
e Tália — Criação de A. J. Pei-
xoto de Castro Jr. e proprie-
dade de Zélia G. Peixoto de
Castro — Treinador: Adolfo
Cardoso.
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G. P. Remonta do Exército -.
no domingo vai apontar j
o potro líder da turma

O Grande Prêmio Remonta do Exército — para pc-
tros de dois anos — vai reunir, domingo, alguns bons po-
tros desta nova geração, todos em busca cia supremacia
da turma, havendo um ligeiro destaque para Mujalo e Si-
naleiro, que nas recentes vitórias demonstraram real-
mente alguma categoria.

Para a corrida de sábado, a reunião terá três carreiras
na pista de grama, sendo a principal delas o Handicap Es-
pecial para éguas, que marca o retorno oficial às raias de
Edição, égua que chegou a ser enviada para a reprodução.

¦ SÁBADO
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A potianca SSri«r_rte categorizadas no Ministério da. Agricultura, rateando pule alta porque joi o segundo azar do páreo

Good Girl passa 1200 em 77"4/5fácil
ue atravessa boa formademonstrando q

aus surpreendeu domingo
no clássico vencendo com
facilidade da mais cotada

Maus, uma filha de Nordic, surpreendeu ao vencer
domingo o Grande Prêmio Ministério da Agricultura, pela
facilidade com que se impôs às adversárias, principalmente
da metade da reta até o disco de sentença, chegando es-
barrada na direção de Laércio Santos, e ainda pela própria
condição de animal estreante em pistas cariocas.

Na partida, Urdanela, Balida e Karajaná pisaram
mal, despontando a favorita Akron, que logo ficou para;
Maus, Amorelra e Elmira, firmando-se Maus com muita
facilidade no posto de honra, sem tomar conhecimento da
luta pela formação da dupla entre Amoreira, Baliza e
Elmira.

Good Girl, mostrando que
atravessa grande íorma, traba-
ltíóu de parelha com Galopa-
de, tendo passado os 1 200 em
77" 4/5, terminando com ex-
celente ação e provando que
sua evolução é constante, po-
dendo o exercício ser conside-
raclo dos melhores entre os
realizados esta semana.

Trabalhos muito bons foram
os de Neléu, Fenton e Diver-
tida, os dois primeiros em pou-
co mais de 86" para 1 300 e a
égua percorrendo os 1 200 em
77 "2/5 e todos com final mui-
to vivo, numa .demonstração
que poderiam ter baixado bas-
tante essas marcas caso fôs-
sem exigidos com maior rigor.

ARACIND
Aracind — L. Santos — 1 600

em 108"
Groa — J. Pedro F. — 1 200

em 80"
Imperador Ricardo — S. Sil-

va _ 2 040 em 142" — 1 600
em 111"

Feiticeiro — M. Andrade —
1 000 em 70"

Full Cry — D. P. Silva —
1 400 em 95 "2/5

Hall Tutó — L. Alvarenga —
1 200 em 81"

Fenton — A. M. Caminha —
300 em 86"2/5
Mignaro — P. Lima — 1 300

em 91 "2/5
Lord Ricardo — S. Silva —
040 em 143 "2/5 — 1 600 cm

111"

ESTAGIRA
Èstagira. — O. Cardoso —

1 300 em 88" •
Cabouchard — A. M. Cami-

nha — 1 200 cm 83"
Artéira — L. Roberto — 1 200

em 83"

Neléu — .A. Machado —
1 300 cm 86 "2/5

Vestal Girl — O. Cardoso —
1 600 em 111"

Vivandiére — C. Morgado —
1 200 em P2" v

Rajan — P. Alves — 1 300
cm 83"

Itaguera — J. Machado —
1 000 em 68"

. Don Rebirhba — P. Alves —
1 300 em 90"

SALOMÉ

Prateada — O. Cardoso —
1 200 em 82 "2/5

Salomé — J. Pinto — 1 200
em 79"

Aventureiro — J. Diniz —
1 400 cm 98"

Jandinha — R. Carmo —
1 200 era 82"

Abaeté — F. Pereira F. —
600 em 111."
Sclainalec — P. Alves —
040 em 143" — 1 600 em

111"
Velocity — A. Ramos —

1 400 em 96"
Egmont — A. Rosa — 1 200

em 82"
Krívolo — A. Ricardo —

1 400 em 96"

RONDADORA

Casela — J. Pedro F. —
1 200 em 85"

Salvatore — O. F. Silva —
1 600 em 111"

Rondadora — F. Pereira F.
— 1 400 cm 94 "2/5

El Maestro — L. Correia —
1 400 cm 101 "2/5

Happy Jack — Lad. — 1 300
em 89 "2/5

Carreira — J. Quintanilha —
1 600 em 110"

Happy Princess — L. Santos
- 1 000 em 68 "2/5

Chepiá — C. R. Carvalho —
1 000 em 68"

Foggy Day — J. Martins —
1 400 em 104"2/5

ESCOLHA
Quania — L. Acuna — 1400

cm 99"
Pimentinha — J. Terres —

1 200 em 82"
El Emir — J. Terres — 1 600

Cm 112"
Ricachá — L. Acufia — 1400

em 97"
Galardão — F. Estêves —

1 200 em 82"' Escolha — J. Baffica — 1300
em 87 "2/5

Doce Iracema — J. Borja —
1 400 em 95"

Iakova — D. Moreira — 1000
em 69"

Palgamar — J. Terres —
1 400 em 95 "2/5

KALAPALO
Gliptica — J. Borja — 1 400

em 96 "2/5
Dr. Didi — D. Moreira —

1 400 em 97"
Kalapalo — A. Machado —
500 em 102 "2/5
Boran — J. Pedro F. — 1000

em 68"
Aimberè — A. Ramos —
040 em 143"3/5 — 1 600 em

113"
Gran Mogol — M. Silva —

1 200 em 81 "1/5
Lucky — A. Ricardo — 1400

em 94 "3/5

Solderã — J. Pinto — 1 400
em 99"

Espadim — O. Cardoso' —•
1 300 em 89"

LAÇO

Union Street — F. Estêves
— 1 300 em 88 "2/5

Ambrosso — C. Morgado —
1 200 cm 81"

Fisalina — A. Hoddecker —
1 400 em 103"

Eggis — P. Alves — 1 000
em 72"

Miss Kadina — C. Morgado
— 1 300 em 91"

Nevaly — A. Reis — 1 200
em 81"

Hal Scl — D. Santos — 1 400
em 95"2/5

Laço — F. Estêves — 1300
em 86"

Starita — A. Ricardo —
1 200 em 81"

DIVERTIDA

Divertida — J. Machado —
1 200 em 77"2/5

Bebeto — J. Pinto — 1 200
em 81 "2/5

Ferina — N. Lima — 1 000
cm 70"

E-toniona — D. Neto —
1 400 em 99"

Albião — A. Ricardo — 1400
em 97"

Massari — J. Silva — 1000
em 68"

Feudo — P. Lima — 1 400
em 95"

Extra Dry — H. Vasconcelos
— 1 200 em 79"

Edição — A. Santos — 1 200
cm 79 "2/5

1) 2 100 — NCrS 960,00 —
Cantilever, 58; London Tower,
58; Lanção, 54; Jeune-Pr-i.ee,
58; Gipso, 53; Hepatan, 56 e
Ocegrande, 57'.

2) 1 200 — NCrS 1 300,00 —
Fair Boy, 57; Fluido, 57; Feitl-
ceiro, 57; Fluxo, 57; Fidalgo,
57; Vadico, 57 e Guignard, 57.

3) 1 000 (grama) — NCrS
2 000,00 — Suez, 55; Xantico,
55; Nicolé, 55; Obstaclc, 55; Zé
Cara de Pau, 55; Isnard, 55;
Cupidon, 55; Coarasul, 55;
Mooklin, 55; Urubelo, 55 e Afci-
to, 55.

4) 1 200 (grama) — NCrS
1 600,00 — (handicap especial)
— Edição, 62^ Divertida, 57;
Old Flame, 50; Velvetta, 51;
Flanna, 58; Prima Donna, 53 e
Starita, 58.

5) 1 400 (grama) — NCrS
1 300,00 — Old Cat, 57; Tenta-
tion, 59; Ortiga, 57; Solderã,
59; Quarta, 57; La Tajera, 57;

Loirlta, 57; Ricachá, 59; Qua-
nia, 57 e Paineiras, 57.

6i 1 400 (grama) — NCrS
1 600,00 — Gava, 56; Flora
Mascarada, 56; Tatiala, 56; Vi,-
la Isabel, 56: Gcld Mine, 50;
Gueba, 56; Gorja, 56; Glip.l-
ca, 56 e Doce Iracema, 56.

7) 1 200 — NCrS 1 600,00 ~
Scratch, 52; Gran Mogol, 58'
Ambrcsso, 52; Alzon, 56; Bebe-
to, 52; Old Neide, 50; Gálio, 62;'
Guepardo, 52 e Serem, 50. .'..'-

8) 1 300 — NCrS 1 100,00 =S
Sível, 57; Trovão, 57; Unioh-
Street, 55; Camafeu, 58; Sino-
co, 56; Rajan, 59;'Corumln, 58;
Seu becão; 55, Araranguá, 53;
Lorrain, 54; Exagero, 55 e Jari.?
gadeiro, 55.

9) 1 0Ü0 — NCrS 1 600,00 —
Anzio, 56; Malaparte, 56; Pro-
fumo, 55; Gorino, 56; Royal
Fcx, 56: Chepiá, 56; Reser Vil-
le, 56; Penógrafc, 56; Micro, 50
e Braddock, 56. j

FAIRY FLOWER

Ortiga — A. Ricardo —
1 400 em 97"

Sinôqo — A. M. Caminha —
1 300 em 88"2/5

Espantalho — C. Morgado —
1 300 em 97 "2/5

Fairy Flower — F. Estêves
— 1 200 em 77 "2/5

Velvetta — F. Pereira F. —
1 200 em 79"

l.« Páreo — 1200 — Pista — GL.
Pr_mlo — NCrS 1300,00.

Ks.
l.o P.e.rosp.ct, J. Portilho .. 57
2.° Lighat-jd, A. Ramos  57
3." Lord Byron, J. Pinto, ap. 53
4.° Hlppo, J. ftatana  57
.." T_lama. J. B. Pauliolo ,.57
6.° Foxbrldge, M. Andrade .. 57
7." Ayr_o.é, A. M. Caminha . 57

Não correu Pertlnaz.
Dl-crenços — Paleta e 1/2 cor-

po — Tempo — 73" 1/5 — Venc.
— (7) Cl. 0 — Dupla — (14), CrS
2 — Placês — (1) OrS 14 c (6)
CrS 14.

Z." Páreo — 1 000 metros — Pis-
ta. GL. — Prêmio —' NCrS 2 000.00.

Ks.
l.o Estlssac, F. Mala 53
3.° Obstacle, J. Portilho 55
?.o Hatíol, R. Machado 55
4.° Mooklon, L. Santos 55
S.o Hlpos, A. Santo. 55
6.0 Seccion, I. Sousa 55
7.o ürbaneja, S. Silva 55
8.o II Perugino, J. B. Paullelo 55

N&o correu Irerê.
Diferenças — 2 corpos e pesco-

ço — Tempo — 59" 2/5 — Venc.
(2) Cr$ 61 — Dupla — (11) CrS
35 — Placês — (2) CrS 10 — (1)
Cr$ 10 e (3) CrS 10.

3.° Páreo — 1600 metros — Pis-
ta GL. — Prêmio — NCrS 1 600.00.

Ks.
l.o Prometheu, O. Cardoso 53
2.o Aperltivo, 1. Machado .. 56
3.o Gamblto, A. Santos 52
4.0 Copag, A. Ramos 53
5.o Nainot, F. Per. F° 56
6.o Garbo, J. Borja 52
7.0 El Clclon, J. Reis 52
8.o Nastro, A. Machado .... 52
9.° Alicondom, J. B. Paulielo 56

lO.o Adelmo, j. Portilho 58
ll.o Laramie, j. Silva 52

Diferenças — Vários corpos e
3/4 de corpo — Tempo 96" 1/5 —
Venc. — (5) CrS 05 — Dupla —
(33) CrS 48 -r- Placês — (5) CrS

ía — (4) Ci. 11 e (3) CrS 10..

4.° páreo — 1 200 metros — Pis-
ta — GL. — Prêmio — 
NCrS 1 300,00

l.o Bertie. S. Silva 57
2.o Aitá, C. R. Carvalho 57
3,° Fração, A. Ricardo 37
4.o Klrinéa, R. Carmo, ap. .. 54
S.o Ferônia, A. Santos, 51
6.° Hetaira, J. Reis 57
7.o Vanga, A. Ramos 57
8.° Happy Star, L. Santos, 57
9.o Guia, J. Paullelo 57

IO.0 viaçfto, J. Santos, 57

NSo correram: Esquila c Dolco
Farnlent.

Diferenças — 1 corpo e í. cor-
po — Tempo — 73"l/5 — Venc. —
(I) CrS 66 — Dupla — (14) ....
CrS 95 — Placês — (1) CrS 22 —
(II) CrS 18 e (6) CrS 12. — Trei-
nador — Alexandre Correia.

8.» Akron, A. Ricardo  56
9." Urdanela, M. Andrade, .. -55

Diferenças — Vários corpos c 3Í
de corpo — Tempo — 59"2/5 —
Venc. — (7) CrS 129 — Dupla —
(44) CrS 285 — Placês — (7) 
CrS 118 e (5) Crí 114. — Treina-
dor — Henrique Tobias.

6.» páreo — 1 400 metros — Pis-
ta — GL. — Prêmio — 
NCr$ 1 600,00.

l.o Atilada, F. Estêves 56
2.o Minha Gatinha, J. Baffica 56
3.° Bonnle Bi, J. Pinto, ap., 52
4." Djelabah. F. Per. F.°, .. 56
5.° Rocha Negra, J. Brizola
ap 55

6.o Mela Lua, J. Borja, '. 56
7.o Hiawatha, J. Silva 56
8.° Luana, C. Morgado, .... 06
O.0 Ilopa, H. Henrique 56

10.° Groel&ndia, M. Andrade, 56
ll.o Galapá, J. Queirós, ap. 52

Nfio correu Sabir.
Diferenças — 1 corpo e 1 corpo

Tempo — 87"4/5 — Venc. —
(11) CrS 57 — Dupla — (44) ....
CrS 145 — Placês — (11) CrS 28

(10) CrS 19 e (6) CrS 52. —
Treinador — Manuel de Sousa.

7.o Páreo — 1 400 metros —
Pista (GL) — Prêmio — NCr$
1 500,00.

l.o Lulula, J. Borja 56
2.o Mambrum, . J. Brizola,

aprendiz 55
3.o White Hunter, J. B.

Paullelo 56
4.o First Cigal, J. Terres.. 56

5.o Xirol, R. Carmo, ap. .. 53
6.o Abismado, P. Alves 56
7.o Bodcgon, S. Silva 56
8.o Dunhlll, J. Negrello .... 56
9.o Hanover, J. Machado ... 56

IO.0.Eremita, D. Neto 56
li.0 Armorial, 3. Pinto, ap. •. 52

Não correram: El Capitan e
Vlshnu:

Diferenças: 1|2 cabeça e 1 cor-
po. — Tempo: 86" 1|5. — Venc.
(2)', CrS 486 Dupla (12) CrS 44.
Placês (2) CrS 69, (5) CrS 31 e
(10) Crs 27.

Treinador: Rubens Silva. Haras
Sáo José e Expedictus

8.o Páreo
Pista (GL)
1 600,00.

1 200 metros —
Prêmio — NCrJ

6.° páreo — 1 000 metros
ta — GL. — Prêmio — ,
NCrS 5 000,00.

— Pis-

l.o Maus, L. Santos
2.o Amorelra, J. Reis
3.0 Baliza, J. Machado, ...
4.o Elmira, J. Borja
5.o Estila, J. Tlnoco
6,o Haé A. Santos
7.° Karajaná, F. Per. F °,

55
55
55
55
55
55
55

l.o Granfina, F. Estêves 56
2.o Rama Cafda, S. Silva ... 56
3.o Quiromante, J. Brizola,

. aprendiz 55
4.o Arbele, P. Alves 56
5.° Gava, A. Ricardo 56
6.0 Gorja, J. Borja .' S6
7.° Grá, J. Machado 56
8.o Qurença, J. Terres 56
9.o Galude, A. Santos £6

IO.0 Candy-Queen, O. F. Sll-
va, aprendiz 53

Não correu Qua-Tal.
Diferenças: 3]4 de corpo e vá-

rios corpos. — Tempo: 76"2|5. —
Venc (1) CrS 22. Dupla (13) CrS
49. Placês (1) CrS 14, (8) CrS 15
e (4), CrS 24.

Treinador: Ern&nl de Frentas.
Haras S&o José e Expedictus.

Mov. das apostas CrS 301 474 500
Concursos  CrS 34 981900

TOTAL  Crí 336 456 400
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DOMINGO
1) (areia) — 1 300 — NCrS

1 100,00 — Estatina, 56; Lady
Peroba, 59; Salomé, 57; Enase,
55; Ralna Bela, 55 e Caucasia-
na, 54. •

2) 1 000 — NCrS 2 000,00 —
Elmira, 55; Obsession, 55; Is-
land, 55; Hêia, 55; Esula, 55;
Algaroba, 55 e Aranêe, 55.

3) 1 200 — NCrS 1 100,00 —
Eulaia, 57; Flora Gabiróba, 54;
Fablenne, 54; Happy Princess,
57; Raure, 57; Pakori, 55; Pai-
moa, 54; Arteira, 54 e Cobiça-
da, 57.

4) i 400 — NCrS 1 300,00 —
Corcel, 57; Albião, 57; Cuore,
57; Retrospect, 57; Fenton, 57;
Fouquet, 57; San Isidro, 57;
Hal-Só, 57; Molicho, 49 e Dr.
Osmahe (cx-Garbcsâo), 53.

5) Grande Prêmio Remonta
do Exército — 1 000 — NCrS
5 000,00 — Hanói, 55; Sinal-l-
ro, 55; Nujalo. 55; Zé Cara da
Pau, 55; Answcr, 55; Brasamo-
ra, 55: Estissac, 55; Irahá, 55;
Úrmarlnò, 55; Ulpiano, 55 e Se-
ven To Seven, 55.

6) 1 G00 — NCrS 1 600,00 —*
(prova especial) —Fronton, 52;j
Rangpur, 54; Kalapalo, 56; Me-j
chant, 56; Imperador Ricardo^
53; Estio, GO; Mestre Juca, 58;;
Massari, 55 e Novamás, 54. j.

7) 1 400 — NCrS 1 600,00 —5
Guropé, 56; Lucky, 56; Laço»
56; London, 56; Neléu, 56; Doií
Rebimba, 56; Good Looking, 56:!
Leão de Bagc, 56; Falcamar, 56-
e Rock-Gin, 56.

8) (areia) — 1 400 — NCrá
1 100,00 — Estádio, 56; Donj;
Otávio, 56; Elogio, 56; Espadim;.
50; Old Paulino, 56; Boran, 56;!
Kimimo, 57; Guarrtl, 56; Úncle|
54; Motur, 65, Espantalho, 56;;
Dintel, 5C; Ocelado, 56; Bar-!
quito, 56 e Tabacar, 57.

9) (areia) — 1 000 — NCrs]
1 600,00 — Mascotita, 56; Es-;
tância, 56; Qeubra Cabeça, 56;i
Sylvain, 56; Petite Ville, 56;|
Christine, 56; Farlady, 56; Fai-,
xa Preta, 56; Iarapu", 56; Qua-
rentena, 56; Goga, 56; Pilhada^
56; Qucrubina, 56 e Hollywell»
56. *

... .í 5
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Àracind mostrou que está
em grande forma com 108
nos 1600 metros sobrando

Aracind sempre progredindo na sua íorma técnica,
passou os 1 G00 metros em 108" muito tranqüilo pelo cen-*
tro da pista e no final chegou a ser bastante contido pelo»
bridão L. Santos, que estava com intuito de não deixarj'
êste pensionista de Henrique Tobias baixar mais a marca.'

Ana Maria também surpreendeu no seu floreio para,*
a corrida noturna, pois, com absoluta facilidade, assinalou
87" nos 1300 metros sempre bem afastada da cerca e do-{
minando de passagem Itacolomy que lhe serviu de spàrring.
nos últimos 1200 metros.

INGUOY

Inguoy (J. Diniz) reparece
com algumas partidas, sendo
que o seu último floreio foi de
92 "2/5 os 1300, muito à von-
tade sem qualquer iniciativa
para melhorar.

Armadilha mais aguerrida 6
a melhor indicação, seguida de
Sporting Life, Inguoy e Árabe-
la são as Inimigas.

ANA MARIA

Arava (J. Reis) os 1300 em
92", com algumas reservas e
um pouco afastado da cerca.
Ana Maria, (F. Pereira F.)
melhorou para 87", sendo que
nos 1200 encontrou-se com
Itacolomy (J. Borja) e o do-
minou com grande facilidade
e sempre pelo caminho mais
longo.

Ana Maria com este floreio
ficou sendo a melhor indica-
,ção, não sendo contudo consi-
derada uma barbada, pela
presença de Lindavice que an-
da muito bcm, Negra do Snl
e Good Charm.

JAMES BOND

James Bond (M. Henrique)
os 1200 em 80", com grande
facilidade. Galardão (F. Este-
ves) aumentou para 82", de-
monstrando alguns progressos.

James Bond querendo correr
o que sabe ficará absoluto,
mas em caso contrário galar-
dão, Itacolomy e Bentola sáo
os que decidirão a competição.

PIMENTINHA

Pimentinha CJ. Terres) os
1200 em 82", com algumas re-
servas e Quebrada (A. Ramos)
chegou agarrada com Egira
(J. Baffica) em 84" para igual
distância.

Hand, rimei-tin-ia, Quebra-
da — largando — Sana Mine e
Giraluz são os melhores nomes,
devendo entre elas urda se des-
tacar.

ATIRADOR .

Depex (D. P. Silva) os 1200
em 83"2/5, multo à vontade.
Al Prince (N. Lima) melhorou
para 82"2/5, arrematando com
pouca reservas, muito embora
a pista não apresentasse con-
dições para melhorar. Tenente
(6. Cardoso) vindo de mais
longe trouxe para 1 200 a mar-
ca de 83 "2/5, algo contido e
um pouco afastado da cerca.
Sotero (L. Roberto) os 1 200
em 84", suavemente. Mignaro
(P. Lima) os 1 300 em 91 "2'5,
não agradou c Atirador (J.
Paiva), muito leve, deixou ex-
celente impressão ao registrar
nos cronômetros o tempo de

80", partindo e arrematando
em idêntica condições. *,

Depex c o melhor retrospec-í
to da prova, ficando Sansovil-j
ie, Tenente, Beaurevers, Sote*
ro, Mignaro e Atirador, conu|
os mais temíveis adversários.,

ARACIND t
Aimberè (A. Ramos) a voln

ta fechada em 143'3/5, com
113" a milha final, muito |
vontade, sem qualquer movi?
mento para melhorar. Elana
(L. Roberto) deu um passeio
na raia de 100" os 1 40Q,
Aventureiro (J. Diniz) melho-
rou para 98", em idênticas
condições. Dingo (J. Marinho)
a milha em 110", de carreirão
e Aracind (L. Santos) pro-
curando a cerca externa e
com rara facilidade trouxe
108" para a milha.

Aracind, da forma como se
exercitou, tem tudo para coa-
firmar o seu último triunfo, fi-
cando Sorridente, Aimberè,
Aventureiro e Hipista, em lujl^
pela formação da dupla.

SAMOTRACIA

. Cendrillon (F. Pereira F.9)
os 1 300 em 91.2/5, algo tíMS-
tida e Samotracia (M. Andra-
de) dominou com grande faci-
lidade a uma companheira era
82 "2/5 os 1 200.

Cendrillon, Samotracia, La.
Rota, Cantcmina c Copacabana
Girl são as mais cotadas"-,
vencer esta última prova, de-
vendo mesmo o fator sorte ini
fluir bastante no resultado.

Seccion
prejudicou
Obstacle

I. Sousa declarou no livro de
ocorrências . que o potro Sec-
cion — seu conduzido no se-'gundo 

páreo de domingo — foi
um pouco para dentro no pi-

,que de partida e neste lance
prejudicou o favorito Obstacle,
mas ipto não chegou a tirar as
possibilidades do potro de Pau-'lo Morgado na competição.

Laércio Santos que montou a
ganhadora Maus no Grande
Prêmio Ministério da Agricul-
tura, explicou que na reta fi-
nal a sua pilotada se atirou
para dentro e para fora, por-
que, estava um pouco assusta-
da com a multidão que se aco-
tovelava na cerca, mas tem
certeza que não chegou a pre-
judicar qualquer adversária.
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Evaldo, com anis gols, joi uma das grandes figuras do Cruzeiro, que venceu como quis um Atlético desarvorado
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Êste 6 o momento exuto em qua Cabrita rebateu e a bola tocou no braço de Padreco pura entrar e dar o empate aoFerroviiíriQ

Torneio
A inevitável derrota do

Fluminense para o Palmei-
ras, a difícil vitória do Fia-
mengo contra & Portuguesa,
a expressiva goleada do
Cruzeiro sóbre o Atlético, o
êxito do Internacional no
seu clássico com o Grêmio
e o dramático empate do
Bangu com o Ferroviário
marcaram a primeira roda-
da do Torneio Roberto Go-
mes Pedrosa, onde houve

começou com muitas emoções e boa renda
bom futebol em quase todos
os jogos, muitas emoções,
duelo de torcidas, um come-
ço de tumulto entre jogado-
res e a renda total de NCr$
344 278,82 (trezentos e qua-
renta e quatro milhões' du-
zentos e setenta e oito mil,
oitocentos e vinte cruzeiros
antigos) — ficando a pro-
messa de novas atrações a
partir de amanhã.

Palmeiras venceu bem
Flu que esteve mal
Pela fragilidade de sua equi-

pe — fragilidade que duas
substituições inoportunas acen-
tuaram ainda mais — o Flu-
minense não poderia estrear
impunemente no Tcmeio Ro-
berto Gomes Pedrosa, tle modo
que o Palmeiras não íêz mais
do que se aproveitar de um
adversário tecnicamente inic-
rior, para obter uma vitória
de 4 a 2, domingo à tarde, no
Maracanã.

Talvez os números dessa vi-
tória íóssem mais expressivas,
se os paulistas, depois de che-
garem aos 3 a 0, não dimi-
nuíssem seu ritmo de jogo e
permitissem aos cariocas um
começo de reação. Mas, quan-
do essa reação se esboçou e o
Fluminense marcou seus deis
gois, surgiram as substituições
que definiram a partida, já na
metade do segundo tempo.

CONTRASTE INICIAL

Com arbitragem de Annan-
do Marques — cujos erros não
chegaram a influir no resulta-
do — as duas equipes começa-
ram assim formadas:

Palmeira* — Valdir, Geral-
do, Djalma Dias, Minuca e
Ferrari; Zequinha e Ademir da
Guia; Gildo, Servilio, César e
Rinaldo.

Fluminense — Jorge Vitorio.
Oliveira, Caxias, Altair e
Bauer; Denílson e Roberto
Pinto; Amoroso, Samarone,
Mario c Lula.

Logo nos primeiros minutos
ficou evidente o contraste en-
tre a melhor estrutura do Pai-
meiras e as modestas ambições
do Fluminense. A estrutura do
Palmeiras, no caso, devia-se
mais à categoria dos seus va-
lõres individuais do que prò-
priamente ãs ordens de Aimo-
ré Moreira,. A defesa, por exem-
pio, não tinha muito trabalho,
podendo assim reforçar o meio-
campo no trabalho de bloqueio
ao setor em que o Fluminense
utilizava mais jogadores. E
êsse meio-campo, se não podia
se projetar multo (pelas con-
dições físicas de Zequinha e pe-
la marcação de Ademir da
Guia a Samarone), pelo me-
nos trabalhava com serenida-
de e acerto.

Por fim, no ataque, o Pai-
meiras deveria, travar o duelo
que o levaria ã vitória. Gildo,
Servilio e Rinaldo começaram

muito retraídas, deixando por
conta de César as disputas no
meio da área. Justamente aí,
onde Caxiajs falhava, intran-
qtiilizajido Altair, surgiram os
três primeiros gols: uma bola
que Ademir da Guia levantou
para Rinaldo emendar, diante
da impassibilldade de Caxias e
Altair; outra bola que Caxias
não cortou, permitindo a César
entrar e marcar; e mais uma
bola que Caxias perdeu para
Ademir da Guia, que só teve o
trabalho de cobrir Vitorio com
um lençou displicente, como
quem jã estava com o jogo
ganho.

TÉCNICO DEFINE

Ainda no primeiro tempo, na
cobrança de uma falta por
Amoroso, o Fluminense dimi-
nuiria a vantagem do Palmei-
ras, mas só no segundo, sem
melhorar muito o seu padrãode jogo, os cariocas realizaram
alguma coisa em campo. Os
paulista.s, satisfeitos com os 3
a 1, jã não corriam tanto, prin-
cipalmente Ademir da Guia e
Servilio, enquanto Rinaldo
voltava para evitar os avan-
ços de Oliveira, e Gildo se per-
dia pelo lado direito. E o Flu-
minense, com um pouco de en-
tusiasmo, foi à írente.

Já a essa altura, Samarone
não tinha Ademir da, Guia a
vigiá-lo, podendo então auxi-
liar Roberto Pinto e Denílson
num trabalho que o primeiro
tentava realizar com muito es-
tilo e pouca eficiência, sobre-
carregando assim o compa-
nheiro de meio-campo. O
Fluminense passou a explorar
os passos em profundidade e,
num deles, Mário penetrou, ba-
teu Djalma Dins ha corrida
(forçando a passagem com o
ombro) e marcou.

Foi então que Tim. do banco
dos técnicos, acabou selando
sua própria sorte: tirou de
campo Amoroso e Lula — que
não jogavam bem, mas esta-
vam animados pelo espírito de
reação do Fluminense — c em
seu lugar colocou Jorge Costa
e Gilson Nunes, duas figuras
decorativas nos últimos minu-
tos da partida. O Palmeiras,
que havia cedido terreno, vol-
tou ã frente e marcou outro
gol, com Rinaldo cobrando
uma falta que resultou numa
falha de Jorge Vitória, até en-
tão firme.

Bangu e Ferroviário
dividiram o domínio

Curitiba (Do Corresponden-
te) — Em uma partida em
que cada time dominou um
tempo, o Bangu empatou por
1 a 1. coni o Ferroviário, em
Curitiba, abrindo o escore nos
25m do primeiro tempo, por
Aladim, e sofrendo o empate
aos 9m do segundo tempo em
gol de Padreco.

Apesar dé ter chovido bas--
tante durante todo o dia, 12 699
pessoas compareceram ao jogo,
dando uma renda de NCr$ -..
39 944,00 (39 milhões 944 mil
cruzeiros velhos). O juiz íoi
Cláudio Magalhães, com boa
atuação, auxiliado por Valde-
mar Nader e Kalil Karam Fi-
lho.

Iguais
Os dois times formaram as-

sim: Bangu — Ubirajara, Ca-
brita, Mário Tito, Luís Alber-
to e Ari Clemente; Jair e Oci»
mai-; Paulo Borges, Cabralzl-
nho, Ladeira e Aladim. Fer-
roviárlo — Paulista, Kavalis,
Fernando, Pinheiro e Celso;
Índio e Juarez; Ariel (Pedro
Alves), Padreco, Paulo Vecchio
« Humberto.

O Ferroviário jogou o pri-
meiro tempo plantado em uni
4-3-3 rígido, preocupado nit-i-
damente em se defender. O
Bangu, porém, conseguiu mar-
car, em Jogada que Ocimar
lançou Paulo Borges, êste íoi à

linha de fundo e centrou ras-
teiro para Aladim marcar.

No segundo tempo, o Fer-
roviárlo tirou Ariel e colocou
Pedro Alves, passando para o
ataque e empatando logo aos
9m. Pedro Alves passou a Pau-
lo Vecchio, que chutou, Ubira-
Jara pegou largou e Cabrita re-
bateu, mas a bola bateu em
Padreco e entrou.

O time do Bangu teve um
padrão igual, com seus jogado-
res demonstrando cansaço,
principalmente no segundo
tempo, quando o Ferroviário
passou para o ataque e pres-
sionou na base da velocidade.

Cruzeiro iniciou com Internacional venceu
goleada no Atlético usando mellior tática

Sorte ajudou o Fia
a vencer Portuguesa

Belo Horizonte (Sucursal) —
Numa partida que foi recorde
de renda da primeira rodada
do Torneio Roberto Gomes Pe-
drosa — NCr$ 190 695,00 (cen-
to e noventa milhões seiscen-
tos e noventa e cinco mil cru-
zeiros antigos) o Cruzeiro, jo-
gando tranqüilo e com uma ex-
celente atuação de Piazza, Dir-
ceu Lopes e Tostão, venceu por
4 a 0 a um Atlético nervoso,
vitima da juventude de sua
equipe.

Evaldo, aos 28 minutos do
primeiro tempo, aproveitando-
se de uma falha de Vander, as-
sinalou o primeiro gol do Cru-
zeiro, que voltou a marcar no-
vãmente por intermédio de
Evaldo aos 7 miuuto.s da etapa
íinal, fazendo Natal os 3 a 0
aos 21m, para Wilson Almeida
completai- o marcador aos 33m.
O juiz, ccm boa atuação, foi
Olten Aires de Abreu, que mar-
cou sua estréia pela FMF.

Corto Alegre (Sucursal) —.
Jogando em ritmo veloz e com
excelente planejamento tático
na defesa e no meio de cam-
po, o Internacional conquistou
domingo, no Estádio Olímpico,
uma merecida vitoriai de 2 a 0
sobre o Grêmio, na abertura
gaúcha do Torneio Roberto Go-
mes Pedrosa.

O pentacampeão gaúcho, que
preferiu atuar acadêmicamen-

te, com lentidão e troca exces-
siva de passes, acabou inteira-
mente envolvido pela disposição
do adversário, muito bem orien-
tado pelo treinador Sérgio
Moacir.

No segundo tempo, com 1 a
0 a seu favor, o Internacional
preferiu as ações ofensivas e
teve como prêmio a marcação
de mais um gol.

São Paulo (Sucursal) — Pa-
ra vencer a Portuguesa de
Desportos por 2 a 1, domingo
à tarde, no Pacaembu, o Fia-
mengo contou, principalmente,
com a falta de sorte dos avan-
tes adversários, que não con-
seguiram êxito nas várias
oportunidades de gol conse-
guidas, enquanto o ataque do
time carioca construiu o pia-
car já na primeira fase.

Ademar abriu a contagem
aos 27 minutos de jogo, e Ro-
drigues ampliou a vantagem
aos 43 minutos. Ratinho, aos
38 minutos da etapa comple-
mentar, marcou o ímico gol da
Portuguesa. O juiz foi o Sr.
Guálter Portela Filho, com
boa atuação, e a partida ren-
deu NCrS 20 149,50 (20 mi-
lhões, 149 mil e 500 cruzeiros
antigos).;

Bráulio começa As equipes
Só começo

As duas equipes jogaram as-
sim constituídas: Cruzeiro —
Raul, Pedro Paulo. Celton, Pro-
Copio e Neco; Wilson Piazza
(Zé Carlos) e Dirceu Lopes;
Natal (Wilson Almeida), Eval-
do (Marco Antônio), Tostão e
Hilton Oliveira. Atlético: Hélio
(Luisinho), Canindé, Vander,
Grapete e Variei; Vanderlei e
Lacir (Paulista): Buião. Edgar,
Santana e Ronaldo (Tião).

O Atlético apareceu melhor
no início do jogo. chegando a
fazer o goleiro Raul passar
maus momentos. O.s atacantes
atleticanos perde ram boas
oportunidades, mas o time caiu
quando Olterii Aires anulouImi'
gol de Lacir, que, apesar do vi-
deo-tape provar o impedimen-
to, continua criando dúvidas..

Aos 28 minutos, Vander — o
melhor do Atlético — tirou a
bola de Dirceu Lopes, mas foi
infeliz entregando-a a Evaldo
que marcou o primeiro gol do
Cruzeiro.

O Atlético foi vitima da ju-
ventude de sua equipe, que não

estava preparada para enfren.
tar o excelente quadro do Cru-
zeiro em uma partida tão im-
porlante. Os cruzeirenses não
se preocupavam com o juiz ou
torcida e continuavam com seu
jogo frio e dosado, apoiando-se
no trabalho do tripé do meio-
campo, que ontem voltou a exi-
bir o futebol da Taça Brasil.
Mesmo depois da saida de Piaz-
za, aos 35 minutos, com uma
contusão no joelho, o time con-
tinuou jogando certo.

Foi exatamente no meio-
campo que o Atlético perdeu o
jogo. Vanderlei.estava insegu-
ro, deixando-se driblar com fa-
cilidade. Santana prendia-mui-'
to a bola, ao invés de soltá-la
de primeira para explorar a ve-
locidade de Edgar Maia. e La-
cir, apesar de correr muito, es-
tava nervoso, tanto que no se-
gundo tempo foi substituído
pelo técnico do Atlético, cn-
trando em seu lugar Paulista.

Lacir saiu porque chutou Na-
tal, quando êste tentou agarra-
lo pela camisa. • ;

Nò íinal
Zé Carlos, que substituiu

bem a Piazza, construía as jo-
gadas para Natal e Hilton Oli-
veira. Os pontas não tinham
dificuldades em passar pelos
seus marcadores. Dirceu Lopes
e Tostão desciam sempre pe-
lo centro em combinação com
Evaldo. Êsse predomínio ini-
ciai do Cruzeiro levou Evaldo
a marcar outra vez aos 7 mi-
nutos. Depois de vários chu-
tes seguidos do ataque do Cru-
zeiro e defesas parciais de Hé-
lio e dos zagueiros atleticanos,
veio um chute forte no canto,
quando o goleiro estava caído.

No ataque do Atlético Buião
— que caía muito pelo meio
procurando fugir de Neco —
encontrava em Procópio uma
barreira. Êle anulou Buião e
também Edgar Maia, valendo-
se do físico e de seu bom fu-
tebol. O ponta-esquerda Ro-
naldo foi anulado por Pedro
Paulo e acabou substituído por

Tião. Paulista, que entrou no
lugar de Lacir, correu muito
em campo, mas seu papel foi
mais defensivo. Nada dava
certo para o Atlético.

Aos 21 minutos, Dirceu Lo-
pes deu ótimo passe a Natal
que estava livre. O ponta chu-
tou, a bola tocou na perna ds
Grapete e enganou Luizinho,
que aos 17 minutos, entrara
em lugar de Hélio, pois esto
se contundira no joelho, ao
saltar com Procópio. Com o
jogo ganho, o Cruzeiro colo-
cou Marco Antônio em lugar
de Evaldo e Wilson Almeida
no de Natal. Foi o ponta que
terminou o marcador, depois
de receber de Tostão. Eram 33
minutos. Daí até o fim, o Cru-
zeiro procurou agradar sua
torcida que pedia "ojé", en-
quanto o Atlético fêz algumas
corridas até a área do cam-
peão, mas encontrou Raul
multo seguro.

Desde os primeiros minutos,
o Grêmio despontou com mais
objetividade, procurando o gol
através de uma sucessiva série
de tramas. Observou-se, então,
o bem montado esquema táti-
co de Sérgio Moacir, pois as
atacantes gremistas raramente
tinham boa colocação para os
tiros finais. Além dos znguel-
ros, o Inter tinha, o volante
Elton e os atacantes Dorinho
e Bráulio no trabalho de co-
bertura e destruição, o que tor-
nou quase impossível, uma pe-
netração mais perigosa do ad-
versário. " '" 'i

Enquanto isso, através do
ponteiro Carlitos, o ataque pro-

"Frango"

Em linhas gerais, o panora-
ma do segundo tempo foi idèn-
tico. Carlos Froner, treinador
do Grêmio esperou mais 15 mi-
nutos para mexer na equipe e
quando o fêz, não pôde melho-
rar a situação. Em vez de tirar
um dos médios, Cléo ou Sérgio
Lopes, totalmente anulados pe-
lo trio Élton-Lambari-Dorinho,
incluiu Paulo Lumumba na
ponta direita retirando Babá.
Lumumba, apesar do esforço,
nada fêz, Cléo e Sérgio Lopes
continuaram apáticos, e o ata-
que ficou totalmente entregue

dúzia estocadas rápidas, em
contragolpes que quase sem-
pre surpreendiam a defesa con-
traria, muito adiantada e ten-
tando auxiliar o ataque.

Assim, o domínio do Grêmio
cra apenas ilusório, porque o
Inter surgia como o time mais
perigoso. Tal panorama con-
figurou-so melhor aos 22 mi-
nutos, quando Airton falhou
num corpo a corpo com Davi,
que cruzou para a área e en-
controu Bráulio colocado para
o chuta final. O Inter ficou
ainda mais tranqüilo e o Grê-
¦mio continuou enrolado, total-
mente envolvido pela segura
marcação do rival.

encerra
ao esforço isolado de Alcindo
e Volmir.

Mesmo assim, o Grêmio lu-
tou muito e chegou inclusive a
ameaçar o empate. Mas aos 35
minutes, um "frango" de Al-
berto, que deixou passar o chu-
te despretensioso de Carlinhos,
de fora da área, liquidou todas
as esperanças gremistas. Nos
minutos finais, o Inter ensaiou,
inclusive, um "olé", para deli-
cia de sua enorme torcida, que
vibrou como nunca na abertu-
ra do campeonato.

Os times iniciaram o jogo
com as seguintes escalaçóes:
Flamengo — Marco Aurélio,
Leon, Ditão, Jaime c Paulo
Henrique; Carlinhos e Améri-
co; Paulo Alves, Zèzinho, Ade-
mar e Rodrigues. Portuguê-
sa — Félix, Augusto, Jorge,
Ulisses e Henrique Pereira;
Marinho e Pais; Ratinho, Lei-
vinha, Ivair e (Wilsinho.

Aos 3 minutos da íase ini-
ciai, Carlinhos contundiu-se
num choque com Marinho,
sendo substituído por Jarbas.
No segundo periodo, Pedrinho
entrou no lugar de Zèzinho e
Fio substituiu Ademar, aos 28
minutos. No time paulista, no
intervalo da partida Zé Maria,
entrou no lugar de Henrique
Pereira e Rodrigues no de (Wil-
sinho.

Primeiro tempo
As primeiras ações perten-

cerani quase que exclusiva-
mente à Portuguesa, graças à
combinação entre Ratinho,
Leivinha e Ivair, situações de
perigo para a defesa, adversa-
ria e, ató os 20 minutos, este-
ve a ponto de abrir a conta-
gem. Neste período, Ditão sal-
vou um gol certo, Marco Au-
rélio praticou difíceis inter-
venções e o ataque contrário
desperdiçou inúmeros chutes
a gol.

Aos poucos, porém, o Fia-
mengo foi crescendo em cam-
po e, numa. jogada individual,
Ademar, aos 27 minutos, drl-

blou Jorge dentro da área, chu-
tou para gol e, na rebatida da
Félix, voltou a chutar, desta
vez com êxito, colocando a bola
no canto esquerdo.

A partir de então, o domínio
do Flamengo acentuou-se e a
Portuguesa caiu de produção,
com Henrique Pereira falhan-
do na marcação de Paulo Al-
ves. e Marinho deixando o tra-
balho de meio de campo ape-
nas para Pais. Aos 43 minutos,
Rodrigues passou por Augus-
to com facilidade, surpreendeu
Félix com um chute rápido, ífc-
zendo o segundo gol de sua
equipe.

Segunda etapa

Detalhes

O técnico Wilson Alves ten-
tou corrigir as falhas observa-
das no time, colocando Zé Ma-
ria na lateral-direita e deslo-
cando Augusto para a lateral-
esquerda. Contudo, o Flamengo
continuou dominando e, aos 8
minutos, Pedrinho atirou com
violência na trave.

Depois dos 20 minutos, a Por-
tuguêsa reagiu com maior efi-
ciência, Ivair deslocava-se com
maior desenvoltura, dando pas-
se em profundidade para Pais,
que chutou uma bola na tra-
ve aos 21 minutos e aos 32
minutos, Batinho mandou pa-
ra fora depois de driblar Leon
e encobrir Marco Aurélio.

O Inter venceu com Gainete,
Laurício, Scala, Luis Carlos e
Sadi; Lambali e Élton; Carli-
tos, Bráulio (Vanderlei), Davi
e Dorinho. O Grêmio perdeu
com Alberto, Altcmir, Airton,
Áureo e Everaldo; Cléu e Sér-
gio. Lopes; Babá (Lumumba),
João Severiano, Alcindo e Vol-
mh\ Sadi, Lambari e Bráulio
íoram os melhores do time ru-
bro, enquanto Everaldo e Al-

ANTECIPANDO A DERROTA

temir foram os únicos que apa-
receram bem no Grêmio.

José Luís Barreto foi bom
na arbitragem, mas deixou, no
inicio, de coibir o jogo violen-
to. Paulo Iron Lopes e Djalma
Moura funcionaram nas late-
rais. Quarenta e cinco mil pes-
soas viram a partida, somando
a renda NCr$ 69431,00, infe-

l_ rior, portanto, ãs previsões.

[ CAMINHO FECHADO

O gol <la Portuguesa
A.esta altura, foram acesos

os refletores e uma chuva pe-
sada fêz com que o jogo per-
desse muito em movimentação,
embora a Portuguesa insistis-
se no ataque. Aos 38 minutos,
Ratinho recebeu a bola de Ivair
e de fora da área arrematou
com força, assinalando o únl-
co. gol de seu time.

Depois disso, o time paulista

entusiasmou-se. chegando a
ameaçar a vitória do Flamen-
go, cuja defesa, entretanto, es-
tava firme, anulando as infil-
trações do ataque adversário.
Dois minutos antes de encer-
rar o jogo, os cariocas estive-
ram perto da marcação do
terceiro gol, obrigando a defe-
sa da Portuguesa a conceder
três escanteios seguidos.

Lula e Amoroso foram substituídos exatamente quando o Fluminense lutava pelo empate
mèWM_MmmmmmMmmm®mmMmÊmm.

ileindo encontrou dificuldade para pussar pela defesa do Internacional, que adotou uma tática fechada
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Hermanny e Brito empatam
Torneio de Faixas-Marrons
que abriu Carioca de Judô

Os judõ-clubes Rudolf Hermanny e Haroldo Brito di-
vidiram o titulo do Torneio de Faixas-Marrons — cada
um marcou 26 pontos — que foi disputado na tarde de
domingo, no ginásio do Clube Municipal, e que valeu pela
abertura oficial do Campeonato Carioca de 1967.

José Carlos Teixeira (Hermanny) foi o campeão dos
pesos-penas, João Mendes (Sho-Yo-Kan) ficou com o tí-
tulo dos leves, Luís Carlos Morais (Haroldo Brito) foi o
campeão dos médios, Alberto Leôncio (Hermanny) foi o
vencedor entre os meio-pesados e Emilio Jorge Paulino
(Satélite) o primeiro dos pesos-pesados,

Mandarino foi terceiro no
Torneio Vanderbilt que teve
Newcombe como campeão

Nova Iorque ("UPI-JB) — O brasileiro Edson Manda-
rino, que parte hoje para Barranquilla, derrotou o norte-
americano Eugene Scott no domingo, por 6-4, 6-4, al-
cançando o terceiro lugar no torneio de tênis Vanderbilt,
pela Taça Internacional de Ouro.

Na decisão do titulo, John Newcombe, da Austrália,
bateu o norte-americano Arthur Ashe, por 3-6, 6-4 e 3-1,
com desistênciajViuando Ashe, atualmente oficial do Exér-
cito "de seu pais, teve que apanhar um avião e apresentar-
se no acampamento militar no Estado de Indiana.

EXPERIÊNCIA
Sentindo um pouco a falta

de experiência, os judoistas ju-
venis que entraram na com-
petição cercados de certo fa-
voritismo, embora não tendo
decepcionado de todo, não con-
seguiram mais do que algu-
mas colocações. Ao • contrário,
lutadores como José Carlos
Teixeira, Luís Carlos Morais e
Alberto Leôncio, entre outros,
souberam usar a experiência
de vários campeonatos desta
categoria, sagrando-se os cam-
peões nos seus pesos. José
Carlos Teixeira, inclusive, já
era para ter sido promovido à
faixa preta desde o certame
de 1066, o qual venceu tam-
bém.

A luta final dos pesos-penas
reuniu José Carlos Teixeira e
o juvenil Edmundo Novais,
tendo o primeiro vencido por
Waza-ari. João Mendes ficou
com o título dos leves ao der-
rotar Antônio Severino, por
«ssaekomi. Luís Carlos Morais
venceu Roberto Seixas, por de-
cisão, sagrando-se o campeão
dos médios. Com um u-de-ga-
rami bem encaixado, Alberto
Leôncio ficou com o titulo dos
meio-pesados. Na categoria dos
pesados apenas participaram
dois judoistas, tendo o título
ficado com Emilio Jorge Pau-'
lino, que venceu Roberto Cal-
vert, por estrangulamento.

COMO FOI

Anteriormente Ashe e Man-
darino-, que haviam empatado
na disputa pela liderança do
grupo "B", defrontaram-se nu-
ma partida desempate, com As-
he ganhando um pr» set pe-
lo escore de 8-2. Newcombe
completou invicto sua rodada
no grupo "A", tendo ganho um

! total de oito pontos contra
quatro contendores.

Para Mandarino a vitória sô.
bre Scott valeu como um tri-
buto adequado ao excelente jô-
go que êle demonstrou durante
o torneio inteiro. O tenista
brasileiro, que ganhou duas
simples contra jogadores dos
Estados i Unidos em jogos pela
Taça Davis em Porto Alegre,
no ano passado, jamais deixou
que Scott passasse à sua fren-

te durante o jogo que durou
uma hora.

Mas cabe a Scott o crédito
de jamais tsr esmorecido e as-
sim haver forçado o brasileiro
a jogar seu melhor tênis no
torneio.

Os escores de Mandarino no
rcunel roliin, limitado a dois
seis e sem empates depois de
6-6, foram os seguintes:.'

Mandarino derrotou a Ro-
nsld Barnes, do Brasil por 7-6
e 6-1; e a Chuck McKinley, dos
EUA, per 6-2 e 6-2; mas divi-
diu sets com Ashe 6-2, 2,6, e
com o húngaro Iystan Gulya.s,
para quem perdeu o primeiro
por 3-6 e ganhou o segundo,
por 7-5.

. A única derrota de Ashe,
além da que sofreu contra
Mandarino, foi pnra Barnes
quando os dois dividiram os
sets.

Vencedores do concurso de
reportagens esportivas
receberam prêmios no Flu

Com um almoço no restaurante do clube, o Fluminen-
se féz entrega, domingo, dos prêmios aos vencedores do
II Grande Concurso de Reportagens e Fotografias Espor-
tivas Dr. Mário Pólo, que serviu, também, para que a
crônica esportiva comemorasse, em seu Jubileu de Ouro,
a fusão das duas entidades da classe — DIE e ACD — na
Associação dos Cronistas da Guanabara (ACEG).

Discursavam os Presidentes do Fluminense, Sr. Luís
Murgel, do CND, Sr. Elói Meneses, da ARFRJ, Sr. Ernesto
Santos, e da ACEG, Sr. Diocesano Ferreira Gomes. Além
de outros dirigentes esportivos, estiveram presentes re-
presentantes das empresas que colaboraram nos prêmios:
Braniff Internacional, Hotel San Moritz, Banco de Minas
Gerais, Mesbla e Facit.
PREMIADOS

Os premiados íoram os se-
guintes:

1." prêmio de reportagem es-
portiva: Artur Paraíba, do
JORNAL DO BRASIL, com
CBD Escnlhe Pico do Sino pa-
ra Seleção cia Copa de 70; 2.»
lugar — Apolônio Barbosa, do
JORNAL DO BRASIL, com
Brasil Tem Natação Atrasada;
3.° lugar — Zildo Dantas, de
O Dia, com Na Receita Finan-
celra Quanto Melhor o Time
STaior Será o Buraco. Menções
honrosas: Dácio de Almeida,
do JORNAL DO BRASIL, com
Titulo se Ganha no Campo
mas "Santos" de Fora Tam-
bém Ajudam, e Vivaldo Aze-

vedo, do Jornal dos Esportes,
com Clubes Gritam Contra
15% mas Sindicato Promete
Luta.

l.° prêmio de fotografia: Sér-
gio Gomes, do Jornal dos Es-
portes, com fotografia do jogo
Flamengo x Bangu; 2.° lugar

Rubens Barbosa, com foto-
grafia de corrida de Karts; 3."
lugar — Octales Gonzales, conl
fotografia de corrida de autos,
ambos do JORNAL DO BRA-
SIL. Menções honrosas: José
Antônio, do JORNAL DO
BRASIL, com fotografia do jó-
go Fluminense x Cruzeiro, a
Luis Pinto, da Tribuna'da Im-
prensa, com fotografia de Silva

jogo Flamengo x Olaria. .

Prazer de
como de todo o brasileiro...

é saborear Brahma Chopp
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Em Belo Horizonte, onde desponta a moderna arquitetura
brasileira, como em todo o Estado, os mineiros exclamam:
Êta ferro! Que cerveja gostosa! Que aroma! E que pureza! Assim
é o Brahma Chopp que você bebe em Minas e em todo o
Brasil. Seu prazer está garantido pela qualidade Brahma!

Que coisa boa é

Ullmann IM

-Na grande área- Hi

ffi> Atenção desportistas! Na hora do futebol, va com a Brahma e ouça a Emissora Continental 1

Armando Nogueira

Na abertura do campeonato nacional,
dois campeões fizeram feio (Bangu e Grêmio)
e dois fizeram bonito (Cruzeiro e Palmeiras).
O campeão de São Paulo, com uma categoria
internacional, deu de quatro a dois no Flu-
minense, requintando-se em dois lances em
que intervieram brilhantemente Ademir da
Guia e Servílio: um passe de curva fechada
de Servílio para Ademir e uma cabeçada para
o chute de Rinaldo; depois, o lance do gol de
Ademir que êle bordou com uma finta e um
lençol empolgante pela serenidade e precisão.

O -padrão do Palmeiras, domingo, lem-
brou muito o ão Penarol, no jogo da véspera,
com o Vasco ãa Gama. Padrão ãe bola tocada
e retocaãaem torno ãe Ademir da Guia,
marco ãa equipe ão Palmeiras como Gonçal-
ves no Penarol. Ao laão ãe Aãemir, muito im-
portante na definição ão estilo ão Palmeiras, o
granãalhão Sernílío cuja inteligência ãe jogo
não é fácil encontrar por aí.

Ao talento ãos ãois ãeve o Palmeiras a
vitória âe anteontem para a qual contribuí-
ram também os outros nove, com ãestaque
para o goleiro Valãir que só não tem áo golei-
ro iãeal a altura porque o resto êle tem e mos-
tra a caãa intervenção. Defendeu quatro ou
cinco bolas com raro senso ãe colocação e fir-
mesa ãe punhos.

* * *

O time do Fluminense foi, mais do que
nunca, de uma nota só: Roberto Pinto ou Sa-
marone vibrando a corda do arco e Mário dis-
parando como uma flecha. Mas, que é do fô-
lego? No fim de dez arrancadas de trinta me-
tros, o rapaz apagou. Abusaram demais da
resistência de um só atacante. Por que não
acionar também o Amoroso? A especialidade
de Amoroso é justamente avançar de contra-
ataque, furando pelo centro. Acho que o Flu-
minense deu-se mal no jogo porque não ofe-
receu alternativa a seu ataque, concentrando
a, ação ofensiva num único homem, numa
única fórmula. Resultado: quando secou a
fonte de Mário o time liquidou-se.

Não me digam que, como está, o time do
Fluminense vai funcionar nesse torneio que
disso eu duvido. Não esqueça o amigo Tim de
que os adversários de um campeonato nacio-
nal estão muitos furos acima da média dos
concorrentes do campeonato carioca. A pre-
sença de Roberto Pinto numa posição impor-
tante como o meio-de-campo é injustificável.
Pelo menos, como apareceu anteontem: na
hora de apoiar, quem apoiava era Samarone;
na hora de destruir, quem destruía era De-
nílson. Não há pernas que suportem aquele
vaivém de Samarone que é um jogador já
de si defeituoso pela teimosia em reter a bola
além da conta. Nessa divisão de trabalho,
qual o papel de Roberto Pinto? Lançar passes
longos, plantado no seu campo? É muito
pouco, vamos convir.

Por fim, absolvo o goleiro Jorge Vitorio,
tão criticado pelo gol de Rinaldo, o último.

. Rinaldo chutou com a face externa do pé es-
querdo, repassando a bola de muito efeito;
além disso, a bola passou pelo meio da bar-
reira que estava formada muito perto da
meta. O rapaz mal teve tempo para o movi-
mento lateral, da esquerda para a direita. A
bola chegou venenosa demais.

A reabertura âo Maracanã para a tem-
poraãa oficial, domingo, foi marcada por pe-
quenos fatos desagraãáveis. Por exemplo: a
volta da bola amarela em lugar ãa branca.
Fiz um pequeno IBOPE no intervalo e apurei
que o espectador prefere a bola branca. Outra
volta imperãoável: a ãos cartolas ao fosso ãos
times. Estava proibiãa, áesáe o final ão cam-
peonato passaão. Só por mau gosto, catimba
ou exibicionismo é que alguém prefere assis-
tir a um jogo metião naquele buraco, sem a
menor perspectiva ão campo e ãas ações.

A elogiar no espetáculo de domingo a
atitude do Fluminense, promovendo seu time
de juvenis e acabando com a categoria de as-
pirantes. Os aspirantes não passam de um
come-e-dorme em que se reúnem jogadores
sem futuro a estrangular a carreira dos garo-
,os do juvenil.
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Castor quer Botafogo rdeu NCrf 2 QQ050Q
dividir a Manga para que êle cumpra
renda melhor o seu contrato até agosto

O MELHOR REMÉDIO

O Vice-Presidente do Bangu,
Sr. Castor de Andrade, disse
ontem que vai íazer um pedi-
do de revisão no critério de
distribuição de rendas do Tor-
meio Roberto Gomes Pedrosa,
pois acha que as despesas de
passagens e estada do clube
visitante devem ser deduzidas
do total liquido apurado na
partida, Íazendo, depois disso,
a divisão por igual da renda.

 Contra o Ferroviário, cm
Curitiba — conta êle — houve
mm liquido de NCrS 28 mil
(vinte e oito milhões de cru-
zeiros antigos) e dessa impor-
tância o Bangu recebeu a me-
tade, ganhando ainda NCrS 7
mil (sete milhões de cruzeiros
antigos) para as despesas de
viagem e estada.

Ao Ferroviário — prosseguiu
— coube apenas NCrS 7 mil,
quando seria mais justo que os *
dois clubes recsbessem NCrS
10.500,00 (dez milhões e meio
de cruzeiros antigos), pois os
NCrS 7 mil de despesas esta-
riam deduzidos dos NCrS 28 mil
líquidos. O público do Paraná
está prestigiando o torneio e
merece maior atenção dos diri-
gentes, assim como o Ferrovia-
rio não pode ser sacrificado
com êste critério.

Corintians e
Palmeiras
treinam hoje

' São Paulo (Sucursal) — O
Palmeiras treina individual ho-
je pela manhã no Parque An-
tártica, preparando-se para o
seu jogo de amanhã ã noite no
Pacaembu contra o Corintians,
que também treina para estrear
no Torneio Roberto Gomes Pe-
drosa, estando os técnicos Ai-
more e Zezé Moreira confiantes
no êxito de suas equipes.

O Palmeiras, que vem de uma
boa vitória sobre o Fluminense,
terá uma modificação em sua
equipe, a volta do ponta-direita
Gallardo, enquanto o Corin-
tians, que derrotou no sábado
a, Portuguesa santista por 2_a
0, em jogo amistoso, ainda não
rendeu tudo o que sabe, segun-
do o técnico Zezé Moreira, pois
jogou' somente três vezes êste
ano, e sempre contra equipes do
qualidade inferior.

EUA só dão
prêmio a
quem faz gol

Nova Iorque (UPI-JB) —Na
' tentativa de evitar o jogo de-

fensivo, __' nova Liga Norte-
Americana de futebol decidiu
premiar as equipes que mar--
earem gols em seus jogos, dei-
xando de lado todas aquelas
que empatarem sem abertura
de contagem.

— Existe uma evidente ten-
dência em se adotar um jogo
defensivo, e estamos convenci-
dos de que a adoção deste sis-
tema não nos ajudará a fazer
do futebol um espetáculo po-
pular nos Estados Unidos —
explicou o comissário da nova
liga, Dick Walsh.

TORNEIOS

Entre os planos para popu-
Jarlzar o futebol, está progra-
mado um torneio, em meados
de abril, com a participação do
Cruzeiro, Real Madri, Estrê'.a
Vermelha, Benfica, Liverpool e
jnai_.sete equipes.

Um outro terneio, êste de 28
de maio a 26 de julho, será
disputado por equipes que re-
presentarão cidades dos Esta-
dos Unidos. Os times convida-
dos são os seguintes: Aber-
deen, da Escócia (que* repre-
sentará Washington); Bangu,
Brasil (representará Houston);
Glentoram, da Irlanda do Nor-
te; Hibernian, da Escócia (To-
ronto); Stocke City, Inglater-
ra (Vancouver); Shanrock Ro-
vers, Irlanda (Boston).

Brasil
perdeu no
Paraguai

Assunção (UPI-JB) — O
Erasil perdeu para o Equador
por 2 a 1 na sua estréia no
Sul-Americano de Futebol Ju-
venll, em jogo que terminou es-
ta madrugada. Calderón e Ca-
jas marcaram os gols do time
equatoriano, enquanto China
fêz o único dos brasileiros, após
aproveitar uma rebatida do go-
leiro Lopes, num chute de Mi-
mi. Ao terminar o primeiro
tempo o1 Brasil perdia de 1 a 0.

Na outra partida do Cam-
peonato, Argentina e Colômbia
empataram de 1 a 1.

Manga, que não estava conformado com o fato de Cao,
seu reserva, ter recebido melhores luvas do que êle para
renovar o contrato, aceitou ontem NCrS 2 000,00 (dois mi-
lhões de cruzeiros antigos) para cumprir o seu contrato
com o Botafogo até agosto próximo.

O Botafogo resolveu ainda outros problemas salariais,
aumentando o salário de Dimas para NCr$ 950,00 (nove-
centos e cinqüenta mil cruzeiros antigos), e de Nei e Chi-
quinho, que passaram de NCrS 320,00 (trez-sntos e vinte
mil cruzeiros antigos) para NCr$ 550,00 (quinhentos e cin-
qüenta mil cruzeiros antigos).
TRANQÜILIDADE

Todos os problemas foram
resolvidos pelo Diretor de Fu-
tebol, Sr. Xisto Toniato, que
decidiu tomar a Iniciativa pa-
ra permitir uma semana trans-
qüilá de treinamento para a
estréia, sábado, contra o Atlé-
tico, no Maracanã.

Quanto a Rogério, será equi-
parado'a Nei e Chiquinho se
íôr mantido no time titular. O
caso de Paulo César, no entan-
to, é diferente. O jogador, ain-
da juvenil, não assinou nada
no clube, nem mesmo as listas
de gratificações, mas está ga-
nhando NCrS 350,00 (trezentos
e cinqüenta mil cruzeiros an-
tigos). Marinho, atualmente
dirigindo o Ferroviário, deverá
Vir ao Rio esta semana ou na
próxima a fim de acertar o
contrato do seu afilhado.

O zagueiro Dimas, que esta-
va sendo pretendido pelo Co-
rintians, ganhou um automó-
vel Volkswagen de adianta-

mento. cujo preço será descei.-
tado do seu salário — cerca ds
20 por cento, mensalmente.

Gérson, com pancada na
coxa e no pé, e Joel, com tor-
ção no joelho direito, são os
dois principais problemas do
Botafogo para o jogo cem o
Atlético. Além dos dois Paulo
César e Dimas estão levemen-
te contundidos, mas o Dr. Li-
dio Toledo considera que só os
dois primeiros casos preocupam.

Nenhum destes jogadores
participou do individual do
Botafogo, ontem à noite. Pára
hoje está . marcado 'treino co-
letivo, à tarde, em General Se-
veriano.

Carlinhos teve entorse de
segundo grau que o tirará
do time por três semanas

Carlinhos ficará de fora da equipe do Flamengo por
três semanas, aproximadamente — duas com gèsso e uma
para recuperação fisica —, segundo a previsão do Dr. Paulo
de São Tiago, que ontem á tarde examinou o tornozelo di-
reito do jogador, na Beneficência Espanhola e, após a re-
velação das chapas radiográficas, constatou que o que liou-
ve mesmo íoi entorse de segundo grau.

O Sr. Gunnar Goransson, Vice-Presidente de Futebol
do Flamengo, viajou na manhã de ontem para Porto Ale-
gre a fim de assumir a chefia da delegação, pois o Sr. Flá-
vio Soares de Moura voltou de São Paulo. Disse o Sr. Gunnar
Goransson que Reyes está sendo esperado sábado, mas fal-
ta confirmação ainda.

tou ao Flamengo por não po-
der usá-lo na temporada da
Espanha, é, na opinião de Oto
Glória', "um senhor jogador".
Reyes está com 23 anos e seu
pa.se custou ao Atlético de
Madri 200 mil dólares (NCrS
540 000,00, quinhentos e qua-
rènfcá milhões de cruzeiros an-
tigos), que foram pagos ao
Olímpia, de Assunção.

O Fia me ago ficará com
Reyes — arcando somente com
as despesas dos salários e hos-
pedagem do jogador — até que
sejam abertas as- inscrições
para jogadores estrangeiros na
Espanha, o que quer dizer que
êle poderá participar inclusive
do campeonato carioca deste
ano. A passagem para Reyes
já foi enviada pelo Flamengo,
que espera apenas confirma-
ção da sua chegada-sàbado.-

A delegação do Flamengo só'
voltará ao Rio domingo, após
disputar o amistoso, sábado,
contra o Guarani, de Bagé,
quando receberá NCr$ 17 000,00
(dezessete milhões de cruzeiros
antigos), 10 pelo passe de Luís
Carlos e 7 pela cota do jogo.
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CHEGOU DE
MADRUGADA

Carlinhos deixou o. campo
do Pacaembu logo no início da
partida contra a Portuguesa,
chegando ao Rio à uma hora
da madrugada de ontem. Â
tarde, Carlinhos procurou o
Dr. Paulo de São Tiago na
Beneficência Espanhola paratirar uma chapa radiográfica'
do tornozelo, que se encontra
muito inchado. A chapa revê-
lou que houve a entorse de se-
gundo grau, deixando o médio
tranqüilo.

O Dr. Paulo de São Tiago
explicou que Carlinhos ficará
de fora do time do Flamengo
durante três semanas, aproxi-
madamente. Passará duas se-
manas com um aparelho-am-
bulatório dè gêsso é em uma
semana deverá recuperar sua
forma física. -Há tempos, Car-
linhos sofrerá uma contusão
no mesmo tornozelo e, segun-
do o médico do Flamengo, isto
ajudará a cura do jogador.

O meia-armador Reyes, que
o Atlético de Madri empres-

Santos embarca para Minas
pensando em apagar derrota
que sofreu há três meses

São Paulo (Sucursal) — Com todos os seus titulares,
a equipe do Santos embarca hoje, às 18 horas, para Beld
Horizonte, onde enfrentará o Atlético amanhã à noite, em
sua estréia no Torneio Roberto Gomes Pedrosa, numa par-
tida que marcará também a primeira apresentação do time
santista diante do público mineiro, 3 meses depois da derro-
ta sofrida diante do Cruzeiro pelas finais da Taça Brasil.

Ontem, pela manhã, o mau tempo impediu a realização
do treino coletivo, sendo efetuado apenas um exercício in-
dividual, que será repetido hoje cedo em Vila Belmiro. Às
15 horas, a delegação viajará para São Paulo por rodovia,
sendo que em Belo Horizonte ficará hospedada no Hotel
Itatiaia.
ANTONINHO CONFIA

O treinador Antoninho, que
pela primeira vez dirigirá o
Santos em jogos no Brasil,
acredita numa boa exibição do
time, pois está bem preparado,
e "os jogadores farão o possi-
vel para apagar a má impres-
são deixada em sua última
atuação contra o Cruzeiro, no
Estádio Minas Gerais".

O meia-armador Bougleux,
que estava emprestado ao San-
tos, enfrentará seu antigo clu-
be, já que aprovou inteiramèn-
te durante a excursão às

Américas, justificando, portan-
to, sua permanência no time
titular. .

A última vez que o Santos
jogou no País, foi no dia 17 de
dezembro do ano passado, em-
patando' com o Corintians no
Pacaembu por 1 x 1, na rodada
de encerramento do Campeo-
nato Paulista. Naquela opor-
tunidade, o time de Vila Bel-
miro já estava afastado defi-
nitivamente da conquista do
titulo, sendo que Pele não par-
ticipou da partida por estar
contundido.

frieza Intima?
Na frieza íntima do ho-

mem ou da mulher o que
é necessário é tonificar as
células nervosas e não
excitá-las com remédios
perigosos. Tonifique os
seus nervos com SUFIÇIJ
(SUFICITE), usando-o por
algum tempo. Suficit lhe
dará pujança sexual e evi-
tara o cansaço e o esgota-
mento. Nas Farmácias e
Drogarias. FABR. 32-5566.

(p

Moças cariocas da seleção
brasileira de basquetebol
fazem exames e nada acusam

As jogadoras cariocas convocadas para os treinos do
selecionado brasileiro ao Mundial de Basquetebol — Delci,
Marlene, Angelina, Norminha, Rosália e Nadir — submete-
ram-se a exames médicos ontem pela manhã, no Hospital
Central da Aeronáutica, sob as ordens do Dr. Milton Paule-
to e ,dentro do planejamento estabelecido pela Comissão
Técnica.

Nenhuma anormalidade foi constatada durante os exa-
mes, tendo o Dr. Milton Pauleto informado que retirou a
bota de gêsso do tornozelo esquerdo de Norminha, já em
franca recuperação da entorse sofrida há dias, o que che-
gou a preocupar os responsáveis pelo setor técnico dà se-
leção. Quinta e sexta-feira serão examinadas as jogadoras
paulistas, em São Paulo. .
VIAGEM ADIADA

O Dr. Milton Paulete deve-
ria seguir hoje para a Capital
paulista, a fim de orientar 03
exames das 10 jogadoras da-
quele Estado, convocadas pa-ra os treinos do selecionado
brasileiro. Entretanto, devido

, a problemas particulares, o
médico só poderá viajar na
próxima quinta-feira, quando
os exames terão inicio, pelamanhã, no Hospital da Poli-
clínica, funcionando o Dr. Ja-
cob Uris como assessor do Dr.
Mílton Paulete. As jogadoras
examinadas em São Paulo se-
rão as seguintes: Maria Hele-
na, Helcninha, Laís Helena,

Ritinha, Neuzona, Neuzinha,
Jacy, Nilza, Odila e Darci.'» -

Também quinta-feira, a- noi-
te, viajarão de trem para a
Capital paulista as jogadoras
cariocas, acompanhadas pelo
técnico Ari Vidal, massagista
Geraldo Félix de Lima e o
mordomo Francisco da Silva.
No dia imediato haverá a
apresentação geral, às 16 ho-
ras, na sede da Federação
Paulista de Basquetebol. Dali,
as 16 convocadas rumarão pa-ra a Cidade de Sao Caetano
do Sul, local escolhido pelaConfederação para a primeiraJase da concentração e treiua-
mento.

O Botafogo pagou NCr$ 2 mil para Manga esquecer as propostas do Peru

lançará Cláudio
sem saber quem tira

O técnico Tim, do Flumi-
nense, confirmou ontem a
escalação de Cláudio no ti-
me que jogará contra o Cru-
zeiro, domingo, em Belo Ho-
rizonte, mas disse ainda
não saber qual o jogador a
ser substituído, problema
que resolverá observando os
treinos de conjunto dc
amanhã e sexta-feira.

Ao mesmo tempo em que
afirmou pretender fazer al-
g u m a s modificações na
equipe, levando em conside-
ração a maneira de jogar
do . Cruzeiro, Tim declarou
ser necessário ao Fluminen-
se a contratação urgente de
um zagueiro de área, a fim
de reforçar a defesa e tor-
ná-la mais consistente.

MAIS CALMO*
Tim encontrava-se mais

calmo ontem à tarde, e já
não culpava tanto o zaguei-
ro Caxias pela derrota ante
o Palmeiras, conforme o
fizera no vestiário, domin-
go, logo apus o jogo. O téc-
nico disse que realmente viu
falhas sérias na defesa do
Fluminense e. acha mesmo
que Caxias não está atra-
vessando uma boa fase, fa-
lhando em determinados
lances.

— Entretanto — disse —
só viram erros na nossa
equipe, pois ninguém levou,
em consideração as boas si-,
tuações de gols criadas pelo
ataque, que penetrava a to-
do momento na defesa ad-
versaria. Considerei satisfa-
tória a estréia do Fluminen-

SAtJDEPERFEITA

se no Torneio Roberto Go-
mes Pedrosa, levando em
consideração ter sido esse o
nosso primeiro compromisso
sério, desde o campeonato
passado.

O técnico acredita que o
time vá melhorar com mais
alguns jogos, mas não che-
ga a alimentar grandes es-
peranças, tendo em vista as
próximas partidas, uma vez
que a equipe enfrentará o
Cruzeiro no próximo domin-
go, em Belo Horizonte, e lo-
go em seguida o Corintians,
em São Paulo.

FEIO HORIZONTE

Comentando sôbre o pró-
ximo compromisso do Flu-
minense, o treinador disse
que mudou o nome da ci-
dade de Belo Horizonte pa-
ra Feio Horizonte, isso por-
que considera o próximo jô-
go uni dos mais difíceis pa-
ra a equipe, principalmente
pelo fato de ela ainda estar
desentrosada e sem render
o máximo, conforme expli-
cou.

—Nos treinamentos des-
sa semana — disse — vou
estudar a melhor maneira
de enfrentar o Cruzeiro, ob-
servar os jogadores e che-
gar a uma conclusão sôbre
qual o melhor time a esca-
lar, levando em considera-
ção o adversário.

A única coisa que o técnl-
co tem como certa é a pre-
sença de Cláudio, que até
sábado à noite estava sub-
metido a rigoroso tratamen-
to de fisioterapia, estando

no momento já completa-
mente recuperado da con-
tusão no tornozelo. Quanto
às outras . alterações Tim
ainda não tem idéia, prin-
cipalmente após a boa exi-
bicão de Mário e Samarone
no jogo contra o Palmeiras.

CARO E BOM

O Vice-Presidente Dilson
Guedes mostrava-se insa-
tisfeito, ontem, com os co-
mentários que a imprensa
vem fazendo em torno da
ausência de Cláudio no time
do Fluminense. O Sr. Dilson
Guedes acha que o jogador
custou caro ao clube è que
por isso deve ser escalado
somente dentro de perfei-
tas condições físicas.

— Nós o contratamos cl-
entes de suas qualidades —
afirma — e não adianta
tentarem ridicularizar o jo-
gador antes de sua estréia.
Pode ser que êle não come-
ce bem, porque todo joga-
dor -estranha quando muda
de clube. É inútil, entretan-
to, tentar compará-lo a jo-
gadores que vieram para o
futebol carioca com grande
cartaz e aqui chegando ira-
cassaram, pois estamos bem
certos do que Cláudio pode
apresentar.

Os jogadores se reapresen-
tam no clube hoje pela ma-
nhã, pára individual. Ama-
nhã haverá treino de con-
junto, na quinta-feira, nò-
vo individual, com o apron-
to marcado para sexta-fei-
ra. A viagem para Belo Ho-
rizonte será sábado à tarde.
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Vasco so tem duvida em
Brito para repetir o
time que jogou sábado

O técnico. Zizinho afirmou que vai manter a mesma,
equipe que iniciou o jogo contra o Penarol na partida de

_anhã contra o Bangu, na estréia no Torneio Roberto
Gomes Pedrosa, mas o zagueiro Brito preocupa o Departa-
mento Médico porque está com o rosto muito inchado de-
vido a uma pancada que sofreu num choque com o uru-
guaio Silva.

Por não haver energia elétrica ontem de manhã, em São
Januário, Brito foi fazer os -exames radiogrãficos da face
direita no Hospital Paulino Werneck e o Dr. José Marcozzi
informou que não há fratura, mas sim um traumatismo
muito violento no local. Caso Brito não jogue, Sérgio serã
o zagueiro central.
TÁTICA

O Vasco hoje fará um trei-
no tático e individual, quando
Zizinho confirmará a escala-
çáo do time com Edson, Jorge
Luis, Brito ou Sérgio, Ananias
e Oldair; Maranhão e Danilo;
Nei, Bianchini, Adilson e Mo-
rais.

Brito foi o único jogador que
não participou do treino de
ontem. O preparador físico
Beltrão realizou um individual
leve, que durou 30 minutos, e
depois, a pedido dos próprios
jogadores, uma brincadeira de
dois toques de uma lateral a
outra do campo.

O treino de ontem começou
,nni. hora mais tarde que o
costume porque o Penarol tam-
bém se exercitou em São Ja-
nuario. O técnico Maspoli, in-
clusive, que não sabe se sua
equipe voltará para MontevI-
deu ou continuará a excursão,
pediu a Zizfcmo para fazer
hoje novamente outro treino,
o qua foi prontamente con-
sentido. Assim, também hoje
o treino do Vasco se iniciará
às 9h30m.

SEM CONCENTRAÇÃO

Antes - do treino de ontem o
técnico Zizinho fêz uma de-
morada preleção aos jogadores,
quando afirmou que não vai
concentrar a equipe durante o
torneio Roberto Gomes Pe-
drosa.

— Vocês têm que aprender a
ter responsabilidade também
— explicou-lhes. Não é só o
treinador o responsável pelo
quadro e sim todos nós. Dei
um crédito de confiança a vo-
cês no jogo passado contra o
Pefiarol e fiquei satisfeito em
ver todos correndo em campo;
uns mais outres menos, é ver-
dade, mas todos se esforçando.
Já fui jogador e sei como não ¦
gostam do regime de concen-
tração. Contudo, é preciso que
se cuidem. Isto aqui é uma

família só e ninguém tem o di-
reito de prejudicar o outro.
Pela vitória de sábado contra
o Penarol, os jogadores do Vns-
co receberão NCrS 120,00 (cen-
to e vinte mil cruzeiros anti-
gos) de prêmio, que serão pa-
gos hoje após o treino.

CASOS

A respeito do interesse do
Penarol em contratar o meia
Danilo, o Sr. Armando Mar-
ciai respondeu:

Até agora o Vasco não foi
procurado por nenhum diri-
gente uruguaio. Soubemos, ex-
tra-oíicialmente, do assunto
através de Mendes, que me
perguntou se venderíamos o
pa'se de Danilo, pois o seu clu-
be gostaria de levá-lo de vol-
ta para o Uruguai.

O atacante Bianchini des-
mentiu que tenha brigado com
Zizinho. Explicou o jogador que
realmente ficou aborrecido com
o treinador por ter lhe cha-
mado a atenção no intervalo
do jogo de sábado dizendo que"eu não queria nada com a
bola".

E quando saí substituído
— prosseguiu — me pergunta-
ram se era verdade que estava
com alguns quilos a mais do
meu peso ideal e eu, aborreci-
do, respondi que deveria estar
com um excesso de 30 quilos
para nâo poder jogar mais os
30 minutos restantes.

Zizinho também não levou
a sério as declarações de Bian-
chini, mas afirmou que con-
tinúará puxando muito por êle

. nos treinamentos, pois ainda
está com quatro quilos a mais
do seu peso normal.

Tupãzinho, do Palmeiras,
conversou anteontem com o
técnico dos juvenis Ademir.
Explicou o jogador que está
desejoso de se transferir para
o Vasco e os dirigentes do clu-
be e Zizinho gestaram da no-
ticia.

Rosália, a exemplo das outras, foi considerada em perfeitas condições

Goleada começou
fora do campo

Antônio Beluco

Belo Horizonte — Desde o momento em que amarrada a
um pára-quedas foi cair diante, da, torcida cruzeirense (sob as
vaias da torcida do Atlético ao piloto do avião) a bola, domingo,
no Mineirão, pertenceu ao Cruzeiro. Os 4 a 0 não significaram,
senão, a classe, o ritmo veloz e simples, a propriedade com que
onze jogadores trataram a bola em campo. O sonho da íormi-
fiável torcida atleticana (já ao meio-dia em campo, de marmita
e bandeirinhas) durou exatamente até os 30 minutos do 2."
tempo quanto Natal marcou o terceiro gol. Ela então começou a
deixar o estádio, percebendo o logro em que tinha sido envol-
vida durante a semana do jogo: TVs, rádios e jornais haviam
criado e alimentado um clima de guerra e de vitória atleticana
a qualquer preço. Um jornalista mineiro escreveu, sábado: "a
perspectiva é péssima porque a torcida está exaltada e excitada
por tanta besteira publicada e o mundo de conversa fiada em
órgão de divulgação sonora".

Quando veio o quarto gol, a torcida atleticana tinha sido
devolvida a sua realidade.

O RITMO DO CRUZEIRO .

Antes de entrar em campo, o Cruzeiro tinha perdido um
homem importante: William, zagueiro central. Machucado, devia
ceder o lugar a Celton, inexperiente, vindo do juvenil, ou a Vavá,•vaiado no treino pela torcida. O técnico escalou Celton, mas
sem nenhuma injunção. O médico do clube foi quem deu a pa-
lavra final. Dentro do campo, o Cruzeiro perdeu um de seus
homens-chaves: Piazza, peça fundamental do tripé de meio
campo (com Direeu e Tostão), machucou o joelho e saiu aos
38 do primeiro tempo. Em seu lugar, Zé Carlos. E nenhuma
mudança de ritmo, de estilo, ou alteração no conjunto. O Cru-
zeiro continuou o mesmo, e foi esta. tranqüilidade de poder
trocar dois de seus principais homens, o primeiro indicio da
superioridade.

O segredo da tranqüilidade está na Toca da Raposa: um
sitio na-Pampulha onde os jogadores têm caqui, manga, goiabas,
pescam tllápias no rio, caçam codornas no bosque e disputam
campeonatos «na piscina. Na manhã de sábado, véspera do jô|o,
Piazza levantava o título dos 100 metros rasos. Fala-se que o
clube tem uma disponibilidade de NCr$ 1 milhão (um bilhão
de cruzeiros antigos), os jogadores dizem que se estão arruman-
do, e o clube os garante contra qualquer problema médico na
família. Por tudo isto, os cruzeirenses, no dia do jogo, não ía-
lavam de futebol: as viagens a Caracas e Lima, a rapidez do
avião o jato, o cinerama, o teleférico, o gramado espetacular do
Estádio Nacional eram os assuntos mais comuns.

No vestiário, a síntese desta tranqüilidade de nervos domi-
nados: nenhuma euforia fora do comum, nenhuma vibração
incontida. O problema mais grave era o de Celton, muito preo-
cupado, perguntando a todo mundo: "Você não acha que eu
agora vou ter de ir a Nova, Iorque para gastar êste dinheiro?".

O RITMO DO ATLÉTICO

O time atleticano entrou em campo demasiadamente pesa-
do: nos seus ombros, a carga da juventude (um time quasu
todo êle juvenil há cinco meses), uma série de 22 jogos invic-
tos (contra times como Palmeiras, Bangu, Internacional, Fia-
mengo) e, principalmente, a abstinência de vitórias contra o
Cruzeiro, seu maior rival, há dois anos. Além desses, outros fa-
tõres importantes: a maior torcida de Minas (o Atlético mos-
trou que a tem, ocupando 3/4 do estádio) estava sendo relegada
a segundo plano; o Cruzeiro começava a se tornar conhecido no
exterior; o empate do returno do Campeonato Mineiro ainda es-
tava atravessado na garganta e dizia-se que o Cruzeiro empatara,
no "terceiro tempo" — um gol marcado aos 50 minutos da fase
íinal. Foi implantada então — com auxilio de TVs, rádios e jor-
nais — a mentalidade da vitória a qualquer preço, do jogo de
-vida ou de morte. O dirigente Wolney Fernandes dizia a uma
emissora de rádio: "Nosso maior adversário é o Cruzeiro: se ven-
cemos hoje, vamos para a cabeça" (cabeça = primeiro lugar do
Campeonato). Velocidade, juventude, garra, armas poderosas,
mas igualmente perigosas. Foram mal manejadas. Zé Vascon-
celos foi levado à concentração, para divertir os atletiçanos. Mas
mesmo assim, os nervos não agüentaram: Variei, terminado o
jogo, chorou; Vander (um excelente zagueiro) foi consolá-lo jun-
tamente com Buião, e choraram os três. E as lendas e mitos fo-
ram caindo: Edgar Maia, que não passava um jogo sem conferir,
não marcou gol; Buião não conseguia vencer Neco; Vanderlei só
teve o primeiro tempo; Hélio, considerado o melhor goleiro de
Minas, embora sem culpa nos gols, nada podia íazer. Restou a
fibra comovente de Vander, a dedicação de Grapetc. E foi só
Aos 38 minutos do primeiro tempo, o Atlético parou, inexplicã-
velmente para sua torcida. E foi sofrendo gols como quem morre.

Reflexos da derrota? Apenas conjecturas: rendas mais fra-
cas nos próximos jogos, menor entusiasmo da maior torcida de
Minas; mas ao mesmo tempo, um grande amadurecimento do
time atleticano. Um fato já anuncia isto: os dirigentes do Atlé-
tico foram ao vestiário cumprimentar o Cruzeiro e os jogadores
saíram abraçados do estádio.
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Charles De Gaulle, 1967
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JORNAL DO BRASIL -
Rio de Janeiro, terça-feira,
7 de março de 1967.
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IIMSETISAN
ATENDEMOS EM TOOO O
ESTADO OA GUANABARA
GARANTIA DE 10 ANOS

SEU APARTAMENTO
ESTIÍiLAUO?.

TlTOAll

VENDE BEM
OUVIDOR 130-9.-32-1675

Num escritório de uma
firma publicitária francesa
deve se discutir muito a esta
altura. Tema: quem é mais
popular, De Gaulle ou Ja-
mes Bond? A firma foi quem
divulgou os dois, Bond no
seu lançamento e De Gaulle,
no crepúsculo, ao lutar pela
maioria absoluta conquista-
da ontem. O crescente poder
das esquerdas, o enfastio pe-
los deuses que envelhecem,
tudo isso levou o General De
Gaulle a procurar unir a
fórmula que Bond consa-
grou à sua própria: uma for-
te campanha publicitária e
aquela aparência de inaba-
lável autoconfiança. Contra
todos os prognósticos, De
Gaulle conquistou a maioria.
Só que desta vez já foi pre-
ciso uma grande ajuda.-

De Gaulle? Eu o odeio
e quero que vá para o diabo.

De Gaulle? Eu o admi-
ro e o classifico entre os ho-
mens mais importantes da
História Contemporânea.

Êste tipo de opinião, que
tem a vantagem de ser sin-
cero, apesar do grave defei-
to de ser sumário, é o mais
freqüente na França e no
resto do mundo quando o as-
sunto é De Gaulle.

Tudo começou, pratica-
mente, no dia em que um .
desconhecido oficial do Exér-
cito francês se lançou, de' seu pequeno escritório em
Londres, a uma tarefa tão di-
fícil quanto às reservadas a
Churchill e aos demais lide-
res aliados da Segunda Guer-
ra — a de devolver à França
arrasada o seu respeito pró-
prio e de fazê-la estar repre-
sentada na vitória final, em
pé de igualdade com as oú-
trás nações aliadas.

Tudo era difícil para o li-
der da França livre. Roose-
velt o considerava uma espé-
cie de mercenário britânico-
que não tinha adeptos na
França, um incômodjoiéinba-
raço aos planos do iji-èsifien-
te americano para o futuro
da França. E o Marechal Pé-
tain o temia.

Ainda que fosse descrito
como um cavalheiro e um
homem honrado por quem
com êle convivesse, tornou-
se notória sua capacidade de
relaxar padrões quando o
que estava em jogo era a
França.. Nessas ocasiões, se-
gundo o Major inglês Ed-
ward Speras, que com êle
conviveu durante os tempos
difíceis da campanha para a
libertação, "De Gaulle pare-
cia haver aprendido diplo-
macia na corte de César Bór-
gia."

Quando, há vinte anos,
no dia seguinte à libertação
de Paris, irrompeu um tiro-
teio no momento em que a
multidão recém-liberta se di-
rigia a Notre Dame para a
missa de ação de graças, um
único homem não se jogou
ao chão. De Gaulle não de-
monstrou mesmo a menor
perturbação — "êle se sentia
a própria França: não se
curvaria".

A VOLTA

Retirado do panorama po-
litico por não concordar com
a Constituição que governa-
ria a França após 1946, De
Gaulle sofria calado em sua
pequena casa de Les-Deux-
Eglises. Perguntado, nesta
época, se voltaria a liderar a
França, De Gaulle respondia
que tinha certeza "que sua
popularidade se havia manti-
tido intacta". O povo o acla-
mava por onde passava, me-
ninihhas da aldeia lhe ofe-
reciain, diariamente, rama-
lhetes de flores e, apesar da
grande tristeza de então, êle
dizia <que voltaria "se fosse
chamado e-tinha certeza que
o povo francês o chamaria se
se anunciasse outra grande
catástrofe."

No seu amor à grandeza:
— Se a França precisar de

mim para salvá-la eu estarei
pronto.

Esta profecia seria concre-
tizada poucos anos depois.
Com o agravamento da crise
argelina em 1958, o nome de
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De Gaulle começou a sair do
ostracismo de dez anos. Fra-
ses famosas de seu livro Me-
mórias de Guerra — recolo-
cado nas estantes — come-
cavam a circular: "continuo
sendo o campeão de uma Re-
pública ordeira e vigorosa e
o adversário da confusão que
atirou a França num abismo
e amanhã poderá fazê-lo de
nôvo."

Uma rápida campanha
eleitoral seguiu-se ao discur-
so do General Salan, coman-
dante das forças francesas
na Africa e que havia termi-
nado com um indisfarçável
"Viva" ao General De Gaul-
le. A França o chamava e o
general declarava, frente a
mil jornalistas, ter chegado
o momento de servir ao país.
De "Primeiro-Ministro de
emergência" De Gaulle as-
cende ao posto de Presidente,
inaugurando a V República
sob uma nova Constituição e,
para desespero do Parlamen-
to, faz um apelo direto ao
povo que o escolhe legalmen-
te nôvo Presidente, com a
maior soma de atribuições e
podères já conseguida por
um governante francês repu-
blicano, o que logo levam a
comparações a Hitler e Na-
poleão III, principalmente,
ao primeiro.

O Parlamento.tinha boas
razões para temê-lo. A busca
de podères e prestígio cada
vez mais absolutos são uma
constante de Govêmo do Ge-
neral. Mas não só a crise da
Argélia como toda a caótica
situação da França foram
sendo aos poucos resolvidas
sob o seu pulso forte.

A ARMA DO HUMOR

Na luta contra o homem
que anuncia, como às véspe-
ras das últimas eleições pre-
sidenciais que o colocaram
por mais alguns anos à fren-
te da França,"Ou eu ou o
caos", valem todas as armas.
O humor é uma das mais uti-
lizadas e, embora acusado de
não ter senso de humor, De

Gaulle ri superiormente de
histórias como a que se se-
gue: presente a uma mani-
festação pública, o casal De
Gaulle sorri enlevado ao ou-
vir a Marselhesa, enquanto
Madame diz ao ouvido do Ge-
neral:

— Estão tocando a nossa
música, querido.

Mas mesmo em assuntos
em torno do qual todas as
correntes políticas francesas
apoiam, direta ou indireta-
mente, a orientação do Gene-
ral — sua cada vez mais in-
dependente política externa
¦— as piadas também apare-
cem, ainda que vindas de fo-
ra. Um jornal holandês pu-
blicou, a propósito da sua de-
cisão de não manter em ter-
ritório francês tropas estran-
geiras, uma charge na qual
mostra o General num imen-
so espaço vazio com uma ta-
buleta que dizia "Yankees,

go horne" — mensagem mal-
dosamente dirigida aos
ocupantes dos túmulos de
soldados que tombaram na
Normandia. Ágil e vibrante
apesar dos setenta e sete
anos, De Gaulle é, mesmo pa-
ra seus oponentes mais ma-
liciosos, um adversário à al-
tura. Na entrevista que pre-
cedeu a sua candidatura pa-
ra as últimas eleições •— cujo
veredicto final êle deixou em
suspenso até o último mo-
mento — ao responder sobre
o que achava da estatística
que o acusava de poder pes-
soai (eufemismo para dita-
dura), o velho General res-
pondeu:

— Se se entende por "po-
der pessoal" o fato de o pre-
sidente tomar decisões que
lhe cabem tomar, então é
certo. Além do mais, nin-
guém poderia esperar que,
chamado para a presidência,
o General De Gaulle iria con-
tentar-se em inaugurar expo-
sições de crisântemos" — nu-
ma evidente alusão às tare-
fas demasiado mundanas
que eram legadas aos presi-
dentes franceses, antes da V
República, ou seja A. DG.
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RELIGIÃO
MARTINS ALONSO

CONCLUSÕES
DE CELAM
Foram entregues ao Secreta-

rio-Geral das Nações Unidas, U
Thant, e ao Secretário-Geral da
OEA, José Mora, as conclusões do
Conselho Episcopal Latino-Ameri-
cano, as quais consubstanciam as
resoluções tomadas na reunião de
Mar dei Plata. O documento, in ti-
tulado o Papel da Igreja no De-
senvolvimento Sócio-Econômico e
¦na Integração da América Latina,
é um sumário das conclusões pro-
postas ao CELAM por noventa bis-
pos católicos dos países latino-
americanos. O Presidente do CE-
LAM, Dom Avelar Brandão Vilela,
Arcebispo de Teresina, o Primeiro
Vice-Presidente, Mons. Pabro Mu-
íioz Vega, de Quito, e o Segundo
Vice-Presidente, Mons. Marcos Mc
Grath, do Panamá, ao entregarem
o documento, declararam que êle
representa o pensamento e a ação
da Igreja Católica na América
Latina nos últimos anos, seguindo
o rumo indicado pelas necesidades
do continente e a orientação dos
recentes pontífices e do Concilio
Vaticano II. Analisa o papel da
Igreja no desenvolvimento e na in-
tegração da América Latina e tra-
ta de problemas específicos, tais
como a distribuição de terras, mi-

• gração e educação básica, Inclusi-
ve a alfabetizacão. Destacando os
direitos que têm todos os povos la-
tino-americanos, exorta todos os
cidadãos responsáveis a que to-
mem medidas eficazes visando à
consecução desses direitos. (NCB)

ASSEMBLÉIA MUNDIAL
DE RELIGIOSOS

Com o objetivo de organizar o
temário da delegação brasileira à
primeira Assembléia da União In-
ternacional de Superiores Gerais,
que se realizará em Roma na pri-
meira quinzena de março, estive-
ram reunidos no Rio trinta e dois
representantes de congregações
religiosas femininas brasileiras.
Nessa reunião preparatória, as re-
ligiosas assistiram a um curso de
renovaçãa conciliar pára superio-
ras e assistentes, ministrado por
sacerdotes da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil e da Con-
feréncia dos Religiosos. Na Assem-
bléia de Roma, que estudará pro-
blemas relativos à vida religiosa
feminina, o Brasil estará repre-
sentado por madre Carmelinda
Rossato, Superiora Geral das Irmãs
do Coração de Maria, que tem casa
matriz no Rio Grande do Sul.

JOÃO XXIII E O MARXISMO

Desde que começaram a correr
mundo as encíclicas Mater et Ma-
gistra e Pacem in Terris, entende-
ram algumas correntes que a Igre-
ja inclinava-se a favor das dou-
trinas socialistas e o saudoso Papa
João XXIII era referido em reu-
niões e publicações de índole es-
querdista, nas quais se destaca-
vam frases e pequenos textos da-
queles documentos, colocados fora
do contexto de modo- a criar dúvi-
das e confusões, o que de certa
maneira produziu efeito, inclusive
em alguns meios católicos con-
íiantes e não alertados. Para res-
salvar o pensamento do Papa e
esclarecer a segurança e a pere-
nidade da doutrina social da Igre-
ja, Luís Carlos Lessa, numa edi-
ção da Agir, nos apresenta um
livro realmente de grande oportu-
nidade que vale como um diálogo
entre o Pontífice das notáveis en-
cíclicas e os grandes doutrinado-
res comunistas. Na apresentação
dêsse livro que contitui leitura
do maior interesse, Gustavo Cor-
ção escreve: "O primeiro .mérito
desta obra, a meu ver, está na pa-
ciente modéstia com que o autor
se dedicou à trabalhosissima tare-
ia de confrontar os textos papais
com os dos diversos doutrinadores
marxistas. Os autores geralmente
escrevem livros para aparecer;
Luís Carlos Lessa,. ao contrário,
escreveu êste livro para apresen-
tar o pensamento de João XXIII,
comparando-o com o dos doutri-
nadores marxistas, sem acrescen-
tar muito de seu nessa compara-
ção. Êste livro é um bom serviço
prestado aos brasileiros e especial-
mente aos católicos."

ARTES
HARRY LAUS {

VOS QUE
ü£i

Nò Brasi!, de Norte a Sul, há o cos-

tume de sc plantar nos caminhos unia

cruz para significar que ali alguém per-

deu a vida, cm geral dc maneira violenta.

Muitas vezes, com o passar do tempo, a

cruz é envolvida por um pequeno orató-

rio dc madeira ou de alvenaria que passa

a ser enfeitado com flores de papel, na

época dc Finados, ou onde se colocam os

milagres ou ex-votos. Êstes últimos são

mais usados no Nordeste, enquanto que

as ílôres encontram-se nos Estados do

Sul.

O último número da Revista da Iu-

golávia traz uma bela reportagem a cò-

res, assinada por Miodrag Asanin, que

dá conta de esteias funerárias construí-

das ao longo dos caminhos com a mesma

finalidade: lembrar e homenagear os

mortos. O costume sérvio data do século

XIX e são autênticos monumentos de pe-
dra, cm geral uma coluna, onde sc ins-

crevem frases c se gravam figuras, algu-

mas delas de grande beleza. Para dar a

conhecer a profissão que exercia o desa-

parecido, eseulpem-se na pedra diversos

objetos. Se foi soldado, um fuzil com

baioneta calada, gorro militar, condeco-

rações etc; se sabia ler, um livro nas

mãos; se artesão, um martelo ou qualquer

outro de seus instrumentos de trabalho.

Outras vezes, a representação áo morto

se fas. pela gravação colorida de um ob-

jeto de que o morto fazia maior uso, co-

mo uma máquina de costura, por exem-
rilo.

As inscrições são às vezes românti-

cas, outras trágicas cu filosóficas. Uma

delas: "Sabei, boa gente de todos os tem-

pos, que aqui jaz o padre Radovan da al-

deia de Ezevice". Outra: "Amigo sérvio:

aproxima-te e pede perdão a Deus. Aqui

jaz um homem jovem de Belusa, llamko

Diordievic; foi soldado, viveu vinte e um

anos e passou à eternidade a 6 de dezem-

bro de 1876". Uma advertência: "Fui o

que és e serás o que sou". O egoísta:
"Aqui repouso e tu lês estas palavras;
melhor seria que tu repoi.sar.ses e que eu

as lesse". Para finalizar: "Agora estás

sozinho debaixo da terra e não podes te

aproximar dele... Esta terra conhece o

muito que ignoras e o muito que saberás

quando abandonares o mundo".

Os ex-votos pintados, no Brasil,

muitas vezes também trazem inscrições,

geralmente contando o milagre aconteci-

do com a vítima. Na igreja de Montserrat,

em Santos, como na da Penha, em Vitó-

ria, ou na de Nosso Senhor do Bonfim, na

Bahia, bem como em diversas outras por
todo o País há exemplos bastante curió-

sos. Como se vê, o espírito popular está

impregnado de sentido artístico — quer

picíórico, quer literário — em qualquer
das latitudes terrestres.

Pedra tumular servia, com
vpresenlação singela do morto

MÚSICA
RENZO MASSARANI

NOVOS
DISCOS

Na espera do álbum çom-
pleto da ópera Gioconda, de
Ponchielli, recebo da RCA
Victor o disco VIC-1 094 de-
dicado a Músicas Italianas
Setecentistas: Corelli, Vi-
valdi e Boccherini são toca-
dos na melhor das maneiras
pelo conjunto italiano So-
cietá Corelli, tendo como so-
listas os dois violinistas Vit-
torio Emanuele e Aldo Red-
diti. As obras são tôdas bas-
tante conhecidas (Per la
Notte di Natale e uma Suite,
de Corelli; La Primavera, La
Chasse e Alia Rústica, de
Vivaldi; o tal Célebre Mi-
nuetto, de Boccherini) mas
a execução e a gravação
tornam felizes êstes retor-
nos do aperfeiçoador da for-
ma e do espírito da Sonata
A Due; do criador dos Con-
certos que Johann Sebastian
Bach estudou e amou; do
músico que, com Domenico
Scarlatti, foi o mais vigoro-
so representante da música
italiana: do século XVIII.

Dias difíceis, para os dis-
cos de música séria? Entre-
tanto, é justamente agora
que se está formando e am-
pliando a iniciativa gramo-
fônica de um curioso ho-
mem de negócios, pe. José
Heim, que anima e revigora
as finanças de sua paróquia
das Laranjeiras e que, com
isso, contribui para uma in-
teligentissima divulgação da
boa música e do disco entre
camadas que possivelmente
nunca se teriam preocupa-
do com isso. Hoje, quando a
semente dos mecenas desa-
parece da terra, eis um es-
tranho mas excelente exem-
pio de mecenato.

Os dois discos que acabo
de receber.dele têm; como os
precedentes, capas e apre-
sen tações lindas; mas têm
também um interesse musi-
cal como poucos LPs das
grandes gravadoras co-
merciais têm. Num deles, re-
encontro a violoncelista nor-
te-americana Christina Wa-
lewska tocando com a mes-
ma pureza e intensidade de
som de quando, no ano pas-
sado, tocou entre nós. E seu
programa compreende Cou-
perin (com uma Tromba
que faz pensar em Trom-
pa) e Haydn, mas também
a pouco executada Sonata
para Cello e Piano de Pro-
kofiev: uma bonita sonata,
mesmo se obediente às leis
do socialismo musical que
(conforme Sérgio Nepomu-
ceno lembra na contracapa)
obrigam o criador a dolo-
rosas renúncias: "Procura-
rei", concluía o Prokofiev
dos seus últimos dias,
"uma linguagem clara e
compreensível...". Aliás, a
sonata <cuja parte de cello
é de redação de Rostropo-
vis) ressente também do
fato de que o compositor na-
queles dias, em 1949, já es-
tava gravemente enfermo.

No outro disco da Acade-
mia Santa Cecília, isto é, de
pe. Hein, o Pro-Arte Anti-
qua de Praga revive deli-
ciosamente uma seleção de
Música Navalis Pragensis;
Jiri Ignac Llnck, Bohuslav
Matej Cernohorsky, Fran-
tisek Antonin Tuma, Jan
Zach, Jan Ignac Frantisek
Wojeta e Joseph Myslivecek
estão presentes ali, doces,
castos e significativos num
grupo de obras separadas
entre si pelos clangores de
uma íanfarra festiva. Seu
interesse continua Inaltera-
do apesar dos séculos, gra-
ças também aos instrumen-
tos usados pelo ensemble:
uma viola soprano, uma
á'amore, uma contralto,
uma viola da gambá tenor,
uma baixo, um cravo e um
positiv que, salvo erro, de-
via ser um pequeno óü'ão
de câmara.

TELEVISÃO
FAUSTO WOLFF

O MENINO
FERROVIÁRIO
O Assisti há alguns minu-
tos em companhia do meu
auxiliar, o filho da atriz
Maria Fernanda que tem se-
te anos e ainda está na fa-
se dos porquês e faz pergun-
tas críticas e exige respos-
tas claras, a mais um filme
da série Casey Jones. O gu-
ri, como tôda a criança,
é completamente descondi-
cionado e, portanto, suas
perguntas caracterizam-se
pelo óbvio que os adultos
não conseguem mais enxer-
gar. Esta série de TV conta
as aventuras de um condu-
tor de um trem que anda pe-
Io oeste americano, isso lá
pelo fim do século passado.
Casey Jones, o condutor, es-
tá sempre em companhia de
seu filho, um menino, tam-
bém de sete ou oito anos
que acaba invariavelmente
se metendo em encrencas,
encrencas estas que são
apresentadas às terças e
quintas-feiras pela TV Tupi,
às 18h30m. Para o telespec-
tador não condicionado qua
acompanha estas modestas
aulas de distanciamento crí-
tico, saltam aos olhos, de
imediato, algumas questões
Interessantes.

Se duas vezes por semana
o trem de Casey Jones é as-
saltado por bandoleiros e se
sempre Casey Jones, embo-
ra lutando sozinho e sem ar-
mas, sal do filme, sem um
arranhão, pergunta-se: ai
tratava-se do único trem do
oeste americano? b) uma
vez que tôdas as semanas
surgem novos bandoleiros, a
região dlvldia-se apenas em
ladrões e passageiros? c)
por que insistem os assai-
tantes no trem conduzido
por Casey Jones se já sa-
bem por experiências ante-
riores de colegas, que nada
acontece com êle? d) de que
tamanho será o presídio da
cidadezinha de Casey Jones,
pois segundo Luís Fernando
(que assiste à série infalível-
mente) êle já prendeu uns
trezentos bandoleiros? e)
por que Casey Jones, que é
pobre, pois mesmo nos Es-
tados Unidos o salário de
ferroviário não é alto, insis-
te em continuar em emprego
tão perigoso? f) será êle um
irresponsável que mesmo
sabendo que o trem ou será
assaltado ou será sabotado
ou descarrilará, Insisto c;--_
levar o seu filho em tôdas..
as viagens? g) o que faz a
mulher de Casey Jones que
permite que o pai leve o seu
filho em tôdas as viagens?
Será ela, também, uma ir-
responsável?

O Como vêem os leitores,
já temos questões de sobra,
sem levar em conta a pés-
sima dublagem da série na
qual o condutor fala com
sotaque de pindamonhanga-
ba e o seu filho com um
forte acento do Crato. Aliás,
observem que o filho de Ca-
sey Jones é um chato, pois
que em todos os seriados, êle
não perde uma só oportuni-
dade para meter-se na fren-
te do revólver de um bandl-
do, diante de um despenha-
deiro ou sôbre os trilhos da
via férrea no momento em
que o trem se aproxima em
alta velocidade.

Termino com a interès-
sante observação do meu au-
xiliar de sete anos que, aca-
bado o filme, declarou:

— Vida é a dêsse guri que
não precisa estudar e ainda
tem um pai que leva êle pa-
ra passear de trem tôdas as
semanas e sem bronca da
mãe.

Não se esqueça, portanto,
leitor: se o seu filho assis-
te a Casey Jones, quando
êle desaparecer de casa,
procure-o na Central do
Brasil. Êle estará lá empu-
nhando um revólver de ma-
térla plástica.

Panorama
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Vera Astrachan, hoje,
no SFomerís Club"

HOJE, VERA — A planis-
ta Vera Astrachan dará um
concerto hoje, às 14h30m,
na primeira reunião ds 1967
do Women'.. Club do Rio de
Janeiro (Rua Real Grande-
za n.° 99).

VICKY ADLER — A jo-
vem pianista realizará um
recital sábado próximo, às
21 horas, na sala da Aveni-
da Visconde Albuquerque
333, ap. 401. Vicktj Adler
apresentará o seguinte pro-
grama: Bach, Prelúdio c Fu-
ga; Beethoven, Variações
Op. 34 e Sonata Óp. 109: Cho-
pin, dois Estudos e Balada
n.° 1; Guarnieri, Ponteio n.°
30; Prokofiev, Tocata Op. 11.

"OSB — Foram abortas na
Sede da Orquestra Sinfôni-
ca Brasileira as assinaturas
para 18 concertos de gala
que serão realizados no Mu-
nicipal aos sábados, no tra-
dicional horário das 16h30m„
além da assinatura para dez
concertos na Cecília Meire-
les, em dias e horários va-
riáveis. Regerão cs maestros:
Blech, Dutoit, De Carvalho,
Espinosa, Fosse, Karabtche-
wsky, Le Roux, Sternefeid,
VanRemoortel. O programa
musical das temporadas se-
rá oportunamente comuni-
cado, assim como o do con-
certo inaugural da primeira
série, que terá lugar dia 28
ãs 20h45m, regendo Karabt-
chewsky e tendo como soli.s-
ta Jacques Klein. Dia 31, se-
gundo concerto regendo Má-
rio Tavares e tendo- como
solista Oscar Borgerth.

ABC — PRÓ-ARTE — A
temporada concertistica se-
rá inaugurada em <_7 de
março no Municipal, com a
Orquestra de Câmara âa
Universidade Católica do
Chile. Seguirão os pianista-!
Jacques Klein, Nelson Frei-
re, Marta Argerich, Duo
Kontarsky, os violinistas
Henrik Szeryng e Edith Pei-
nemann, os Conjuntos Quar-
teto de Praga, Solistas Ba-
ch, da Alemanha, Orquestra
de Câmara de Paris, Solistas
da Filarmônica ãe Berlim,
Quinteto de Sopros de Esto-
colmo etc.

MÚSICA SACRA — Reali-
zott-se no Rio, tun encontro
dos componentes da Comis-
são Nacional de Música Sa-
cra, durante o qual concluiu-
se o temário para o III En-
contro Nacional, que já íoi
aprovado pelo Secretário
Nacional de Liturgia: a),
função ministerial da Músi-
ca Sacra segundo seus ele-
mentos litúrgicos; b) o que
a Liturgia pede da música
(D. Domingos Sanchis); c)
como realizar musicalmente
as exigências literárias (Fr.
Joel Postma); d) possibili-
dades e composição musi-
cal (Pe. José Penalva): e);
fonética e composição musi-
cal (m.° Bruno Kieffer); f);
criação de recitativos com
base na música brasileira
(m.° Osvaldo Lacerda).

MAESTRO ITALIANO NO
MUNDO — O ilustre regente
italiano Nino Sanzogno, que
o Rio aplaudiu em duas
temporadas, escreve: "Rea-
lizei vários concertos evi Pa-
lermo e Nápoles e nestas sc-
manas devo reger quatro
óperas no Scala e em Tu-
rim; em maio, dois concer-
tos com a Filarmônica de.
Berlim, para depois voltar
a Chicago para reger três
óperas. De maio até julho,
Austrália onde regerei 25
concertos."

HONEGGER — Num con-
certo da Orquestra Filarmô-
nica de Berlim, Herbert von
Karajan dirigiu a Sympho-
nie Liturgique, de Arthur
Honegger, dividida em três
partes: __.es Irae, De Pro-
jundis Clamavi e Dona No-
bis Pacem. Conforme o crí-
tico do Tagesspiegel, "o pri-
meirò andamento é càracr
terizado por movimentos
obstinados de cordas, o se-
gundo pelas passagens se-
melhantes a coros, enquanto
no terceiro os sopros criam
um ambiente de erradío é
de procura apaixonadamen-
te. animada".

"FALSTAFF" — A oora-
prima de Verdi foi apresen-
tada na Royal Opera Housa
de Londres, numa edição de
Franco Zeffirelli; entre os
intérpretes, Dietricli Fis-
cher-Dleskau, Oralla Do-
minguez etc.
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Orando Otelo para paulista ver

VIAGENS & VIAGENS —
Grande Otelo se prepara para
excursionar pelo interior de
São Paulo, com o show de Nei
Machado e Sieiro Neto, O Ote-
lo é Grande, cujo elenco deve-
rá contar com a presença de
Vanda Moreno ^e seis cabrò-
chás. Eliana Pittman já se
encontra em Lisboa, onde íe-
chará contrato com a Agência
Artística Interartes para tem-
porada, em maio, por Portu-
gal, Espanha e África portu-
guêsa. Chico Buarque de Ho-
landa, contratado por Marcou
Lázaro, se apresentará a 25
de abril no Cassino de Esto-
ril. Nara Leão, em viagem de
férias, irá em julho para a
Grécia. Cláudia, em abril, fa-
rá sua primeira excursão in-
temacional. Atuará no Mexi-

A MUDANÇA — A madruga-
da carioca tem dessas coisas
esquisitas. Kamoto, sem razão
aparente mudou o nome de
sua boate, Pink Panther para
Rue des Beaux-Arts. Parece
que deu azar, pois a casa co-
meçou a ter sua freqüência re-
duzida. Apôs ter sofrido dois
meses dc amargura, Kamoto,
proprietário da boate, resolveu
voltar ao antigo nome. Por
coincidência ou não, a cliente-
la aumentou, fazendo com que
Pink Panther se transfor-
jnasse numa das mais movi-
mentadas do Bio.

SHOW DAS ONZE — Carlos
Machado reestruturou o show
das 23 horas no Fred's, que é
uma espécie de aperitivo nara
As Pussy, Pussy, Pussy Cata.
Com a viagem de Penha Ma-
ria à Alemanha (onde ficará
até a semana vindoura), o
show conta com a participa-
ção do mágico Drakon, Sueli
Franco, Os Originais do Sam-

I ba e o cantor Sérgio Cavan.1 Carlos Machado, por outro la-
: do, nega a notícia de que pre-: tenda produzir o próximo espe-
táculo do Golden Room. Real-
mente, uma noite dessas jan-
tou com Oscar Ornstein, seu
amigo de longa data. Macha-' do frisou que se dedicará tão-
somente ao Pred's, onde está
sendo apresentado o melhor
show da noite guanabarina.

GERADOR PRÓPRIO — O
Copa Leme Boliche inaugurou,
sexta-feira, com grande festa,
o seu gerador próprio. Desta
.maneira, a Boate Boa Bola
anexa ao boliche, deverá ser
inaugurada dentro de quinze
dias. Sábado realizou-se a
primeira etapa do torneio de
boliche entre jornalistas.

LIBERAÇÃO — Com a per-
missão de usar ar condiciona-
do, as boates e restaurantes
tiveram fim de semana gordo.
O Fred's recebeu mais de tre-
zentas pessoas. A cozinha, que
não esperava tanta gente, te-
ve que fechar à uma hora da
manhã por falta de comida.
O Lisboa à Noite renovou sua
clientela quatro vezes e o úl-
timo show de Luisa Salgado
•íoi às cinco hoi-as. O Chez Tol
funcionou lotado, desde o al-
moço até as sete horas, com
Jorge ótimo, pessoalmente, di-
rigindo o salão.
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Um homem, atualmente, mantêm alerta em
seu espírito a consciência ãa liumanidaáe. Seu
nome é Simon Wiessnthal. Êle esteve num cam-
po de concentração, e quanão saiu jurou_ que
não esqueceria. É o vingador, a encarnação da
justiça, o aãvógaão dos inocentes torturaãos e
assassinaãos. Em sua memória só há sofrimen-
to: a criança áe mãos para o alto, sob a mira
da metralhadora, seguindo para a morte na câ-
mara ãe gás; a ãonzela perfeitamente graciosa
que pergunta aos assassinos se não seria prefe-
rível prostituí-la a matá-la; as multiãões ãe mu-
lheres nuas tangidas pelos grandes chicotes na
direção do matadouro.

Simon Wiesenthal escolheu esse heroísmo
catastrófico que consiste em conservar vivas as
chamas do inferno, em alimentar-se ãêle. Em
sua carteira ãe ãocumentos., ao laão do retrato
áa filha assassinaãa, êle carrega sempre o retra-
to áeum assassino. Durante muito tempo con-
viveu^com Aàolf Eichmann. A menina assas-
sinaãa e o assassino, laão a laão, no bolso áo pai
reduzido à orfanàaáe absoluta. Nò momento em.

¦\

que Adolf Eichmann lançou para fora ãa boca
a língua arroxeada, já outra fotografia ocupa-
va o seu lugar ao laão ão que sobrou ãa meni-
na. Simon Wiesenthal passara a conviver com
Franz Paul Stangi. Na semana passada, o re-
trato áe Stangi já não estava lá.

Em São Paulo, Franz Paul Stangi aceitou
com rigorosa tranqüiliâaãe a sua identificação
e prisão. Há 18 anos êle procurava levar uma
viãa- normal, ao lado ãa mulher e ãa filha, var-
renão ãe sua consciência o passado sinistro no
qual, como milhares áe outros companheiros,
fora um veráaâeiro áeus. Outrora êle era o ho-
mem que azeitava o maquinismp âa matança,
era êle o perito em genocídio. Por onde passava,
o gás se punha a matar maior número ãe pes-
soas em menos tempo. Poãemos até mesmo áis-¦ cernir uma espécie âe eficiência piedosa nessa
capacidaâe pela qual se ãístinguia entre os ou-
tros assassinos; êle abreviava a agonia, liquiãa-
va logo muitos áaqueles que áe outro modo se-
riam obrigados a esperar a morte no ãia seguin-
te, ou na semana seguinte, sem. qualquer espe-

rança ãe clemência. Por exemplo: um homem
que já tivesse perdido a família e toáos os ami-
gos teria o maior interesse em se ãeixar gasear
rapidamente. Neste sentido, Franz Paul Stangi
pedia obter íim certo contentamento, um certo
orgulho e uma certa tristeza, sem prejuízo do
ódio meticuloso que determinava as suas ações.

Há 18 anos êle procurava levar uma viãa
normal, mas acontece que Simon Wiesenthal
inventou.uma tortura na qual Hitler jamais te-
ria pensaão. Wiesenthal, ãia e noite, ém tôãa a
extensão ão planeta, procura pelos assassinos
da sua filha e áo seu povo. Em conseqüência,
ãia e noite, em tôãa a extensão ão planeta, há
sempre um nazista que não consegue âormir por
causa ãe Wiesenthal, o homem que não quis ver,
na raiz áo nazismo, a loucura e o absurâo. Êle
crê na justiça; êle torna a justiça visível. Se é
necessário premiar os homens e as obras eâifi-
cantes, Simon Wiesenthal ãeveria receber o Prê-
mio Nobel âa Paz.

ÀS ROUPAS DA POSSE

Em São Paulo, Dener declara, levando muito a
sério o assunto, que êle será o autor das roupas de
D. Iolanda, para o dia .15 de março, dia da posse.
Aqui, no Rio, é no atelier de José Ronaldo que se
trabalha febrilmente para se ultimar, antes do dia
14, uma série de vestidos que D. Iolanda lá enco-
mendou, e que serão levados para Brasília na baga-
gem da futura primeira-dama José Ronaldo é quem
comenta: "D. Iolanda já era minha cliente antiga.
Pediu-me que fizesse um guarda-roupa para ela, no
qual o número de peças não tenho autorização para
anunciar. Quando ela usará as roupas com minha
etiqueta é uma questão que só a ela compete. No
guarda-roupa há vestidos para várias ocasiões."

É quase certo que na noite do dia 15 e na
noite do dia seguinte D. Iolanda use etiqueta José
Ronaldo.

A BUSCA DA PAZ
A procura da paz, tranqüilidade, respostas para

os muitos problemas que angustiam e atormentam
os indivíduos diariamente, levou, primeiro os ho-
mens, e agora as mulheres — mães de família, mu-
lheres de tôdas as classes sociais e atividades — em
São Paulo e também no Rio de Janeiro, a congre-
garem-se em Cursilhos de Cristandade: três dias
de retiro espiritual e busca conjunta.

O primeiro cursilho feminino .que se.realizará
no Rio de Janeiro terá início no dia 14, no Con-
vento de Cenáculo, Laranjeiras. Para esta primeira
experiência espiritual, 35 mulheres, na maior parte
mães de famílias católicas da Guanabara e do Es-
tado do Rio, já se inscreveram, preenchendo tôdas
as vagas.

A idéia da formação de cursilho (palavra que
vem do espanhol e significa cursinho) surgiu de-
pois da Segunda Guerra Mundial. A primeira rea-
lização foi exclusivamente para homens, e teve lu-
gar na ilha espanhola de Majorca. Hoje, 48 países
contam com cursühistas que foram reunidos em
maio de 1966 em Roma e recebidos pelo Papa.

Várias senhoras da alta sociedade paulista, onde
o movimento já se enraizou, serão as professoras do
primeiro cursilho do Rio. Dentre elas, Beatriz Lie-
renas (a reitora, responsável pelo andamento do
cursilho), Maria Helena Quartin Barbosa de Castro
Prado, Vera Duprat.

Beatriz Llerenas, cujo marido é diretor da Com-
panhia de Navegação Moore McCormack e foi recen-
temente transferido para o Rio, explica a razão e os
objetivos do Cursilho de Cristandade. que definido
rapidamente seria um "resumo da doutrina básica
da religião católica, um quê, de catecismo".

FESTA PARA O RIO
O dia surrealista de Antônio (Tônico) Araújo,

no sábado, começou às nove da manhã quando êle
viu, pela janela do quarto, uma sofisticadíssima fi-
gura, equilibrada à beira de sua piscina, posando
para um fotógrafo. Era Danusa Leão fazendo fotos
de seu filme, Terra em Transe. Daí por diante, a
sensacional casa dos Araújo, no Jardim Botânico,
transformou-se em set de filmagem: spots, técnicos,
câmaras, enfim, um esquema que orçou os Cr$ 8
milhões, montado para a filmagem de uma seqüên-
cia de Garota âe Ipanema, se realizava, culminando
com a presença dos atores e figurantes que nada
mais eram do que o Rio de Janeiro — Zona Sul au
grana complet. Na noite de sábado, Le Bateau, _?&\s-
sandu e bares de Ipanema (Zepelin, Jangadeiros e
congêneres) esvaziaram-se (o que indica como é li-
mitado o meio humano circulante na Cidade) por-
que seus freqüentadores mais assíduos aplicavam-se
na árdua tarefa de participar de uma filmagem. Os
tipos mais exóticos e os habituais das colunas apa-
receram fantasiados alguns, mais discretos outros,
na noite da festa de sábado.
'• Zaída Saldanha vestiu um cafetã estampado
(do homem mais em moda na costura internacional,

o americano Ken Scott) para receber os convidados.
• Teresinha Muniz Freire também vestiu um
cafetã bege. O marido, Aluisio, uma camisa estam-
pada. Da área da chamada alta sociedade, lá esta-
vam os Brenha, Maurício Bebiano, os Alencastro
Guimarães (Fritz), Sônia Gadelha, Edite Pinheiro
Guimarães, Nicole Hime, os Gilberto Prado.
o De teatro: Rosita Tomás Lopes, Célia Biar. Do
cinema: todo o ciriema nôvo. Das artes plásticas:Djanira, Vergara. Gente jovem: Noelza Guimarães,
Miguel Faria, Serginho Bernardes, os Sérgio Lacer-
da, Carlos e Dilmem Mariani. Intelectuais: Ferrei-
ra Gullar. Arquitetos: Marcos Vasconcelos. Jorna-
listas: centenas. Show-business: Bengell, Odete
Lara. E mais todo o mundo.
>¦• Mulher mais bonita da noite: Luisa Maranhão,
atriz. Vestido mais fascinante: o de Nelita de Mo-
rais, estampado de Carnaby Street.:
0 A filmagem terminou às nove da manhã de do-
mingo. As quatro da tarde, reinicio dos trabalhos,
com a filmagem da seqüência em que Bené Nunes,
fantasiado de Papai Noel, é jogado na piscina.
0 Uma maratona cinematográfica, enfim, cujo re-
sultado, para a equipe de realizadores do Garota
rendeu apenas cinqüenta por cento, já quecom a demora do início das filmagens, apenas me-
tade dos figurantes manteve-se • firme em seus
postos..

LÉA MARIA
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NO BRASIL
A GENTE MUDA

—* O Brasil e principalmente
as mulheres brasileiras fizeram um
outro homem de mim — eu e a

, minha ar.te estamos cornpletamen-
te renovados,' 

'encontrei 
uni".'njõvò"

estilo, modifiquei o gênero do tra-
balho que havia desenvolvido na
Grécia e nos cinco anos de vida
artística em Paris — e hoje sou
feliz. Assim descreve Nikitas Bl-
niaris, o jovem escultor grego, a
sua nova fase artística, que pode

ser vista na Galeria Goeldi, em
Ipanema. São esculturas delicadas,
curvilíncas, sensuais de um lado e
trabalheis abstratos, nos quais a
forma cúbica predomina em com-
posições contraditórias de leveza,
equilíbrio e a sensação de maciço
peso.

, Todos os trabalhos dele silo em
madeira, 'embora' alguns sejam
pintados e tomem aparência de co-
bre, bronze e alumínio.

Nikitas, casado com a brasilei-
ra Flávia Prado, veio ao Brasil há
um ano e segundo êle, sentiu-se
Imediatamente à vontade, em ca-
sa, pois a hospitalidade brasileira
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!\ikitas Kiniaris, escultor grego:"No Brasil, sou um homem feliz."

só se compara com a da sua nativa
Grécia.

Nascido em Atenas em 1935, Ni-
kitas estudem Belas Artes na Gré-
cia, discípulo de Lukopolos e An-
dreadi, expondo pela primeira vez
aos 21 amos.

Em 1961, incentivado por seus
professores, Nikitas foi a Paris «s-
tudar no atelier de Costas Varsa-
nis. O estágio durou cinco anos —
sendo que' antes do dia em que
suas esculturas começaram a ser
compradas por gente como Onassis,
Nikitas trabalhou também no cam-
po de decoração, dirigindo a Ga-
leria Decor.
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GRAVAÇÃO:
A BOSSA NOVA

Embarcaram para os Estados
Unidos Márcia e Baldomero Barba-
rá, no domingo, levando cm sua
bagagem um material sui generis:

LIQUIDAÇÕES LIQUIDADAS

Nem as liquidações de fim tíe
verão, que todos os anos originam
filas incríveis, à porta dos grandes
magazines e lojas de vestuário le-
minino, desta vez, animaram as
cempradoras. Com exceção de duas
ou três lojas (e das boutique;, que
atingem um grupo da classe média
alta), as vitrinas oferecem peças a
preços que de hábito seriam convi-
dativos mas que este ano nem assim
atraem a' maioria.

FIM DE SEMANA

No fim de semana dois jantares
movimentaram grupes da sociedade
do Rio: um, o de Julieta Aranha;
o outro, de aniversário de Arnaldo
Brenha, seguido de banho de pisei-
na ao luar. As mulheres, nesse úl-
timo, usacam, tôdas, pantalonas, pi-
jamas e essas roupas extravagantes,
que por pouco não caem no ridículo.
Depois, todas mudaram o maio, pa-
ra caírem na piscina. Dentre os
maios, o mais sensacional era o de
Lllia Xavier da Silveira. Dourado,
à Goldílnger.

AS BENJAMINS FRANCESAS

Duas moças, ambas com 25 anos
de idade, foram as benjamins da
campanha eleitoral da França, que

ao invés de bilhetes e cartas de
Carlos Lacerda dirigidos a Jusceli-
no Kubitschek, os Barbará tinham
várias fitas com gravações conten-
do informações do primeiro para o
segundo. £ que, agoraj tanto Lacer-
da como.JK preferem comunicar-
se por meio de gravações, o que os
aproxima ainda 'mais do que o frio

terminou anteontem sem lhes dar
a vitória, como aliás, já se contava.
Annie Duperrey e Caroline Villard
se apresentaram como candidatas
pelo mesmo partido: a Federação
da esquerda. Annie é filha de um
ex-companheiro de política de
François Mitterand. Caroline é re-
lações públicas de uma maison de
costura. As duas são bonitas e
pretendem continuar na politica,
apesar da-estréia negativa.

VESTIBULAR DA PACIÊNCIA

A Faculdade de Filosofia da
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro vem submetendo os cândida-
tos ao curso de Ciências Sociais a
uma espécie nova de vestibular: o
da paciência. As provas, iniciadas
a 13 de fevereiro, até hoje não ío-
ram encerradas, porque o proiessor
da cátedra de História Geral "não
teve tempo de entregar as notas."
A prova de Línguas, que deveria ter
se realizado no dia 28, foi adiada
sine die. Segundo a Divisão de En-
sino da Faculdade, os alunos "de-
vem estar presentes, todos os dias,
de manhã à tarde, porque a prova
pode ser marcada a qualquer mo-
minto." Na PUC, enquanto Isto,
já dois vestibulares para o curso de
Sociologia foram realizados e as
aulas tiveram início ontem, nor-
malmente.

texto de uma carta. Ambos, inclu-
sive, compraram pequenos gravado-
rés para que por meio dêlcs pos-
sam conversar. Márcia ficará in-
ternada num hospital de Houston,
onde se submeterá a uma inter-
venção cirúrgica. Depois, volta ao
Brasil, onde se manterá 3 meses
engessada.

O MARIDO AINDA MANDA

Apesar do parecer do jurista
João de Oliveira Filho, de-que "ne-
jilium banco poderá exigir legal-
mente que a mulher casada tenha
autorização do seu marido para
abrir conta de depósito em seu no-
jne e a movimentar, por meio de
ordens e cheques,'.' algumas agên-
cias de bancos continuam a exi-

.gir a absurda autorização dos ma-
ridos para que as mulheres casa-
das possam colocar e retirar dinhei-
ro. Uma delas é a agência de Bo-
tafogo do Banco do Estado da Gua-
nabara, para a qual os maridos
ainda são os que mandam no mo-
vimento bancário do casal. A maio-
ria das agências, no' entanto, en-
contra-se bem informada, sabe que
a matéria é superada e não ofere-
ce maiores problemas ãs contistas.

SUCESSO FÁCIL

De Edu Lobo, a propósito do su-
cesso fácil e fulminante de algu-
mas músicas: "Música boa não é a
que o povo canta, como estão dl-
zendo. Música boa é a que o povo
não canta muito mas que canta
sèmpré', como Minha Namorada,
Felicidade e Insensatez. O sucesso
fulminante significa, quase sempre,
um esquecimento igualmente fui-
minante, como é o caso de Stran-
gers in the Nlght, que deverá den-
tro em breve sumir do mapa, para
minha certeza e esperança."

PICADINHO
Sábado à noite, por-

que Miele sofrerá um aci-
dente, quem fêz o show
do Eui Bar Bossa foi Wil-
son Simonal. Amanhã, já
a dupla Miele-Tuca está
de volta.

Em São Paulo, Au-
gusto Boal prepara uma
versão de Romeu e Ju-
lieta, a ser montada no
Arena paulista, com Chi-
co Buarque e com Nara.

José Lewgoy é quem
vai fazer (depois de ras-
par o bigode), o papel de
Tia Zulmira, no filme
Tia Zulmira Detetive, do
qual Sérgio Torto e êle
terminam o roteiro. ..,

Lewgoy, aliás, tam-
bém faz (de modo exce-
lente,) o papel do politi-
co Vieira, em Terra em
Transe. O filme vai para
Canes convidado pelo
Festival mas competindo
pelo Brasil.

Domingos de Olivei-
ra é o nôvo redentor das
cariocas: seu filme, sua
filosofia e suas entrevis-
tas em tom ultrapessoal
fazem do jovem cineasta
uma,esperança para tô-
das as mulheres do Rio.

Sexta-feira, a Embai-
xatriz da Argélia recebe
para almoço, em seu ter-
raço de Santa Teresa. ,

Hoje, aniversário de
Nelita Morais, que será
festejado (sem filma-
gem,) em sua casa do
Jardim Botânico.

Duas mini-mini-saias
fazendo furor no Bateau,
na noite de sexta-feira: a
de Regina Rosemburgo e
a de Florinda Bulcão. No
grupo em que as duas es-
tavam, também Walli-
nho Simonsen.

. • Ontem, Ane Resende
recebeu üm grupo de
amigos íntimos para jan-
tar.

Domingo que vem,
Paulina Bloch dará mais
um recital, apresentada
pela TV Globo e pela Rá-
dio Ministério da Educa-,
ção. Com ela, a pianista
Fani Lowenkron, que in-
terpretará Vila- Lobos,
Heckel Tavares, Marc
Lavry, dentre outros. O
programa é às 10 horas
da manhã.

Dia 10 e 11, primeiro
em São Paulo, (no Faza-
no) e depois no Rio (no
Restaurante Le Relais),
a Mariazinha Boutique
organiza desfiles de sua
coleção para a meia-esta-
ção e inverno. O atelier
de Irene Singéry e de
Djalma está preparando
vários modelos.

Erika Kirk, agora
Sr.a Claude Kirk e pri-
meira dama do Estado
da Flórida, esteve de vol-
ta ao Rio a fim de apa-
nhar sua filha, Adriana,
para levá-la para os Es-
tados Unidos. No domin-
go, Erika jantava no
Country, com amigos. ,
o O Embaixador Fre-
derico Lisboa está de fé-
rias de seu posto na Em-
baixada da Tunísia e já
combinou um. jantar no
La Palette, para rever os
amigos.
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PASSARELA
GILDA CIIATAIGMER,

Panorama
das artes
plásticas

SEXO FORTE
ADERE
íkY
MINI-SAIÀ
' (UPI — exclusivo para e '

JORNAL DO BRASIL) —
Falada, criticada, atacada
pelos homens, a mini-saia
acaba agora de ser cobiça-

¦da pelo chamado sexo for-
te... Os homens aderem ao
seu uso, dando como justi-
fica tiva os kilts escoceses,,
as, togas romanas e as ves-
tes árabes. ...
"E 

para provar que nâo
têm preconceito algum foi
realizado, pela primeira vez
na história do mundo, um
monumental baile da mini-
saia masculina numa fe-
chadíssima boate de Muni-
que. Um show. musical foi
dado por 30 rapazes que exi-
biram suas pernas e a noite
foi encerrada com a eleição
dp Mr. Minl-Saia 07.

Um músico alemão, Man-
fred Bear, de 22 anos, fei o
vencedor do concurso; o Júri
declarou que as suas per-
nas eram as mais lindas,
apesar de sua mini ser uma
velha saia de lã, discreta-
mente roubada tío armário
de sua mãe.

O imparcial júri era com-
posto só por garotas, que
absolutamente nao levaram
em,, consideração algumas
caríssimas saias exibidas. As
pernas é que eram o impor-
tante, apesar de declararem
que o charme estava no con-
junto: na maneira de pisar
e de vestir.

No meio de monumental
gritaria e gargalhadas, o
Mr. Mini-Saia fêz sua pri-
meira declaração aos ale-
mães e ao mundo:

— Usar mini-saia em fes-"tas é muito divertido, mas'
também não acho nada de
mais sair de dia pelas ruas
de Munique com estes tra-
jes. O máximo que me pode-
ria acontecer seria receber
algum assobio das. garotas.
. Os únicos pares de calças
presentes ao baile perten-
•ciam a uma representante
do sexo frágil e ao introdu-
tor das mini-salas para ho-
mens na Alemanha, o de-
senhista de moda Juergen'Engel, 

que vestia ürri discre-
to terno de listrinhas com
sobretudo igual.

Engel prevê üm brilhante
futuro para suas criações
masculinas, o que é atestado
pelas encomendas dos com-

, pradores às confecções ger-
mânicas. E para gáudio dos
adeptos a êste nôvo modê-
lo, um segundo baile será
brevemente realizado com
obrigatoriedade de os ho-
mens comparecerem com
roupas bem curtinhas. Até
lá, já terão aprendido a sen-
tar e a andar com mini-
saias. SSY

Sábado
é o sorteio
das bolsas
JB-COBAL

Estão abertas, até ama-
nhã, as inscrições para o
sorteio de três bolsas, of cre-
cidas pelo Departamento
Feminino do JORNAL DO
BRASIL e Cobal, para o
curso de Preparação para o
Lar, da PUC. As leitoras in-
teressadas devem procurar
a sede da Escola de Educa-
ção Familiar, na Rua Hu-
maitá 170 (esquina da Rua
Miguel Pereira). A secreta-
ria poderá ainda fornecer
qualquer esclarecimento
mais detalhado.

As aulas terão inicio no
próximo dia 11, quando
também será realizado o
sorteio das bolsas que da-
rão direito a freqüência grá-
tis, a todas as aulas do cur-
so. Puericultura, Economia
Doméstica, Corte e Costura,
Primeiros Socorros, Decora-
ção e Culinária, fazem par-
te do currículo. As aulas
serão nas tardes de sábado,
com.duração aproximada de
16 sábados.

No final do curso, as alu-
nas que tiverem uma fre-
qüôncia mínima e bom
aproveitamento em todos os
trabalhos apresentados te.
rão um certificado de con-
clusão.
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Longo em crepe de seda com estamparia africana em tons de violeta,
rosa a amarelo; as mangas enormes, tipo sino, dão o toque de charme

REAL: "IÊ-IÊ-IÊ"

ARISTOCRÁTICO
FOTOS E CROQUIS ENVIADOS POR

CEI-INA LUZ — PARIS — VIA VARIG

A maison Real tornou-se mais conhecida depois
que Brigitte Baráot adotou-a na primeira linha de
seu guarda-roupa pessoal e também para vesti-la em
seus filmes mais importantes. A responsável pelo su-
cesso ãa casa — que faz um gênero entre o boutique
áe luxo e o prêt-à-porter — é Arlette Nastat, esti-
lista ãastante feminina e atual. A nova coleção de pri-mavera-verão ãa Real ãefine-se por uma silhueta li-
vre, ora com pequena roda ondulante, ora quase es-
treita e decidida, linhas juvenis sem caírem em for-mas grotescas, cores suaves, detalhes românticos
traduzidos por borados ingleses, botões trabalhados,
estamparias ãe Sherezaáe, jabots e écharps cheios
ãe charme, crochês e tricôs preciosos, macacões
picantes.

Brigitte Bardot, que está fazendo esportes de
inverno na Suíça, já telegrafou para a maison Real
mostranão-se interessada em i7iini-vestiãos vaporo-
sos, que vão bem com o seu tipo de mulher-menina.

Anoncintion è o nome do vestido estilo lingerie. em orgajidibranco dc pala e mangas pregueadas. Faz gênero jovem e engraçado
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Hohe-inanteuii em lã marinho, com saia pregtteada, cintura baixa,
uboloamento lateral com botões dourados e chbpèuzinho cloclic ondulado

9

í
O mini-macacão ê a última bossa du maison Real. De gravàtinlia,
mangas debruadus e grande gola pontuda. Criação de Arlette Tiadàt

m

f\ mi
Mini-vestido em musselina branca, çàni cintura baixa, grandes punhos,rolotês no bolsinho c nu burra e éebarpe vistosa em m„<lra_ colorido

OBRAS "PARA RESUMO r-
Lembramos aos artistas se-
lecionados para o V Resumo
de Arte JB que a entrega
de três trabalhos poderá sar
feita desde agora e até o dUi
20 de março no Museu de
Arte Moderna. D. Isaura
já possui as respectivas íi-
chas-recibo. Esclarecemos
também que as obras expôs-
tas em Resumo podem ser
postas à vencia, razão por
que os preços devem ser de-
clarados, a não ser que o
artista não pretenda desfa-
zer-se dos trabalhos.

RESTITUIÇÃO DE OBRAS
Diversos artistas têm re-

clamado a demora na res-
tituiçâo dos trabalhos cont,
que concorreram ao Salão
de Brasília. Como o jato
vem se tornando rotina em
quase todos os salões esta-
duais, brevemente ninguém
mais remeterá suas obras
com mêão de as perder.
Quanto ao Distrito Federal,
o coordenador âo Salão foi
Olivio Tavares ãe Araújo,
cujo descaso bastante es-
tranhamos.

MINEIRA NO RIO — En-
contra-se no Rio, preparan-
do uma viagem de volta ao
mundo, a pintora mineira
Teresinha Soares que, ao
regressar, vai expor na Ga-
leria Guignard de Belo Hori-
zonte. Embora pintando há
bem pouco tempo, demons-
tra ser uma artista de sen-
sibilidade que apreendeu o
sentido de modernidade sem
grandes esforços. Enquanto
permanece na Guanabara,
estuda gravura em metal
com Assunção Sousa, no
Atelier do MAM.

DUPLA PAULISTA — Em
São Paulo expõem duas -pin-
toras na Galeria F. Domin-
go: Maria Helena Penteado
e Susana Kutiyel. Sôbre a
primeira escreve Oâetto
Guersoni dizendo que elaí
joga, indijerentemente com
a jiguração e a abstração,
"mas sempre conservando
unidade de jormas, dc valo-
res e de colorido". Mário
Schenberg disse que, "nas
suas figuras Susana Kutiyel
supera o expressionismo tra-
áicional. Chega a ser exis-
tencialísta, -mais rica dc con-
teúão, graças à sua -Intuição
do humano".

DEBRET DECORA CASAS
Nova galeria surge em

Copacabana, dedicada ex-
ciusivamente a azulejos c
pisos de cerâmica. Chama-
se Debret e seu proprietá-
rio é Rochinha, amigo do
arquitetos e artistas plásti-
cos. Numa visita que íize-
mos à lojinha (Rua Barão
de Ipanema, 15, s/ 1208),
ficamos surpreendidos com
a imensa variedades dc mo-
delos e tipos, indo dos de-
senhos tradicionais, basea-
dos cm azulejos portuguê-
ses, ao que há de mais mo-
derno no gênero. Além dc
oferecer as mais diversas
sugestões para decoração,
uma visão do conjunto de
criações nos alegra pelo adi-
antamento de nossa indús-
tria nesse setor de tão gran-
de importância para a ar-
quitetura de interiores.

FLORES DE LAURINDA
A Galeria Corredor apre-

senta uma individual âa
pintora acadêmica Laurin-
da Ribeiro. Diz a nota pu-
blicitária que seus trabalhos
"têm sido muito elogiados,
principalmente quando são
quadros com motivos fio-
rais". Como o Corredor jun-
ciona anexo à Churrascaria
Gaúcha, quem gostar âe
churrasco poderá ver as flô-
res áe Laurlndo,.

ARTE EGÍPCIA — Ama-
nhã, às 17 horas, no Museu
de Arte Moderna, o crítico
Frederico Morais vai falar
sôbre a Arte do Egito. Pin-
da a aula será projetado o
filme La Petite Cuillère, sô-
bre a arte cm questão. Tó-
das as segundas e quartas-
feiras o mesmo crítico dará
aulas referentes ao Curso
de História da Arte que se
prolongará até fins de maio,
tendo-se iniciado com a Pré-
História e devendo chegar
aos mais recentes movimen-
tos artísticos, incluindo ain-
da uma aula sôbre a Arte
Moderna no Brasil. No fi-
nal do curso, as apostilas
distribuídas aos alunos for-
marão um compêndio de
grande valor para consultas.

PUBLICAÇÃO — Recebe-
mos o último número âa re-
vista alemã Die Kunst und
das Schone Heim, sempre
em, excelente apresentação
gráfica. Destacamos gran-
de reportagem a cores sóbre
a obra de August Macke.
bem como outra sôbre as
destruições ocorridas com a
enchente e.n Florença. Na
parte relativa a arquitetu-
ra e decoração, salientamos
um projeto pura residências
(Reihenhauseml dos arqui-
tetos Hans Kammerer e
ira.íer Belz com jardins do
arquiteto Hans Luz.
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o filme em questão | "TODAS AS-MULHERES DO MUNDO"
Argumento, roteiro, diálogo e direçno cio Domingos cie Oliveira. Fotografia

e câmara de Mário Carneiro. Assessor artístico de direção: Joaquim Assis. Ge-
ralo do produção: Luís B. Neto. Diretor do produção: Luís Fernando Goulart.

Montagem de Raimundo Higino o João jtan_l.ro. Produtores associados: Saga Fil-
mes, Cil Farney, Antônio Honriques de Oliveira e Luis B. Neto. Com Paulo

J,?5*'. Lt!'''1 Dir|iz, Ivã de Albuquerque, Flávio Migliaccio, Joana Fomm, Isabel
Ribeiro, Fauzi Arap, lrmá Alvarez, Vera Viana, Norma Marinho, Marieta Severo.

í, Dist. DIFILM.

Todo mundo gosta de Tòtlas as Mulheres. Eis uma íltffl
brasileira; que ss realiza plenamente, consumida por todas as
platéias com ini.eres.se igual. Era difícil, ma.s não impossível, um ,filme assim; capaz de obter uni máximo de aceitação de nosso 

'
público. O íato .o explica sem mistérios: pé no chão, Domingos
de Oliveira, não se fechou cm si, tentando afirmar-se junto' a
uma pequena elite. Quis íazer a comédia, vibrante, lépida, mo-
derna, maliciosa. Mas-, no fundo, propôs-se á narrar um epi-
sódio do amor de hoje, sofrido, vivido intensamente, amarga-
do. O cineasta fêz um filme que nlegra, comove e se insinua
inteligentemente em relação ao problema da procura desespera-
da do amor — tema «bordado pelo cinema com tantos sofismas
e tanta ineficiência. O diretor escolheu um caminho aparente-
mente fácil mas, no fundo, perigoso.. Revelou, porém, éomínio
absoluto de causa — da causa cinematográfica e da causa psi-cológica. Todas as Mulheres do Mundo é fita de bom cinema,
surpreendentemente madura para quem não tinha sido testa-
do até então; é fita de bom humor e de muitas verdades. E
tem mais essa coisa muito rara cm nosso cinema: um elenco
eficiente com, pelo menos, duas participações admiráveis: Pau-
lo José e Leila Diniz. Mais um cineasta novo que se impõe em.
nossa cinematografia, êsse rapaz de 30 anos que atende pelonome de Domingos de Oliveira e leva todo jeito de ter ainda
muito o que dizer via Cinema. (Alberto Shatovsky)

Em Todas as. Mulheres do Mundo, Domingos de Oliveira
não se limitou a filmar sua experiência ile .ida: colucit na tela,
as experiências tle todos nós, o nosso humor, o nosso dia-a-dla,
o amor que vivemos a cada instante, cheio tle desencontros o
alegrias. O que faltava ao nosso cinema, a sinceridade de lil-
mar o real, transmitir o que ê verdadeiro, deixando de lado
tlma ficção superada. Por isso seu filme faz sucesso, pois cá-
da espectador se identifica um pouco cnm Paulo ou Maria .Yli-
ce: o passeio na Cinelândia é o diário dc todos, a cena ria
praia se repele a cada instante, as piadas são aquelas tle cada
ônibus, bar, ou reunião. Aos poucos o cinema brasileiro sa
completa e Todas as Mulheres tem grande parcela nessa setli-
mentação, marcando profundamente tini novo eslilo. No me-
Ihor caminho para a morte da chanchada', o início de uma co-
média profundamente brasileira. (MÍRIAM AÜÈNCÀÜ)

Dizer que Todas as Mulheres do Mundo é influenciado por.Tules et Jim, Godard, II Sorpasso, Richard Lester não é fal-
tar com a, verdade, mas não é também o mais importante: na-
da mais natural do que receber influências num primeiro íil-
me, e ainda não se ter uma concepção própria de cinema. Ape-
sar disto, Domingos de Oliveira realizou uni filme extremamen-
te pessoal, menos porque estivesse jogando com ciados ivutobio-
gráficos do que pela sua sensibilidade para a observação ' e
transmissão,

. Contando com esta habilidade, Domingos de Oliveira "fêz
¦um filme imaginativo (cada seqüência é uma surpresa! e co-
municativó (.simplicidade e verve humorística são 

' 
atributos

ssnsiveis ao espectador médio), funcionando como ótimos ele-
mentos condutores as interpretações de Leila Diniz, Paulo. Jo-

só, Flávio Migliaccio, Ivã de Albuquerque e a fotografia de Má-rio Carneiro. . •
O ponto falho de Todas as Mulheres do Mundo seria o des"-

perdido de recolher personagens, situações com grande senso dcobservação», mas sem se preocupar em descobrir um nexo mais
Croíuupft entre cies, em extrair uma idéia do material reco-Iludo. _.em mesmo as frases e os poemas que surgem'pelo-fil-me.preenchem esta função Unij último recurso), pois limitam-

_<se a ser dados do mundo pelo qual o filme gira, não sendo for-mas da sua consciência. No final, Todas as Mulheres do Mun-t!<> quase chega a ser um filme vazio, como um álbum de foto-
grafias que retrata bem. mas é incapaz de formular uma atitu-Cl- diante dos seus modeles. ...

O talento, de Domingos de Oliveira não deve ser desperdi-
(•-ndo na pura-• vivência do espetáculo para os olhos, e se Usaro cmema como meio de conhecimento atingirá as grandes rea-liZSçÕes. (MOISÉS KENDLER) ; 

'"' '.'.

Uni filme sem vergonha. Sem vergonha dc expor a nudeze não ser sensaclonalista, sem vergonha dc contar uma histó-ria que acontece todos-os dias. entre a alegria e a tristeza, aeuforia c a fossa, com personagens que não têm vergonha decontar as estrelas, tle dançar iê-iê-ié em frente á uma loja rte(ü.ícns, de festejar o Natal, tle ir a parques clc diversões e, so-lirctudo, de amar — amar sem freios, ao luar, no escuro, nocarro, de dia, de noite, na. cama, no telhado. Um fiime cemoos seus personagens, sem vergonha de forçar a poesia: vamostodos ver o homem que dá migalhas aos pombos e brincar deroda.
I: preciso reconhecer que Domingos tle Oliveira íêz uma xe-

Jornal do Brasi), terça-feira, 7-3-07, Cad. B —

volução muito importante no cinema brasileiro. Vi lã, leve oseu computador eletrônico c consulte as perfurações: elas regis-trarão alguns resíduos do excesso de brilho de Richara Lestertio lirismo tle Carlos «Jegues (A Grande Cidade), dos modis-mos de Godard; Mas esse tipo tle observação — sempre fria,nem sempre oportuna — é impotente-para sentir atrás de ca-rta.ajiêrtó dé.jnáo a verdadeira grandezaíefe íTôdas as Muttie.esdo..Mundo..Tela primeira, vez no cinema brasileiro, um humorcarioca, uma.confissão, uma declaração (le amor (com pala,vraso eom; a câmara), uni compromisso, um diálogo franco cmn o
público. Domingos não tem vergonha dc se mostrar, de mos-Irar seus-amigos c mostrar seu mundo. Até nesses pequenos e
preciosos detalhes êle Conserva aquela pureza e aquele entusias-mo típicos dociuema amador. Amador, aquele que ama.

A história, de Paulo jé um pouco a história de todos 
'-'nós;

seiis temures, seus impulsos c suas fraquezas também são nos-sos temores, nossos impulsos c nossas franqttczas. Não há exagê-ro: é gostoso fazer jcgo.s de palavras,'com.aquilo que ouvimcisidiariamente ("quando o marreco sorridente gritou: Carcará!"),
brincar de.. iiip.Ib.er, repejJr frases-feitas c sér corajoso par.il*aceitar as convenções numa época;em que o convencional é serantlconvcnçional (casar e ser feliz). Fala-se cm crônica; atéem fábula, mas óu creio- que o filme do romântico Domingos é,acima de tudo, de um imaculado realismo. Paulo, seu amor,mias primas c seus amigos estão por aí, perdidos na grande'ei-dade, empurrando o dia-a-dia com. lágrimas e sorrisos, recor-
dando provérbios que ouviram na. infância e tentando viver damaneira mais'digna possível,' tendo. comQ anjos 

""de 
guarda ai-

gumas verdades essenciais: a mulher qué se ama é a melhor
..do mií«'i,i gente rfeve oferecer tudo ao próximo enquanto- é
tempo, porque no entanto, é preciso cantar. Uma lição: o anuir
dá pc. — (SÉRGIO AUGUSTO) 

"' '""'

Vamos tomar um pedaço clc Tôda.s as Mulheivs para. exa-
minar melhor — Paulo c Maria Alice no banheiro; enquanto
raspa as pernas ela lhe diz que vai viajar no fim de semana
para visitar o sobrinho; a reclamação de Paulo é interrompi-

. da pelo som do telefone; a câmara observa-o chegar à sala
cm plano geral e logo que cie responde ao chamado liá uni
corte. Na tela aparece então, um rosto imóvel de mulher cm
primeiro plano enquanto a faixa sonora reproduz a voz de Bár-
bara, prima de Paulo, que o espectador só irá descobrir mais
adiante quando a cântara desce lentamente do rosto em pri-montagem a um papel narrativo, a uma simples contadora dc
pé) até o sçla onde eia, deitada, conversava ao telefone. Êste õ
o tom de montagem do filme dc Domingos de Oliveira: uma
aparente divagarão e uma despreocupação em subordinar a
montagem a um papel narrativo, a uma simples contadora de
história. E no entanto, Todas as Mulheres é um dos filmes bra-
sileiros que mais facilmente conseguiram comunicar-se com a
platéia, o ouc se deve não à clareza mas ao estilo da narração
cinematográfica, ft uma história contada alegremente por uma
pcsíoa que procura resumir a uni velho companheiro, mima,
taria hora. o qíie aconteceu em cinco anos. O diálogo entre Tó-
cias as Mulheres c o espectador se faz principalmente através
ila condução elos atores, da fotografia alegre de Mário Carnei-
ro. da montagem. Tritla-se, sem dúvida, de um português bem
falada. Ou melhor, tle gíria carioca bem falada. (JOSÉ CAU-
LOS AVELLAR)

Nâo é preciso dizer muito mais sôbre Todas as Mulheres do
Mundo: o filme ganhou a unanimidaldc da crítica, terá um
ótimo público e vai mostrar aos europeus, em Canes, um Bra-
sil diferente. Domingos Oliveira prova que o artesanato (idéia
certa, roteiro certinho, filme certíssimo) não é a primeira con-
clição para criar, entre nós, a tão anunciada indústria, clnemato-
gráfica — que não surgirá nem dos estúdios, nem da.s escolas,
nem dos escritórios governamentais recentemente oficializados.
O equivoco sempre fui confundir indústria com dramalhõss en-
lataclos on donzelas supermaquiladas: Todas,as Mulheres du
Mundo, pensado e filmado ao ar livre,- sem o milagroso selo da
boa técnica, boas luzes e boa qualidade, abre sua'história numa.
união simples entre a reportagem c o depoimento pessoal, o.
documentário e o poema de amor. Comédia, também, pois o
Rio nunca esteve tão alegre, e poucas vezes foi resumido com
tanta rapidez e inteligência (MAURÍCIO GOMES LEITE)

COTAÇÕES JB
FILME POR FILME ü — Péssimo

* — - Fraco
** — Aceitável

*** — Bom~ki>rir* — Muito bom
***** — Excepcional
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0 JAPÃO ESTÁ NO ALASCA
O festival japonês, que ocupará o cinema

Masca.por duas semanas, apresenta-se como
autêntica novidade para uma platéia (jue do
cinema do Japão conhece com alguma re-
yulariãaãe apenas Akira Kúrosawa (oito de
iieus vinte e seis filmes foram exibidos no
Rio comercialmente e dois em sessões es-
peciais). Takashi Imai, Hideo Oba e Dai-
suke Ito (o primeiro com mais de 60 e os
dois últimos com mais de 100 filmes reali-
zuáos) serão apresentados aos cariocas, en-
quanto voltam a ser vistos Masuki Kobuiashi
{autor da trilogia Guerra e Humanidade)
através ãa reapresentaçáo de Haraki.i, e
Heinosuke Gosho {diretor de O Cormo Ama-
reio) através de Paixão Destruidora.' Os seis filmes lançados são velhos co-
nhecidos do público paulista que graças à
colônia japonesa se beneficia áa grande ex-

portação de. filmes tiipônicon depois da re-
velação de Rashomon no festival de Canes
áe 1951. Seus diretores são todos veteranos,
à exceção de Hideo Oba. Ito e Gosho diri-
gem desde 1923, Imai desde 1939. frfas ape-
nas um número muito pequeno da seus JÍI-
7ttes Joi lançado no exterior, pois só de-
pois dos prêmios em festivais internacionais
o mercado'internacional se abriu uo cinema
japonês.

A indústria cinematográjica no Japão é
sòliâamente plantada e comandada por seis
grandes grupos: Schochiku, Toho, Shintoho,
Toei, Nikkatsu e Daiei. Os cinco primeiros
que possuem seus próprios estúdios, pessoal
técnico e artístico, casas distribuidoras e
exibidoras e sistemas de jinanciamento, pro-
duzem em média um Jilme por semana, que
se paga. inteiramente no mercado interno.

A sexta produtora, a Daiei, com úni volume
de produção semelhante às demais tnas com
número menor áe salas de projeção é que-
iniciou em 1950 a luta para conquistar o
mercado externo, e tem ainda hoje sua ?j. o-
r/lição voltada para /ora.

Depois de um estudo demorado do mer-
cado exterior, da Europa, América; e de to-
dos os pontos de concentração da imlgra-
ção japonesa, e Daiei concluiu que para.
atingir o mercado europeu deveria começar
por conquistar os paises laíinos por inter-
médio áe seus dois festivais, Canes e Vene-
za, com filmes dirigidos a "pessoas que pos-
suem um complexo de tragédia, enamoraáas
pelos séculos passaáos, orgulhosas ãe aua
cultura e sua espiritualidaáe."

E em três atios, de 1951 a 54, os filmes
dc costumes, históricos, exóticos, precotiiza-

dos pelo diretor da Daiei, M. Nagata, (iodos
realizaâos com uma impecável equipe áe
técnicos e artesãos) conquistaram nove prê-
mios em festivais internacionais europeus e
recebiam dois Oscars para o melhor filme
estrangeiro, -prêmios que abriam caminho
para o filme, japonês em todo o mundo.

Mas se o filme japonês chegou primeiro
ao exterior através âe sua face exótica, se
o samural ficou conhecido primeiro como
uma figura iáeal de justiceiro, as coisas fo-
ram aos poucos sendo colocadas no devido-
lugar, logo a violência de um Kobaiaslü, por
exemplo, em Harakiri, voltou a colocar o
samurai em seu tempo e espaço verdadeiros,
de herói romântico, voltou a ser um homem
de guerra, inútil em tempo ãe paz.

Esta quinzena japonesa, se não nos traz
o.que de mais recente o. cinema japonês têm

produzido (A Mulher-das Dunas, de Teshi-
gara, Ela e Êle,'de.fiani^Susumu, ou mesmo
os mais reczntes yKurx>kmoas) ¦, tem o mérito
de nos colocar--om-contato-.com um cinema
cm tudo diferente ao nossa dos métodos dc
produção à visão do mundo,

A programação das duas semanas do Vás-
tival Japonês é ft'seguinte: Hoje, Harakiri, üc
Masaki Kobaiaslü; amanhã c quinta-feira: Es-
tranha Vingança, do Takashi Imai; sexta e sá-
bado: Encanto de Kioto, tle Hideo Oba; do-
mingo c segunda: Juramento de Obediência, d«
Takashi Imai; terçà-feira' e <juar(a-fcirà: A
Vida Acima de Tildo, de bàisiiké Ito; quinta e
sexta.: Paixão Destruidora,,tle Daisuke Ito, c
sábado e domingo: O Segredo da bailarina, ne
Hideo Ob». 
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"Com o cinema «tingi o
amadurecimento prolissiotwl"

rmáo José, o lado chapliniano:
Todas As Mulheres do Mundo
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Dojeatro ao cinema:
0. Padre e a Mora

OS DIVERSOS CAMINHOS DE PAULO JOSÉ Míriam alencar
¦WV

Depois de assistir a O Padre e a Moça, poucos poderiamacreditar que logo depois o mesmo intérprete do padre do"negro amor das rendas brancas" de que fala Drummond
em seu poema pudesse se adaptar à comédia, ser o play-boy extrovertido dè Tortas as Mulheres d» Mundo. Mas êle
próprio, Paulo José, sabia que podia dar êsse salto, graçasà sua experiência teatral.

Na realidade, Paulo José é muito mais o padre do queo playboy. Tímido, introvertido, inquieto, fuma um ci-
garro atrás do outro e deixa todos pela metade. Paulo
José fala, e acompanha sua fala com rabiscos no papel, ora
desenhando, ora escrevendo as frases da conversa. Por
vezes, parece mesmo embaraçado com as muitas pergun-tas, pois ainda não se acostumou a elas, mas responde sem-
pre. Fala de sua experiência teatral, que começou em Pôr-
to Alegre (é gaúcho de Lavras); do amor que devota ao
teatro, ao qual se aplica dia a dia tentando ser completo.
Em matéria de teatro Paulo José faz tudo: dirige, dese-
nha cenários c figurinos, é ator, enfim, participa de todos
os movimentos daquela família que constitui um grupoteatral.

E o amor a Drummond? Conhece praticamente de cor
quase todos os poemas de Carlos Drummond dc Andrade.
Êsse amor vem de longe, quando ficava horas a fio pensan-do, analisando os versos que lia, tentando penetrar naqvie-
le mundo. Foi êsse também um dos motivos que o levaram a
aceitar o papel no filme de Joaquim Pedro. Aliás, com re-

lação ao filme, vale registrar os fatos que marcaram o seu
início.

Apaixonado pela obra do poeta, Joaquim Pedro deci-
dlu-se a fazer o filme e o primeiro nome para representar
o padre era ode Luis Jasmim. Mas, ao se aproximar a data
da filmagem, Jasmim ficou'doente, não havendo outro pa-
ra subtituí-lo. Foi quando Joaquim Pedro liyiibrou-se de
um rapaz que serviria para o papel. Conhecia-o superfi-
clalmenle e tôda equipe colocou-se no encalço de Paulo
José que estava em São Paulo dirigindo o Teatro de Arena.
Ao receber o convite Paulo José achou ótimo e logo pensou
que dessa forma teria oportunidade de completar suas ex-
periências de ator num novo campo, o cinema. Seguiu para
Minas e a primeira decepção não tardou: nada lhe servia.
As roupas de padre feitas para Jasmim eram enormes para
éle,. seu cabelo era mais claro, precisava ser escurecido, o
que íoi feito em um salão de Diamantina, mas mesmo as-
sim não conseguiLi.tão íàcilmentc livrar-se do complexo de
inferioridade qrje.dêlé se apossou.

Tudo foi superado pelo seu desempenho, ao qual éle se
entregou inteiramente.

Enquanto esperava pelo resultado de sua experiência
no cinema, Paulo José voltou ao seu teatro. Na Arena, para
onde foi a convite em 1961. deixando por êle uma bôlsa-de-
estudo na Europa, já participou de Revolução na Ameri-
ca do Sul. uma áas peças de maior sucesso; A Mandráçora,
também exibida no Rio; dirigiu O Filho do Cão, de Guar-

nieri, que fiepu em cartaz até 1 de abril de 1964, quan-
do o teatro fechou para descanso.

O Tartufó marca a reabertura do teatro com Paulo
José fazendo os cenários, figurinds e um pequeno papel.Gosto do teatro por muitos motivos, pelo seu senti-
do imediatistá e principalmente porque nos permite alcan-
car mais rapidamente' nossos objetivos. Enquanto estive em
Porto Alegre, sentia bem de perto o problema do provincia-
nismo cultural, que faz com que os objetivos se tornem di-
ficeis de ser alcançados, mesmo quando se toma conheci-
mento do que; se passa nos meios culturais de todo o mun-
do através de:revistas. O teatro nos permite a aproximação
com êsse mundo. Ao mesmo tempo em que na Alemanha é
montada uma peça de Brecht, o mesmo fazemos nós aqtii.
É a realização Imediata que funciona muito mais no teatro
do.que no cinema.

Sempre me fascinou no teatro a possibilidade de uti-
lizar uma série de conhecimentos num único espetáculo.
Em 1958 cheguei a fundar uma companhia com alguns co-
legas, o Grupo Teatro de Equipe, pelo qual abandonei a Fa-
culdade de Arquitetura no 3.° ano. Não me arrependo e
pelas minhas7 atividades Já perdi muitas oportunidades do
viajar.

—Com a minha primeira experiência no cinema, em
O Padre c a Moça, consegui atingir o pleno amadurecimen-
to de ator; era o que faltava às minhas experiências. Rà-
pidamente veio o convite de Domingos de Oliveira para

Todas as Mulheres do Mundo. "'Eraanriídança 
violenta-do

rigido, seco e hermético padre para o tíômico Paulo. Se te-
nho um lado chapliniano. êle também já-foi utilizado no•teatro, embora poucas vezes. -De.-qualquer forma, as duas
experiências que tive no cinema foram excepcionais: .a
disciplina de Joaquim Pedro niè] ajudou 

"iho 
início e á cer-

teza do sucesso de Domingos me incentivou a continuar.-
Por mim não sei fazer comédia, hão soli cômico, não sei
fazer caretas, sou extremamente' tímido."íenho humor e
procuro valorizar os fatos qué contenham graça. As gra-
ças que faço são conscientes, pois têm conteúdo. O impor-
tante é descobrir a eficácia do. que se íaz e tudo dá certo.

Na verdade, Paulo José, aos 29 anos, çom uma grande
experiência teatral e com dois sucessos no cinema, pode ser
considerado um dos melhores, atores do cinema nacional..
Paulo sabe o que faz e sabe porque'o faz. Uma prova tíe su-
cesso que já cerca seu nome são ps 

"convites 
que tem para

filmar. Entre outros vai trabalharem Capitu, de Paulo Cé-
sar Saraceni, inspirado em Dom Casmurro, de Machadode
Assis; aparecerá ao lado de Francisco Anísio na comédia que
Luís Carlos Maciel vai dirigir, Cem,Mil Strylunas; uni dos
papéis principais do próximo filme que Domingos de Oliveira
vai realizar junto com Roberto .Santos também lhe per-
tence e. finalmente, vai fazer ó papel'principal em As Amo-
rosas, filme que Válter Hugo khoury vai realizar em Ju-
nho, e que trata da inadaptação de tini homem ao seu meio,
culminando com o suicídio.
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COLE E SILVA FILHO
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apresentam no

« TEATRO CARLOS GOMES
a .uper-revlst.
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à» Angeía Romero, Col. • Silva Filho, com um grand* elenco • J
audaciosos slrip-teases B
HOJE, ÀS 20 E 22 HORAS " . .. ¦

jj Dilri.menle, is 20 • 22h, inclusive) às segundas-feiras sj
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Ap.s o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS 8
o GRUPO DE AÇÃO apresenta ai

¦
B

"ARENA CONTA ZUMBI
de Augusto Boal e Guarnieri £

li *om: Jorge Coutinho, Ester Mellinger, Procópio Mariano a outros) B

Música': 
Edu lêbo — Direção: Milton Gonçalves j|

Hoje, às 21h30m - Reservas: 22-6609 ¦

TEATRO CARIOCA - R. Senador Vergueiro, 238 Jj
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5 VAN JAFA (C. Manhã) — "Um dos espetáculos mais n
expressivos da temporada" S

Sn AS CRIADAS a
B

com: Erico Freitas, Carlos Vereza e labanca.
Direção de Martim Gonçalves

Cenário e figurinos de Roberto Franco
no TEATRO DE BOLSO - Hoje, às 2.h30m

Praça General Osório — Ipanema

Jjj Refrigeração perfeita — Res.: 27-3122
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MARIA FERNANDA apresenta

E R S À T I L
SLOANE

B
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E Dir.: CARLOS KROEBER - Cen. e fig. de PERNAMBUCO DE OLIVEIRA "
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TEATRO GLAUCIO GILL (ex-Teatro da Praça)
Com ADRIANO REYS, PAULO PADILHA, DELORGES

CAMINHA a MARIA FERNANDA
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ÈdEFINITIVAMENTE SÓ ATÉ DIA 12"
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jHoi- não haverá espetáculo, am virtude da SOM 3 a SIMON Al 
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f'terem ido a São Paulo para receber o prêmio ROQUETTE PINTO gg
___ Rcomo "Melhores do ano". J]

S TEATRO PRINCESA ISABEL - Reservas: 37-3537 g_ __.___._._._,_._,_,__.__._'-»_'BBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBB_i.
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OH QUE DELICIA DE GUERRA
psra participar das festejas de inauguração da

Teatro Castro Alves de Salvador
Kcic, amanhã, quinta a sexta-feira não haverá espetáculo

"OH QUE DELÍCIA DE GUERRA" voltará ao cartaz do
Teatro Ginástico, dia 11 às 20 a 22h30m
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Figueiredo Magalhães, ra

286 •— Sobreloja Cine m
Condor-Copa
57-6651

ESTUDANTES

NCR$ 2,50

HOJE, ÀS 22 KORAS - RES.i

"DE BRECHT A
STANISLAW PONTE PRETA"

"FESTIVAL DA D.STEIRA"
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J, com Alt!- da Maio, Camila Am._o, Jaime Enredos o Mílten Carneira jj
fT Cir.: Anlcnio Pedro — /_.:__: Roberto Nascimento Li
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SOMENTE 10 DIAS
¦ NOVO -

REPERTÓRIO

r__;_!E3_
r-:
eipi
n
_i
ri
Bmni.
n
Bn
D
Bn
" TEATRO JOVEM
B
Rk-EIKriCZEEaaKBBBBEBBBBBBBaBBBBBBBBaaBaBBBBBBLf

ROSA DE OURO i
de Hermfnio Bello de Carvalho

HOJE, AS 21H30M

P. de Botafogo, 522
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UMA COMÉDIA COM MUITO
MARX-APPEAL I! I

QUATRO

au

NUM QUARTO
fc Estréia, dia 10, às 21 horas — Reservas: 52-3456 B

TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado 5

__»BBBBBEB.BE..........„„„.„„„.nHI_JS

08BaU.BBBflflBBBflBnBBBBBBBBaBBBEaBEEanflBaBaBB<*/
_ TCATOf. MAiTiAMAI MC rOA/iÊniA ga

B
H
.1
t_
-I
Kl
H¦
19
IIia
Baa

M
Bnn
n'nm

TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA
Avenida Rio Branco, 179 — Tol.: 22-0367

Diariamente ás 21 h — Domingos às 18 e 21 h

RAS TOjKÁlÉHlÉ
De Jorge Andrade

Prêmio Serviço Nacional de Teatro

jj Direção a cenários: Gianni Ratto
Figurinos: Bella Paes Leme, com um grande elenco
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ino TEATRO SANTA ROSA»
S R. Vise. Pirajá, 22 — Tel.: 47-8641 - (Gerador Próprio) a

TRÊS ÚLTIMAS SEMANAS H

§ 
"0 HOMEM DO PRINCÍPIO AO FIM" £

JJ de Millôr Fernandes 3
5 com: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO .BRITTO *»
3 FERNANDO TORRES i

HOJE, ÀS 21H30M S
A seguir: "A ÚLCERA DE OURO" ÜI
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Agora em TEMPORADA POPULAR _

ilMULHER ZERO QUILÔMETRO'
de Edgard 6. Alves
Dir. Floriano Faissal

Sete meses em cena em 65/66
com: ANDRÉ VIUON, DAISy LUCIDI,

LUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES
FONTOURA, AYRTON VALADÃO

HOJE, ÀS 21 HORAS
no TEATRO RIVAL — Reservas: 22-2721

PREÇO ÚNICO:

NCR$ 3,00
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il Assinatura para 10 Concertos Séria Especial de Cala

p Informa;.es e reservas de lugar: Av. Rio Branco, 135 — s. 918-20
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ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
TEMPORADA DE GALA 1967

Crcndes cartazes nacionais e internacionais
Assinatura para 13 Concertos de Gala no

TEAiKO MUNICIPAL
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CAFÉ-TEATR0 CASA GRANDE
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BAR-RESTAURANTE g
apresenta h

B
H

¦2 I JAIR RODRIGUES I

apresenta
HOJE E TODAS AS TERÇAS-FEIRAS:

Avenida Afrânio de Melo Franco, 300
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. REstacionamonto próprio O
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| SHOW & BOITE |
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- NORMA BENGUEL ^e Baden Powell i
em D
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BERIMBAU 1
DE 3." A DOMINGO

Dir. Music. — Guerra Peixe
B
fím

_. ¦
Rua Barata Ribeiro, 90 — Tel.: 36-3483 J
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RUY BAR BOSSA

apresenta de tèrca a domingo"UMA NOITE PERDIDA
COM TUCA E MIÈLE//

Bao

um show Mièle S Bôscoli com o coniunto de Menescal
Rua Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana

Reservas: 25-0877 (até às 22 horas)
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BIG-SHOT
TR.S SALÕES DIFERENTES!
Agora com ar condicionado!
Campo do São Cristóvão, 441

O MELHOR CHURRASCO DO RIOl

PISTA DE DANÇAS! g
SALAO DE FOSTASI B
RE5TAURANTEI J»
AMERICAN BARI »
BOITE! g
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B Com cinco mil cruieiros — V.S. come e bobe em ambiente requintado, tre- _j
g mon-amonte romântico, familiar e de muito bom gosto, ài gorieta Ja:_ _ ainda leva troco! Venha conhecer — hoio mosmo
g BIG-SHOT, verdadeira
£ gastronômica

CHURRASCARIA
impressionante atração turística, rocroativa •_ g._.v..u....tl a traga a- sua namorada, noiva ou esposa,, para juntosE viverem momentos poéticos de raro encantamento '«amor. Coxinha in»*. ternacional, música suave, três salões diferentes, sendo um só para

|!| dantar • drinkarl Estacionamento com guardador. Filiado ao DINERS,
pj INTERLAR e REALTUR. Diariamente, almoces, drinques e jan tares, das
n
M
_l

11 da manhã is 4 da madruçada! CHURRASCARIA BIG-SHOT -
CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO N.o 44 (P
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Av. Prado Júnior, 258 - Tel.: 57-4019

Agora gerador próprio (AR REFRIGERADO PERFEITO)
Sábado, dia 12, das 18 às 21 horas

Convite para TARDE JOVEM com A. Romero
Danças, surpresas

SEM COUVERT - SEM CON.IJMAÇÃO

Hl-Fl BAR
AV. PRINCESA ISABEL 363 - TEL.: 57-6132
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PLAYBOL
^ BOLICHE

^- RESTAURANTE AO AR LIVRE
-k MÚSICA JOVEM
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Venha tomar seu chopp _ ouvir música moderna
com som' estereofònico

«_
B

| CORTE DO CÂNTAGALO - LAGOA «
¦ Estacionamento privativo: R. Castio Baiana, 496 - Gerador próprio J•sdBBBflBBBBBBBBlBBBBBBBBBNBBBflBBBBBBBBBBflBeBBl
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Europa com
hotéis americanos

TJm dos mais importantes
grupos hoteleiros america-
no, o Holliday Ins (128 ho-
teis e motéis, em um total
de 140 000 camas) se insta-
lou na Europa, constituindo
uma filial na Suíça encarre-
gada de levantar financia-
mentos para os seus próxi-mos empreendimentos quedeverão ter uma parte de
capital europeu.

Quatro hotéis ou motéis
já estão em plena construeão
nos arredores de Londres,
estando em estudos a cons-
trução de um outro em Pa-
ris. O grupo, muito dinâmi-
co, já está em entendimen-
tos com as autoridades go-
vernamentais do Marrocos
para a extensão de suas
atividades.

| Outro Pinter

The Homecoming, a peça¦ de Harold Pinter que será
brevemente montada no
Teatro da Praça pela Com-
panhla de Fernando Torres,
Sérgio Brito e Fernanda
Montenegro, é atualmente
um dos grandes cartazes da
Broadway.

A peça, mais uma inteli-
gente mistura pinteriana de
choque e humor, está sendo
apresentada pela Royal
Shakespeare Company, em
Tim espetáculo que, segundo
os críticos, "até os silêncios
são eloqüentes", e tem em
Vivien Merchant a atriz
principal.

"A Fome', no cinema

O romance A Fome, con-
siderado a obra-prima do
escritor Knut Hamsun. en-
controu, segundo a aprecia-
ção do critico do L'Express,
um adaptador cinematográ-
fico à sua altura. Trata-se
de Henninj- Carlsen, jovemdiretor dinamarquês, que
conseguiu captar tanto a
profunda angústia do artis-
ta que vagava faminto pe-Ias ruas de Crisliana — "a
Cidade da qual ninguém sai
sem ter- sido por ela mar-
cado" — como o espírito da
Noruega de 1890, com suas
carruagens e poéticos Iam-
piões de gás.

TJm dos grandes fatores do
sucesso do filme é ainda-
Per Oscarsson, o ator que vi-
ve de maneira brilhante o
herói nietzschiano que en-
cara a adversidade cerni qua-se grotesca autoconfiança,
sem que nem mesmo a fo-
me e a miséria o afastem de
seu objetivo de artista.

"Off Broadway"

Dois espetáculos são aoon-
tados no Time: Eh? de Hen-
ry Living e América Hurrah
de Jean-Claude. Ambos es-
tão na linha de desmistifi-
cação da sociedade ameri-
cana, apresentando alguns
de seus problemas de suas
contradições básicas. Eh?
tem um herói ideológica- '
mente idiota: a minha vida
é satisfatória. Tudo tem si-
do satisfatório. Na minha
escola o boletim dizia — sa-
tisfatório, satisfatório, sa-
tisfatório, satisfatório. O que
no fundo quer dizer — bas-
tante trabalho.

O disco e a história

Diversos discos de longa
duração foram lançados nos
Estados Unidos tendo como
fonte de inspiração fatos
puramente históricos, ou
acontecimentos artis ticos.
Entre êlés: The Irish Upri-
sing (Columbia), contando
a história da rebelião dos
judeus contra os ingleses de
1916 a 1932, uma luta que
W. B. Xcats considerava de
uma "terrível beleza". Esta
beleza renasce na narração
de Charles Kuralt, na me-
mória dos rebeldes sobrevi-
ventes, e nas baladas da
época, cantadas por The
Clancy Brothers e Tommy
Maken.

O segundo: The Contro-
versy (Capitol) — sobre os
episódios do assassinato de
Kennedy. Entre outras está
uma declaração de Jack
Ruby pouco antes de sua
morte.
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Uma história de gangsters vista sob
um ângulo nôvo, com implicações psico-lógicas, que se desenrola num clima ao
mesmo tempo de realismo e alucinacão —
esta é a história de A Derrota, filme de
Mário Pioram, que vai despertar muita
polêmica e chocar a muitos pela sua vio-
lência. O elenco conta com os nomes de
Luís Linhares, Oduvaldo Viana Filho, Halo
Rossi, Gláuce Rocha e Eugênio Kusnet,
conhecido ator de Os Pequenos Burgueses
c Os Inimigos, de Gorky, que faz o papel
de um carrasco que nas horas de folga lê.
O Pequeno Príncipe. A fotografia é ãe
Mário Carneiro e a música, decafônica, é
de Ester Scliar, sendo esta a primeira ves
que este tipo de música é utilizado no ci-
nema. O resultado foi bom e Ester rece-

Eugênio Kusnet, o carrasco, e Luís Linhares, a vítima

beu o prêmio Melhor Música na II Sema-
na do Cinema Brasileiro cm Brasília.

Mário Fiorani é um italiano radicado
há vinte anos no Brasil. A Derrota é o
seu primeiro longa-metragem, mas a sua
participação no ^processo cultural brasileiro
é anterior. Em 1959 assinava uma cslu-
na ãe cinema na revista Paratodos. Em
1934 era responsável por um curso de Ini-
ciação ao Cinema; etn 65 é diretor de pro-
dução de O Desafio, de Paulo César Sara-
ceni e pouco depois exerce a mesma fun-
ção em Amor e Desamor, fie Gérson Ta-
vares. Seu segundo filme já tem roteiro
pronto com filmagens marcadas para abril.
Um nome certo na equipe é o de Mário Car-
neiro, para a fotografia.

Livros da semana

Na relação de livros mais
vendidos na França, Les Ci-
tations de Mao (Editions Le
Seuil) está em primeiro lu-
gar com quatro semanas de
permanência. Os outros: Un
Plat de Porc aux Bananes
Vertes, de André Schwartz-
Bart '(Le Seuil, duas sema-
nas); Oublier Palerme, de
Edmonde Charles Roux
(Grasset, 13 semanas); Lts
Belles Imagcs, de Simone de
Beauvoir (Gallimard, nove
semanas); Les PcJitiques, de
Pierre Viansson-Ponté (Cal-
mann-Lévy, duas semanas);
Une Flcur Mortelle, de Han
Suyin (Stock, uma semana);
Pour un Garçon de 20 Aris.
de Pierre Henri Simon (Le
Seuil, quatro semanas); La
Traversière, de A1 b e r t i n e
Sarrazin (J. J. Pauvert,
nove semanas); Toutankha-
mon, de Christinae Desro-
ches-Dobrecourt (Hachette,
uma semana)'; Les Rendez-
Vous de la Colline, de Anne
Philipe (Julliard, 13 sema-
nas).

Televisão americana

Variada a programação
americana: dc conferências
de Leo Steinberg sobre obras
de Michelangelo, com fil-
mes especiais para o pro-
grama, às reapresentações
dos insuportáveis Take Har,
She's Mine cem Sandre Dee
e James Stewart, ou Of Hu-
man Bondage com Lauren-
ce Karvey e Kim Naval- —
filmes já exibidos no Brasil
— a TV americana traz ain-
da um The World of Kurt
Weil, programa cm que Let-
te Lenya canta as composi-
ções de seu falecido mari-
do, enquanto conta a histó-
ria da vida de Kurt Weil,
autor da partitura de A ópe-
ra dos Três Vinténs, recen-
temente apresentado ao pú-
blico carioca na Sala Cecília
Meireles.

Bobby e Jackie

As ligações do clã Ken-
nedy com Jacqueline são
motivo das mais diversas
especulações: uns os consi-
deram extremamente liga-
dos, outros que a convivên-
cia existe por mero interês-
se político. Em um. artigo
intitulado O Verdadeiro Ro-
bert Kennedy, Jacqueline
revela o que pensa de seu
cunhado, o Senador por -No-
va Iorque, que os eleitores

chamam Eob e as eleitoras
Bobby."(...) Sem dúvida êle é o
homem mais capaz de ter
compaixão que eu conheço.
Mas, somente seus amigos,
sua família e as pessoas que
trabalham com êle têm co-
nhecimento dêste fato. Ge-
ralmente não podemos com-
preender bem este tipo de
homens, porque são, em ge-
ral, muito tímidos e muito
orgulhosos para poder se
explicar. Então, passam a
ser chamados de maquiava-
licos, demagogos, ou Deus
sabe mais o quê (...)".

Futebol inglês

Mesmo antes de ser tra-
vada a última partida da
final da Copa da Liga In-
glêsa de Futebol, cm Wem-
bley, a 4 de março próximo,

volume do público espec-
tador já atingiu o seu ponto
mais alto desde que sc ini-
ciou esta competição, em
1960.

O número de espectadores
até as semifinais alcançou
a cifra de 1 290 198 contra

205 876 no último ano.
O Queen's Park Rangers

tornou-se o primeiro time da
Terceira Divisão a alcançar
a final da Copa de Wem-
bley. 25 OflO espectadores
assistiram à sua vitória sô-
bre o Birmingham City, da
Segunda Divisão, pelo escore
dc três tentos a um, na se-
gunda partida da semifinal.

Na final, o Queen's Park
Rangers enfrentará o West
Bromwich Albion.

Esqui motorizado

Embora já seja muito co-
nhecido no Canadá e nos
Estados Unidos — onde ob-
tém grande sucesso — aps-
nas agora foi lançado na
França o esqui-jet, por uma
companhia especializada em
artigos para esportes de in-
verno. Enquanto as fábricas
não são montadas na Fran-
ça, cerca de uma dezena dês-
tes v e í c ul o s estão sendo
apresentados nos principais
centros de recreação france-
ses. Enquanto os responsa-
veis por estes centros mos-
tram-se pouco intusiasma-
dos com o nôvo veiculo (ba-
rulhentos, fazem verdadei-
ros sulcos nas pistas), os
donos da fábrica mostram-
se esperançosos de sua co-
locação no mercado, prin-
cipalmente para as popula-
ções que moram nas monta-

nhas e aos serviços — médl-
cos, trabalhadores, alfânde-
ga — que lhes são prestados.
"Quem Tem Medo de
Virgínia Woolf ?"

Baseado na peça de Ed-
ward Albee — apresentada
nos palcos cariocas com Ca-
cilda Becker e Valmor Cha-
gas — Who's Affraid of Vir-
ginia Woolf? já foi lançado
cm Paris. Sobre o filme diz
Pierre Billard: Qu.m Tem
Medo de Virgínia Woolf? é
um monumento, uma pira-
mide de amor, de covardia,
de ternura e crueldade. Não
se pode brincar, não se pode
trapacear com uma pirâmi-
de, c Mike Nichols tem co-
nhecimento disto. Êle ha-
via encenado a peça de Ed-•ward Albee na Broadway.
Tinha, portanto, perfeito co-
nhecimento do texto, de
suas armadilhas, dc seus de-
feitos, de sua beleza.

Para seu primeiro filme,
não tentou fazer peripécias
com a câmara, de ser nou-
velle-vague, de integrar o
cinema-verdade ou de res-
suscitar o expressionismo.
Colocou seus quatro atores
em um décor com dez proje-
tores e 30 OflO metros de pe-
lícula.

Seu filme, em verdade, é
teatro em conserva. O que
é a sua grande qualidade e
sua maior glória. Este tea-
tro, com sua força e sua
grandeza, espera apenas
uma coisa do cinema: atin-
gir o público.

Quem Tem Medo de Vir-
ginia Woolf? é uma repor-
tagem sóbre a guerra dos
fracassados. Os adversários,
o marido e a mulher se es-
g a n a m apaixonadamente.
Tudo é permitido. Cada fra-
se desmascara uma menti-
ra, trai uma promessa, ma-
ta um sonho (...)

Elizabeth Taylor aceitou
tudo, todos os riscos, até
mesmo o de esquecer a fa-,
ma de mu her bonita: em-
bora possuidora de uma
carreira prodigiosa, ela não
foi até agora senão uma
mulher célebre por sua be-
leza e suas aventuras senti-
mentais. Com Quem Tem
Medo de Virginia Woolf?
ela deixa de ser a vedeta
pré-fabricada, o monstro
sagrado dc uma Hollywood
ultrapassada. Ela se trans-
forma, simplesmente, em
uma atriz.

ACtNCIA BO
JORNAL DO BRASIL de

SAO CBISTÔVAO
ÊÊ:&mm

MRA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS •

RUA I. IUI- GONZAGA, 15.
— Sobudo

DA5 S.10 AS 17.30 HORAS
SAUADOS: DAS - AS 11 MORAS
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J5DIPO EM ENSAIOS — Já
estão em pleno andamento os
ensaios de Êdipo Rei, que pro-
mete constituir-se numa das
atrações mais interessantes do
ano. O espetáculo está sendo
ensaiado aqui no Rio, mas o
público carioca deverá ser o úl-
timo a vê-lo: atendendo a um .
convite do Governo do Estado
do Paraná, o elenco marcou a

¦estréia para os últimos dias
dêste mès, no Teatro Guaíra,
em Curitiba. A seguir, a produ-
ção será apresentada, sucessi-
vãmente, em Porto Alegre, São
Paulo, Belo Horizonte, Salva-
dor e Recife, terminando então
a sua carreira no Rio de Ja-
neiro, no Teatro Nacional de
Comédia. Flávio Rangel é res-
ponsável pela direção do espe-
táculo, que terá Paulo Autran
como protagonista, e contará
ainda com a participação de
Cleide Iáconis, Osvaldo Lourei-
ro, Raul Cortês e Isabel Ribei-
ro, entre outros. Será usada, no
espetáculo, uma tradução iné-
dita de Geir Campos, com a
qual os integrantes do elenco se
mostram entusiasmados.

TEATRO INFANTIL NO
VAX — Um nôvo grupo está se
organizando para produzir es-
pctáculos para crianças no Tea-
tro Pax. A estréia será no dia
25, com Dona Baratinha Quer
Casar, adaptação dc Sílvio Go-
anes, que será dirigida pelo co-
nhecido ator Nildo Parente,
com cenários de Leo Leoni, fi-
gurinos de Napoleão Moniz
Freire, e a presença dc Fábio
Camargo, Luís Edmundo e Míl-
ton Luís, cnire outros.- Para
abril, a' mesma equipe anuncia
A Galinha dos Ovos de Ouro,
também cm adaptação dc Sil-
vio Gomes. As duas peças fica-
ráo juntas em cartaz, em hora-
rios alternados.

LONDRES: OS MELHORES
DE 1966 — Um júri organi-
zado pela revista Plays and
Playcrs e constituído por todos
os principais críticos diários da
imprensa londrina selecionou
recentemente, como os melho-
res da temporada de 1956. os
seguintes espetáculos e artistas:

Peça: Loot, de Joe Orton (o
mesmo jovem autor de O Ver-
sátil Mr. Sloane, cuja estréia
no Teatro Gláueio Gil está
marcada para o dia 16); musi-
cal: Jorrotks, de Beverley Cross
e David Heneker; espetáculo:
US, direção de Peter Brook pa-
ra o Teatro Nacional Britânico;
ator: Paul Scofield, cm O Ins-
petor Geral, de Gogol, o Stair-
case, de Charles Dyer; atriz:
Vanessa Redgrave, em The Pri-
me of Miss Jean Brodie; cenó-
grafo: o tcheco Josef Svoboda,
em A Tormenta; revelação de
ator: Ian McKellen, pelo cón-
junto dos trabalhos; revelação
de atriz: Vickery Turner, em
The Prime of Miss Joan Brodie.

A SAÍDA — A Saida, Onde
Fica a Saida? (cx-O Estado Mi-
litarista), de Ferreira. Gullar,
Armando Costa e Antônio Car-
los Fontoura, cuja estreia no
Teatro do Grupo Opinião está
marcada para o dia 14, tem di-
reçáo dc João das Neves, ceno-
grafia de Gianni Ratto c figu-
rinos dc Maria Luisa Néri. No
elenco estão Rubens Correia,
Oduvaldo Viana Filho, Célia
Helena, Guilherme Dicken,
Carlos Vcreza, Êchlo Reis, Ivã
Cândido e Luis Linhares.

PANORAMA é preparado pela
seguinte equipe: Fausto Wolff
(Televisão) — Harry Laus (Artes
Plásticas) — Juvenal Portela (Dis-
cos Populares) — Lago Burnett
(Literatura) — Miriam Alencar

i( Cinema) — Renzo Massarani
(Música) — Simão de Montalvcr-
ne (Shows) — Yan Mishalskl
(Teatro) — Wilson Cunha (In-
temacional).
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ESTRÉIAS
O TÚMULO SINISTRO (Th« Tomb
of Ligeia), de Roger Cormíin.
Mais uma adaptação Edgar Allan
Poe (o conto Ligeia) produzida e
dirigida pelo especialista Corman.
Com Vincent Prico, Elizabeth
Shopherd, John Westbrook. Cores.
Art Paládo-Copacabana, Ar* Pala-
cio-TI|uca, Art Paládo-Méiar, Palí-
cio-Higienpolis, Fovtival, Bruni-
Ipanema, Matilde, São Bento (Ni-
terói). (18 anos).

REPONDENDO A BAIA (th*
Plainsman), de David Lowell Rich.
Western revivendo as figuras le-
gnndárias de Wild Blll Hickock,
Buffalo Blll e Calamhy Jane. Ccm
Don Murray, Guy Stockwell, Ab-
by Dalton, Bradford Dillman, Hen-
ry Silva. Cores. Odeon, Roxy, lm-

perator: 14h — 16h - 18h —

20h - 22h. Tijuca: 15h — 17h —

19h - 21h. (10 anos).

COMO FAZER Õ AMOR (Com-
ment Róusslr en Amor), de Michel
Bsisrcr.d. Comédia com Dany* Sa-
vai, Jean Poiret, Jacqueline Mail-
lan, Michel' Serraull. Condor-Copa-
cabana: Uh - lóll - 18h - 20h
22h. Império: 14h — 15h40m —

17h:0m — 19h — 20h40m —
22h20m. (Livre).

JÃGO PERIGOSO (Jueqo Pellgro-
ío), de Luís Alconza (1.° episó-
die} Arturo Ripstein e P. Fi-
cham (2.° episódio). Duas histó-
rios independentes. Produção me-
xicann filmada no Brasil. Ccm Sil-
via Pinr.!, Leonardo Vilar, Eva Vil-
ma, Milton Rodrltjues, Julissa. —
São Luís, Rian, Palácio, Leblon,
América: 14h - lóh - 18h - 20h

22h. Santa Alico: 15h - 171) —
19h - 21h. (18 anos).

UMA LOURINHA ADORÁVEL (Bil-
lio), de Don Weiss. Comédia mu-
sical. Com Patty Duke, Jim tlackus,
Jane Greer, Warron Berlmger. Cô-
res. Capitólio, Copacabana, Mira-
mar, Carioca: ,4h — 15h40m —
17h20m - 19h - 20h40m -
22h20m. (Livre).
O AMOR COMEÇA NÒ VERÃO
(Prod. tcheca), de Ladislav Ryclv
man. Comédia musical. Com Via-
dimir Pucholt, Milos Zavanil, Iva-
na Pavlová. Cores. Seal» e BritS-
nia. (Livre).

O COLT t A MINHA LEI (Prcd.
italiana), de Al Bradley. Westorn,
com Anthony Clark e Lucy GÜIy.
Cores. Plaià (desde 10 haras da
manhã), Olinda, Flórida e Masco-
te. (14 anos).

TEATRO E "SHOW"

UM AMOR SUSPICAZ - Comédia
de Bill Manhoff. Uma mrça de
vida fácil invade o apartamento
de um rapaz metido a intelectual.
Dir. de Maurice Vaneau. Com
lona Magalhães e Carlos Alberto.

Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1 Sl 8, R. Teatro). 21h30m
sáb. 20h e 22hl5m; vesp.: quinta
feira, lóh e domingo, I7h.

0H,QUE;DELTC1A DE GUERRA -
Musical de Charles Chilton •
Joan Littlewood: Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
Espetáculo original de rara elo-
gria e vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra (melhor diretor da
1965 em SSo Paulo com êste es-
petjculo). Ccm Napoleão Moniz
Freire, Eva Vilma, Célia Biar, Ro-
sita Tomás Lopes, Helena Inês,
Mauro Mendonça, ftalo Rossi e
oulros. — Ginástico, Av. Graça
Aranha, 187 (42-4521), 21hl5m;
sáb., 20h e 22li30mj vesp., Si.,
17h o dom., IBh.

AS CRIADAS — De Jean Genet.
Duo: criadas que tentam, dentr»
do um clima trágíco-poêtico, li-
bertar-sa do domínio da patroa.
Dir. de Martim Gonçalves, Com
Carlos Verem, Êrico de Freitas
e Labanca. Bolso, Rua Jangadeí-
ros, 28-A (27-3122): 22h; sáb.,
20h30m e 22h30m. Vesp. 5.»,.17h
e dom., IBh.

REAPRESENTAÇÕES
DUELO DE TITÃS (The Last Trans
from Gun Ilill), do John Sturges.
Western em cores. Com Kirk Dou-

glflS, Anthony Quinn, Caroly Jo-
nes e Earl Holliman. Colorido. —

Coral: 14h - 14h - 18h - 20h
22h. Rio (Tijuca) e Marrocos.

(14 anos).
A~"SENHORÃ~È~SEUS MARIDOS
(What a Way lo Go), de J. Lee
Thompson. Comédia-passnlempo.
Cores. Com Shirley MacLotn,
Paul Newmann, Robert Mitchum,
Dean Martin, Gene Kelly, Bob
Cummirra. Dick Van Dyke. Co-
lorido. Riviera: 14h - lóh - 18h

20h 22h. (l_8_anos). __
AESPÍÃ DE CALCINHAS DÉ REN-
DA (Tho Sny on Lace Panties), dc

, Frank Tashlin. Comédia — uma
das menos interessantes de Tash-
lin. Com Doris Day, Rod Taylor,
Arthur Godfrcy. Colorido. Rica-
mar: 14h - lóh - 18h - 20h -

22h. (Livre).
O PAGADOR DE PROMESSAS, de
Anselmo Duarte. Comunicativa
adaptação da peça de Dias Go-
mes, valorizada pela convicção da
Leonardo Vilar no protagonista.
Com Glória Meneses, Dionísio
Azevedo, Norma Bengell, Geral-
do d'EI Rey. Cina Lagoa Drive-
ln: às 20h30m o 22h30m. (14.
onos):
RIACHO DE SANGUE, dê Fer"-
nando de Barros. História de pai-
xão e violência, em torno da fi-
gura messiânica do Beato Di>/i-
no (Turíbio Ruiz), no cenário
(colorido) do Nordeste. Super-
produção de Aurora Duarte, com
Alberto Rusche!, Maurício do
Vale, Gilda Medeiros, Jaqueline
Myrna — Metro Copacabana, Me-
tro Tijuca, Aiteca, Paratodos e
Mauá: 14h - lóh - 18h - 20h
22h. O Pathé desde 12h. (14
anos).

CONTINUAÇÕES^ 
~~

TODAS ÃS MULHERES DO MUN-
. DO, de Domingos de Oliveira.

A primeira comédia do cinema
brasileiro com personagens au-
tênticost- revelação de um jovem
diretor, estréia (cinematográfica)
de uma atriz, Leila Diniz, de gran-
des possibilidades. Também um
filme de bom clima carioca e
numerosos charmes femininos (Jo-
ana Fomm, Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Atvarez e muitas ou*
tres). ópera: 14h — 15h40m —
17h20m - 19h - 20h40m -

tagem de grande força e 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. (22-03Ó7). - 2lh
Vesp. dom. lflh.

FAMÍLIA ATf CERTO PONTO -
Comédia (anteriormente apresen-
tada sob o título Família Pouco
Família), de Gerald Savory, adap-
tação de Marc-Gilbert Sauvajcn.
Dir. de Antônio- do Cabo^ Ccm
Renata Fronzi, Rubens de Falco
e outros. Serrador. Rua Sen.
Danlas, 13 (32-8531); 21h30m;
sáb., 20b e 22h30mi Vesp. 5a.,
lóh e com., 17h.

ARENA CONTA ZUMBI - Come-
dia histórico-musical de G. Guar-
nicri e A. Boal, música dc Edi'
Lobo. Apresentação do Grupo do
Ação. Dir, de Milton Gonçalves.
Ccm Jorge Coutinho, Ester Mel-
linger, Procópio Mariano, Maria
Aparecida, Haroldo de Oliveira e
Carlos Negreiros. Carioca, Rua
Sen. Vergueiro n. 238, (25-ÓÓ09).
21h30m. Sábado: 20h e 22h:
Vesp. 5a. I7h e dom. 18h.

22h20m. Caruso-Copacabana, Paris-
Palace, Brvni-Saeni Poiía, Bruni-
Méiar, Rügência, São Pedro, Pa-
raíso. (18 anos).
VÍÃGBM-PARA A MOlÜÊ (Th.
Reward), do Serge Bourguignon.
Western americano. Com o grande
a*tor sueco Max von SIdow, Yvet-
ta Mimieux, Efrem Zimbalist Jr.,
Gilbert Roland. Cores. Pai, Éden:
17h — 19h - 21h. Cascadura.
(14 anos).

ÃDEU5 GRINGO (Adlos Gringo)",
de George Finley. Western eu-
ropeu. Com Giuliano Gcmma,
Evclyn Stewart, Peter Cross. Cô-
res. Bruni-Flamongo: 14h —

16h - 18h - 20h - 22h. (18
onos).

RASTO ATRAS -, Peça de Jorge
Andrade premiada no recente con-
curso do SNT. Um homem mer-
gulha no passado para compreert-'
der melhor o presente « saber
preparar-se para o futuro. Uma
das mais sérias tentativas da nova
dramaturgia brasileira, numa mon-

ARTES PLÁSTICAS E MUSEUS
COLETIVA — Obras do acervo —

Galeria Bonino — Rua BaraVa Ri-
beiro, 578. Diariamente das 10 às
12 e das ló às 22 horas - Fe-
chada aos domingos.

ACERVO — Aldemir Martins, Da
Costa, Krajcberg, Guignard e ou-
tros — Galeria Módulo — Rua
Bolívar n.o 21-A.

COLETIVA — Pintores primitivoi
brasileiros. — Verrton — Avenida
Atlântica n.° 2 364-A.

ACERVO — Galeria Deion — Ave-
nida Copacabana, 1 133, loja 12 —

Diariamente das 18h às 24h.

007 CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thundorball), de Te-
rence Young. O quarto filme da
série James Bond, reabilítando-o
do passo meio em falso que *a\
007 Contra Goldfinger. Um bom
espetáculo no gênero. Na iu-
ta contra o arquicriminoso Adol-
io Celi, 007 (Sean Connery) tem
horas de .recreio com Claudine
Auger, Luciane Paluzzi, Martine
Boswick, Molly Peters. Cores. —
Vencia: 14h - lóh30m - 19h-
21h30m. (18 anos).

' ARABESQUE (Arabesque), de Stan-
ley Doncn. Suspense de ambição
sofisticada, falhando em bisar o
êxito de Charada, do mesmo pro-
dutor-direíor. — Colorido. — Com
Gregory Pcck e Sophia Loren.
Plraii: 14h - lóh - IBh - 20ll
-22h. (14 anos). ^___
DOUTdOIVÃGO (Doclor Jivago),
de David Lean. Superprodução ba-
seada no romance de Boris Pas-
ternak. Com Ornar, Sharif, Julie
Christie, Geraldine Chaplin. Cô-
res. Vitória: 14h - 17h30m —
21h. (ló anos).

O GRANDE GOLPE DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Grand.
Colpo de! 7 Ucmini d'Oro), da
Marco Vicario. Segunda aventura
cia quadrilha covmdada por PM-
lippe Leroy. Com Rossana Po-
desta, Gastone Mcschin, Gabriel-
le Tinti. Cores. Exclusivamente no
Condor-Lirno do Machado: 1-iíi
-lóh - 18h - 20h - 22h. (14
anos).

AMOR NA SELVA (Nacional) -
Produção alemã com participação
de técnicos e atores brasileiros.
Com Jâcquftline Myrna e Pedro
Paulo Hatheyer. Central: I4h —
15M0m - 17h20m - 19h - 20h
40m e 2i.h20m. (Livre).

FIM — Volta da bela seleção da
textos de Milor Fernandes, num
espetáculo freqüentemente como-
vente, imensamente valorizado por
um esplêndido desempenho de
Fernanda Montenegro. Dir. de Fer-
nando Torres. Com Fernanda M:n-
tenegro, Sérgio Brito, Fernando
Torres e o Quarteto 004. Santa
Rosa. Rua Visc. Piraiá, 22 (Tel,
47-8641). - 21h 30m o sábs.
20h 30m e 21 h 30m; dom. vesp.
18h e quinta às lóh.

MUIHÈSTkM - Se EdgardTT
Alves. Com André Villon, Dayse
Lucidi, Agnes Fontoura, Ayrton
Valadão e Luís Carlos de Morais
— Rival, Rua Alvaro Alvim, 33/37
(22-2721), 21 h; sáb. 20h . 22h;
vesp. 5a. e dom., Tó horas.

A SOMBRA DE UM REVÓLVER
(AlCcmbtíi di una Cclt), da Gian-
nt Grimaldi. Western italiano.
Com Stephen Forsyth, Anne Sher-
man. Cores. Coral: 14h — ISh
40m - 17h20m - 19h - 20h
40m — 22h20m. Bruni-Copnc.ib.i-
na, Kelly, Alfa (Madureira). (14
anos).
MARIC DONEN AGENTE Z-7 (Marli
Donen Agent Z-7. Título da ver.
sãs americana), de Giancarlo Ro-
mitelli. Aventura, Com Lang Jef-
fries, Uura Valenzueta, Cario
Hinterman. Cores. Rio Branco,
Rais, Anchieta. (14 onos).
VIAGEM AO MUNDO DOS PRA-
ZGRES (Canxoni noi Mondo), de
Vittorio Sala. Filme-show. Com
Dean Martin, Gilbert Bécaucl, Pep-

pino di Capri, Juliette Greco, Ge-
orges Ulmer, Marpessa Dawn. Cô-
res. Rivoli, Bruni-Botafogo, Bruni-
Piodade. (21 anes).

TURMA BOSSA NOVA (G.t Your-
seif a Cclioge Girl), de Sidney
Miller. Um péssimo long-play. Cô-
res. Ccm Mary Ann Mobley, Chad
Everett, Joan 0'Brien, Nancy Si-
natra, The Animais, Stan Gefz •
Astrud, The Dace Clark Five c
vários outros conjuntos. Capitólio
(Petropolis). (10 anos).

NOVIÇA RÊBELD¥~(Thã~SDUnd of
Music), de Robert Wise. Amável
musical cômico-sentimentat, cain-
cio um pouco para o piegas no
último terço. Em primeiro pia-
no, a vitalidade e a 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).
VÍÃGEM- FANTÁSTICA"- (Fantastlc
Voyage), de Richard . Fleischer.
Uma equipe de médicos miniatu-
rizados viaja pelo corpo de um
cientista, ccm objetivo ciíúrgico.
Ccm Stephen Boyd, Raquel Welch,
Edmond 0'3rien, Dcnald Pleasan-
ce, William Redfield, Arthur
Kennedy. Còres. Madrid: 15h —
17h - 19h - 21h. (10 anos).

RINGO E SUA PISTOLA DE OURO
(Ringo and his Golden Pistol),
de Sérgio Corbucci. Wostern ita-
liano, em cores, dublado em in-
qlês. Com Mark Damon, Valeria
Fabrizi, Franco de Rasa, Giulia
Rubini, Et fora Manní. Petropolis.
(14 anos).

DE BRECHT A STAMSLAW PON-
TE PRETA — Espetáculo com poe-
mas de Brecht, trechos de Sérgio
Porto e a peça A Exce.io • •
Regra, de Brecht.- Dirj de Ant&-
nio Pedro. Com Jaime Barcelos,
Milton Carneiro, Camila Amado
e Aldo de Maio. Inauguração do
Mini-Teatro, Rua Figueiredo Ma-
galhães, 28ó (57-ÓÓ51). 21h30m;
sáb., 20h e 22h; vesp. 5.", 17h
e dom., ISh.
O homem" DO prTncípio ãõ

REVISTAS
ELLA'S & OUTRAS BOSSAS -
revista com texto e direção da
David Conde e Gilberto Brca.-
Con; Néüa PíuI» a outros. Mi-
guel Lemos, Rua Mfguel Lemes,
51 (47-7453); 21h30m.
DF. COSTA A COISA VAI - RÍ
vista de Cole o Silva Filho. Car-
los Gomes, Rua Pedro I, 2. (Tel.
22-7581); diariamente: 20h e 22h,
incl. segunda-feira.

MUSICAIS
A FINA FLOR DO SAMBA -
Show de música popular, organi-
zado por Sérgio Cabral e Tetc-
sa Aragãa. Com elementos das
Escolas de Samba Mangueira, tm-
pério Serrano, Portela e Salguei-
ro — Opinião — Siqueira Cam-
pos n. 143 (36-3497) - Somente
às scijundas-feiras, 21 horas.

COLETIVA - Antenor Finattl,
Alaor R'beiro, Déolínda Freire,
Gilda Lisbca e outros. Salão
Anual dc Arte da Galeria Corre-
dor — Churrascaria Gaúcha; Rua
das Laranieiras, 114.

ACERVO - Artistas brasileiros -
Pinturas, gravuras, desenhos e
tapeçaria. Galeria Gemini — Av,
Copacabana, 335-A (57-0188). -
Aberta diariamente das 15 às 22
horas, excito aos domingos.

GRAVURAS E DEfENHOS - Dn
Portinarl, Inge Rnester, Frank
Schaefer, Warter Marques e cu-
tros. — Galeria Giro — Francis-
co Sá, 35, s/ 1201.

DESENHOS INFANTIS - Dese-
nhes e pinturas des alunos das
escolas primárias da Guanabara

Museu Nacional d* Belas-Artes
Avenida Rio Branco.

ROLAND CABOT - Gravuras e
objetos — Oaloria 64 — Rua Dias
da Rocha, n.° 52, Copacabana
(37-6388). De segunda a sexta,
de 14h às 21h30m.

ROBERTO MAGALHÃES - Carta-
¦/es — Museu de Arto Moderna —
Av. Belrs-Mar (31-18711.

ACERVO — Djanira, Milton Da
Cesta, Pancetti, Di Cavalcanti,"
Anita Malfatti, Portinarl, Pietrina
Checcaccí, Antônio Maia, A. Bi-
chels, Holmes Neves e outros —

Varanda — Rua Xavier da Sil-
veira, 59. - Hor.: das 8 Js 22 h,
sábado ató is 13h. Fechada eoi
domingos.

ACERVO — Anna Bola Geiger,
Anne letycia, Antânio Mala, Do-
menico Laziarinl e oulros — Mo-
tada — Av. Ataulfo de Paiva,
23-B.

STELA VIEIRA FERREIRA - Aqua-
relas — Silio do Ministério da
Edu.ação.

PINTORES ATUAIS - Cybele Ve-
ra Kanica, Vera Meneses, Vera
Roitman, Zélia Weber, Georgete
e outros. Casa Grande Arquitotu-
ra • Decoração — Rua Gen. Poli-
doro, 53, Botafogo - (24-4008).

MUSEUS
CASA DE RUI BARBOSA - A
casa e as relíquias ligadas à vida
do grande homem público e sua
biblioteca de cerca de 40 mil vo-
íumes compõem o museu — Rua
São Clemente n.° 134 (telefonei
46-5293 '« 26-2548) - Hor.: d«

Robin, interpretados pelos mes-
mes atores de sua versão da
TV, Adam West o Burt V/ard.
Com Lee Merrywetlw, César
Romero, Burgess Meredith. Poli-
teami, São José: 15h — 17h —
19h - 21h. Odoon (Niterói): 14h
- lóh — IBh — 20h - 22h. Ca-
chambi: 17h - 19h - 21 11. (10
enos).
"Ã 

hístórTa~dí íízã (BÍíí
Preo), dc James Hill. Uma leoa
domestidada, e que deve ser de-
volvida à lei da selva, por seus
p.its adotivos, é a heroína dessa
história típica (e originária) de
Seleções. Elza (a boa fera) dá
simpatia no filme. N'o elenco:
Virgínia McKenna e Bill Travert,
Cores. Botafogo: 15h — I7h —
19h - 21 h. (Livre).

Eem_mil dòTXreTTÃra ringc»
(100 000 Dollari per Rlngo), de
Alberto de Martírio. Western [ta-
lo-espanhol. Còres. Com Richard
Harrison, Fernando Sancho, Eleo-
nora Bianchi. Coliseu e Floriano:.
14h - lóh - IBh - 20h - 22h.
(14 anos).

ÍÔDÃ~DÕNZELA TEM UM PAI
OUE ( UMA FERA - brasileiro,
dirigido por Roberto Farias, ba-
«rtado na comédia teatral de Gláu-
cio Gil. Tentativa de comédia ao-
¦fisticad.i, razoável em algumas
cenas. Com Reginaldo Faria, Vera
Viana, John Herbert, Rex: 15h —
17h - 19h e 21h. (14 anos).

O PADRE E A MÔÇA - brási-
leiro, dirigido por Joaquim Pedro
de Andrade, baseado no poema
de Carlos Drumond de Andrade.
Seqüências de grande beleza, em
filme realizado com senslbitida-
de, mas em grande parte frustra-
do pela fragilidade do roteiro. —
Com Paulo José, Helena Ignez,
Fauzi e Mário Uao. P"t;jandu:
IBh - 20h - 22h. Sábado e do-
mingo a partir das 14h; e Alvo-
rada: as lóh e 22h. (21 anos).
AVENTURAS NÃ COSTA DÕ
MAFIM — Aventura na África.
Ccm Jean Marrais e Llselotte
Pulver. Eastmancolor. Caxias.

BATMAN - O HOMEM-MORCE.
GO (Qatman), de LesÜe H. Mar- '

tínsen. O herói de história em
quadrinhos e seu companheiro

MUGÍIIFICO 5IMONAL - Show
de Mièle e Bòscoli apresen tan-
do o cantor Wilson Simonal —
Teatro Princesa Isabol, Avenida
Princeta Isabel, 186 (37-3537) -

21h30r.i; sáb.. 20h!5m e 22h
30m; vesp.: quinta, 17h • do-
mingo, IBh.

P.CSA DE OURO — Remcntagem
do bem sucedido espetáculo de
música papular, com Clementina
de Jesus — Jovem — Praia de
Botafogo, 522. (26-9220)- 21h30m;
sáb., 20h o 22h; vesp." 5a., 17h
e dom. 1 Oh.

prôxTaããs^êstrgIãs
Ã SAIDA?"ONDE FICA A 5AIDAT

Peça documentária do Ferreira
Gullar, Armando Costa e Antônio
Carlos Fontoura, sobra o perigo
de uma nova guerra mundial. Dir,
João das Neves. Com Célia Hele-
nn, Oduvatdo Viana Filho* Luís
Linhares, Echio Reis e outros. —

Opinião. Estréia em março.

O VERSÁTIL MR. SLÒANE -
Comédia de Joe Orton. Dir.

de Carlos Kroebcr. Com Mari»;
Fernanda, Paulo Padilha, Adria-
no Reis e outros. Praça Gláueio
Gill. Estréia emmarço.

A PFNA E A LEI - Três come-
dias em um ato, da Ariano Suas-
suna. Direção de Luís Mendonça.
Com Benedito Corsi, Uva Nino,

Josó Wilker e outros. Figurinos
dc Echio Reis.

QÜÃTRCTNUM QUARTO - Come-
dia de V. Kataiev sobre proble-
mas da juventude. Prod. do Tea-
tro Oficina. Dir. do José Celso
Martínez Correia. Com ítala Nan-

di, 
'Renato 

Bornhi, Dirce Migliac-
cio, Francisco Martins • Etty Fra-

12 Ss 16h 30m, exceto às se-

gundas — Entrada franca.

MUSEU DE ARTE~MÕDERNA -

Cursos e conferências, exposição

permanente. Avenida Infante D.
Henrique (tel. 31-1871). - Hor.
de 12 às 19 horas, segunda a sá-
bado. De 14 às 16 horas, aos
domingos e feriados.

MÜSEU"do~BANCO DO BRASU
— Recolhe e expõe documentos
t objetos de valor histórico II-

gados ao estabelecimento — Ave--
nida Rio B«nco n.° 65, 16.n
endar (telefone: 43-5372) - Hor.
ae 12 às 15 h, do íeg. a sex.
ta. — Fechado aos sáb. e dom.
Entrada franca,

MUSEU DE CAÇA - Reúne ani
mais típicos da fauna brasileira.
Quinta da Boa Vista — Lado di-
reito da entrada principal do Jar-
dim Zoológico. (Tel.: 31-2645).
Hor. de terça a sexta-feira, dai
12 às 17 h. Aos sábados e do-
mingos, 9. às 12 horas. — En-
trada frança.

MUSEU DE GEOGRAFIA - Ex-

põe as paisagens físicas e hu-
manas das grandes regiões geo-
gráficas do Brasil — Avenida Ca-
lógeras n.o ó-B (tel.: 52-4935) -

Hor.: de 10 ii 12h 30m, exce-
to aos sábados e domingos. —

Entrada franca.

MUSEU 0E GEOGRAFIA E MINE.
RALOGIA — Compreende seções
de Mineralogia, Geologia o Pa-
lecntologia. Avenida Pasteur n.°
404. (Tel.i 260309). Hor.t de

ESPECIAIS
SESS6ES PASSATEMPO - Alua-
lidades, desenhos, filmes cultu-
/ais, comédias, documentarei.
Sessões contínuas desde as '0
da manhã. Cine Hora (Edifício
Avenida Central, subsolo). Mo.
domingos e feriados, «clusiva-
mente programas infantis.

ser. Maison de France. Estréia
sexta-feira.

Ã" CASACA - Comédia"" dê~ZuliT-
ka Melo. Dir. da Pernambuco de
Oliveira. Com Jorge Paulo. Arena
da Guanabara. Apenas às segun-
das-feíras. Estréia dia 13.

"SHOW"
OS 3 DE PORTUGAL - e Maria
José Vilar — Lisboa 1 Noi-
ta — Rua Cinco de Julho n.*
305. Tel.: 36-4453 - Show com
Maria José VÜar e Florêncra Ro-
drigues — Dir. de Joaquim Ss-
raiva, às 21h30m e 22h30m
— Couvert - NCrí 2,50 - Fe-
chado às quartas-feiras.
ANTõSlO^MESTRBE MARIA TE-
RESA. No Fado - Show - Rua
Barão de Ipanema n.° 296. Te-
lefone 36-202* - Couv.rt - NCr»
2,50!
MÁRÍÃ DA GRAÇA - Adega d*
Évora — Show — Com Maria .da
Graça * Sebastião Robilinho —
Couvert - NCr$ 1,80 - Fechado
às segundas-feiras. — Rua Sant»
Clara n,° 292 - Tel. 37-4210.

EL CORDOBES - Show de •
íio-go de meia em meia hora. —

Rua Miguel Lemos, antigo San
Sebastián Bar — Consumação
NCrS 6,40. ¦

PANTERAS A GO-GO - Show dt
meia em mela hora a partir das
23 horas — Ru» B.aux Artt —

Rua Rodolfo Dantas - Sem tou-
vert e consumação: NCrS. 5.

HELENA DÉ~lÍMÁ - Show à
meia-noite e meia. te Candélabre.
- Couvert NCrS 8,00 - de 2a. i
sáb. Dir. de Sérgio Vasquez.

12 às 171i 30m, exceto aos sá.

bados c demingos. — Entrada
franca.  

MUSEU DOS TEATROS DO RIO
DE JANEIRO - Elementos e do-
cumentação referentes à vida ar-'tística 

teatral da Cidade. Aveni-
da Rio Branco (Salão Assírio) —

(Tel.: 22-2885). Hor.: das 13 às

17 horas, exceto aos sábados e
domingos.

MUSEU HISTÓRICO" Objetos e
' 
documentos ligados à nossa His-
tória nos períodos do Brasil-Co-
lônla e Brasil-lmpério. Raras co*

lesões de Arte Sacra e Numls-
mática — Praça Marechal Anco-
ra - (Tal. 42-5367). - Hor.:
do 12 às 17h 15m, de terça 9
sexta-feira. De 14h 30m às 17h
45m, aos sábados e domingos.
Fechado às segundas-feiras. En-'
trada franca.

MUSEU VILA-LÔBOS - Divulga,

ção da obra do Vila-Lóbos. Pa-
lácio da Cultura. Rua da lm-

prensa, 2.°-andar. Hor.: das 11
às 17 horas, exceto aos sábados
e domingos. ...

MÍISEÜ DA CIDADE - Relíquias
históricas e curiosidades referem
tes à fundação da Cidade do Rio
de Janeiro —. Parque da Cidade
- (telefone 47-0359). - Hor. de
llh 30m às 17 horas, exceto às
segundas — Entrada franca.

MUSEU DO INDIO - Utensílios
de caça e pesca, cerâmica mara-

|oara, ornamentos, máscaras, ri-
tuais e documentos fotográfico»

das vírlas tribos de Indios. —

Rua Mata Machado n.° 127 (te-,
lefone 28-5806). - Hor. do 11

às 17 horas, de seg. • sexta-
Fechado aos sábados • do-

mingos. .

MÜSEÜ~DrBElAS.ARfÉS - Pin-

tura, escultura, desenho e artes

gráficas, mobiliário e1 objetos de

arte em geral. Galerias perma-
nentes: estrangeiras e brasileiras.
Galeria de exposições têmpora-
rias. - Av. Rio Branco n.° 199.
Hor.: de terça a sexta das 12
às 21 horas; sábados e domin-

gos, das 15 às 18 horas. Fe-
chado às segundas.

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
Mais de 100 mll fotografias,

discos e gravações raras — Ar-

quivo completo do Almirante —

Praça Marechal Âncora, ao lado
da Igreja Nossa Senhora de Bon-
sucesso — Horário: das 12 às
19 horas, exceto às segundas.

MUSEU DA REPÚBLICA - Antiga
Palácio do Governo, até a mu-
dança da Capital para Brasília.
Recordações de mais de 70 anos
de vida republicana. Rua do Ca-
tete s|n.° (tel. 554302). Hori-
rio: de 13 ès 19 horas, de terça
• sexta-feira; de. 15 às 19 ho-
ras, sábados e domingos. Fecha-
do às segundas-feiras.

MUSEU NACIONAL - Seções d.
Botânica, Etnografia, Antropoio-
gia, Geologia e Mineralogia —

Quinta da Boa Vista — (talefone
26-7010). - Horário das 12 às
lóh SOm, exceto às segundas.
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ARTE & DECORAÇÃO

DECO R
CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas ém pequeno» grupos.

B
B

LA ESPECIAL - TAPETLON
S Rua Toneleros, 356 - Tel.: 37-5917 - Guanabara g
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GAM
(GALERIA DE ARTE MODERNA)

REVISTA
MENSAL
DE ARTES
PLÁSTICA* /

NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS
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Ba ELOISA LACE
Consulta da Decoração (em «u» «asa) NCr$ 25,00

Curso de Decoração, completo (também i noite): NCr$ 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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EUCLIDES REIS — Ilha ão Governador: "A cam-
panha aberta Quanto à autoria de Máscara Negra é
verdade que partiu de Davi Nasser, co-autor de Linda
Mascarada?"

Não: Davi Nasser, ouvido a respeito, deixou cia-
ro que jamais acusou Zé Kéti de não ser o co-autor
de Máscara Negra, nem estava no Rio quando se féz
a acusação, Davi Nasser não conhecia Máscara Ne-
gra antes da gravação de Zé Kéti e acha mesmo, como
entendedor, que "há -a presença inequívoca do bom
crioulo na marcha" (suas palavras) . Quanto a Linda
Mascarada e Colombina Iê-iê-iê, de Davi Nasser e-
João Roberto Kelü, também .vencedoras do carnaval
de 67, ambas pertencem a outra sociedade de auto-
res —, não havendo Davi Nasser respondido à acusa-
ção "por achar a mesma ridícula e sem sentido",
acentuou.
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COELHO

VICENTE ALVES —
Piedade. — "No Estado de
Pernambuco é verdade que
a numerosa fa'mília Coelho
a ijue pertence o Gover-
na.dor NHo Coelho sc cons-
tltui de 3 mil pessoas?"

Isso é afirmado no órgão
oficial dç divulgação do„ _t
Governo de Pernambuco,
no número '76 de Atuali-
dades Pernambucanas (30
tle janeiro último), na ex- '
tensa reportagem sob o ti-
tulo Nilo Coelho o Nôvo
Governador de Pernambu-i
co —, lendo-se, numa pas-
sagem, o seguinte: "...A
familia Coelho, com suas
ramificações, constitui ho-
je a maior familia dos ssr-
toes do São Francisco, de-
vendo contar cerca tle três
mil pessoas, radicadas so-
bre tudo em Pemambu-
co (...)"

PETRÓLEO

DEODATO LEMOS —
Rio Bonito. — "Lá em
Mossoró, no Rio Grande
<\o Norte, o petróleo des-
coberto é do bom?"

Os primeiros testes fei-
tos com. o .patróleo de Mos-
soro revelaram que se tra-
ta de excelente produto
para óleo diesel e parafi-
na —, mas as pesquisas
prosseguem, a fim de ve-
rificar todas as caracte-
rísticas desse petróleo en-
contrado no Estado do Rio
Grande do Norte.

BILHÃO/ BILIÃO

HÉLIO ARAOJO — Ca-
tete. — "Podemos dizer
corretamente bilião e bi-
liões, além das formas co-
muns... bilhão e bilhões?"

Sim. Tanto se pode di-
zer e escrever bilhão como
bilião — sendo no plural
bilhões e biliões. Ainda
outro dia, ao ler a seção
econômica do Diário de
São Paulo, verificamos
que só adotam a grafia bi-
lião. O que não dá certo è
misturar, no falar e no es-
crever, as duas formas bi-
Ihão e bilião com seus plu-
rais.

COLÓQUIOS
J. RIBEIRO — Lins de

Vasconcelos. — "Um arti-
go intitulado Colóquios
com Gilberto Freire, do
atual Senador Arnon de
Melo, onde e quando foi
publicado?"

Após demorada busca,
Inclusive nas bibliografias
especializadas (em vão),
também procuramos con-
sultar o próprio autor do
trabalho, mas não pude-
mos localizá-lo ao mssmo
temoo em Brasília, Araxá
e Maceió — não sendo
possivel ao seu escritório
no Rio fornecer o enderê-
ço residencial. Quem sou-
ber algo sobre o mencío-
nado texto Colóquios com
Gilberto Freire, do atual
Senador Arnon de Melo
(onde foi publicado?)
queira informar.

QUADROS
IVETE BORGES —

Flamengo. — "Sobre o
roubo dos 8 quadros célc-
bres na Inglaterra por quo
a Scotland Yard, entre vá-
rias hipóteses iniciais, ad-
mitiu que fosse proeza de
uma mulher?"

Os peritos da Scotland
Yard, ao mesmo tempo
que pediram auxilio de
cientistas nucleares para
exame no local do roubo,
admitiram. que fosse uma
mulher a autora da faça-
nha, capaz de passar pela
abertura de 30 centímetros
de largura e 60 de altura.
Uma grande conhecedora
de pintura, para escolher 8
telas insubstituíveis den-
tre as 600 da Coleção Dul-
wich.

CARTAS

NOÉ GARCIA — Irajá.
— "Quando coincidem
cartas. checadas ao Joáo
sobre assuntos dias antes
explicados (ou semanas
antes) o programa pode
atender?"

Evitamos isso, porque do
contrário seria monótona¦ cada audição do progra-

,„tna,..se fôssemos repetir
questões já esclarecidas
sóbre êste ou aquele as-
sunto, razSo por que tam-
bém não podemos a todo
momento dizer para os
consultantes nesses casos
o motivo do não atendi-
mento de suas cartas, sen-
do de esperar dos mesmos
bom espirito de compreen-
são. Por exemplo, ontem/
mesmo chegaram carta» ,
sobre a origem do relógio,
sobre a orodução de algo-
dão no momento (etc.), as-
simtos há - pouco mesmo
tratados por .nós.

RETROTRAIR

EDGARD TELES —
Bonsucesso — "Retrotrair
é verbo com que significa-
do na escrita dos advoga-
dos?"

Retrotrair significa dar
efeito retroativo ou valida-
de para tempo anterior,
como na seguinte frase:
"A lei excepcionalmente
faz retrotrair os efeitos da
repressão aos entorpecen-
tes".

IGUAÇU

JOSÉ ALFREDO MELO
— Ipanema — "La no Pa-
raná, Foz do Iguaçu, já era
oficialmente cidade antes
de ter sido Território Fe-
deral durante a Segunda
Guerra Mundial?"

Era. Foz do Iguaçu, no
ponto extremo do Paraná
em região limítrofe com a
Argentina e o Paraguai,
tinha sido elevada à cate-
gorla de cidade em 1917
pela Lei n.° 1658, sendo
constituída em Território .
Federal pelo Decreto-lei
5 812, de 1943, mantida co-
mo território até 1946,
quando o Decreto-Lei desse
ano, de n.° 533, restabele-
ceu o município. Foz do;
Iguaçu dista 6 quilômetros
da foz dos Rios Paraná e
Iguaçu, ficando a 20 km
das famosas Cataratas de
Santa Maria ou Saltos do
Iguaçu.

DF/GB

ALFREDO MARAENS —
Goiânia, — "No Brasil, a
área do atual Distrito Fe--'
d;ral é quantas vezes
maior que a área do antigo
Distrito Federal?"

Mais de quatro vezes.
Area do Distrito Federal
(Brasília): 5 814 km2; área
do Estado da Guanabara
(ex-Distrito Federal): ..
1356 km2.

ATENÇAO
Somente fazer pergunta

quem puder ouvir a res-
posta, através da RÁDIO
JORNAL DO BRASIL, da
2." a 6.*-feira, de llh 05m
às 12h. — Aqiii são publi-
cadas apenas algumas das
7!í questões irradiadas por ,
dia. — Com muitas cartas
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem informa p/ telefone.

Fazer uma só pergunta,
sobre assuuto de Interesse
geral e que possa ter res-
posta em poucas palavras.

Cartas para: Pergunte
ao João, RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio
Branco, 110, 5." andar, Rio,
ZC-21.
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— É preciso recordar que as relações enire as pes-
soas pioraram muito rios" nossos dias.

A afirmação é do Dr. Bondy, da Universidade 17
de Novembro, em Praga, durante um debate em que in-
telectuais tchecos estudaram o problema da solidão. Ela
não representaria nada de nôvo num debate parisiense,
nova-iorquino ou carioca. Mas na Tcheco-Eslováquia —
que anos atrás era o mais duro dos países socialistas —
indica a nova mentalidade que abriu o país aos temas
proibidos pelo stalinismo, no campo político, e pelo rea-
Iismo socialista, no setor das artes.

Praga, a cidade de Franz Kafka, negava a soli-
dão e o sofrimento individual.- A angústia estava abai-
xo da fabricação de parafusos e o melhor assunto para
os romances eram às plantações de beterraba. Hoje, fil-
mes como Os Amores de uma Loura, estudos como os do
Professor Eduard Goldstucker a respeito de Kafka e êste
debate sôbre a solidão mostram que existe um homem so-
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cialista real e cheio de problemas reais, cujas soluções o
debate procura encontrar.

SER SÓ..

Quem teve a idéia de debater a solidão tcheca foi
a revista Literami Noviny. Sete pessoas foram convida-
das: Klimova e Vaculik, redatores da revista; o Dr. Bon-
dy; o Dr. Gross, psiquiatra do Instituto de Sociologia de
Praga; o Dr. Jodl; sociólogo do Instituto; o Dr. Wynnyc-
zuk, da Comissão para o Controle Demográfico da Saúde
Pública; e a Dr.a Mandrova, da Agência Sezmanlcha, que
funciona como uma verdadeira agência matrimonial em
todo o país.

Que é a solidão? O Dr. Jodl começou o,debate pro-
curando corrigir um velho erro: o de que a solidão é, ne-
cessàriamente, uma coisa negativa o.u errada. Existe um
aspecto fundamental na solidão que muda êste conceito:
o da soliãão funcional, ou seja, a solidão intencional de
quem precisa estar só para fazer alguma coisa. O exem-
pio mais conhecido é o de Cristo que se retira para a mon-
tanha: com a contemplação, êle se prepara para suas
grandes tarefas. É mais ou menos a mesma a atitude do
poeta ou do intelectual que precisa do retiro para pensar.

Outros dois tipos de solidão são não-funcionais. O
primeiro ocorre quando uma pessoa, na sociedade ou no
grupo em que vive, não tem capacidade sociável normal,
por motivos biológicos, de caráter ou por deformidade íí-
sica. Finalmente, existe o ostracismo foiçado, quando se
isola uma pessoa do meio em que vive.

Qualquer um desses tipos pode trazer obstáculos
ao desenvolvimento da personalidade. O Dr. Gross le-
vanta um outro problema: há uma idade certa para a
solidão funcional? Êle nega que esta idade esteja na fai-
xa infantil ou na faixa dos muito velhos. Por exclusão,
conclui que deve estar na faixa intermediária. Esta fai-
xa, por sua vez, é muito extensa. A Dr.a Mandrova revê-
la que sua agência recebe inscrições de pessoas entre 13
e 76 anos de idade. Estas pessoas sofrem, pelo simples
fato de procurarem a agência, de pelo menos um tipo —
certamente o mais comum — de solidão: a solidão amo-
rosa.

Um pouco de estatística, segundo o Dr. Wynnyc-
zuk, pode encaminhar o debate. Na Tcheco-Eslováquia
existem 340 mil mulheres a mais do que homens, num
cálculo que considera especialmente pessoas maduras.
Nascem mais meninos do que meninas, mas entre os me-
ninos o índice de mortalidade é maior. Em 25 anos, está
equilibrado O número de homens e mulheres. Aos 40 anos
existem 1 000 homens para 1 060 mulheres. Aos 80, res-
tam apenas 1000 homens para 2 000 mulheres. E há seis
viúvas para cada viúvo.:

A SOLIDÃO FEMININA

A Dr.a Mandrova acha, além disso, que as mulheres
têm menos possibilidades de se aproximar dos outros.
Têm menos tempo — por causa dos filhos — e por isso
menores possibilidades de iniciativas pessoais. A agência
é mais visitada por mulheres do que por homens. Têm
geralmente entre 23 e 28 anos, seguindo-se as quarento-
nas. E, quanto mais instruídas, mais difícil será acha-
rem um companheiro.

Com os homens, segundo a Dr.a, ocorre o contrário.
O Dr. Gross acrescenta que estas mulheres sofrem de
alterações psicológicas mais intensas do que os homens
na mesma situação. E se espanta: as mulheres de ins-
trução universitária têm maior dificuldade de encontrar
um'companheiro, quando deveria ocorrer o contrário, já
que estão mais separadas das convenções.

Os Drs. Wynnyczuk e Gross caem, então, num beco
sem saída: o primeiro diz que a mulher insatisfeita cria
em torno de si um sentimento de situação provisória (um
dia tudo mudará, pensa ela), enquanto o segundo afir-
ma que ela só se adaptará a uma nova situação se ti-
ver família. A Dr.a Mandrova ressalva que êstes casos dão
às pessoas a sensação de que estão sozinhas por sua pró-
pria culpa, mas o Dr. Gross — que diz ser indispensá-
vel ter fé nos homens — propõe outra coisa. Diz êle que
nós mesmos — os organizadores da vida social — colo-
camos as pessoas nesta situação, e portanto somos nós
que devemos ajudá-las.

FORMAR GRUPOS

É possível programar uma cura para a solidão?
Neste ponto do debate as coisas começam a ficar

mais claras. Os debatedores não negam mais, como se
fazia antigamente, a existência de certas angústias pro-
fundas e intransferíveis. O Estado simplesmente não
tem meios de enfrentar em massa os casos patológicos.
A agência, por.exemplo, recusa inscrição aos agressivos,
aos passivos, aos complicados de todos os graus, porque
sabe que difiéilmente poderia achar um bom compa-
nheiro para eles.

A Sr.a Klimova pensa que, na atual sociedade tche-
ca, está faltando uma. união efetiva entre a família e uma
sociedade maior, como era, antigamente, a família pa-
triarcal. Fala de um anel ãe conjugação, o local de tra-
balho, mas acrescenta logo que nos 

'locais 
de trabalho

existem muitos conflitos e relações superficiais. As ne-
cessidades do serviço, por mais que isto seja importante
para a sociedade socialista, são superficiais para os gru-
pos humanos. Diz que as únicas comunidades que cor-
respondem a estas especificações de relação e apoio são
alguns kibbutz de Israel. Ali, segundo eia, nada parece
falso: mesmo dando uma impressão de franca esponta-
neidade, o homem pode se manter bem com a família.
Mas esta não seria a melhor solução para os tchecos.

O Dr. Jodl vê outros motivos para esta desorganiza-
ção. Para êle, a vida nas grandes cidades é pouco fun-
cional. O melhor — e talvez já íôsse demais — seria re-
duzir tôdas as cidades a um máximo de 150 mil habi-
tantes. E seria preciso deter a atual agressão contra a
natureza. Reconhece que tôdas as formas de livre asso-
ciação têm importância e que qualquer pessoa deve po-
der exercê-las livremente.

Mas a sociedade tcheca é caracterizada por um ex-
cesso de funções burocráticas. Para o burocrata, o con-
ceito da liberdade é simplesmente estranho. As pessoas•— e ainda aí a sombra de Kafka paira sobre a nova Praga
— são apenas partes em causa; são determinadas rela-
ções, cálculos, resoluções e decisões, com o que se pensa

realizar tudo. É assim, segundo o Dr. Jodl, que se des-
troem as raízes humanas.

Na área jovem, o problema é ainda mais complicado.
A Federação dos Estudantes, na opinião geral, precisa ser
reestruturada e desempenhar um papel social mais acen-
tuado. O Professor Gross, dizendo falar como membro da
Academia Socialista, nota que alguns aspectos estão sen-
do desprezados. "A Federação nada tem a íazer com os
escoteiros", ciiz-se geralmente. Mas nenhuma atividade
dos escoteiros é punida. Todos fazem o que querem. Só
não sc diz abertamente é que a atividade dos escoteiros
aumenta a autonomia e as' responsabilidades pessoais. O
Dr. Gross ainda lamenta certos vestígios do passado, como
as limitações que as escolas fazem, ao encontro de casais.
Os diretores escrevem aos pais e em certas universidades
são proibidas as visitas aos quartos. Esta é uma espécie
de ascetismo socialista que o Dr. Gross não entende.

VIOLÊNCIA E SOLIDÃO

A Sra. Kilmova, ressalvando que as agências são so-
luções de pequeno alcance, diz que "hoje em dia" valem
menos os sentimentos como amizade, confiança, honesti-
dade e franqueza. Pensa que estas são as razões funda-
mentais da solidão. O Dr. Jodl quer discutir com dados
objetivos. Fala dos suicídios e dos divórcios, ressaltando
que a solidão não funcional está crescendo e que êste é
um tributo cobrado pela sociedade industrial. O Dr. Bon-
dy, pelo contrário, diz que nem todos os suicídios são pro-
vòcados pelas situações piores. Alguns decidem morrer
mesmo se a sociedade em volta deles está melhor.

Há outros fatores — além dos sociais — que levam
uma pessoa ao suicídio, ou que impedem o suicídio. O
que aumenta é a criminalidade violenta, embora os de-
litos contra a propriedade diminuam em todo o mundo.
As conseqüências são simples: quanto mais agressão con-
tra os outros, tanto menos contra a própria pessoa. Nos
países onde há mais violência criminal há menos suicí-
dios. . .

O Dr. Bondy afirma que o recurso da agressão cresce
na medida em que compensa insatisfações humanas, ma-
teriajs ou afetivas. A sociedade moderna não pode satis-
íazer a tôdas as necessidades do homem. A sociedade in-
dustrialj neste sentido, complicou as coisas. O Dr. Gross

fala que a técnica age contra a solidão, estabelecendo
contatos de massa, mas age também a favor da solidão,
pois cria tempos mortos (folgas) na vida do indivíduo e
o submete ao tédio.

A MULTIDÃO SOLITÁRIA

Esta solidão existe, porém, mesmo no homem que
trabalha. O Dr. Wynnyczuk cita um inquérito sob o títu-
lo Você se Sente Só no seu Casamento? e diz que um em
cada dez homens respondeu afirmativamente, enquanto
uma em cada quatro mulheres também disse sim. Estas
mulheres tinham responsabilidades domésticas e se sen-
tiam sós.

O Sr. Vaculik vai mais longe: para êle, a iniciativa,
o comércio, a possibilidade de se impor e realizar coisas
são valores derrubados e em cujo lugar não se colocou
coisa alguma. O Dr. Bondy discorda. Êle acha quei com
estas razões, não haveria motivo para uma revolução so-
ciai como a que foi íeita. E afirma que os homens, não
obstante o seu desejo natural de procurar vantagens para
si, caracterizam-se também por uma infinita capacidade
de adaptação.

Mas quantos se adaptam? O Sr. Vaculik sustenta que
as pessoas mais sensíveis são justamente as que não se
adaptam: são as mais exigentes e abertas. Afirma que
hoje em dia todos sentem em si a personificação da im-
potência: se houvesse opção para o trabalhador talvez êle
não estivesse em crise. Ás pessoas chegam rapidamente
aos limites de suas próprias possibilidades e o sentimento
de impotência se transforma em solidão.

O Dr. Jodl afirma que há uma grande diferença en-
tre a ideologia oficial e o sistema de valores de um único
indivíduo. Ó mundo de valores da sociedade tcheca tem
um tal caráter que impede o homem, ser isolado, de en-
contrar compensações psicológicas como indivíduo não
isolado. Esta sociedade é, há séculos, caracterizada_ pela
descontinuidade: derrubam-se valores e nada se põe no
seu lugar. Acreditam poder resolver o problema do isola-
do colocando-o ao lado de outro isolado, o que pode dar o
resultado contrário. É o que o americano Reisman chama
de "multidão solitária".

Ponto final: o Dr. Bondy diz que todos querem ser
felizes, mas ninguém pode íazer algo pelo seu próximo.
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Rio de Janeiro — Terça-feira, 7-3.67 Parte inseparável do Jornal

O JB HÁ 75 ANOS

O JORNAL DO BRASIL de 7/3/1892 noticia
O Eslado de sítio na Alsácia-Lorena.

O Morre Presidente do Senado francês.
O Fechada a Gazeta da Francforte.
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AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENTRO

Rodoviária -.Estação Rodoviária Nôvo Rio, 2.o, loia 205Sao Bor,.. _ Av. Rio Branco, 277 - loia E Edif. S. Borja

ZCNA SUL

Galeria

loja F
— loja

Ag. da

Botafogo - Praia de Botafogo, 400 - SEARSCopacabana - Av. N. S.« de Copacabana, 610

Flamengo - Rua Marquês de Abrantes, 26 -
Posto 5 - Av. N. S.a de Copacabana, 1 100

ZONA NORTE

Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 1 5.9
Guandu Veículos

Cascadura - Av. Suburbana, 10 136 - larqo CascaduraMadureira - Estrada do rortela, 2? - loio E
Méier - Rua Dias da Cruz, 74 - loia B
Penha .- Rua Plínio de Oliveira, 44 - loia M
Sao Cristóvão - Rua SSo Luís Gonzaga, 156 - l.o andTi|uc» - Rua General Roca, 801 - loja F

ESTADO DO RIO

Duque de Caxias - Rua José de Alvarenga, 37°
Nilorói - Av. Amaral Peixoto, 195 - orupo 204
Nova Iguaçu - Av. Governador Amaral Peixoto, 34 -

loja 12

MAPA DO TEMPO - JB
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ANALISE SIN6TICA DO MAPA - A situação slnática não
apresenta maiores modificações. Uma frente semi-estacionária
estende-se do Atlântico através do Estado do Rio até São
Paulo e Paraná com tempo instável com chuvas. Enquanto
os Estados do sul, sob a ação dé uma alta, apresenta
tempo bem, os Estados do interior do País permanecem
sob a influência de ar tropical com trovoadas e pancadas
à tarde e à noite. (Análise Sinólica do Mapa do Serviço de
Meteorologia interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS
Maranhão, Piaui, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergi
pt, Bahí» — Tempo: Bom com
nebulosidade no Litoral, ins-
iabilidade passageira pela ma-
nhã. Temp.: Estável.

Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso — Tempo: Bom com
nebulosidade, instabilidade à
tarde * à noite. Temp.: Es-
tável.

Espirito Santo — Tempo:
Bom. Temp.: Em elevação.

Rio da Janeiro, Guanabara,
São Paulo, Paraná - Tempo:
Instável com chuvas, perío-
dot de melhoria. Temp.: Es-
tável.

Santa Catarina — Tempo: Bom
com nebulosidade variável.
Temp.: Estável.

Rio Grande do Sul — Tempo:
Bom. Temp.: Estável.

O SOL

NO RIO

v . *-S^^^7

INSTÁVEL

MÁXIMA - 30.4
MÍNIMA -21.5

___r
NASC. - 5h49m
OCASO - 18h22m

A LUA

MINC.

OS VENTOSm
SUL

FRACO

AS MARÉS

VWJ/W\
PREAMAR:

2h05m/l,lm e 13h05m/l,0m
BAIXA-MAR:

7h50m/0,5m e I9h40m/0,2m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo para
hojo nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 28°9; Santiago,
21 o, bom; Montevidéu, 25°, bom; lima, 25°, encoberto; Bo-
aotá, 14°, sol; Caracas, 27°, encoberto; México, 15°, bom;
San Juan, 27°, nublado; Kingston (Jamaica), 26°, nublado;
Port of Spain (Trinidad), 27°, nublado; Nova Iorque, 2°,
chuva; Miami, 25°, bom; Chicano, 0°, encoberto; Los An.
goles, 21°, bom; Londres, 12°, nublado; Paris, 13°, nublado;
Berlim, 90, bom; Moscou, nublado; Roma, 16°, bom; Lisboa,
15°, bom.

ZONA CENTRO
CENTRO
APARTAMENTO - Vende-se ou
aluga-se cotn depósito. Rua An-
dré Cavalcanti, 115/106 - Fáti-
ma.
AGORA venha ver, lindo apar-
tamento R. Riachuelo, 126, ap.
1 104, vazio, lindo panorama —
Qto., sala, cozinha, banh., re-
cém-píntado. Entrada de 7 milh.
e 300 mensais. Veja no local c/
José. Tratar com Bueno Machado.
Tel. 34-0694 e 58-3233. CRECI
986.
A PECHINCHA DO ANO - Ap.
c/ a.' condic. Admirai, qto., sl.,
coz., banh., armários embutidos.
Preço 10-milh. c/ 5 milh. de
entr. 250 000 mensais. Rua Ria-
chuelo. As chaves estão com
Bueno Machado, R. Barão de Mes-
quita, 398-A. Tel. 34-0694 ou
58-3233. CRECI 986. Vendo ao
primeiro que chegar.

CENTRO - Vende-se apartamento
dc frenie na Rua Sacadura Ca-
brai. Tel. 230991.

FÁTIMA - Rua Riachuelo, 221
(esq. Rua N. S. de Fátima) —
Vendo ap. vazio, com sala (18
m2), quarto (12 m2), banh., co-
zinha, area de serviço c/ tanquo
e dep. de empreg. Preço 18 mi-
Ihões. Sinal 6 milhões. Saldo
ateito Caixa Econômica. Veja
hoie. Chaves. c| porteiro. Inf.
52-1837, Sr. Borges. Creci 480.

BAIRRO DE FÁTIMA -
Preço e condições para
venda urgente, com área
const. de 90 m2, vendo
privilegiado ap. de fun-
dos, c| sl., 2 qts., ampla

¦copa-coz. e demais deps.
Preço NCr$ 25 000,00 c|
NCr$ 3 000,00 de entra-
da e o saldo NCr$ ....
22 000,00 a combinar.
Aceito Caixa c| depósi
to antigo. 42-9104 -
Atendo hoje.
BAIRRO FÁTIMA - R. Cardeal
Leme, 67, ap. S/201. Sala, qt.
sep., terraço com tanque. Vendo
20 milhões. Aceito oferta. —
22-0764.
CINELANDIA - Vendo 2 apls.
Rua Senador Dantas, 19 sala, 4x4,
20, qt. 4x3, banh., 4x2 em cor.
coz. 2x2, area c/ tanque. Este
vazio. O 2.° -I qt. banh. com-
pleto e kit. alugado NCr$ 140,00.
- Dr. Mário - 36-6190.
CENTRO — Ap. de sala e quarto
separados, bonh. e cozinha, an-
dar alto, entrega imediata. Entra-
da a combinar. O restante em 30
meses. Dá-se pref. a Caixa. Inf.
Av. Franklin Roosevelt, J15, gr.
303. Tel. 32-6110._CRECI_27.
CENTRO — Resolva seu probli-
ma. de moradia • condução. No
ccação do Rio, Av. Pres. Var-
gas, 1733, esquina do Campo do
Santana, Vendemos em constru-
cão acelerada ótimos apartamon
tos funcionais, com sala, quarto,
banheiro e cozinha amoricana -
Entrada de CrS 1 000 000 e CrS
186 150 por mès. Escritura pu-
blica imediata. Garantia de Cons.
trução de Pires & Santos S/A.
Vi hoje aa local. Informações
no local das 8 às 22 horas ou
na PREDIAL AQUARELA, Rua
México, 11 - 12." ,nd. - Teli.
52.3612 • 42-6874. Primeira cias-
se no ramo imobiliário — CRECI
256.

PRAÇA CRUZ VERME-
LHA — Apartamentos re
sidenciais numa rua
tranqüila próxima da
CIDADE, de ampla sala,
2 quartos, sendo 1 rever
sível, banheiro e cozinha
completos, dep. de em-
pregada e serviço, área
com tanque e WC, play-
ground e GARAGEM. -
Todas as peças amplas,
claras e de frente. PRE-
ÇO Cr$ 11 888 000, en-
trada única de Cr$ 400
mil na escritura, e men-
salidades SEM JUROS
de Cr$ 144 mil. RUA
CARLOS DE CARVALHO
52 - Inc. IRMÃOS TO-
RÓS LTDA. - Informa-
ções no local, diária-
mente entre 8 e 20 ho-
ras. RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52, ou no
Dep. Vendas — Av. Gra-
ça Aranha, 174, grupo
516 - Tel. 32-5353 -
CRECI 442.

BOTAFOGO - JUNTO A
PRAIA - GRANDE
OPORTUNIDADE: -
— 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. Todas 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-
co, 156 s| 805, ou pelos
tels. 52-7494 e 32-3813
JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95.

BAIRRO PEIXOTO - Vendo apts. LEBLON - R. Alm. Guilhem, 55
térreo 2 e 3 quarlos etc, de 11' """ 
às 14 ou 18 às 20, diariamente:
46-2367 ou 26-0112.
COBERTURA - Aires Saldanha,
106, ap. 1 201, frente 1.° loc,
20B m2. Ver _! porteiro. Tratar
R. Sla. Clara, 33, sala 1 206 -
100 000. IvVJ.l.ttbb^ 37-7382.
COPACABANA X SÃÒ PAULO -
Vendo, aluqo ou troco, terreno
de 1 500 m2 e ap. no Meier
por ap. em Copacabana, Rio
47-0965 - S. P. 51-1187.

ap. 105 — Vendo c/ 2 quartos,
sala, varanda e demais dep. Oca
sião. Ver no loca! e tratar tels.
37-6366 e 37-7382. 32 000 c. 22 è
vista e rest. 36 meses.

GÁVEA - J. BOTÂNICO:

JARDIM BOTÂNICO - Casa c| 2 FRENTE, nôvo, ç sala, qto., ba-|0 JORNAL DO BRASIL Instalousis., 3 qts., 2 pavimento., 2 nheiro, coz.. depends. compl.. em Campo Grande"^/_ Co"bani., garagem Em final de e vaga p carro. 28 mil NCrS à sárlo de Melo, 1549 Um',., iconstrução. Avista 22 000 -Na vista. 70 ml. Rua Raimundo Cor-Guandu Veículos m.i. _„__'«¦,.Rua Pacheco Leão - Tel. 46-0475.[reia. Visitas 22-8936. Creci 621. '

COPACABANA - Vende-se ótimo
apartamento, de frente, c/ quar-
To, sala, quarto de empregada,
área com tanque. Av. Copacaba-
na, 386, ap. 1 201. — Ver com
Francisco, porteiro do 380.

BOTAFOGO - Vdo. em ter. cle
6,60 x 24, 3 casas, sendo uma
de 3 qtos., sl„ e deps. e 2 do
1 qto., si. e deps. c/ entrada
ndependente. Tel. 23-3368 —

CRECI 286.

COPACABANA - Magníficos
apartamentos, em início do cons-
trução, pertinho da praia, 2 por
andar, do lado da sombra, com
1 880 de entrada • SOO por mus.
O terreno está totalmente pago.
Entrega dos apartamontos em
1969. Tom salão, 3 ótimos quar*
tos com armários embutidos, co-
pa cozinha, demais dependência*,
e garaqem. Restam poucas unida-
des. Ver diariamente das 9 às
22 heras, n _ Rua Barala Ribeiro,
52 ou Av. Pres. Vargas, 46, 12."
andar, grupo 1 206. To'-,. 23-0216
a 23-1330, MIGUEL BENJÓ.

JARDIM BOTÂNICO - Vdo. em
tor. de 12 x 36, de 2 pavts. mag,
residência com 3 dorms., 2 sis.,
si. de almoço, 2 banhs. aociais, 2
varandas, deps. e garagem para
2 carros. Tel. 23-3368. CRECI 286.

COPACABANA - Vondo ap. Rua
República do Peru, 250 ap. 1 001
todo andar cobertura mcbiliado
ou não. 75 000 _ combinar.
COPACABANA - Vendo ap. va-
zio, sala, dois quartos, cozinha,
banheiro e depend. empregada.
Rua Ba-lta Ribeiro. Inf. Sr.

Rui. - Tel. 31-3154, 9 òs 12.
Sinal NCr$ 10 000.

BOTAFOGO - Vazio, ap. 734
Praia da Botafogo ,356, vd. qls.,|Jp. 805
so Ia conj. kitch. Cheves porteiro.
Org. Orlando Manfredo, Barão do
Iguatemi, 86. Tel. 48-0804. CRE-
Cl 82.

COPACABANA - Vende-se apar-
tamento pequeno. Tratar com pro-
prietário no loca!. R. Inhangá, 10

SANTO CRISTO - C/ 2.8ÕÕ de
cntr. vd. terr. 9x39, prest. sem
juros. Rua do América, 80. Org.
Orlando Manfredo, Barão Iguale-• 86. Tel. 48-0804. CRECI 82,

CENTRO — Estacionamento
Rua Cortines luxe, entr* Conse*
Iheiro Saraiva _ Dem Gerardo no
quarteirão da Av. Rio Branco.
Garagem automática. Estrutura
pronta. Entrega em setembro. Va*
gas com pagamento financiado
em 1 ano. Informações no local
das 9 às IBh. ou em H. C. COR-
DEIRO GUERRA _ CIA LTDA. -
Av. Rio Branco, 173, 14.° andar
- Tel.: 31-1895 - CRECI 706.

VENDE-SE apart. de quarlo, sala,
banheiro e cozinha, na Rua Vis-
conde do Rio Branco, 53, apart.
307. Tratar na Rua Santo Amaro,
80 — Patrimônio.

VENDO na Av. Gomes Freire, 474
ap. 52, c/ sala, qto., coz., banh.,
varanda, área c| t.nl. d sinte-
co, todo reform. de nôvo, de
írente e vazio. Aceito Caixa. Pre-
ço 13 milh. c/ a met. o reit. o
comb. Chaves com o porteiro —
Tratnr c/ o próprio. Telefone:
22-1242.

vTndTÍSE r.-:Ap.< ÉTTTávo, li?
oc, I. e g. ligados. 6 000 000, r.

financ. 104 500 m. — Av. Gomes
Freire, 788, ap. 511. Ver hoje,
das 15 às 18 hs. - Tel.: 22-6713.

AVENIDA RUI BARBOSA
N. 6óó — Obra já inicia-
da. Vende-se ap. c| 260
m2 c| salão, sala de jan-
tar, sala íntima, 4 dor
mitórios c| armários, 2
banheiros sociais, 1 au
xiliar copa-cozinha, 2
vagas para carros. Aca
bamento de luxo. Tratar
diretamente com o pro-
prietário. — Avenida Rio
Branco, 131 - 15.° an
dar. Fone: 32-1039.
PRAIA DE BOTAFOGO - Vende-
se apartamento com linda visra,
sala, 2 quartos e dependências.
Tr.-.tar pelo lei. 26-5210.

VENDE-SE: ótimo ap! c| sala, quar-
to, um bom banhoiro e kitch. à
Rua Carlos Sampaio, 2-16. Tratar à
Rua do Ouvidor, 118, 7.» andar.
Tel. 42-7423.

VOLUNTÁRIOS DA PÃTRIÁ71Õ3.
Vendemos: 4 aps. c| 2 qts. e
dep. Aceitamos Cx. - Tratar Hi-
lário Gouveia, 66, gr. 516 — Ver
no local: 57-2086 e 57-5187 -
CRECI 243.

VENDE-SE o ap. 407 da Rua Cai
los Sampaio, 246. Quarto e snla
conjugado. Chaves com o portei*
ro. Tratar com Paulo Freire. —
Tel. 32-9702.

ZONA SUL

GLÓRIA - S. TERESA
APARTAMENTO a Rua Murtinho
Nobre n. 28-202, em Santa Tc-
resa, ótima localização, bom am-
biente familiar, c| sala, 2 quar-
tos, quarto de empregada, cozi-
nha, WC completo, motivo via-
gem para o Recife. Vendo ur-
gente.
APARTAMENTO VAZIO DE _)EN-
TE — Vende-se na Rua da Gló-
ria, 190, ap. 401, com 4 quartos,
3 salas, jardim de inverno e 2
banheiros sociais. Dependências
completas cj 2 quartos e banhei-
ro para empregados. Ver cem o
zelador Sr. Abi tio a qualquer
hora e tratar pc!o telefone .,
23-9499, com o Sr. Ivan.
A VENDA - Kitchnette, vazio, à
vista 7 milhões, fin. 10, a comb.
Rua Taylor, 31, ap. 509. Glória
Tel. 52-4755.

FLAMENGO - Botafogo. Sr.
proprietário. Preciso de aps. va-
zios ou ocupados para clientes.
Resolvo venda em 15 dias sem
nenhuma despesa. Tratar telefo
ne 32-2199 C. 910.
FLAMENGO - Praia do Flamengo
180 c| M. de Assis, ap. 1 001.
frente. Ver cj Marinho. 170 m2
3 quartos, cj armários, 2 salas
amplas, 2 banhs. sociais, copa t
cozinha, área c| tanque, deps.
pj cmp. Preço e condições de
pagamento a combinar - H. MAR.
TINS & MOLINARI LTDA. - Sete
de Setembro, 88 si 604J6 — Tel.
22-3655 - CRECI 265.
PRÉDIO da 3 an., vaiio, c| gde.
loja • salõos, própria pl cassino,
c boato ou hotel e padaria —
Vendo urgente. 45-4038 — Costa.

GLÓRIA — Vendo urg. ót. ap. c;
11 peças, 72 m2. Base 36 000 -
Motivo forca maior. Aceito Cx.
c[ sinal. 45-403B, proprietário.
GLÓRIA - Aps. final const. Já
estamos entr. NCrS 6 500.00, c|
10% entr. Saldo 8 anos. Rua
Santa Cristina, 78. Tratar Av. Rio
Branco, 120, sala- 716. Telefone
52.9832. 

CATETE - FLAMENGO
ACEITO Cx. sl., 2 qts., dep.
compl. tenho outro 45-3983 -
CRECI 190.
ACEITO FINANCIAMENTO INS-
TITUIÇÕES PÚBLICAS - Aparta-
mentos, 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, dep, completas empre-
gada. GAGO COUTINHO, 60 -
Tratar Quitanda, 20, gr. 508 -
Tel. 31-3367 - CRECI 203.

APARTAMENTOS, sala-quarto con-
jugados, banheiro e kitch. Não
perca essa oportunidade. 3 mi-
Ihões entrada e 149 430 mensais
sem intermediárias. Ver de 9 âs
16 horas C Sr. José Maria -
CORREIA DUTRA, 65 - Tratai
Quitanda, 20, gr. 508 — Tele-
fone 31-3367 - CRECI 203.

-APARTAMENTO - Vendo Rua
Marquês de Abrantes n." 37, ap,
1 209 - Ver no local. Tratar tel.
45-9362 e 52-3732.

RUA PEDRO AMÉRICO, 151, ap.
705 — Qt., sala sep., coz., banh.,
pint. Fac. pag. Ac. Cx., IPEG.
Ótimo preço. Tel. 52-3391

VENDE-SE na Av. Osvaldo Cruz,
apartamento com hall, 2 salas com
lustres e cortinas, 3 quartos ata-
pelados, armários embutidos, í
condicionado no principal, dentai
dependências. CrS 30 milhões
vista e 15 prestações mensais de
2 milhões sem juros — Marcar
visita: -_45L3074.

LEME - COPACABANA

LAGOA - A Av. Epitácio Pes
soa, 1 858, em construção bem
adiantada e para entrega em 12
meses, otimo ap. de .rente com
365 m2 construídos em edificio
em centro de terreno de 4 000
m2, constando de: Conjunto de
salas cj 100m2, 4 quartos c| arm.
emb., 2 banheiros, toilete, copa-
cozinha, quarto e dep. para 2
empreg., área de serviço, gara-
gem. Preço CrS 121 500 000
(NCrí 121 500,00). CIVIA. Trv.
Ouvidor, 17 (Div. de Vendas 2.0
andar). Tel. 52-8166, do 8,30 ès
18 horas. (CRECI 131).

VENDO vazio ap. R. Visconde da
Graça, 169, ap. 102 - 3 qts., sl.,
coz., dep., garagem comp., refor-
mado, sinteco, arm. embutidos. —
Preço Cr$ 39 000 000 - Tratar tel.
46-2921 -Chaves porteiro.

S. CONR. - B. TIJUCA
RESIDÊNCIA - Na Estr. do lta-
nhíing. para entrega vaga em
torreno plano de 1 200 m2 c/
varanda, sala, 4 quartos, banh.,
coz., casa de caseiro, galinheiro,
abrigo p/ carros, árvores frufife.
ras. Preco CrS 46 000 000 —
(NCrS 46 000,00) c/ parto (ac. 18
meses — CIVIA — Tr_.v. Ouvidor
17 - (Div. de Vendas, 2." an-
dar) - Tel. 52-8166 d* 8,30 __
18 horas - CRECI 131.
TERRENO no Recreio dos Bandei-
ranles, com escritura e impôs-
tos pagos. Vendo ou troco por
Volkswagen 1965. Tratar cem o
proprietário pelo tel. 47-2214.
TERRENO OU CASA - Com.
pro na Barra da Tijuca, entra a
ponte o * praia. _

TIJUCA — Vende-so ólimo apar-
lamento da fronte, com 3 quar-tos, sala, cozinha, banheiro so-
ciai cm côr, dep. de empregada
CrS 12 500 000 e o saldo em
prestações do CrS 450 000. Ver
na Rua Araújo Pena, 43, ap,
401 — Tralar em Mollo Affonso
Engenharia Lida., na Rua Cons
tanta Barbosa, 152, grupo 401.
Telefonas 29.2092 e 49-3261

TIJUCA - No melhor
ponto, a melhor planta,

cia para rocebimenlo de anúncios
e assinatura.
TIJÜCÃ _ Ruã~Engenheiro Èr^
nani do Cotrim, ap. de luxo c/
3 qts., sala, deps. compl. 45 mi-
Ihões c/ 15 sinal, rest. Ac. Caixa

Creci 480 - Inf. 42-5772.

ZONA NORTE

PÇA. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO

AVÃUÕ imóveis grátis sem com
promisso. Aceito pj vender vilas,
casas, aps. mesmo alugados —
Também compro. Org. Orlando
Manfredo. Barão Iguatemi, 86
Telefone 48-0804 - CRECI 82.

BENFICA - Ap. vazio c| 2 qts.
sala, cot., banh. Ven de*, o na
Av. Suburbana. Preço: 19 milhões
Ent. 8 500 mil, prest. 200 mil sli,
Tratar Av. Brás do Pina, 96, loja
(Largo da Penha). Tel. 30-5489
CRECI 232.

COPACABANA -Rua
Sousa Lima n. ..80. Ven-
de-se magnífico ap. com
salão, sala de j.ntar, 3
dormitórios c| armário, SÂ0 C1!ISTÓVÃ0 _ Vcndom,0
3 banheiros sociais, co- "JDS conl 2 quartos, saia, co7.,

•ir. i varanda e quarto, sala, coz., ter-
pa-COZinha, 2 quartOS de raco. Rua Frederico Trota, 48, 5 e
empregada e 2 vagas3 mill,Scl' ToL 42B593

pj automóvel. Chaves c
o porteiro das 8 às 12
horas e 16 às 20 horas.
Tratar c| o proprietário
na Av. Rio Branco, 131
— 15.° and. — Telefone
32-1039.

ATENÇÃO — Copacabana e Zona
Su!, possui ap.? Precisa de di-
nheiro? Faça uma hipoteea do
mesmo — Solução rápida, quan-
tias acima de 5 milhões. Tel.
22-4337, das 12 às 18 horas.
APARTAMENTO pequeno máximo
conforto, armários embutidos em
estilo colonial, de frente. Preço
NCrS 12.000 de entrada e NCrS
13.000 em 2 anos, tabela Price
- R. Ronald de Carvalho, 266/
203 — Lido — Ver no local.

SILVEIRA MARTINS - Sala, quar
to, coz., banh. compl., área, tanq,
tenho vários: 1, 2 e 3 quartos.
Ac. Caixa. - Tel. 45-3983
Creci 190.
SENADOR VERGUEIRO - Ven
do ap. ou troco por escritório, _
quartos, sala dupla etc. 52-3219.

LARANJ. - C VELHO
LARANJEIRAS - Vendo magní
fico ap. frente, hall, j. inverno,
3 quartos, banheiro côr, grande
cozinha, dependências, área en-
vidraçada, armário embutido, sin-
teco. — Rua General Glicerio,
58/102. Esq. Laranjeiras. Das 8
às 12 horas. 75 milhões finan-
ciados.
LARANJEIRAS - Vende-se à vista
cu contraproposta agradável —
apartamento de 2 quartos, sendo
um com varanda, salão, varanda,
banheiro em côr, cozinha tôda
azulejada e dependências de ém-
pregada. Tratar pelo telefone ..
30-3784.

BOTAFOGO - URCA

AVENIDA RUI BARBOSA - Já
na 14.* laje • você ainda pode
comprar apartamento no Ed. Stl*
lus: Av. Rui Barbosa 880. Últimos
apartamentos à venda, com 330
m2 d* conforto! Galeria, living,
salão ds iantar, 4 dormitórios, 4
banheiros sociais, 3 quartos com
banheiro para empregados, 2 va.
eras na garagem. Varanda pano-
ramica. Entrega am dezembro de
66. Atendimento no local sabá.
dos • domingos dat 9 às IBh.
Informações: K. C. CORDEIRO

GUERRA * CIA ITDA. - Av. Rio
Branco 173, 14.» andar. Tel.:
31-1895 - CRECI 706.
FLAiUENGO - R. Visc. do Ci
zoiro, 150, ap. 103, vendo, 1.
loc, 3 qtos., living, demais dep.
Ver no local c/ porteiro. Tratar
37-6366 - 37-7382. R. Sla. Clara,
33 - Sala 1 206.
FLAMENGO - Vende-se para
ocupação imediata apartamento
com vtsta para o mar • Parque
do Flamengo. Dois quartos, sa-
lão, copa-cozinha, banheiro com-
pleto, dependências de emprega*
da • garagem privativa. Todo ata-
petado, cortinas e ar condiciona*
do no quarto principal. R. Se-
nador Vergueiro, 138, ap. 1206

Chaves com o porteiro. Infflr-
mações H. C. Cordeiro Guerra &
Cia. Ltda. — Av. Rio Branco,
173 - 14.» andar - Ttl. 31-1895

CRECI 706.
FLAMENGO - Vendei* m.gni-
fico apartamento 102, de fren*
te, com grande sala, ótimo quar*
to separado, cozinha, banheiro
completo e irea. Tratar na Rua
Correia Dutra, 26, das 9 às
17 horas ou na PREDIAL AOUA.
RELA, Rua México, 11 - 12.o _„.
dar. Tels. 52-3613 t 42.6874 -
Primeira classe no ramo imobi-
liário - CRECI 258.
LARGO DO MACHADO - Edif.
Cornai., ll., qt., ólimo p[ renda.
Tenho outro p! Caixa - Telefo-
ne 45-3983 - Creci 190.

ATENÇAOI Vtndo na Praia dt
Botafogo aps, dt hall, sala, quar-to, banhairo, eoilnha. Sinal de
200. mil cru», na promessa, 200
mit, presta:ões de 100 mil o sa!-
do financiado. Tratar «al. 46-7603
ou 26-0281 - Anita Golberi. -
Preço 9 600 - Raro t único nt-
gocio! -_CRECI 763.
ATENÇÃO - Verido ap. de sala,
quarto e dependências de emprr..
gada. Tratar R. Voluntário» da
Pátria, 4201504.

AVENIDA ATLÂNTICA-
Ap. privilegiado pela
localização e construção
de alto luxo, no Posto 6,
sôbre piiotis, 3 vagas na
garagem. 700 m2 de
área construída, próprio
para Embaixada ou fa-
milia de fino gosto.
NCr$ 400 000,00 com
50% de entrada, saldo a
combinar. .2-9104 —
Atendo hoje.

COPACABANA - A vista pela
melhor oferta, quarto e sala con-
iugado, co_inha, banheiro com-
pleto, alugado. Rua Domingos
Ferreira, 125, np. 912 - Tel.
57-9411, 57-6206, 32-3803 - Vi-
sitas de 15 òs 18h."CO.ACABANA~_rCobnrt.raj 

du-
plexes, com vista para o mar.
Rua Bario de Ipanema, 32. Ven*
dem-se 1 204 t 1 201. Três quar.
tos, 2 salas, 3 banheiros sociais,
salão, copa, cozinha, depondên*
cias de empregada, área de ser*
viço e garagem. Atendimento no
local das 9 às Uh. ou em H. C.
CORDEIRO GUERRA & CIA.
LTDA. - Av. Rio Branco 173, 14."
andar. Ttl.: 31-1895. CRECI 706.
POSTO 2 - Vdo. baratíssimo 

~a~

c,' tel., sala, 2 qts., sendo 1 du-
p!o, cor., banh., WC, p/ criada.
N. B. Motivo mud. p' Brasília
Tels.: 31-3772, 31-3759, ou .,
47-6529 - CRECI 905.

SAO CRISTÓVÃO - Para entrega
vago ap. cj 1 sala, 3 q., bani..,
coz., área. Preco: Cr$ 30 COO 000
(NCrS 30 000,00) c| 60% financ.
3 anos. CIVIA. Trv. Ouvidor, 17,
(Div. de Vendas 2.° andar). Tel. *
52-8166, de 8,30 às 18 horas. -
(CRECI 131).
SÃO* CRISTÓVÃO - Vende-se
uma casa com 2 salas, 3 quarto;
e demais dependências. Entrego
vazia. Rua Bela, 737, c/ 8.

TIJUCA-RIO COMPRIDO
ATENÇÃO - Vendo terTãço dê
Frente, edifício nôvo, la. loca-
ção, alto luxo, à R. Carlos de
Vasconcettos, 60, ap. C-01 junto
a Praça Saens Pena composto de:
Hnlla, ampla sala dupla, 2 qts.,
banheiros, copa, cozinha, área,
clep. empregada e grande terra-
ço. Raro negócio. Nas chaves 15
milhões o saldo formado em for-
ma de aluguei. Preço 32 milhões.
Tratar 26-0281 ou 46-7603 com
Anita - CRECI 763 - Ver por fa-
yor no lecaI. Chaves c/ porteiro.

SÃO CRISTÓVÃO - Casa - Ven-
de-se, 3 qts., 2 salas etc. 12
milhões financiados. Rua Almi-
rante Rodrigo da Rocha, 17, sob.

LINDO ap. de frente, vendo, Av.
Prado Júnior, 12.° andar: quarto
e sala separados, ampla cozinha,
i- de inverno. — Antunes. Crecí
651. Tel. 52-6565.
MIGUEL LEMOS, 8, ap. 102 con|.
frente. Av. Atlantic. — Ver no
local. Entrada 6 000, rest, em
24 meses, 57-2086. - 57-5187 -
CRECI 243.
POMPEU LOUREIRO, 9, ap. 403,
com vestibulo, 2 salas 3 quartos,
cj armários, banh. comp. em côr.
cozinha ampla, dep. emp. e ga*
ragom todo mobiliado. Sinai CrS
35 000, saldo a combinar. Visitas
dt 14 __ 18 h. Entrega imediata.
Mário Paiva - CRECI 145 - Tels.
31-2972 t 31-0881.

SÃO CRISTÓVÃO -
Vendemos na Rua Fon-
seca Teles ótimos aps. c|
sala, 3 qts., dep. compl.
de serv., banh., área c|
tanque. Sinal a partir de
5 400 mil e o saldo em
30 meses s| juros. Estão
alugados s| contrato. Tra-
tar em CUNHA MELLO
IMÓVEIS - México, 148
- 11.° - S| 1 104|5 -
Tels. 32-5555, 42-3347
e 22-8397. CRECI 8óó._
SÃO CRISfóVAO - Ént. vazia
casa, Gen. Padilha, 232, 2 qts.,
sala, coz., banh., compl., laje e
taces, Terr. 7x27. Org. Orlando
Manfredo, Barão Iguatemi 86 —
Tel. 48-0804 - CRECI 82.

SÃO CRISTÓVÃO - Gen. Padi-
lha, 232, vendo casas í e 2 qts.
sala, coz. banh., c/ cntr. a par-
tir de 2 700, prest. 66 420. Ver
14 òs 17, dom. 10 às 12. Org.
Orlando Manfredo. Barão Iguale-
mi, 86. Tel. 48-0804. CRECI 82.
SÃO CRISTÓVÃO - R. Senador
Bernardo Monteiro, 197, casa c/
2 qts., sala, copa, coz., banh.,
garagem. Preço 24 milhões _/
4 sinal, rest. Ac. Caixa. Inf. tel.
42-5772 - Creci 480.

VENDE-SE grande residência e:
confortável próximo da Rua Uru-
guai, e um apart. próximo d»
mesma. Jel. 58-1336 - Carvalho.
VENDEM-SE aps., u7n, de doit
quartos, sala e dependências, pe-io preço cru_eiro nôvo dez mil

__ -_,,.M ,_ ' • ' cruzeiros. Outro de dois ou três,o melhor negocio, o me- quartos, duplex, com bom ter-
lhor Dreco fixn p irr. ... rai;Q ° muila visla- <ic3 ¦ d"_mui (jl eço, .TIXO e irrea- minutos da condução. Rua Eli_e_

Visconti 203. Informações no ap.
202 com o proprietário. Telefone
32-8631, fica paralela * Rua Ito-
piru. Rio Comprido.

ANDARAI - GRAJAO -,.
VILA ISABEL
GRAJAU - Grande negócio. Ca-
sa Duplex c| 3 qts., ti., cop.,
ccz., garag. Lavand. dep. .er^
reno 10x40 - Ver Sá Viana, 32.
Tratar_teU_32-2199 _\ 910.
GRAJAÚ - Rua Comendador~Mar-
vineli. Vendo ap. c/ 2 qts., sala,
deps. ccmpl., garagem, vazio —
24 milhões c/ 5 sinal, rest. Ac.
Caixa. Inf. 42-5772 - Creci 480.

iustável. Rua Uruguai,
471, quase esquina de
Andrade Neves. Em fase
final de acabamento,
Apartamentos de sala, li-
ving, três ótimos quar-
tos, dois banheiros so-
ciais, copa-cozinha, de-
pendências cojnpletas de
empregada. Fachada em
pastilhas. Piiotis e gara-
gem. Acabamento de
luxo com, elevadores
OTIS já funcionando, si-
nal a combinar e pres
tações mensais de Cr$
430 000 (menos que um

LOTES - Praça Seca - Grande
facilidade - Tel. 902027 - Rua
Boroneza, 764.
PRÉDIO c| lofã Í2Ò m2, fôrçõ.
luz, gns, ap. grande c mais ter-
reno de 300 m2, todo reformado,
ótimo para mercado, banco etc.
Vendo. Ver na Rua Visc. de Sta.

_l.,„,,_l\ m- i 
'¦ i lsabo1 '871189 - Terreno 9x44aluguel). Nao deixe de m_.

ver ainda hoje de 9 às
19 horas no local. Ven-^|r,u
das: JÚLIO BOGORICIN
- CRECI 95 - Av. Rio
Branco, 156, sala 801
Tels. 52-8774 e 22-2793.
TIJUCA — Vendo na Praça ap.
3 quartos, banheiro em còr, ed
de luxo. Preço 30 000. Tratai
Av. Rio Branco, 185 st 602. -
Tel. 52-1922. CRECI 670.

APARTAMENTOS espetaculares na
Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, Cen-
tro, Copacabana etc. Entradas a
partir do NCr$ 500,00. Venha ver
sem compromisso. Rua Barão de
Mesquita, 398-A. Tel. 34-0694 e
58-3233. CRECI 986. Bueno Ma
chado. Temos condução.
ACREDITE SE QUISER - Vendo
ap. 2 qtes., sala, coz., banh.,
coz., área, depend. empr. gada. 70
m2 de conforto. Rua Barão de
Mesquita, esquina' de Gonzaga
Bastos. Entrada NCrS 1 000,00,
prest. de NCrS 200,00. Tratnr c/
Bueno Machado. R. Barão de Mes
quita, 398-A. Tel. 34-0694 e
58-3233. CRECI 986.
BARAO DE MESQUITA, 796Í501.
Fte., la. loc, snla, 2 qts., todo
a óleo, banh. côr, coz., dep.
compl. emp., gar. cond. Ver 11
às 16 horas, 22-3238, 52-8920 -
Creci 76.
CASA de luxo, vazia, 3 salas, 6
qts., 3 banhs., iardim, var.
quintal, 65 mil NCr$. Sinal
aceito imóveis Zona Sul como
parte pagto. Viritas 34-5442
D. Fany. 
RUA SATAMINI, 298, ap. 104.
Sal a/q to, separados, qto. empre-
gada, dependências e área. Tele-
fone 22-8890.
SAENS PEÍ.A - Ent. vazio ap.
fte., 2 qts., sl., coz., banh. comp.
dep. empreg.' Inf. Org. Orlando
Manfredo. Barão Iguatemi, 86.
Tel. 48-0804 - CRECI 82.

TIJUCA - Vazio. Vendo ap. de
3 qts., salão, banheiro em côr
Rua São Miguel. Tel. 52-1922.
CRECI 670. Av. Rio Branco, 185
s| 602. Ari.
TIJUCA - Vdo. lindo ap. c
2 qt., sl., dep. emp., vazio. -
Ver R. dos Araújos, 117 ap. 202.
Ac. fin. antigo Caixa c| sinal
2 500. Podendo morar. Tratar
leL 32-2199 C| 910.
TIJUCA — Vende-se terreno 8x44
metros à Rua Alzira Brandão, 259.
NCrS 40.000,00, 50% a combinar
- Tcl. 28-0477.
TIJUCA — Corretor oficial de Imó*
veis, compra urgente pnra clien-
te, casa ou ap. de sl., 2 ou 3
qts., 5/ despesas para o vende-
dor, é favor ligar para 23-2859
(CRECI I 025).
TIJUCA - Saens Pena, R. Santo
Afonso, 143, vendo ótimo ap. 1."
andar, sob. piletts, cj sl., 3 qts.,
dep. compl., garag. etc. 36 000
c/' 50%. Inf. 23-2859 (CRECI
1 025).
TIJUCA — Frenie Colégio Militar
— Vondo por preço baratíssimo
ap. ocupando todo andar. Edifí.
cio recém-construido de atto luxo
c/ 2 salas, 3 quartos, banheiro
completo c/ box, copa-cozinha,
dependências d« empregada, área
tanque etc. Louças em cor até o
teto, vazio. Entrega imediata das
chaves, fachada tôda em mármo<
re. Pequena entrada • os restar!-
tas a combinar. Ver diariamente
R. General Canabarro, 38, ap.
301 — Chavei c/ porteiro. Tel.
57-1531.

RUA PAULA BRITO, 691 - Co-
140 m. — Trés quartos,
dependências — Telefo-

ne 22-8890.
RECMEIO DOS BANDEIRANTES -
Terreno 17 x 35, Gleba A, Qua-
dra 149, Lote 17. — Tratar nn
Rua H. Lobo, 295, Nelson. Ótima
localização. Financio.
VILA ISABEL - Casa c saleta,
iaiá, quarto, banh., co?., área.
Oc. conlr. venc. Preço CrS ...
13 000 000 (NCrS 13 000,00). -
Sinal CrS 3 000 000 (NCrS 
3 000,00), saldo 40 meses «cm
iuros. CIVIA. Trv. Ouvidor, 17
(Div. de Vendas 2.° andar). Tel. *
52-8166, de 8,30 às 18 horas -
(CRECI 131).

VILA ISABEL - Vende-se apar-
tamento nôvo, em fase de aca-
bamento para ontrega até setem-
bro, com 2 quarto., sala, cozinha,
banheiro e área. Entrada CrS .-
6 500 000 e o saldo em presta,
cões - CrS 200 000. Vor na Av.
28 do Setembro, 254 a 560. ap.
405 — Tratar om Mello Afícnso
Engenharia ltda., na Rua Cens»
t-iK.i Barbosa, 152, grupo 401 —
Telefones: 29-2092 e. 49-3261.
VILA ISABEL - Vendem-sa cas.
"m quarto, sala, cozinha, ba-
nheiro » área. Entrada de CrS
4 000 000 e o saldo em presta,
ções do CrS 180 000. Ver na R.
Maxwell, 195. Tratar em Mello
Affonso Engenharia Ltda., na Rua
Constança Barb.sa, 152, grupo
401. Tels. 29-2092 ou 49.3261.
VILA ISABEL - Vendo ap. de
quarto e sala separado na Praça
Barão Drumond. Preço 6 000.
Tel. 52-1922. Av. Rio Branco,
185 sj 602. CRECI 670.
VILA ISABEL - Vendem-s. ca".
sa com 2 quartos, 2 salas, cozi-
nha, banheiro, depond. emprega*
da o área. Entrada Cr$ 
6 000 000 • o saldo em pres.
tações de CrS 270 000. Ver na
Rua Maxwell, 197 — Trata/ en»
Mello Affonso Engenharia ltda.p
na Rua Constança Barbosa, 152.
grupo 401 - Telefonev- 29-2092
e 49-3261.

AVENIDA ATLÂNTICA, 2 856 -
Palácio Champs Elísée. — Ap.
grande, vaiio, vendo, fte. praia— 250 milhões entr. a 150 fac.
1 ano — Aceito proposta à vista
Chaves com porteiro Martins.
A VENDA 1 ap., 2 qtos., sala,
dem. dep. Preço fin. 35 milhões.
Aceito proposta à vista — Av.
Princesa Isabel, 300, ap. 807 —
Chav. porl. tel. 52-4755.
APARTAMENTO qto., sl., coz.,
banh., armário embut., luz Indire-
ta, pintura nova, vazio. Av. Min.
Viveiros de Castro, 15, ap. 217.
Preco 18 milh. c/ 8 milh. de
entr. Veja c/ Odair. Tel. 34-0694
ou 58-3233. CRECI 986.
APARTAMENTO _,' 2 qtos., sala,
banh. compl., dep., pintura óleo
e garagem, Ver das 10 às 14 h.
R. Xavier da Silveira, 90, ap.
603. NCrS 42 mil a combinar.
CRECI 600.
AVENIDA COPACABANA 80, ap.
202, sep., frente, dep. empreg.
Ver no local. 30 000 c| 15 em
24 meses. Aceito prop. à vista.
57-2086. 57-5187 - CRECI 243

RUA FRANCISCO OTAVIANO, n."
112, ap. 201, entre o Arpoador e
Posto 6. Vendo aparlamento su
perluxo, 305 m2. 2 salas, 4 quar»
tos, dois banheiros, toilete etc, 2
vagas na garagem. Obra cm pin-
tura. Ver no local e tratar com
o propriei-ário Sr. Oscar — Tele-
fone 57-3188.
SIQUEIRA CAMPOS, 282, ap. 102,
sep. dep. empreg. 20 000 c/ 10
em 24 meses. Tratar Brilhante. —
Tel. 57-2086 e 57-5187. CRECI
243.
VENDE-SE ap. de 3 quartos, sala
e dependências. Aceita-se um me-
nor como parte de pagamento, na
Rua Francisco Sé, 99, ap. 603 —
Tel. 27-1657.
VENDE-SE casa em Copacabana.
Rua Pcmpeu Loureiro, 38. casa
XI - Tcl. 57-8657.
VENDO apartamení'0 pronto, 1
por andar, acabamento luxo, 2
banheiros, sendo 1 todo de már-
more, armários embutidos, depen<
dêneias e garagem — Todo ata-
petado. Rua Toneleros, 200, ep
n.» 601 - Marcar: 36-1520.
VENDE-SE - Nôvo, fte., pint.
óleo, arms. emb., play-ground,
1 salão, 3 qts., coz., dep. empre-
gada. R. Toneleros, 380, ap. 703

Chaves portaria. Tratar telefo-
ne 48-0890. Aceita-se permuta ap.
em B. Horizonte.

IPANEMA - LEBLON
COMPRO apartamento frente c/
170 a 200 m2, mesmo alugado,
Ipanema, Leblon. Entrada até 30
milhões. Tel. 47-2839.

APARTAMENTO LUXO - 300 m2
1 p| andar ,__lão, 3[4, qts, cf
arms. emb., bibliot. c| arm. em
jacarandá, 3 banh. em mármore,
copa-cozinha c! arms. em fórmi-
ca, despensa, garagem etc. NCr$

1160 mil a combinar — Visitas 9
x 12 horas - R. Assis Brasil, 86,
portaria c| Sr. Ney - Tratar. Tel.
36-4507 - CRECI 600.

BOTAFOGO - Com ma-
ravilhosa vista para o
mar, vendemos excelen-
tes apartamentos inde-
vassáveis, com 1 sala, .
quarto, banheiro social,
cozinha, dependências
de empregada. Obra
com as fundações pron-
tas, já subindo a estru-
tura. Sinal de NCr$ ..
1 510,00 - Informações
no local, AV. VENCES-
LAU BRÁS, 14, junto à
AV. PASTEUR, até as 22
horas. Construção com
a garantia da SOCICO.
Vendas: JÚLIO BOGORI-
CIN - CRECI 95 - Av.
Rio Branco, 156, sj 801.
Tels. 52-8774 e 22-2793.
BOTAFOGO - Vdo. ótimo ap.
vazio c| 3 qts., sl., dep. emp.
garag. Ver Clarisse índio Bra-

45-302. Ac. fin. ant. Caixa
sinal 9 000. Pode morar. Tra-

tar te!. 32-2199, c' 910.
BOTAFOGO - Flamen^ Sr!
proprietário. Preciso de aps. va-
zios ou ocupados para clien ts:.
Resolvo venda em 15 dias sem
nenhuma despesa. Tratar Tele-
fone 32-2199. C. 910.

COPACABANA - Últi
mas unidades — Adqui
ra sua residência na Rua
Santa Clara n. 335 —
Não perca esta oportuni-
dade de comprar seu
apartamento de sala, 1
e 2 quartos, todas as pe-
ças amplas, quarto de
empregada, boa cozi-
nha, grande área de ser
viço, tanque e GARA-
GEM. Apenss 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-
ilo Otôni, 58, s| 100112

Te!. 43-9205 - Infor-
mações no local das 9 às
22 horas ou em nossos
escritórios. CRECI 450.

IPANEMA - Casa nova, luxo, 2
salas, j. inv., toalcte, 4 qts., ar-
mários, qt., cost., 2 banhs. sociais,
coz., lavand., ótimas dep. empr.,
garagem p| 2 carres, por 
NCrS 210 000, comb. 1 ano. Iné-
dita - Tels: 22-5722 - 42-7151 -
47-1061 - Creci 159.

Fazemos
questão

que o
JB fique

sempre
perto de

você

IPANEMA< - Vendo por CrS 13
milhões h vista, qt., sl,, separa-
dos. fiem decorado. O restante já
financiado pela Caixa, passo o
contrato. Ver e tratar (Sr, Jardel),
na Rua Barão da Torre, 213-406,
das I6h30m ài 17h30m — Ótimo
neçjocio.
IPANEMA — Para entrega vago
ap. de frente c[ 1 sala, 2 qtos.,
banh., coz., dep. empreg. Preço:
CrS 37 000 00 (NCrS 37 000,00)
cl CrS 20 000 000 (NCrS 
20 00,00) fácil. 20 meses. CIVIA.
Trv. Ouvidor, 17 (Div. de Ven-
das 2.0 andar). Tel. 52-8166, de
8,30 às 18 horas. (CRECI 131)

IPANEMA - Aproveite esta ex.
eelent* oportunidade dt adquirir
seu apartamento em Ipanema, no
Edifício Brasil (Incorporação Ci-
vi» • construção, já iniciada, da
Cia Pederneiras), «m um dos me-
lhores locais, na Rui Barão da
Torre, 521, quase esquina d» Gar*
cia D Ávila, Edificio de 4 pavi-
mentos em ttrreno da 1 000 m2

Magnifkos aps. com 186 t
246 m2, constando de — 2 salas,
3 t 4 quartos </ arm. tmb., 2
banheiros, coxinha, 1 e 2 quartot
de empregada, área dt serviço t
garanem privativa. Preço a partir
de CrS 58 424 000 (NCrS ....
58 424,00) - CIVIA - Trv. Ou-
vldor, 17 - (Div. de Vendas, 2.°
andar) - Tel. 52-8166 da 8,30 is
18 horas - CRECI 131.

COPACABANA - Vendo direto
ap. 3 qls., sala etc. Tel. 37-1823.
COPACABANA - Vende-se ótimo
apartamento de frente, sala, quar-
lo, coz., e banh., com vulcapizo.
20 milhões à vista ou 15 milhões
à vista e o restante financ. Caixa
Econ. 92 mil mensais. Tratar no
local, prop. Rua Raul Pompéia
n. 195, ap. 205.

IPANEMA - Próximo ao Caste-
linho. Vtndt-st apartamento dt
quarto a sala separados, tm edi-
fício dt granda categoria. Ji dt-
corado cem tapeies, cortinas •
ar condicionado, além dt arma-
rios embutidos. Entraga-st vazio.
NCrS 28 000, à vista. Ver com o
porteiro na Rua Gomes Carntíro
52. ap. 603. Tratar en K. C. COR-
DEIRO GUERRA & CIA. ITDA. -
Av. Rio Branco 173, 14.° andar
- Ttl.: 31-1895. - CRECI 706.

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.

Você
já pode ir

hoi
a nova'

Agência de,
Classificados do'

JORNAL DO BRASIL
em Campo Grande

: '-*i_í,,
'' ¦ - •¦t**í

_y.
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 aos
sábados.
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PROF. MAZTJRKA

Tenha o máximo de atenção
cora as despesus e contatos com
terceiros. Prejuízos à vista.

Capricórnio (21/12 a 20/1) — Número de norte:
22. Côr: violeta. Pedra: turquesa. Melhora em to-
dos os negócios financeiros e nas amizades e sim-
patias platônicas. Excelente intuição para tratar de
interesses financeiros.

Aquário (21/1 a 20/2) — Número de sorte: 70.
Cór: caíé. Pedra: jacinto. Boa disposição e incli-
nação para os divertimentos, podendo assistir a
festas e visitar pessoas de amizades. Bom tempo
para tratar dos negócios monetárias.

Pe.ixcs (21/2 a 20/3) — Número de sorte: 37. Cõr:
roxa. Pedra: ametista. Harmonia e felicidade na
vida profissional e nos empreendimentos de natu-
reza imobiliária. Mns negativo nos casos amorosos.

Aries (21/3 a 211/4) — Número de sorte: 12. Cór:
tedos os matizes do verde. Pedra: rubi. Grando
atividade nos negócios, sucesso c apoio por parte
de terceiros. Novas esperanças surgirão no lado
.sentimental mas de pequena repercussSo. Bom
tempo para íazer programa com seus entes que-
ridos.

Touro (21/4 a 20/5) — Número de sorte: 35. Côr:
cinza. Pedra: saítra. Eom tempo para tratnr de
assuntos relacionados com a indústria e receber
presentes e dádivas. Periodo desfavorável para o
amor. w

Gêmeos (21/5 a 20/fi) — Número de sorte: 4. Côr:
vinho. Pedra: esmeralda. Periodo favorável para
lucros nos negócios relacionados còm bens e imó-
veis. Boa disposição para o romantismo e passeios
distantes.

Câncer (21/6 à 20/7) — Número de sorte: 29. Côr:
vermelho. Pedra: ágata. Bom tempo para resolver
dificuldades, aumentar as proteções necessárias ao
êxito. Tensão nervosa e certas irritações com os
casos amorosos. Perigo de atritos no lar.

Leão (21/7 a 20/8) — Número de sorte: 93. Côr:
laranja. Pedra: brilhante. Boa saúde c boa dispo-
sição, melhora hos ganhos e aumento de trabalho.
Bom tempo para assistir a festas e reuniões artís-
ticas junto com seus entes queridos.

Virgem (21/R a. 20/9) — Número de sorte: 19. Côr:
nifirrom. Pedra: granada. Melhora na disposição
física e mental, no trabalho. Embaraços nos casos
amorosos principalmente se íôr. com pessoas nas-
cidas sob o signo Câncer.

Libra (21/9 a 20/10) —Número de sorte: 39. Côr:
musgo. Pedra: lapislazúli. Bom tempo para tro-
cas, viagens e mudanças assim como para tratar
de contratos comerciais. Lucros pelos empreendi-
mentos relacionados com a profissão, proteção de
pessoas bem intencionadas c novos conhecimentos
úteis.

Escorpião (21/10 a 20/11) — Número de sorte: 13.
Cõr: creme. Pedra: água-marinha. Prejuízos, des-
pesas imprevistas e falta de cumprimento de res-,
ponsabilidade po/ parte de terceiros.

Sagitário (21/11 a 20/12) — Número de sorte: 38;
Côr: rosa. Pedra: topásio. Disposição um tanto
agitada, projetos irrealizáveis, contrariedades com
pessoas de amizade e com o sexo oposto, , ¦_,;.

Documentos
perdidos,

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 Nepomuceno 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-
nio Oliveira Sampaio, Afonso Alves da Silva,
Aurelina Luz da Silva, Altair. Barbosa de Olivei-
ra. Benedita da Silva Ramos, Bernardo Rzeznik,
Carlos Alberto Gomes.de Almeida, Félix da Con-
ceição, Célia Maria Francisci, Cláudio Gonçalves
Jaguaribe, Célia Gomes de Matos, Cassildo Lare-
do Reis, Cecília de Cotovitz, Ciloel Gomes da Sil-
va, Carlos Nelson Mota de Sousa, Carlos Josó
de Santana, Carolina Oreficl dos Santos, Cleoni-
dio Soares, Diogo Pinto Sabuguelro, Delfim dos
Santos 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 da
Melo, Enoque Natividade, Edson da Silveira,
Eduardo Manuel Ferreira da Silva, Eloisa San-
tos, Emília da Silva Moreira, Estella dos Gua-
ranís, 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-lia Auxiliadora. Lopes Faias, George Marcondes Go-doj', Gérson Mendonça Filho, Gilmar Luis da Cos-ta, Geraldo Ribeiro, Gentil Coelho da Silva, Her-
mani de Azevedo, Heloísa Soares de Lima, Hilá-
rio Lopes, Hércio Coelho Machado Heráclito Pa-lhares, Hercules Ferreira da Silva, Ivã Estelita
Campos, Idemar Dantas, Isaias Pinheiro, IranGuerra dos Santos, Iracy A. de Alencar, João Cor-
leia 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-éé Luís Vüas-Boas, José Carlos de Castro, JoséLuís d'Almeida Campos, José Augusto da Cruz, Jo-velino Ferreira Dias, João Vieira Franca, José Ma-
chado de França, José Lino Gurgel, José Salva-dor Jasmim, José Luís, Joaquim Loureiro, JoséRocha Lima, Jair Correia de Morais, Jorge Ma-deira, José de Barros Mota, Josefa Virgina deMedeiros, Joaquim de Oliveira, Jorge de Oliveira,José Soares, João Adelino da Silva, José Paulo¦da Silva, José Fernandes de.Sousa, Jorge Teles
dos Santos, José Válter da Silva, José Ronaldo
da Silva, Klener Maia dos Santos, Luigi Bruno,Luís Urubatan, Lúcia Marja de Carvalho, Lour-des de Oliveira Brilhante da Casta, Luís Martinsda Costa, Luis Carlos Coutinho, Lafaiete Augus-to Soares Filho, Leoci Gaspar, Luci de Moura Nas-cimento, Luzinete Paes da Silveira, Lisaldo FariasSodré, Luci Gonçalves da Silva, Laudiceria Fran-cisca Vigiani, Leuo Andrade Barros, Maria Antô-nio Moutinho de Almeida e Melo, Marilia 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 Figuelre-do, Maria Teresa de Almeida Ferraz, Maria Cor-reia de Lima Gomes, Marcelo Gelger, Mário Nata-lírio Jordão, Márcio Nunes de Miranda, Marcos
Fernando de Oliveira, Manuel Fernandes Oliveira,
Manuel Alves de Oliveira, Moacir Ferreira deOliveira, Mauro Fernandes Guaraciaba, ManuelArmindo Alves Peixoto, Manuel Francisco Penha,Maria Pinheiro da Silva Melíta Santos, Saleo, Mil-
ton de Sousa, Maria Helena Sampaio Ribeiro daSilva, Maria Lúcia Lins de Sousa, Maurilia Con-
suelo de Sousa Campos, Manuel Antônio da Silva,
Nelson Serra de Castro, Nelson Matias, Natanlel
José Cardoso, Valdemiro Nunes, Nilton Rosa, Ne-
lita Paulina Toblas, Orlando Joaquim de Araújo,
Ociano Ceciliano Braga, Orlando Alves Carvalho,
Odelita Cerqueira, Octaviano Monteiro, Orlando
Gomes Garcia.

ABOLIÇÃO - R. Ferreira Sam-
paio, 142, cl 1 e 2, esq. Sub.
7 851. Vendo cl 2 qts., ti., coz.,
banh. e quintal, c| entr. a par-
tir de 2 700, prest. de 86 mll.
Ver 3.a e 5.*, dai 14 às 17
dom. das. 10 às 12. Org. Orlan-
do Manfredo. R. Darão de Igua-
temi, 86. Tel. 48-0804 - CRE-
Cl 82.

UNS-BÕCA DO MATO

l!NS — Vende-so apartamonto va-
zí.-i, c-m 2 quartos, saia, cozinha,
banhoiro am íôr, dep. d* empru*
rada, 3 varandas, irea, ap. em
ótimo ostado do ecnsarvação, cj
sinteco. Entrada CrS 7 £00 000 -o
o saldo cm prestaçÊns do CrÇ
300 000. Vor na Rua Caiapó, 71,
c| 2, ap. 201. Chaves no n. 87.
Tratar em Mello Affonso Enge*
hh&ftí Ltda., na Rua Constança
B.vbc-.a, 152, grupo 101 — Tels.
29-2092_o 4y-32tl."V
LINS — Vcnrifj-r.c ótimo aparta-
mento vazio, l.a locarão/, acaba*
do do construir, com 2 quartos,
saía, cozinha, banheiro em côr,
á;oa o terraço do 50 m2. Ver na
Rea César Zema; 106, casa 9, aa.
201 — Chaves na rasa 10 — En
trada: CrS 9 000 000 e o saldo
om prestações do CrS 300 000
sem juros. Tratar em Mello Affon«
so Engenharia Ltda., na Rua
Constança Barbosa, 152. grupo
401. Tels. 29.2092 e 49-3261.

MARECHAL HEM.AES - Vdo. prá
dio 2 pav., indep. Cada pav. ct
2 salas, 3 cjIjs., banh. compi. —
Entr. carro. Ter. 256 m2, Mos
íundos casa c/ sala, cito., coz.,
banh. compl. ctc. Cr$ 50 milh.
Fac. Det. 52-3457.

IEOPOÍ.DÍNA

JACAREPAGUA
JACAREPAGUA - Vende-se prá-
ximo a Pjflija Seca casa de 2
q., s., etc. Entr. 2 milhões. Res-
tante a cemb. Trntar a Rua Còt.-
dido Benicio, 1 551 - Próprio.
JACAREPAGUA"- Permutô"um"op.
em Vila Isabel c/ 2 quartos o
dependências c/ sinteco e vulca-
piso, por «sh na Praça SOca ou
nas proximidades. Tratar Rua Pe-
dro Calazans, 26, ap. 203.
VENDEM-SE 2 aperts. dc sala, 2
quartos e outras dependências in-
dispensáveis na Rua Nova do
Amorim, 141 aps. 101 e 201. -
Campinho. Tratar na Rua Santo
Aiiiaro, 80 — Patrimônio.
VENDE-SE prédio por terminar tf
salão 31 m2, sala, 3 quartos com
17m2 e 12tn2, cozinha 9m2 etc.
Garagem com 43m2, varanda t/
45m2 na Estrada dos Três Rios
n.o 9.Z - Tel. 58-8876. NCr$
30 000,00.
VAZIA — 2 qts., 1 sala, varan-
da. coz., banh,, quintal. Ent.
3 000 - Rua Tácito Esmeriz, 191
cl 19 - Tel. 90-2027.

CENTRAL

ATENÇÃO ZONA DA CENTRAL -
Compra e venda de casss, aps.,
vilas, etc. N. Absalão - CRECI
1085, Ex-Diretor da Imob. El-Dou-
rado, e sua equipe comunicam
que estão operando em sua sedo
própria, a Àv. Nova Iorque, 71,
Grupo 301. Bonsuce:io, ao lado
da Praça das Nações. Telefone
30-5724.

ATENÇAOI Vendo de frente ap.
na Rua Pnulo de Frontin, 285, op.
302 edifício nôvo la. locação
alto luxo, fachada de pastilhas,
sob pastilhas, composto de: hal!,
ampla sala, 3 ótimos quartos, ba-
nheiro, copa, cozinha, área, dep,
de empregada e garagem. Nas
chaves 20 milhões o saldo finan*
ciado. Tralar — Tel. 26-0281 ou
46-7603 com Anita Ge'berl. Raro
negócio. Preço 49 milhões — Cre-
ci 763.

ATENÇÃO MEIER - ' Grande
oportunidade. Vendo ap. ci 2
quartos-, sala, cozinha, banheiro
e boa área. Fundação para fazer
mais o outro está quase pronto.
Não ó condomínio. Preço 12 mi*"hões. 

Entrada 5 milhões, saldo
em prestação de 150 mil. Ver à
Rua Paulo Silva Araújo, 119.
C\ construtor e tratar à Av. Ma-
rechal Floriano, 143 s| 902 c| Fe-
lipe Moura Filho. CRECI 139.
ABOLIÇÃO - Vazio, vd. 2 qts.,
2 salas, coz., banh., quintal, fte.
de rua, Teixeira de Azevedo, 208,' 

1; Org. Orlando Manfredo —
Barão de Iquatemi, 86, Telefone
48-0804. CRECI 82.
ATENÇÃO - Meier - Cachambi:
Vendo Rua Cap. Rezende, 20ó
ótimos ap.. tipo casa ci salão, 2
qts,, cop-coz., banh. cor ti qto. e
bnnh. .empreg., área toda azu-
lejada. l.a locação cj npenns 2
ap. pl andar c| 2 frente cj ent
á combinar. Rest. até 5 anos. ¦
Ver cl prop. na casa 34 não é
vila, bairro ou 29-9502, e/ So
bral C. 201.

ABOLIÇÃO - Casa, 2 q„ sala,
etc, quintal, (pelo preço, não
podo ser paiacete). 3,5 de en-
Irada, resto a combinar. 49-1270
— Aceito corretor.

A MAIOR OPORTUNIDADE IMO-
BILIARIA — Vendo-se mapnífíeo
conjunto residencial composto do
finíssima residência • 2 ótimes
apartamentos, com garagens «
dependências para empregadas.
Grandioso terraço panorâmico to<
do coberto com telhas plásticas.
Construção rocím-termitmda. Ain-
da não habitados. Acabamento
esmerado. Localixarão excelente,
Vor e tratar na Avenida Subur
bana n. 9 862 casa 15 — Casca-
dura ou pelos tols.: 52-1109 —
42-1708 ou 91-0998.
ABOLIÇÃO - Vende-se excelente
ap. cl 1 qtos., sala, coz., dep.
compl. empregada, garagem. 3
mil. de entrada, saldo a longo
prazo. Rua Bráulio Muniz, 111,
op. 206 - Tel. 22-8936.

MADUREIRA - Vonde-se aparta
mento vaxio com 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, ároa grando,
vaga para auto. Enlrada Cr$ ...
4 500 OCO o o saldo em presta
ções de CrJ 200 000. Ver na R
Américo Brosiüense, 241, fundos,
ap. 104 — Ciiaves com o encar*
rogado. Trator com Mollo Affnn-
so Engenharia Ltda., na Rua
Constança Barbosa. 152, grupo
401. Telofonrs 29.2092 e 49-3261.
MÉIER — Vendem-so ótimos apor
tamentos Ia. lociçüo em edifí-
cio sobra pilolis, ccm 2 qts,t sa
ta, tondo a coilnha, banheiro o
írea em côr, dep. empropada o
garagem. Tôdas as poças são am'
pios. Para enl-ena om 90 dias,
Entrada CrS 3 000 000 • o saldo
em prestações do CrS 229 430 fi
nanciado pola Caixa Econõmicc
cu Instituto. Tratamos do finan-
ctamonto. Vor na Rua Paulo SÍ'-
va Araújo, 276, esquina de Ma*
rio Caldoraro. Tratar cm Mollo
Affonso Engenharia Ltda., na R,
Constanç.1 Barbosa. 152, gruno
401. Tolcfonos 29-5092 a 49.3261.
MESQUITA - 18 casas e 3 lòias
tudo 15 mil só h vista. Aceito
VW. Rua Minas Gerais, 450 - 5
minutos a pó.

MESQUITA — Terreno plano me-
dindo 25 x 100 situado na Rua
Lidia, 115-117. Preço: Cr$ .
8 000 000 (NCr$ 8 000,00) com
50% financ. 3 anos. CIVIA. Trv.
Ouvidor, 17 (Dlv. de Vendas 2.°
anclar. Tel. 52-8166, de 8,30 às
18 horas. (CRECI 131).

MÉIER — Cachambi — Vendem-se
2 casas sendo uma do 3 quartos,
2 salas, cozinha, banheiro, va-
randa, jardim, quintal • quarto
de empregada, outra de quarto,
sota, cozinha, banhoiro e quin-
tal. Entrada Cr$ 14 000 000 a o
saldo oin prestações do CrS ...
350 000. Ver na Rua Henrique
Boiteux, 120. Tratar em Mello
Affonso Engenharia Ltda., na Rua
Constança B.irbosa, 152, grupo
4G1. Tal!. 29-2092 • 49.3261.

MÉIER - TODOS OS SANTOS -
Vendo-se a casa n. 107 da Rua
Santos Títara, com 3 quartos, sa-
la, 2 cozinhas, 1 banheiro social,
banhoiro do omprogada, area e
terraço. Entrada CrS 8 500 000 o
o saldo em prestações de Cr?
250 000. Tratar em Mello Affon-
so Engenharia Ltda., na Cons-
tança Barbosa, 152, grupo 401 —
Méier. Tels. 29-2092 a 49-3261.

MÉIER - TODOS OS SANTOS -
Vende-se o lote de n, V, da
Rua Padre Ildefonso Penalva, 304,
Entrada de CrS 2 500 000 • o
saldo om prestações dn Cr$ ...
200 000. Tralar em Mello Affon.
so Engenharia Ltda., na Rua
Constança Barbosa, 152, orupo
401. Tels. 29-2092 e 49-3261.

Mé I ER — Caca do luxo, eni.
vazia, altos e bxs., ó qts., 2
sls., 2 salões, 4 banhs. sociais
dop. empreg., , gar., toda a óleo'aje 

Parquet. Infs. Org. Orlan-
do Manfredo. Barão Iguatemi, 8ó

Tel. 4B-0804 - CRECI 82.

GUADALUPE - Vendo pare ren-
da, 4 casas, 3.2.2 rendo 400. —
Preco 20 000 por tôdas. Tratar
Av. Rio Branco, 185 sl 602. -
Tel. 52-1922. CRECI 670.

REALENGO - Piraquara - Vdo.
3 casas separadas. Sala, 2 qtr.,
cor., banh., var. etc. Tôdas laie
e muradas. Terr. I 005 m. Entr.
5 milh., saldo 3ó meses. Deta-
lhes tel. 52-3457.

RESIDÊNCIA - C| terreno 11x36
Rua Basllio de Brito, 248 -

Mcicr. Ver no local diariamente.
Preço e condições de pagamento
a combinar. H. MARTINS í. MO-
LINARI LTDA. - Sete de Setem-
bro, 88 s| 604|6 - Tel. 22-3655

CRECI 265.

REALENGO - Jardim IVambi -
Vende-se terreno de esquina
360m com uma casa na laje. Rua
Cosmorama, 412 — Preço NCr$
12.000 com 50% de enlrada —
Aceita-se oferta.

TERRENOS prontos para construir-
GB — Vendom-s» vários lotes com
toda condução na poria, madin*
do 9x55 • 10x95,. aem «ntrada,
prest. 30 mü. Ver • tratar no
local. Estrada Santa Maria, esq.
ds Estrada do Tinguí, na Barra-
ca Amarela de Terrenas: na Esta-
ção de Campo Grande, tomar os
ônibus S-21 ou S-22 o saltar no
Largo do Tinguí, Iodos os dias,
inclusive aos domingos. Telefo»
na 30.5489.

VILA DA PENHA - Casa vdo.
com sala, 2 bons qts., banheiro
em côr, copa, coz., dep. 75 m2
c/ paragem. Preço nunca visto

16 milhões com 8 à vista o 8
em 3 ancs. Ver Rua Engenheiro
Augusto Wernek, 160, mais inf.
23-6314.

VENDE-SE na Piedade, lado Av.
Suburbana, 3 casas, 1 esti v«
zia, 2 de negócio com moradia
Tratar com proprietário. Rua Had
dock lobo, 217, casa 22, ap.
101. Não se atende corretor.

ATENÇÃO ZONA DA LEOPOL-
DINA — Ccmpra e venda da cá.
sas, nps. vila; etc. N. Absalão —
CRECI 1085, Ex-Diretor da Imob.
El-Dourado Ltdn. e sua equipe
comunicam que estão operando
om sua sede próprio, na Av. No-
va Iorque, 

'71, 
grupos 301. Bon-

sucesso, ao lado da Praça das
Nações. Tel. 30-5724.

BONSUCESSO - Vende-so 6ti.no
loto mudlndo 8,00 x 16,00. Ei
Irada CrS 1 300 000 a u saldo
om prestações do Cr$ 100 000 —
Var na Av. Itaóca, 2 03ó, lete
400. Tratar em Mello Affonso En-
gonharia Ltda., na Rua Constan»
ca Barbosa, 152, grupo 401. To-
lefcnoi 29.2092 a 49-3261.

ALÔ, J. América. Vdo. terr. Rua
Frederico Jopim. 6 milh. c/ 2
e 100 p/ més. Tral. Av. B.' dt
Pina, 914, ,/ 508. Imcb. Cremil
da. 30-3195. CRECI 249.
APARTAMENTO vazio, Jardim Viv
ta Alegre. 2 quartcs. Rua Roge-
rio Cardoso c/ 5 milhões e meio
de entrada e 200 mil p/mOs. Vendo
Av. Brás de Pina, 914 s/ 208
IMOB. CREMILDA - 30-3196 -
CRECI 249.

CASA vazia prox. a Praça do
Carmo, c| quarto c snla de l.ije.
otlmo terreno p. construir outra
Prcro 12 c[ pequena entrada a
cembinar prestações de 150, sem
jures. Tratar ccm o próprio. Rua
Vicente Salvador ló. Tol. 30-241"
prox. *\o mesmo.

CASA --VILA-DA'PENHA -* 2
qts., 5. coz., banh., sancas, fio-
ròes e sinteco, entr.: 9 000, prest,
200. Tral. Av. Brás de Pina,, 1 459
próx. Bicão — V. Punha — Be-
biano.

APARTAMENTO - 3 qts. frle. nô-
vo, vzo. Vendo E. 1 800, P. 165.
Cern. Mend. 406. Entrar 262 -
Estr. V. Carv. (Igreja) 46-4797 -
Veja. Ainda tem,
ATENÇÃO Praça do Carmo, vondo
ólima casa de 3 quartos de la-
Je, grande quintal nn Av. Bros
de Pina. Ent. 12 ou 18 a visla -
Tratar Est. Vicente de Carvalho
1 568.
ATENÇÃO - Terrencs — Praça do
Carmo c Vila de Penha — Ven-
do diversos com ent. o parlir de
2. Saldo a combinar — Tratnr
Estrada Vicente de Carvalho,
1 568 — Praça do Carmo.

ATENÇÃO - Praça do Carmo -
Vendo ólimo ap. em frente ao
Edifício Mello com 2 quartos. —
Enlr. 8 saldo 200 - Tratar Est.
Vicente do Carvalho, 1 568 -
Praça do Carmo.

ATENÇÃO - V. da Penha |to. da
Av. Braz de Pina — Vendo 2
casas em terreno 10x34, 1 de 2
qts., s., coz., banh. Outra de qto..
sl., coz., bani:. - Enl. 7 000 p|
250 trntar — Trav. Brandura, 516
L. do Bicão -- Cetel 91-0195 -
Vitalino.

ATENÇÃO - V. da Penha -
Vendo luxuoso ap. tórreo cj ga-
ragem e terreno 3 qts., salão,
copa, coz. banh. em cor, vnran-
da. Ver na Rua dn Inspiração,
236 e trator Trav. Brandura, 51á
L. do Bicão - Cetel 91-0195 -
Vitalino.

ATENÇÃO - V. da Ponha - Vdo|
ap. de qto., il., coz., banh. em
cor, varanda — Ent. 3 000 pj
115 — Tratar Trav. Brandura, 51ó
L. do Bicão - Cetel 91-0195 -
Vitalino.

JARDIM VISTA ALEGRE - Vdo.
terreno jto. da Av. Braz de Pina,
10x30 - Ent. 3 500 p| 100 -
Tratar Trav. Brandura, 516 — L.
do Bicão - Cetel 91-0195 — Vi-
to lino.

ATENÇÃO - V. da Penha - Vdo.
luxuosa casa 3 qls., salão, copa,
coz,, banli, em cor, varanda. —
Ent. 12 000 p. 300. Tratar Trav.
Brandura, 516 L. do Bicão — Ce-
tel 91-0195 - Vitalino.

APARTAMENTOS NOVOS - V.
Penha, c/ 2 qts. 4 x 4,20, sa-
ão, copa, coz. bani», em côres,

entr. 4 500, prest. 220. - Trat.
Brás do Pina, 1 459. próx. L.

icão — V. Penha — Bebiano.

JARDIM AMÍRICA - Vende-se o
lote 11 da quadra 36, Rua Robert
Schuman. Ent, 1 950 mil, o saldo
em presTflçõos. Tratar no Jardim
América — Rua Jornalista Geral-
do Rocha, 205. Teli. 91.233J *
30-5489 - CRECI 231
OLARIA — Vencio ou aluqo ap.
sala, 3 quartcs. Ver Rua Dr. A!-
fredo Barcelos, 125, ap. 201 das
10 òs 17 horas.

APARTAMENTO nôvo e vaiio c,
2 qts., sala, cot., banh., área c,
tanque, saneai e florões. Vende-
se na Rua Padre Poronolle. Pre*
ço: 14 milhoos, ent. 4 500 mil,
prest. 160 mil tft'; Tratar n<ft
Jardim Américo. Rua Jornalista
Geraldo Rocha, 205. Tels. 91-2335
• 30-5489 - CRECI 232.

OLARIA — Vendo ap. da frente
à Pça. Moreira de Barros, 24-303
c/ hall, varanda, sala, ql. e deo.
Peças amplas e orejados. Locaii-
zação excelente. Cr$ 9 000 000
financiados. Ver no local diária-
mente das 9 às 12h

ATENÇÃO - Vista Alegre - Aps.
novos e vazios cí 2 qts., sala,
coz., banh. e área com tanque.
Vendem-se na Rui ItacoatUra, En<
trada 3 700 mil, prest. 170 mil,
sl). Tratar na Av. Brás de Pina,
96, loia (Largo da Ponha). Tele-
fone 30.5489 - CRECI 232.

APARTAMENTO - Primeira loca-
cão, com 3 qts., em Higienópo-
lis, Entr. 6 milh.. ou menos.
Mensal 100 mil. Int. Rua Uranos
n. 497, s| 101.

OLARIA - 2 últimos ent. 1 va-
zio, nt. a partir de 4 900, vd.
2 qts., sl., coz., banh., rest. s|
furos e uma casa em terr. 10 x
22. Ver 14 às 17, dom. 10 às 12.
Rua Leopoldina Rego, 488. Org.
Orlando Manfredo — Barão de
Igualem., 86 — CRECI 82. Tel.
48-0B04._
PENHA" CIRCULAR - Vendo"ümã
boa residência varanda, sab, 4
qtes. coz. bnnh. area, garagem
terreno 18x30 a 200 meiros da
Rua Lobo Júnior ent. 10 milhões,
prest. 300. Tr. Av. Brás de Pina
849. Tel. 30-3062. P. do Carmo.

BONSUCESSO - Vendo casa sa-
Ia, qto. coz. banh, area com ent.
para carro ent. 3 milhões. Prest.
120. Tr. Av. Brás de Pina, 849.
Telefone 30-3062. P. do Carmo.

PRAÇA DO CARMO condução na
porta local espelacular, casa va-
zia com varanda, sala, 3 qtos.
coz. banh. area terreno 10x30,
murado com garagem, ent. 6 500
prest. 150. — Tr. Av. Bríi de
Pina 849. Tel. 30-3062. P. do
Carmo.

BONSUCESSO - V. terreno dc
esquina 20x17 Rua Caminho Ita-

nrê — Esquina c| Engenheiro
Manuel Segurado, 23 — Trotar Av.
Automóvel Club, 5 332 ao lado
Pôifo Essa.

BONSUCESSO - Entr. va/io, R.
Tangará, 537, ap. 302. Vendo c|
2 qts., sala, coz., banh, compl,,
var., área cj tanque. Vcr no lo-
cal, de 2.a a ó.a, das )<J às 17

Org. Orlando Manfredo, Rua
Barão de Iguatemi, 86. Telefone
480804. Creci 82.

BRAS DE PINA - Vende-se óli-
ma casa com sala, 3 quartos, de-
pendência» e quintal. Grande fa-
cilidade de pagamento. Tratar pe-
Io tcl. 26-5210.

BONSUCESSO - Centro - Vende
terreno do 11x50, plano com to
dos melhoramentos • murado na
Rua Bonsucesso entro oi números
4941512. Próximo ll Praças das
NacÕes e Bonsucesso. Negócio dl-
reto com oi proprietários Nelson
ou Domingo*. Facilita-se parle
mais informações telefones..
30-1694 ou 30-4191 a qualquer
hora.

ABOLIÇÃO - Vendo, melhor
oferta à vista, terreno c/ 360
m2. R. Teixeira de Carvalho, a
50 ni da Av. Suburbana, c/ 2
casas abandonadas. Tel. 27-0443.
BENTO RIBEIRO - Casa para cn-
trega Imediata o Rua Divisória,
132, em terreno de 10x44, e] va-
"anda, 1 sala, 2 q., banh., coz.,
s| alm., 2' q. e dep. empreq. —
Preço: Cr$ 30 000 000 (NCrí
30 000,00), c| 60% financ. 40
meses, sem iuros. CIVIA — Trv.
Ouvidor, 17 (Div. de Vendas 2°
andar). Tel. 52^81é6 ,de 8,30 às
18 horas. (CRECI 131).
BENTO GONÇALVES - Sala, 2
quartos, varanda, pç. ampla. —
Ae. Caixa. 3 000, ain. 45-3983
- Creci 190.
CASCADURA - Vendem.» óti.
met apartamentos corn 2 quartos,
sala, cozinha, banhoiro m área —
Entradi CrS 3 500 000 • o aai.
do em prestações de CrS 150 000
ou financiado por Caixa ou Ins-
tiluto. Ver na Rua Padro Telôma-
co, 38 • tratar em Mello Affon.
so Engenharia- Ltda., na Rua
Ccnstança Barbosa, 152, grupo
401 - Méier. Telefonei 29-2092
ou 49-3261.

CASA — Compro, de sala, 1 ou 2
quartos, diret., propriet., pref. E.
Dentro ou Imediação, c| 4 milhões
de enlrada. Tratar com o Sr.
Lopes, na Rua Pernambuco, 512,
ap. 501 ou tel. 29-6323.
CASA — Piedade, 2 qts., sala,
coz., da laje. Rua Amália, 278 —
5 000 entr., resto a combinar. —
Transversal à Padre Nóbrega, ôni-
bus 279 — Entrega vazia.
CAMPINHO ¦- Est. Intendente
Magalhães, 323, c/ 47, vd. 2 qts.
sala, coz., banh., laje e tacos. —
Ver local. Org. Orlando Manfre-
do. Barão de Iquatemi, 86, Tel.
48-0804. CRECI 82.

CACHAMBI - Vendo casa 3 qts.,
2 salas, coz., banh., terr. 11 x
23. Vcr Barcelona, 21. Org. Or-
lando Manfredo, Barão de Iguate-
mi, 86. Tel. 48-0804. CRECI 82.
ENGENHO NÔVO - Vendem-se
otímos apartamentot com 2 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro e
áree a partir de Cr$ 3 700 000
do entrada • o saldo em presta-
ções de CrS 150 000. Ver na R.
Dona Francisca, 388, ap. 302 «
304, (vaiio). Aceita-se financia-
monto pela Caixa ou Institutos.
Tratar cm Mello Affonso Enge-
nharia Lida., na Rua Constança
Carbcsa, 152, grupo 401. Tels.
29.2092 • 49-3261.
ENCANTADO - Entr. vazia, casa
Carimundo de Melo, 215, fds.,
vd., 2 qts., sa'a, coz., banh., ter.
8x15. Org. Orlando Manfredo —
Barão de I nua temi, 86. Telefone
^8-080-',. CRECI 82.
ENGENHO NÔVO - Entr. vazio
«p. 302, frente, Cens. Jobim,
219, 2 qts., sala, coz., banh.
Ccmpl, dsp. de emp., qar. Ver
local. Org. Orlando Manfredo, R.
fiarão de Iguatemi, 86. Telefe-
ne 48-0804 - CRECI 82.
MAGALHÃES BA5TOS - Condu-
ção na porta casa vazia, medes-
ta com sala, 2 qtos. cor, banh.
area terreno 10x20 ent. 2 mí-
Ihões, prest. 100. Tr. Av. Bris dc
Pina 849. Tel. 30-3062. P. do
Carmo,

UM BOM
ANÚNCIO
TEM QUE
SER BEM
ESCRITO

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-
Ihamos 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
JORNAL

BRASIL

CASA DE LUXO, vajia, c/ 2 qts.,
sala, copa-coz., com 22 m2, ba-
nhtiiro cm côr elc. Vende*se na
Rua Ccnsolheiro Mslrolos. Proço
22 mÜhõos. Entr. 8 milhões, prost.
250 mil, %f j. Tratar no Jardim
América - Rua Jornalista Geraldo
Rocha 205 - Tols.: 91-2335 a
30-5489 - CRECI 2.12.
CORRETORA SUBURBANA LTDA.
Compra 

'—_ 
Venda — Administra

seus i.nóvois, qualquer problema
resolva-o na hora. fí, José Mai
ricio 101, sl 212-13 - PenflB.
30-1336.

CIRCULAR DA PENHA - Agora
cl 3 milhões ent. parte 120 dlns.
Casa vd. 2 qls., sl., coz., banh.,
terr. 7x20 e 1 terr. 8x15. Rua
Irnpuá, 187. Ver dom. 10 às 12
3.» a 5." 14 òs 17. Orrj. Orlan-
do Manfredo. Barão Iguatemi,
86. Tel. 48-0804 - CRECI 82.
HIGIENÓPOLIS - As 3 últimas
casas c| ent. partir dc 2 800 vd.
I e 2 quartos, sala, coz., banh.,
Vcr. Félix Ferreiro, 1S0 das 14 às
17 dom. 10 òs 12. Org. Orlan-
do Manfredo. Barão Iguatemi, fló

Tel. 48-0e04 - Creci 82.

ROCHA MIRANDA - Vendo ter-
reno de 15x50, com 4 casas mo-
destas, lui e igua, 15 milhões
com 3 500. de entr. c 150 por
mês. Tralar na Rua Dr. -Arruda
Negreiros, 65, S. J. Meriti, com
José.

JARDIM AMERICA - Vendo lin-
do apto. vazio condução na por-
ta, pede mudar hoje com sancas
e fiorÕes. louças todos em co-
res com varanda, saln, 2 qtos.
coz. banh., area armários embu-
tidos, ent. 3 milhões, 90 dias,
mais 2 milhões, prost. 200. Tr.
Av. Eras de Pina 849. Telefone
30-3062. P. do Carmo.

VAZ LOBO - Aps. de 1-2 e 3
quartos, sala, dependências etc.
Vende-se financia por Cx. Econô-
mica ou outra autarquia, todos
ocupados. Tel. 30-7830, após 10
horas diariamente.
VICENTE DE CARVALHO - Av.
Meriti, I 504. Vdo. casas de 1 e

qts., sala, coz., banh., area,'a|e 
e tacos, c] entr. a portir de

300. Org. Orlando Manfredo -
Barão Iguatemi, 36 — Telefone:
48-0804 - CRECI 82.

GOVERNADOR
ATENÇÃO - Vendo casas e ter-
renos, no Jardim Guanabara. Av.
Erasmo Draga, 227, sl., 514. Tel.
22-2393. Hermes até 12 horas.
ATENÇÃO - Vendo no Jardim
Guanabara, belíssima residência
de luxo, a 100 m tia praia com
gsragem para 2 carros ijrandes.
Informações até 12 horas. Tele-
fcne 22-2393. Hermes.

PENHA — Condução na porta
grande terreno 10x40 plano, agua
luz, rua calcada ent. 2 500. —
Prest. 100. Tr. Av. Bris de Pina
849. Tel. 30-3062. P. do Carmo.
PENHA - Casa vaii», da fronte,
c" 2 qts,, 2 salas, copa, coz.,
banh, Vende-so na Rua Belisário
Pena, 718. Ent. 8 milhões, prest.
250 mü s;Í. Ver no locat a Ira-
tar na Av. Brás da Pina, 96,
leia (Largo da Ponha). Tel. 30-5489
- CRECI 232.
PENHA — Casa qt., sala, cor.,
banh., torreno 10 x 40 — *n.r.
6 000. p| 150. Tralar na Rua Ló-
bo Júnior, 1238 - Tel. 30-3311,
i vista, 10 000.
PENHA - Terreno 10 x 20. Entr.
2 500, pl 80. Tratar Rua Lobo
Júnior 123B. Tel. 30-3311.

PARADA DE LUCAS - Casa 2
qts., 2 sls. coz. banh. 2 terrenos
8 x 35. Ver Rua Bucareste, 523.
Tel. 30-3311. Hoie e amanhã.
PRAÇA DO CARMO e Bonsuces

— Vendo casa de qto., sI.L
coz., ban. e quintal — Ent.
3 500 p| 150 tratar Trav. Eran-
dura, 516 L. do Bicão — Cetel
91-0195 - Vitalino.

PENHA----Casas corn" 2; qti.;. »«•
Ia, bons terr. nas melhores ruas
apenas 6 000 entr, saldo como
aluguel. Trat. Rua José Mauricio
101 s|21_2_-_ Penha.
PENHA — Praça do Carmo ap.
vazio 2 qts., sl., pto. condução,
apenas 4 000 entr. prest. 170 sü-
Trat, Rua José Mauricio 101 s
212. Penha.
PRECISAMOS para clientes, aps.
ou casai c| 1, 2 e 3 qti. de
Bonsucosso à Vita da Penha. —
Tratar tel. 30-5489.
RAMOS — Estação — Ap. térreo,
com 2 qts., etc. Entr. 8 milh. —
Mensal; 200. Tratar na Rua Ura-
nos, 497, s/ 101 — Bonsucesso.

RAMOS — Rua Teixeira Franco,
27, ap. 301 - Ver no local, 2
quarlos, sala, banh., cozinha, área
c/ tanque, querto e W.C. p/
emp. Pintura óleo, sancas. Preço
e ccndições de pagamento a com-
binar. H. MARTINS í, MOLINARI
LTDA. — Sete Setembro, 88, s/
604-6 - Tel. 22-3655 - CRECI
265.
RAMOS - Vdo. terr. 9x25 c/
casa mad. Sinal 1,5 milh. Tr. bio*
co 46, ap. 202 — lAPC-Olarlo.

RAMOS, - ap. 3""q7s~sl7~(ptõ'.
praia )apenas 4 000 entr. prest.
200 sij. Trat. Rua José Mauricio
101 sl212 - Penha.
RAMOS - Casa 2 qts., sala, co-
pa, cozinha banh. completo, ape-
nas 5 000 entr. prest. 150. Trat
Rua José Mauricio 101 a| 212 -
Penha.
TERRENO INDUSTRIAI 10x40 -
Preço 6 milh. Ver elrar da Car-
brasa. R. Granada jto., depois
210 - Trat. 30-7582.
VILA DA PENHA - Largo do Bi-
cão, vendo lindo aplo. novo va-
zio com garagem, sala, 2 qtos.
coz. banh. area sancas, florões,
sinteco ent. 6 500. Prest. 170.
Tr. Av. Braz de Pin» 849. Tele-
fone 30-3062. P. do Carmo.
VILA DA PENHA - Condução na
porta vendo cesa laje, varanda,
sala, qto. coz. banh. area, terre-
no bem grande ent. 3 milhões,
prest. 100. Tr. Av. Bris de Pina,
849. Tel. 30-3062. P. do Carmo.
VENDE-SE no Cenlro da P.nha,
ip. ej 2 qts,, sala, cox,, banh.
de frente, na Rua Santa Erigida,
37, ap. 203. Sinal 3 SOO mil,
prest. 185 mll s||. Ver na local
• tratar na Av. Bris de Pina,
96, loia (Larga da Penha). Tele-
fone 30-5409 c CRECI 2.12.
VILA DA PENHA - Ap. nôvo
vazio, c| 2 qls. i„ coz., banh.
Entr. 5 000, prest. 180, Av. Brás
de Pina, 1 459, próx. L. Bicão.
V. Penha — Beblnno.
VISTA ALEGRE, ap. vazio ci 2"
qts., %., copa, coz., banh., entr.
p| carros, jardim, entr.: 5 000,
prest. 200. Trai. Av. Brás de Pi-
na, 1 459, oróx. L. Bicão — V.
Penha — Bebiano.
VENDE-SE um terreno 10x45,
cam. es casas e um barraco na
Rua Oslo, 285 - P. Lucas, com
o Sr. Otaviano, das 7 às 20hs.
PENHA — Casa de vila, vazia,

qts., sl., coz., banh. Entrada:
500, pl 150. Tralar Lobo Jú-

nbr. 1238. 30-3311.
VENDE-SE um terreno ccm 2
meia-águas e uma benfeitoria na
frente. Rua Cacequi n.° 108 —
Tratar R. Tapevi n.° 12.

AUXILIAR E RIO DOURO
VENDE-SE terreno com 500 m2
bem pento, livre e desembara-
çado na Rua das Safírai, 248 —
Honório Gurgel.

ATENÇÃO - Irajá - Vdo. 2 ca-
ias de 3 qts., s.( copa-coz. e
banh. cm côres jard., garagem,
ler. 11 x 47, entr. 15 000 fa-
cilitedos, prest. 350 — Tratar na
Av. Brás de Pina, 1 459 préx.
L. Bicão - V. Penha — Bebiano.
CASA VAZIA - Vende-se, 2 qts.
s., coz., banh., lage, varanda, 1
barraco nos f. NCr$ 15 000 —
Ent. 5, prest. 250. Vor e tratar
ccm Frei Ias a Rua Lopo Diniz
131.
COLÉGIO — Vende-se umn casa
e dois aps. à R. Jacc, 524 -
Tralar c| Dr. William. Rua L
cinio lago, 91 s| 604.
ENGENHEIRO LEAL !.- Vendo ca-
sa vazia com 2 quartos, demais
dependência. Rua Américo Ve;-
pucio, 36 casa 4, preço 20' mi'
Ihões com 7 entrada, restnnte co
mo aluguel. Ver no local.
ÍRAJA — Vendo casa 2 qls-, sl.,
coz., banh., em r. calçada — Pre-
ço à vista 7 000 — Tratar Trav.
Brandura, 516 — L. do Bicão —
Cetel 91-0195 - Vitalino.
PILARES — Vende-se lerreno pia
no, frente de 20x16 na Av. João
Ribeiro, área total de 585 m2.
Negócio direto. Tratar Or. Ber-
nardes. R. Assembléia, 72-5.°
sav. Tel. 32-6868 - NCrS 
25.000,00.
ROCHA MIRANDA casa loio con-
dução na pcrta com varanda, sa-
la, quarlo, coz. banh. area terre-
no, jardim, garagem ent. 3 mi-
Ihões, prest. 100. Tr. Av. Braz
de Pina 849. Tel. 30-3062. P. do
Carmo.

ILHAS

GOVERNADOR - Vdo. 2 casas,
2 qts., snla, dep. cada, urgen-
le. 13 000. C| 6 500. Ent. rest.
200 mensais. Tratar Rua Mon-
joio, 175. Tel. 306 - 22-5643 e
22-B330.

GOVERNADOR - Vdo. paiacete,
3 qts., salão reversível, dep.
emp., qts,, hosp. ap. chofer,
urgente. 110 000. Ent. 60 000.
Rest. longo prazo. Tratar Rua
Moniolo, 175. Tei. 22-5643 e
96-0338.

ILHA DO GOVERNADOR - Jar-
dim Guanabara — Vende-se oti>
mo terreno medindo 21 do fren*
te, 35 da fundos, fechando noi
fundos com 6 metros. Entrada de
Cr$ 3 500 000 e o saldo em
prestações de CrS 200 000 lem
iuros. Ver na Rua André* Cusaeo,
Q. 44 - l. 4 - Tratar em Mello
Affonso Engenharia Ltdo., na Rui
Constança Barbosa, 152, grupo
101. T.I». 29.2092 • 49-32èl.

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-
RIA 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.
ILHA — Vdo. terreno plano à
Rua Monjolo, c| 2 500. Ent.

rest. 150. Tratar Rua Monjolo,
175. Tel. 22-5643 a 2Í-8330.

ESTADO DO RIO
NITERÓI
ARARUAMA - J. Vistorama, 5
min. centro 200m do mar — V.
9 lotes 12 x 30,6 juntos, 3,5
entr. ou 10 è visla. 49-1270.
CASA — Financiada à vista
Rua Otávio Vilela, 94 — Muluí

S. Gonçaio — Aproveite feita
ao gosto, com 4 qts.. 2 sls., 2
varandas, centro de terreno, b.
garagem, muita igua. Condução

Toda laje — Fruteiras etc.
SANTA ROSA - Vendo casa c;
3 qts., sala, copa, coz., banh.,
quintal e dep. compl. emp. -
Tratar Celta. Tel. 22-9361, com
Dilma.
TERRENO — Araruama, vende-se
ou troca-se p/ Rural — Tratar
.1 Vanderlei, 31-4144.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
VENDE-SE residênda - Grando
iardim, 1 300 m2 planos. Rua
Vise. do Itaboral, 485 - Va|.
paraíso.

PETRÓPOLIS - Vendem
se apartamentos de sa-
la-quarto, banheiro e
kitchnete e duplos, qua-
se prontos, e outros p
entrega em um ano, no
parque do Hotel Sítio
Taquara, da Associação
dos Servidores Civis do
Brasil, com direito a tô-
das as piscinas, hípica,
tênis etc. Tratar na Av.
13 de Maio, 23-D -
subsolo — Edifício
DARKE.
PETRÓPOLIS - Vendo casa dois
quartos, salão, varanda, dep.
completas. Tratar Sr. Rui, das
9 is 12 hs. - 31-3154.
PETRÓPOLIS - Araras, Km 5, 4,
3. Vendo áreas ccm cachoeiras
desde 5 OOOm a 145 500 mensal.
Te!. 22-3344.

TERESÓPOLIS-FRIBURGO
TERESÓPOLIS - Vendo 6 000 m2
— Rua Manuel Lebrão — NCr$
75 0C0, troco p/ lo|a S. Cris-
tóvío ou Teresópolis. PiVanga —
42-4070.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS
CASAS ~ Nova Iguaçu — Vendo
casa com coilnha om azulejo •
ladrilho, banheiro com louça em
côres, 2 quartos, sala, varanda,
água • lux, • tonho outras ca-
sas ccm entradas a partir do
NCrS 1 000,00 • prestações a
partir do NCrS 80,00. Diretamen-
to com o proprietário Bernardino.
Av. Nilo Prranh,, 38, sala 5 —
Nova lgua;u.
GRAMACHO - Vende-se terreno,
água, luz, licença para construir.
Av. Botafogo, ao lado do n. 657.
Facilita-se. Entr. 1 700. Infs. pl
tol. 42-8593.
NOVA IGUAÇU - Vende-se casa
com 2 quartcs e sala. 4 000 000
ccm 50% de entrada. Informa-
ções com o Sr. Costa, na Rua
Belfort Roxo, 316 — Barbearia —
Copacabana.

SEU APARTAMENTO
está quase
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[EDIFÍCIO BAURU]
Rua Pinheiro Machado, 62

(próximo ao Palácio Guanabara e ao Fluminense)
8 pavimentos « 2 apartamentos por

andar e de frente; com 199 e 231 m2
2 salas, 3 e 4 quartos c/armários

embutidos, 2 banheiros, copa-cozinha,
dep. do empregada, área e

garagem privativa.

vá visitar
SEU FUTURO APARTAMENTO,

QUE ESTÁ QUASE PRONTO E SERÁ
ENTREGUE ATÉ AGOSTO

PRÓXIMO, APROVEITANDO A
EXCEPCIONAL VANTAGEM DE

ADQUIRIR TODA A OBRA
JÂ EXECUTADA, A PREÇO FIXO.

preço a partir de

Cr$ 60.768.724
JNCr$ 60.768,70)

S.A.

Incorporação

CIVIA
Travessa Ouvidor, 17 ( Divisão de Yendas
2." andar) - Tel.: 52-8165 - de 8,30
às 18 horas - CRECI 131

Informações no loca! das 9 às 13 lioras e das 14 às 18 horas.
Estacionamento na Rua Moura Brasil, muito próximo ao edifício.

NOVA IGUAÇU - Velo. terreno PASSA-SE uma loja, contrato nô-
525 m2, Agua, luz, rua calçada,
cond. à porta. 3 500 milh. 50°/
i virta. Telefono 52-3457.
NOVA IGUAÇU - Vendo casa 

"de

campo, 1 jala, 2 qts., ccz., banh.
depend., área de 1 050 m2. 6

milhões à vista ou 8 financiados.
Tel.: 45-5960 (por favor).

LOJAS
CENTRO
LOJA — Conlro — Vonda-sc com
100 m2 a 400in2 de subsolo na
Rui Sanlana, 156 — Chaves ccm
o portairo. Tratar com o próprio-
tirio - Tel, 52-191» - Sr. Ma-
notl.

ZONA SUL
LOJA EM IPANEMA, vendo na R.
Vise. de Pirajá, 542, loja 1, c/
3 x 10. NCr- 40 000. Entrega va-
zia. Tratar 37-6360 e 37-7382.
LOJA para «ntroga imediafa, na
Rua Duvivier, próx. 1 Av. Atlan-
tica com 86,00 m2 úteis • sa-
nitário. Preco CrS 185 000 000
(NCrS 185 000,00) cl parto em
18 meses. CIVIA — Trv. Ouvidor
17 (Div. de Vendas, 2.» andar).

Ttl. 52-8166 de 8,30 ls 18 ho-
ras - CRECI 131.
LOJA — Rua Visconde de Pira-
já, 661 cf H. Dumont — Loja D
- Vazia. Vendemos c| 3,50x7,50

Preço e condições n combinar
H. MARTINS & MOLINARI

LTDA. - Sete de Setembro, 88,
sala o04|í - Tel. 22-3655 - CRE-
Cl 265.
VENDE-SE loia e-sub-lo|a na R.
Visconde de Pirajá, com 33 m2 e
42 m2. Tratar p| tel. 57-22B2.

ZONA NORTE
ATENÇÃO — Vendo uma loja
em final de construção, em terre-
no de esquina c moradia. — R.
S. João Gualberto, 670. V. da
Penha.
LOJA vazia c| sobreloia 120 m2.
Sinal 35 mil NCrS. Rua Mariz

Barros, 72. Tratar 22-8936
Creci 621.
LOJA PENHA - Rua Romeiros
(na Rua Ouvidor da Leopoldina)
vazia, 180 m2 contr. novo. Trat.
tol. 30-1336 - Salgado.
LOJA — Frente Colégio Militar —
Vando grand* leia alta tuxo c/2
tei lates, piso tm cerâmica Mar-
covan etc. Edifício rocóm-eonitruí-
do do alto luxo. Sorvo para bsu-
fique, café, salão cabeleireiro,
acougue, agência d* automóveis
cv qualquer ramo. 1." locação. —
Chaves imediata. Sinal pequeno «
o restanlo a combinar. Var hojo
a amanhã à Rua General Cana-
barro, 38. Chaves </ portairo —
Tel. 57-1531.
LOJA — Tijuca, vende-so na Rua
Sonsdor Furtado, 68-A, entroga*sV
vazia imodlata, ccm 80 m2. Tra-
tar c] Borges na Rua Almirante
Cochrane, 39. Tol. 34-9647.

aluguel 30 000. Motivo
tres negócios, Av. Paulista, 160.
D. Caxias.

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO

CENTRO — Vendemos
grupos de salas na Av.
Pres. Vargas, esq. de Mi.
guel Couto, c| 2 salas,
2 saletas e banh. com
9 800 mil de entrada e
340 p| mês p| pronta
entrega. — Tratar e ver
plantas em Cunha Mello
Imóveis — México, 148

11.° - S| 1 105. -
Tel. 32-5555 e 42-3347

CRECI 866.

FAZENDAS para todos os fins —
Vendo em 18 municípios do Esta-
do do Rio à vista 6 a prazo com
o proprietário José Maria Rollaj
— Tel. 42-6836 — Av. Rio Branco
n.° 156 - 2 728.

CASTELO - Vendo na
Av. Churchill, 129, conj.
comercial 100 m2, pin-
tura nova, de frente. Ver
local c| porteiro Lima. —
Tratar conj. _1001. _
RUA VISCONDE INHAÚMA,, 50;
ap, 1 208, vazio, para escritório,
base 12 milhões. Inf. 42-6384 e
42-58B4.
TRÊS SALAS VAZIAS - Ponto
bom, na Rua Santa Luzia, 799,
esq. R. Branco. Vendo ou «ílu-
go. Tel. 57-4019 — Souse — Das
15 horas.

ZONA SUL
VENDE-SE andar comercial ccm
600 m2 dividido em salas, aca-
bamento de luxo — Ar refrige-
rado central, com maquina pro-
pria instalada no andar. Pento
excalente, distante 10 minutos
do centro da Cidade — Ver e
tratar ccm o proprietário na Av.
Princesa Isabel n. 323, - 2.°
andar — Carvalho Neto — Tei.
37-6002.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA NORTE

LOJA VAZIA com 90 m2 - Ven.
do-se na Rua Aristides Lobo n.
75-B — Tratar com o proprietá-• -Telefone 26^1461. _
LOJA — Tijuca, vende-se com
80 m2 e iirau c/ 16 m2. A R. ,A.-
mirante Cochrane, 39. Tratar com
Borces, 34-9647.
PASSA-SE uma loja, com insta!-.-
ções comerciais, constando tie
duas vitrines, balcccs e demais
instalações no centro do Madu-
reira próprio para confecções de
alto luxo. Tratar na Estrada da
Portela, 28 - 2.» endar i| 30112

Dr. Jeremias.

ESTADO DO RIO
LOJA EM NITERÓI por carro na-
cional troco. Sr. João Melo —
Rua Dr. Pio Borges, 2 025, casa
13 — Sío Concalo.

SITIO — Jacarepaguá — Vende-
se magnífico sitio com ótima ca-
sa residencial com três quarlos,
sala bca, dependências para em-
pregados, garagem grande, depó-
sitos, luz c água, além de poçc
arteziano com bomba instalada,
galinheiros, chiqueiros, grande vi-
vairo, grande terreno com du3s
frentes, plantações, árvores íruti-
feras etc, na Rua Capitão Mene-
zes, nróximo h Praça Seca. Inf.
lei. 23-8783, com o Sr. /.'.arques
Pereira.

indústria
Comércio

CREDIÁRIO E ATACADO
ARTIGOS PARA HOMENS

Vendo empresa de porte
médio, bem conhecida. Tel.
49-9239 — João.

VENDO lindo sítio, lodo ou par*
te. 120 milhões a combinar. —
Aceito oferla. 26-8056 - Luii.

ESTADO DO RIO
FAZENDA NA RIO-SÃO PAULO
com NCrS 2 000,00 de entrada o
60 prestações mensais dc NCrS
100,00, V. S.» poderá ser con-
domino de uma de 200 alqueires
geométricos, situada junto es
Agulhas Negras, entre Penedo c
Mauá, próxima da Rod. Pres.
Dutra, Est. do Rio, onde poderá
construir tua casa de campo, go-
zar de ótimo clima e de deslum-
brante vista, usufruir de tóda a
fazenda e participar do lucro que
ela der. Possui 2 rios, matas, vár-
zeas, gado, benfeitorias etc. A
fazenda terá sede de reuniões,
piscina, praça de esportes e
50 000 touceir.it de bananas, sem
ônus para os condôminos. Tratar
telefone 37-4605.

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
TERRENOS no Centro da Cidade.
Entre Rua Felipe Cardoso, Rua
Fernanda e Avenida Eng. Gastão
Rangel. Prontos para construir.
Pagamento em 40 prestações men-
sajs sem entrada, sem iuros.- •—
Últimos lotes à venda. Tratar na
Avenida Rio Branco, 185, sola
510 - Elias Bichara. CRECI Í42.
Telefone 42-7829.

DIVERSOS
ARARUAMA - Terreno 15 x 30
— Vende-se, no Parque Flórida,
200 m praça principal, no meio
de lindo bosque. — Tratar c| La-
cerda. Tel. 48-3463 pela manh».

CABO FRIO - Vendo casa de
alto e baixo. Tratar tel. 48-3831.

TROCA-SE um terreno na Estra-
da Rio—São Paulo no Km 32, por
caminhão Chevrolet 46, tíxl ou
Kcmbi. Trotar na R. Gazeta da
Noite, 316 — Taquara.

GUARAPARI CENTER - Vende-s«
apartamento em condições de ser
habitado neste majestoso Edifício,
ccm móveis e roupa de cama. In-
formações pelo tel. 45-9740 —
Sr. Leonas — Est. Espírito Santo.

Loia
Melhor ponto S. Cristóvão —

Passa-se contrato, c| telefone.
Iratar com Fernandes. Rua S.
Cristóvão, 1 031.

Lo[a - Atenção
Tenho loia e bom aparte-

mento na Rua Adolfo B^rga*
mine — Eng. de Denlro c| te-
lefone e vazio, permuto por
loja grande no centro comer-
ciai de Caxias. Dou ou rece-
bo volta. Inf. 28-6596, Sr. Fa-
ria, pela parte da manhã.
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O IMÓVEIS - ALUGUEL til.i

IMÓVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGAMSE quartos a duas ou
três moças ou rapazes. R. André
Cavalcanti, 110, esquina da Ria-
chuelo.
ALUGUEL FIADOR com 6 imó
vais — Irrecuiivel — Forneço -
Praça Tiradentes n.o 9, tala, 802
— Junto ao Cinema Sao José.
ÃLUGA-SÈ um quarto, Rua Maia
lacard_a,_278. Estácio de Sá.
ALUGO ap. Rua 20 de Abril n.
38|709, da safa, quarto, coxinha
« banholro confortáveis, mobl*
liado. Var das 17 is Í9h Iodos
ot dias. Não lnf. na portaria,
sã ccm o próprio.
ALUGO - CENTRO - 25 000, va-
•ga a rapaz, casa família, mobi-
liada, rcupa cama. Rua Machado
Ccelho n. 112.
APARTAMENTO Cinelandia. Alu-
go R. Sen. Dantas 19 para resi-
dência cu escritório ou comércio
ccm sala grande, quarto, banh.

ALUGA-SE um quarto a rapazes.
Rua Riachuelo 224, sobrado.
ALUGA-SE apartamento mobilia-
do com moveis marfim na Rua
Santana n. 73, ap. -403. Cen
tro.

CAVALHEIRO estrangeiro, estü-iALUGAM-SE apartamentos
ve!, deseja alugar em casa de
família bom quarto arejado,
receber uma simples refeição,
ótimas referências. Favor telefo-
nar 23-4634 ou 23-1566. - Sr.
Jaime.

ALUGA-SE vaga para rapaz na
Rua República do Líbano n. 13— Centro.
ALUGA-SE OU VENDE-SE prédio
de 3 qts., sala, coz., banh., lo-
[a c| força e tel. Rua da La-
pa n. 113, das 11 às 18 horas
ALUGO quarto grande ou vagas
na Rua Riachuelo n. 221 — ap
817.
ALUGA-SE quarto p| 3 estudan
tes, ambiente selecionado, s i
minutos do Centro. Tratar pelotelefone 22-0151, Sr. Rômulo.
ALUGO vários quartos para ca-
sais. Rua Maia Lacerda, 652. Rua
Correia Vasques, 50. Rua Conde
de Baependi, 84.
ALUGUEIS? FIADOR? Dou > V. S.
os fiadores mais sotides da Gua-

completo em cor, coz. área_ coin „__,„,. fiadores com 120 milhões
tanque com porteiro Dam.ao - em [„„_,[_, |rrecU5iveis. Rua Mé.
Fone: 36-6190. — xico, 74 sala 1103
ALUGUÉIS? — Arranjamos casas,
aps., Ic{as e fornecemos os mo-
Ihsrei fiadores da Guanabara.
Rua do Resende, 39, sala 1 103.
ALUGO 4 salas, copa-cozinha,
banh., também pode ser para ca-
lats, tem loja, pode ser junto ou
separado. R. Costa Barros, 14. Ent.
ladeira Madre Deus largo Ca
merino. Tratar lei.: 52-6623 -
Centro.
ALUGO — Quarto, sala e coz.
NCr$ 100; qt. e coz NCrí 80 e
qt. NCr$ 55. Todos indep. — San-
to Cristo. - 46-0990.
ALUGA-SE uma casa cj 8 como-
dos, servindo também para co-

lércio ou irdústria. Cr$ 350 000,
São Car.os, 284. Tel. 34-3372.Rm'

ALUGAM-SE quartos para casais e
solteiros. R. Andié Cavalcanti, 110
* perto do Riachuelo. ¦
ALUGA-SE um quarto mobiliado
s moça que trabalhe fora, na
Rua do Riachuelo n. 221, ap
207.
ALUGO em ap. de solteiro, óti
ma sala frente c| tel.: 22-5774, a
rapazes ou Srs. c| ref. Teptônio
Regadas 341401.
ALUGA-SE quarto sem móveis a
2 senhores ou rapazes de res-
peito com referências — Praça
11 de Junho,- 445 — 6.° «ndar,
ap. 9.
ALUGO ap. 2010, R. Santana, 73,
claro, indevassável, 2 qts., st.,
var., disp. etc. NCr$ 250. Tra-
tar com Dr. Bernardo.
ALUGA-SE apartamento de fren*
te na Rua Andró Cavalcanti n.
9, ap. 801 — sala,, quarto, va-
randa, banheiro e cozinha. Ver
no local - Tcl. 25-6965 ou ..
45-6376.

ALUGO apart. na Cinelandia. R.
Sen. Dantas, 19, p/ residência,
escritório ou comércio, ccm sa-
ta grande, quarto, banh. em côr,
ccz., área ccm tanque. Porteiro
Damião - Tel. 36-6190.
BONS FIADORES - Ofereço pa.ra aluguais em toda a Guanaba-
ri — R. Alcindo Guanabara, 24,
sl 702 — Cinelandia — Tel.
42-2667.
CENTRO - Qt. a casal ou 2
moças. Rua Tent. Possolo, 24-A,
ap. 21.
CENTRO - Alugo 1 vaga c/
confort. • teltf., r. cama a rapaz
dist. ou sr. Aluguel 45 000,00.
Trat. 52-0873.
CENTRO - Alugo qt. e sala
mob. e confortável, tem telef.,
entrada independente, a 1 ou
2 senhores,- R. Francisco Murato-
ri, 75 - Tel. 42-3053.
CENTRO — Quartos, alugam-se
com direito lavar e cozinhar —
Rua Dr. Mesquita Juntar, 11, ca-
sa 4, esta rua fica a ultima da
Presidente Varnas à direita.
CENTRO — Aluga-se vaga para
senhora ou moça que Irabalhe
fora, em ap. familiar — lnf. ...
32-4099.

FLAMENGO - Aluga-se o np.
1 204 da Rua Senador Vergueiro,
98, conjugado, cozinha e banhei-
ro completo. Chaves com o por-telro. Tratar na Trav. do Paço,
23, Gr. 1 112 (Atrás da Igrein
São José).
FAMÍLIA nortista aluga ótimo
quarto de frente a moças dis-
tintas. Senador Vergueiro, 182,
apartamento 2.
FLAMENGO -^ Aluga-se ap. 108
Rua São Salvador, 30, c| saia,
qto. sep., coz. Tratar Tv. Ouvi-
dor, 32, 2,o. Tel. 52-5007. -
230,00. Chaves porteiro.
FLAMENGO — Aluga-se bem mo-
biliado qt. c| tel., em casa de
casal, a sr. de respeito. CrS 120
mll. Tel. 25-0601.
FLAMENGO — Aluga-se quarto
mobiliado a um senhor que dá
referência. Tel. 25-4919 — Sen.
Vergueiro, 128/1101.
FLAMENGO - Alugo ap. 201 ds
Praia do Flamengo, 306, com 2
salas, 3 quartos, 3 banheiros, 2
qts. empreg., garagem. Tratar
Guilherme 31-0797 - Chaves no
Iccal, no 12.° andar.
MOÇA — Ap., Catete, vagas, to-
dos direitos — 23-5976 — Enezi-
ta.
MOÇA só que trabalha fera pro*
cura outra em iguais condições
para dividir "despesas — Rua
Marquês de Abrantes n. 92, 2."
bl. - ap. 1 C04.

paratemporada curta cu longa, temes
dezenas de todos tamanhos, al-
guns c| garagem e telefene, mo-
biliados cj tedos pertences de co-
pa e cozinha, temos emprega-
da para limpeza semanal. Basílio
& Cia. — Rua Barata Ribeiro, 87,
sala 202. Tel. 37-1133. _
AILTON aluga aps. mobiliados
1, 2 e 3 quartes. Temperada lon-
ga ou curta. B. Ribeiro, 90, ap.
210. 57-1264 e 57-7599.
ALUGA-SE vaga a moças ou 1
quarto a casal na Av. N. S,
de Copacabana n. 683, ap. 404
- Tel. 57-3204.
APARTAMENTO 1 005 da Rua
Djalma Ulrich n. 57 — Conju-
gado, mobiliado com geladeira.
Vista mar — Chaves cf porteiro

57-0651 e 27-0914.

COPACABANA - Alu_a.se «P-|MUDANÇA? GATO PRE- ALUGA-SE
mebiliado com geladeira. Quartol__T * Y- ¦ .
e sala sepatades." Aluguei 400. —TO armazena, transpor-
Informações tel. 43-3661. 1. • __. i , , -,„.„
COPACABANA— ÃiüsaTe-í™ ÍS Ê embala deSCÍe ]9A0
vaga para uma r/iôça ou rapaz.
Telefone 47-9139.

ALUGO vaga, bom quarto, fren-
te, para moças ou senhoras em
apartamento familiar — Tratar R.
Sousa Lima n. 303, ap. 1 004.
- Pôsto 6.

Tel. 45-8128.
COPACABANA - Alugo quarlo
a senhora de respeito. Pedcm-se,bÍon.
referências. Rua Ministro Vivei-
res de Castro n. 41, op. 702.
COPACABANA - Ap. frente,
mobili-ndo, s. 'q, conj., banh.,
con. Barata Ribeiro 200-429 -
230 mil. Tel. 57-0649.
COPACABANA - Vaga p| 2 mô-
ças, 60 cada, café, roupa dc ca-
ma, tel. ap. fino família. Siquel-
ra Campos, 2101504. Tcl. 37-9165.

GÁVEA — Aluga-se um # aparta-
mento, 2 quartos, sala e demais
dependências e uma grande va-

¦ ¦ ¦ ¦ i i t fti randa. Rua Humaitá n.° 243 an.direito_-a_serviço de hotel. Alu-|joji Te|,, 26-1097.

COPACABANA - Alugo ótimo
ap. finamente mobiliado com ge-
ladeira, teleíone, etc. a casal com

PROCURA-SE moça para dividir
despesas em apartamento no Le-

Ligar para 27-3499. Jacy.
QUARTO - Para 2 múcas~dê~fii
na trato cj cu sj refeições. Ve-
nancio Flores, 341 — Leblcn.

. i. 408 da Rua
Marquês de S5o Vicente, 29, c/
2 quartos, salão, coz., banh. e
dep. empregada. Armários em-
butidos, tapetes etc. Chaves no
local. Tratar' 22-4039.

GÁVEA — Pça. Santos Dumont,
140, ap. 304 3 qts., sala gran-
de, cezinha, cepa, vaga na gara-
gem. Exige-se fiador idôneo cu
consignação cm folha. Tratar *]j7hl(:D
ver no local ccm porteiro, de Mt|E"
preferência entre 9 e 12 horas
está vazio e pronto para habi
tar. Também aceita-se oferta para
venda. Negócio urgente.

MEIER — Alugam-se 2 nuart.s
para casal ccm pensão na Ru.i
Aristides Caire, 258 ep. 301, 2.°
blcco.
MEIER — Aluga-se bom aparta"
mento de frente, :a!a, qt., co?.
e sacada, apenas 2 no andar, é
sebrado, ver dia 8 ató às 12h.
Rua Santos Titara, 4C/2Ú), fim
da Rua Silva Rabelo, Al. 180 COO- Tel. 23-9293 - Brlt-.

guel 300 000 e condomínio. Pnra
ver telefonar p| 37-7492, somen-
te das 13 às 16 horas.

ALUGA-SÉ uma vaga moça que
trabalhe. Preço 40 mil cruzeiros

Tcl. Dora, 36-4582.
ALUGO vagas pj moças, Leopo
do Miguez, 19, ap. 901 - 60

il.

COPACABANA - Alugo quarto a
casal ou Sr. distinto — 57-0804.

ALUGÃ-SE — Pompeu Loureiro,
102, ap. 701 - 3 sls., 3 qts.,
dep., garagem, gde. terreno —
Chaves porteiro. Tratar tel. ,
37-5517.
APARTAMENTO mobiliado, tempo-
rada curta ou longa. Saleta sala
quarto separados, banh., ccz.
Rua 5 de Julho. Tratar 23-5431

MUDANÇA? GATO PRÊ-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.
VAGA — Aluga-se a 1 moça que
trabalhe fora, 42-2911, Catete.

IARANJ. - C VELHO
ÃLUGA-SE um quarto a rapaz que
trabalhe fora. Rua Ipiranga, 44,
casa 5 — Laranjeiras.
ALUGA-SE apartamento amplo cj
sala, saleta, cozinha, banheiro e
varanda, dependências de em*
pregada — Rua Estellta Lins n.
77 — ap. 301 — Laranjeiras. -
Telefone 43-1409.
LARANJEIRAS - Aluga-se casa,
centro terreno, panorama belfssi-
mo sobre a Bata da Guanabara,

quartos, 2 banheiros sociais,
living, sata de jantar, escritório,

rcMTD/-i „i,,„. .„—r_"D—i7^r'coPs' "zinha, lavanderia, depsnCENTRO - Aluga-se, na R.: lean- __„_.,_ .„,„,__,„,.,. ,«!_»„„„._„.
dro Marlins n.° 22. op. 1209, co-
mercial, de 2 salas, banheiro e
kitchnette, cl porteiro e tratar na
União Imobiliária Ltda. — Av.
Erasmo Braga, 299, gr. 503. Tel.
42-4686 ou 52-5008 - CRECI
814.

ALUGAM-SE ótimos quartos mo*
biliados, independentes, para se-
nhor ou rapazes com refeições.

Preco módico. Tel. 42-2997
Rua Maia Lacerda n. 273

Estácio de Sá.
ALUGAM-SE quartos e vagas pa.
ra rapazes na Rua do Resende

58-A
ALUGA-SE quarto a 3 rp., 30
mil cada. R. São Cláudio, 18-A,
ap. 101 - Estácio.
ALUGA-SE 1 quarto c/ ou s| mó-
veis para rapazes ou moças ou
1 casal s/ filhos. Ru* do Re-
tende, 82-A — térreo.
ALUGA-SE vage a moça ou se-
nhora educada, trab. fora em
ap. amplo * arejado — Preço
50 000 mob. - Tel. 52-1848.
ALUGA-SE apartamento sala, quar-
?o, banheiro, cozinha de frente.
Av. Nossa Senhora de Fátima;
60, ap. 401 — Chaves ao lado.
no 401-A.
AlUGA-SE quarto grande, bi-
nheiro ao tado área com tanque
t direito i cozinhar e telefone
- 32-5166 - Fátima.
ALUGO um quartinho para cava-
lheiro. Peço referências, Rua Car-
los Sampaio, 352. Próximo à Cruz
Vermelha. •
ALUGA uma vago a moça traba-
lhe fora, Av. Gomes Freire, 589,
Centro. Tol. 42-3844.
ALUGA-SE casa 2 quartos, 2 salas
e demais dependências na Av.
Salvador de Sá, 182, casa 13. -
Chaves na casa 12. Tratar_ na Rua
Santo Amaro, 80, Patrimônio,
AIUGA-SE um quarto para rapa-
2es ou casal. Ver na Frei Orlan-
do n. .8, em frente à Rua do
Senado. _______
ALUGA-SE quarto de frente, ca-
sa familia c/ direito lavar, co-
zinhar p/ casal ou dois rapazes
- Resende, 211406.
ALUGO ótimos quartos e vagas
0 partir de -60 mil c| refeições,
tudo de primeira, edifício novo.
R. dos Andradas, 161.
ALUGO sobrado com lol» vazia
para qualquer negócio — Tratar
Rua da Lapa, 181 — Centro, das
10 às 17 noras.
ALUGA-SE quarto em casa de fa-
inílis com entrada independente,
para casat ou uma pessoa — R.
Monte Alegre, 39.
ALUGA-SE apartamento mobílie'
do, geladeira, quarto, tala, da-
pendências. Edif. Brira Mar. —
Av. Beire Mar, 454, ap. 2 -
Chavas na portaria. Aluquel: ..
NCrS 300,00. InformasÕM tel.
«7.8082;
A PARTIR de NCrt 150, 180,
200, 250 e 300 aps. e casas c/l
més depósito ou fiador — lnf.
38-4031, 52-1512, 42-8942 - Tra-
tar (8 às 19h) R. Mig. Couto,
27, s/ 403 (Creci 743).
ALUGA-SE ap. novo de sala, 2
quartos, coz., banheiro, — bom
preço — Rua São Martinho n.
38 - c| 5, ap. 101.

CENTRO — Aluga-se vaga para
rapaz solteiro, ap. de frente na
Rua Senador Dantas, 45 mil
Tratar Travessa Ouvidor, 20, 1.°
and., sala, 4.
CENTRO - Alugam-se aps. 206
• 207 da Rua Ubaldino do Ama
ral n. 41, esquina da Av. Mem
da Si — Var com o porteiro -
Tratar «| proprietário, Sr. Dela*
maré. Av. Pres. Vargas, 446, 3.°
andar. Tel. 23-8965.
CENTRO — Aluga-se casa com
q., $'._ cozinha. R. João Caeta-
no, 65, c. 5. Chaves no local,
das 8 horas As 17 horas.
CENTRO" ap., sócio, aceito sócio
senhor só, Av. Beira Mar,. Carta
para 480 999, na portaria deste
Jornal.
CENTRO - Rua Washington Luis
n. 3, ap. 510 — Aluga-se de
frente com qto., sala, banh.,
cozinha separados — Tel.: .,,.
22-4685.
ESTÁCIO — Ãluga-se sobrado pa-
ra pensão, pequena indústria ou
família., Travessa Rio Comprido

14, esquina Haddock Lobo.
ESTÁCIO — Quarto com pia Ín-
dependente, aluga-se a casal p.
lav. e coz. 95 mil, ambiente
familiar — Rua Maia Lacerda n.
221.
FIADOR pira alugueis forneço —
taxa do inicrijão • contrato gra-
tis. Tratar na Rua Senador Dan-
tas n. 117 - 1 22» - T.l.fon.
52.970J.

dências empregadas, telefone, ga*
ragem para 2 carros, água abun-
dante. Ver Rua Professor Mauri-
ti Santos, 151. Tratar pelo tele*
fone 45-5603.

BOTAFOGO - URCA
ALUGA-SE quarto a moça ou ca
sal s[ filhos. Rua Miranda Vol
verde, 24 - Botafogo. 26.4850.
ALUGO — Quarto à 1 senhor ou
2 rapazes, referência. Vol. da
Pátria, 31-605.
ALUGAM-SE aps. na Rua Volun
tários da Pátria, 416 — Botafo*
go, em l.Q locação, constando de
ampla sala de jantar, 2 e 3 gran-
des quartos, cozinha, banheiro so-
ciai completot 1 área de servi-
ço e dependências de emprega-
da. Tratar na Avenida Lobo Jú-
nlor, 1 672 — ePnha Circular -
(Fábrica De Millus), no horário das
8h às 16h30m ou peles telefones
30-7168, 30-1947, 30-6862 e

ALUGO ap. 606, à Avenida Atlân
tica 3 318. Informações e chaves
com o porleiro.
ALUGA-SE à R. Bolivar, ap, sa-
ta, quarto e dependências, de
fronte, para fins resid. ou com
Tratar tol. 57-9800.
ALUGA-SE por temporada, com
sata e qt. (conj.), varanda, ba-
nheiro e cozinha. É mobiliado,
tom geladeira, louças etc. — Cr$
260 000 mais cond. e taxas
Ver de 15 às 18 na R. Joaquim
Nabuco, 189, ap. 307.
ALUGAM-SE vagas ccm refeições
para rapazes. Rua Silva Castro
n.° 36 — Copacabana. •
ALUGA-SE para temporada lon
ga, ap. com móveis de quarto
o sala. -Tcl. 57-5227.
ALUGO — Temporada curta ou
longa, ap. mcb., salas, 2 qls.,
dep., arm. embut., teL, louças,
área c| tanque. Tel.o 57-3225.
ALUGO ap. mob. com tel., gel.,
garagem, sinteco, novo, pínt3do,
2 salas, 2 quartos, banh. colo*
nial, copa-cozinha, dep. emp.,
área grande. Tel. 47-2952.
APARTAMENTO - Temporada -
Alugo mobiliado, c] sala e quar-
to sep., cozinha, depend. em-
pregado, geladeira, telef. A casal
ou família. 420 mil manuais in-
ctulndo taxas gás e luz. Pagto.
adiantado. Tratar tel. 37-42'í).
ALUGA-SE uma vaga a uma mô-
ça idônea que trabalhe fora. Tel.
36-0932.
ALUGA-SE quarto a pessoa de
respeito quo trabalhe fora e que
possa dar referência — Rua Ba-
rala Ribeiro, 86, ap. 703
À MÔÇA q. tr. f. ali/go quarto
mob. 80 e waga' desde 40 — Av.l
Copacabana, 583, ap. 608 - Tel.i
32-3461.

TEMPORADA - Alugo mobiliado,
gel. clc, sala 2 qts. e dep., lin-
da vista. Indevassável. Praça A.
Quental. Tel. 36-4465.

GÁVEA - J. BOTÂNICO lA°0A -Aluga-se «p. 2 qt,.
sala, varanda, cozinha, banheiro
area-com tanque, W. C. e chuv.
na Rua Conselheiro Macedo Soa-
res n. 18, ap. 102, das 14 h
às 18 h — Chaves no local, ap.
330.

MEIER — Cachambi — Alura-ce
quarto, pode lavar e cczlnhcr,
por 30 000 com 2 meses em de-
pósito, sito Rua Baldraco, 190,

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO

VILA ISABEL - ^luga-se quartoindependente para casat. Tel.:
48-9558.

CONJUGADO, ótimo aluguel 165.
Ver M, F. Braga, 1561202 - Bair-
ro Peixoto. Tratar Ronald de
Carvalho, 256/804 - de 10 às 11
horas. .. „
7=r\r.AA-A^..,. Tt  Auga-so ccm duas varandas, 3 COPACABANA - A uga-se ou »_„,_,, ,mp|, cozinha, banheiro ALUGO7 - Casa -T.-.-b~~r"__vende-se, na S««JfeKort_;;R?xo,|te1jp:.,.:.: vfáon are. - Ver Pedro de Carvalho í 78 - Li

Alusa-se, na R, Medina,
58, ap. 201, s. 2 qts., demait
dep. Tratar Av. Rio Branco, 1£8;
15.». Tel. 32-8585.

MEIER — Cachambi — Quarto.
Cr$ 50 000 - Aluga-se casal
sem filhos, unlco Inquilino, das
8 à» 12 horas.
MEIER — Aluga-se quarto a 1
ou 2 rapazes. Preço módico. Rua
Manuel Alves 171.

MUDANÇAS? A Lusita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 -

apartamento de frente - UNS — BOCA DO MATO 34-1796 e 34-8230.

174 i» 901 cl ..'a O n,,.,-,.« ir ... i ' "í-;**. IS rlaro °e v,arvaino /u — Lins1/4, ap. _UI C| sala, l quartos.ina r„_ Bola n. 889 - ap. 3011Vasconcelos, fundes Vor dos 8sendo um duplo, coz.,, banh., _ ch_v_. ccra 0 _.|_dcr. Tratar'às 12 Tretar CIVIA Trav Ouvi-depend. empr., grande _ arca co-1 ,_:_,-„,, _o.„_M _ Sr AM1LTON dor, 17,_das 12 às 17h
QUARTO,

OSVALDO CRUZ - Aluga-se ca-
sa. R. Cataguazes, 348, aluguel
90 000 - Chaves ao lado.

berta e garagem — Chaves

Certeiro. 
Tratar na União Imo*

[liaria Ltda. Av. Era;mD Braga,
299, gr. 503 - Tcl. 42-4686 ou
52-5008 - CRECI 814,
COPACABANA - Alug., na R.
Bolivar, 154, ap. 907, 1, s|, 1
q., separado, banh. e coz. NCrS
280,00 mais encargos legais. —
Chaves c| porteiro. Imobiliária
Lemes Ltda.. Av. Nilo Peçanha,
26, sala 702 - Paulino. 42-9506
ou 22-2483.
COPACABANA - Aluga-se ap.
803, Raul Pompéia, 152, de fren-
le, próxima praia, q. s. sep.,
vaiio, 6 meses a um ano 250

laxas. Chave c| porteiro. —
Tratar 57-8825.

ALUGA-SE quarto mobiliado a 2
rapazes. Rua Figueira de Melo,
275, c/ 1 — São Cristóvão.
ALUGA-SE quarto para rapazes
ã Rua Teixeira Scares n. 123 —
Praça da Bandeira.
ALUGAM-SE duas amplas salas
para 2 cu 3 rapazes. Entrada in-
dependente. Rua Lopes Ferraz
n.° 140.
TIJUCA - R. COMPRIDO
ALÜGA-SE ap. a Rua Senador
Furtado, n.° 5, ap. 7, frente
Mariz e Barros, 3 qts., sl., chaves
local c| porteiro. CrS 320 000.
Tel. 32-1619.

COPACABANA _ .... __
sl:, qto., banh., coz., mobília-
do, geladeira, frente - Pôsto 2
por 270 mil, já Incluídas taxas

57-4601.

_.ALUGA-SE otimo quarto em ca-
Alug. ap. _de sa de pequena familia a senhor

da tratamento. Rua Maria Ama-
lia, 148.

COPACABANA - Aluga-se quar-
to mobiliado ou vaga p/ moças
ou casal trabalhe fora — Tet.
37-9078.
COPACABANA - Belfort Roxo
406 ap. 203. Alugo qt. sl., coz.
banh., área. Fiadrr NCrJ 270 e
taxas .Tel.: 58-0130.
COPACABANA 1 032, alugo ap.
con|., mcb., com geladeira —
roupas de cama, temporada ..
200 000 e taxas — Informações
na portaria.
COPACABANA - Aluga-se
quarlo -Tel, 36-0036.

um

COPACABANA - Aluga-se vaga
para moça que trabalhe fora
Tel. 37-4913 - Cr$ 40 • 50 -
Ambiente familiar.
COPACABANA - Al. ap. temp.
mobiliado, atapetado, frente, sa-
leta, sala, 2 qtos. depend. —
NCrS 550. Tel. 36-7885.

APARTAMENTO - Copacabana -
(Mebiliado). Aluna-so na Avenida
Prado Júnior ,120, ap. -609, todo
mobiliado, com sala «quarto se-
parados, centrato d* 1 ano. Ver
ccm o porteiro Josias • tratar

„,._,,,¦- -* ... ícm õ proprietário, Sr. Dalamare30-6865, com o Dr. Eduardo ou _ Av. p„_:rlento Varr-as, 446 -

COPACABANA - Alugo c| tel.
Rua Min. Alfredo Valadão, 35,
ap. 210, qto., st. sep., dep. de
empr. Cr$ 320 000. Chaves port.Tratar Civia. Trav. Ouvidor, 17,
4.» andar.

Srta. Mancelina.
ATENDO segunda-feira anúncio
referente demingo. Quarto fren-
te, arejado, 2 sacadas, janela, a
2 rapazes. Mobiliado. ¦— Dou c
peço referencias. Preço 100 cru
zeiros noVos. — -46-3945.
ALUGAM-SE apartamentos — Praia
de Botafogo, 154 — Chaves com
porteiro.
ALUGA-SE uma sala grande mo*
biliada na Rua General Polidoro
n. 47, cl 5.
APARTAMENTO - Praia Botafogo
— Qt. sl. conj., banheiro kitch.
Cr$ 150 mil mais condom.
26-9181.

FIADOR — Para casas, apartamen.
tos • lojas. Irrecusáveis. Tamos
proprietário, • comarcianta. So-
lução rápida «m 34 horas. Av.
13 de Maio, 47, sale 1 603. Tel.
42-99S7.
FIADOR — Casas, aps., proprie.
tário • comerciante, credenciado
por bancos. Solução na hora —
Av. Rio Branco, 119, s| 604 -
Ed. M. Herval.
HOTEL NOVO RIO - Recém-
aberto, aluga apartamento e quar-
tos, preços módicos. Av. Mem de
Sá, 262.
MUDANÇAS? A Lusita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 -
34-1796 e 34-8230.
NECESSITO alugar casa, quarto,
sata, cozinha, banheiro, mesmo
vila, até NCr$- 100,00, do Cen-
tro à Piedade, auxiliar até PI-
lares. Ofereço 2 meses depósito.
Referências. Tel. 42-4304, Paulo.
QUARTO — Aluga-se grande, po-
de lavar, cozinhar, 2 meses em
depósito — Rua Gen. Caldwell

_88,_entre Central e P. Onze
QUARTOS mobiliados. Aluga-se
para rapazes. Avenida Mem de
Sá, 349.
QUARTOS desde 40 a 90, casal
ou solt., um de quarto e uma
cozinha com móveis de casal c
fogão 4 B. R. do Livramento 94.

ALUGA-SE um quarto para cn^a
ou rapazes. Rua Capitão Salomão
n. 55 Botafogo.
ALUGO qt. Ver Rua Aníbal Reis
n.° 88, ap. 201. Começa
Rua Real Grandeza, 366. — Tel.
46-8296.
ALUGO quarto grande entrada in-
dependente, casa família pessoas
que trabalhem fora — Paulino
Fernandes. 70 — Botafogo.
ALUGA-SE ap. de sala, 3 quartos,
quarto e dependência de cm-
pregada. Ver local. Rua Volun-
tários da Pátria, 160, ap. 403.
Tratar tcl. 45-9362 e 52-3732.
ALUGO peq. ap. p/ moradia ou
fins comerciais, de 11 às 14 ou
18 às 20 horas, diariamente
46-2367 uu 26-0112.
ALUGUEIS??? - Alugu. com um
mês p| fiador, tudo na hora, fia*
dor irrecusável. Av. Rio Branco,
165, s| 1819 - T.l. 32.2503.
BOTAFOGO - Quarlo grande,
aluga-se mob., direitos, telef.,
gel. a senhora do trato que tra-
balhe fora - 46-4721..

ALUGA-SE »ãíõ mobiliada, dê
frente, para duas pessoas. — Av.
Atlântica, 1880 ap. 1001. Tel.: ..57-0677.

BOTAFOGO - Alugam-se. Rua
Assunção, 504, quarto, cozinha
separado.
BOTAFOGO - Vagas psra moças
com todos os direitos, 45 mil -
Rua Lauro Müller n. 36, ap. ,
1 305 — (Próximo ao Túnel No
vo).
BOTAFOGO - General Polidoro
n. 69 — 207 — ap. pequeno
simples vaga moça trabalhe fora
pode lavar e cozinhar, 26-9795.

RUA GENERAL PEDRA N.o 435
— Aluga-sa quartos.
SALA independente, frente; fat-
tura de água, sala, cozinha. Av.
Presidente Vargas, 2 007-607.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
ALUGO quartos casal ou rapa-
zes q| trabalhem fora, ap. fa-
milia, 120 000, 80 000 2 m. de-
pósito. Sta. Teresa. Tel.t 45-4498
- José .
ALUGAM-SE vagas para rapazes.
R. Benjamim Constant, 124, c| 3.
GLORIA — Aluga-se uma vaga
mob., roupa cama, a rapaz que
trabalhe fora. 35 mil — Telefonar
32-7712.
GLÓRIA — Rua particular. Aluga-
ce ampla sala com refeições com-
pletas a Sr. de responsabilidade
ou casal. Ladeira da Glória 26
Casa o.
QUARTO c|s mob., frente, sin.
teco, p. cozinhar, a casal ou
dois rapazes, 95 mil. Francisco

.Muratori, 5-402.

QUARTO - Pode lavar, coz.,
bonde è porta, 50 mil — Rua
Oriente, 291 -_3 m depósito.
SANTA TERESA - Aluga-se, Ruã
Navarro, 487, ap. 201 — Chaves
no ep. 101 - Tratar Rua Quei-
roz Lima, 54, ap. 201.

CATETE - FLAMENGO
ÃLUGA-SE — Um quarto pequeno
Eara 

moça ou senhora que tra-
alhe fora. Rua-das Laranjeiras

n.o 115 ap. 606 (Próximo ao Lar-

?o 
do Alachado). Aluguel Cri..

0000.
ALUGA-SE — ótima sala frente
mobiliada, casal, entrada inde-
pendente, casa família, máximo
•sseio e senhor que trabalhe fora,
ou casal 130 000, 150 000. Tel.:
25-2549.

ALUGA-SE — Um quarto mobília-
do a um senhor ou dois rapazes
de fino trato. Marquês do Abran-tes 26 ap. 304.
ALUGA-SE - 1 vaga em qt. fren.te, amplo, perto praia c| cu slrefeições. Buarque Macedo 32 api

ALUGAM-SE ótimas vagas pararapazes de trato cl refeição naRua do Catete n. 355-A - S0.brado. ,
ALUGA-SE ótimo quarto de frente, para 2 rapazes. Rua ArturBernardes n. 3, sobrado — Ca.tele.
ALUGA-SE 1 qt., mob. Flamengo,
¦ 1 pessoa - Crí 85 ou a 2
pessoas - CrS 110. Trab. fora,*>?. 2 pessoas - Tel. 27-0223.
ÃLUGA-SE ap. 505. Ed. Residen-
cia, Av. Rui Barbosa, 636, ccmdireito ) piicina e salão festasdo condomínio. Ver e tratar no|mesmo com o proprietário- '

ALUGA-SE — Praia do Flamengo,
98, ep. 201 — Frente para a
pria. Amplo, confortável, 2
sls. conjugadas, 3 quartes, 2 ba»
nheiros, tôdas dependências em-
pregada, sacada interna, roupa-
ria, bar, telefone, garagem —
Pintura nova, sinteco. Chaves
portaria - Tratar lei. 47-4124.
ALUGA-SE quarto moça ou ra-
paz distinto'. Rua Dois de De-
zembro, 34, ep. 808. — Tel
37-5021.
ALUGO quarto casal,- moças ou
rapazes. Rus Marquês do Para-
ná, 1281403 — Flamengo
ALUGA-SE apartamento no Fia-
mengo, c/ 3 quartos, sala e sa-
teta, dependências completas e
telefone. Precisa pintura « só
aluga quem apresentar fiador
idôneo. Tratar tei. 28-2258: ¦
ALUGO qto. pequeno mob. —
junto a prata, a moça distinta
trab. fora — BarSo Flamengo
- Tel. 45-608S.
ALUGA-SE grande ap., sala, 3
qts., dependências, na P. Fia-
mengo 98. lnf. tel. 32-8834, das
14 es 18 h.
ALUGA-SE vagas p| mocas c| ur-
gência. Tel. 45-7702 ate 

'12 
hs.

Rua Bento Lisboa, 159, ap. 104.
ALUGA-SE ap. 701 do largo do
Machado n. 8 — Otimo quarto— grande sala, banh., cozinha,
jardim de inverno.
ÃLUGA-SE uma vaga para cava-
lheiro, com refeição completa..—
Rua Bento Lisboa, 89, c. 13 -
Calete.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
moça fino trato, trabalhe fora,
com referências. Tet. 45-2259.
ALUGAM-SE vagas ou quartos c|
direitos, a partir de trinta mll
cruzeiros. Rua Santo Amaro, 130
ap. 101.
ALUGA-SE ótima vaga em quar-to de três rapazes. Preço 35 000.
Rua Marquês de Abrantes, 144,
frente.
ALUGA-SE l.o andar comp. in-
dep. da Rua Machado de Assis,
65-A, tem 5 cemodos, e fam.
de trato. Ver depois do meio-
dia. lnf. tel. 45-8531
ALUGA-SE apartamento na Rua
Senador Vergueiro, 218, apart.
513. Chaves com o porteiro. —
Tratar pelo tel. 25-7978
SA 1 — Aluga-se quarto mo-
biliado, modesto para rapaz ou
casal que trabalhe fora. Telefo-
ne 25-6542.
CATETE - Aluga-se ap. cj 2 qts.,sala, coz., banh., dep. empr., to-
do mobiliado, estado de novo.Tratar Rua Artur Bernardes, 48,
ap. 106.

BOTAFOGO - Aluga-se qt. mo-
biliado, moças e rapazes traba-
lhem fora, Travessa Visconde
Morais, 226 — 46-5345 — 80
mil.

ALUGO de 1 a 6 meses c| visla
p] o mar, ap. bem mob. 3 gran-,¦das quartos, saião, j. inverno, a esquina R. Duvivier
banhs. socÍbís, dep. comp. — Tol.'
47.7363.

BOTATOGO - Alugam-se vagas
a moças com direito a lavar e
cozinhar. 40 mil cruzeiros. Rua
Fernandes Guimarães, casa 59.
Telefone 26-5341.
BOWOGO - Áluga-se uma sa-

a e quarto independente, podelavar e cozinhor na Rua General
Polidoro n. 102.
BOTAFOGO - Aluga-se 1 quar-to para rapazes e uma vaga
nos aps. 402 e 401 da Rua Vo.
luntarios da Pátria, 266.
BOTAFOGO - Alugo ap. 2 q„
i. I., sala, dependências de em-
pregada. Voluntários da Pátria
n.° 264, a». 701. Tralar 46-4994
FIADOR — Proprietário, irracusá-
veis. Tamos, para casas, aparta-
mentos • lojas. Solução rápida
em 24 horas. Garantida. — Av.
N. 5. Copacabana, 610, sala 909.
PROCURA-SE apartamento gran-de para pessoa com necessidade
de representação, com living esala de jantar separadas, mini-mo de Ires quartos com arma-
rios embutidos. De preferenciaem Botafogo ou Flamengo, peloprazo mínimo de 3 anos. Cha-mar Sr. Sertã — Tel. 52-8055 -
ramal 434.
VAGA a moça ou senhora, casa
de familia de todos os respeitos— Rua Álvaro Ramos, 489 — Bo-tafogo.

LEME - COPACÃiÃNÃ
ALUGAM-SE salas 905/906 da*Ãv
Copacabana, 435, fins profissio-nais, 1.» locação. Chaves local.
Tratar: 32-6753.
ANTES DE ALUGAR ap. mobilia-
do para temporada, consulte-nos.
Temos ótimos de 1, 2 e 3 qtos.com geladeira, roupa de cemá
etc. Basimor. Barata Ribeiro, 90
conj. 203. Tels. 36-3822, 36-2972
ALUGO ap. R. Sanla Clara, próxToneleros. SI., 2 qls., int. o
ext., copa, coz., WC emp., <terreno lateral d* 10x100. Pron
3J-79S9. P
ALUGO ap. 803, R. Duvivier n.
37, esq. Av. Cop. Entre Lido
• Palace Hotel, 2 fis., 3 qls.,2 sls., etc. Elev. priv. pl 2 eps.
Prop. 32-7959.
ALUGUEL FIADOR som » imó-
veis — Irrecusável — Forneço
Praça Tiradentes n.o 9, sala, 802— Junto ao Cinema São José.
ÃLUGA-SE o apartamento n. 502
da Rua Paula Freitas, 90 — Co-
pacabana. Cem 3 quartos e de-
mais dependências. Chaves ccm
o porteiro Sr. Sebastlüo. Trata;
pelo telefone 48-1703 — Sr.
Abreu, das 19 horas em diante.
ALUGUÉIS? — Arranjamos casas,
aps., Icjas ¦ fornacemes os mo-
lhores fiadores da Guanabara. —
Rua do Resende, 39, sala 1 103.

3.o andar. Tel. 43-1753.
ALUGO ap. bem mob., 3 a 6
meses, 2 qts., 2 sls., c/ teléF.,
gcd., TV -- Cr$ 550 — Ver port.
tel. 17 ás 19 p/ 36-3443, Anita
Garibaldi, 42, ap. 703.
ALUGO dormitório p/ moças c/
direitos cm luxuoso ap., 1 qua-
dra praia, vista mar. Rua Fiquei-
redo Maqalhães, 108, ap. 1201
- Tcl. 37-2197.
ALUGO ap. mobiliado até 1 ano
com tudo de q., s., b., coz., ra-
diola, gel. etc. Trv. Angrense,
1411005, frente P, Av. Cop, 730
ALUGA-SE ótimo quarto mob. c]
tel. em ap. de sra. Av. Atlântica,
junto no Luxor Hotel a 1 ou 2
pessoas - 57-8349.
ALUGA-SE uma vaga para moças
que trabalhem fora, pede-se refe-
rência. Av. N. S. Copacabana n,
861 ap. 808.
ALUGA-SE por temporada, apar-
tamento a menos de uma quadra
da praia, todo de frente, mobi
liado, com sala, quarto, copa, co
zinha, banheiro e Jardim de In
verno. Aluguel NCr$ 450,00. Tra
lar com D. Déa tcl. 37-4748.
ALUGA-SE op. mcb. sala e quar-
to sep. todo conforto. Temp.
curta cu longa. Rua 5 de Julho,
367 ap. 501. Chave porteiro. Tra*
tar tel. 27-7458.
ALUGA-SE ótimo quarto mobília-
do com refeição a casal ou 2
pessoas. Hilário Gouveia, 87.

ALUGA-SE NCrS 190 00 - Copa-
cabana — ap. com 5 peças, naRua Barala Ribeiro n. 200 —
ap. 608. Tratar na CIVIA. -
Tel. 52-8166.
ALUGA-SE uma vaga Avenida Co-
pacabana, 26?, 4.° endar. Tel.
57-0815.
ALUGO por motivo do viagem até
6 meses pequeno ap. bem mobi.
liado, próximo à prata, para ca-
sal de Iralo. lnf. 47.7363.

EM AMPLO e ccnfortával quart?alugo vaga a rapaz, 65 mil. MI-
guel íamos, 124, ap. 103.
FERNANDO MENDES, 7 ap. 41,
esq. Atlântica. Aluga-se 1 quarte
de frente p/ 1 casal ou 2 rapa-
zes de fino trato, condições a
combinar, 27-2347.
FUNCIONARIA PUBLICA - De-
seio alugar ap. na Zcna Sul, 1
quarto t sala ou conjugado até
CrS 180 000 - Tel. 34-3822_ ALUGO bens quartos, para ra*
FIADOR - Propriotário, Irrecusá. P?"s c| cu s| móvois. Preço mo-

ALUGO sala ccm entrada inde
pendente, ccm moveis, pensão e
água corrente. Av. Pauto Fron
lin, 467-A.

sala, cozinha, banh.,
area, alug, MO preferencia quedê 220 ncs moveis. R. Conse-
lheiro Otaviano, 80, ap, 101, tel,
50-3264.

JACAREPAGUA
ALUGA-SE uma casa na Rua Aná-
lia Franco, 228, Vila Valqueire— Tratar no local ou na Rua Cer-
queira Daltro, 882
ALUGO casa grande, bca, inde-
pendente, limpa 200 mil, como
está 180 mil, contrato desconto
em folha. Rua Godofredo Viana,
368, casa 42. Tratar casa 39
Taquara, Jacarepaguá.

ALUGA-SÇ — Um quarto para r,
solteiro cu casal sem filho na
Rua Clóvis Beviláqua n. 311. Tra
tar no local.
ALUGA-SE - Ap. com 2 salas, 3
quartos, área e demais depen
denclas, ccm sinteco, telefene e
garagem. Ver e tratar na Rua
Itacuruçá n.° 34. Tijuca.
ALUGA-SE — Quarto ccm pen*
são a casal de idade. Rua Aguiai
34. — Tijuca.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
a um rapaz - 38-2783 - Ti
jifca.
ALUGA-SE ap. de sl., qto. sep
banh. em cor, R. General Roca
n. 380, ap. 415 - bl. B - Ti-
juca — Tratar na Rua Uruguai
n. 291, ap. Ó01 — Chaves com
o_porteiro_jou_no n._41ó. ___
ÃLÜGÀ-SE apartamento; 412 -
Rua Conde de Bonfim, 1178 -
Ver no local, com o porteiro -
Tratar Rua rladdock Lobo, 33
loja D.
ALUGAM-SE quartes para casal
sem filhes cu moças que traba-
lhem fera na Rua Barão de Itapa-
gipe, 302,_c| 6 —_RIo_Ccmprido.
ALUGA-SE casa nova 2 quartos, 2
salas, cozinha, banheiro, quarto
empregada, garagem etc. Rua CSn-
dido Oliveira, 572, esq. Barão
Petrópolis. Chaves Iccal. Tratar
Rua Andradas, 69 — Jcsé,
ALUGA-SE um quarto i Rua
reo do Mesquita £94.

vais. Temos, para casas, aparta-
mentos o lojas. Solução rápida
em 24 horas. Garantida. — Av.
______ Copacabana, 610, sala 909
FIADOR — Para casas, apartamen
tos 0 lojas. Irrecusáveis. Temos
proprietário, i comarcianta. So-
lução rápida era 24 horas. Av.
13 de Maio, 47, sala 1603. Tel
42.9957.
FIGUEIREDO MAGALHÃES, 219/
1004, esq. Cop. Alugo, sl„ sa.
lata, banh., kit., 32-2687 e ...
37-0465 - Chave _c|_ po_rt._
FIADOR'? FIÁDÒR? - ForneíTotí
mos fiadores ccm absoluta garan*lia, Fiadores cem 120 milhões em
imóveis. Segurança • rapidax. —
Rua Móxico, 74, sala 1103.
HOTEL — Aluga-se quartos bons,
máximo asseio e conforto, pertoda praia, diárias módicas, à Rua
Saint Rcman, 74. Tel. 27-5700
esquina Sá Ferreira.
MUDANÇA? GATO PRÊ-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
-Tel. 45-8128.
MOBILIADO - Ccpacabana, alu.
go ap. sala, qt.,
novo. 450 mil. Tel.

saleta. Tudo
57-6102.

MUDANÇAS? A. Lusita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 —
34-1796 e 34-8230.
POSTO 6 - Aluga-se o ap. n.°
1 203 da Rua Xavier da Silveira
n. 4U, com 15 quartos, sala, dc-
pendências completas, mobiliado;
ar condicionado. Ver das 9 às 16
heras, tel. 42-5251.
QUARTO — Aluga a homem sim*
pies, com móveis, traba'he, dê
referências. Cr$ 80. Rua Carvalho
de Mendonça n.° 12, ap. 704,- - ¦ Lido.

ALUGAMOS por temporada aps.
mcbs., de 1 ou mais quartos —
Av. N. S. Copacabana n.° 374 -
sala 304 - Tel. 37.9358.
ALÜGA-SE vaga pfmôça. 40~rnTl
com direitos. R. Pompeu Lou-
reiro, 54-303. Copacabana
ALUGA-SE qt. mob., frente, a
moça trab. fora. Rua Siqueira
Campes 43 - 1 110. Elevador la-
do esq. da portaria.
ALUGA-SE quarto pl 1 ou 2 ra-
pazes. Tratar tel. 57-7412 - Co-
pacabana.

QUARTO gr., frente, mob. com
r. cama, junto praia a moça dis-
tinta trabalhe fora. 36-7672.

ALUGO ap. luxo de fino gostono melhor ponto, Toneleros, 89,
ap. 704, mob. com geladeira,tel., garagem., dois quartos e 2
salas, tel. 36-3157.
ALUGA-SE um quarto para uma
moça que trabalhe fora. Av. Co-
pacabana, 1 017/802. Ver das 16
horas em diante.
ALUGAM-SE aps. mobiliados p|temporada, longa ou curta —
ADM. BOLÍVAR - Av. Copaca.
bana n. «OS - sala I 004. Tal.
36-5565.______________[_.
ALUGO vagas a rapaz. Rua Bo.
livar 61, ap, 703 - Copacabana.
ALUGO vagas com ou sem re-
feições, a meças. Raul Pompéia,
65-604 ou lei. 37-8315.
ALUGO ap. de frente, qto., sala
separados, dep. criada, área, tan-
que, boa cozinha, banh. compl.
Barão Ipanema, 143-1 003, cnaves
porteiro, lnf. 43-6482, 23-9370."
ALUGO ótimo quarto bem mobi
liado, para um ou dois rapazes
Rua Bolivar, 35, ap. 701.
APARTAMENTO - Q. praia, viste
mar, mobiliado, temporada, 3 qt.,2 salas, 2 banhs. soe, qt. a ban.
emprag., ároa sarv., galad,, rou-
pa cama, mesa, louças «te. —
Domingos Ferraira, 41, port. 5
ap. 306 - 3.» andar — Esq. Fi.
gueiredo Magalhães — V.r ao-
manta hoje, dia 7 • amanhã 8,
das »_i»Jl . das 14 »s_»hs._
BONS FIÃDORES~ - ÒFerecô pa-ra aluguais em toda a Guanaba-
ra — R. Alcindo Guanabara, 24,
ll 702 - Cinelandia - Tel.
42-2667.
COPACABANA - Al. ap. frente,
sal., sala, quarto, coz., banheiro,
mob. c| gel., utens., CrS 300 000- Tel. 36-5309.
COPACABANA - Aluga-se o ap.
504 da Av. N. S. de Copaca-
bana, 1 285, com sala, 2 quartos,banheiro sccial, cozinha, depen-
dências de empregada e garagem.Chaves no local. Tratar na trav.
do Paço 23, Gr. 1 112 (Atras da
Igreia São Josó).

ALUGA-SE - Ap. 402. Av. Prodoi
Júnior 298 - Copacabana. !

CONJUGADO EXCEPCIONAL -
Alugo na Rua Raul Pompela n.
201, ap. 302, depósito 3 meses- Aluguel NCrS 180 - Ver c|
porteiro. Tralar 57-3220.
CINCO DE JULHO n.° 50. salão,
3 quartes, 5 armários embutidos,
2 banheires seciais, copa-cozinha,
dependências empregada. Chaves; porteiro José. Tratar tel. 37-6261.

QUARTO GRANDE mobiliado p|1 pessoa cu 2 que trabalhem
fora. Atlântica n. 994|52. Tra-
tar no local — Exigem-se referên-
cias.
QUARTO ind. com cu sj móveis,
Alugo p| 1 ou 2 moças que tra-
balhem de dia, direito ao tele*
fone. Rua Sta. Clara n. 115 ap.
312.

QUARTOS, Pôsto 2 - Mobs. ou
não um Indep. s/m 80 mil, outro
frente s/m 120 mil, alugo a se-
nhores idôneos. Tcl. 52-0283, das
12 às IBh.
TEMPORADA - COPACABANA.— Em aps. mobiliados junto à
praia. Preços a partir de Cr$ .
6 500 diária. Ver e tratar dire.
tamente no tocai. Rua Gustavo
Sampaio n. 854 — Tet.: ......
37-4799.
VAGA ou quarto pl 2 ou 3 ca-
valheires, em Copacabana. Rua
Almt. Gonçalves 15, ap. 202.
Tel. 27-9651 - Pôsto 5.
IPANEMA - LEBLON
APARTAMENTO MOBILIADO -
Desejo alugar ccm 3 dcrmitorlos
garagem, preferiveímente com
telefene, no Leblon ou Ipana-
ma — Conforme o aluguel estu-
do ccmpra.de moveis. D. Olga
fim de semana — Tel. 57-3723
demais dias tel. 42-2144.

dico. R. Uruguai 530-A,
Tijuca.

c. 3

ALUGA-SE quario a rapaz em ca-
sa de familia. Rua Marquês de
Valença 124 — Tiiuca.
ALUGA-SE ap. barato, conforto-
vel, sata grande, 2 quartes, ba-
nheiro, cozinha, dep. 'empregada.
Mot. viagem. Quem ficar com os
móveis. Garagem. 1 500 000 -R.
Silva Teles, n. ó, ap. 304, 5 mi
nutos Praça Saens Pena.
ALUGA-SE em casa. de família
uma vaga para moça, è Rua Ge-
neral Roca, 402. Tel. 48-5064 -
Tijuca.
ALUGUEL??? . Fiadores???. Não
pensa duas vexts, resolvo ni ho-
ra, todos documentos — Av. Rio
Branco, 185, s| 1 819 - Telefone
32-2503.

ALUGO porão, 2 salões p| ofi;
cinas, 1 moradia, 2 c. gás da
rua. R. Auguslo Nunes, 108. T.
dos Santos.

MAJOR ÁVILA, 455 ap. 516, 2
qts., 1 sl., dep. compl. de em-
preg. Tratar A BRILHANTE. Rua
Hilário Gouveia, óó gr. 516.
57-2086 - 57-5187 - Creci 243.

ALUGO quarto ind. 50 000, 1 ou
2 pessoas trab. fora, 2 meses de-
pósito. Rua Moreira, 133 (Abo-
lição).

QUARTO GRANDE - Aluga-se,
pc-de lavar e cozinhar, Ó0 0Õ0 c/
depósito. Rua Moura Brito, 204.
Tijuca. Tratar tel. 52-1557.

ALUGA-SE casa com 2 quartos,
sala, cozinha, 2 varandas, des-
conto em folha. CrS 130 000,00.
Rua Canrcbert da Costa, -400, c|n - Realengo.

QUARTO — Aluga-se grande, de
frente, 3 Janelas, mebiliado, p/
1, 2 cu 3 rapazes. Tel. 46-4721
QUARTO c/s móveis, indepen-
dente, lavar e cozinhar. Rua
Aguiar 21, ap, 202. L. da 2a
Feira. — Tiiuca.

ALUGA-SE, Bangu, 1 casa, 1 quar-to, sala, cozinha, banheiro, quin-tal, água, luz — Rua Amanaió,
496 — Ponto final S. Francisco,

RIO COMPRIDO - Aluga-se um
quarto mobiliado a casal ou ra-
paz que trabalhe fora — Av. Pau-
Io de Frontin, -434, ap. 301 —
(ultimo andar). '- Tel. 54-0935.
TIJUCA - Quarto - Aluga-se a
casal, p. lav., coz., 85 mll
ambiente familiar — Rua do
Bispo n. 210, das 12 às 17 h.

TIJUCA - Aluga-se ap. 203, Rua
Carlos Vasconcelos, 60-62 — sa-
Ia, 2 quartos, banheiro, cozinha,
banh. empregada, área c| tanque.
Chaves no iocal. Tratar 52-8166
CIVIA.
TtJUCA — Em^ ap. de casal -•
Aluga-se um quarto a 1 ou 2
pessras — Unlco inquilino. Pre
ço de ,120 cruzs. na Rua dos
Araújos n. 71 — casa 9, ap
101 - l.o andar - D. Ini.
TIJUCA - Ap. 2 qts., 1 sl.,
dependências, paraqem de fren-
te, alugo per NCrS 300,00 mais
taxas na Rua SSo Francisco Xa-
vier n. 30, ap. 501 — Chaves
ap.1 503 - Tratar 58-2449.

ANDARAI - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
ALUGA-SE 1 ap. - Di se pre-ferência a casal-— Tel
58-1081. •
ATENÇÃO — Alugo ap. da Rua
Campinas, 205, ap. 102, edificio
de luxo, de frente, iunto a Pra-
ca Verdun, composto de hall,
ampla sala com sancas, ótimo
quarto, banheiro, copa, cozinha,
érea, dependências de emprega-
da e quintal grande. Aluguel
195 mll - Tratar tel. 26-0281 ou
46-7603 com Alalde - CRECI
763.

ALUGAM-SE 2 aps., sala, quar-to e cozinha e banheiro, um na
Rua Álvaro, 291 - 180 000 um
na Ladeira Otaviano, 91, ap. 203

95 000 - Tel. 58-7348.

FIADOR??? - Não dependa de
terceiros, e só apanhar cs do.
cumentes a apr«sen*:r. Av, Rie
Branco, 18S, s; 1 8l9 - Telefoni
32-2503.
FIADOR??? - Ind. ótimas refe.
rêncías bancárias. Rasrlvo na ho-
ra. Av. Rio Branco, 185 s| 1819.
Tel. 32-2503.
FIADOR??? - Dou irrecusável em
tudu, proprietário — Documentos
em dia. Av. Rio Branco, 185 s
1 819 - Tel. 32.2503.
FIADOR - Proprietário, irrecusá.
veis. Tomos, para <a;as, aparta-
mentos ¦ lojas. Solução rápida
em 24 horas. Garantida. — Av.
N. S. Copacabana, 610, sala W9.
IPANEMA — Aluga-se quarto mo-
biliado, a sr. ou estudante, perto
de praia. Prudente de Morais.
519-304.
IPANEMA - Aluga-se o ep. 103
da Rua Alberto de Campos n. 51,
com sala, quarto, cozinha, ba-
nheiro e vaga na garagem. Ver
no local. Tratar na Trav. do Pa-
ço 23, Gr. 1 112 (Atrás da Igre-"a São Jrsé).
IPANEMA — Quarto, alugo ex
celente pi estudantes, casal ou
rapaz também pt comércio, ate-
lier etc. Farme de Amoedo, 135- 27-0477.

ALUGA-SE uma casa, quarto, sa-
la, crzinha i banheiro na Rua
Açaré, 104 — Graiaú, perto do
cinema Santa Alico — Tel. ...
58-9647.
ALUGA-SE um bem quarto, em
casa ds família, a rapaz solte!-
rou ou moça solteira que traba-
lhe fora. Tratar à Rua Professor
Eurico Rabelo, 215, casa 6 — Ma-
racanã.
GRAJAO - Aluga-se o ap. 203
da Rua Alexandre Calasa n. 145,
com sata, 2 quartos, cozinha, ba-
nheiro social, dependências de
empregada e área de serviço. —
Choves com o porteiro. Tratar
na Trav. do Paço, 23. Gr. 1 112.
(Atrás da Igreja São José).
MARACANÃ — Atuga-sa o ap.
402 da Rua São Francisco Xavier,
2, com sala, quarto, banheiro so-
ciai e cozinha. Chaves com o
porteiro Archimedes. Tratar na
Trav. do Paço 23, Gr. 1 112 -
(atrás da Igreja São José).
QUARTO, aluga-se, Rua Viscon-
de de Abaelé, 27-A - Vila Isa-
bel

CASA, sala, 2 qts., banh., coz.,
muita água, luz, ônibus à porta.NCrS 60,00. Estr. Bandeirantes
11 079. Km 11.

CENTRAL
ALUGAM-SE 2 quartos separados,
direito a lavar e cozinhar. Rua
Licínio Cardcso, 277, Estação de
São Franciico Xavier. 58-8020 —
Sylvio.
ALUGAM-SE 2 quartos separa-
des, direijo a lavar e a cezinhar.
Rua São Taulo, 74, E:tação de
Sampaio. 58-8028, Svlvio.
ALUGO casa, sala, qt„ coz.,
banh,, área, cômodos grandes,frente de rua — 140 000 — Rua
João Pinheiro, 589 — Piedade.
ALUGA-SE ap. na Av. Amaro
Cavalcanti, 923, c/ sala, 3 qts.,coz., banh., área c/ tanque. —
Tratar APSA - Tv. Ouvidor, 32- 2.o do 12 às 17h - Tel. ...
52-5007.
ABOLIÇÃO - Aluga-se ap. 2
qts., sala o dependências. Fiador
cu desconto cm folha — Rua
Teixeira de Azevedo, 3Ó0.
ALUGA-SE ap. de sata - quarto
e dependências, na Rua Licínio
Cardoso - Tcl. 34-4288. Car-
deso.
ALUGA-SE ap. com 2 quartos,
sa.a, banheiro, cezinha e 1 boa
area na Rua Ea'draco n. 53, ap.
101 — Cachambi

OSWALDO CRUZ - Aluga-so
uma casa è Rua Cananéia, 179-
Fundos. Confortável.
PIEDADE - Aluga-so casa de
sala, quarto, cozinha e W. C. —
Rua Teixeira de Pinho n. 184— transversal • P. Nóbrega —
CrS 120 COO.
PIEDADE - Alugo casa 2 q., s.,
iardim, quintal, varanda. Preço
180. Ver à Rua Bento Lima 75.
Tel. 29-1212.
QUARTOS - Alugam-se. Pede
lavar e cozinhar, desde 30 000,
com depósito de 2 meses. Rua
Manuel Vitorino, 919, Piedade.
QUARTO em Madureira. Aluq<v
se para rapaz solteiro. Ver Rua
Borborcma, 132. Madureira. —
Sr. Silvio.
ROCHA — Aluga-se quarto, po
de lavar e cozinhar, 50 000 cerr
depósito — Rua 24 de Maio
278.
SAMPAIO — Aluga-se quarto
pode lavar e cozinhar, CrS
40 000 ccm depósito. Rua Alzi-
ra Valdetaro n. 170.
SAMPAIO — Aluga-se quarto
grande, pode lavar e cozinhar —
70 000 com depósito - Rua Al.
zira Veidetaro, 173 — Próximo
à estação.
TODOS OS SANTOS - Aluga-se
o ap. 401 da Rua São Brás 63,
Bloco 2, com sala, 3 quartes, co-
zinha, banheiro, área cem tan-
que (acabado de construir), Cha-
ves ccm o porteiro índio. Tratar
na Trav. do Paço, 23, Gr. 1 112
(atrás da Igreja São José).

LEOPOLDINA
ALUGUEL FIADOR com 6 imó.
veis — Irrecusável — Forneço -
Praça TIradsntes n.° 9, sala, 802— Junto ao Cinema São José,
ALUGA-SE um quarto. Rua da Pro*
clamação 786, ap. 202 — Bon-
sucesso. Tratar c| Ana.
ALUGA-SE casa, sala, quarto, co-
zinha, banheiro. R, General Car-
valho, 240 - Cordovil.
A PARTIR de NCrS 150, 180, 200,

 -._, -,.. 250, 300. Aps. c casas c|l m3s de-
Tratar no lo-lpósito cu fiadrr. lnf. 38-4031 -

cal, diariamente des 12 às ló 52-1512 e 42-8942 - Tratar (8
heras. Alu.usl NCr$ 250,00 — |às 19hs) na Rua Mig. Couto. 27,
(duzentos e cinqüenta cruzeiros sl 403 - (CRECI 743).
novos). '"" ""'"" "

ALUGAM-SE quartos para casal
ou sclteíro, trabalhando fora —
Mcbiliadcs ou não c/ banheiro
independente — R. Hcrmengar-
da,_585__-_ Méier.
APARTAMENTO em Mesquita, E.
Rio. — A!ugam-se cs de números
201 e 204 do prédio 327 da Rua
Santa Catarina. Aluguel mensal
de cada apartamento, CrS 140 000
velhos. Trata-se na. Rua Buenos
Aires, 302 - Guanabara.
ALUGA-SE 1 casa com 3 quartos,
2 salas, com sinteco, banheiro,
cozinha, gás da rua e quintal.Rua Filgueiras Lima, 59-A, c| 3.
ALUGA-SE 1 casa - NCr$ 160,00.
Ver à Rua Galileu, 94 - Ca-
chambl. Tel. 28-9141.

APARTAMENTO - Aluga-se no
Jardim América, 2 qts. e sala —
Praça da Feira. Rua George Bi.
zet, 563.
ALUGO 1 quarto a casal ou se
nh.-r. Rua do Cali, 1S95, Penha
ALUGA-SE quarto pequeno, ba-
nheiro, cozinha, independente a
casal si fítho, moça cu rapaz. R.
Rio Apa, 53 — P. Lucas
ALUGA-SE ap. com quarto, sala.
cozinha e outras dependências.
Ver e tratar à Rua Lourenço Ri
beiro, 24, Higienópolis.
ALUGA-SE ótima casa cj 3 quar-tos, sala, copa, cozinha, banhei-
ro comp. gás da rua. Ver e t
tar Av. dos Democráticos, 291.
BRAS DE PINA - Aluga-se casa
de sala, quarto, coz., tequeada.
com laje, com quintal. Aluguel
CrS 100 000 - Rua Oricí, 630.
BONSUCESSO - Alugamos otimo
ap. com 3 quartos, sala ampla,
banheiro social, depend. de em-
preg. e area de serviço c/ tan-
que, na R. da Proclamação, 786,
ap. 202. Chaves no local. Alu-
guel mensal de CrS 250 nui: ta-
xas. Tratar na Imobiliária Lemes
Ltda., à Av. Nilo Peçanha, 26,
s/ 702, tels. 22-2483 ou 42-9506

PARTIR deNCrS 150, 180, 200, %£& ^ 250 e 300 - Aps. e casas cl de- -AD0. ~ "r* *""• «Parlamen
pósito de 1 mês ou fiador —1,0> • m**- Irrecusáveis. Tor-cs
nf. 52-1512 - 38-4031 e 42-8942 "'corlclirio, i ccm.rciante. Sl
- Tratar (8 às 19hs), na R. Mig. '"S3» ""Plda em 24 heras. Av.

Couto, 27, s| 403 - (CRECI 743).|13 <¦• H"i°. 47, sala 1603. Tel.

FIÃDbR?~líÃDÕR? - Forneço éli.
mos fiadores ccm absoluta garcn-tia. Fiadores com 120 milhõas am
imóveis. Segurança • rapidti. —
Rua México, 74, sala 1103,ALUGA-SE quarto mobiliado e

rapaz — Av. dos Democráticos
485 - Tel. 30-1491.
ALUGA-SE uma casa com dois
quartos na Rua Alcides Maia n
154 — Bento Ribeiro
ALUGO quarto, Rua São Paulo,
52 — Sampaio, lado 2-4 de Maio.
ALUGO grande sala de frente,
entrada Independente cem móveis
a dois rapazes cu casal sem fl-
lho, Rua 8 de Setembro, 148 -
Méier — Cachambi — Seguir R,
Baldraco.' *
ALUGÃM-SE quartos c| móveis
à Rua Aripuá, 270. Ricardo de
Albuquerque.
ALUGA-SE uma casa, 2 salas, 3
quartes, coz., cepa banh. gren.c!e área, varanda, frente de rua,
Rua Goiás, 1 450. Cascadura.
ALUGO - Osvaldo • Cruz, aps.
grandes e noves. R. Carolina
Machado, 1010, em frente è es-
tação.

ALUGA-SE por NCr$ 55,00 pe-
queno ap. para casal só, cem
fogão a gás. Rua Claudino Ba-
rata, 479. Realengo.

AUXILIAR e RIO DOURO

ALUGO ind., casas, aps. do Rocha
Austin, Triagem a Caxias, 1

qtos. de 50, 70, 90, 100 e 130
NCrJ s/ fiador. R. Lucidio Lago,
138, s/ 4, Méier, até 17 horas.

ALUGA-SE ap. ccm 2 quartos,
sala, cozinha, área e varanua.
Aluguel NCrS 180,00. Chaves
Rua Mcriça, 96, ap. 301 — Coe-
lho Neto.

ALUGA-SE uma casa com água
e luz, na Rua Barão de Salusse,
1 150 — Mesquita. Estado do Rio.
BENTO RIBEIRO - Aluga-se óti.
mo apartamento na R. Apodi,
36, ap. 203, por 150 000 - Ver
e tratar no local das 16 às 18h.

BENTO RIBEIRO - Aluga-ie ca-
sa, 3 qts., 2 salas, banh., quin-
tal, ent. carro, Rua Llberata San-
tos, 40, Junto à estação — NCrí
250,00.
ESTAÇÃO RIACHUELO - Aluc-a
sc quarlo. Rua 24 do Maio, 351-
c 1-201, a m:ça que trabalhe fo-
ra. Preço CrS 50 000.
ENGENHO DE DENTRO - Alu-a-
se quarto, sala pequena nos fun-
des. Tratar Rua Adolfo Bergami-
ni, 222, ap. 201 ,_fundos.
ENGENHO DE DENTRO""- Abo.
lição — Alugo casa, quarto, sa-
Ia, cozinha. Rua Assis Vasconce-
los, 375 - Sr. Mario.

ENGENHO NOVO - Aluga-se
quarto, pode lavar e cozinhar,
com depósito — Rua Martins La-"e, 46, sob.
ENGENHO NOVO - Jacaré
Alug. ótimos aps. novos, centro
de terreno, bem localizados, ga-
ragem. Cadete Polônia 514. Cha*
ves: Srl Antônio, 31-0957.
FIADOR — Para casas, apirraman-
tos • lojas. Irrecusáveis. Tamos
proprietário, á comerciante. So-
lução rápida em 24 horas. Av.
13 de Maio, 47, »la 1 603. Tel.
42-9957.
FIADOR — Casas, aps. tamos

firoprictárto 
• comerciante — So-

ucao no masmo dia — Largo da
Carioca, S, il 614 - Ed. Ca.
rioca, 9 is 18h.

LEBLON - Alugo ao. 307, Rua
Marquês Canário n.° 24, próx.Hosp. M. C. sal. qto. etc. gara-
gem. Chaves com zelador. Tel.
23-0024. 
LEBLCN- Alígo living., 3~qts7;
armários — NCrJ 550. Ver e
tratar Ataulfo de Paiva, 470/503.

VILA ISABEL - Em edificio aca-
bado de construir s/ pilotis, 4
andares, 2 aps. pl andar, aluga
excelente apartamento todo de
frente, 2 salas con!., 3 quartos,
amplas crzinha e área com tan-
que, banheiro cempieto, depen-
dências completas empregada,
vaga automóvel, cortinas, pérsia-
nas — V*r Rua Héber de Bósco-
li, 101, ap. 101 (final Rua Vis-
ccnde Abacté) - Tratar PALMA.
RES - Av. Graça Aranha, 226 —
1° andar — Tels. 32-6556 -
52-5239.

FIADORES para aluguéis. Fiado-
rts irracusáveit. Solução imediata.
Atende-se a qualquer hora, Ín-
clusive domingos. Tal. 49-5547.
JACARÉ — Aluga-se um quarto
pequeno para pessea que dê re-
ferencias. Rua Lino Teixeira n.°
206, ap. 20K
MADUREIRA - Aluga-se o, ap.
402 da Rua Henrique Braga, 230
ccm sala, 3 quartas, cozinha,
banheiro a área erm tanque.
Chaves no ap. 302. Trntar na
Trav. do Paço, 23. Gr. 1112 -
(atrás da Igreja São Josá}.

PARADA DE LUCAS - Aluga-se
casa para comércio ou ' 

pequena
industria. Ver Rua Ferreira Fran
ça, 600. Tratar tel. 38-8423 -
Leopoldina.
PENHA — Aluga-se um aparta-
mento com 2 quartos, saln e de-
mais dependências. Trat.-tr à Rua
Jcsé Maurício 339, s| 205. Tel.
30-9173. Creci 545.
RAMOS - Alugo casa de sala
quarto, coz. e banh., 90 cru-
geiros novos na Rua Taci n. ..
200 — transversal a Nessa Senho-
ra das Graças.
RAMCS - Aluga-se ap. 2 qts., 1
sala. Rua Ltç-ia, 110 ap. 202. —
Chave n. 102.
VILA DA PENHA - Alugo ap
de luxo cl sancas, sinteco e perslanas, 1.» locação, cj 2 qls. t
deps. 190 mil. Estrade d.-> Qui-
tungo, 1707, ap. 202 - Chaves
na Adega.

AVENIDA SUBURBANA -Alu-
fiam-se aps. em Ia. locação com
2 qts., sí., ccz., banh. cempl. a
dep. de .mpr., irea com Ianque.
Ver na Av. Suburbana n. 6 725,
com o Sr. Teixeira. Tralar na Av.
Pres. Vargas, 446, 3.» andar -
Tel. 43.1753, c| propriotário, Sr.
Dalamara.

A PARTIR de NCr» 150, 1E0,
200, 250, 300. Aps e casas d 1
mês depósito ou fiador — lnf.
3B-4031 - 52-1512 - 42-8942 -
Tratar (8 és 19h) à R. Mig. Cculo,
27 il 403 - (Creci 743). .

ALUGA-SE uma casa na Rua PI-
res do Rio, 158, em Éden —
NCrS 80,00. Ver e tratar nn local
eté as 14 h-ras. Sr. Ivo. Dcsccn-
tí em folha.

COELHO NETO - Alu-ase casa
q., s. ccz. banh. água, luz, in-
dependente, 100,00, dese. folha.
Tratar c| Válter. R. Urural, 244.
COELHO DA.ROCHA - Aluge
uma casa na estação de qto., s.
coz., bsnh., 80 000 e 1 quarto— 37 mil com fiador ou descon
to, ambiente familiar — Ver na
Rua FeÜsbela ao lado n. 1143
MARIA DA GRAÇA - Aluga-se
o ap. 201 da R. Oliveira Serpa,
57-F, c/ sala, 2 qts. e- demais
dependências. Visitas c/ hora
marcada pelo lei. 49*9115. e tra-
tar na Av. Rio Branco, 156, sala
1714 - Tel. 52-5917 - (12 ès
18h).

TURIAÇU — Alugo ótima casa,
quarto, sala, coz., área. R. Leo-
poldino de Oliveira, 384, cha-
ves ao lado, 372.

ILHAS
GOVERNADOR
ILHA DO GOVE.-.NADCR - Ap.
de 2 qts. e sala ampics. Ver c
tratar R. Capanema, 440 — Sr.
Diniz,

PAQUETA
PAQUETA -Aluga-se na Praia
José Bonifácio ap. 8 sob. Tei.:
27-6549.

2.J — Jcrncl do Brasil, 3."-tcira, /.3-07 — 3

A &enda

Er.irr._.ST;niO_. — O IPEG p-trra hoje, d<-5 11 its
10 lisrn?, as propostas seguintes de empréstimos:
CJdJco 20, pedicios S050 a 31&9. CO.-Uca o.j, p.cir.-.s2r:r;_ a 2C15. ?<"* Agência n.° 1 — Canino Grande,
Código 20, pedidos ioo:o7 a ioossg. cóair-o so, p=-dides 101033 a 101009. **» Afíncla n.° 3 — Bon-'suca-so, Código 20, pedides MOiUG a _00r.7. Có-id_:o E0, pedidos 300063 a 3006R7. *** Ar__ncia n.u5 — Eento Ribeiro, Códico 20, podidos' 500361 e500303. Código 30, pedides 500394. 500397 a 5004:5.*** Agência n.° 7 — Méier, Código 20, pedidos7007GO a 700769. Código 30, pedidos 700959 a700999.
JUIZADO — O Serviço Social e o Serviço de An-torização de Viagem e para Trabalho do Juizadode Menores estão funcionando, diariamente, a
partir das 9 horas. O plantão funciona, diária-mente, até meia-ncite nos dias úteis e até 6 ho-ras da tarde nos sâbadcs e domingos. Tais ser-vices de atendimento público funcionem no Jul-zado de Menores, na Rua do Sonado, 20.
EMPREGOS — O C.eneelho Nacional de Teleco-municações está recebendo pronosf.s pe.ra em-
prego de Técnico em Manutenção das Redes deCircuites a grande distância e equipamento cor-respondente, na Argentina, Técnico em TráfegoTelefônico e Telegráfico, na Etiópia e Certa deMarfim — na Africa — e Instrutor das ouestõesde Tráfego das Telecomunicações, na Malásia,sob a responsebilidade, respectivamente, da Em-
presa Nacional de Telecomunicações (5807), doConselho Imperial das Telecomunicações (5808) edo Departamento das Telecomunicações — Govêr-no da Malásia (5803-5805)*. Os trabalhos terão aduração de seis meses, um ano e três anos, res-
pectivamente. A remuneração é 11 934 (onze mil,novecentos e trinta e quatro) dólares a 13110(treze mil, cento e dez) dólares anuais, sendo ne-cessário o preenchimento dos requisitos seguintes:
para Técnico em M^utenção das Redes de Cir-cultos — Argentina — diploma universitário, ex-
periência em manutenção d<> equipamentos docorrentes de hiperfreqüência, formar pessoal es-
peeializndo e conhecimento perfeii-, -Io esianhol.Para Técnico cm Tráfego Telefônico — ifrica —
diploma universi tário ou título equivalente; pes-suir pelo menos dez anes de experiência e:n im-
portante organização de telecomunicações; es-
periência em tráfego telefônico, telegráfico e te-lex, tento no serviço local, como no internacional
e perfeito conhecimento do francês. Para Instru-tor na Malásia — ter administrado importanteempresa de telecomunicações durante dez anos,com experiência de tráfego ou assumido cargosde responsabilidade; experiência na formação
profissional de pessoal; conhecimento na expio-ração dos serviços nacional e internacional detelefone, telegráfico e telex e perfeito conheci-mento do inglês. A apresentação dos documen-tos deve ser no mais breve prazo possível e o pe-dido de inscrição deve ser íeito pessoalmente, ou
por carto acompanhado docun-iculum vitae (emespanhol e inglês), ao Conselho Nacional de Te-Jecomunicações — Assessoria de Assuntos Inter-nacionais — Rio de Janeiro — Rua Miguel Couto105|21.° andar; ou em Brasília: Esplanada dosMinistérios, Bloco II — 3.° andar. •?• 67 vagas
para trabalhadores especializados, existentes nasempresas do Estado da Guanabara, foram coleea-das_ à disposição do Ministério do Trabalho e Pre-vidéncia Social. O Departamento Naclon-il deMão-de-Cbra comunica aos interessados em geralque os candidatos devem comparecer à Seção deColocação da Delegacia Regional do Trabalho,munidos de Carteira Profissional e Certificadode Reservista, ncs dias úteis, das 12 às 16 horas,
para encaminhamento às empresas. Os emprega-dores podem fazer ofertas de empregos por ofi-cio, telegrama e pelo telefone 22-8408, das 12 às16 horas, nos dias úteis. As ofertas de emprego dehoje, são as seguintes: encadernador taboeiro —'
1; eletricista de aparelhos eletrodomésticos — 1;eletricista instalador — 6; eletricista enrolador —
4; pedreiro — 3; montador de rádio — 4; ladri-lheiro — 1; calceteiro — 2; mecânico de auto —
3; serralheiro — 7; mecânico ajustador — 3;estofador — 1; torneiro — 1; marceneiro — 5;carpinteiro — 2; estucador — 3; motorista — 16-íerramenteiro — 2; írezador — 2.
BARCO — A Superintendência do Desenvolvi-
mento da Pesca vai adquirir um barco pesqueirodestinado à Escola de Pesca Tamandare, com ca-
pacidade para 15 toneladas., Com a embarca-
ção, a SÜDEPE levará ensinamentos aos pesca-dores, dentro da mais avançada técnica.

I
HOMEOPATIA — Estão abertas as inscrições pa-ra o 20.° Curso de Homeopatia gratuito promo-vido pela Federação Brasileira de Homeopatia,
destinado a médicos, dentistas, veterinários, far-macêuticos e alunos das últimas séries dos refe-ridos cursos superiores. No dia 14, às 20 horas,será ministrada a 1.° aula pelo Prof. Cadmo deMoreira Brandão na Rua Prei Caneca n.° 94, Es-cola de Medicina e Cirurgia. Inscrições, informa-
ções e programas com o Dr. Amaro Azevedo, Lar-
go de São Francisco ¦ de Paula, 26, Bloco 1705Tel. 43-3755 — das 10 às 12 horas e das 15 às 17horas de 2a. a 6a.-feira.
JORNALISMO — A União dos Profissionais deImprensa abre amanhã matrículas para o VICurso de Jornalismo. Os interessados terão in-formações na Rua Sacadura Cabral, 43, 3.° an-dar, ou pelo telefone 43-8079.
MOEDA -- A Secretaria de Educação determinou
o uso obrigatório do cruzeiro novo nas escolas
primárias, através das atividades comuns declasse, de modo a levar a criança a familiari-
zar-se com o novo padrão de moeda.
GRUMETES — O prazo para inscrições para aadmissão de fTumetes e taifeiros da Marinha foi
prorrogada até o dia 9. Cs candidates deVeráo teridade superior a 17 anes e inferior a 25, serem
solteiros e estarem quites com o serviço militar.
RODOVIA — O Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem informa queserá inaugurado dia 11 o trecho Jolnvile-Itajai,
da BR-101, de 74,8 quilômetros de extensão.
DOAÇÃO — O Ministério da Saúde doou uma
ambulância ao Hospital Infantil e Materni-
dade Darci Vargas, na Cidade de Atalaia, Ala-
goas. .
TAGAMENTOS — Começa amanhã, o pagamentodo funcionalismo da Guanabara referente ao mês
de fevereiro. Recebem os servidores do lote 1. •**
A Caixa Econômica avisa que creditará.em con-
tas-correntes, hoje, em suas agências, os pagamen-tos das seguintes categorias de servidores púb'.icosfederais: Ativos — Departamento de Iluminação
e Gás, Tribunal Regional Eleitoral GB, Ministério
da Fazenda, Ministério da Agricultura, Adminis-
tração do Porto do Rio de Janeiro. Pensionistas
Aeronáutica, Justiça, Agricultura, Tr?.ba?ho, Edu-
ca.ão, Viação.
TRENS — Os trens paradores, com destino a Deo-
doro, hoje, de 11 às 16 horas, não farão perada***nas estações de Engenho Novo, Méier e Todos os
Santos. Trata-se de trabalhes ni rede aérea. •**
Entraram em vigor novos horários pera trens do
interior. A automotriz que saia de D. Pedro H
ès 17li, para Santos Dumont, partirá, diariamen-
te às 18hl5m, o primeiro noturno de 19h30m, pas-sou a partir às 17h30m e o Vera Cruz teve sua
partida antecipada de 21hl5m para 20hl5m.
FINANCIAMENTO — A Caixa Econômica comu-
nica aos interessados que, por conveniência do
serviço, a Seção de Financiamento à Construção
Civil encerrará, no próximo dia 10 deste mês, o
recebimento de anteprojetos para consulta pré-via com documentação sumária. Assim, os pedi-dos de financiamento, formulados após aquela.da-
ta, para Incorporação de edifícios, ou construção
de conjuntos residenciais em condomínio ou casas
de vila, serão instruídos com documentação ccfi-
nitiva referida nas instruções cm vigor.
TEaiPO — Previsão tío Tempo até o d'a 0 na Ff»-"gê.o Salineira Flumintnec: Tempo nublr.do ccm
nebulcside.de variável. Cer.di.Ces ds lristeb lidada
frontal devem produeir ainda, chuvas fracas o
passageiras na área, n-.s próximas 2-1 hores. Con-
dl.Jes tíe evcpoirç^o de regularei a boas. Região
Selineira Nordestina: Tempo nublado com nebuio-
sidade variável. Eá cor.diçCcs tíe instabilidade que
poderão formar chuvas pa?-agc!ras, principalmen-
tt? ao Sul da área entre Macau e Nr.tal. Condi-
çucs de evaporação de regulai cs a boas.
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ESTADO DÕ RIO
CAXIAS - N. IGUAÇU -
NUÓPOUS
vSJÍÍGA-SE casa nn Av. Itatiaia,
ç1> Salão, 2 quartos amplos e de-
jUnaôncIas, Tratar c/ o Sr. Gir-
aorf' — Av. Rio-Petrópolis, 1555
•i.\___ 704 - Tel, 3363.

CAXIAS — Aluga-se meia-água —
üyãu-rio.. Tralar lel, 30-1491.

NltjÕPOLIS — Aluga-sq cass.. —
R; (Almirante Tamandaré, 565 B,
NoVfl Cidade.

LOJAS
CENTRO
fjfsTELO - LOJA alugo
«»fn 160 m2. Ver Av.
ffurchill, 129. Ver local
ij| jporteiro Lima. Tr.atar
iop\. 1001. 

' ''
CENTRO — Lcj_  Aluga-» na
Rva Santana ri." 156, «m 100m2
• 400ni 1 de subsolo. Chaves com
bri porteiro. Trator cem o proprie-
Mn» - Tal. 22-191» - Sr. Ma.Pf.
ESTAGIO — Alugo loja^ varia p/
Qualquer negócio, -flua- Pereira
Franco-.' Alug. 200 iriM/'taxas —
-12-1337 - CRECI 764.
IOJA. — Castelo. Alyga-s*- .corn
.ubsclo. lnf. 36.6483..¦..;.'¦¦.. ._,.'.
iOlíÃ ~ Transfere-se contrato
fon); 160 m2, além de teto re-

^àlícado (permitindo colocação de
It-èícadoria na parte de cima), gi-
ratyn luz fluorescente etc. — Rdrf
Gorirela Vasques (travessa da Sal-
yncfçr de Sá — Estácio). Tratar
n| Arlindo ou Frank — Tel.
d2-ff 147 — R. 30 — Run São José,
StfRfc lí.o anc|, _ Gr. 1611.

ÍZONA SUL
COPACABANA - Alugo loja a
___r.l_i_- R. Tonal.rot, l.a loca-
Ção, direto proprietá.i«. , 48*5494

ZONA NORTE

/JiLy.GO loia *«i- Bonsucesso, lèm
\5jii 5 ou .el_ 225 m2 - Sem lu-
voei própria p| indústria leve, de-
eostfo maquinas, -ferragens, peças
tfè;i*-otomóvei3 — Otimò ponto -
..«''asfaltada, ótimo'pi descarga,
«trada do Timbó, 109 - Tratar
WS Rema, 314, ap. 201 - Tel.:
10-1051.£
IiÍSTeNÓPOLIS - Alugn-se a
lirjj* "A" da R. .Eudoto BerlinK
34;,Chaves c| o Sr. •Paulino. Trv-
rfirrins Av. Rio Branco 156 sola
:t;7:14. Tel.: 52-5917 (12 ès 1 Ohl¦

OojjA de esquina, grande, -ilugr.
mú {Jardim América. Rus Georg.
pitei, 563, nr. Praça da Feire

tq^fi. - AlUga-ie, 100 .mil- -
J!àrc_im América, com 'rrtoradi* 

rr
Rfca: Jorge Lacerda, 21. _^
IOJA — No Entjinhu do Dentro
*$'• Aluga-se grande loia em Ótimo
Iponto comercial na Rua Dr. Pa*
dKha, 396, loja A. Chove* no
ap) 101 • tratar com o proprie.
lárlb, Sr. Delam.re, na Av. Pra
jidénto Vargai, 446, 3.* andar.
talnlcn. 43.1753.
LOJA — Aluga-se na Av. Subur
haÀn n.° A 725, local d* muito
ing^imento. Tratar na Av. Pret.
jyárgaí n.° 446, 3.°. Tratar <om
ipr^prÍ<-tário, *r- Delsmar*. Tel.
Í3-1753^ .......

ÍOJA — Aluga-se na 
' 

Rua 
' 
Almi-

irainte Caclcrane, 39. loja com S0
l,ú' » «m jirau com 16 m2. Tra-
ÚQ e| Borgai tel. 34-9647.

tOJAS — EôlÓe3 — Para comer-
e.Íç>t ou indústria — Aluga-ie na
ftua^Jenente Pimentel.n, 140 —
Olaria. Tratar nu Trav.. .do Ou-
vidor n. 32 — 2.° andar.
MADUREIRA - Passo ótima lo|o,
contrato nôvo, com 300 ms. apro-
oclmados. Av. Ministro Edgard Ro.
¦mero. Otimo pnra lojo de Volks.
Batalhas telefona 52-7858, horó-
Vio cometeisí. , fij
V-IADUREIRA - Alugo « loia n
|5í 176-A da Rua Coroiihà -Macha
.do. Ver com o $r. Flávio, no
;«p. 201 e tratar com Dr. André
Rua 1.° cie Morto, 7, 6.° andar,
•jel.. 31-3024 e 31-2687.
¦ RAAAOS — Alugo: ..loja ha,', ;;Rün
'Uranos, 1 298-A. Serve p/ qual'avsr 

negócio. Não tem luvas. -
.Tratar 52-4263 - Lopes; .
SÃO CRISTÓVÃO - Passa-.*
con trnto de loja com Instalações
para peças de automóveis. Rua
Figueira de Melo, 390.¦' Telefone
_8-9645.

ESTADO DO RIO
CENTRO de Niterói, — Aluga-se
uma loja grande, novo' R. Vis-
conde de Itabor.l,' '399.' Chavei
fio n.° 407.

ESCRITÓRIOS È
i CONSULTÓRIOS
CENTRO

ALUGAM-SE 8 sala» comerciai!
em- conjunto ou separados.... Rus
do..Riachuelo, 199 - B. Fátima.
ALUGA-SE urra ótima sala gde.
via Avenida Presidente Varpaü ¦'¦
andar a.to, linda vista .no ,'Edífí
cio LISBOA — Teleíone .'.,...,
57-0586. !; . ;, .
ALUGA-SE conjunto de 3- balas
.com banheiro, telefcne, troveis,
frente Avenida 13 de Maio n.
23 - 18.0 ,ntl.; ,, j 801|3.,'-
Edifício Darke. Cinco salários.
~ Trjta; no local da. lô às 18
noras.
"ALUGO 

sala, centro Independeu-
te, com móveis e telefone —
200 000 mensais. Tratar 42-0030.
AIUGA-SE uma sala para escrito-
rio. 

"Rua 
da Constituição, 80 —

il.° andar,
ALUGAM-SE vagas, em escritório

lèquipado. Rua do 
' 

Livramento,
•173, esob., com 5r. Pereira.
ALUGAM-Sc talas para escritório
ou oficina, no Cenlro. Rua Mi-
guel Couto 111, «ali,.,, l.o an-
dar, com Aristeu.

AGÊNCIA DÓ

JORNAL DO BRASIL em

CASCADURA

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
£ ASSINATURAS
ÀV. SUBURBANA/10136
Largo de .Cascadura
DAS 8,30 ÀS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS

CASTELO .— Alugo na
Av. Churchill, 129, conj.
comercial c
Ver local c

100 m2.
porteiro Li-

ma. Tratar conj. 1001.
CENTRO — Aluga-se conjunto de
frente piiffi tt Rua Senador Dan-
ras'Ide \3;. seles, na Rua Alcindo
Guanabara n. 24-1 503-5 -
Atapetado, com moveis e telefo-

— Informações na saia 1 413
Tel. 32-4685.

CENTRO — Aluga-se snla vazin
na Run- Buenos Aires, 48. Infor-
magoes íeh 43-3661.

CENTRO - Aluga-se sala 521 da
Av. Rio Branco 156 (Ed. Avenidí.-
Centrat). Chnves tia sala 1 714 —
Tel..- 52-5917 (12 às 18h).

C_NTflO - Aluga-ss c| 1106, da
Rua Álvaro Alvim, .8, c| I tel.
atapetado, p| fins comerciais —
Tratar Banco Auxiliar da Produ-
ção S|A. Trav. Ouvidor, 12. Tel.
52-2220.

CENTRO'"— .^Alugámos grupo de
sale n.o 606, _ R. México, i!i,
chovei c/ ,0 porleiro. Aluguei
menia! de Cr$ 530 000. Tratar na
Imobiliária¦] lernoj' Ltdn., íi Av.
Nilo Pcjanha, 26, :/ 702, tels.
22-2483 ou 42-9506 c| o Sr. Pau-
tino.

SALAS — 30 m2 - 6m de .reme
para o edifício-sede do BEG c|
tel., alug. NCrí 60,00, em pre-
dia de 4 andares. Passa-se p
centraio de 5 anes, cj1 moveis de
escritório ou vazio. Parn ver
Iratar c| Calcjans, tel. 23-0033 ou
¦13-5415.

3ÃLA òu vage mobiliada c] te-
lefone e secret. Alug. para con-
tador ou despachante — Dr,
Monteiro. Rua Senedor Pompeu,
61, sob. Centro - Tcl. 43.0617,
SALAS — Alugam-se 2 salas con
jugadas, área 9Ü.T.2. Ver e tratsr
na Rua São Benlo, 22 - 1.0
andar.

3 SAIAS VAZIAS - Ponlo bom.
S. Luzió, 799, csq. R. Branco.
Alugo ou vendo, 57-4019 — Sou-
sa, das 15h.
TREZE DE MAIO n. 47 - 2 504
— Aluga-se snln comercial com
tành., frente, sombra - 37-0465

ZONA SUL
ESCRITÓRIO 

"OU 
CONSULTÓRIO

Aluga-se conjunto de luxo, n.°
1 012 - vt-slib., tala, kitch., ba-
nheirc, igua quente central. —
Edifício Pancreto na Av. Prince-
as Isabel n.° 323 —. Copacabünii

Chaves na portaria, Sr. Roger
Dias úteis.

TÉRREO, ótimo para comércio o
eic/itóric. Alugn-se, ver. e tra-
tar Barata Ribeiro, 435, porto-
ria.

CENTRO — Alugrimoc otlma snla
na Galeria Comerciei cja R. do
Ouvidor, 130, lo|a 204. Chaves
c/ o porteiro. Aluguel mensal
de NCrJ 200,00. Tratar na Imo-'
biliária Lemos Ltda., na Av. Ni-
Io Peçanha, 26, <| 702, telefones
22-2463 ou .2-9506 c/ o Sr.
Paulino.

ZONA NORTE
SALA em Ramos. Alugo na Run
Uranos, pj escritório, com tole-
fone: 30-6854.
SÂO CRISTÓVÃO - Aluga-se 1
sobrado, para comercio na Rua
Figueira' de Melo — Tei.: ....
22-4635.

DENTISTA — Aluga-se moderno
consultório na Av. Rio Branco, —
Tel. 42-5020.

ESCRITÓRIO NO CENTRO - Alu-
go parte c/ 2 mesas, 2 telefones,
150 000 mensais. Ttl. 43-0267 -
CRÉCI .030.

SALA — No ccraçSo de Bonsu-
cesso, com 20 m2 - Aluguel o
mínimo — Tôda de frente, lnf.
Rua Uranos n. 497, sj 101.
SALAS PARA ESCRITÓRIO ou
consultórito. Aluga-se à Rua Li
berata Santos, 40, junto u Esta
ção. NCr$ 70,00.

ESCRITÓRIO — Pano por motivo
de viagem, cl telefone, comple-
tamente mobiliado, aluguel anti-
go. Av. 13 de Maio, 44, s'
1 501/2. 

'

EDIFÍCIO BUUDOG - Aluqanv
»•' grupos de salas ni Rua Saca<
dura Cabral, 11. Tel.-. 43-8944
GEORCINA.

GRUPO DE SAIAS NO CENTRO
Edifício Drlamnrt. A'uçia-se. Ver
• tratar nt Av. Presidente Var-
nas, 446, 3.» andar, aala 304
Tratar c| isreprletirl». Sr. D.la-
mar», telefon» 43-1753.

GRAÇA ARANHA, 174/1208 -
Sale, priv. fr. 32 m2 - Aluguel
250 - Chave port. 32-2687 até
lOh t 12 às 16h.

ATENÇÃO senhoras e senhoritas.
Está p.m Copacabana a represen-
lante do moderno e prático curso
de corte e costura loli, entre as
alunas serão escolhidas as repre-
sentantes de Copacabana. Infor-'mações 

Av. Atlântica, 2 440 —
Port. 3, ap. 603-

PRESIDENTE.VARGAS, esquina de
Conceição. Alugam-se 2 salas pa-
ra «scrlf6rio, banheiro e kitch.
Independentes. Rua Conceição n.
105, sala 2 013. Tratar sala n.o
2 004. Tel. -43-7966, Sr. Jayme.
RUA DA LAPA, 120, alugamos
sala. — Administradora Prcenca
Ltda. Av. Franklin Roosevelt, 39,
sala 1311. Tel. 52-3219.

Cruzadas
CARLOS DA SILVA

'I i I J -I 6| 7| 1 Jl »ll
___-.-____ ____ -_— —— II () _____-!

-pü— —— — — jn~~""~""~~ ¦*""

ZONA RURAL
C GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

i\tn_rsf v Bir-n-A/!. EMPREGADA ~ Precisa-sc na
JVROS E PUtíLICAÇORüric. Riachuelo, 405, np. 401.

! Centro.

y,.ÍH?° tõ 
Wfi,U df. 

iPo_íiaS EMPREGADA -
Pastor 39 volt. completa) Hls- , htona Universa (WelíJ, 25 yols.l f

completa). Tel. Ioó ' A ' pequena8 - Corroas. ',, 
,,„

ICOLEÇOES
cin do 20 anos

Hrecisa-sti para
, em casa de

Dá-se preferên-
para cima, Rua

R., ATENÇÃO -
—! mas, ótimos

n..tli:r D.intn*
sal. -06.

ENCICLOPÉDIA Dritltnlca Barsa,
nova, de Cr$ 1 500 000, vendo
por CrS 700 000 _• vista. - Rua
Amorcso Costa, 215, ap. 401 —
Muda.

•psicologia
Os mistérios da p.Tra-psicolo-

rjía revelados eni aulas teórí-

cas e práticas. Somente para
adultos: vidència, clnrividência,

psicografia, mesas falantes, le-
fecjulnez.a, aparições etc —-

I.C.B. — Rua Uruguaiana, 114 e
116, l.» e 2.° andares.

Tcl.: 25-6135

ULTIM05 DIAS

DE MATRÍCULA

COMERCIAL
EM DOÍS ANOS
Português, Inglês, matemati-

cu, contabilidade, laquigrafia
estatística, dactilografià, call-

grafia, correspondência, direito

comercial. — Instituto Comer*

ciai Brasil. Rua Uruguaiana,

114 e 116. - Tels.: 52-8997 e

52-8899.

Ârí. 99
GINASIAL EM 1 ANO

COM E SEM BASE

Novas lurmas pela manhS,

à tarde e à noite.

Dactilografià
Em um mês, curso comum,

rápido e aperfeiçoamento, —

Diplomas no íim do curso.

Instituto Comerei,-.! Brcsíí. —

Rua Uruguaiana, 114 e 116 —

Tels.: 52-8997 . 52-8899.

DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO de
1943 a 1963, ti-K..d(-i.._K.cs. Ven-
demos. Av. Ria Branco, 123, sl.
70B.

MOEDAS OURO - Vendo £ 4 li-
bras, NCrS 28 - Queiroz. Teof.
Otôni, 113, l.P Tel. 23-9660.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

AAA PIANOS NACIONAIS NO-
VOS _ ESTRANGEIROS - Casa
especializada vende bem finan-
cinde;, per preços de aca.«Íão. —
Rua Santa Sofia, 54. Saenz P.n_.

Á CASA MÓTTA Pianos, euro-
peus novos, Pieyel, Welmtir, Pa-
trot. cauda e armário, a prazo
menor preço — 2 de Dezembro,
112 - Cntete.

A VISTA — Compro 1 piano call-
da* cu armário, mesmo prociian-
do conserto, Rosclvo rápido. Te-
lofont. a qualquor'.tor.., 30-3652.

ACORDEÃO yS.andall 80 baixos',
ó rasteiros, *t abafadores, vendo
ürgònte, 230 mil. Av. Gomes
Freire,: 176/ sala 902:

BAIXO Scnic Gíanninl
sc. Tel. 31-6693

Vende-
R..bcr;o.

COMPRO um píano do uso per-
titular. Paga ótimo prjjço 5 vÍ5-
t=. T-iilio urgência. Tel. 57^0960.

COMPRO piano- Pagamento iá-
pido. Chí.inar Sr. Aníônio. Tele-
fone .5-1S81. '_

COMPRO um piano dc qualquer
marca, mòsmo precisando de re*
pares. Se.ucão rápida i visla —
Tol. 45-1130.
CASA MILLAN, pianos, nacio.
nais, estrangeiros, cauda, arma-
rio, 10 nnos d« garar.tlo, a
prazo sem Juros, — Ouvidor,
130 - 2.° and.

Senador Vergueiro, 192, àp. 801.
MPREGADA - Preciso para" ser-
iços Iftves de um casal c que

tenha alguma prática de Cozinha,
Av. Portugal, 260, Urca. Só ser-
ve moça educadü e de bons cos-
turnos. Pag6-se bem.
EMPREGADA - Precis_.se Ma-
ri: e Barros n. S-12 — Referên-

EMPREGADA loflo o serviço pa-
ra senhora só .com ref_.renci.is.
dormindo tio emprego na Rua
Rainha Guilhermina n. 1311102
-_leblon.

EMPREGADA cj carteira.' precisa"-
se, todo serv,, menos cozinhar,
2a. a óo.-feira, 13 àr_ 18 horas.
Ord. Cr$ 1 500 por dia. Vise. de
Piraj-, -152. ap. .!03._

EMPREGADA pina casa 3 pessoas
— Exigem-se referânclas. Não la-
va roupa, Crf U0 000. 47-375/,
AvL Epilácio [>=5ioa:_4I0,_20L
EMPREGADA para todo serviço,
Rua Anita Garibaldi, 18, ap. H01.
EMPREGADA com boas ref. pro-
cura-se para casal. Arruma o co-
zinha. Tratar de manhã, Rua To-
neleros, 239, ap. 902.

Coziu-ieira precisa- EMPREGADA — Que r.diba ccii-
ordenado*, f!, So- nhar bom • arrumar. Pa<irt-se bem.

39, 2.° andar, | Exitjom-so .eferpnriac, Copacaba-
na, Rua ?f.f<--.:r.r GastÜo Baiaita,
43, ap. 701, paralela à Miguel
Lemos.
EMPREGADA - Precisa-se de uma
cozinheira na Rua Visconde de
Pirajá, 44 op. 304 — Ipanema.
ÍM-HiÉGADA «ue saiba cozíniiar
Praça 7 n. 32, com D.. Maria
— Paga-sa bem. Folga aos do-
mingos.

ATENÇÃO - CrS 90 000 - Pre-
Clsa-se de senhora de mais de
35 anos, quo seja boa cozinheira
— durma no emprego, saiba ler
e apresento referencias pari o
serviço de pequena família —
Não lava para o casal nem cn-
cera — Tratar nc Rua Otávio Cur-
reia n. 435 - Tel. 26-6194 -
pento final dos ônibus Urca,
COZINHEIRA - Preciso-se

EMPREGADA ~ Precisa-so
arrumar ciue durma

para

prática, referências, carteira, pa-Ln.-rego _ CrS 70 000. Cart.
ga-se bom ordenado. Av. At.an- rof-. Av, M_r,,can5 n. 343,
Uca, 2 o/2, ap. AQl, esquina de
Sania Clara.

COZINHEIRA - Precisa-se com
referência;. Paga-se bem. Telefo-
ne 28-2293, Rua Marquês de Vc-
lença, 57/ -ap. 104.
COZINHEIRA - Pr,tlsa-se par,
Familia pequona. Paga-se bem —
E-tigem-se referências. Rus Bu-
lhões do Carvalho, 356, ap. 901.
COZINHEIRA - 80 000, preel-
sa-so sumento cozinhar, casa 4
pessoas. Exige-se bastante prática
— Gemes Carnoiro, 141,ap. 701

..,,-.,,..,, ,, — —i Ipanema.
EiAPRlGAD. - Precisa-se para _-.-!.— .__. r-r-v—.
todo serviço, ap. pequeno e só COZINHEIRA <le triv.al tino .
um casal. Exlgem-se referências,W>* lave a roupa. Precisa-se para
Av. Princesa Isabel, 232, ap. 802 «S» de casal. Exigem-se referên-
._ Leme. leias. Rua Antônio Vieira, 22, ap.
_-ki'ãÕ_Yri'\ri'À K~7- 1—Z7r^^> Leme, próximo à Princesa
EMPREGADA — Preciso p| parte, 1.3^1
da tárdè, ap. pequeno, 3 pes-
rúBS, páqsí' Services e cozinha. —
Tratar Barato Ribeiro, 292, ap.
903 — Copacabana.

EMPREGADA - Preciso para
todo serviço peq. família. Rua
Benlo Lisboa, 18, ap. 301 - Ca-
teln. ______ 

COZINHEIRA - Trivial fino, todo
serviço casa casal, dormindo no
emprego. Paga-se bem, exigindo-
se referéqcias. Rua Almirante Sal-
gado, - 158 — Laranjeiras. Tel.:
25-7982.
COZINHEIRA - Trivial simples.
Preferência português.!. Paga-se
bem. Tratar 8 às 9, 13 ãs 15
heras. Epitácio Pessoa, 870, 605.

EMPREGADA p| cozinhar e pas;
sar para •( pessoas. Tratar até
às 14 horas no Rua Montenetiro
n. 21, ap. 201 — Ipanema. Pa-
ga se bem.
EMPREGADA doméstica - Freci.
sa-;e com prática, dormindo fo-

Bom ordenado
Furtado, 62, ap.
Bandeira.

Rua Senador
204 - Praça

PRECISO senhora ativa p| cozi-
nhar, passar, lavar, dormir emp,
Ord. 80 mil. R. Marques Vílen-
ça, 85, lel. 34-7093.
PRECISA-SE cozinheira com prá-
tica para essa de família no Lo-
blcn, que também passa roupi.
Pedem-se referencias. Paya-Sft
bem. Eventualmente casal sem
filhos, se o marido trabalhar fo-
tú. Rua Jcão Lira, 28, casa Leblcn
PRECISA-SE de uma ompregadx
para cozinhar e lavar. Rua Siquei-
ra Campos. .13-1236.

PRÈCÍSA-SE - De t.m<_ cozinheira
o He urna babá. Paga-se bem. Rua
Bulhões _de Carvalho, 21.
PRECISA-SE — De uma cozinheira
dt boa aparência para casa de o
pessoas, icniente para cozinhar.
Exlgem-se carteira e referencie;-
Paga-se bem. Tratar na Rua Do-
mingos Ferreira 66 ap. _T 201.

PRECISA-SE de empregada. Or-
denado 60 000. Tratar na -Ru»
Andrade Pertence, 25, ep. 101
- C.ltte.

Porto Cinema Rian.

ÕFÈSÉCE-SE passadeira com prá
tica, produção e referencias. —
25-1145. NCr? 5,00 por dia.

PIANO Pleyor, 300 mil, para es
tudo. Rua Marechal Falcão da Fro-
ia, 152. Realengo. Coletivo do
IAPI, ônibus S. Francisco-P. Mi-
guel.
PIANO 1/4 de cauda "crapeau"

cepo do metal, 88 notas, cardat
cruxadas, 1 800 mit — Rua Soro-
caba, 277 — Botafogo.

PIANO BLÜTHNER alomãa legíti-
mo, cepo de metal, cordas cruza-
das, 88 notas, teclado do marfim,
vendo-se 1 por 800 mil e outro
per 2 milhões — R. Copacabana
n." 99-B.
VIOLÃO Gíanninl de iacarandá
pinho sueco. NCr$ 60,00 - Tcl,
27-2654.
VENDEM-SE 

"PIANOS 
- Bem fi-

nanciados, por preços de ocasião.
— Rua Santa Sofia, 54, Saenz
Pena. Casa especializada.

ricos i9
Não

COMPO GRANDE -- Aluga-se 1
casa c| 2 quartos, 2 salas e clep.
à Rua José Fco. de Sousa Porto, I
33 - NCr$ 120,00. Tratar tol. i
43-0267 - CRECI 1 030.

«a!

DIVERSOS
CAXAMBU - Aluqo ap. mob.
geladeira, piscina. Março 150 000
tel. 29-9564 (Dr. Arlindo).
ESTRADA RIO-PETROPOLIS, a 30
minutos dn Praça Mauá, alugo
pequeno sitio corn casa de cam-
po, nova, em centro de terreno,
mobiliada, com geladeira, luz e
gás, água encanada, jardim, po-
mar, bicicletas etc, por uma se-
mana, 1 mês, 3 meses etc. Mais
informações 57-8674, Mariazinha.

O CENTRO TAQUIGRÁFICO
BRASILEIRO MANTÉM:

SECRETARIADO PRATICO, ESTENODACTILoGRAFO, TAQUIGRAFIA
PORIUGU-S, DACTILOGRAFIA, INGLÊS, PRAT. DE ESCRITÓRIO,

MATEMÁTICA, CORRESPONDÊNCIA COMERCIAL, RECEPCIONISTA t
RELAÇÕES PÚBLICAS.

que lhe proporcionarão novos horizontes.
Há 20 unes preparamos profissionais, encaminhando-os aos

melhores ennregos, sem cobrar-lhos taxas
Diretor: PROF. PAULO GONÇALVES

PRAÇA FLORIANO, 55 - 12.° ANDAR (Cinelândia)
TELS.: 52-2972 o 52-0618.

Alugo sala
Rua cio Rosário 172 — Alu-

fio sala c. 00 m2 para indús-
tria o comercio — tem ,2 tele-
fones. lnf. 52-.4B?.

Passa-se
O contrato da loia da Rua

Ouvidor 130-A. Tratar no lo-

cal ou pelo telefone 42-1861.

WÊ^ÊMèi
ÉÉÜS

ENSINO E ARTES
COLÉGIOS E CURSOS PRECISA-SE de professores de La

Itirn e Grego. Tel. 29-5009.

ARTIGO 99 - Matriculai aberta..
C. Ipiranga. Rua Marquei São
Vicente, 37 - G_v„. 1,1.1 ...
47-0442.

PROFESSORAS PRIMARIAS - Pre-
cisam-se c/ reg. diurno e notur-
no. Urgente. Av. Gen. Osvaldo
Cordeiro de Faria, 121, Marechal
Hermes.

AULAS individuais de Francês —
Principiantes — Conversaçâp. Ho-
rário a combinar entre 17 e
2lh. NCrS 5,Q0 por hora. R u a
Senador Dantes n. 19, sala 501
Tel. 32-9872.
AULAS Inglês, particular, prof.
InglEs. Tel. 37-8826. .- 
CURSO BAER - Artigo 99, aulas
diírias,' das 7 às 10 horas. Con-
ferimos carteira de estudante. Ci-
nelândia. Rua Álvaro Alvim, 24,
gr. 601. Tel.: 37-6249-
CURSO .BAER - Taquigraf ia -
Taylor e Gregg — em inglês, por-
tuguês e espanhol, fornece car-
leira de estudante — reconhecido
oficialmente '— Cinelândia. Rua
Álvaro Alvim, 24, grupo 601.
Tel.: 37-6249.
CURSO BAER - Inglês - Portu-
guês — Francês —. Artigo 99.
Fornece Carteira de Estudante —
reconhecido oficialmente. Aluno
aem média. Pré-intensivo. Cine-
lándia — Álvaro Alvim, 24, gru-
po 601 - Tel.:'37-6249.
CURSO BAER -. Secretariado em
1 ano. Conferimos ¦ diploma c
carteira de estudante. CincISn-
dia. Rua Álvaro Alvim, n. 24,
grupo 601. Tel.: 37-6249.
GRATUITO - Inglês e Taqúigra
fia, curso de.3 meses Cinelândia
Rua Álvaro Alvim, 24, gr. 601.
Tel.: 37-6249.

GRATUITO — Português, curto de
3 meses. Cinelündia. R. Álvaro
Alvim, 24, grupo 601. Teli.:
37-6249.

HORIZONTAIS — 1 — sobrados;-chãos; 10 —
passageira; que dura um só dia; 11 — pata; per-
iia;'12 — limpa; límpida; 13 -— possui; H — ar-
gola da trave da Ancora; 15 — termino; cesso;
16,—unidade monetAría Italiana;. 17 — canto em'coro; 18 — partida; 18 — dá urros; ruge; 20 —
prejudica;' estraga; 23 — venera; 24 — semelhan-
ça1; analogia; 27—Indiscreto; .imprudente; 29 —
existes; 30 — tapeçaria; 31 — grande porção. . .
VERTICAIS — 1 — castigo; perça; 2 — qualida-
des de afim; conformidade..;' 3 — soldados anti-
gos; 4 — repete; reproduz; 5 — considera; avalia;
6 — data; época; 7 — em a; 8 — obrar; íazer
uma operação; 9 — semolina; 13 — pescar com
tarrafa; 15 — cm pequenas quantidades; escas-
sas; 21 — irritar; 22 — vagem; 25 '— andado; 2fl
— maior; 28 — ides (are).

INGLÊS-PORTUGUÊS - Orientação
para ginásio, professara diploma.
dr, pala University of Michígan.
Jj_[. 46-5372.
INGLÊS! alônião, francês. Audio-
visual, 1-2 meses. Profi. nativos.
Provai, emprego, viagem. Sen.
Dantas, 117-935 — 52-9649.

PRECISA-SE professora curso pri-
mário. Tratar na Rua leopold1-'
na Rego, 502 — Olaria.
PROF. — Alfabetiza criança, «
adultos, dá aulas individuais. —
ou em grupo de 5. T. 26-0887.

PROFESSOR de acordeão •
gão. Tratar tel. 27-9529.

ir-

PROFESSORA dc música, piano,
acordeon, teoria. Também vai à
residência.

PRIMÁRIO NOTURNO - Matricu-
Ias abertas. Escola Ipiranga — R.
Marques Sâo Vicente, 37 — Gá
V». Tal. 47-0442.

TAQUIGRAFIA — 3 mese», adap-
tável a qualquer idioma. Treina-
mento de velocidade para outros
métodos. Tel. 46-5372.

VIOLÃO, guitarra, canto. Aulas
Ind. Método eficiente, prático,
em 10 aulas. Atendo apenas com
hora marcada. Tel. 29-2759. Prof.
Medeiros.

INGLÊS — Individual ou grupos,
casa- do aluno, conversação, gra-
mática etc. - Tel. 45-1352.
INGLÊS — Taqulgrafta. cursos
completos em trinta nulas, Cen-
tro * Copacabana, NCrS 10,00
mensais sem }óias. Av. Treze de
Maio 44-A, s| 1 204 - 57-0051.
INTERNATO MEDIANEIRA' - Pri-
mário — Admissão — Ginásio —
Para meninos de 6 a 16 anos.
Departamento independente para
meninas de 6 a 13 anos. Pis-
cina — TV — Esoortes — Clima
excelente. Inf. e Matric. fone:
28-4760.
INGLES-Francês — Prof. regis-
trado MEC. Conversação, viagens,
ginasial, vestibular, literatura. —
Itamarati. 37-9202.
MENINA cl 6 a 11 anos - Orien
to em ambiente dt luxo, com
carro paro colégio e passeio.
Weck-end c1 piscina. Verdadeiro
lar. Cri 320 000 mensais. Car-
tai para e . portaria dêàts Jornal
sob « n.o 2«.C43.

Cursos Téd
Moças e rapazes que dese-

iam iniciar em escritório, ou
ainda, melhorar seus conheci-
mentos e galgar cargos eleva-
dos, devem assistir a uma se-
mana, inteiramente grátis, cm
um dos estágios práticos; Dac-
lilografia — Aux. de Escrito-
rio — Aux. de Contabilidade

Estenografia (Sistema Marti
adaptável a qualquer idioma)

Correspondência Comercial
Secretariado — lnçilêsi (Prin-

cipiantes, médios e avança-
dos). A TÉD é a maior org..-
nização de empregos e cn-
sino Comercial prático do Pafs,
dando plena garantia de en-
caminhamento á emprego para
seus alunos. Faça como cen-
tenas de pessoas que foram
empregadas após freqüenta-
rem os cursos TÉD — CEN-
TRO — Av. Pres. Vargas, 529

18.° — Tcl.: 43-9523; CO-
PACABANA — Av. Copaca-
Lana, 690 — 6.° — Tel.: —

36-6728; CATETE — Rua do
Catete, 216 — s|loia — Tel.:
23-4376; TIJUCA — Conde de
Bonfim, 375 — sjloia — Tel
34-0489; MÉIER — Rua Dias
da Crur, 185 — S;loja — Tel.:
49-5068; MADUREIRA — M»
ria Freitas, 42 — s!loia — Tei.:
90-1750; IJ. IGUAÇU - Nilo
Peçanha, 185 — «|loia — Tel.:
29-09; NITERÓI — B. Amazo-
nas, 524 — sjloia - Tel.t -

2-7861. {P

1 não Iraballiii pm não per!
Iliàrmttte as wlhom Urinas à Kio de Jaaiiro soli-
cilam centenas ée lummfcm a TÉII. Seja im desses
fantionários preparaná-se, devidamente, em am dos
Mos Téd: CÚMBlUIlA AUXILIE IIS ESfMTÓÈIO.
smmsm McspcMim, mmsiiMi m-
mm wimmi imiz tmrimwfMi,
PITI/Mllflí.
CURSOS COMPACTOS! Bl
MÉTODO DIRIGIDO! 1
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HMP..EGADA doméstica, com boa
apresentação e referência. Tratar
na Rua do Rosário n.° 133.
EMPREGADA - Preciso para to-
do serviço duas pessoas. Cr$
65 000 — Rua Artur Araripe, 67
op. 302 - Jóquei.
EMPREGADA --
Vieira Souto 490
se bem com carteira
cia em cnsa de família.

Precisa-se Av.
ap. 402. Paga-

referên-

FAMÍLIA estrangeira precisa co-
peira-arruniadeira prática e refe-
rências, oitenta mil, Praça Eugê-
nio Jardim, 42, no. 902. Telefo-
ne 57-4405.
MOCINHA - Preciso
Paissandu, 48, ap. 21
ao.

- Rua
— Flamen-

OFEREÇO cop.-nrruinadeira, c<
zinheiras etc. Cotn referências
doe. Tel.
Riachuelo.

32-0504. 32-5556. Afl.

OFEREÇO uma empregado para
trabalhar das 9 às duas — Tel.
25-0689.
OFEREÇO babá espanhola para
2 crianças ou recém-nascidos ci
muita prática. Tei. 52-5644 — Ag.
Rizzo.
OFEREÇO uma prof ií cional nrru-
madeira por dia, de preferencia
a rapa; - Tel. 25-4943 - EVA.

OFEREÇO-ME pára 
"trabalhar 

por
hera ou dia em qualquer serviço.
Tel.i 300713 - íur.éli...
OPEREÇO 3 portuguesas - Uma
copc-íra, babai e cozinheiras —
Agência AiemÉÍ Olga — 37-7191
— Av. Copacabana, 534, op. 402.

jOFEREÇO casal copeiro, garçon e
cozinheira de forno, ótima apa-
rência e referências. Agência Ale-
mã Olga - 37-7191.
OFERECEMOS
ras, copeiras
etira o boas
(ene 52-4604.

ótimas arrumadei-
e babás, com car-
referências — Tele-

OFERECE-SE babá portuguesa. -
Ord, 40 mil, l.a copeira à fran-
ces'1_._í0__miL- Tol. 22-5633.
PRECISA-SE empreqada diária*
mente de 8h às 5h. Rua Had-
dock lôbo, 171, ap. 403.
PRECISO empregadas estrangeiras

e brasileiras, copeiras, babás o
cozinheiras. Ordenados até 110

, cem documentas e ref. Av.
Copacabana, 534 ap. -402 .¦>
PRECISO empregada, todo servi-
ço, prática de cozinha. Paga-se
bem, parn casei. Praia Flamengo
194, ap. 101. Tel. 25-3597

PENSÃO -
garçcnete.

Precisa-se copeira e
Rua do Lavradio 26.

PRECISA-SE de uma boa empre-
gada para cozinhar e arrumar. —
Rua PaulCT Barreto, 70.

Pftt_ClSA~-SÈ empregada para todo
o serviço menoB cozinhar. Ruo
Boiivar,' 38-202.
PRECISA-SE de empregada para
cozinhar em caso de 3 pessoas —
Aires Saldanha, 95-1)01. 56-157B.

PRECISA-SE de uma empregada
para iodos os serviços menos pai-
sar. Salda aos domingos. Exigem-
se carteira — Paga-se bam. Tra-
tar na Rua Figueiredo Magalhães
n. 403, apt. 501, Copacabana.

I PRECISO de empregada todo c
{serviço. Xavier da Silveira n.
90 - 1 004.

i PRECISA-SE de empregada com-
! petente todo serviço ap. cozi-
nhar trivial fino. Exigem-se re-
ferencias. Ordenado de 70 000

j — Tratar na Rua Bolívar n. 21
ãp, 1 201 — Copacabana.

! PRECISA-SE de empregado ^otê
iia anos, parn casal. Av. Afrânio
ide Melo Franco n. 131 — Le-
blon -' 27-5366.

PRECISA-SE de moca para arru
mação e pequenos serviços, m

[Rua Sanla Clara n. 210, ap. .
901.

11 PRECISA-SE - Empregada para
ledo serviço. Apenas duas pes
scas. Exigem-se documentos. Pfi

; ga-se bem. Rua Paissandu 73-22

j | 
— Flamengo.

COZINHEIRA - Precisa-se pnra o
trivial, dorme no emprego, 70
mil. Av. Copacabana, 912. ep.
1 101. Tol. 36-5462.

OFESEÇO três boas cozinheiras,
de forno I do trivial e 1 de

ledo serviço. Agência Alemã Ol-
37-7191. C| ret.

OFEREÇO casal, . cozinheira de
forno e copeira, garçon, ótima
aparência e . referenciar. Agência
Alemã Olga - 37-7191..

COZINHEIRA E ARRUMADEIRA.
-- Precisa-se de pessoa de meia
idade na Rua Constante Ramos
n. 125 - ap. 101.

OFEREÇO cozinheiras para famí-
lias estrangeirar, com referências
de alio gabarito. Tel. 52-5644 —
Ag. Rizzo.

COZINHEIRA - Precisa-se
casa de pequena família,

OFEREÇO cozinheiros c copeiros
(as) de l.a categoria. Tel. 52-5644
— Ag. Rizzo.

Barão rJo Flamengo, 22, ap. 504.
COZINHEIRA - Precisa-se no R.
Cupertino Durão n. 60, op. .
202 - Leblon.
COZINHEIRA - Pr.cisa-s. tam.
bim para arrumar. Pode-se ref.
Ordenado bom. Siqueira Campos

282, ap. C-01.
COZINHEIRA - Precisa-se no R.
Paula Freitas, 21, ap. 301 - Tcl.
37-1354 — Copacabana.
COZINHEIRA" - Precisa-se, com
prática, para arrumar e lavar pe-
quenas peças de roupa — Pedem-
se referências — DorFnir no em-
prego. Paga-se Cr$ 90 000. Tra-
tar na Rua Afonso Pena, óó, ap.
702 - Tiiuca. 

OFERECEM-SE 2 cozinheiras tri-
vial a oulra todo serviço. Cada
50 mil. Tratar 22-5683.

OFEREÇO cozinheira, cop.-arru-
adeiras etc. Com doe. e infor-

mações. Tel.: 32-0584 - 32-5556
Ag. Riachuelo.

PRECISO 2 cozinheiras mensalis-
tas, uma de 110 000 e outra de
60 000. Av. Copacabana, 534, ap.
402 — Trazer documentes.

PRECISA-SE uma senhora que sai-
ba cozinhar p/ casal, doe. • ref.
- Rua iia Gloria, 190, ap. 602.

COZINHEIRA - PristiV.-s. paia
pequena família. Paga-sa muito
bom — Av. Edson Passos, 541,
ap. 102 - Tcl.: 58-6944.
COZINHEIRA i* .pansávol com
prática do trivial fino » .eferert-
cias rocontes, idade entre 30 e
45 anos — 3 pessoas, pago bem.
Tratar na Rua Domingos Ferreira
ri. 140, ap. 701.

COZINHEIRA - Precisa-se pnra
serv. pequena família. Ord. 70
mil — Av. Delfim Moreira n.
552 - 301 - Tel. 27-2541.
COZINHEIRA DE MEIA IDADE
para trivial cemum — Exigem-se
documentos e referencias. Paga-»
se muito bem — Telefonar para
47-7670.
COZINHEIRA de forno e fogão
— Precisa-se 100 mil cruzeiros —
Geri. San Marlin n. 298 - Le-
blon - 27-2138.
COZINHEIRA - Cr$ 80 000 -
Precisa-se do trivial fino para c
serviço de casal. Exigindo-ss re-
ferencias. Tomos maquina de In-
var. Rua Francisco Sá n. 91, ap.
1 002 — Copacabana.
COZINHEIRA - Precisa-se de for.
no • fogão, para família de 5
pessoas. Paga-se muito bem. —
Exigem-se referências. Tratar
Rua Conrado Niemeyer n. 23. —
TOLJ7-8222;
COZINHEIRA - Precisa-s. c o rn
prática do trivial fino e variado.
CrS 70 000,00. Rtpública do Peru
n." 124/701.

COZINHEIRA - Precisa-se com re-
ferencias. Paga-se bem. Rua Fi.
gueiredo Maçialhãei, 437, ap. 901.

COZINHEIRA - Precisa-se com
prática que lave e passe para uma
senhora cj uma filha — Exigem-S2
carteira - Old. 70 000 - Av.
Atlântica, 2710, ap. 1003.
COZINHAR E LAVAR pára 3 pes-
joas adultas que durma no em-
prego, pedem-se referências. Or-
denado n combinar. Tratar na Rua
Paulo César de Andrade, 274,
ap. 402 (Parque Guinle) Laranjei-
ras.
COZINHEIRA - Precisa-se coz
nhelra forno e fogão. Paga-se bem
— Éxigem-se referências — Tratar
na Av. Rui Barbosa, 350, ap.
1 001.
COZINHEIRA, passar também
pequenas peças, em apartamen-
to casal sem filhes, das 15 às
21 heras, de segunda a sábado.
CrS 50 000 mensais - R. Bel-
fort Roxo n. 307 — apartamen-
to 901 — Pôsto 2 — Copacabana
COZINHEIRA trivi.il fino - Pre-
cisa-se na Rua Barão de Jagua-
ribe n. 232 — Ipanema — Tel.
27-9647 — Exigem-se referencias

COZINHEIRO - Precisa
se. Paga-se bem. Tratar
na Rua Teófilo Otôni, 15
-Sala 1013,

PRECISA-SE de babá para duas
moças — Exige-se referências e
muita prática — Paga-se bem —
Tratar na Rua Jcão Lira, 81, ap.
403 - Tol. 47-1334.
PRECISA-SE do 1 empregada pa-
ra casa família — Paga-se bem
com carteira — Barão de Mesqui-
la, 931, ap. 202^

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
EMPREGADA - Todo serviço, 2
pesseas, trivial variado, documen-
tos, dormir no emprego — Domin-
gos livres — Barata Ribeiro n.
664-502.
EMPREGADA - Precisa-se para
pequenes serviços de casal. —
Barata Ribeiro, 96, ap. 1003.

EMPREGADA — Precisa-se para to-
do serviço de casal e tomar conta
de menina de 4 anos. Ordenado
90 mil cruzeiros, pedern-se refe-
rências. Av. Atlântica, 2 388, op.
401. ' 
EMPREGADA - Precisa-se todo
strviço c] referencias. R. Dará-
ta Ribeiro, 208, ap., 604.

EMPREGADA — Precisa-se para
tedo serviço, sabendo bem cc?:Í-
nhar. Idade 30 a 40 ano. — Re-
terêi-tcias da alto tratainento —
Ordenado 120 mil — Rua Repú-
blica do Pcu, 193 ap. 90.

EMPREGADA — Piecisa-se uma
para todo o serviço, que se|a boa
cozinheira. Paga-se bem. R. As-
sunçao, 450,' ap. 224 — Bola-
iogo.

EMPREGADA — Precisa-so moca,
protestante ou com referências.
Avenida Brás de Pina n. 1 Ó15-C,
ap. 202 - Vila da Penha.
EMPREGADA - Precisa-se das 8
às 16 horas c| referências. Rua
Cinco de Julho, 1BB, ap. 802
CrS 50 000 - Copacabana.
EMPREGADA — Pr.cisa.s* para
todo o serviço de uma empra
"jH,t na Est. Vicento de Carva-
ího n. 1 550-A — Pça. Carmo
EMPREGADA — Morando perlo,
não dorme — Referencias. Apar-
tamento de uma senhora na R.
Benjamim Constant n, 61 — ap.
602 - Glória.

EMPREGADA - Precisa-se para
serviços leves. Venha com refe-
rências. Tratar: Rua S. Salvador,
53, op. 604, de 13 horas em
diante. .
EMPREGADA cem referências -
Precisa-se. R. S. Clemente, 514,
ap. 601 - Tel.: 26-7614.

EMPREGADA todo servico menos
lavar e passar — Preciso. Laran-
ieiras, 347-C-02 - Tel. 25-7854.

EMPREGADA - Precisa-so par»
copeira ou arrumadeira, casa d*
alto tratamento. Exigem-se_ refe-
rências. Paga-se bem. Praia do
Flamengo n. 284, ap. 501. Tel.
25-4607.

Dá-se
Aveni-

1 435 -

EMPREGADA - Quarlo
em 

'troca horas serviço
da Ataulfo -de Paiva n.
ap. 502 - leblon.
EMPREGADA" - Para todo servi-
ço que cozinhe bem o trivial,
dorme no omprego, precura-se p

PRECISA-SE empregada para to-
dos os serviços, pl um senhor c1
carteira, saida 13h. Trav. Mos.
queira, 1 sobrb. sl 3 p.f. — lapa.

COZINHEIRA pequena familia 70
mil. Maestro Francisco Braga, 6,
op. 204. Fim Siqueira Campos.

PRECISA-SE de copeira - arru-
madeira — Pedem-se referencias.
Ordenado de CrS 55 000, na R.
Senador Pedro Velho n. 219 -
Laranieiras - Tel. 25-9378.

PRECISA-SE que durma no em.
prego, para pequena família -
Roupa grande é lavada fora -
R. Dois de Dezembro n. 33 -
ap. 602 — Flamengo.
PRECISA-SE de empregada domes-
tica, Rua Lucidio Lago, 144, op.
301 - Méier.
PRECISA-SE
serviço que

ref., ap.

empregada p|
saiba cozinhar

peq. Paga-;
102.

todo
Pl 2
iem,

São Clemente, 470, op,
Tel. 46-4301.
PRECISA-SE - Babá - Telefone
37-7924.
PRECISA-SE - Babá c| muita

prática, parn tomar conta de duas
crianças de 2|3 anos. Muito ca-
rinhosa. para casa de trato. Paga.
se bem, de 35 anos para cima.
Catete 206 ap- 901 

PRECISA-SE — De arrumadeira.
Tratar na Av. Vieira Souto n.°
462 ap. 404. Ipanema.
PRECISO moça indep. de 20-30
anos, governar e serviços domes-
ticos à tarde, pode estudar, ap.
de pessoa só. Ord. inicial NCr$
60, Rua Washington Luís, 50,
ap_. 402_— Cenlro.

PRECISA-SE moça para serviços
leves, das 8 às 13. Rua Lucidio
Cago, 140, c| 1 - Méier.

-¦¦ , . - .PRECISA-SE dc empregada para
familia ostrang. Apresen». na Ruau0j0 serviço de casa!. Pedem-
Edmundo Lins, 31, 4.°, d» ma.
nhã — Copacabana.

EMPREGADA - Preciso para ser-
viços domésticos. Com documen-
tos. Pago bem. Tratar na Rua Ba-
rão de Mesuuila 242. Praça
Saenz Pena.

referencies. Rua Ronald de
Carvalho n. 292, ap. 1 101
Copaccbana.

COZINH. E DOCEIRAS

EMPREGADA - lodo serviço,
com referências, que saiba cozi-
nhar bem, 3 pcs:-as. Leopoldo
Migue-, 28 ap. 501.
EMPREGADA" - Precisa-se para
tedo o serviço. Rua Raul Pom-
péia, 21, ap. 402 - Telefone:
47-5550.

A AGENCIA Riachuelo tem cozi-
nheiras, cop.-arrum., babás etc.
Com doe. e informações. Tele-
fones 32-5556, 32-0584.

EMPREGADA — Para todo serviço
du um casal que trabalha fora.
ê necessário saber cozinhar. —
Tratar na Rua Voluntários da Pá-
tria, 371, s| 202 - Ordenado
Cr$ 80 000 - Tcl.: 46-2444.

EMPREGADA doméstica, _ precisa-
se para trabalhar das 8 às 4 ho-
ras, ref. Paga-se 40 mil. Rua Sc-
nador Vergueiro, 23 ap. 2.

AGINCIA RIZZO - Oferece co-
zinheiras de forno e fogão, mãe
e filha portuguesa e brasileiras,
arrumadeiras, faxineiros e diaris-
tas. Tel. 52-5644.
ATENÇAOI — Preciso cozinheira
de forno t fogão para casal de
alto luxo, exijo carteira e ref<_i-
rências mínimo de 2 anos. Pago
ordenado 150 mil. Dou quarto

Exi-i grande com banheiro. Favor não
Beira so apresentar quem não estiver

EMPREGADA - Todos serviços,
que saiba cozinhar, que durma
no emprego, para pessoa só.
gem-se ótimas referências. ....... r
Mar, 406, tp. 903 - Esplanada | 

em condições. Tratar _tel- 26 0281
do Castelo, desde 16 horas. com Alaíde. CRECI 763.

EMPREGADA — Precisa-se com
referencias, boa cozinheira todo
o serviço, roupa miúda, ap. de
3 adultos. Ordenddo NCrS 70 —
Rua Toneleros n. 257, tp. 502

AGÊNCIA ALEMÃ OLGA, 37-7191
— Paga impostos, tem alvará
escrita fiscal. Cozinheiras, copei-
ras e babás. Av, Copacabana,
534 op. 402.

COZINHEIRA - Precisa,
se para trivial fino e va
riado família estrangei
ra. Paga-se bem. Tratar
na Av. Vieira Souto, 230
-Ap. 101

COZINHEIRA - Procisa-se qua
saiba cozinhar bom • arrumar,
Exigem-se referencias. — Pagp-so
bom. Copacabana, Rua Professor
Gastão Baiana, 43, ap. 701, para-
leia à Miguel Lomos.
COZINHEIRA — Pr.cisa-sa comp..
tente com referências. Rua Barão
de Ipanema, 68, ap. 604. Telefo
ne 57-3995. Pagvs» bem^
COZINHEIRA, qut lava - pass*
Procisa-se com documentos •
ferencias, na Rua Capurí, 49. Tel.
27-4696. Tomar o ônibus 555
no final do Lohlon.
COZINHEIRA trivial variado qu«
lave roupa miúda. Praia, do Fia
mengo, 140, ap. 1201. - Tele
fone 25-2226.

PRf-CISA-Si: de empregada que
cozinhe trivial fino variado, ap.
de 3 pfis.so.is, derrne no alugue!
— Rua c\ss Laranjeiras n. 210 *

,, ti ... . ..- iao. I 104 — Laranjeiras.
Rua Barata Ribeiro, 67,' :-- —- —^

I PRECISAM-SE 2 mocinhas. CrS 50
,,,„... .zrz z—rr r~i rnil, Para atúdârom um casa de
EMPREGADA .- Cexlllh».,. CrS,.^.,.^ 

^ 
. 

Rm Scui_ u.
ma, 178, a... £02. Pôsto i.

EMPREGADA — Precisa-se, saben-
do cozinhar. Paga-se bem. Pe-
quena família. Exigem-so refé-
réncios. Tratar de manhã até 15
horas —
ap.' 302.

— Ccainhfir, i.r.^ , ,. T .
70 mil. Preciso, Av, Atlântica,! ,""'1"1- T""1"

2 788, ap. 101 — Copacabana,
SENHORA — Precisa-se cozinhar

arrumar para começar 60 000
Tratar

n. 163
25-4168.

Ladeira da -Glória

602 - Tel.: 

LAVAD. E PASSADEIRAS

OFERECEMOS cozinheiras de vá-
rias categorias, com ótima refe-
rências c documentos. Telefone
52-4604.

OFEREÇO lavadeiras engotnadeirsi
de l.a categoria. Tel. 52-S6A4 —
An. Rizzo.
PRECISA-SE d. passadeira d»
brim e camisas. Só se apresen-
tar quom fôr profissional. Rui*
Marques de Abrantes, 203.

PRECISA-SE empregada que saiba
cozinhar bem — casa de senhora

36-6120.
PRÈCÍSA-SE empregada np. peq.
2 pessoas,- que saiba cozinhar —
Só cem referências — Xavier da
Silveira. 90-403 - Cop.

PRECISA-SE d. cozinheira de for
no e fogão para casa de alto tra-

mento, uma folga semanal com-

pleta, tem ajudante, ( dormir no
emprego. Paco-se muito bem. —

Tratar cl D. Daura, tel. 46-8180

PRECISA-SE de cozinheira com
pratica para trabalhar em ro
taurante, s6 sorve com carteira
assinada mais de dois anos. Ver
na Rua Magalhães Castro n. 300

Riachuelo.
PRECISA-SE cie uma aiudante dc
cozinha c| pratica na Av. Amaro
Cavalcanti n. 2 039-A - Eng
de Dentro.
PAGO Crt 80 000 por muito
boa cozinheira fazendo também
íodns os serviços, na Rua Con-
de Bonfim, 412, ap. 604 - Saenz
Pena.
PRECISA-SE de uma empregada
qué saiba cozinha — Paga-se bem

Pede-se referencias
to da Saudade, 252 •
46-0030.

Rua Fon-
Telefone:

PRECISA-SE de cozinheira com
prática de Lanches. Rua Doi In-
válidos, 9.
PRECÍSA-SE empregada, com prá-
tica, parn cozinhar, arrumar e U-
var pequenas peças de roupa.
Pedem-se referencias — Dormir
no emprego — Paga-se Cr$....
90 000. Tratar no Rua Afonso
Pena. 66, ap. 702 - Tiiuca

PRECISA-SE de moça com prática
de ajudante dey cozinha — Trazer
carteira de saúde — Rua Barão
de Mesquita, 675-B.

EMPREGADA - Precisa-se quo
saiba passar e cozinhar, para dor-
mir no emprego, Rua Aristides
Caire, 281, ,ip. 301 - Méier.
LAVADOR — Precisa-se de um
c| prático. Tlnturarla Paissandu
Ltd.. Rua Paissandu, 253. Tele-
fone 25-4508.
LAVADEIRA
ra lavando r
ra Melo n.
nema.

- Preciso cj cariei-
a sua casa. Teixei-
53 - 402 - Ipa.

LAVADEIRA - Engomadeira pre-
ciso na Rua Mariz e Barros, 470
ap. 609. Tratar terça-feira,
depois, das 8.

PASSADEIRA, precisa-se de cami-
sas. Lavandaria do Estudante —¦
Av. Beira Mar, 133, b. 2 - Tcl.
46-9410.
PRECISA-SE passador para maqui-
na, c] pratica. Run Santa Clarn,
151, Copacabana.
TINTURARIA - Precisa-sc hotf-
mista profissional na Praça Con-
dessa Paulo de Frontin n. 38 —
Telefone: 28-54B1.
TÍNTURARIA - Precisa-se de Is-
vador e passadeira. Ruo Ubirac.
501-A — Higienópolis.
TINTURARIA - Pred~sn.se pas-
sadeira para Unho na Rua Mar-
quês de Paraná n. 10 — Fie-
mengo.
TINTURARIA - Precisa-se de bom
passador para Hofman. R. do Ca-
tele 68 c Lavradio 124.
TINTURARIA - Precisa Holffmista.
Rua Ana Néri, 652 — Telefcne;
28-7391 - S. Francisco Xavier.
TINTURARIA - Precisa-sc de pas-
sador Hofman, Rua Bom Pastor,
n.o 343.
TINTURARIA - Precisa-se de
passadeira p| brim « casimira.
Paga-se bem R. Visconde Maran-
guape n.° 34 — Lapa.

TTNTÜRARIA - Precisa-se psss...
deira para brim, vestidos. Ru;»
Resende n.° 28.
TINTURARIA - Passador que sei-
ba lavar com perfeição. Preço
bom, Rua do Resende, 49-A, mo-
quina Hoffman.
fÍNIÚRARIA - Precisa-se de í
passador Hofflmlsta e 1 passa*
deira de brim e vestidos. Trater
Rua do Riachuelo, 191, Centro.

DIVERSOS
CASAL — Preciso para chácar,.,
ela p| serviço doméstico, corn
prática e referências. Rua Ca-
puri, 220. - 43-7866.
MENINO para pensão — Orde-
nado a combinar — Tratar na R.
Getúlio n. 71 — Todos os San--
tos.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
AUX. DE ESCRITÓRIO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pre-
cisa-se moça com bon letra e da-
tilógrafa. Tratar com Sr. Miguel
na Rua Barata Ribeiro, 153-A —

Copacabana.
AUXILIARES 1 pl contabilidade S.
Cristov. classif. preferência 2.°
ciclo (tec.) moço 170, outro p|
compras 170 000, 2.o ciclo, 2 p|
contabilidade centro 1801200. Av.
R. Branco, 151 s| loja i| 09.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE.
— (Oferecimento). Rapaz, — 29
anos, bca apresentação, dactiló-
grafo, faturisla, referencias, re-
cém-formado em ^ técnico em
contabilidade, acadêmico de Eco-
nomia, deseja trocar de empre-
go, de preferencia iniciar-se em'
contabilidade - Respostas para
o n.° 321 899, na portaria des-
le Jornai. ¦
AUXILIAR CONTABILIDADE eom
nrátic» cemprevada. CrS 300 000.
Falar c| Sr. Queirós, Av. Presi-
dente Vargas, 529, s| 1 407, das
7 às 12 hsras.
AUXILIAR - Moça ou rapaz es
criturar livros fiscais, dat. ótima
letra, prática, solt. Av. R. Bran-
co, 151 t|loi_ »| 09.

ÃDMITIMOSríl)-Aux7 Expedição
princip., (1) Aux. Seção Cobran-
ca, (1) Dactilografa, (1) Moca pi
Cardex e (1) Moça pl Escritório
— Interno — Av. Rio Branco, 185,
s| 1021.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pre-
cisa-se de um que conheça o ser-
viço de empresa de transportes e
que seja dactilógrafo, que dê re-
ferencias — Tratar no Tranporles
Bandeira, na Rua Santa Mariana,
340, Bonsucesso.
AUXILIARES DE ESCRITÓRIO -

Sj prática cj primário — Varias
vagas através n| sistema rápido.
Rua Lucidio lago, 91, »| 611.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -Pre-

cisa-se rapaz de grande prática
de datilografia. Tratar com Ar-
lur, Rua Proclamação 901.

COZINHEIRA TRIVIAL FINO pa-
ra família estrangeira — Paga-so
bem — Av. Atlântica n. 570 —
1 201 - LEME.
CASA de fino trato precisa de
cozinheira para todo o serviço
da casa. Tratar na Rua Honório
de Borros, 18 - 403-

COZINHEIRA" do trivial fjno c/
referencias. NCr$ 70,00. - Av.
Atlântica, 3 772, 5.» andar. Tele-
fone 27-44B6.
COZINHEIRA peq. família e aiu-
dar com roupa miúda. Ref. Con-
selheiro Lafaiete, 53 — 602, Cop.
Pôsto 6.
COZINHEIRA-ARRUMADEIRA, ¦ tri-
vial fino e durma no emprego.
Tratar ná R. Constante Ramos,
82, ap. 203 — Copacabana.

COZINHEIRA - Crí 80 a ICO mil,
a combinar. Folga 6a., sábado e
domingo. Rua Gomes Pereira, 142
— Urca. Fim da Unha de óni
bus.
COZINHEIRA - Trivial fino e to-
do serviços, 2 pess. e menino «s-
colar, deve morar Zcna Sul, saber
ler, dormir no emprego. Exigem-
se referências recentes. Cr$ 80
mil. R. Paula Freitas, 83 ap. 802

37-3602.
DUAS PROFESSORAS jantar cedo,
precisa cozinheira trivial. 80 mil.
é só 2 pesseas. Rua da Carioca
55, ap. 202.
EA.PREGADA - Preciso para ca-
sal com filho, para cezinhar o
trivial simples o lavar (45 000).
outra pl arrumar e passar (35 000)
Também serve somente umo para
todo o serviço (75 000). Exijo re-
ferencias — Dorme no emprego.
Humaiti, 151, op. 203 - Bo-
tafogo.

EMPREGADA cozinhando muito
bem para familia pequena. Base
75 000. Exigem-se referenciai. F.
Miguel lemos, 123, ap. 703.
EMPREGADA - Preciso, coijnhe
fino variado, durma emprêgc.
60 mil. Referências. R. Siqueira
Campos, 142, op, 701 — Cop,

AUXILIAR de Pessoal (Mo-
ça) — Precisa-se cem comprova-
da experiência em Departamento
Pessoal. Mínimo de dois anos de
cartoira assinada em uma só fir-

Aoresentar.se na Rua Sete
de Setembro 66. 5» an^ar. -

Das 10 às 12 horas com D. Ha-
nelore.

AUXILIAR Administ., e| Jde. Cont.
auxs., esc, dact., cerresp., D.
Pes., dact., dact. noç. Cent. Ope-
rador Ruf 150-200. Av. P. Var-

, 435, s! 605.

AUXILIAR. Moças. Esc. dact. fat.
dact. estoque, prát. Kardex, dact.
Operadora Front Feed 150 000-
200, 'secret. esteno port. até 35

Sal. 350-420. Av. P. Vargas,
435, sl 6Ü5
ASSISTENTE-DACTILÓGRAFO
Grande firma industrial de pro
jecSo e conceito internacional ad
mite rapa; oté 30 anos, boa apa
rência, curso secundário, boa
dactilografià e pratica em faturas.
Horário p! trabalho das 9 àí" 17
hera: c| sábados livres. Salário
inicial de 230 mil pl experién
cia. Procurar Sf. Renato, na Av.
13 de Maio, 23, grupos 614 o
613.

CORRESPONDENTE-DACT. - 
_ra-

paz cu moça, boa apresentação.
Rua Uranos n. 1 091, 1.» andar.
Ramcs.
DATILÓGRAFAS uma cl inglês
fluente 300, prática; 2 cutras pi
cepistas prática de corresprrndêrv
cia 180(250, 2 p|auxs. ererít. mí
nimo de 170 toques 150, soltei,
ras. Av. R. Bronco, 151 s|loja
s| 09.
ESTUDANTE de direito que te-
nha o carteira de solicitador
Preciso, que queira' dar o nome
pl algumas lições dc despejos.
Tei. 26-5350.

PRECISA-SE urgenle niêço para
escritório com os seguintes re-
quisitos: prática em nola fis-
caf, faturamento, escrituração cie
consumo, verba e demais livros
fiscais. Horário integral. Ru*
Pedro Américo, 89 — Catete.

RELAÇÕES PUBLICAS - (Moça Oll
rapaz de gabarito). Ganhar 30O
mil cruzs. e mais ,30%. Erasmo
Braga, 227-315. 
SUB-CHEFE p| seção — Firma de
alto gabarito procura elemento
até 33 anos, c\ grande prática
em serviços gerais de escritório

curso secundário, inclusive^ qua
tenha chefiado seção de firm.i
comercial ou Industrial, ótimo
salário. Horário pl trabalho, dos
9 às 17 horas c! sábados livres.
Procurar Sr. Renato, na Av. 13
de Maio, 23, grupos 614_e__613.

SUBCHEFE dc contabilidade fl;
nanceira — Prática 3 anes — at»
36 anos - Sal. 500 e Aux. Ccnl...
bilídade prática 3 anos — Salário
280. - Av. Rio Branco, 185, s|
1021. .

BALC E VITRINISTAS
CAÍXEIROS
pratica, Av.

- Ptecisam-se cotn
Ccpúcabana n. 967

BALCONISTA - Preciso com pm.
Uca comprovadfl p| loja de mo-
das _ Av. Alaulfo de Paivo n.
320-C - leblon.  
FARMÁCIA - Precisa-se demeio
prático para baicão c injeções -

Farmácia Lux — Rua Riachuelo,
n. 69.
FARMÁCIA precisa de balconista
com prática comprovada. Exigem-
se áreferencias. Barata Ribei-
ro n.° 560-C.

MÔÇA MAIOR - Preciso-se bal-
conista com- prática de artigos
femininos e cama e mesa. AU
fandegs, 135, sobrado.

MOÇA — Precisa para trabalhar
no balcão, que tenha boa letra.
Tinluraria Tiiuca — Rua Gol. Esp.
Santo Cardoso, 643-A.

PRECISAM-SE 2 empregados com
nrótica de balcão de padaria, na
Ru,-, Dr. Garnier 854-A. Rocha.

PRÉCISA-SE - Moca p| balcão
cem prática de artigos de lim-

peza, na Rua Profa. Ester de
Mejo, 226-A Benfica.

PRKISA-SE — Balconista prático
que conheça bem pecas e acei-
s6rios para automóveis. Av.
Ataulfo de Paiva, 926-A (Le-
blon). ,

CONTADORES
ASSISTENTE contador 1 c| prá-
tica até balanço, experiência de
4 anos, 350 outro p! aux. 200
classif. letra datilo. ótima letra
Av. R. Brafico, 151 siloja s| 09.

DACTILÓGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETÁRIAS
DACTILÓGRAFO - Precisa-se C
instrução ginasial, menor de 12
a 15 

"nnos. 
Tratar em Caxias, na

Rua Conde Porto Alegre, 47. —
Tol. 2093.
DACTILOGRAFA. See. - Ollma
apresentação. Rua Uranot 1091,
1,9 andar. Ramcs.

DACTILOGRAFA - Moça moler,
admitimos uma com prétlca du
c_ae.il-.'-.afia • algum ccnheclmnn-
ti de faturamertt \ Tratar Av. Rio
Branco, 185, ll 2 119.

FATURISTA - dat. moça p| o
Jacaré prática 170 Av. R. Branco,
151 t] loia ti 09, outia p| S.
Crist. 150.
MÔÇA que seja desembaraçada
e Unha boa apresentação. Exige-
se que escreva bem a máquina.
Entrevistas c\ Bueno Machado.
R. Barão Mesquita, 398-A, pela
manhã..

DACTILÓGRAFO - Precisa-se do
um c:m redação prepria. Ida*
de de 21 a 30 8113$. Tretar na
Rua Visc-n^e de Du-;rat n. 23
DATILOGRAFO ci prática cadrs.
tro, cred. q.nas.àl entre 26'33
anes 250|300 redação cerr. serv.
gerais Av. R. Branco, 151 sf \o\_)
sj 09. Bem firme em cálculos.
DÃTÍLÕGRÃFÀS 2 c| prát ica es".
crit., solteiras exper., mínima 2
anos 160 Av. St. Branco, 151 sl
loia s| 09.
DaYÍLÓGRÃFO(A) - Preciso-sa
com prática de serviços dt es-
critório. Apresentar-se na Av,
Nilo Peçanha, 151, tala 4il.
DATILOGRAFA - Com desembo".
raço para escritório contábil. Av.
Pres. Vargas 529 s; 311. Sr. Os.
car dat 9 àt 13h.

, _:

;.
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EMPREGOS CtASSIFICADOS - jornal do Irailf, B.«.fair«, 7-S-» _ 5

DATIIOGRAFO correspondente GANHE 600 a 700 cruzeiro» no-1 SAPATEIROS
tntre 20135 anos, prática de 4 vos por mBs aem deixar seu em. I
anos bem atualizado cm port. pragu atual, asioclnndo-so com*

rigoroso pj 3001400 lery. pequena parcela de cooperação
Iioras vagas ,— Coord.enador.

Serviço social. Relações públicas
L. S. Francisco n. 26, sa\a .

502.

gerais cale. Av. R. Branco, 151
t] \o\a s| 09, rotina comercial e
oficial, 2.° ciclo comp. ou supe
rior.

KSTENOGRAFAS em port. inglês,
prálica alé 40 «noi 0001900 óli-
mas firmas; Av. R, Branco, 151
sj loja s| 09. . 

PRECISA-SÉ vendedor para artigo
de -fácil colocação no ramo dc
calçados, dá-se ojuda do custa. —
Rua Joflquim Silva, 133 —¦ lapa.

SECRETARIA menor. Preciso de
duas. Semana de 5 dias, Dr.
Monteiro. — Av. Brás de Pina,
295, sob. Penha.
PRECISA-SE urgente: dactilógra
fa. Rua Constanca Barbosa, 152,
s[ 407_— Melei1 — (laboratório),
SECRETARIA- - Calxi -' Pro-
cura-se moça da boa aparência,
dactilógrafa, c[ conhecimento em
controlo de cheques, pagamentos,
recebimentos, duplicatas etc. Ho-
rário das 9 às 17 horas, cj sá-
bados livres, Salário inicial de
200 mil c/ reajusto imediato após
experiência de 30 dias. Procurar
Sr. Renato, na Av. 13 de Moio
n. 23, grupos 614 c 613.
SECRETARIA DATILÓGRAFAS
Precisa-so urgente na Av. Rio
Brinco, 185 »| «02, Sr. Ari. Tal
52.1922.

SECRETARIA - Importam. Cia.
da Z. N., ampliando aeus servi-
ços, admite uma perfeita dact!-
lógrafa em port., de preferência
com conhecimentos de inglês e
boa apresentação. Av. Rio Brorv
co, 108, Gr. 1 310.

SECRETARIA dactilógrafa, com
boa redação, necessita-se. Rua
Real Grandeza, 245. Paga-se bem
fineza se apresentar st tiver
boas condições.

VENDEDORES -
CORRETORES

ABC MODAS precisa revendedo-
ras, pag. a prazo, malharlas. Av.
Rio Branco, 156, 10.° andar. -
Tel. 42-4998. Centro. Estr. Por-
tela, 29, 2,° andar. Madureira.
ATENÇAO - Vendedora» balco-
nistas para modas, boutique pre-
cisa com boa apresentação * ins-
trução do ramo; Paga-se bem. —
Emprego de futuro, Boutique ln
Danse, Copacabana, 664, loja 5,
ADMITIMOS moças demonstrado-
ras p| prod, de beleza. Idade 21
a 2B anos. C, pritica e ref.
Av. P. Vargas -435, s| 605
CORRETORES DE TERRENOS
Tratar na Imobiliária Oelamar*
S.A, na Avenida Presidente Var
gas, 446, 3.° andar, laia 304. —
Tol. 23-8965.
CORRETORES para comprar con-
Ia de luz c obrigações da Ele-
Irobrás, Pça. Tiradentes 9 saia
1 212 • R. Leandro Martini 100
rala 1.
DISTRIBUIDOR - DOCES - Para
a Guanabara e Estado do Rio
Fábrica Regina. Alameda São
Boa Ventura, 273 — Niterói. Tí-
lefone 2-1965.

VENDEDOR — Firma especializa-
da no ramo de artigos para en-
ganharia e desenhos admite com
conhecimento do ramo. Cartas
para a Caixa Postal 4 282
VENDEDORES (AS) 5 - Material
importado, de consumo obrigató-
rio p) escritório. Boa aparência
o referências. Av. Rio Branco
n. 9, sala 317.
VENDEDOR OE GABARITO -
Procura «lamento ot* 32 anos c]
grande prática «m vendas. Fax-
se necessário possuir automóvel.
Salário fixo da 500 mil • ótimas
comissões. Tratar na Av. 13 da
Maio, 23, grupos 6)4 e 613.
VENDEDORES DE LIVROS - O
rrelhor plano de vendas,, o me-
lhor catálogo da praça a melhor
wmlssHo ¦*¦ Tratar com Sr. Go-
mes — Av. Pres. Vargas n; 529

6.o, sala 1 Ó03.
VENDEDORES OU VENDEDORAS
PARA AUTOMÓVEIS - Pr.cifa-i.
•m Copacabana a Av. Atlântica
•sq. d. R. Djalma Ulrich n
23-A - loja - P8sta 5.
VENDEDORES DE GÊNEROS ALI
MENTICIOS - Preclsanvse, com
pratica, procurar o Sr.' Filhote,
a Rua São Luis Gonzaga, 824 —
das 8 às 11 horas.
VENDEDORES-VIAJANTES - Para
óleos lubrif., máquinas, motores,
com freguesia e conhecimento do
material. — Rua Sacadura Cabral,
230.

RECEPCIONISTAS
TELEFONISTAS
MOÇA de 18 a 23 anos, precisa-se, de ótima aparência e instrui-
da, para recepcionista de escri-
tório. Rua México, 74, sala 1 103.

DIVERSOS
COBRADOR — Importante -firma
procura elemento de 30' a £0
anos, c[ prática, que possa dar
caria de fiança, ólimo salário.
Tratar na Av. 13 de Maio, 23,
grupos 

"614-3.

COMPRADOR p| produtos cirúrgi-
coS, químicos, prática cale.., con-
corrências. 3501400. Av. Rio
Branco, 151, sobreloja, sala 09.
MOÇA de boa aparência, para
serviços de informações, no Méier
(60 mil mensais). Tratar das 9 ás
10 hs, Pres. Vargas, 529-1 906
PRECISA-SE de moças, senhoras
e rapazes a partir de 14 «nos.
Apréseníar-se com qualquer do-
cumento « 1 retrato. R. Alaíde
n. 50-F -- Campinho. Tratar c]
Dona SOUSA a parlir das 9 às
18 horas, todos os dias.

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA
METALÚRGICOS E
SOLDADORES

SERRALHEIRO - Precisa-se para
chapa de ferro, n. 10 a 20. R
da Pedreira, 112. Cascadura.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS

CARPINTEIROS-MARCENEIROS
Precisa-s» de bons profissionais
quo tenham muita prática em ins-
laíações comerciais • conheçam
planta, marquem obra • saibam
trabalhar em máquinas. Paga-se
bom, faz horas extras. Rua Maria
d. Glória n." 180, Ramos — Lado
da Av. Brasil. Esta rua faz esqui-
na com a Rua Gérson Ferreira.
CARPINTEIROS - Para oficina
de esquadrias com pratica de
banco * maquinas na Rua P«-
dro Alvej n. 235 — Tel
43-8016.
CARPINTEIRO - Precise-se para
armário. Tratar e começar hoie.
Rua Senador Pompeu, 237, Cen-•trai.
LUSTRADOR - Competente paro
trabalhar em Caixas para Radio-
fones. Rua Francisca iieze, 73,
— Pilares.
MARCENEIROS - Preciso pi ofi-
cina armários embutidos e estan-
tes e instalações. Tratar cj do-
cumentos só até 9 horas. Vis-
conde de Pirajá n. 318, loja S
MAQUINISTA - Precisa-se parafabrica de inoveis, na R. Viú-
va Cláudio n. 362-F — Jacaré.
MARCENEIROS - Hoie 8 horas,
Av. Guilherme Maxwell. 352
fundos.
PRECISÃ-SE de marceneiros, ma-
quínista e lustradores — Tratar, à
Rua Maria Passos n. 863 - 871
das 9 às 12 horas.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL

BOMBEIRO - Precisa-se com com-
provada experiência'. Apresentar-
se A Rua Sete de Setembro, 66,
5.° andar. - Das 13 às 14 hs
— Cl Sr. Moraes.
BOMBEIRO procura colocação ofi
cina para dirigir. Cartas Rua Ati
tuba n.° 525, Taqu?ra, Ja^arena*
guá. Sr. Idalino Jcsé dos Santos,"ELETRICISTA 

- Precisa-se .coni
comprovada experiência. Apre-
sentar-se à Rua Sete de Setem-
bro, 66. 5.° andar. — Das 14 às
15 hs. c| Sr. Moraes.
ESTUCADOR - Da-se revestimen-
to de empreitada a metro. Rua
Santa Luiza, 167 — Macaranã.
MESTRE DE OBRA - Precisa-se
de um, com comprovada experien-
cias. Apresentar-se à Rua Sete
de Setembro, 66, 5.° andar —
Das 15 às 17 hs. Cl Sr. Moraes.
Mínimo de 1 ano de carteira as-
sinada em uma só firma.
PEDREIRO - Precisa-se de um
oficial multo competente para
obra na Av. Brasil — Rua Vis-
conde de Inhaúma n. 134 —. sa-
Ia 212.
PRECISA-SE de estucadores na Rua
Correia Dutra, 147. ¦
PEDREIROS - Precisn-se de com
petentes. Paga-se bem. — Tra-
tar na Rua Lucidio Lago n. 126
com o Sr. Antônio.
PRECISA-SE de servente • Cons
trulora JOMEL Ltda. na Rua dr.
Quitanda n. 30 — tala 505
das 7 às 8 horas.
PRECISA-SE de um pedreiro, um

Íiíntor, 
cj ferramenta oara traba-

har, Rua Figueira, 158, às 7'h
com Fernando.
PEDREIROS - Av. Paulo de
Frrntin n. 646.
PEDREIROS - Preciso a dia ou
» metro — Rua Ari Kerner n. 15
— Tijuca — em frente à Cia.
Sousa Cruz.  .
PEDREIRO - Pr.cisa-s* na Rua
Marechal Sousa Menes.s n. 270
iunto áa Av. Brasil a partir das
9 ls 12 h.

GRAFICA - Precisa-se d* lm
pressor máquina Brasil automáti
ca — Rua Matipó n. 115 — ...
49-7821 - Jacaré.
GRÁFICOS - Prcclsa-se de im-
pressores para máquinas Miner-
va, duolo oficio. Rua Fonseca
Teles, 19ó, 2,o andar. - São
Cristóvão.
PRECISA-SE compositor compe-
tente. Rua Real Grandeza 248 -
Botafogo.
TIPOGRAFIA - Precisa-se de iin
pressores, para máquina Minerva,
na Rua Prefeito Olímpio de Melo,
1 382 - Tel.: 28-7919.

TORNEIROS - FRESAD.
AJUSTADORES

TORNEIRO - Precisa-se com prá-tica, oficial de preferência, com
experiência em válvulas e regis-
tros. Rua Antônio Rego 1 120 -
OI a rln.

PRECISA-SE de frezadores, cai-
xeíros balcão e balance. Fábri
ca de calçados. Rua Jacó, 154.
Mesquita.
PRECISA-SÊ d. um montador de
calçado* para crianças na Rua
Dulfina Enes n.° 484 — Penha
Circular.
PRECISA-SE de caixeiro de boi-
cão .muito competente obras fl-
nas — um balance (corte sola)
profissional na Rua General Bel-
ford n. 190, sala 201 - Est
Rocha.
PRECISA-SE de sapateiro monta
dor de sandálias com bastante
pratica na Estr. Velha da Pavu-
na n. 866 — Inhaúma.
PRECISAM-SE sapateiros para sa-
pato* esporte fino. Marques de
Abrantes, 162,
PRECISA-SE bont oficial sapatel-
ro para conserto, que saiba tra-
balhar nas máquinas — Avenida
Teixeira de Castro, 427 — Bon
IUCOSSO.

PRÊCISA-SE de sapateiro para con-
sertos. Rua Bento Lisboa, 184 -
Loja M — Esquina Largo do Ma-
chado.
PRECISA-SE do sapateiros, corta,
dores. Rua Ana Néri n.° 49-B,
São Cristóvão. Perto Largo Patife
gulho.
SAPATEIROS - Precisa-se. um bom
cortador de peles. Rua Cardoso
de Morais, 218 — Bonsucesso.
SAPATEIRO - Precisa-se de bons
cortadores, pespontadeira e vira-
deira. Rua Dom Pedro Mascare-
nhas. 17, slloja • Catumbi.
SAPATEIRO - Precisa-se caixeiro
de balcão, Rua Nipoã, Ó3-A e B
— Realengo. ^^
SAPATEIRO - Precisa-se de ofi-
ciais para calçado de homem so-
ciai e mocassim sob medida, na
Rua Almirante Gavião n. 11 *—
Loja E.

DIVERSOS

BOMBEIRO - Precisa-se compe
tente. Paga-se bem. Tratar Aia En-
ganharia Ltda. R. México, 168,
gr. 1 007, c| o engenheiro, às 17
horas.
CRONOMETRISTA - Precisa-se de
um para fábrica de móveis. Rua
Teixeira de Azevedo 86, Américo,
CAIXEIRO - Precisa-se c| pra^
tica de balcão de podaria. Tra-
tar na parte do manha. — Av^
Alberico Diniz n. 1 567-B
SULACAP.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
— A COFABAM admite um com
bastante pratica, na Run Melo
e Sousa n. 101 — -SSo Cristo-
vão, com o Sr. Artur.
FOTÓGRAFO, - Precisa-se um re-
tocador paro negativos. Tratar —
Rua do Catete, 295, l.o nnd.
Foto Hollywood.
FOLHEADOR - PrecÍBa-se boih
Av. Itaoca, 1939, Galpão C, com
Sr. Joaquim.
FERRAMENTEIRO - Apresentar-
se munido de documontos na
Rua do Livramento n. 138-A.
PRÊCISA-SE d. rapar ou moç»
com pratica para café — Nio
trabalha aos'domingos na Ave-
nida Pedro Segundo n. 222-D -
S. Cristóvão,
POLIDOR — Precisa-se de elemen-
to competente, para metalúrgica
Trazer carta de referência. Rua
Adriono, 115. — Todos os San
tos.
PRECISA-SE de um pintor na R.
General Bruce n. 450 — ap. .
203 - São Cristóvão.

PRECISA-SE com urgência de
bombeiros — Tratar no Rua Al
varo Alvim, 24, sala 802. Das
14 horas às 17,30.
TÉCNICO DE GELADEIRA - Pro-
cisa-se para reformas em gcr<tl.
Tratar nn Rua Montevidéu, n.°
1 327-B, Penha, c| Lauro.
PRECISA-SE de 2 bombeiros que
tenham ferramentas. Urgente —
Tel.: 48-0449.
PRECISA-SE um caixeiro de bai-
cão de padaria, R. Barão do Bom
Retiro, 1 276.

TORNEIRO - Apresentar-se mu- PRECISA-SE de um contador na
nldo de documentos na Rus do Rua Nerval de Gouveia n. 409
Livramento n. 138-A. - Cascadura.

OFÍCIOS E SERVIÇOS

ALFAIATES - COST. I GARÇONS
BORDADEIRA - Pr.cis.-s. tom
pratica de maquina industrial na
Rui Teixeira BastCs n. 16 —
Eng. d. Dentro, .nlrar na Rua
Dona Teresa.

CORTADOR — Para malharia. Pre
cisa-se com muita prática em cor-
te de malhas e maios de helanca,
Paga-se multo bem. Ru. do Ro-
sário 140 1.° ondar.

COSTUREIRA — Pr.cisa-s. com
prática, para passar dois anos nos
Estados Unidos. D.v.ri também
fazer trabalho arrumadeira. Exi-
io sérias referências. CrS ......
320 000 - Chamar D. T.r.xinhi
25-4007.
COSTUREIRA - Pr.cisa-s* paramáquina d. 3 agulhas • 2 .gu-
lhas, na Rua Teixeira Bastos n.
16 — Eng. dt Dentro, entrar m
Rua Dona Teresa.

COSTUREIRAS - Precisam-s» com
prática da confecções de senho
ra. Rua do Catete, 249, sob.
PRECISO ajudante que vá à rua,
Ord. 50 000. Rua Raul Pompéia
36 á'p. 101 - P. 6.
PRECISO costureira que saiba fa-
zer balsas tiracolo em fábrica.
Ordenado 120 000 mensal. - Rua
Isolina, 57, fundos, Méier.
PRECISAM-SE costureiras, um cor-
tador corp prática calças, bermu-
das de homem — Rua Matoso, n
105-B.
PRECISO colarinheira c| pratica— Apresentar-se na Praça João
Pessoa n. 13 — l.o andar.
Centro.

BARBEIROS - MANIC

BARBEIRO - Precisa-se, se ser.
vir admite-se. Rua do Bispo, 25.
Tijuca — Rio Comprido.
BARBEIRO -Precisa-se na Rua
Sanatório, 445. Cascadura
CABELEIREIRO - Precisa-se de
mota dc 16 a 18 onos e fenha
boa aparência para fazer unho
Paga-so bem na Rua Real Gran
deza n. 14), sob. - Botafogo.
CABELEIREIRA que penteie bei
preciso ume, a 2 manicuras de
boa aparência. Tratar na Av
Prado.Júnior, 172 (Lido).
ENSINA-SE manicura, fornece
material. Tratar das 20 às 22 h
de terça a quinta. R. Voluntários
da Pátria, 354 — Dona Nadir.

PRÉCISA-SE de estucadores na
Rua Estácio de Si, 43 — Roberto.

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS

ATENÇÃO — Técnico especializa-
do a exclusivo am TV Admirai,
também um antenista p| qual-
quer marca. Orçamento t| com-
promisso. T.h_43-3377.
ELETRieiSTA ENROLADOR*~(mõ.
lores), precisa-se ò Rua Aristides
Lobo, 53 - Rio Comprido.

BARBEIRO - Precisa-se de 1 que
trabalhe bem, para efetivo. Rua
Almirante Maria th n.° 406 — São
Cristóvão. _Paga-se_50%.
MANICURA 

_-~Que 
tratiflré.: bem

e faça pedicura. Salário ou co-
missão. Hermllio "Cabeleireiros".
Av. Copacabana, 731 — l.o —
37-0844.
PRECISA-SE de duas manicuras
- Rua Catete n. 247 - sala 203
PRECISA-SE de um bom oficial
de barbeiro. Tratar h Rua dos
Arcos, 63 — Salão Silvestre.
PRECISA-SE de aiudante de cab»
leireiro com prática. — 37*331 ]
PRECISA-SE de manicura no
salão, alugando mesa. Tratar:
Rua Correia Dutra, 149, ap. 104
— Flamengo. .

TÉCNICO TELEVISÃO - Preci-
sa-se, ótimo salário t futuro*
Av. Cc-pacaban, 268, lc|a ,F.
TÉCNICOS PARA TV - Com «x-
periencia, serviço autorizado.
Apresentar-se na Rua Arnaldo
Quintela, 64-A — Botafogo,

GRÁFICOS

CORTE E VINCO' - Precisamos
impressor que sela profissionalc:,.peiente e especializado,, quesaiba montar facas. Dirigir-se à
R. Felisbelo Freire, 671, Ramos,
com o Sr. Roberto Bragança,
ENCADERNADOR - Precisa-se de«meadernadores para blocos e ta-
[per, para gráfica. Rua Fonsecs
Teles, 196, 2." andar. São Cris-
tóvão.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS

ENFERMEIRA - Oferece-se paranoite - Tal. 93-0269 - Maria -
lg. P.A. CETEL.
MOÇA — Precisa-sa de uma que
nao sua nas mãos para trabalho
ccm produtos químicos. Apresen-
tar-se na Rua Pref. Olímpio de
Melo. 1511, i| 202 - São Cris-
tóvão.

PRECISA-SE de moça com prati-ca de enfermagem para traba-
lhar em casa de saúde, que dur-
ma no emprego — Rus Conde
de Bonfim n. 497.

AJUDANTE de cozinho, precisa-se
de um rapaz de 15 a 18 anos
pj trabalhar em pensão. R. Tenen-
te Possolo, 26 — Centro.
COZINHEIRO - 3,o (tercoiro) -
Precisa-se — Trotar nn Rua do
Rosário n. 133.
COPEIRO - Precisa-se c| prática
na Rua do Carmo, 3B-A, Centro,

referências.
COZINHEIRO - Precisa-se de um
competente para casa de movi
mento, curso primário mínimo
Tratar na Praça Mahatma Gandhi
i.o 2, 10.° ondar, solo 1 012 -
' horas. Edifício Odeon.

COPEIRO coin prática, precisa-se
à Rua Sacadura Cabral, 77,
COZINHEIRO - Precisa-se c| prá
tica de salgadinhos e pizza. Rua
Mariz a Borros, 240 — Lancho-
nete.
COPEIRO para, café e bar com
pratica — Precisa-se na Rua
Washington lufs n. 51-B.
COZINHEIRA PARA LANCHONE-
TE c] muita pratica de lanches
— Precisa-se Rua Washinglon
Luis n. 51-B.
CAFÉ' — Moça com pratica na
Rua Buenos Aires n. 275.
COPEIRO - Precisa-s. - R. S.
Luiz Gomagi, 142.
COZINHEIRO1 Precisa-se com
prática, documentos em dia.
Av. Exército, 17. Campo SSo
Cristóvão.
GAROTA com prática para café.
Av. Presidento Vargos n. 418,
21.0 andar.
GARÇOM — Precisa-se para res-
taurante de luxo. Rua Dias da
Cruz, 121-B - Méier.
GARÇONETES
1." and.

Quitanda, 201.

GARÇON - Preciso-se c| bastan-
te prática de café, bar e restau-
rante — Ruo Capitão Félix, 333.
S. Cristóvão,
LANCHEIRO com prático, preci-sa-se na Av. 28 de Setembro, 327.
PRECISA-SE de um copeiro que
tenha prático de lanche. Rua
Silvo Jardim, 46, lunto à Proço
Tiradentes.
PRECISA-SE um copeiro com prá-tlca e um posteleiro. Pra;a Ti-
radentes n.o 8.
PRECISA-SE de um lancheiro c|
pratica de cozinho a balcão na
Rua do Riachuelo n. 405-E.
PRECISO de copeiro com prati-ca de restaurante e -bar. Tia-
tar na Rua Visconde de Inhaú-
ma n. 84.
PRECISA-SE - Uma lanchoiro
para bar. Rua Bento lisboa ó7.
PRECISA-SE 1 copeiro com prá*tlca de garçom, Pça. do Repú
blica, 84.
PRECISA-SE de um lovador de
protos, com prático. Rua do Cons-
tituição n. 80 — Centro,
PRECISO cozinheiro - Salgocli
nhos e minutas — General Ca-
nobarro, 119-A.
PRECISA-SE de um rapaz paratrobolhar num café — Avenida
Passos, 13.
PRECISA-SE de um menor para,trabolhor em bor — R\ja Leopol-
dlno Rego, 214 - Ramo».

CHOFERES E
MECÂNICOS
PRECISÃ-SE de um oficial ae mo-
tores. Oficina Elétrico Santa Cir-
bora. Avenida Itaoca, 1 197-B -
Bonsucesso,

LANTERNEIRO - Precisa-so um
bom oficial. Paga-se bem. É fa
vor não se apresentar quem não
fôr competente. Rua Pedro Al
ves n.o 75. Sr. Araújo.
LANTERNEIRO - Preciso-se de
meio oficial. Rua Montevidéu,
326 — Penha. Tratar Evaristo.
LANTERNEIRO - Precisa-se com-
pplentp, pronto para trabalhar na
Rua Cupertino n. 452, com Av.
Suburbana, entre Cascadura e
Quintino. Sr. Chico ou Alé.
LANTERNEIROS - Oficiais com
petentes, precisam-se na Rua Ba-
rão de Petrópolis n. 417.
LANTERNEIRO - Pr.cisa-s. com

Brática 
em ônibus, Rua Viana

rumond, 45 — Vil» Isab.l.
PRECIS A-SE de motorista para
carro de praça Volks óó com
depósito de 100 000 cruzs.
Tratar na Rua do Senado n.
312 - Pasto n. 2.
LANTERNEIRO E MECÂNICO
Precisa-se na Rua Pereira Nunes
n. 419 - V. Isobel - Sr.
Jandir.
LANTERNEIRO, pintor e mecSnico
de refrigeração. Precisa-se, Refrí-
geração Klyslron Ltdo., R. Visc,
Piraiá. 452, loio 1. Tel. 27-0939,
Rua Corvolho de Sousa 262. Tel.
28 7617.
LÁN1ERNEIRO - Preclso-se
comissão, iniciar hoje. Tratar na
Rua Bamboré n. 21 — Del Cos-
filio
LANTERNEIROS BONS - Admito
2 na Rua Júlio do Carmo n. 27— Não tendo crednciais ó favor
não se apresentar.
MOTORISTA c| Kombi 67, particular morando na Zona Sul com
telefone, oferece-se para colégio
excursões fabrica elc. Infs. p/
lal. 47-8687.
MECÂNICO WILLYS - Preciso-se
com bastante competência, Orde-
nado de acordo com capacidade.
Rua Guari, 55, Freguesia, Jaca
repaguá ou 49-8879.
MOTORISTA - Preciso-se poro co
sa família no Leblon. 5 anos de
prática e referências. — Telefo-
ne: 52-0710.
MOTORISTAS - Precisom-se pa-roi trabolhor em ônibus. Trotor
diariamente das 8 às IO horas
com Sr. Aciíli. Av. Guilherme
Maxwell, 210 — Bonsucesso.
MOTORISTAS - Pr.oi.mo. pu.ra completar nona quadra. Ma-
toristas com pritica da servido da
ônibus, verias vagas. Salário da
CrS 12 340 diries. Rua Viana Dru-
mond, 45 - Vila Isab.l.
MOTORISTA - Oferece-se com
Volkswagen paro trobolhar em
qualquer serviço — Trotar tel.
58-2830,
MOTORISTA p| diretoria - Pri-
tica comprovada (2-vagas). Com-
parecer de paletó e gravata. —
Av. Rio Branco, 185, s| 1021.
MOTORISTA - Aferecc-se p| fir-
mas ou particular, branco, casado,
31 onos. 12 anos cort. telefone
22-9476 - D. Morlsa
MOTORISTA - Precisa-sa paratrabalhar com caminhão de carga
t tenha dez anos de carteira. —
Tratar com Sr. Adriano na Rua
Humaitá, 174.
MOTORISTA - Necessitamos c,
responsabilidade e prática. Tra-
lar Rua Rcol Grandeza, 245.
MECÂNICO E LANTERNEIRO de
carros. Preciso-se. Marechol Con-
tuário, 30 - Urco.
MOTORISTA - Precisa-se poroLaranjeiras. Tel. 32-0535.
MOTORISTA - Com prálica com
provada, precisa-se para traba
lhor em corro particular na Zono
Sul. Horário das 9 às 19 horas,
trabalhando aos domingos e foi-
ga nas 3cgundas-feiras. Salário
Cr$ 150 00, com direito somente
a almoço. Tratar na Rua Ria
chule, 315-A, com Sr. Tancredo
OFERECE-SE um motorista casa-
do, profissional, 15 anos de
prática, para trab. em particular
de segunda a sábado, às 13 ho-
ras. Tcl. 26-8173. Monoel.

OFERECE-SE motorista-mecáníco
irofissional, com referências —
el.: 46-0075 - Sr. Jaime.

PATROLISTA - Pracisa-sa para
Allis-Chalmert. Av, Rio Branco,
109, solo 503.
PRECISAM-SE d. .I.tricistas • lan
torneiros competentes para traba-
lhar em Empresa de Ônibus. Tra*
tar Ru. Mar.chal Floriano Pei-
XCto, 2 574. Nova Iguaçu. Ev.nil.
PINTOR paro autos — Precisa-so,
Ruo Cordovil, 949 — Porada de
Lucas.
PREC1SA.SE de mecânicos com-
petentes em Scania Vabis. Fineza
só aparecer quem tiver canacida-
de. Tratar Rua Marechal Floriano
Peixoto, 2 374 — Nova Iguaçu.
PRECISA-SE dè lanterneiro. Tra-
tar no Rua Cel. Audomaro Cos-
ta n. 237 — fundos_— Centro.
PINTOR DE AUTOMÓVEIS - Pre-
cisa-se, pronto para trabalhar
Rua Cupertino, 452, esquina Av.
Suburbano, entre Cascadura
Quintino, Sr. Alé ou Chico.
PRECISA-SE de torneiro e frezs-
dor mecânico na Rua Miguel de
Frias n. 06 — Carlos Soares.

PINTOR DE AUTOMÓVEIS - Pre.
cisa-se de meio oficial na Rua
Barão de Petrópolis n. 417.
PRECISA-SE para casa de fami
lia de alto tratamento, de moto-
rista de ótima aparência e mui-
ta prática, com carteira há mais
de 10 anos. Exigem-se referência.
Av. Pres. Vorgos, 417, grupo 901,
depois das 15 horas.
POSTO DE GASOLINA - Preci-
sa-se de dois lubrificadores ccm
todos 03 documentos — Estrada
dos Bandeirantes n. 130 — Ja-
careoaguá — SHELL.
PINTOR DE AUTOMÓVEIS -
Precisa-se dc oficial no Rua Vis-
conde de Santa Cruz, 110, Enge
nho Novo.

DIVERSOS

AUXILIAR DE DEPOSITO com
experiência para São Crislóvão.Apresentar-se de manhã nis
Rua Araújo Porto Alogre n. 364.° andar, falar com o Sr.
Valdir. ¦

AJUDANTE paro cozinho de rest,
noturno, precisa ser jovem, ter
prático, doe. e rof. Atende-se no
Ruo Sonto Claro, 292, depois das
10 horas.
AÇOUGUEIRO - Precisa-sa que
saiba cortar e dessossar o fazer
contas. R. Hoddock Lobo, 338-A.
CAIXEIRO com prática de bote-
quim. Ruo Copltõo Félix, 28 —.
Trotar na Rua 16, Lola 11. Mer-
cado de São Cristóvão,
CAIXA — Horário noturno, pre-cisa-se para restaurante de luxo.
Ruo Dios da Cruz, 121-B, Méier.
CAIXEIRO - Precisa-se ccm prática de balcão do padaria, na
Ruo Constonça Barbosa, Í5-B
Méier.
CAIXA — Precisa-se com muita
prática da poderio. Rua S. Sol
vador, 87. Laranjeiras.
CONFEITEIRO com muito pritica
de quolquer vorledode — Podaria
Ideol — Av. N. S. Copocabana
n. 1284.
Copeiro ccm pratica — Preci-
sa-se, bar no Rua Ministro Vivei-
ros de Castro n. 41.
CASAL SEM FILHOS, preciso-seum de meia idade para tomar
conta de um abrigo de velhos,
Ver e Irotor Ruo Conselheiro Ze-
nha, 31 — Tiiuca.
EMPREGOS — Firmo imobiliário
necessita de rapaz com prática
de serviços de locação. Tratar
cj Sr. Jaime, na parte da ma-
nhã, na Av. Rio Branco, 37,
gruoo 407.
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO ou
pré — Procuro para bico em
estacionamento. Precisa dirigir
bem. Ruo Bambina, 42 — Telefo-
ne 26-5306.

AJUDANTES DE MECÂNICO -
Pr.tin-s. cem prática am Snl-
bus Di.s.l. Pede-sa qua tenha
ferramenta, Rua Viana Drumond, I
45 - Vila Isab.l.

ESTOFADOR - Preclso-se que te
nha muita prática em forração de
cadeira de tubos, com documen-
tes — Rua Frei Caneca, 117. ¦

PRATICO DE FARMÁCIA - Pre.
cisa-se na Farmácia Royal Ltda.
Rua Montenegro n. 129-B — Ipa-

ENCADERNAÇÃO - Precisam-se
moça: com prático a qu. saibammargear em máquina de debrar.
ffatar nn Rua Choco, 22, Duquedo Coxias.

SERVENTE - Prcciso-ie de mo.
ça até 30 anos, para trabalhar
em casa de saúde e que durm*
no emprego — Rua Conde cie
Bonfim n. 497. .-- •-.

CHAUFFER - Precisa-se com mais
de' 5 anos de carteira de habili-
taçõo, paro trabalhar em uma fir.
mo comercial, em uma Rural Wil.
lys — Trotar na Ruo Tomos Gon-
gagá, 41. Jacarezinho,
fHAUFEUR - Preciso-se. Exige-
referências — Tratar Av. Rut Bar-
bosa, 460, op, 701, de 11 às 13
horas.
ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS -
Preciso-se 100% especializodo. —
Rua Almirante Cochrane, 13/. —
Tijuca.
LAVADOR e lubrificodor de ou-
tos passeio e carga. Precisa-se
à Rua Proclamação, 901, com Ar-
tur Fonseca.

ESTOFADORES - Pago-se bem.- Preclsam-so na Rua do Catete
n. 11-A.
ESTOFADOR - Precira-se no Rua
da Passagem n. 116 — Bota-
foco.
FAXINEIRO - Precisa-so Poula
Freitas n. 22, sá com certeira e
referencies — Trotar das 9 ès ll
e à tarde.
FAXINEIRO — Pr.cisa-s., compe-
tente e com referenciai. Ordena-
do * combinar. Tratar na Rua En*
genheiro Alfredo Duarte, 450 (en.
trar na Rua Eurico Cruz). — Jar.
dim Botânico.
MOÇAS E SENHORAS - Preciso-
mos. Pagamos bem — Almoço e
condução por conta da firma . —
Trotar Rua Acre, 47, sl 810.

CRS 1.800.000
Organização mundialmente famosa, em fase de grande expansão no Brasil, oferece oportunidade a

candidatos que possuam qualidades de relações públicas, versatilidade, boa apresentação e muita ambição.
Os selecionados terão curso de especialização e assistência técnica permanente. j

IDADE ENTRE 25 E 45 ANOS I
Procurar, para decisão imediata, o SR. MAURICE ROZANES, somente HOJE, terça-feira, dia 7, das 8h

30m às 12 horas e das 14 às 18 horas,' no HOTEL TROCADERO - Avenida Atlântica, 2 064.

Favor marcar entrevista pelo Telefone 57-1834. ,:-";. (P

Auxiliar de Contabilidade
Firma conceituada precisa Auxiliar de

Contabilidade com prática. Bom salário.
Semana de 5 dias. Cartas para a portaria
dêste Jornal, sob o número 321 467.

tupim
BARATAS-RATOS 32-7336

RUGAN1

Motorista
A Casa Sloper admite motorista

com 5 anos de atividade na profissão
para trabalhar no setor comercial e

particular. Paga-se bem. Apresentar-
se à Rua Visconde da Gávea, n.°
105/107 munido de todos os do-
cumentos para entrevista com o Sr.
Motta. (P

Profissional em iluminação de ci-

nema, tv e. teatro com experiência de

8 anos procura colocação no Brasil

Cartas para KAN IJITCHI" ac/ Sr.

Kamiya n.° 53 I — Ichome Shinjuku.

Shinjuku - ku TOKIO. JAPÃO. ' (P

Silben<
Oferece oportunidade para sorvetei-

ro. EXIGE — Prática e conhecimento de fa-,
bricação de sorvete. ??.

OFERECE - Salário de NCr$ 200,00.
Bom ambiente de trabalho.
Apresentar-se à Rua Cel. Agostinho,

52 Campo Grande — Das 8 às 16,30 hs.

ESTOFADOR - Preclso-se c| prá-
tica p| reformas —* Rua Edmundo
n,° 452 - (Pilores) - Sr. Nilton,
FAÈRICA DE BOLSAS SOUVENIR
— Precisa mocas menores ccm
prática em serviço de mesa, pa-
ra artigo de couro. Rua da Con-
cetção, 15, sob.  '

INSPETORAS DE ALUNOS - Pfe-
cisa-se para colégio. Precisa ficar
interna e ter mais de 20 anos e
menos de 35. Tratar pessoalmen
te das 9 às 10 horas na Rua do
Bispo, 94. t inútil telefonar.
LAVADOR de protos poro restou,
rante noturno, precisa ser jovem,
ter prático, doe. e ref. Atende-
se Ruo Sonto Cloro, 292, depois
dos 10 horas.
MOÇA — Precisa-se para caixa
de mercearia na Rua Guatá, 104
MENOK — Precisa-se para servi-
ços de embalagem na Rua Gus<
tavo Lacerda n. 54 — Centro.
MENOR — Pr.cisa.s. d* vm po-
ra pequenos serviços d* manda-
dos, Rua do Rosário, 113, 3.°,
solo 307, tom Sr. P.r.lra.
MOÇA — Precisa-se para loja de
ferragens com desembaraço em
contas na Rua Ministro Viveiros
de Castro, 51 — Copacabana.
OFICIAL militar, reformado. —
Precisa-se para gerência de um
hctel. Só serve se puder dormir
no mesmo. Tratar na Rua Getúlio
n.° 274. Todos os Sontos, GB.
Até 10 h. da manhã.

PRECISA-SE de garoto p| pensão.
Jratar na Ladeira Itapemirim n.°

- (Senador Dantas).
PRECISA-SE moça ou garota para
pensão familiar, que durma no
emprego. Paga-se bem, à Rua
Antunes Mociel, 202 — Sõo Cris-
tóvão.
PRECISA-SE de 2 açougueiros
Tratsr o Ruo Boroto Ribeiro, 739-F

Sr. Custódio.
PRECISA-SE de uma moça de boa
aparência pars exercer, es fun-
ções de discotecária c atender
telefonemas em restaurante de
luxo. Damos instruções necessá-
rias para adaptação ao serviço.
Tratar na Av. Franklin Roose-
velt, 194-A. Restaurante Vendo-
me. com o 5r, Pinto.
PRECISA-SE de ropoz de 16 anos
para armazém. Tratar na Rua do
Catete, 211, de preferencia que
more perto do trabalho.
PRECISÃ-SE de moças com prá-
tica para trabalhar em seção de
perfumaria, com carteira prof. e
saúde. Trat. Trav. dos Cardosos
43. Cascadura.
PRECISA-SE dc caixeiros cj prá-
tica em cereais, com carteiras
prof. e saúde. Tratar Trav, dos
Cardosos, 43. Cascadura. < -
PRECISA-SE empregado pj mer-
cearia com prática. Estrada Agua
Grende, 1*70-E Cordovil.
PREC 15A-SE de uma empregada
para serviços simples de pen-são — Paga-se bem — Tratar na
Frei Orlondo n. 8, «m frente S
Rua do Senado.
PRECISAM-SE dois empregados
para o ramo de ferragens e lou-
5ís - Ruo do Cotei», 229.

PRECISA-SE de auxiliar cônsul-
torio medico.. Tratar 2as,, 4as
e óas. -feiras na Rua Dias da
Cruz n. 59 — 3.° andar, depois
das ló horas.
PADARIA — Preciso-se de uma
moça c| pratica para caixa o 1
caixeiro com pratica de padaria
no Ruo Bolivar n. 92 — Copoca
bana.
PRECISA-SE - Mô;o meio expe
diente. Rua Senhor de Matosinho
n.o 39. x
PRECISA-SÉ do um copeiro. Pe-
de-se referencio — Ruo Borão de
Mesquita, 67S-B,
PADARIA - Preciso-se de ciclis-
ta. Rua Senador Pompeu, 47
PRECISA-SE conservador que te-
nha prática em limpeza em má
quinas de escrever e somar -
Av. Churchill, 97 s| 308 - Sr.
José.
PRECISA-SE caixeiro com prática
de armazém de 15 a 17 anos, na
Rua São Francisco Xavier, 689,
2o. loja. . 
PRECISA-SE de uma moça para
trabalhar em serviço leve, Rua
Silva Castro, 30 — Copacabana.
PRECISO — Maça poro trobolhor
em casa de doces — Av. Ataulfo
de Paivo, 236-A — Leblon.
PRECISA-SE de 1 caixeiro poro
armazém, liquido e comestíveis,
na Rua Coita Barros, 20.
PRECISA-SE de moço poro caixa
de padaria com prática. Avenida
28 de Setembro n. 342.
PRECISAM-SE 2 moços poro col
xa de padaria acom pratica
Av. N. S, de Copacabana, 256
RAPAZINHO - Precisa-se de 2
p' aux. propaganda. Salário ini-
ciol CrS. 100 000. Tralar c| do-
cumentos a Av. Presidente Var-
gas, 

'529 saio 402, dos 9 horos
em diante.
TINTURARIA - Preclso-se de umo
boa passadeira que já trabalhou
em tinturaria, que passe terno e
vestido — Rua Paulo Barreto, 70.
TINTURARIA - Preciso-se col-
xeiro ciclista — Rua Conde de
Bonfim n. 258.
TROCADORES para ônibus. Pra-
ciia-ie, com curso primário • boa
aparência, idadt de 26 a 35 anos,
de. preferência qu* saia casado.
Rua Viana Drumond ti. 45 — Vila
Isab.l.
UMA SENHORA - 2 rapazes me-
nores — Paga-se bem na Avenl-
da Ernlnl Cardoso n. 203 - Cas-
cadura.
UMA MOÇA e 2 rapazes meno-
res — Paga-se bem na Rua Sòn-
tana n. ló, sob.  

Auxiliar de
escritório

Precisa-se para admissão Ime-
diata, que tenho curso ginasial,
seja exímio datilografo e fir-
me em cálculos. Idade até 30
onos. Apresentar-se na Av.
Princesa Isabel, 323, 2.° an-
dar — Copacabana. (P

OPORTUNIDADE
SE V0CE PRECISA GANHAR BEM

f? • SE QUER TRABALHAR EM UMA GRANDE EMPRESA

SE QUER SER UM PROFISSIONAL COM CARTEIRA
ASSINADA, DIREITO A FERIAS, 13.° SALÁRIO, SA-
LÁRIO FAMÍLIA, I.A.P.C, FUNDO DE GARANTIA
ETC. - & • Li:;;;- '.•

Mesmo que você ainda não seja um profissional em vendas, nós lhe
daremos um treinamento com ajuda de custo e comissões.

Qualquer que seja o seu caso, se você tiver mais de 25 anos dé
idade e boa apresentação, venha falar conosco.

Diariamente de 9 às 18 horas. -V

Av. Presidente Vargas, 417-A- 4.° andar — S/403, falar com o Sr.
LAHIR DE BARROS. ¦- (P

Boy
Prec!sa-se, com experiência,

bastante ativo, 14|16 anos, pa-
ra escritório de firma indus-
trial. Apresentar-se à Av. Prin-
cesa Isabel, 323 — Salão 201
— Copacabana. (P

Caça e pesca
Firma especializada precisa

de elemento desembaraçado
para auxiliar o Chefe da Se-
ção de Pesca. Preferencial-
mente com experiência em
balcão ou praticante de pes-
ca. Av. Princesa Isabel, 323

2.° andar.

Com prática de
DKW

Precisa-se para trabalhar em
frota de táxi, lanternelros, me-
cênicos e pintores. Tratar Av.
Radial Oeste, 135 — Posto Sõo
Sebastião e Maracanã.

Engenheiro
Precisa-se, com prática de pa

vimentação, para serviços fora
da Guanabara. Cartas com cur-
riculum vitae e pretensões pa-
ra a portaria dêsle jornal, sob
o n. 321483.

' Lanterneiros
para Volks

Precisam-se. Paga-se bem
Praça dos Lavradores, 116
Campinho. Oficinas Reinei.

Motoristas
e

lustradores
BRASTEL — Admite em am-

bos os cargos, com experien-
cia comprovada em carteira,
devendo o lustrador ter co-
nhecimento de pequenos re-
paros em móveis. Restauran-
te no local e assistência mé-
dico hospitalar extensiva aos
dependentes.

Apresentar-se a Rua Uru-
guaiana, 118, 4." and. Divi-
são do Pessoal.

Precisa-se
Contramestro para malharia

conhecendo perfeitamente cor-
tc e produção de camisas e
blusas pam homens, trator Gil-
tort SÍA. Telefones 59-3769 e
29-3845 falar com Sr. Cláudio.

SALÁRIOS FIXOS
EM CARTEIRAS

NCR$ 400,00 A 800,00. PARA ENTREVISTADORAS EXT.
NCR$ 200,00 A 300,00. PARA TELEFONISTAS. .
NCR$ 200,00 A 300,00. PARA DEMONSTRADORAS EXT.

A Demonstradora ganha além
do salário fixo o seguinte:

1 — Prêmio semanal de NCr$ 100,00. 2 — Comissão. 3 —
Almoço. 4 — Condução própria dev casa para casa.

SÓ ADMITIMOS SOLTEIRAS MAIORES !íí

N.B.
Muito bem vestidas, que gostam de serviço domiciliar •

agüentam trabalhar 8 horas diárias.
Tratar diariamente e pessoalmente até o dia 18-03-67 em

Modas Vestido Branco, Rua Visc. Santa -lsabel,382, Grajaú.

que

VENDEDORESfAS)
FIXO: 200 MIL

Para lançamento de inédita linha editorial, precisamos de ele»
mentos de preferência com noções de venda de livros.

EXIGIMOS OFERECEMOS '"

Exclusividade.
Ótima apresentação.
Instrução mfnima: Nível mé-
dio.
Habilidade para contacto de
alto nível.

Salário fixo, acima mencio-
nado..

•' Comissões e prêmios.
Acompanhamento em campo.

. Indicações.
Bom ambiente de trabalho.
Ampla cobertura publicitária.

APRESENTAÇÃO, hoje, terça-feira, no Hotel Melba — Senador
Dantas, 46, com o Sr. Humberto, e no Largo do Machado, 29, gr.
328, com o Sr. De Siqueira. Nos dias subseqüentes, somente no sé-
gundo endereço, em horário comercial. (P

Precisam-se
1 arrumadeira t 1 cozinheira

para família de tratamento em

Ipanema. Exigem-se muito boas

referências. Só Interessam pes-
soas educadas que realmente

queiram trabalhar em casa de

respeito. Tel.. 47-8838. D. Elisa.

Secretária
Admite que seja exímia da-

tilógrafa com experiência co-
provada e noções gerais de
serviços de escritório. Apresen-
tar-se na Av. Princesa Isabel,
323, 2.° andar — Copocabana.

(P

Torneiros
Precisa-se do torneiros me-

cânico para trabalhar em fer-
ramentaria. Procurar pela fir-
ma "ENINCO" na Estrada do
Quitungo, 198 enlre Irajá e
Largo do Bicão.

Vendedor |r
Indústria em expansão admite pa-

ra venda de produtos ligados ao ramo

da construção ciyili Apresentar-se na

Praça Demétrio Ribeiro, 15'— C, esq.

Av. Princesa; Isabe} (Copacabana). (P

Vendedores de livros
Grande organização abrindo algumas vagas

no seu .quadro de venda admite alguns vendedo-
res com ou sem experiência em venda de livros.
Oferece o melhor e mais selecionado catálogo de
obras. Ganhos superior a 400.000. Registro em
Carteira, 13.°, férias adiantamentos em dinheiro,
etc. Exige-se boa apresentação.

Dirigir-se ao nosso Departamento de Vendas,
Av. Presid. Vargas, 482, 8.° andar, sala 822. (En-
trada pela R. Miguel Couto, 105).
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UTILIDADES
DOMÉSTICAS

MÓV. - DECORAÇÕES
ATENÇÃO - Compro mív.ls
undoi. T.I. 48-4119, qu» <om-
praral dormitórios Chip.ndal.,
Rústico, moderna eu Imp.rio •
Ml» conjugadas, claras • ms-
dernis • Impíiio — Pago bem
• «linda lépido. Tol. 4MI1Í

ATENÇÃO — Comprai» móv*Í!
usados do »lit dormitório!, mar
fim, caviúna. Império Ir V. jaca-
rindi, rústicos dormitório! chi-
pendale o coloniaíi. Paga-se bam.
At.nd.-s. urg.nt. om Ioda Cida.
«I». Tol.: 32-0111.

ÃT-NÇÀÓ —'Compram.o móv.ii
viadoi do salas, dormitórios, mar.
fim, caviúna Império t. V. ja-
cirande. Rústicos. dormitórios
Chipendale Colonial. faça-se bem.
At«nde-s» om ffida a Cidjda. Tt),
J.-0M7.
ATENÇÃO — Compro dormitórios
modernos e de estilo. Pago bem,
Telefono 22-4517.
ATENÇÃO - Vendo urgenle dor-
milório de casal, rústico, 98 mil
e uma sala de jantar em estado
de nova. 60 mil. Av. Salvador
d- S. n. 164.
ATENÇÃO — Compram-i» móveis
criados, §reciia-se d* grande

Íiuantidfllfi. 

de dormitório!, aalas
le Iantar Chipendale, pau mar*
Im, «avlOda, Lult XV, Impório,

|acar-ndi, rústico, colonial. Pa-
gtMe o máximo. Atende-io na
hora - ToJ. 40-45.8.

ATENÇÃO — Compram-se móveis
wsidot, praclsa-so de grando
quantidade de dormitórios o aalas
ele {antar chipendale, pau marfim,
«aviúna. Lufs XV, rústicos o co<
loniais. Paga-so o valor máximo
• «tende-se rápido om qualquer
bairro. Tol. 484)148.
BARATISSIMO - Vendo dormitó-
rio para casal, estado de nôvo,
por Cri 150 mil « uins sala com
bar espelhado, Juntos ou separa-
do». Rua Haddock Lobo, 303-C.
CHIPENDALE - Dormitório de ca-
sal, muito bonito e em átimo
«tado, por Ct$ 150 000 o uma
sala de jantar no mesmo estilo,
Cr% 100 000, juntos ou separados.
Rua Haddock lobo, 181.

CHIPENDALE - Dormitório para
casal em estado novíssimo, por
preço baratíssimo, sala do mes-
mo estilo, apenas Cr$ 155 mil
{untos ou separados. Rua Had-
dock lobo n. 303-C.
DEDETIZAÇAO contrai baratas •
Inietoa caseiros, raspagem do as<
soalhos, sinteco é conosco mes-
mo. Tal. S! .237. Malins.to Di
dfi.iii.dora ltda.

SYNTEKO — Raspagem de tacoi,
calafetoção. Tel. 26-8758. Sr. He-
ber Reis Lima.
SOFA-CAMA direto da fábrica,
liquidação total sofá-cama a par-
tir 51 000. Rua México 41, sa-
la 604.
SALA DE JANTAR - Chipendale
conjugada, clara, maciça — Cr$
150 000 para desocupar lugar.
Rua Haddock Lobo, 181.
SALA DE JANTAR moderna, pau
marfim, muito bonita. Buffet com
bar espelhado e mesa conversi-
vel. Vendo urgente. Mctivo via-
gem. NCr$ 120. Praia do Bota.
fogo, 460, ap. 527. Tel. 26-42)0,
SALA DE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em estado de
nova. Vendo por Ct% 150 mil.
Rua Haddock tôbo, 303-C.
VENDÊ-SÊ um dormitório rústico,
casal, em ótimo estado, por 90
mtl cruzeiros, para desocupar Iu-
gar. Rua Haddock Lâbo, 181.
VENDE-SE dormitório completo,
pau marfim, tipo Princesa, per-
feito estado de conservação. Ver
na Rua Professor Gabizo, 105,
ap.' 302.
VENDE-SE uma cristaleira Impe-

. maciça, serve pl objetos de
arte, p| louças' ou livres, 300 mil

Ver R. do Catete 206. ap. 901
VENDO mobília quarto casal
Pre;o ocasião. Tcl. 37-0556.
VENDE-SE dormitório do casal
sala de jantar, tudo 120 mil
1 colchão de mola 30 mil. Ver
Rua Par., 262, casa 7, Praça da
Bandeira.

VENDEM-SE dois berços comple.
tas. Preço a combinar. R. 2 de
Dezembro, 23, 9.° andar. D.
Edina.
VENDEM-SE i móveis de sala e
quarto, caviúna e uma geladeira
Admirai, bom estud:». R. Voluntá
rios da Pátria, 4201504.
VENDEM-SE móveis usados de
sala e quarto de todos os tipos
e peças avulsas. Rua General Ar-
tigas, 32-D, Leblon.
VENDO mobília, quarto e aala
completa c utensílios. Ver das
ló às 20h. - Santa Clara, 86/702

Sr. Gilberto.

Equipamentos eletrônicos
Vendem-se equipamentos de Estúdio

e Transmissor usados. Ver na Rua Conde
Pereira Carneiro, 371 — Estrada Vicente de
Carvalho, telefone: 30-8844.. (P

RAD. - FONÓG. - TVs
ATENÇÃO - Compro TV, gela
deiras, modernas, Hi-Fi, stereo -
pianos. Tet. 57-1596 — Negócio
rápido, hoje ¦ qualquer hora.
ATENÇÃO — Compro televisão
de qualquer tipo, itíreo • Hi-Fi
— Negócio hoje i vista. — Te-
Itfon. S7-159* • g.lad.ira.

À VISTA — Compro • payo hoje
1 televisão e 1 geladeira. Resolvo
rípido. Telefone a qualquer ho-
ra. 36-3652.
A VISTA - Vendo TV 23". óti
mo funcionamento, Cr$ 250 mil
Av. Copacabana, 610, loia J.
A' VISTA compro 1 TV, 1 gala
deira moderna, 1 stereo - Pago
hoje o melhor preço — Aten
do a qualquer hora — 37*6517.
ALTA FIDELIDADE mod. 07 mó-
vel jacarandá, sem uso, 8 alto*
falantes, nova, stereo, custou ..
1 380. Vondo 300 mil. Avenida Co-
pasabana, 1 299-10.. Tel.s 27-8439.
ALTA FIDELIDADE - Novinha,
uso, som espetacular — Vende
urgente 280 000 - Rua Dias da
Rocha, 31 casa 4 — Copacabana

Tel. 37-7350. Qualquer hora.
ATENÇÃO Televisores portáteis,
de 11, 12 e 19 pol. Standard
Elelric — GE etc. a partir de 280
mil. Av. Copacabana, 610-J.
GRAVADOR Valiam translstoriza-
do. NCr$ 70,00. Tel. 27-2654

VENDE-SE mesa c/ 4 cadeiras de
ferro batido, c/ tampo de vidro,
e rádio c/ toca-discos manual —
Motivo viagem. R. do Pinto, 10

Sto. Cristo. ,

DORMITÓRIO CHIPENDALE, com-
pleto, claro, gavetas curvas. Está
como nôvo — Artigo de luxo —
Vende-se muito barato. Rua Had-
dock Lobo, 181-B.
DORMITÓRIO - Vende-se em per.
feito estado. Ver e tratar na Rua
Uruguai, 377, 'ap. 

302.

DORMITÓRIO Rústico para casal,
mesmo estilo, vendo, preço CrJ
90 000; uma sala Rústica, 60 mil,
juntos ou separados. Rua Had-
dock lêbo, 206.
DORMITÓRIO Chipendale para ca-
sal, salt Chipendale. Vendem-se
barato, desocupar lugar. Rua
Haddock LSbo, n. 206.
DORMITÓRIO - Moderno pl ca-
sal, muito bonito, em marfim ou
caviúna, igualzinho e nôvo. §_!a
do mesmo estilo. Vendo p| preço
vantajoifssimo, juntos ou separa
dos. Rua Haddock Lobo, 303-C.
DORMITÓRIO - Vendo urgente,
tm legítima caviúna, nôvo sem
uso, por apenas 225 mil. Rua
Calete, 46, ap. 1, de 2.a < ó.a
i-, a qualquer hora.

DESFIZ NOIVADO - Vendo tudo
aem uso: grupo estofado todo vul-
caespuma, almof. soltas, jogo 3
mesinha» mármore rosa, espelho
francês, moldura dourada; so*
fá avulso, mesinhas, arca, console,
estanto, abajures em jacarandá,
logo mesinhas redondas douradas,
«spelho redondo etc. Rua Gusta-
vo Sampaio, 676, ap. 808. Túnel
Nôvo. Facilito entrega.
ESPELHO PAREDE - Moldura dou-
rada, nôvo, 1,60x80 - Custou
180, vendo 70 mil — Av. Copa-
cabana, 1 299-108. Tel. 27-8439.

VENDE-SE dormitório completo,
em chipendale, com 6 peças, em
côr clara, cm perfeito estado.
Sala c. 6 peças em caviúna, no
vísiima, baratíssimo. Xavier d_
Silvcira,_)0,_ap._703J
VENDO Chipendale dormitório
de casal, 170, e linda cala ma
ciça, 65 mil, juntos ou separados
Rua Aristides Lobo n. 128.

Super-synteko
legítimo

Com garantia — Praça Fio-
riano, 19, sala 66. Tels
52-0314 . 30-7051 — Facilita
mos o pagamento.

FOGÕES - AQUECED.
AQUECEDORES novos - Vendo
cinco, NCr$. 350,00. Telefonei
38-6204.
FOGÃO Cosmopolita cam 2 bu-
jões, entrepa, automática. Ven-
de-se por 

"70 mil. Av. Roma
n.o 347-A. Bonsucesso.
FOGÃO COSMOPOLITA - Ven-
de-se com um mês de uso.
52-6269.

GELAD. - AR CONDIC
AR CONDICIONADO - Vendo,
Philco, 9 500 BTU, 1 cavalo, es-
tado de nôvo. Motivo: na nova
residência a tensão da Light nio
dá para o funcionamento. Ver
na R. Catulo Cearense, 64, E. de
Dentro. Pre;o NCrS.600,00.

FAMÍLIA americana vende todos
móveis Iacaranda * artigos di
versos. Motivo volta USA. -
46-2042, depois das 17h
GRUPO ESTOFADO SUPERLUXUO.
SO — Tecido coco ralado, todo
vulcaespuma; outro com almofa-
does soltos em couro (Corvin) e
Jacarandá, jogo mesinhas cl már-
more egípcio negro, espelho re-
«angular; outro oval dourado, ca.
ma marquesa, arca, arquinha, câ.
moda, jogos mesinhas, mesa re-
donda c| cadeira medalhão. Tudo
fm jacarandá, cama casal metal
dourado, arca e mesinhas em de
cape, stereo Hi-Fi, console doura
do, adornos, abajures, puff etc,
Tudo novinho, sem uso. Trans-
porte grátis. Rua Ronald Carva-
lho, 275, ap. 302 - Lido. Das 8
-¦ 22 horas.
GRANDE variedade de-pe.asT
Vendemos avulsas, assim muitos
g.-roupas de solteiro e casado.
Aristides Lobo n. 128.
GRUPO ESTOFADO - Tenho 2 sem
uso também 2 iogos mesinhas c/
mármores e abajures. Motivo ur-
gente. Vendo. Aceito oferta. Rua
Dias da Rocha, 31, casa 4, perto
Metro Copacabana. Tel. 37-7350.
Tenho transporte.
IPANEMA - Familia que viaia
vendo todoí móveis ttv. Ven-
de também ap. Rainha Elizabeth,
671, 9.° andar. Tcl. 27-8847.
MOVEIS DE FÓRMICA - Saldos
de^ balanço — Conjunto de 5 pe
ças para copa • cozinha, mesa t
4 banquinhos, a parlir de NCrS
50, mesa « 4 cadeiras NCr$ 70,
única fábrica que vende e en-
trega diretamente ao consumidor.
Jtua Frei Caneca, 117.
MÓVEIS QUARTO - Armário i
cama de casal em sucupira. Ven'
do CrS 65 000. Rúa José Higino,
110, casa 6 — Tijuca.
MÓVEIS e colchões baratos -
Por motivo de entrega das cha
ves, estamos vendendo por pro
íos abaixo do custo: dormitórios,
salas, peças avulsas, colchões de
molas etc. Aproveitem. Restam
poucos dias. Rua Barão de Mes-
quita, 702|704. Andarai. - Tel
38.283.
MOTIVO de viagem, vendo sala
de jantar compl. 80 mil. Sofá 4
lugares Probel. Djalma Ulrich, n.
229-712. Copacabana.
MOVEIS E ESTOFADOS - Ago
ra no C.nlro da Cidad. na Rua
7 d. Setembro, 207, pala vito-
nos. sistema Luto Brasil.iro
toma lá dá cá, sofá-cama .m
napa ov vulcouro nat maii lin.
das côr.j d. 110,00 por 54,90.
Maravilhosos grupos estofados d.
230, por 104,90, lofanat.s com
bandeia «m fórmica d. 99,00 por-9,00, conjuntos superluxo, scfá-
cama • duas poltronas cama
350, por 240, camas d* lona
?lex d. 36, por 24,00, b.-
lichn com escada mi iita de
99,00 por 34,00. Atsim como
dormitórios, salas, armários du-
plex, arcas, cama marquesa, cô-
modas, mesas am jacarandá, fór-¦nicas, copa, coijnha . muitos

ATENÇÃO — Compro geladeiras
ar condicionado • maq. de la-
var. — Atendo a qualquer bora
- Telefono 37-5774.
AR CONDICIONADO de 1 HP,
americano, usado em perfeito
estado de funcionamento vende-
se Avenida Franklin Roosevelt,
126, sala 309. Tel. 22-0108.
ATENÇÃO - 60 geladeiras de
todes os estiles e marcas, serão
liquidadas desde 150 000. Muito
qêlo. Pinturas novas. Rua da Re-
lação, 55, térreo.

GE - Philco - Philips - Standard
— ABC — Zenith. Grandes e pe-
quenas. Novas na embalagem. Ga-
rantia de fábrica. Menor preco
do Rio. Rua das Marre;as, 43,
Tel. 42-4774.
OPORTUNIDADE TV-GE 17" ame.
ricana 110.°, ctimo íuncionamen
to, Cr$ 170 mil. Av. Copacaba
na, 610, loja J.
PHILCO PREDICTA - Tubo 1140
com garantia de 1 ano. Aceita-
ro oferta de 12 às 19 horas, R.
SSo Joíó 84 — 2° and.
PHILCO novas — na embalagem

garantidas pela fábrica. Pre-
çcs inferiores às tlauidações —
Mndelcs B 118. 119, paroflex,
16" e 195 controle remeto —
Menor preço do Rio — Rua das
Marrecas, 43 — lei. 42-4774.
RÁDIO de pilhas, calça Lee, no-
vidades para presentes, camisa V.
ao Mundo, camisa Tergal, capas
saias, blusas, vestidos, sabonetes
preços para revenda. R. México
45, 2.° andar, sala 205.
RADIOVITROLA moderna, auto.
mática, vendo e partir de 120
mil. Av. Gemes Freire, 176, an
Ia 902.

ANTIGÜIDADES

Moedas
Tel.: 36-1219

Compro antigüidades. Tapo-
les, porcelana, biscuit, móveis,
cristais, prataria e piano.

Consertos de
televisão?!

Consertamos tôdas as mar-
cas, todos os dias, inclusive
domingos, e feriados. Insta-
íamos antenas. Tel.: 38-4778.

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Vencia etc.)
AVENIDA BRASIL - Casa. Alu-
ga-se uma para pequeno depósi-
to. Tratar à Rua Capitão Carlos,
140 (Bonsucesso). Tem telefene.
CAMPO GRANDE - Alugam-se 3
galpões com 500 m 2, portos de
aço. Tel. 43-0207. Creci 1030.
GALPÃO e loja, tudo vaiio ccm
força ligada, frente. Av. Brás de
Pina 11x50, murado. Preço 30
milhões, ent. 10 milhões, prest,
500. Tr. Av. Brás do Pina, 849,
Tol. 30-3062.' P. do Carmo.
GALPÃO — Passa-se, funcionan-
do esmo oficina mecânica, com
400 m2. Centrato novíssimo, pra
zn de 5 anos. Aluguel Cr$ 70
mtl. Tralar diariamente c/ Sr.
Jcsé — Rua Gal. Argôlo, 134 —
S. Cristóvão.
GALPÃO - Av. B .sil (Co|ú),
área 10 100 rn2, área coberta
8 000 m2, vdo. barato. Tenho
outras monorc3 e maiores. Trat.
Tel.: 30-1336 (Salg.-.).

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
ALÓ? — Casai comerciai?... pa-
ra comprar ou vender... Antônio
Queirós... e, nada mais... Efi-
ciência • rapidez... Av. Pres.
Vargas, 446, 2." andar.
ÃLÜGA-SE um sobrado próprio
para indústria ou comércio. Rua
24 de Maio, 959.
AÇOUGUE - Graiaú - Vende-
se com bom movimento. Tel.:
23-0991.

O JORNAL DO BRASIL instalou
em Campo Grande, na Av. Ce-
sirío do Melo, 1 549, junto i
Guandu Veículos, mais uma agên*
cia para recebimento de anúncios

assinatura.
AR CONDICIONADO Westinghou
se, quase novo, ótimo funciona
mento. Rua Senador Danlas 19

a 205. Tel. 22-5700 - .150 cru.
zeiros novos.
ENCERADEIRA Eletrclux equipada
c| escovas e feltros noves ain-
da sem uío, 48 mil. Outra bon
30 mil. R. Maxwell, 15, c. 9 -
Maracanã.
MAOUINA DE LAVAR Brastemp
super automática, ótimo estado.
Vendo melhor oferta. Bulhões de
Carvalho, 33-602.
MÁQUINA de lavar Bendix
Economaíic, funcionando bem —
Vendo urçjohte, 160 mil. — Hua
Edmundo Lins. 38, ap. 303. Copa.
MAQUINA de costura Vigorelli
de luxo, com motor. Rua Glaziou

91. - Pilares.
VENDO máquina lavar Bendix,
americana. NCrS .200. Av. Co-
pacabana, 900, ap. 1 001.
VENDE-SE uma máquina de cos-
tura quase nova, ii Rua Joaquim
Silva, 128. Tel. 32-9303.

RÁDIO BRAUN Transoceanic Tran
sit, radio Amador, luz e pi-
lhas, nôvo, 980 mil. 57-610?._
RADIOFÕNO Standard Eletric"; 5
faixas, 12 discos autom. Hi-Fi no

Inho. Cr$ 230 mil. Av, Copaca.
iana, 610 — Loja J.

RÁDIOS, gravadores marca Sharp,
ilrolas, fitas gravadoras, Study.

Av. Copacabana, 1 072, loia II
Tel. 47-0467 — Traga anúncio.

STEREO EMERSON portátil átimo
funcionamento. Vendo, E0 mil,
Rua Senador Dantas 1?, sala 205
Tel. 22-5700.
STANDARD ELECTRIC 11"- Na
embalagem, NCr$ 330,00. Tele-
fone 29-5945, Luiz.
TELEVISÃO - Atençãol Precisa-
mos urgente vender até fim do
mes 100 TV 13, 19 e 23 poleçi.,
novas, na embalagem, com du
pia garantia, com autorização da;
fábricas, marcas Philco, Zenith,
Admira^ Standard Electric, G
Electric • outras, a preço de
50% menos das tabelas, à vista
e financiadas. Aceitamos sua
TV usada parte do pagamento.
Ver exposição na loia Estrela dc
Prata, Av. Copacabana, 581, lo-
ia 211 - C. Comer. 36-1852.

VENDO urgente, vestido do noi-
va, manequim'42,- talho Império,
cauda longa, bom preço. Telefo-
ne 29-7852.

FRIGIDAIRE de luxo, porta apro-
veitável c| manteipueira, nelando
bem — Vendo 280 mil. Rua
Edmundo Lins. 38, ap. 303, próx.
Siq. Campos — Copacabana.
GELADEIRA GENERAL ELÉTRICA
12 pis, Retilinea, porta imanta
da, na garantia. Vendo 390 mil
R. Hilário dt Gouveia. 30;303
Copacabana. ¦
GELADEIRA 8 pés, americana —
ótimo estado e funcionamento —
160 mil, urgente. Rua Gustavo
Sampaio, 676, ap. 911 {Leme).
GELADEIRA Retilinea gelo e
comervação como nova, 7,5p,
Coldsport 200 000. R. Barata
Ribeiro, 411, ap. 202.
GELADEIRA Gelomatic nova, 9
pés, retilinea Int, em cores. Cr$
265 000. Rua Siqueira Campos,
210, ap. 603, T. Velho.
GELADEIRAS - Vendemos Bras
temp, Frigidaire, Clímax e ou
trás ao preço de ocasião. Rua
da Conceição, 145, sobrado, ao
lado do Colégio Pedro II.
GELADEIRA COLDSPOT - 8 1|2
pés cúbicos, interior em côr, com
pouco uso. Vendo urgente, 200
mil. Rua São Francisco Xavier
n.o 614.
GELADEIRAS Frigidaire G.E. Kel-
vinator e outras marcas, funcio-
nando ótimamente, vende-se ur-
gente. Rua Senador Dantas 19,
sala 205. Tel. 22-5700.
GELADEIRAS. Tenho várias -
Brastemp — Philco, GE etc, func.
A partir de 120 mil. Av. Gomes
Freire,_176,_sala_902.
GELADEIRA Brastemp 

"Duplex, 
14

pés, super luxo pouco uso. Cr$
590 mil. Av. Copacabana, 610,
jfcla J. ,
GELADEIRA Admirai 

" 
- Vendo,

bom ostado - NCr$ 350,00 — R,
Voluntários da Pátria, 420|5O4.
GELADEIRA ORASTEMP 10 pé:,
moderna, ótimo estndo. Cr$ 250
mil. Rua Xavier da Silveira n- 40,
ap. 401. Esq. Av. Cop.
GELADEIRAS - Transporto gela
deiras c móveis em Kombi pela
metade do preço usual. — Tel
46-7710.
HOJE — 60 geladeiras serio li-
quidadai desde 150 000, muito
gelo, pinturas novas. Rua da Re-
lação, 55,_ térreo.
MAQUINAS de ar condicionado
central. Vende-se 2 maquinas im*
portadas no, estado em que se
encontram, sendo 1 -de 5. HP e
outra de 3 HP. Ver a Rua Iga-
rapava, 14 no Leblon. Tratar com
Dr. Mario - Tcl. 23-3957.
TÉCNICO — De geladeira, ar con-
dicienado, tôdas as marcas t pin*
tura no local, c] garantia. — Não

artigo, para conforto" do"""«.;cAcbr.am=s vi»"a- T»lj 27-7589 -
lar. Tudo pelos pr.coi mais bai-!*-"'??-10
xos do Brasil. Móveis Joleila VENDE-SE uma geladeira marca

Admirai de luxo, em perfeito es
tado. Preço NCr$ 300,00, Barão

Galeria das Lonas - Rua 7 da
Selembro, 207 - Tol. 43-3664.
MÓVEIS - Transporto seus mà'-'d' lc"' "' A5b- P°'»*'">

.veis e geladeiras «m Kombi, pelametade do preco usual. — Tel.:
46-7710
MARFIM • caviúna — Vendo sala
• quarto de caiai em estado per*feito, per qualquer preço para
desocupar. Rua Aristides lobo n
128, Rio Comprido.
MACIÇOS — Vendem-se dorrrTitó-
rio e sala de iantar Chipendale,
estado de novinhos, por qualquer
preço, para desocupar. Av. Sal-
vador de Si, n. 184. Estácio.
PAU MARFIM - Dormitório de
casal, em estado de nôvo. Ven-
de-se por CrJ 150 000 e um» sa-
la de iantar também pau mar-
fim, coni. por Crt 100 000, (untos
ou separados. Rua Haddock L6bo,
n. 181-b. .. yyy.

PARTICULAR vende a pa.-liculer
tapetes persas. Tel. 3746379. ¦

PAU MARFIM dormitório para ca-
sal, em bom estado, por Cr$ ..
150000 e uma sala pau marfim
Crt 120 000. Também separadas.
Rua Haddock lobo, 206.

Ar Condicionado

FRI-AIR
Gibmttt «;o Inox. garanti-

da .10 anot. Assistência técni-
ca direi» dt fibciei, Facilit*.
at. 22-1771 — 42-itoS -
30-3C24. .

TELEVISÕES Standard Electric, GE
Philco, Semp, Emerson e outras
marcas de 17, 21 e 23 pol. e
portáteis. Vendem-se a partir de
150 cruzeiros (rtovos) — Senador
Dantas 19, sala 205. Tel. 22-5700.
TELEVISÃO — Vendo urgente e
barato. tvs. Philco, Invictus,
Emerson G.E., tôdas em ótimo
func. nos 5 canais. Ver R. May-
rink Veiga 11, ap. 701. Praça
Mauá.
TELEVISÕES de 17, 21 e 23 pó-
legadas, portáteis o de mesa, fun-
cionando, várias marcas, a par-
tir de 120 mil. Av. Gomes Frei-
re, 176, sala 902/
TELEVISÃO 21 p„ marfim c| pé
palito, moderna, vendo urgentis-
simo - 160 000. Rua Taylor 31
ap. 624 — Gleria.

VESTUÁRIO
BLUSAS E CAMISAS - Pnra mô-
ças e rapazes, vestidos e conjun-
tos de malha a preço de fábrica.
Rua Rainha Guillicrmina, 90, apar-
tamento 2 — Leblon.
PERUCAS — Temos lindas a par-
tír de 120 mil. Rabcs a par-
tir de 60 mil. R. Artistas, 95|
201 - Vila Isabel - Ana.

AÇOUGUE moderno na Tijuca —
Rua Darão de Mesquita. Feria
garantida de 7 milh., podendo
triplicar. Aluguol NCr$ 30,00 —
Vendo muito facilit. Trate cj
Bueno Machado, R. Barão Mes-
quita, 398-A. Tel. 34-0094 e
58-3233. CRECI 986.

BAR CAIPIRA no cenlro do Meier
contrato bom, férias 14 milhões,
boa freguesia, ótima copa, muita
bebida, lucrativa, casa cm fran
co progresso, vende e ajuda mais
aos seus amiges. Antônio Queiroz
Pres. Vargas 446, 20.
BAR próx à Praça do Carmo —
Ótima casa p/ um casai. Preço 7
c| pequena entrada a combinar.
Tratar na Rua Vicente Salvador
n.o 16. Tel. 30-2418, próx. oo
mesmo.

BAR CAIPIRA - B. Pina. F. 5 800,
lucrativa, contraio 5, al. 60 tem
fei. instalações de luxo. Edifício,
motivo outres negócios. Vendemos
per 16 de enlrada. ajudo na com-
pra. Rua Conceic_o 105 s| 310,
esq. Pres, Vargas — Antônio.
BAR cm Cordovil. F. 3. Só bebi
das, tem moradia, contrato 5 no
vo, al. 40, instalações novas, óti
mo estoque. Vendemos por 13
ent. 5, ajudo na compra. Rua Con
ceiçãol05 s| 310 esq. P. Vargas -
Antônio.

O UTILIDADES DOMÉSTICAS O OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS

.ITelefone 27 - 47
CAIPIRA - CATETE - F. 12 mi
Ihõus, vendo bastante cm conta.
Lanchonete Centro, féria de 9 mí-
Ihões, chope Brahma, vendo por
35 milhões de entrada. Caipira
Copacabana, féria 6,500, vendo
por 24 milhões de entrada. Cai-
pira Centro, féria 7 500, vendo e|
30 milhões de entrada. Lanchonete
S. Cristóvão, féria 10 milhões, ho-
rário comercial, edifício, vendo
bastante em conta. Caipiras Tíju-
car- diversos para todas as entra-
das. Caipira Méier, féria 6 mi-
Ihões, vendo com 22 milhões de
entrada. Caipira, estação de Aus-
tin, féria 6 milhões, vendo com
IB milhões de entrada. Café bar
Bcnsucesso, féria 3 milhões, ho-
rário comercial, tem ap. va?.Ío de
3 qts. etc. Vendo por 9 milhões
de entrada. Café bar estação Pa-
dre Miguel, féria 5 milhões, tem
moradia, vendo por 8 milhões de
entrada. MB.: Procurem o corretor
que mais empresta para ns entra-,
das. Detalhes à Rua Carlos Sam-
paio, 10Ó-C (bar), com Meireles
filho.

BAR CAIPIRINHA - Iraiá. F,
3 500 só na copa, tem ótima resi-
dêncie para casal. Contrato 7 â
Firma, al. 60, recebe 170.- instala-
ções de luxo. Vendemos por 23,
cnt, 10, ajudo «. compra. Rua da
Conceição 105 s| 310 esq. Presi-
dente Vargas — Antônio.
BAR CAIPIRA - Vila Isabel, pro-
ciso sócio para comprar 50%
com apenas 5, casa faz 6 milhões
chopp e salgadinhos, tem telefone
ctimo negocio. Rua Conceição 105
s| 310 esq. Presidente Vargas —
Antônio.

ACEITE ESTE CONVITEI Venha
ver ótimo bar na R. Barão Bom
Retiro, J029-A, casa de excelen-
te movimento, montagem mo-
dorna, aluguel de NCrS 25,00.
Preço 30 milh. c| 14 de entr.
e 200 mensais. Veja no local e
trate c| Bueno Machado. R. Ba-
rão do Mesquita, 398-A. Tol. ..
34-0.94 e 511-3233. CRECI 98Ó.
ARMAZÉNS/ lojas vazias,, mer-
cearias, açougues, bares, lancho-
notes etc. Tenho es melhores.
Venha ver R. Barão Mesquita
398-A. c| Bueno Machado. Tel
34-0694 e 58-3233. CRECI 98Ó.
Tomos condução.
ATENÇÃO — Por motivo do pro-
prietário ter sofrido derrame,
vende-se urgente ótima papela-
ria, livraria, brinquedos, pequena
moradia, "tem confr. bom local
tem colégios, ginásios e. normal,
bom movim. estoque. Facilita-se
parte. R. Dr. Tibáu, 134 — Nova
Iguaçu,
ATENÇÃO — Srs. comerciantes de
N. Iguaçu, e demais municípios
p[ vender ou comprar casas co
merciais, procure Srares e Hen
riques, que tem sempre um bom
negócio a sua espera. N.B.
Bares, caipiras, lanchonetes
padarias e pastos de gasolina.
Diversas casas a venda. Mais de-
talhes Rua 13 de Maio, 85 — Gr.
201 s| 1 — Nova Iguaçu;

PERUCAS - 1/2 PERUCAS, rabos
-o 40 - 50 - Í0 - 70 cms
Trancas _• franjas. 46-3S45.
PERUCAS -"Ná."« eh-m.rl-. Vt-
nham ver para crer. Rabos e po-
ruças inteiras, da cabelo natural,
a partir de NCrS 120,00. Facilita,
mos o pagamento. — Atendemos
também aos domingos. Rua Gen.
Polidoro, 185, ap. 701. Telefone:
46-9732.

Revendedores
Saias, blusas, vestidos, slacks

maios, conjuntos, artigos fi-
nos das melhores fábricas, cam.

mundo, cam. tergal, capas,
s.boneles, preços p| revenda —

(Trocam-sc mercadorias). Rua
México, 41 sala 604.

Ternos usados
Tel.: 22-4435
COMPRO A DOMICILIO

Calças, camisas, sapatos etc.
P.go melhor que qualquer
outro..

JÓIAS - RELÓGIOS

TV. a partir de 100 cruzeiros
novos. Temos Philips, Philco,
estante elétrica e outras, à Rua
Mayrink Veioa n. 11 sj 302.
TELEVISÕES de 21" a partir de
120 mil 23" a parlir de 240 mil
boas marcas, func. 100% nos í
canais.. Rua do Senado 322, en
tre Av. Mem de Sá e R. Ria-
chuelo.
TELEVISÃO - Verdadeiro cine-
ma, 160 mil, ajudo pagar o car-
reto. Rua Chaves Faria 220 -
Fundos, op. 301.. S. Cristóvão.
TV INVICTUS, mod. 67, na cm
balagem 23" - NCrí 420 - Av.
Copacabana, 610 — Loja J.
TV ZÉNÍTH 23", na embalagem
c| garantia, Troco por usada —
Av. Copacabana, 610, loja J.
TELEVISÃO TELEKING 21", ima
gem e funcionamento de nova,
urgente 165 000 - R. Barata Ri-
beiro, 411, ap, 202.
TV PHILCO Í9", recém-importa-
da, 350 no. TV GE 14" cl nova
Cr$ 180. nn. — Barata Ribeiro n.
185, ep. 601 - Pr. Arco Verde.
TV ÁDMIRAL Í9", portátil 2 cô^
res, medêlo recente funciona-
mento ótimo, 270 — R. Barata
Ribeiro,_411,_aj5._202.
TV TÉLEUnTâO 23" para quem
tem gosto, lindo aparelho. Ven-
do urgente 360 mil. Rua Edmun-
do Lins, 38, ap. 303, próx. Siq.
Campos — Copacabana.
TELEVISÃO PHILCO 21" - Per
feita. Um cinema nos 5 canais.
Ocasião. Cr$ 195 000. Rua Do-
mingos Ferreira, 187, ap. 37, 4.°
TÈlEVISÃO Emerson 17", cinema
nos 5 canais. Ocasião túnica, 165
mil. Rua Domingos Ferreira, 187,
ap. 37, 4." andar.
TELEVISÃO MULLARD (Philips) -
21 p. excelente estado, 140 mll
- Philco, 17", portátil, e/ defel-
to. 110 mll. - 57-0222.
TV PHILIPS 14', vendo c/ peq.
def. 95 000. Rua "Souto, 

237 c/17
Cascadura. 

TV — Técnico especializado em
S. Eletric, conserta qualquer mar-
ca, chamados para CETEL 90-2089
Jiumar.
VENDO, nova, TV americana -
Peq. mod. 1967. NCr$ 420. Mar
ca GE, 27-8573. .
VENDO TV Emerson 21, nova,
Cr$ 280. Rua Caruaru, 651, ap.
201.

Refrigeração
Cezilio

Ar Refrigerado, Geladeiras,
Bebedouros, consertos em ge-
ral. Tel.: 52-5230.

Alta Fidelidade
Modelo 67, sem uso — Ven-

do 280 000, urgente, com ga-
rantia, 4 rotações, controle ele-
trônico desligando tudo quan-
do findar programa, 1.1 vil-
vulas, várias ondas, toca-disco
Standard Eletric. Rua Dias da
Rocha, 31 casa 4. Tel. 37-7350
— Copacabana.

Compro TV
Geladeira

Pago _ vlsta. Cubro qual-
quer oferta. Sr. Alberto. Tel.:
36-1852.

RELÓGIO OMEGA - Scamaster,
inteiramente nôvo, calendário, aço
inox. A vista 300 000. Telefone
46-0475.

Brilhantes
e jóias

Pago até 2 milhões' por qui-
latos! Compro ióias em geral.
Pref. negócios de vulto. Aten-
do a domicílio. Rua do Ou-
vidor, 169, 3.° s| 301. Tel,
43-5233.

AÇOUGUE em Vila Isabel, com
telefone, contrato nôvo. Entr.
4 000. Tratar l.olina n. 200 -
Méier.
BAR JACAREPAGUÁ - Tudo nô-
vo. F. 10 milhões. Casn muito
lucrativa. D5 para 3 socies, Ven-
do com 20 milhões. E?vr_":to
oara a entrada. Rua Silva Rabelo,
10, s/ 209 - Méior.
BAR NA ABOLIÇÃO - Chipe
Brahma. Edifício.-Cont. novo. F.
6 milhões. Vendo com 15 milhões
de entrada. Ajudo na entrada. T.
Rua Silva Rabelo, 10, sala 209. -
Méíer. Ronaldo.

BAR CAIPIRINHA - Vila da Pe.
nha. F. 3 300 só na copa, Insta-
laçoes de luxo. Edifício casa que
nao precisa de empregados. Ven
demos por motivo de saúde c

dâ entrada, aiudo na compra
Rua Conceição 105 s| 310 - An-
tônio.
BAR LANCHONETE - Penha. F.
5, cont. 5, al. 70, instalações de
luxo. Edifício. Vendemos por 38,
ent. 16 aiudo na compra. Rua
Conceição 105 sj 310, esq. Presi-
dente Varetas — Antônio.
BAR com biçi residência. Vaz Lô-
bo. F. 3 500 só bebidas, não
abre aos d_mingos, contrato 5 ro
vo,- fil. 100, instalações c| balcão
frigorífico em fórmica. Vendemos
por 16, £>nt. 6 500, empresto di
nheiro. Rua da Conceição 105 s)
310. Antônio.
BAR CAIPIRA - Praça da Ban-
deira. F. 5 800, chopo e salgadi*
nhos cont. 5 aí, 80 Edifício Insta
Iações dc luxo. Vendemos por 18
des corh prado res. Rua Conceição
105 s| 310 - Antônio.

BARES? — Casas comerciais
Pari comprar ou vender... An-
tônio Qufirós... •, nada mais...
Eficiência e rapidez... Av. Pres
Vargas, ^46 — 2." andar.
BAR — Vicente de Carvalho com
residência. F. 2, só bebidas, con
trato 5 al. 100, boa esq., ins
talações de la. Edifício. Vendemos
por 12 ent. 5, empresto dinheiro.
Rua Conceição 105 s| 310 esq.
Presidente Vargas — Antônio.
BAR Féria 5 rnilh., inst. nova,
contrato, faz novo. Preço 35 cj
15. Tratar c| Soares e Henriques
— Rua 13 de Maio, 85 — Gr.
201 sj 1 — Nova Iguaçu;
BARBEIRO - Vende-se salõo
com boa feria! e írenuesia se-
lecionada Botafogo; Tel. 32-0915.

BAR, RESTAURANTE - Vende-se
cm Ipanema contrato novo e boa
freguesia. Tel. 32-0915.

BAR CAIPIRA - Caldo do cana,
no centra-comercial, cont. novl
nho. Féria de 13 000. Inst. no-
vas. Negócio de oportunidade.
Tel. 23-0449, na Av. Pres. Var-
gas, 1146, 9.° na Confiança, ven-
de Amadeu Queirós.
BAR CAIPIRINHA - Em Madu.
reira, cont. bom. Féria de 9 500.
Chope da Brahma, salg. e lan-
ches. Prédio nôvo. Tel. 23-1509,
na Av. Pres. Vargas, 1146, 9.°
andar, na Confiança, vende Ama-
deu Queirós.
BAR LANCHES - Em Botafogo.
Cont., nôvo. Féria 15 000, chope
da Brahma, salg., Inst. de fino
gosto. Tel. 23-Q449, Av. Pres.
Vargas, 1UÓ, 9.° andar na Con-
fiança, vende Amadeu Queirós.
BAR CAIPIRINHA - Na Zona Sul.
Cont. novinho. Féria de 20 000.
Tudo em pé, sòmenle em bebidas,
salg., pizzas. Negócio de rara
ocasião. Tel. 23-1509, na Av.
Pres. Vargas, 114'., 9.° andar,

Confiança, vende Amadeu
Queirós.
BAR CAIPIRA — Lanches, em Bo-
tafogo, Cont. nôvo. Féria de
8 000, inst., boas. Prédio nôvo.
Tol. 23-0449, na Av. Pres. Var-
gas, 11-46, 9.°, na Confiança ven
de Amadeu Queirós.
BAR CAIPIRA - Em São Cristo-
vão. Cont. nôvo. Féria de 14 500.
Tudo somente em bebidas, e, em
pé, tnst. finas. Negocio" muito
c-nvldativo. Tel. 23-0449. Av.
Pres. Vargas, 1146, 9.° andar, na
Confiança, vende Amadeu Quei-
rós.

ÓCULOS - CINE-FOTO
PROJ.OR cinema 16 mm, sono-
ro Bell & Howell, perfeito. 470
mil. Apoio, 16 mm, 115 mil. Fil-
mes. Ocasião. 57-0222.
VENDEM-SE nevos, máquina gelo
Acme Polaroid de côr com fil-
mes e flashes, binóculos japo-
nêses, régua de cálculo alemã

Favor telefonar 45-3260.
VENDE-SE cravador Crowncorde,
250 000. Rua Correia Dutra, 16- 703 - Marcelo.
VENDE-SE fumador Sankyo 8 mm
micro Zoom Autom., fotSmstro
coniugado; projetor aut. Bell-
Howell o refletor, lamp. super-
flood. NCr$ 800,00. - Telefone
46-3837.
VENDO 2 lâmpadas USA, esp.
p/ côr, 500 w/3 200 kelv. com
pantalha, tripé c/ rodas, coluna
até 3 m. cada uma. NCrri20,00.
Av.' Copacabana, 71/205.

DIVERSOS
A VISTA - Compro urgente TV,
geladeira, ar condicionado, miq.
lavar, stcrao eu-Hi-Fi • 1 piano.— Tolcfon» • qualquar hora ...
36J652.
ATENÇÃO - Compro 1 TV - í
geladeira, 1 sterao • um ar cond

Tel. 37-5774.
A' VISTA compro I TV, I „".
ladeira moderna, 1 stereo. Pa-
go hoje o melhor proço a qual»
quer hor» - Tel. 37-6517.
CENTRO - Particular vende
dormitório pé palito, cj 6' pe-
ças. NCr$ 180,00. M.quina es-
crever Remington (mesa). NCrS
110,00. Máquina escrever Royal
portátil NCrS 150,00. - Rua
Washinqton Luís, 110, ap. 501.
das 13h Js 17h.
ESTANTES DE AÇO desmontáveis,
novas. Vendemos para desocunar
- Av. Rio Branco, 123, sl. 708.
TELEVISÃO Sony 9"r~õ|~êletrN
cidade, carro, bateria; Magnavox
Solid-State Stereo; Carrinho e
berço p| criança; Máq. escrever
Royal ctc. Tudo origem ameri-
cana. 46-2042, depois das 17h.
TV AMERICANA Zenith 12", ...
pa de automóvel americana, venil
verde, rádio moderno, refrigera
do e ventilado (novidade). Ven
dem-se. TeL: 57-4600.
VENDO barato aspir. pó GE, en-
cerad.^ cletr. liquidif., bated. bo-
lo, rádios pilhas, vitrola mar-
fim, máq. costura Singer mo-
tor, toca-discos, gravador pilha
T. 32-3461.
O JORNAL DO BRASIL instalou
•m Campo Grande, na Av. Ce-
sirio de Melo, 1 549, iunto i
Guandu Veículos, mais uma agên-
tia para recebimento d* anúncios
a assinatrj/a.

BAR, lanches, em Madureira!
cont. bern. Feria 9 000, tudo em
pé, chopp da Brahma, salg. vif.
nst. finas. Tel. 23-0449, na Av.

Pres. Vargas, 1146, 9.° and., ns
Confiança, vende, Amadeu Quei-
rós.

BARES — Caipiras, lanchonetes e
postos de gíisoüna, vendemos
com férias de 3 a 10 milhões,
contrates novos, alguns
radia, preço de 20 a 100 ml
Ihões, entrada de 30%. Melho-
res informações, c| Geraldo, na
Praça Tiradentes, n. 9, s| 411.
Tel. 32-6957 - 4." and.

CAFÉ E BAR - Vende-se no Cen-
tro da Cidade, contrato novo a
começar em 1-5-67. Féria: 4 0Ó0.
Preço a combinar. Informações e
tratar c/ Sr. Álvaro na Rua 20
de Abril n. 6, ap. 1 002.
CAFÉ E BAR - Vendo no me-
lhor ponto d» Muda. Melhor de-
falhe com o Sr, Neves. Av. Nilo
Peçanha, 38-A — Castelo.
CAIPIRAS, bares, armazéns, mer-
cearias, quitandas, temes em di-
versos pentes, da Guanabara,
com entradas acima de 4 000,
ccm ou sem meradias. Empres-
ta-se dinheiro pj ajuda compra.
Av. Pres. Vargas, 446, s| 807,
c] Magalhães.
CONFEITARIA TIVOLI, Ltda. Com.
pleta instalação comercial, fábrica
própria. Vendo por mctivo de
viagem. Tratar à Rua Bartolomeu
Portela, 25, Loja F - Botafogo.
CAIPIRA na Abolição, tudo novo
inst. modernas, edifício. Féria:
3 000; preço 16 cj 7. ou me-
nos. Rua Acre 55 sala 904.
financiamos.
CAIPIRA, em S. Cristóvão inst.
novas, nao paga alug. feria 3 800
preço 28 c| 12. Financiados. Rua
Acre 55, sala 904. Araúio.

VENDE-SE ótima farmácia. Alu-
guel 80 000. Centrato nôvo. Ei-
toque 45 000 000. Entrada do ..
35 000 000, restante 35 000 000 a
combinar. Rua Joaquim Nabuco
n. 20-A. — Copacabana.

TELEFONE
c| extensão
medianos.
52-4748.
lELEFONE

_ vsndo sem intermediários. Nc
VENDE-S. oficina de refrigera-i-ócio urjente. Tratar tcl. 38 4921

- Cado aparelho CTB,
linha 22. Sem inter

NCr$ 1 dUU. Lima
—r I Vendo instalados. General

ntÍ.L_3-_.re.,*nM0' Urquisa, Av. Ataulfo cio

ção especializada cm ar condicio
nades com frequesia, centrato dt

anos aluguel barato, cem tele-
fone próxima ao centro. Preço

milhões do cruzeiros facilitados.
Tratar Rua Miguel Coute, 132 seb
sala 4 Sr. Vitorino - Tel. 23-4524.
VENDE-SE um bar e café c res-
taurante. Av. Brás de Pina, n.
727, lo[a A. Motivo mudança.
Tralar com Sr. Maciel.
VENDO um bar. Não paga alu-
gue!, ótima féria, grande opor-
tunidade. Praça Marechal Hermes,
número 29. *
VENDE-SE um bom bnr a 500
metros da nova Rcdoviária. Boa
féria. Rua Pedro Alves n.° 5-A.
VENDE-SE um salão de cabelei-
reiro, boa localidade, bem mon-
tado, ótima freguesia. Facilita-se.
Tratar na Rua Lufs Simoni, 9, s.
201 e 202.
VENDE-SÉ Tcrrefação Moagem
Café Sorridente Ltda. R. José
Eugênio n. 34, ccm local pró-
desembaraçado.

DINHEIRO E HIPOTECAS
ATENÇÃO — Dinheiro — Empres-
tamos de 3 a 100 milhões seb
hipoteca ou retrovenda do imó-
vets. As melhores taxai. Solução
em 48 heras. Adiantamos para
certidões. Trazer escritora. - Av.
13 da Maio, 23, 15.» andar, ia-
la 1516 - Tel. 42-9138.

Wilton
TELEFONE 43 - Vende-se um.
Tratar com o Sr. Alexandre. -
57-6193.
TELEFONES - 37, 57, 36, vendoi , ,NCrS 1 650, sem int.rn-.cdi-ric.Jno ,c'-''
Tratar Ribeiro, Rua Conceição, n.
105,_Sa!a I 707.
TELEFONE quer comprar cu ven-
der? Não perca tempo, procureJoão Ferreira compra e vende
qualquer linha, Rua Leandro
Martins, 22 s| 309. Tel.r_43.668e

8,

Pai-
va, Rua Vi-ccnde Pirajá, Rua
Almirante Gonçalves, Transfe-
rido em seu nome — Hugo —
Rua Urunuaiana, 55, sala 719

Tcl. 23-3578. A onze anos

Telefenes
Compro desligado, pago

TELEFÕM^^_rS_7~58r437_2,íCr* 1000 000. Escritório Av.
26, 47 e outros. Mário. Rua le- Rio Branco, 9, 3.° andar ¦]
andro Martins, 22 sl 309. Tcl. """ -
43-6683.
TELEFONES - Vendo 27, 26, 46,
22. - Compro 30, 25, 45 e ou-
tres 45-4027.
TELEFONES - Vendo,
Marechal Floriano, 6 -

linha 23,
n.o.

352. Sr. Juca — Tel. 26-6643.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS
ATENÇÃO — Aluçemos os vossos
açougues. Tol. 48-8010, 20-24U,
Pires cu Jc:o.

ATENÇÃO — Hipoteca ou retro-
venda de pródies cu aps. na GB,
fazemos — Seluçíío em 48 heras,
quantias acima de 5 milhões. —
Tratar tcl. 22-4337, da 12 às 18
horas.
CAUTELAS - Compro — Jóias

brilheintes. Rua Ipiranga, 44

çj 20. Tel. 25-2641. Walter.
CONTAS DE LUZ - Não ioaue
fora suas contas pagas de luz.
Receba até 20% do Emp-E. Rua
Buenos Aires n. 84, 1.° andar.

TELEFONE - Inscrição 13 anos'
cede-se pela maior cforta. Res-
posta para Caixa Postal 404. D.
Iracema Petrôpolis.
TÉTÉFÕNE~37 ou 57"- VendíTe! BALANÇAS - Vendo 3 FilÍ7~_j,
pe!a melhor oferla 37-3830 -240 - R. Visconde Silva, 77 -
Anísio. j Botafogo.
TELEFONE 30 -~VoTdo~~ÍW-1 CRECHE -RIÃNÇÃS~"À7oit7~cd-
lado em Bonsucesso. Transferido ancas do meses a 3 anos. fiem
em seu nome. Hurn. Rua Uu- ,ra*°- alimentação sadia, mensal
guoiana, 55, sala 719. — Tol.:'ou per hora, poss-a .. respon-
23-3578. - A om» anos no mos-I«l,;lidade. Preço favor-vel. Tra-
mo local.
TELEFONE - Vendo Iodas as li
nhas, inst. rApída, ¦ negeeio ho^
nesto, cem garantia. Também,
compro. Sr. João. Tel. 29-4735

CAIPIRA em S. Cristóvão. Só
salg. feria 6 000 cont. na hora,
preço 50 c] 20; é casa para au-
mentar mais. Run Acre 55 sa-
Ia 904. Araújo.
CAIPIRA na Tijuca, de esq, inst,
novas com chep da Brahma, só
salg. boa casa p| 3. feria 10 000
enlr. a combinar. Rua Acre 55
sala 904.
CABELEIREIRO - Vendo loia pe
quena, Tijuca, otirna freguesia cj
pequena entrada, motivo doença.
57-5599 - Paulo.
CAIPIRA NO MÊIER - Edificio;
Inst. fórmica. F. 4 milhões,
só bebidas e salgadinhos. Vendo
com 10 m. de entrada. Ajudo na
compra. Rua Silva Rabelo, 10, tl
209 - Méier.
FARMÁCIA - Vendo em Jacaré
paguá, próximo à P. Seca, óti
mo movimento. Motivos partícula
res. Tratar R. Cândio Benlcio,
1 551, c. o próprio.
FARMÁCIA - Vendo, Av. An-
tonor Navarro, 530. Tratar com
proprietário. Livre • desemba-
raçado.
LOJAS de ferragens e material
de construção. Vendo 3 muito
bem situadas. Férias de 7 até
12 milhões. Tratar com o conta-
dor das firmas, Rua 24 de Maio
n. 1 369, seb., Machado.
LANCHONETE - Vendo por mo.
tivo de desentendime,nto entre
sócios. Contrato novo e aluguel
barato. Ver o tratar com o dono.
Avenida N. S. Fátima 36-A.
LOJA de armarinho e brinquedos
c/ Alvará para ferragens, louças,
artigos elétricos ele. etc, Com
grande residência. Vendo por não
poder administrar. Ver na Rua
São Francisco Xavier n. 918.
PASSA-SE contrato nôvo, de lo-
ja, com 90 metros quadrados,

mo* com 2 metros de azulejo em vol-
ta. Aceita qualquer ramo de ne-
gócio. Rua General Artigas, n,
325-D, Leblon.

DINHEIRO - Empresto sobre Hi-
pot. ou Retrov. de Imóveis. Mc-
lhores taxas. Assembléia, 73, 3.°
s| 4- Tel. 52-2796.
DINHEIRO sob imóveis Z. Sul e
Centro. J. 12%. Compro ap
salas, prédios de vila. Solução,
rápida. Negócio direto. — Tel
22-0764.
EMPRESTO sob Hipoteca Retro,
12%, Z. Sul e Tij. Compro ap.
para renda GB, Petrôpolis, Nit,
Pago à vista. Neg. direto. —
42-5641.
EMPRESTO da 1 a 10 milhões
am uma ou mais hipotecai de
prcdios >_ ips._Tel. 23-3B70.
EMPRESTA-SE"2, 3. 5. 7, 10, 15,
20, 30 e 50 milhões c| hip. ou
retrov. R. Alcindo Guanabara, 25,
(jr. 1 103 - Tol. 42-5384.

JUROS MENSAIS - Aplique seu
dinheiro com segurança e rece-
ba juros tedo mês. Fernando Sá.
Rua da Alfândega, 49, Lj. -
43-0119.
PROMISSÓRIAS, passo 3x250 mil
per 500 mil caso de doença,
emitente grande comerciante e
proprietário, avalista comercian-
te e proprietário, ^ urgente cartas
para a portaria deste jornal sob
o n. 310549.
SÔBRÈ automóveis, ¦ duplicatas,
ações ou outros valores cu ga-
rantias, em dez meses, acima ..
NCr$ 1 000,00. Rua Si Ferreira,
204, 2°.

BARBEIRO - Vendem-se 2. Rua
General Bruce com 2 cadeiras.
em frente no .n. 999 e Rua Ge-
neral Argôlo n. 243. Tratar no
local.
BAR (Whisky Bar). Vende-se -
Único no local, ótima clientela.
Mais detalhes com o proprietá-
rio. Rua Barão de Iguatemi, 77,
Praça dn Bandeira. Armando.
BOTEQUIM - Vende-se c/ mo-
radia, boa féria. Unqente. Rua
Adriano n. 93. Tel. 29-7003.
BAR com moradia vdo. cont. de
5 anos. Féria acima de 3 mi-
Ihões, preço nunca visto pagto.
em 5 anos, sem jures. Ver na
Praça Progresso, n. 38. Inf. ..
23-6314.

BÃR tf minutas no Centro, ho-
rário comercial, reformado, contr.
3 anos, não paga aluguel, em
edificio. Vende-se, boa feria,
bom preço. Informações R. Sena-
dor Dantas, 117, 5.° andar, 532,
c/ Duarte.
CAFÉ V. ISABEL - Féria 8. -
Preço base 55. — c| apenas 19
dos compradores — 7 anos de
cent. — ótimas condições — PA-
LAS — Trav. Ouvidor, 21 - s]
402 - Cl Cardoso, Albino e Vi-
tor.
CAFÉ COPACABANA - Féria 27.
— chope Brahma — çtimo cont.
Preço base 200. — c| 80. dos com-
pradores — negócio de ocasião
inst. novas — PALAS — Trav. Ou-
vídor, 21 — st 402 com Cardoso,
Albino e Vitor.

BAP. CAIPIRA - Horário comer-
ciai, féria 3, só vende bebidas.
Entr. 4. Outro fechado por não
ter quem tome conta. Santos
vende c/ 2 ÍOO, foi a melhcr do
bairro. Rua Etelvina, 3-A. Esta-
ção de Olaria.
BAR c| chope d-. Brahma, em
edifício, contrato novo, aluguel
barato, está mal trabalhado, fé-
ria 6, garantida. Santos vende e
ajuda'cj 14 dos compradores. —
Rua Etelvina, 3-A, frente à Es
tação de Olaria.
BAR c| moradia e tel., féria
2 200, mal trabalhado, pode fa
zer o dobro; entr. 3 500. Outro
c| moradia, féria 3. Entr. 5
Ajudo na compra. Rua Etelvlna
n.° 3-A, em frente à Estação de
Olaria. Santos.
BAR CAIPIRA em edificio, mal
trabalhado, contrato bom, alug.
barato, instalação de primeira,
não dá comida, féria 4. Vendo
e ajudo cf 10 dos compradores.
Rua Etelvina, 3-A, frente à Es-
tação de Olaria.
BAR c| chope da Brahma. A me-
lhor casa do bairro, não dá co-
mida, féria 14, entr. 55. Outra
c| chope B., féria 10. cntr. 38.
Ajudo na compra, juros banca*
rios. Rua Etelvina, 3-A, frente à
Estação de Olaria.
BARBEARIA — Vende-se ou pas-
sa-se o contrato. Tralar com Do-,
mlngcs. Rua Uranos n.o -969,
Icja 2._ Ramos. ' • ¦ ¦• 

|
BAR E CAIPIRA Lanchonete, no
melhor ponto de São Cristóvão,
bom contrato, ferias convidati-
vas, muita bebida, 

' 
chop da

Brahma, lucrativa, rarlssima opor-
tunidade, vende e ajudo mais —
Antcnio Queirós — Pres. Var-
vas 446, 2° and.
BAR CAIPIRA no Centio, con-
trato de 7 anos, boas ferias,
chop Brahma, vitaminas, saígadi-
nhes, excepcional oportunidade,
ótima clientela, boas instalações
vende e ajuda mais. Antônio
Queirós. Av. Pres. Vargas 446
2.0 and.
BAR E CAFÉ em ótimo ponto do
Rio Comprido, contrato bom, fé-
rias 4 500, progressivas, horário
comercial, sem concorrentes de
qualquer espécie, vende com 10
milhões dos compradores, Antô-
nio Queirós. Av. Pres. Vargas,
446, 2° and.
BAR — Praça do Carmo, vende-
se por motivo de doença, casa
mal trabalhada, entregue aos em-
pregados, pr. 35 c| 13, feria
3 800; contr. novo. Tratar com
Geraldo na Praça Tiradentes 9 —
40 and. sala 411, tel. 32-6957
ao lado do Cine São José.
BAR — Vende-se fazendo feri.
3 OCO m. podendo fazer mais. -
Rua Getúlio de «Moura, 216. Olin-
da.

CAFÉ URCA - Féria 10. - Pre.
Ço base 80. ccm apenas 28 dos
compradores — mercadorias vci
preço bem acima do normal —
ótimo negócio para 3 sócios —
PALAS - Trav. Ouvidor, 21 —
sl 402 — c| Cardoso, Albino
Vilcr.

POSTO DE GASOLINA c| proprie.
dade — Por motivo de viagem
vendo tudo peto preço só do ne-
gócio. Grande negócio para só-
cios qu* queiram gunliar dinhei-
ro. Preço • condições de compra
em J. Castanheira & Cia. Rei dos

Íostos 
• garagens. R. Haddock

óbo 75, tob. Auxílio técnico •
financeiro. Tel.: 48-9405.
POSTO DE CASOLINA - V.ndo
per motivo de desavença entre
sócios; um dos melhores nego'
cios d» 67 — Litr. 300 mll; óleoi

nial. 6 000, fér. tup. a 70 000
mai* de 30 000 em estoque.

legócio i feito de poitas a den-
tro. Lucro líquido pl mês acima
de 7000, contr. 5; alug. não pa-
ga, ainda recebe. Preço • con-
dições de pagamento c| J, Casta-
nhelra & Cia. Rei dos postos •
garagens. R. Haddocl. Lobo 75,
sob. Auxílio técnico a financei-
ro. Tal.: 48-9405.
POSTO DE GASOLINA E GARA.
GEM — Vendo um dos negócios
da atualidade o motivo i viagem
a Europa por doença na família.
Litr. ótima; 2 boxes; muitas lu-
brif., boa fér. Proço e condições
d. compra em J. CASTANHEIRA
& CIA. "Rei dos postoi.o gara-
gens" R. Haddock Lobo, 75 sob.
Auxílio técnico • financeiro. Tel.
48-9405.
POSTO na Tiiuca. V.nd. 120 ml
de gasolina, 2 milhões e meio de
óleo lubrif. 260 lubrif., contr.
novo. Aluguel barato. Tratar na
Rua Lucidio La_o, 91, s| 405. -
Tal. 49-0241, cl Andrade.

CAIPIRA CATETE - For_ 5 SOC
em pé — muito lucrativa — por
ló dos compradores. — PALAS
- Trav. Ouvidor, 21 - s| 402,
c/ Cardoso, Albino e Vitor.
CAIPIRA COPACABANA - Féria
16.000 — Cont. nôvo, ótimo pon-
to por 45 dos compradores —
dando até para 4 sócios — PA-
LAS - Trav. Ouvidor, 21, s| 402
— c| Cardoso, Albino e Vítor.
CAFÉ e bar na Tijuca. Féria 3,5.
Bom contrato. Com apenas 7 doi
compradores. FENIX informa: Rua
Álvaro Alvim, n.° 21 - 7.» an.
dar. Cinelandia. C| Amaro Maga-
Ihães.
CAIPIRA em Botafogo - F. 3,5 -
Horúrío curto. Bom contrato. Com
apenas 9 dos compradores. FENIX
informa. Rua Álvaro Alvim, n.°
21 - 7.» andar. Cinelandia. C[
Amaro Magalhães.

PADARIA E CONFEITARIA loca-
lizada .em 'São Cristóvão contr.
10 anos, aluguel rei; férias de
vulto, forno francês, própria pj
3 sócios progredir, vende e ajuda
mais aos amigos. Antônio Quei-
rós. Pres. Vargas 446 — 2o an-
dar.

CAIPIRA no Centro. Horirio co-
marcial. Chopp da Brahma. F 11.
Com' apenas 45 dos comprado*
ras. FENIX informa. Rua Álvaro
Alvim, n. 21 - 7." andar. Cin.-
landia. Cl Amaro Ma_ilh.es.
CAIPIRA .m Bolafono. F. 3,5. -
Com apenas 7 dos compradores.
Contrato nôvo. FENIX informa.
Rüa Álvaro Alvim, n.« 21 - 7.»
andar. Cin.ISndia. C| Amaro Ma-
galhães.
CAIPIRA Centro, 25 milhões de
féria, chope, edifício e horário
comercial, vendemos e ajudamos
na compra. Caipira Copacabana,
20 de féria, lindas instalações,
chopp da Brahma e contrato a
começar, vendemos com 50 dos
compradores. Caipira Copacabana,
5 de féria, horário curte, s6
salgadinhos e bebidas, vendemos
com 12 dos compradores. Caipl-
ra Copacabana, 11 de féria, pos-
sibílidades de fazer muito mais,
edifício e boas instalações, com
30 milhões temos ótimo negócio,
Caipira Centro, 7 de féria so-
mente salgadinhos/ chope e ca-
choça, vendemos ccm 20 dos
compradores. Caipira Tijuca, 7 de
féria, contrato a começar ainda,
pouco aluguel, vendemos com pe.
quena entrada e ajudamos. Caipi-
ra Ramos, 7 de féria, instalações
de luxo, vendemos baratíssimo
por motivo de outro negócio. Caí
pira Penha para inaugurar, edifí-
cio, bom futuro e féria, boa mo-
radia, vendemos quase de graça.
Caipira Maria da Graça, 2 500 de
féria,' boa esquina, própria para
um ou dois principiantes, vende-
mos com uma pequenina entrada
e aiudames. Caipirinha Olaria, 2
de féria, telefone, moradia, boas
instalações e preço de brincadei-
ra. Mercearia em Catumbi, 3 de
féria, bcm contrato. Com 2 mí
Ihões do comprador temos ne
gócio. E de Copacabana até Ma>
dureira, dl 3 a 100 milhões de
entrada, o senhor pode ter o seu
caipira, de acordo ccm suas pos-
sibílidades. Org. Cont. Cruzeiro,
Av. 13 do Meio 23, salas 509 a
512 com Eduardo.

POSTO — V.nd. 140 ml d. gaso-
tina, 3 milhões -de óleo lubrif.,
faz 300 lubríf., contrato nôvo,
ótimo negócio. Tratar na Rua Lu-
cldio lago, 91, s| 405. T.l.fon.
49-0241, com Andrade.

Acima de
5 milhões

Fazemos hipoteca ou retro-
venda de prédios ou aps. na
GB, solução em 48 horas — Tel
22-4337, das 12 às 18 horas.

TELEFONE - CETEL - Vendo,
entra em qualquer estação. -
Tratar tel. 31-3686 - Oliveira.
TELEFONE - Vendo linha ÕT-
Urgente, preciso 25 — 45. Tra
tar. Tel. 31-3686 Olh
TELEFONE - Vondo 52, ccmercial
e compro que sirva p| R. Siquei-
ra Campes, esq. B. Ribeiro. -
Tratar 52-2539.
TELEFONE. Vende-se urgente uma
inscrição de 7 anos, linha 22-42
Tratar Rua 20 de Abril, n. 28
ap. 806. Centro.
TROCO linha 58 por 28 - 48 -
34 e 54, telefonar terça-feira, Sr.
Rodrigues, telefone 52-4924.
TELEFONE - vãndõ~27 - 47,
preço: 2 600, tenho pera hoie
mesmo, garanto a instalação. Men-
donça. Tel. 42-7660 . 43-3795.
TELEFONE - Compro «~vcn_õ
qualquer linha. Mendcnea. - Tels.
43-3795 . 43-7660, Rua Concei-
ção, 105, i) 504, esq. Pr.s. Var-
nas.
TELEFONE - Compro 36, 37, 57^
22, 42, 32. Mendonça, lelofcn.
43-3795 • 43-7660, Rua Concei-
çao, 105. i| 504, esq. Pr.s. Var-
gas.
TELEFONE - J4 no seu nome.
27-47; 37-57; 36-56; 22-42; 26-46;
30-; 28-48. 38-58; 25-45; 23-«;
Lázaro. Av. P. Vargas, 590 sl 806.
Tel. 23-6302.

tor Rua João Torqualo, 135 -
Bonsucesso, próximo _ Teixeira
derC astro.
CADEIRAS para auditório, sale d.
aula ou de reuniões, estofadas,
novas, Brafor. Vendo 50 m.lhor
eferta. 22-9034 - Carlos.
VENDO Preço de ocasião ma-
torial completo para cabeleirei.
ro. Ver e trator Av. Pres. Vor-
gas, 2 007, ap. 1404, com
Guilherme.
VENDE-SÉ uma carrocinha frutas.
Motivo doença — Tralar Siqueira
Campos, 18, ap. 1107 - (Copa.
cabana).
VÈNDE-SE carroça de pipoca. Tra-
tar Rua Maria Amália, 701, c/T.
Tiiuca. Transversal _ Ru» Uruguai
— João.
VENDÉM-SE cofres, armários, ban-
quetas, cadeiras, balcão c mesas,
tudo usado, por motivo de de-
molição, na Av. Presidente Var-
gas, 1 093, sobrado. Tel: 43-6173,
das 12 ès 16 horas.

TELEFONE - Preciso para hoie.
27-47; 30; 26-46; 36-56; 37-57;
25-45; 28-48; 34-54; 23-43. Lázaro
Av. P. Vargas, 590 sl 806 — Tcl.
23-6302.
TELEFONE - Transfiro 56 por
dois milhões à vista. Telefona
para 27-6824.
TELEFONE - Compro vendo tô-
das as linhas, tenho diverses pa>
ra permuta. Negócio honesto. Tra-
tar cj José tel. 46-2882.

Cautelas
JÓIAS E MERCADORIAS

Compro da Caixa Econômic..
Pago o máximo, em ouro ve-
lho, ióias antigas ou moder-
nas, brilhantes, platina e pra-
tas. — Av. 13 de Maio, 47, s|
610. Tol.: 22-0348. Atendo a
domicilio. Ed. Itú.

Cautelas
Pago bem ouro velho e bri

lhante. Rua da Carioca, 28,
1.° sj 5, de 9 às 5 horas. -

Olacílio.

PADARIAS, temos em diversos
pontos da Guanabara, com fé-
rias 6 000 a 30 000, garantidas,
entradas desde 15 000. Empres-
ta-se dinheiro pj ajuda compra.
Av. Pres. Vargas, s] 807, c| AAa-
galhães.
PADARIA - F. 10 milh., só bal
cão, contr. 7 anos, af. 30 mil,
Iem 2 moradias. Preço 00. c. 20.
Tratar c| Soares e Henriques —
Rua 13 de Maio, 85 - Gr. 201

1 — Nova Iguaçu. 
PENSÃO — Vendo, motivo de
viagem. Preço Cr$ 17 000 000.
Enlrada CrS 4 000 000. Av. Mem
de Sá, 27 — Corrêa. TELEFONES

POSTO de gasolina, Madureira —
Lugar p/ 100 carros. Para mais
informações com o contador da
firma, na Rua 24 de Maio, 1 369,
sob.. Machado. Não quero inter-
mediário. _^___
QUITANDA com moradia. Ven.
de-se na Rua João Rego, 129

Olaria.
QUITANDA na Pen,ha, f. 5 500
vendo muita bebida cont. 5, al.
50. Edifício bom negócio, vende-
mos per 6 000 de entrada aiudn
à compra. R. Conceição, 1 055 s|
310 — Antônio.
RESTAURANTE ou lanchonete: <5ti-
ma loja 100 metros quadrados,
contrato 5 anos, aluguel de ...
70 000 rua de grande movimen-
tó, ponto de ônibus, Praça da
Bandeira. Tratar diretamente na
Rua Barão de Iguatemi, n. 77 —
Armando.
TIPOGRAFIA - Vende-se ou ed-
mite-se sócio impressor duplo
ofício, guilhotina etc. Rua Sto.
Agripino n. 64-A — Local • loja
ótimos.
URGENTE - Vende-se um de-
pósito de banana com uma ca-
mioneta. Chevrolet de entrega,
com a freguesia, consumindo 18
mil quilos por mês. Preço 1 500
NCr$. 700 mil de entrada. O
restante a combinar. O interês-
sado procurar o Sr. Moacir de*
pois das 19 horas, à Rua Dr.
José Soares n. 1, sob., Bairro
dos Cavalheiros. Caxias, ônibus
da Emp. Transp. Flores.
VENDE-SE café . bar, Rua Bon-
fim, 363, São Cristóvão, contra.
ts 8 anos, feria 2 800. Preço 18
com 8. Tudo ou uma parte.
VENDE-SE uma pensão na
Uruguai, 180.

Rua

VENDO bar e restaurante. Rua
Levenroth n.o 10, Estado doi
Rio. Nova Friburgo. Telefone
1103.

Negócio
altamente
lucrativo

Aplicação de capital: 20
milhões até 200- milhões de
cruzeiros. Lucro previsto: 1
bilhão e melo de cruzeiros an-
tigos no teto da apliccção.
Prazo previsto p/liberação do
capital: 6 meses. Natureza do
negócio: Loteamento chácaras
altamente comerciáveis, regis-
tradas de acordo com a lei 58.
Padrão de legalidade da do-
cumentação: dispensa comenta-
rios. Informações, Rua da Qui.
tanda, 19 — conjunto 208 Sr.
0'Avila.

Telefones
COMPRO AS LINHAS

27x47 Cr$
5;'x37x36x5ó Cr$
30 CrS
25x45 Cr$
23x43 CrS
29x49 Cr$
26x4ó Cr$
58*38 CrS
22x32x52x42 CrS
54x34 CrS

Buffet Miami
Serviço para 100 pesco»» c|

iantar americano, 2 perus, 3
pernis, presunto 5 kg, farofa
brasileira 10 kg, salada maio-
nese e mais 3 200 salgadinhos
Vflricdos, bebidas, garçons, co-
peiros, Champanhes e todo
material p| servir. Rua Dr. No-
guchi, 42. Tel.: 30-2301 — Bal-
thabar ou 30-9105 — Nilza

TÍTULOS e sociedades
ACEITO SÓCIO - P| loja com
vinte anos de existência, ne Rua
Gonçalves Dias. AAelhcr ponta,
melhor frequesia, capital m. ou
m. 30 000 000, resp. p| 305 475,
na portaria deste Jcrnal.

1 800 000
1 500 000
1 400 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 000 000
1 000 000

Tratar com o Sr. Juca, Tcl.:
43-7270. Av. Rio Branco, 9 -
3.° andar sl 352.

COSTA BRAVA - Costa A.ul -
Vendem-so títulos. Tel. 36-0949.
CADEIRA PERPÉTUA - Waracaní

A moíhor do estádio. Setor .
2 000 000 (contrai), fila X. V.nda.e. Octa.

Telefones
VENDO AS LINHAS

27x47  CrS 2 500 000
7x37x3óx5ó Cr$ .2 300 000

25x45  CrS 2 000 000
3x43 ...... CrS 2 000 000

30  Cr$ 2 000 000
29x49  CrS 1 800 000
54x34 '.. CrS 1 800 000
53x38  Cr$ 1 800 000
22x32x42x52 . Cr$ 1 800 000
26x46  CrS 1 600 000

Note bem estes telefones só
recebo após a instalação cm
sua residência, firma ou
dústria. Dou referências de
serviços prestados nestas con
dições. Tratar. Av. Rio Bran-
co, 9, 3." andar s| 352 - Sr.
Juca. Tel.: 43-7270.

cílio. Tol. 22.7653.
CASEIRA PERPÍTUA Maracanã."
Setor B. Vendo urgente,
à vista. 48-3195.

1 700

METALÚRGICA - Sócio (de ca.
pitai e trabalho) — Aceito c|
NCr$ 50.000 parcelados - Nova.
atividades, tornos, tôrnot revól-
ver, fundição, cromagem, tesou-
roo, prensas, soldas oxigênio,,
elétrica. Tratar, Av. Rio Bran-
co; 151, sala 1 002 de 16 _a
18 horasj
PADARIA - Passa-se a parte u.
um des sócios, motivo de doen-
ça. Rua Divisória, 25ó, Bento Ri.
beiro, c. o Sr. Ricardo.
SÓCIO ACEITO - Pouco capital,
ccm experiência, bombeiro-eletrl-
cista. Casa pronta abrir, bem st*
tuada. Muito estoque e espaço»
Av. Pasteur, 184-C — Rodrigues'.
SÚCIO-ARMAZÉM c| 6 milhões.
Bca renda. Parte ativa. Mora-
dia. Próx. Rio. lnf. c| própria
Sr. Gonzaga, Tel. 52-0071.
SÓCIO — Preciso um sócio p|
locadora, compra c venda de ou-
tomóveis, excelente loja, elu-
nuel barato, negocio rendoso. —
Tel. 50-5202. Sr. Nilson.
SÓCIO salão de cabeleireiro. —
Desejo seriedade em um que es-
teja funcionando. Oferta para a
oortaría deste Jornal sob o n.
310 310.
TÍTULOS de clubes - Vendo lato
Clube, Tijuca, Fluminense, Fia-
nieng-3, América, Jar. Guan, Com-
pro Jcckey e outros. Tel.: ...
22-2491 - Ary Brum.
VENDE-SÉ um contrato do Con*
sórcio Cássio Muniz, c. 10 pres-
tações paqas, motivo de viagem-
Tratar pelo telefone 25-3494 —
Valdemar.
VENDO titulo Nevada Praia Club

Tel. 46-8469.
VENDO título Riviera Country
Club. Melhor oferta. 46-8J69.
VENDO - T. T. Madureira 5 co.
tas. Fluminense, late Jardim, M.
Líbano, Riviera-Nevada, Cesta
Brava, Tijuca Tênis, Copaleme. Cl,
Federal, Hcsp. Silv., M. t/l. Ge-
rais, P. P. Hotel e outros — Av.
Rio Branco, 156 s| 2 925 - Tel.
32-8215 - Juanila.

CEDO 22, 32, 36, 37, 42, 38,
57, 48, 29, 49. Preciso 26, 28.
25, 45, 27, 47 e 30. Av. Presi-
dente Vargas, 529, il 710, cal.
deira - 43-8124.
CETEL — Comercial. Vende-se pe-
Ia melhor oferta. Tel. 91-2138 -
Irajá.

Sócio
Para Incorporação em Copacabana

Preciso de sócio, incorporação lançada
de acordo com a Lei. '

Cartas para 
'a 

portaria deste Jornal,
sob o n.° 32 929.

CETElj - Vendo telefone da CE-
TEL — QuaIquer estação. Tratar
pelo tel. 498 M. H. - Qualquer
dia e hora.
CETEL — Vendo telefones da ..
CETEL. .Estações 90, 91, 92, 93,
94, 95, 91, 99. Tr. telefone
90-0508 — Qualquer dia e hora.
CETEL, compro urgente dois tele-
fones, sendo um comercial o ou-
tro residencial, à vista. Tratar p/
tel. 90-1448, qualquer dia.
CETEL — Compro um telefene da
CETEL — Serve qualquer esta-
Sao.' Pago na hora. Tratar pelo
lel. 90-2490, qualquer dia.
PBX '— Compro e vendo, em
tôdas as • Unhas. Tenho grande
experiência no assunto e posso
fazer transações rápidas. Tratar
com Sr. José - Tel. 46-2882.
PASSO tel. est. 37, à vlita. Base
1800 000. Tratar tel.t 420585.
TELEFONES 29-49 - Compro ur-
gente. Tratar com José, telefone
46-2882.
TELEFONE 31 - Compro para fir-
ma. -Pode ter comercial ou resi-
denclal. Urgente. Tratar com Sr.
José, tel. 46-2832.
TELEFONES 29-49 - Compro ur-
gente p| meu uso. Tratar Sr. Lo-
pes. Rua Pernambuco, 512, ap.
501 — Eng. de Dentro.

VENDE-SE um armazém na Rua
Rio Grande do Norte, esquina de
Rua Ceará, em Muriqui. Ramal de
Mangaratiba. Tratar com o dono
no local.

TELEFONE 27,47:57,36 - Ipan.-
ma — Copacabana. Passo hc{e
em seu nome, antes de tr pl sua
casa, instai, «m 10 dias. MAURO
- 23-8910 - P. Vargas, 417-A,' 

1 308.
TELEFONE 38:58,34.44 - CrS...
1 500 mil. Hoíe, em s|nom«, inst.
10 dias. No neme entes de tr p|
residência. MAURO - 23-8910 -
P. Vargas, 417-A, s| 1 308.
TELEFONE - Preciso p h-;o, até
1 hora, pagto. è vista. 25)45/29/
49i30|27|47 - MAURO. 23-8910.
P. Vargas, 417-A, ll 1 308.
TELEFONE LINHA 43 - Vendo
urgente, base Cr$ 2 000000. Tra-
lar tel. 38-3283.

Clubes
CASA DE LAFOES (Rua Prof. Gabizo, 293 —
48-0321) — Dia 17, às 21h, Baile-Show animado
pela Orquestra Alegrias de Espanha. Passeio
completo. Dia 25, no mesmo horário, festa tipica
portuguesa, com distribuição de uvas. Vai-se apre-
sentar o Grupo Folclórico Joáo Ramalho.
PEDRANEGRA CAMPOCLTJBE (Rua Camarista,
Méier, final — 49-3778) — Sábado, às 21h, des-
file de fantasias premiadas no carnaval, devendo
comparecer Vilza Carla, Vera Ortiz, Geórgia Sca-
la, Mauro Rosas, seguindo-se um show de tra-
vestls: Les Femmes. Dia 27, às 23h, Noite da
Seresta, com a Associação Musical de Alex. No
sábado seguinte, às 22h, Noite do Pareô.
CLUBE FEDERAL (Rua Timóteo da Costa, 988 —
27-1478) — Amanhã, às 20h30m, torneio relàmpa-
go de biriba. Sábado, às 21h, Hi-Fi Dançante.,
Domingo, às 17h, Festival Infantil de Cinema,
Tom & Jerry.
CLUBE GINÁSTICO PORTUGUÊS (Av. Graça
Aranha, 187 — 42-4090) — Dia 18 às 22h, Boate-
Show, com a orquestra de Ed Lincoln.
SÍRIO E LIBANÊS (Rua Marquês de Olinda, 38'— 46-2817) — Quinta, às 21h, Leito Conjugai, com
Marina Vlady e Ugo Tognazzi. Na sexta, às 23h,
Baile da Espada, em homenagem ao Corpo de
Bombeiros. Riffor.
MONTANHA CLUBE (Estrada Velha da Tijuca,
407 — 38-0609) — Dia 11, às 22h, festa animada
pelo conjunto de Joni Mazza. Passeio.

Correspondência para Danúbio Rodrigues, Av.
Rio Branco, 110 — 3." andai).
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© MÁQUINAS E MATERIAIS

*i láquin-as, Motores, Equipamentos
o DIVERSOS O ANIMAIS E AGRICULTURA 0 VEÍCULOS

AUGUSTO CÉSAR CARVALHO
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CLASSIFICADOS - Jornal d„ Br_.il, S.o.fc?,,, 7.3.í7 _ y
AERO WILLYS 65 - En
irada 3 500 mil. R. São
Fco. Xavier, 189.

AV. RIO BRANCO, 131 - 15.-» - GR. 1501/3 - RIO DE JANEIRO
TELEGRAMAS: ICAVINCI — RIO

TELS.: 52-1-4.6 E 32-1039

BRASIL

ôn„? Ò. _ °'A° ?-****-*- gemiVenrio troco, facililo. Rua Cer-queira Daltro, 82 - Caseadura.

Carros roubados

AUS1IN A 40 - 19.0 _. p,-,u-nova _- 400 mll entrada Fe 100Pl mes. Av. Suburbana, 10 0023*° «"*"¦ «*¦'« an-l - Caseadura
%y° A>LL?,S ¥"¦"¦¦¦*¦ mS35Zequipado. Vendo Cr$ 6 800 àvi!,a.„-r Av- Churchill, 97 - 3 o
5/ 308 _ Tel. 52-1845 _ Sr*José.

Retificação

PASSIVO NÃotxnglVPELblonri°e 
"°e 

l! 
^ 

FuTdoT t. ^-^f "» «& do CL' oncle se le - Fundo-de Depreciação da Reavaliação Cr$3.152.508, leia-se Cr$ 8.152.508.

AERO
lesli

- Vendo 63, cór azul-ce-. pneus noves, parlicular -Otimo estodo 4 100 à vistavista _ Te|. 46-2059, Sr/ Jorge!Arnaldo Qumtela, 64, Botafogo,
AERO WILLYS 60 _ 2a. UrTTZVende-se c| rádio, tranca e me-Ihqramenlcs - Rua 24 de Maio.mecânico.8.1

S™ ««...1. 
~ f0t0 ac!ma moslra ° m°aíl° experimental da nova

«£_?_! 5 ™ .a-a £f' para uso industrial, atualmente em testes nos labo-
StaShi^rfnl? 

1Sa° D ^f.1 da GM- A nova tnrb,na »*-<* « -»™ adapía^o d^i
«ido ^^. w 

S_,aCrf°naUtiC0Si mas sim de dcsenho inteiramente nôv^teífãd
?r-alSP«»df^mtIfí;ma 

» lo"'« ?«VP"Caçao ec<"*<-»--*-a para usos lnd.u-viais, sendo o mais novo produto da General Motors — GM.
"Garrafa mágica" gera luz barata
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ER1AIS
MAQ. INDUSTRIAIS

.,-,Fm °bjí° .,qUe Se assemeUia a SILENCIOSO E DE CONFIANÇA *|
uma garrala de cerveja, contendo
uma estrutura que lembra o «squele- O invento não tem peças móveis
cando M$_&$S? 

1fet0' *VeÍ" pr0V°- nSo P^cisando de mam,?.nçlo E S
™»n Je 

SP-eCrie de- c°nJMturn*5 nw 1-nciòsò e digno de confiança. Se isó-recentes exposições cientificas. topos que duram uma vida forem
Trata-se de um Conversor Ter- usados, sob o mesmo principio, um

mlônico, produto da era nuclear em Conversor Termiônico poderá conti-
que vivemos. Sua utilidade? Conver- nuar produzindo eletricidade durante
ter o calor em eletricidade! meses e anos, sem qualquer cuidado

especial. Essa- vantagem sugere mui-ÍVZ PARA TODO ANO tas futuras possibilidades.
Om Conversor Termiônico poderiaAinda nas fases iniciais de aper- ser usado em nave espacial, em órbi-feiçoamento, êsse aparelho deixa en- ta ao red°r da Terra, ou explorando otrever seu emprego para iluminar tô- «paço exterior. Também nos satéli-da uma casa, assim como manter em tes de comunicação seu emprego se-^funcionamento uma televisão, durai.- ria evidentemente inestimável,

te um ano inteiro. Há também perspectivas maisA srarrafa mágica é, na verdade, afastadas, para seu aperfeiçoamento,
uma câmara contendo gás, um apare- As primeiras situações em que pode-lho que mostra como os electrons *& £er utilizado incluem estações me-
que se desprendem da superfície de téorqlóglòas automatizadas, em meioum metal incandescente podem ser ao oceano, bóias de navegação, fa-captados, dentro da câmara, pelo TÓis e postos de alarma contra mis-equivalente eletrônico de uma vela de seis-
ignição, e canalizados para fora da
sarrafa na forma de eletricidade. FIM PARA CABOS

A unidade exibida nas recentes ex- TRANSMISSORES
posições britânicas é uma íonte decalor de 200 vátlos. Mas o principio Es*3es geradores, uma vez colocadosda conversão direta do calor em ele- 2-a indústria e nos serviços públicostrictdade, tendo sido tão claramente P°derão um, dia tornar a transmissãodemonstrado, surgem as perspectivas *-a energia elétrica por cabos ou fiosde vastas fontes de energia elétrica desnecessária'.
serem obtidas usando-se òs electrons Na etapa inicial que ora travessa-que se desprendem das substâncias n-cs. nã° seria possível calcular oradioativas (isótopos). custo de um desses Conversores TerÉlÉilf mmÊÊB

Curto-circuito
• AGULHAS - £m fevereiro, re- valor, que se destacavam pela absolu.-
KE-^W* 

Sln^ em Cam- ta segurança de servia boa con
5 f L TÇa° 

da agU,ha de nÚ" dut'b»Wade elétrica e pl SeSamero 200 milhões. As agulhas para resistência mecânica. Podem sermáquinas de costura são produzidas mais facilmente colocados e monta-por máquinas especialmente fabrica- dos, bem como usados, em principiodas pela própria Singer nos Estados para tensões até 400 kV. 8fi% de to-
ZZT*/.da agUllm PaSSa P°r nada dos 9S cabos para corrent<- <•<- alta in-menos de 34 operações diferentes, em tensidade na BDA Já possuem condu-uni dos processas de fabricação mais tores de alumínio. Uma- grande par-fascinantes que existem. Produzindo te é, além disso, exportaicerca de 40 milhões de agulhas porano, a linha de fabricação da Singer O MOTO-BOMBAS _ A Prefeitu.fa nata* do Brasil, encontrando-se ra de São Paulo ampliou sua frota depresentemente em fase de ampliação carros da Limpeza Públicada sua capacidade produtiva. aquisição de oito veículos 

'

APARELHO SOLDA OXIGÊNIOc| 2 garrafas, completa 6 quilos,automático, cj manômetro, punho• mangueira. Vendo base 500
mll. Sr. Aurélio. 30-3435.
COMPRESSOR pl pinlura ar direto, eit. de nôvo, com pistolanova sem uso. Vendo barato.R. Maxwell, 15, c. 9 - Ma-racanS.

• CABOS CONDUTORES -
quanto há cerca de 10 anos
muitos consumidores de

com a
especiais,

construídos pela Trivellato c equipa-
En- dos com moto-bombas Willys. No

atrás ano passado a Municipalidade adqul-
_,,,,„ cabo*-* no riu 23 desses veículos para limnezamundo, recusavam o emprego dos das ruas. P
condutores de alumínio para cabos
para corrente de alta Intensidade em • POLTRONA COM TV - Umavirtude de determinadas doenças in- poltrona reclinável que tem anaiSofants, 0 ano de :g66 fol „ ..ano re_ de UMo embut.qdoen^ 

»o
corde para o alumínio". Em muitos ços foi lançada pela firma StâScípaíses entre outros o Canadá, Grã- Englender & som Ltd no Salão^n£ díifr1.** e,Estados uni-ternacionai ^^ní'ZZoZ
Sr. « l 

*°na lnStaladaS ía" centeme«^ em Earls Court, SdresMm de cabos especialmente pára a Ajustável entre a posição nSÍSprodução de cabos condutores de alu- sentar e uma posição inteiramente re-inínio. os especialistas puderem se clmada a P^„7é =í com«polar para êsse empreendimento no um aparelhaTde tel^SnSlr mmmmmÊm mm- sã^mm msm m^mmm.
Oberspree (RDA), no emprego de
alumínio como material condutor. Já

Zn.? 
PU^ram SSr produzidos. co«> • A correspondência deverá ser encondutores de alumínio, cabos para viada para, a^ Seção 2IS Z^Tcorrentes de alta intei_sidade. de alto res e Equipamen^ 
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Fe0r?„Tve4VtScehfrASILEníA,S - A Companhia Paulista de Estrada, d.
brinda nXasl le /az^S^1"6565 

a-I|rimelra locomotiva elé™l"£
encomendada «ní- V P? ^ de uma E"ie de 10 «nldades de 5 200 cv.bST? GE^^1 pelo «Sí: d* PErí,Para-ent0 Elétrico Pesad» OaGeneS
va».. /,-._>ut p.e.'° ««verno do Estado São Paulo. A "Operação-Locomotl-vàs" (foto), que está mobilizandooperário, da G.E., num trabalho ln
como pionelíodnaS5í5!rloL71^UÍ,.a Sü dias apos a P*™™. ¦* coloca o BrasU« Pioneiro na fabricação de locomotivas elétricas na América Latina.

operários da GF ^'-.•^tó^.!"*'. V1.3, e<l,,1Pe dc 5I> técnicos, engenheiros •«• •#í^S>SL»foS,t?-?•24 horas por dia-P08Slbl,,ta-

GRUPO gerador 25 KVA - Ven-do doií, perfeito eslado, poucousados. Propulsão MVVM dieselalemão, 50 ciclos. Tel.r -I7-Q12?
GERADORES - MAQUINARIA -
Vendemos aos melhores preços,financiados, grupos, motores cmais 1 001 máquinas. R. Sacadu-re Cabral n. 230. Tel. 43-6107

MAQUINAS de escrever e somaro partir de 70 000 - Preço espe-aal para revenda - Av. RioBranco, 9 s| 317.

MARCENARIA - Vende-se diversas máquinas para desocupar lu-gar. Tôdai em perfeito estado, naRua Juho do Carmo, 55.

MOVEIS ESCRITÓRIO - Vendo"mesas de navetas, mesa de reu-nioo, armários, cadeiras, bara-tissimo. Av. A\arechal Floriano, 6,li.°'depoli.'.fla» 12 horas.
MAQUINA Olivetti Divisúma -Vende-se, nrecisando do reoarr'Tel. 5.-1409 - Preço 1 700 000no eslado. *
MAQUINA do escrever Royal, d»mesa, moderníssima, carro gran"de, 220 mil. Calculadora Marchant
570222 

C/ defei"** i0 mM* Tel-

VENDE-SE máquina-do~esc7êvcr
portátil, seminova, suiça, marcaHermes Baby. Preço 300 000Tel., por favor, 25-3184. Mariaeugênia.

MAT. DE CONSTRUÇÕESMAQUINA DE CAFÉ - Vendo _semi nova, com esterillzador cap. DEMOLIÇÃO - Vendem^sí" 70•e,s litros. Melhor oferta. Preço mil tijolos Santa Cm 300 m
ób..lo|. 

As; 
%°VnC°' 

3""B' de 
rV^s 3x9' W=™ <!<= mln-To.ou.elola.5r. Geraldo. re Corrra, esquadrias com

Casamento
No exterior, p| procuarção,

o religioso, desquile, pensão,
etc. Consultas grátis de 15h30m
— 17h30m ou hora marcada —
Tel. 52-5761. Dr. Macedo. Rua
Sen. Dantas, 19, sala 902.

Calista - 2 000
Calos, cravos e unhas encra-

vadas, parasitas, cogumelo. R
da Assembléia, 79, 1.» andar.
Jaime Carreira. Tcl.: 22-5714,
De 8h30m às 18h. Cete! -
06 - 96-2268.

Convocação
Convocamos os Srs. pro-

priolários do edifício da Av.
Afrânio de Melo Franco, 66,
Para uma assembléia a ser
realizada no dia 8-3-1967 às
20 horas no ap. 202, assunto
eleição, do síndico e assuntos
gerais, 2.° convocação às 20
horas e 30 minutos com qual-
quer número.

Rio de Janeiro, 06 de mar-
ço de 1967-0 Sindico,

AUTOMÓVEL Ponliac 52 _ Emátimo estado, sedan, 4 portas ,de uso do único dono _ Ven-de-:e na Rua Professor Lace, 2315." andar. Tel.: 30-1493 - Pes-sca que se_re[ira urgenle.
AERO WÍLLYS 62~~EquiiT~_T
estado, fácil. Av. Drás de Pina,'274, Penha,*-após 10 horas, dià-riamenla_—_3C7830.
AE"RÕ WILLYS.--- Cdmp.<>;»paga"™* « vista de ano 1963. Tel.:22-.229 ou 32-5397. (Comprandoao particular). '
AE~RO WILLYS 1963 e fÇó-TTOhmo estado, à vista ou finan-
20IS-B. Tel.: 42-0201. ¦ '

- 21-18-82, motor
32-65-18, gelo,

ALUGO Volkswagen com moto-'il _-,_?$ 20 ,diá,io'- Am*>''*l -

Comunico
à Praça

vidnMAQUINAS pari bôlsat, calçados, de cristal, 300 m de assoalho decintos. Importadora vendo 100% peroba. Tralar na Avenida Pas-novas. Chenfrar, NCr$ 298; virir 'eur n. 104. Botafogo.
?,n.',?.C* 1!C,Í *,8-! <".mV ,'"'0 TIJOLOS FÜRADOTT"
it^.ssrNÔs^, bb.-^tó' w arei-
l!5cín'*-.1C-*' *"°; Pontear l.nd!.,
«C.L,'80i .í0-'*"** *¦*¦•-•¦ direito.53j394* • «-0423.
MAQUINA de malharia Dubiod -
100-12. Velde-se pela melhor ofer-ta. Rua Visconde de Inhaúma, 64

direlo da fonte,
tels. 30-6983.

Muitíssimo
. ferro etc.

Pedidos pelos

diversos
COFRES DE AÇO - Venderei
grande por Cr$ 600 000, com 2

 __, __ _ __ porfas e 1 pequeno por Cr$
VENDE-SE laminador do fios 150\í°° °2°'-**om, ' ..orla r Tralar na

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. da impotência — Pré-
Nupcial. Orientação Dr. Gilvan
Torres. Av. Rio Branco, 156,
sala 913. Telefone: 42-1071.

mm, motorizado. Torno Mitto 1metro, entre pontas, caixa Nor-ton. Freeze n. 0. Ver e tratarEstr. Vicente de Carvalho, 569Sr. Silva. Tel. 29-8844.
VENDO torno, plaina, máq. defurar, máq. de soldar, prensaferramentas etc. Ver à R. Ba-rão S. Francisco, 508, c. 3.
VENDO grupo motor-gerador
Herculcs-Diesel, 12-15 KVA, per-feito estado completo, facilito.
Tratar 27-1025.

Rua Barão de Mesquila, 7021704- Tel.: 38-3283

DECIARAÇÕES E
EDITAIS

Condomínio do
Edifício Cecile

Grupo gerador
Vende-se altemador ASEA

18 KWH 50 ciclos com motor
diesel IH UD6 43 HP, tudo
em perfeito estado, suieito a
qualquer exame ou prova. Ba-
se NCr$ 12,000 - Tel. 23-2180
(Dr. lira).

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO
AtUGUIl E VENDA - oTi^i^i.
n«» da «cravar • calcular, modunas, novas • .«construídas. _
Grand» (.cuidado d* pagamento.- I<0 Importação - k. Rodrigo
Silva, 42, 4.» andar. Tal. S2.0651.
COMPRA X VENDA, consertos .reformas de máquinas de escrever, somar, calcular, e mimeógrafo. Facilidade de pagamento egarantia absoluta. Rua Riachuelo,
373, gr. 505. Tel. 22-5665.

COFRES - De parede, de mesa,de^ apartamento, comerciais,
quivos, etc. Financiados até em5 pagamentos iguais, na R. Re- bua BARATA DlRCion _.«gente Fei|ó, 26 - Consulte-nos "ARATA RIBEIRO 425
ou peça a visita de nosso repre- ADMINISTRAÇÃO•entante pelo tel. 22-8950. „.._.,--_
LU.K.S-. Residencial -.- come.: CONVOCAÇÃOela .¦ Arquivos em todos os tipos, Os co-proprietários do con-
sou7o.,an^VPT:^.•43.7496d0EÍrc!0mínio 3uPra «'5° «"voca-
da Av. Passos, n. 53. 'dos para a assembléia geral
COFRES - Vendemos vários ta- extraordinária, a se realizar
manhos, ¦ residenciais, comerciais, na cobertura do edifício diaa* mesa © parede, Vfindas à vit. nn ,. . .«,-, .Ia,, facilitada, .on.ul...„o,l Ruid?" de març** de 1967' •" 20
Toofilo Otoni 120. Tal.: 43-4548. hori!s em primeira convocação

e às 20,30 horas cm segunda
convocação com qualquer nú-
mero de presentes, para dis-
culirem a seguinte ordem do
dia.

Eleição de Síndico e
Conselho Fiscal para o nôvo
exercício;

b) Assuntos Gerais.
A ADMINISTRAÇÃO '

Que o recibo (original) re-
ferente avariação do veículo
marca Rural Willys, ano 60,
motor B.831320, título de elei-
lor, certificado de reservista,
carteira profissional, um talão
de cheque Banco Nacional do
Minas Gerais, pertencente ao
abaixo assinado. Foram ex-
traviados na Cidade de Recife— Estado de Pernambuco —
Edir Plroí Ferreira.

AUSTIN A-40, c! radio, bom de
IVí!0.* Vont|o à vista 980,00NCr$ novos. Rua 24 ds Meio,456. -.Tel.: -29-1400. Manuel.
AERO 64 - Grafile, equipado,um só dono, quase novo, nun-ea bateu. Vendo bom preço. RuaSao Januário 28 scb. 34-9520
AERO V/ILLYS 65 - Vende-se CrS2 500 000 entrada, saldo 15 meses - Ag. Vianna - Rua Mari-
48-Úo"' Te'S-1 28'7791 '

ANIMAIS E
AGRICULTURA

ANIMAIS
ABELHAS - Vendemos colmeias
povoadas ou núcleos e rainha
çaucasianas importadas. Apiário»
Marajoara. - Engenheiro Pedrei-

E. do Rio.

Declaração
A quem interessar possa: a

firma J. Ramos Artigos Piás-
ticos, sita à Rua Domingos

de Magalhães, 511, declara
para os devidos fins, que te-
ve os seus livros DIÁRIO n.°
', Caixa n.° 1, Razão n.°

1- 2 e 3, EXTRAVIADOS du.
rante as últimas enchentes de
fevereiro próximo passado

Rio de Janeiro, 3 de mar-
50 de 1967. - J. R3mo, Ar.
tigos Plásticos.

AERO WILLYS 60/61 - CrS1 090000 várias cores, eq.ipsnovíssimos - Saldo a comb. -
froco - Rua São Francisco Xa-vier,_342 - Maracanã.
DAÜPHINE 60, -ír_2 e 63 -
Cr$ 690 000 quase ' novos, várias
çares. Saldo a comb. Troco -Rua São Francisco Xavier, 342 —
AAar.iC-.n5.
AERO_ 63, superequipado, estadode novo; a qualquer prova. Fac
çl 2000 Troco. R. 24 de Maio,19 íundos. Tel. 28-7512. Sãoreo. Anvier.
AUJ0MíV,b-|S - A prazo sen,tiador: Volkswagen 66, Simca 65,Rural 63, Gordini 64-62, Vemaguetto 62, Dauphine 63, longo finan.ciarnenlo. Medeiros Automáveis,na Rua Sao Francisco Xavier 254-Bem frente ao Colégio Militar.
AERO 62, 63, 64. Impecável eslado geral. Vendo, troco, financio. Paim Pamplona. 700. Jacaré.Tel. 49-7852.
ÀERO WILLYS, 64 -
Troco e facilito. — Rua
Haddock Lôbo, 379-B.

-GUA - Particular vende lindaestampa, puro sangue inglês, pa-ra reprodução ou montaria. In-formações 22-8256.

MAQUINA de escrever portátilRemington. Cr$ 160 000. Telefo
ne 36-5309.

[MÓVEIS de escritório - Vendem-
se por motivo de viagem, máqui-nas, geladeira etc. Av. 13 deMaio, 44, s| 1 501-2.

-RATORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS

TRATOR FORD 1951 - Modelo
9N, «quipado com arado a piai.
na. Tratar Evmll. Tel.t 2327 ou

12328.

Declaração
Declaro que acha-so extra-

viado certificado n. 3011 de
25 ações da Cia.^ Brahma, pre-
ferenciais ao portador. José
Clementino de Assumpção —
Av. Presidente Vargas, 435 »[
1 303-A.

AERO WILLYS 1963 - Vende-Ü
preço de ocasião, motivo donoausente do pais. Tratar na Aveni-da Dr. Arruda dé Negreircs, 19.Sao João de Meriti com Sr.Gaspar.
AUTOMÓVEL por terreno. Troco2 lotes 15x30 em Itambi, Niterói,
preferencia carro nacional mesmo
precisando reparos. Rua CapitãoMeneses 335 - Jacarepaguá

O Serviço de Tltilidade Pública da tíatit/»JOKNAÍ. DO BRASIL relaciona? .tal* , o â£Eroubados ..a Guanabara e que ainda não foramrecuperados pela Polícia, Quaisquer infornSsóbrio paradeiro deverão,ser dadas jXtóffi

BE4B0<_4^írI'YS' T 1964' GB ~ 15-53-55, moto.
ter n r n .,' 

VelTü*°* - 1966. GB - 27-2545, m._
B. fi n.fl SS' 

aZUl," ~ 196^ RJ ~ 10-15-°5. motorB.5 029 204, azul. — 19G5, RJ 7.08-78 ci___S'1963, MG - 3-78-05, motor B.3 223 754 3/cinza. - 1966, SP - 17-47-00,- motor B 6 04 fÊÍ
feTo 1%5r MG ~ 2-21-G8> motor B*."'
R na. ?..' 

ílZUl" _1966' GB - 25-35-G7, motor B6 047 136, cinza. — 1964 — GBB.4 015132, azul. — 1966, SP
tÍBCffi.-JfTnf' 

_ «ei. 
pio, Rj"l9-78-5i,-_no-tor B-065 m lnf, para o tel. 52-6040. - 65, 2.6Q0.

to B 4 02.. .nf *t°.t0 A!esre> cillZíl chumbo- mo-to B.4 023 995. Inf. para o tel. 37-8233 _i*_6_
^i26;"- 

azul. Informações para o telefone"
B tZrnò t .~ 26"°6-26' vinh0* Motor ¦'•--

ri-r. on" .Uf" Para ° 
„-**¦ 29-7138. - 64. MG— 64-00-80. cinza escuro, metor B4-014 483 In-formações para o tel. ,3083 Juiz de Fora f

£H_.yRT0^ET' ano 5Í* GB-ia-GSlO, azul, motor44 421. Inf. para o tel. 52-4485. - 51, GB-L4T343
íf nfn7CaP°íf ^I6' lnf0rm* -**ara ° tel* «-30ÒB. -43-9107. - 41, GB - 4-57-66,. motor 4-11-219 pretoinf. para 28-1934. - 46, GB - 11-0411 prêtòStor 0 085 990T542A, estôío vermelho nfpârTãRua Santa Clara, 26, ap. 303. 54, MG - 32-48 52(Caratínea), verde, capota preta. Informações para

DKW, ano 1965, GB 25-07-29, motor S-078.675_creme 1963 GB - 19-70-31, motor V 037.'395castanho/gelo. - 1982, GB - 18-21-17. vinfto/né-10 'fiTn ™5' °? A i0"57"52' araar**-°* - " 
0 GB

¦TT J?"2o"70' m0t0r VOO*55 380, azul. - 1964 GB-21-74-28, motor V.046 871, cinza.

te?B2D6-24498o!aXÍ 
Prát°' GB ~ 4"37-83* M*. para o

SmTG™"B1."l6;í1.'„Ereni- Mf* Pa*"a 46-1381.KOMBI 60, EJ-87-148, creme. Inf. 34-9866.

s ^«US.^RCEDES-BENZ, ano 1959, GB 
'Ú

8-04-99, motor OM.321 919 AO.500 625. verde/ver-

RURAL -n-ILLYS 
64, GB-22-12-18, cinza e brán-'ca, motor B4-204 945. - Informações para o ele-fone 29-0994. - 66, gelo, GB-85-6092. Inf para otelefone 45-2197. y ' *

VOLKSWAGEN, ano 66,r" GB - 27-72-99, azuiatlântico, motor B.416 724. Inf. para a Rua Mariz• Barros, 1.025 - 64, cinza-prata, chapa 2 600 defeao Luís do Maranhão..Inf. para 45-6606. — 66
. T"^.2"63"60' Pérola. motor B.403 922. Inf. narao tel. 34-3198. - 63, MG-14-0-43, azul claro, lnfpara a Rua Marechal Hermes, 288, em Belo Hori-

.0,nt,e_.7,-_3* DF-2-^03, azul. Informações para otel. 36-36D0. - 64, GB-12-24-43, motor B.21 92 06cor de vinho. Informações para 58-0944 — 65'
?8B_Tl1fi*"94"24,.f ^A^PL Inf- Para ° telef°*-e
pa"ra149•-0770.63• 

GB-24-5°-65' a^ turquesa. Iní.

VEÍCULOS
AUTOMÓVEÍS

DIVERSOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS

ATENÇÃO — Consertam-se míqui-
nes de costura, motores de qual-
quer merca, m.quinas diversas,
macacos, tesoura de cortar verga-
Ihões e chapas • tudo que fôr
de rádio. Dí-se garantia. Entro-
gar para consertos à Rtia L:mejra
n. 35, fundos. - Cavelcintl.

ZZ?ÂA AIÍ AS *° HOI!A-! DAMOITE voce pod* comprar teuVemag na Av. Atl5nlica esq. deR.Oialma Ulrich. T6das as cores* tipos. Financiamos a longo pra«o • aceitamos Iroca por qual.quer automóvel. Tel. 47.7503 -
TEXAS

AUTOMÓVEIS novos Vemag paraa praça. Qualquer quantiddae,
[í emplacados e com taxímetro,desde 4 000 de entrada e o saldo V. S. determina como deseiaP*!*ar. Em Copacabana, na Av.Alantica, esq. da Rua DialmaUlrich, no Posto S. Tel. 47-7203._. Na Tiiuca, na Rua Conde de Bon-Precisa-se, 8 as i?lf"". ^0. Tel. 46-6483.

LÜSTRADOR PROFISSIONAL do-rtiicilio, móveis, pían_s, arma-
ções eíc. Trabalhes perfeito». —
Recado 30-554.. Sr. EUo.
MÉDICO
horas. Tratar Clinica Piraquara
R. Cristóvão de Barros 11, Piro-
quara — Realengo. Tel. 45-3338Dr. Resende.

AUTOMÓVEIS novos Vemag paraa praça, modelo 67, na Texas.
Qualquer quantidade, iá empla-cados c com taxímetro, desdo4 300 de entrada e o saldp V.S.determina como deseia pagarEm Copacabana, na Av. Atlánll-ca, esq. da Rua Dialma Ulrich,no Posto 5. Tel. 47-7203. Na TÍluca, na Rua Conde do Bonfimn. 40. Tel. 48-6483.

AUTOMÓVEL - CASA DE~PRÃIÃ.Troca-se por carro casa de praiamobiliada, Unamar, Cabo FrioBase NCr$ 6 000. Tratar Av. Au.lomovel Clube n.° 2846 - Tele.fone 2.-906. - |vani,
AERO 65 - Único dono, equipa-do. 7 300 a vista. Rua Conde deBacpendi 1271301.

ACADÊMICOS DE DIREITO. Pre-aso di 2 para ver movim. noForo. Dr. Monteiro. Rua Senador Pompeu, 6), sob. Centro.Tel. 43-0617.
CLINICA de associados — Ven-de-se. Grande desenvolvimento.
Única no local. Carlas p. a por."r'í_,l!i5 Jornal, sob o nume.ro 195 923.

MÉDICO recém-formado, necessi-ta-se. Real Grandeza, 245.
PINTURA E REFORMAS a prazo- Nao deixe de verificar nos-sos preços. Tcl. 49-2242. - Sr.Gomes.
PINTURAS, laqueações de móveis,dourações, patinas artística, do-cape em vários estilos executam.se. Sr. Bispo. Tel. 4S-2515.
REFORMAS e pinturas dè casas.Pinto cômodo a 55 mll, com tin-ta plástica. Tol. 29-8791. Sr.José.

AUTOMÓVEL - Compro «em
fe*.<-'°* V.|. a domicilio nolioríno da sua preferência. Pa-go ho|.. - Tal. 38-3891.

AERO 62 - Ótimo est.,
entr. Cr$ 1 800. R. São
Fco. Xavier, 189.
•^gJgVp Volkswagen, 62 ,6 .¦ ^J2 ~ M°-0' nâvo. Ru!
ir !•' _¦""-", *-0' "••PM™ *3,Kombi íl, Tixi Ford 46 _ f,.
oi í *1,,*, IS m««"í froco. RuaRiachuelo, 48-A -Lapa.
AUSTIN A>0 - Vendolm~_íuT-
to bom estado. Rua Pinto Gue-des, 36 ap, 302 — Tiiuca.

'AERO 
65 - Vendo, hoje,

no estado, Cr$ 6 500
mil à vista. Tratar Sr. Ga-
briel. Tel. 38-1559.
AERO WULYS - Compro «am«borroce-lo. Va|o a domicílio nohorário de sua preferência. Pa.go hoie. Tal. 38.3891.
AERO WILLYS 1966-'- Supere"
quipado, pouco rodado. Vendo,troco, facilito. R. S. Franc. Xa-ver, 398. Tel.: 28-3776.
AERO WILLYS 1965 - AzuíT^T
perequipado, estado excelente.Vendo, troco, facilito. Rua SSoFranc. Xavier 398. Tel. 28-3776
AERO 64 - Ótimo est.
Cr$ 2 000 de entrada.
R. São Fco. Xavier, 189.

AERO WILLYS" 65 - Novíssimo"único dono, carro médico, poucorodado, equipado. Vendo a vista,hnancio parto, ou troco Volks.
;_""„."J>da Ma,0,° -*02- Telefone
54-13.6. .
ADQUIRA peles melhorei cond.'na Rua Conde de Bonfim 40. Na-cionais e estrangeiros, grande va-riedade desde 500 mil. Saldo acombinar. Rua Conde de Bon.tim 40,
APROVEITE n| ofertas especiais:nacionais, todos os tipos arios,
m.'"Í- * „c?,'"' '"Perequip.
(Dauphine, Volks, Gordini, Ve.mag, Vemaguete, Aero. etc. etc.)desde 500 mil, estrangeiros, gde.variedade, desde 500 mll. Sal-do feito pelo cliente. Troca-se
pelo valor exato. Rua Conde deBonfim 40.
AS MELHORES OPORTUNIDADE- Nacionais, todos os tipos
TZ\'- deíífe 50° mil* •*•• CondeBomlm 40.
ÃERO^rLl*yrT964_n965_r~i
marches, superequipados, exce.lentes, troco pu facilito com Cr$
^ouo e saldo a combinar. R.
ne°n34e-9909. im ""^ Telefo"

Pessoas
desaparecidas -íC'(

™ ? 
Vy,IUIS tS - W=rcedes-5ã;

^U-5. Vendo um,- baratíssimo.Urgente. 34^5378 - Suade.

AERO WILLYS 1964 - Vi"Sh_"mais equipado do Rio, estofprelo - Vendo, troco, facilito.
?' s*..Franc* Xavier, 398. Tele.fone 28-3776.

AGÊNCIA DO
JORNAL DO BRASIL em

AERO WILLYS 64, excepcionalest., superequipado, a qualquer
. -^í* A v,s,a' tra'° e fac. c/

AERO ól,.^3a, série, superequipa-do, otimo de tudo, vendo, troco,facilito. Cerqueira Daltro 82, pôs-to em Caseadura..
AERO WILLYS 64 superequip. part.vendo ou troco carro menor va.
nmtHf, fime''in°' ¦"• Telefone230315. João até as 12 horas.

NOW
IGUAÇU

AERO WILLYS 61, ult. serieequip., a qualquer prova. A visa troco e fac. c/ 1 500 ent., s18 m. R. 24 Maio, 316. 48-2701
A_«0 WILLYS 66 - Cor cinza-madrugada, est. vermelho, equi-pado c/ radio, tranca em perfei-to estado. Otimo preço h vista du
o.°kC.* VeL?J""" ní Rua BarataRibeiro, 200-C.
ÃtKU WILLYS 65 - Dlreça-o mó-diticada no João Ferreiro. Espe-acular estado de conservação.
PÍ..Í0 í.. .?"* Ver *» ¦¦"«¦»•¦ noPosto Atlantic, na Praça CardealArcoverde, 20. Tel.r 3A-.-M7
AERO 67, zero km, cor azul, est.preto. Vendo otimo preço à vis.ra ou troco por carro menor va-
R!beiro"2Ô0.cf'ar " Rüa B'°ra,a
AtKU WILLYS I9Ó2 ótimo esV;único dono, superequipado

do, financio, 15 meses. Stqueira Campos 23-A - 36-34....

O Serviço de Utilidade Pública da RADIO JOR-NAL DO BRASIL relaciona, abaixo, o nome ditspessoas desaparecidas e que, até o momento, nãòíoram encontradas por seus parentes. Quem sou-Der do paradeiro, destas pessoas deve ligar- parat ¦ -_I2-*1519. • ¦ ¦ - • ¦ i -.•¦..*¦-'---"•-"- ¦*' i.
ANÍBAL" DA CONCEIÇÃO, 14 anos, branco;cabe.os e olhos castanhos, desapareceu de sua re-¦ sidencia, á Rua Natélis,. 530, Jacarepaguá, dia 23de fevereiro último. Vestia short, preto. Inf para90-1369 CETEL. ALMIRA DE ALMEIDA SANTOS50 anos, mulata, desde o dia 18 de fevereiro saiude sua casa, na Rua Siqueira Campos, 164,. ap.

f;imo deu «ais noticias. Informações para ..36-3194. ALVINA BRAGANÇA, moradora em Camipo Grande. Informações para sua filha, RosárioFonseca, na Rua Bolivar, 162, àp. 401 Conncaba-"na. ANTÔNIA DANTAS,'residente ná Rua SenaMadureira, 166. Informações para Antônio Seve-rino Pereira, telefone 43-0252. ALZIRA CASTILHO
DA CONCEIÇÃO e CATARINA NAZARETH COU-TINHO DA CONCEIÇÃO, desapareceram dia 15de sua residência, Informações para a Ruá D'Helena, 374. ANTÔNIO MARQUES, português,57 anos, sofrendo de-doença nervosa, desapareceude suacasa èm Vila" Valqueire. Vestia calça'azule blusáo caqui.- Informações para 90-0051, CE-TEL. BERNARDINO MOREIRA DE LIMA veiode Minas Gerais e estaria em Copacabana. Súaíamíua procura localizá-lo. Informações para á,Rua Igramirim n. 83 — Vicente de Carvalho .—DOMINGOS SÉRGIO DA CUNHA ALONSo' 18anos, branco, cabelos e olhos castanhos, desapare-ceu da Rua Fialha; 3, ap. 202, na Glória. Infor-mações para o telef one ,52-5086. — BIVINOFRANCISCO NASCIMENTO,, trinta e seis anos,preto, cabelos pretos e olhos castanhos escuros

ío^.í.te *?. Vila Guimarães. Telefone para ..
$£VÜ °,U- -22-5530* BRENDA. MARIA DUARTEKIZZO, 1d anos, branca, cabelos louros e olhosazuis e tem uma cicatriz numa das mãos. Saiu
dePSnfJ. -.PfaÍ. 

tI"cfreside em M^é* Brenda saiude Taubaté e foi vista em Cruzeiro, rumo a Bar-
í?rrvS?s_;?!ít"'nla-5es Para o telefone 52-8434
££?LDM^.yESRIBEIRO' *"*anos- mulata, estádesaparecida de sua residência, à Rua Dois deDezembro, 77, ap. 501. Inf. para o tel. 25-6681DALVANIRA MOTA.MENDKS, 14 anos bratócabelos castanhos, claros e" .lisos, morádoía SRua Leopoldo Miguez, em Copacabana. Infoi*ma-çoes para o telefone 57-2663. ' ,

M^ânhJtrJ™ ?erc* *em-B0A cõmprã;po e dinheiro! S6 a Texas tem

AEko WILLYS 65 - Equipa..;-pmpletamente nâvo. Av. Pres
43aÍ96a55/35' ¦' 903'A> Telefon*'

ÃMu WILLVS 1965 (5) marchasC 22 mll km„ for. a couro, tro.co menor valor e fac. R. C deBonfim, 577-A. T. ..S-flB.. •

AUTO — Americano, compro depart p| meu uso. Pago à v. Crí2 500. Tratar Sr. Lopes a Rua Per.nambuco, 512, ap. »1 - FDentro.

o carro que voce procura nas con.dições que pode pagar. Aero Wil.lys 61 e 63. Dauphine 60, 61, 62e 63. DKW Vemag: 60. 61 62,63, 64, 65 e 67. OK. Bel-car e Vemaguet. Gordini 62, 63,64 e 66 Jeep Willys 62. SimcaChambord 60, 61 e 62. Volkswa.
gen 62, 63 e 64. Vlsite-nos' semcompromisso. Rua São FranciscoXavier, 342, e Rua Conde de Bonfim, 40.
AERO WILLYS 1963 - Barato, pó,3 750 e Mereury 46, por 1 300,
garagem, na Rua Pereira de Si-
queira, 79 - Tiiuca.

AERO WILLYS 64 - Bem co"n"servado, todo superequipado, côrazul, vende-se a vista. R. Ba

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

AV. GOVERNADOR
AMARAL PEIXOTO, 34 - LOJA 12
DAS 8,30 ÀS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS

rala Ribeiro, 280,
Sr. Ametor. ap. 602 -

f |£° m%?, *'. 3.» série, CrS
P-rfíí.-1 J"1,0'.¦"•*«,,"Pa- etc.Perfeito de tudo. Saído alé 15meses. Barata Ribeiro, U7.
AUTOMÓVEL NOVO

AERO WILLYS 65-5 marchas -
2 çôres, 18 000 kms., superequi-
pado, excepcional esfadò. -Ven.
do ou troco, na Rua Felipe Ca-marão, 138 — 480962.
AERO WILLYS 65 e 61 - Supere-
quipados em eslado de novos. —
Troco e facilito, na Rua Condo deBonfim, 577-B - Tel. 53-6769.
BORGWARD IZABELA 55 - úüíõõ
estado geral. Facilito c| 700.'-
Aceito troca. Av. Suburbana,
9942. - Caseadura. . -

. boa troca e bom
negocio o amigo fará adquirin-
do um Vemag nôvo na 'TEXAS
com todas as garantias. Visite-
nos na Av. Atlântica, esq. de RuaDjalma Ulrich no Posto 5 e naRua Conde Bonfim, 40 onde en-contraré milhares de planos adap-táveis às condições que V. -S.
pode e deseia comprar. Aceita,mos. seu veiculo usado como par-te da pagamentoJ_JEXAS^, ,•
CHEVROLET Coupê 4Õ~^~PM^n
nova, mecânica 100%, lindo au.tom6vel, facilito c/ 700. Aceitotroca — Av. Suburbana, 9942 —
Caseadura.

CHEVROLET «1, impala, «cir.,
mec. vitrola, rádio, ray-ban, 4
portai s| col. Av. Suburbana, n.122 -. 28.7288, Iroco tambim.
COPACABANA - Dauphine ¦-
Vende-se mod. 1961. Rua Cons-tante Ramos, 146-A - Loja.
CARRO bom p. revendedor,' mui-to econômico, Rover 49,¦¦•ótimo
pneus, - p| elétrica, forração, 600mil. R. do Bispo, 120, porão.

...  CARRO ROVER ano 51, pintura,BEL-AIR 58 - Hidramático, 8 ci- ,em 's dias. estado geral 
' óti-

r

agora, abstenha-se de alcoolizar"automobilistal Ex-alcoolatraresponderá sua carta Indicandocaminho recuperação - Arthur -estrada Caetano Monteiro, 1996Niterói.
AÜIOJ SM OTIMO ESTADO 1-baratos?, Da.phlna 60 a 63
V?'•<•• « ¦ «4, V.mag Sedan 60
!. ?'. Vamag.il» 5» a 47, Gor.d;ni «4 a «6, Aero 43 . ««Simca 61 . *J, Rur,| 4J/ Kombj

!t •*'• • mu'»r>s astrangcomo Citroen, Austin, Morris atePreces » cond. excepcionais. Enl.desd. 
Çr$ 500 000° Saldo „,.cond. do clunte. Troca-sa RuaCcpd. Bonfim. 4Q. Taxas.

Compre lindros, troco ou facilito. Ver etratar Av. Suburbana, 9 991-A
B — Caseadura.
BELCAR E VEMAGUETE 60 a 67desde 1000 mil Gordini 64 a66, desde 1 200 mll, Dauphine 60- 63, desde 700 mil; Volks 6264, desde 1500'mil. Aero 63
e 64 desde. 1 800 mil. Saldo mui-to facilitado feito pelo clienteK. Conde de Bonfim 40.
BUICK - 1953 - Vende-se, máq.recém-ret. Tratar com Sr. Ivandas 8 as 18, polo lel. 34-2154

sabadrs e dom. 48-3413.

AUSTIN 52 _ oti"m_" estado Sícênica 100%, facilito _/ 400 _
9945° 

''r" 
Z Av* SublVV42 — Caseadura.

?uroana,

AERO WULYS 1964 - EqíS-dí

cAL j a- ,VniC0 áS"". n» Rua
í?o0nn.de58d382BI?f'm' S77A ~ ™"

BONS E BARATOS ,6 na RTl-onde de Bonfim 40 (nacionaistodos os tipos c anos, estrangeircs, grande variedade)

rno.. CrS 1 000 mil. Ver. R. Cn-chambi, 56, Méier. Sr. Carlos.
CHEVROLET 1951, luxo, 4 pon.."mec. part., o mais lindo carroda GB, vendo, R. Fordinando La-
boriau, 45. Tel. 58-5987 - Muda
da Tijuca. " ' ¦ • -
CITROEN 54 - Vende-se, otimoestado geral CrS 1 200 000 _ vis-ta cu c/ 50% financiados. R.. Ria.
chuelo, 333, grupo 102. Telefo.ne 32-0734.
CADILLAC 1961 - Fleet Wood -
Estado de íero. NCrS 1 500. Tro-co ou fac. a combinar. Rua Uru-ouai, 226-B.
CHEVROLET 60, ó cil. mec. Sc
dan, 2 , portas. Discaine vendo.*.»,., _. ^wiinj. uii^airic -wcfiuu*

de «OÒ "m.i ~'..uà'V^""l7 ' Pneus "ovos, radio original. Pre-tAMò"^JA^b'n" ~ _,.,-^,fX.TS?el-<3-2312
SS?'4,, £!;^ aAUPH,NE,960-O,imod,má
geral Crí 3 500 à vista, na' RuaDr. Satamini, 156.
ÇHEVROTÉT de praça 51 - Ven- -.  ,.. do na Rua Andrade Figueira, 37611700 000. R.ua Figueira di Melo,ír. Alfredo Madureira. 387.

quina, lataria e frisos. Pnaus r>o-
vos, forração em napa' preta,inclusive as laterais; volante c fa-
petes de luxo e rádio. CrS

g**^*-**^»***»;-^^^ &ÊÇ¥mItWl^nM t ' ^s—--mM^min.^-^g^tlr.vr3,: \
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8-, CIASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 3.«-íeira, 7-367

CHEVROLET 60, Impala, ólimotDKW - Compro. Pagamento à
estado, todo original, aceilo tro- vista. Sedan ou camioneta. Tel.:arigi

saldo,ca, facilito saldo, quarta via na
mão. Av, Suburbana, 9 942 —
Cascadura.
CHEVROLET 1942, comp., em cx-
«lente estado, 800,00 de entra-
da, restante a combinar* 24 de
Maio; 325. ' -

CITROEN 50, otimo de tudo, 500
mjl entrada. Cerqueira Daltro, 82,
posto em Cascadura.
COMPRE SEM DEMORA pelo me
nor./preso, R. Conde Bonfim 40
grande variedade de nacionais
e éstrànétjiros, desde 500 mil -
Saldo a vontade do cliente. 'R
Conde de Bonfim 40.
CADIIAC 54 - Impecável -

3 100:'Aceito oferta -Estrada
Marechal Mnlet n. 241.
CHEVROLET 57 - Beiair, 4 pts.
rádio, 2 cores, todo original exe.
est.' Vendo, fac. c] 2 500 - Es-
ludo troca — Rua Uruguai, 283
— -Santos.
CHEVROLET CHEVY II 1963 Sta.
tion Wagon, 6 cilindros, m.câni.
ci, 4 portas, doe. ambaixada, am-
placado 67. Vando au troco p|sedan. Barata Ribeiro, 236,

22-4229 ou 32-5397. (Compro de
particular).
DKW 67 -. Belcar, zero ki .
da còr, ¦ troco, facilito. Base CrS
. 700. Rua Barão Mesquita, 218
- 38.1545,
DAUPHINE 1960 - 1 700, em
boni estado. Tralar na Rua San-
tana, JjAj- frente a igreja, com
?—-_______!_
DKW VEMAGUETE 60 - Vendo
urgente, ,'NCr$' 2 200, pneus no-
vos. Rua ;Vlsconde'Sta. Cruz 36.
Engenho Nâvo..'-'- '»

DKW62. — Voiído um com motor
nôvo,.. muílo conservada • «qui-
pado. Tratar .. Finuelra da Ma-
Io, 251 - 54-1765.

GORDINl . 1964 .._ . 1965, novos,
vale a pena' ver. Faço. qualquer
prova, garantia . mecânica, bom
Èá________?. - s°usa Lima, 363.
GORDINl. 1965 - Azul, «lado"
excelente. Vendo, troco e faci-
lito - Rua S. Frco. Xavier, 398
.- Tel.: 28-3776,
GORDINl 66, verde, estado de no-
vo, a qualquer prova. Fac. com
1 BOO. Troco.. R.. 24 de Maio, 19
fundos.. Tel. 28-75Í2. S. F. Xa-
vier.

KARMANN-GHIA 66, vermelho,
molibidato. Forração preta, ban'
da branca. Estado de 0 km. Tel,
52-4903.
KOMBI 62 - Vendo-se, Standard,
em bom estado geral. Rua Piauí,
296. Todo;, os Santcs.
KOMBI — Compro sem aborreci-
Io. Vejo no horirio ds sua pre-
farincia . pago hoja am dinhai-
ro. - Tal. 38-3391.

GORDINI 62-64, Impecável esta-
cio geral. Vendo, troco, finan-
cio. Paim Pamplona .700. Jaca-
ré. Tal. 49-7852.

DAUPHINE 1963 - Linda côr, ia
taria impecável, como novo, fa>
cililo com 1 200. Rua Antunes
Maciel, 494. SSo Cristóvão.
DAUPHINE .63 - Excelente.
Vende,-troca e facilita — Rua
Conde de Bonfim, 426.

CHEVROLET 1939 - 4 portas520 000.' Bom de tudo a um
motor completo e caixa de mar-
cha de Chevrolet 37. Rua Orestes
13 ap. 202. Tel. 23-1183.
CAMIONETA fechada DKW 51,
vendo melhor oferla. Largo' Ben-
fica 23,- oficina, tratar com Car-
ÜOS •..;;.

CHEVROIET 5B - Impala, ven-
«Io''pela melhor oferta, iroco, fa-
cilito. Av. Brasil 2 440 -A Lu-
sttana. ¦¦.- ¦

CAMIONETA CHEVROLET BRÃIK
1962, ótima de mecânica, ven*
de-se Cr$ 4 000 000 à vista. Tra-
tar Rua dos Romeiros, 211, sa
Ia 205 - Penha.

DKW VEMAG 60, 61, 62, 63; 64
e 65 — Não compre o seu DKW
usado em qualquer lugarl A Te-.
xas-Concessíon-ária DKW tem o
Belcar cu Vemaguet usado que
você - procura revisado por pesso-
ai Jreinedo na fabrica. Entrada e
formas de pagto. de acordo com
sua conveniência. Na treca seu
carro (nacional ou estrangeiro)
sempre vale mais — Rua São
Francisco Xavier, 342, Maracanã

_ Rúa Conde de Bonfim, 40 -
Tijuca.

GORDINI 64 a 66, Dauphine 60
a 63, Volks" 62 a 64, Vemag e
Vemaguote 59 a 67,. Aero 63'e
64, e muitos oülroí desde £00
mil, saldo multo facilitado. Tro-j KOMBI 60ca-se. Rua' Conde Bonfim' 40

KOMBI 62 - Ótimo es-
tado, ent. Cr$ í 500 —
Rua São Fco. Xavier,
189.

GORDINI 1965 e 1966"- Vários
superequipados, novíssimos, tro-
co ou facilito até 20 meses -
R.' Conde: de Bonfim 66-A. Tel.
34-9909. ¦
GORDINI 62 - Excelente est.', a
qualquer prova. A vista, Iroco i
fac. c/ 1 000 enl,, s. 18 m.,"R.
24 dè Maio, 316 - 48;2701.

COUPÊ Chevrolet 1941 - Facilito
c|' 650 mil entr. rest. ate 10
""«es «I iuros. Av. Atlântica,

; 928:810.'
CHEVROLET 58 - Hidramático, 4
p., s| col., pint. nova, estof. ori-
sinal 

¦-¦ 
Vendo por CrS 3 300 mil— Av, Franklin Roosevelt, -23, s

loja, sala 201 - Tel.: 52-7362 -
Valdir. .
COMPRO sau carro sem aborre-
ci.fo. Ve|o no horário do tua
araf.rtncia . pago hoj* tm di.
nheiro. Tal. 38-3891. ,j

DAUPHINE 60-a 63 - 700'000,
Gordini 64 a 66 - 1 200, Volks-
wagen 62 a 64 — 1 500 mij,
Vemag 60 a. 67 x 1 000 mil. Ve-
maguet 59 a 67 — 980 mil, Aero
Willys 63 e 64 - 1 800 mll,
c/ o saldo, muito facilitado. Trõ-
c_-se'. R. Conde Bonfim,. 40.
DAUPHINE 61, otimo est., a
qualquer prova. À vista, troco'e
fac. c/ 900 ent., s. 18 m„ Ria
24 de Maio, 316 - 48-2701. 

'

DKW BELCAR 63 - 100% de
maquina é lataria. Perfeito esta.
do de conservação. Pequena en-
trada e o saldo a longo prazo,
Auto-Prazo - Ccnde de B.-n-
fim, 645-B - 38-1135 e 38-2291.

GORDINl 63, bordeaux, excelen-
te «st., a qualquer prova. À vis'
ta, troco e -fac. c/ 1 100 ent.,

18' m., R. 24 de 
''Maio,- 

316
Tel.: 48-2701.

KAISER 50-6 dl., mec, ótimo
estado. Vendo facilito. Rua Cer-
queira Daltro 82 — Cascadura.

Std., Vendo urgen.
te, tudo 100%, tranca, ' máq
pint., nneus. Ver no Mercado
das Flores, box 41, Telefone
52-9911.¦

MATRIZ:
R. do Riochuelo, 132 -

Fundos tel. 22-2188
(Flnmenqo}
Proio do Flomengo, 300-A

tel. 45-0584
(Copacobono)
R. Barala Ribeiro. 105-A

tel. 36-1003
(Tijuco)
R. Morij e Barros, 748

tel. 34-7479
(Aeroporto)
Aeroporto S. Dgmont

tel. 22-3002

Aiueufe
TAUNUS 12 m. 52 - Vendo todo VIUVA vende

um Volks, Simca
ou Kcmbi
para passeio,
ou negócios.

LOCADORA DE
AUTOMÓVEIS
"STAR" LTDA.
INFORMAÇÕES:

tel. 22-2979

reformado, pérola e com radio.
Ver na Rua Pinto Figueiredo, 26.
Lanchonete — Fernando..
TAXI VOLKS 63, em ótimo esta
do, 5 600 mil ou ostudo financia-
ciamento com 3 500 da «ntrada
Rua Felipe d. Oliveira 4 - Tel.
57.5810.

VW 1965 nôvo,
azul, todo equipado, Cr$ 5 20(j— Tratar na Rua General Azcve
do Pimentel, 7. Tel. 37-1449

VOLKS 1962 - Em ótimo esta-
do. 3 580 mil. Rua Felipe Oli.
veira, 4-C - Copacabana Tal.:
57-5810. 
VOLKS" 1961, l.a jéTíe, em ÓIN
mo estado, 2 780 mil. Rua Fcli-
pa de Oliveira, 4 - Túnel Nõ-
vo - Tel. 57.5810.

KOMBI 63 - Luxo - Vendo ur-j
gente, em ótimo estado, 41|
Dneus* novos e com radio, à vis-
ta NCr$ 4 500,00 - TeL 42-1608

Ver na R. Ana Neri, 1652 --
Estação do Rocha.

VOLKSWAGEN 54 - Todo transf.
pj 6o — Carroçaria nova, supere-
quipado, está com 2 400 kms. -
Tudo nôvo. Ver na Rua Felipe"Ca-
marão, 138 - Maracanã.

VOLKSWAGEN 1951, transforma":
do pnra 1962, bom eslado geralCrS 1 500. Ver R. Cachambi, 56,
Meier. Sr. Carlos.
VOLKSWAGEN 667' verde-amaz^
pouco rodado, equip. À vista, tro-
n° .J\_ ./ 2 50° «"'•' s- '8 m-
R- 24 Maio, 316 - 48-2701.
VOLKSWAGEN 62, excelentT"^
oquip., a qualquer prova. Ã viíta
Iroco e fac. c/ 1 800 ent.. ¦ 18
m..R:.'24 Maio, 316 - 4e-2701
VOLKSWAGEN 66, azul atlântica
único dono, c| 11 mil km. radio
americ. eq. vendo, troco. Av.
Suburbana,*.' 122. 28-7288.

_ VENDA 
-eu carro Sem aborreci.

VOLKSWAGEN 66 - totalmente" """<".- Y'!" no horário d. sua

VOLKSWAGEN 65-63 - 61todos em excelente eslado, equi-'
pados, troco, facilito enlrjda
desde 1 800, saldo até 15 meses
.f vista, ólimo preco. Barão Mc.
quila, 218 - 38-3545.
VÕLKSWÃGÊN 63 -~S^7^i:
pado, cerâmica, vendo, iroco, fi-nancio aló 15 meses a combinar.
Keai Grandeza, 238-B. — 26-9992.

0 VEÍCULOS

VOLKSWAGEN 61 - Sincroniza-
do, superequipado, novíssimo -
Vendo à vista ou financio ccm2. de entrada. Vor na Rua diMatoso, 202. Tel.: 54-1316

GORDINl. 63, troco ou faciliio c
1. 500 000 de .entrada, Ver e tra:
tar Av. Suburbana, 9 991 -A e B
-—Cascadura."
GORDINE 64 - Todo, 100%,-úni-
cp dono, .aceito, troca Dauphine,
facilito saldo. Av. -Suburbana n,
9 942 

'. 
Cascadura.

KOMBI 63 - Máquina liava
100% de lataria. Pequena entra-1
da ¦ e b saldo a longo prazo -- '
AUTO-PRAZO Conde de Bonfim,
645-B - 38-1135 e 38-2291.
KARMANN-GHIA 1966 - -Est. nô:
vo, à vista 7 900 cu financiado
ali 10 meses. Lavradio, 206-B. —
Tel.: 42-0201.

AGÊNCIA I)
DfAUTOMÒVCISJyi

ffPff8!

KOMBI 66 - Standard, úniòo
dono, supernova. Vendo à vista.
Estudo financiamento ou troco —
Rua do Matoso 202.'Tel. 54-1316.

_\?Á_l_\ tnno-- 
°ite; "<*í. KOMBI 67 - Particular, alüga-semecânica 100%, aceito roca C- c| .motorista, morando na Zonatroen ou Dauphine,.-{«"»» "I" Sul, c/.telefone, p/ colégio, ...do. Av. Suburbana, 9 942 - Cas- cursões, fábrica etc Inf tele-i

GORDINI 63.-. Equipado, único
dono, jóia. Entr., de C'r$ i 500,rest. a longo prazo. R. S. Fran-
cisco Xavier, 30-A.

CHEVROLET STATION WAGON
1958, 6 cilindros, mecSnico, 4
portas, rádio. Mecânica 100%,
Cr$ 4 500 000 - Rua Marquês
de- Pinedo, 84. Tels.: 45-9165 e
25-3443
DKW VEMAG 67 sem dinamo,
com altemador ¦ 12 volts, novas
linhas aerodinâmicas. Ver ni Av.
Atlântica esquina da R. Djalma
Ulrich • Rua Conda Bonfim, 40
— Toxas.

DODGE .1959, excepcional Kings-
way, dir. hidr. freio ,a ar, iroco
ou facilito com CrS 2 500 e saldo
a combinar. Rua Conde de Bon-
fim 65-A. Tel. 34-9909.
DKW VEMAG 1966 - Belcar,
azul. excelente, 10 mil kms -
troco ou facilito com CrS 4 000 a
saldo;a combinar, R. Conde da
Bonfim 66-A. Tel. 34-9909,

GORDINl ; 1965 - ' Cinza-névoa,
radio. Motorola, capas, pneus cin-
turado. 16 . mil km. 3 300,00."ua Souza Franco, 107. 58-1298.

fcne 47-3587.
KCMBIS — Alugam-se com rpoto-
rista, para pequenos fretes, via-
peris e excursões. Tel. 52-6936.
Ernesto.

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 - VALIANT, excepcional estado.

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS N.° 774/776

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316

novo, rad. trans., teclas, capas
de luxo, superequipado. 5 900 àvista. Rua Haddock Lobo, 175«P.....01. Tel. 28-8693.
VOLKSWAGEN 1964 . Vendo por4 250 a outro Volks. 59 adapta-
do 65, por 2 850, na Rua Perei.
ra de Siqueira, 79 — Tijuca.
VOLKS 60 _ Nôvo de tuÃT"^
Aceito treca Gordini ou Dauphine
— Facilito saldo. Av. Suburbana

9 942 - Cascadura.

preferência • pago hoj. >m dl-
nheiro. - Tel. 38-3891

VOLKS 61 — Primeira sincroniza-
da, mecânica nova, uma jóia —
Aceito Iroca Gordini. Faciliio sal-

!do - Av. Suburbana, 9 942 -
Cascadura.

VOLKSWAGEN - Compro sem
aborrecê-lo. Veio no horário de
sua preferência • pago hoje am
dinheiro. — Tel. 38-3891.

VOLKSWAGEN 67, 40 H^Tl^
|a emplacado, azul-real, entrega
na hora. NCrS 7 000,00, à vis-Ia, combinar p! tcl.: 23-3529 -
ArrtonioJjn|o,_da^9 às 12 horas.
VEMAGUET 57 - Vendí~7ádto,
mec. 100%. Faciliio. Ver RuaPedro Lessa 35, com guardadi

Aluga-se
Vcfkswagen

SEDAN E KOMBI 66
Diner's P.eaullur e Inlerlar —

Prado Júnior, 335-C. 57-7034 -
57-8705 - 36-2128.

Cinave

VOL KSWAUfcN 1965 - Vende-se em perfeito eslado, equipado,cor pérola, urgente, bom orecoTel.: 29-4869. Dr. Carlos.P 
S

VOLKSWAGEN 65 - Vendo so- VOLKSWÃGEN~M . .¦¦mente à visla, cor pérola, c. rá- dos, vendo tm?» .4 
*.."""

dio Motorola^ de _5 faixas, capas longo 
""at'. 

fô? 2 Jf" ?=mbro 229-A. Tel - " "etc. Ver na Ruo Cinco de Julho,
349, ap. 103. Tel. 57-5934. Co
pacabana — Paulo.

VEMAGUET 66 - Ótimo estado
conservação, vendo à vista com
13 OOO km rodados, -Telefono
26-6529.
VOLKS 63 — Superequipado, tô-
das a revisões feitas, pneus no-
vos. Partic. a partic. 4 170 só à
visla. 42-4715, depois de meio-
dia.

GORDINI 1965 estado de~^,
equipado, .único dono.' Vendo fl.
nancio, «15 meses. Siqueira Cam-
pes 23-A. 36'-3435.
GORDINl .65. ótimo estado, único
dono, .vendo, financiado. Rua Siq
Campos, 244. Tel. 37-2141. 

"

DKW VEMAGUETE 61 - Bòa de
tudo mesmo, equipada. Financio
parte. 29-1586.

GORDINI 64, .excelente' est., «
|qudlquer. prova, equip. A \,ista,
troco e.fac. c/- 1 .600 ént., s. 18
m. R. .24 .e Maio, 316.. 48-2101.

DAUPHINE - Compro iam abor
recé-lo. Vejo no horirio do sua
preferência • pago hoje «m di-
nheiro.-Tal. 38-3891.
OKW — Compra sem aborreci-lo.
Vejo no horirio de su» pr«ferèn<
cia • pago hoja «m dinheiro. -
T.I.: 38-3891.
DKW VEMAG na Tijuca, na Te-
xai, -xom o seu tradicional pia-
nò;de trocas e com esquemas de
financiamento inéditos na Guana-
bara, onde os clientes escolhem
a fnodalídade de pagamento' que
melhpr. lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
com novas lindas corei. — Rua
Conde. Bonfim, 40 e Rua Sâo
Francisco Xavier, 342.

DKW VEMAGUETE 62 - Inteira
mente nova de tudo c| rádio, i
vista ou financiado. Av. Augusto
Severo,.292-A. Tel. 52-8484.
DAUPHINE . 700 . mil, tenho 

'60,

ól,. 61, 63, azul ]amaica( verde,
bordeaux etc, todos revisados
e equipados. Vendo, Iroco, ifaci.
lito. Afonso Pena, 66-B.

DKW VEMAG na Zona Sul, Te.
xas, com o seu tradicional pia-
no de trocas e com esquemas de
financiamento inéditos na Guana-
bara',. onde os clientes escolhem
• modalidade de pagamento quemelhor' lhes convier. Venha, co-
nhecer os recentes modelos 67
com novas lindas cores. — Av.
Atlântica, esquina de R. Dialma
Ulrich no pôslo 5.

DKW 1963, Vemaguete rarissimd
estado de. conservação, carro pa-
ra conhecedor troco. R. C. de
Bonfim, 577-A. T. 58-3822. *

DODGE 51 - Máquina retifi-
cada. CrS 9C0 000 ent. Real Gran-
daza, 193, loja 1. Até 20 h.
DKW VEMAGUET 62, único do
no,. equip,, toda nova, 2 000 t
12 de 250. Av. Copacabana, 245,
ap. 605 - 57-2746.

GORDINl 63 -: :100%~ de maqui-
nj'.e lataria. Perfeito estado de
conservação,.. Entrada . desde. Crí
1 -500. e. o sa leio. «ni 10, .15, 20,'
25,.è. 30, meses, Av. Almirante
Barroso, 91-A -' 42-6138, ' ,

KARMANN GHIA 66 - Equip.,
tala larga, como zero. Vende,
troca • facilita. Rua Conde de
Bonfim, 426. •

KOMBI STD 63 ult. serie pari.mec. 100% traga mecSnico, pin-
lura nova, linda cor. Allan Kar-
dec 50 c| 38. Eng. Nôvo, N.B.
maq. : nova 19 000 km hoie e
amanhã.

(P I
r '¦

-JESelacap
VOLKSWAGEN 61 - CrS 1 800,
cl molor na garantia. Faço qual-
quer prova. — Saldo a prazo. Ba-
rala Ribeiro, 147.

KOMBI 61 - Sinc. luxo. Motor
câmbio revisado, estado de 0

quilômetro. Trotar na Rua Lobo
Júnior, 1655, tel. 30-3698 — Jorge
- Cr$ 2 950 000.
KARMANN-GHIA 64, todo equi-
pado, estado novo. Aceita ofer-
Ia acima de 5 500 000. — Tratar
49-3456 . 49-1617, Augustinho.

GORDINl 62 - .O. màx.imo de
bom,, a , vista 2.600, ou financio
em. 10 vezes. 29-1586,
GORDINl (I, 66. superequipado¦im estado de novo. Troco e fa-
Jilito. Ru» Condo 

'de 
Bonfim,

577-B. T. 58-6769.
GORDINI 63|64 .bordeaux, su-
perequlpado, carro de fino' gós-
to. Vendo ou financio c/ 1 400,
saldo a longo prazo, Afonso P«.
na, 66-B.

DKW. 54, BELCAR, CrS 2 200, c|
rádio etc. Mecânica a toda pro-
va. Sefn -batida. Saldo até 15 me.

DCÍDGÉ~^8 - Mecânica, 8 cilin-
dros, docuniènla.Ho sadia,' ioda'
100,% -Aceito troca e facilito :-*
Av. Suburbana,' . 942 — Cisei-
dura. ."¦; '¦ ¦ -' v\ ;,..

GORDINI 63, gelo cj est. verme-
lho.- radio Telespark de teclas
(novo), mecânica t lataria 100%.
So.teve. I dono. Facilito com
1 400, Rua Barão de Mesquita,
218.
GORDINl 64, ultima serie, pou.cp rodado, rodio trans. capa na»
pa, unlco dono, facilito. Barão
dé Mesquita, 125. .

KARMANN:GHIA 63 - fala lar-
go, rádio, pneus cinturados, ca-
pas napa, uma jóia/ aceito Iroca
p| Sedan, facilito. Av. Suburba-
na, 9 942 - Cascadura.
KARMANN-GHIA 1964 - Supere-
quipado, completamente novo. Es-
tudo troca e facilito parte. São
Francisco Xavier, 400. — tele-•fone 48-5476.
KOMBI — Compro pagamento a
vista. Standard ou luxo, telefone
22-4229 ou 32-5397 (comprando da
particular).

QUALIDADE ALIADA A GARANTIA
1967 - VOLKSWAGEN - 46 HP
1967 - DKW BELCAR - Verde mar

1965 - FISSORE excepcional
'?« - IMPALA SS. V-8 - Hidra. c/ ar cond.1965 - DKW VEMAGUET - Motor 0 km
1965 - VOLKSWAGEN - Grená e ouiro prata
?964 

~ 
JfêHífSÍÍÊiíJ-- Vermelho 

"-"re^solar

WA 
~ VOLKSWAGEN - ot mo eslado

963 - DAUPHINE - Azul claro, c/rádio
. 1962 - VOLKSWAGEN - Equipado

1961 - VOLKSWAGEN - Equipado

COMPRAMOS, TROCAMOS, FINANCIAMOS

Rua General Polidoro, 81.'
Telefones: 46-3586 — 46-0831.

Av. Atlântica, 1 536 - Telefone: 36-1323
(P

VOLKS 64/65, único dono, equip
novo, 2 500 e 14 de 250. Av.
Copacabana, 245, ap. 605 —
57,2746.

VOLKS 65 — Côr pérola, ótimo
estado, único dono, pouco ro-
dado. Preço NCr$ 5 000. Ver
Visconde de Albuquerque, 171 -
Leblon.
VOLKSWAGEN 627de um" só do^
no, c/ radio, etc, enlr. 2 200,
mais 10 de 235 e troco. Rua La-
ranjeiras, 122-A. 25-3953.

Simca Jangada 63
Simca Rallye 64 e 65
Simca Chambord 64 c 65
Aero 64
Kombi 61.

Troca-se, financia-se. Rua
Voluntários da Pátria, 323 —" ' 

46-1144.

48-4624.

a-se
AERO WILLYS 65 OU 66
Compro cle palricular carro

«cima em bom estado exijo
_ ceio um dono só. Tratar diro-VENDO Rural 61, motor rolifT « i- .

cado, NCr$ 2 200 à vista. Tel!- 
,Dmcn,!! Av- Atlântica

57-3671.
VOLKSWAGEN 62, Ti^hTú^-co dono, o mais lindo e perfeitodo R.o, novinho, 3 750 à vista.
Afonso Pena 1191401. 48-1967

VOLKSWAGEN 67 - Equipado cl
500 Km rodados, côr Bordeaux.
Preco à _ vista: 7 300 000. Tratar

R. Júlio do Carmo, 94, c
Soares. Tel. 43-8430.
VENDO Gordini 64 - Praça -
4 500 - Telefone 43-5175 - Sr.
Manuel.
VOLKSWAGEN - Compro de 53

62 — Pago à vista os ma
lhores preços — Tel, 49-1357 -
Jorge das 9 às 21 horas.

VOLKS 66, único dono, equip.,
novo, como 0 km, vinho, 3 500
e 13 de 300. Av. Copacabana,
245, aP. 605 - 57-2746.
VOLKS 54 - CabrioTet, vidros
ray-ban oriy. Troco e financ. —
Real Grandeza,193, loia I.
VOLKS 63 - Vendo 3780, Rua
Eugênio Hussak, 22, ap. 201 -
Laranjeiras.
VOLVO 1952 - Modelo 444. Ú?T-
co dono. Financio cl CrS 1 000

233SBldl'256X.9992.RCi!l 
^"^

VOLKSWAGEN 1955 - Azul,
equipado, ótimo estado. Vendo,
troco, facilito. R. S. Franc. Xa-
vier 398. Tel.: 28-3776.
VOLKSWAGEN 1961 - Supere-
quipado, eslado excelente. Von
do, troco, facilito. R. S. Franc.
Xavier, 3"8. Tel.: 28-3776.

VOLKSWAGEN 65" - v^de"
ç| capa de napa, muito bom. Sóa visto. .Av. N. S. Penha 68-C.Penha.
VOLKSWAGEN 63, cl rádio, í?.
pas, tranca, volante, alavanca
Porsche, bitola larga, pneus no-vos. Av. Nova Iorque 212-A
Bonsucesso.

3 6Í8
r,p. 1 212 com Dr. Gilberto —
Pago à vista, das 13 às 16
horos.

VOLKSWAGEN 60|63 - Todo mo-'
inrío- ', "*• sinc,onizada, tudoluO/o. Vendo à visla urgenie.
Rua dos Diamanles 665. Rocha
Miranda.
VOLKS 65 - Bonilo, bom estado.
?oac,o?° .? G°n"Da 163. Tel.28-5497 - Nicolau.
VOLKS 62163 bom estado c! rádTí.
™ s/070 

Luíf- 
9cnza9a '«. Tel.28-5497 - Nicolau.

Locadora Junior
aluga

Itamaraty, Karmann-Ghia,
Volks, Kombi, equipados com
rádio, com ou sem motorista.
Ruo da Passagem, 98. Tels.: —
46-3800 - 46-3136, filiado ao
Diner's, Reallur, Interlar.

VOLKS 61 - Sincronizado. Ven-
do^ 3 250. Rua da Passagem, 78-A.
VOLKS 64, único dono, supere-
quipado, otimo estodo de con-servaçâo. CrS 4 500 a vista. Bo-
livar, 14, ap. 201. Tel. 36-6875.
VOLKS 1966, 1965 e 1961, to-
dos equipados est. de novos ult.
serie, troco e fac. R. C. de Bon-

Iflm, 577-A. T. 58-3822

VOLKSWAGENN 1966 - Vinho,
superequipado, estado excelente,
Vendo," troco, facilito. Rua São
Franc. Xavier 398. Tel. 28-3776
VOLKSWAGEN 66 - Estado OK,
supereq., côr grená, fino gosto.
Ver na Rua São Vicente 29, ap.
102. Tiiuca.
VOLKSWAGEN 66 - Grená, ven-
do, superequipado, novinho, Cr$
5 830. Rua Torres Homem n.°
1 1541101. Tel.: 58-7105.

KOMBI 1960, 1961, 1962 Stda.
Aceito oferta nas três ou ven-
do separadas. Rua' Campos ' da
Paz, 114.

DKW Belcar 65, marfim,
equipado. Novíssimo. —
Tel. 46-6404.
DODGE 1958 - Custiòn Royal, hi-
dramático — Vende-se em perfei-
» estado. Trator na Rua Nori
Pinheiro, 23, com senhor Paulo,
DAUPHINE 1961 - Vendo ti.
-perfeito estado. Ver e tratar nà
Rua Joaquim Palhares, 395.
DKW SEDAN 1964 - Venclo ã¦financio, o mais nôvo do Rio —
Pintura de fábrica, equipado —
Ver» tratar na Rua Joaquim Pa-
lharos, 395.
DODGE UTILITY 51, 52 e 53~í
uttii Vemaguete 59, em ótimo
«stado. R. Sousa Barros 15 -
Eng. Nôvo. Preços a partir de
1,750 000, Troco

DAUPHINE 61 - MecSnica nova,
piniura'100%' — Aceilo (voca-Cl-
Iróen, facilito saldo - Av; Su-
burbana, 9 942 - Cascadura.
DAUPHINE 62-63 - Em ótimo es-
tado. Urgente: 1 880 mil. Telefo-
ne 38-1737 - São Miguel 400;

EMPLACAMENTO na praça: visite
a Nova Texas,, em Copacabana, na
Av. Atlântica, esq. da Rua Dial-
ma Ulrich, ou na Tijuca, na Rua
Conde de Bonfim, 40, e adquira
o seu' Belcar nôvo, completamen*
te- emplacado o com taxímetro,
pronto para trabalhar, pagando
até em 24 meses ou no plano
derfinahcÍamento que lhe convier.
Aceita-se1- também troca.

GORDINI '62, 
otimo da -mecanl-

cs, radio trans. capa napá, nova.
PMclía 'pettuena 

lahtemagem (po.
dr* no estribo),'-! Crí 2 250. Ba-
rSo Mesquita,. 125. • ¦>< ••

KARMANN-GHIA 62 - Equipado,
vendo 3 700. — Rua da Passe-
gem 78-A*
KOMBI 63 - Estado de nova,
uso particular, equlòada, 4 pneus!
novos, à vista 3 950 mll. Tel.:'
46-0475.

GORDINI 1963, equipado, único
dono; troco e fac. c| CrS 1 600
rest. longo prazo. R. Conde de
Bonfim, 577-A, T." 58-3822.
GORDINl 65 - Superequipado.
Troco _ financ. Real Grandeza,
193, loja 1, Até 20 horas.
GORDINI' 66 - C/ 7 000 km,
equipado. Troco • financio.' Real
Grandeza, 193,. loia 1. Até 20
horas.

DKW VEMAGUETE 58, 59. Konv
pl 60, nova, Gordini 64, nôvo
« -Volks. 63, nôvo.' Rua Sousa
«arros, 15, Eng. Nôvo. Facilito
a aceito troca.
DODGE 51, de praça, vende-se
a vista, esta rodando. Ver Posto
Caj^ca^_Rua_ Bariri..
DKW^ VemagüIFe 62, no" estado
oe nova à vista ou a prazo. Rua
Açare, 38. Tel. 38-3326.

DKW VEMAG - NOVOS
OU USADOS - Antes de
comprar ou trocar é de
seu interesse visitar a
GÁVEA S. A. - Rua
São Clemente,;91. Tele-
fone 46-1414 - QUE
TROCA E FINANCjA. (B

EMPLACAMENTO na praça, Ve.
mag 67. Visite a Nova Téxás
em Copacabana, na Av. Atlânti-

esq/ da Rua Dialma Ulrich.
ou na Ti|uca, na Rua Conde de
Bonfim, 40, e adquira o seu Bei-
car nôvo, completamente empla-
cado e com taxímetro, pronto
para trabalhar, pagando' até em
24 meses, ou no plano de finan
ciamento que lhe convier. Acei
ta-;e também troca. Texas.

GORDINI 66 - Equipado. Novi-
nhoí' Crí 2 000. Mecânica ze-
ro. "Saldo até 15 meses. Barata
Ribeiro,' 147.'

ESPETACULARES LINHAS ÃÍSã
DINÂMICAS APRESENTA O VE-
MAG 67. V. S. pod* vir • ad.
quiiir na Av. Atlântica «quina
e* R. Djalma Ulrich, no rosto 5
em Copacabana, até is 10 horas
da noit». T.l. 47-7203. TEXAS.
FORD TAUNUS 51 - Pintura no-
va, todo 100%. Aceito troca e
facilito c/ 400 - Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura.

GORDINI lll - 0 km, bege, to-
lalmente equip. Vendo por 2 200
mil mais 30 de 200 mil. Ac. of.- Tel.: 34-0202. 

' '

KOMBI 1961, de luxo, última sa-
rie, uma beleza. Preço 3 250, a
vista, na Rua Pereira de' Siqueira
n. 79 — Tijuca,
KOMBI 63 - Belíssimo, estado de
conservação, STD, busina á ar e
outros equipamentos. Ru» Had-
dock Lobo, 175, áp. 201 - Tele-
fone 28-8693.
MORRIS, praça, ano 51, Cr$ 2 200- Aceito oferta. Pronto para tra-
balhar. Ver na R. Odilon de
Araújo, 58, Cachambi - Meier.
MORRIS OXFORD 1951 - Otimo
estado - Preço CrS 1320 000.
Tratar na Rua Lobo Júnior, 1 655
Jorge.

Concorrência
IMPALA 1965 - 6 cil., mec, Placa 251612.
CHEp|aci' 

i9664V 
N°V" - 8 CÜ" !""- fádi°' b°"il0-

^ádlo^a ^83,3XL 
SP°r'' 2 P°"aS' 8 <"¦< hidr-

CHEVROLET 1960 - Camioneta, 6 cil., mec, 2 portas,radio. Placa 135069. Preço minimo, CrS 5.000.000.
MUSTANG 1965 - 2 portas, 8 cil., hidr., rádio, ar

, condicionado. Placa 29942.

„.i-,Aj.prSÍ-0.la!^e^fr5° !er enviada5 com um cheque novalor de NCr$ 500,00 e entregues até 15h30m do dia 8oo corrente. Maiores informações com Sr. Goodman. -
Telefona 52-8055 - R/458. "." ,p

VOLKS 65 - Radio ÀirTransistor
Jjcapas e laterais Vulkron, rodas

| cromadas ele, est. impecável
mda côr. Aceito troca ou faci

lito c/ 3 000 de ent. Rua Ba-
| rão_de Mesquita, 218.

I VOLKSWAGEN 1964, cor vinhT,
ultima serie, capas napa, radio
Telespark, nunca bateu bem equi-
pado. Urgente 54.3017.

VOLKSWAGEN 1963 - Supere-
quipado, ótimo estado. Vendo,
troco, facilito. R. S. Franc. Xa-
vier, 398. Tel.: 28-3776.

IfENDE-SE Gordini II eslado a.
_-., 

Informações: Visc. de Pirajá
401-A. Ipanema. Sr. Nicolas.
VOLKSWAGEN 64 - Eslado~dí
novo. Prociso vender. Ver no de-
pósito de banana. Rua Paula Ma
tos, 6, esquina de Frei Caneca
VOLKS 66, completo em fins de
setembro, apenas 6 000 km reais.
Ver na Rua Santo Cristo 151 com
p Sr. Américo,

Mercedes Benz
220-S .

Ano 1961 côr preta esto-
fâmento em couro vermelho,
rádio "Beker" em eslado de
nôvo. Vendo urgente. Ver à
Rua Redentor, 152 — Ipanema.

VEÍCULOS DE CARGA

VOLKSWAGEN 67, OK, 66-65.64
Superequipados, estado de no-
vos. Troco, facilito. Rua Conde
Bonfim, 577-B. Tel. 56-6769
VOLKSWAGEN 65 - Equipada
novo, côr areia. Rua Medeiros
Pássaro, 23 - Tijuca. Tel. 38-0621

VOIKSWAGÉN 1963 - Cerâmica,
superequipado, capas e laterais
de courvin, tranca, frisos, pin tu-
ra, e 5 pneus novos, rádio Teles-
park de teclas, 3 faixas, pouco
rodado. Preço 4 000 000 financ.
Peq. parte. Tel.: 34-3930.
VOLKSWAGEN 1964 - Vendo,
no estado de nôvo, todo equl-
pado. Ver e Iratar na Rua Joa.
quim Palhares n.° 395.

VENDO Volks 66-67 superequipa.
do, na garantia. Somente à visln
Ten. Cardoso 48-8187. 7." Batai
]nao__de_G u a rda s.
VOLKSWAGEN7967"- 0 km, 46HP, 2a. serie, modelo 1 300, ver-
melho, forração próla, concessio-
nário Rio. fòdas as garantias d»rabnea. Vendo ou troco menorvalor. Barão de Mesquita 129
VOLKSWAGEN 61 _ Ultima'sé-"
rie, c e r a m ica, superequipado,
adap. 62, excelente estado, àvista CrS 3 150 mil - Av. Hei-
487183 

a°' 57' "P' 30' ~ TeL:

CAMINHÃO CHEVROLET 58 e 59— Totalmsnle impecáveis, a qual-
quer prova, à vísti ou financiado
com 2 500, o resto a combinar,
na Estrada do Olaviano n. 298 —
Turiaçu - Pôslo Texaco, com
Francisco.
CAMTnHãÕZÍNHO Ford 51~fX
muilo bem conservado, otimo de
mecânica, bem calcado, CrS . ..
1 000 e 10 x 150. - BarSo'de
Mesquila, 125.

VOLKS 61 - Ultima série, equi
pado 3 500. Rua Presidente Car-
los Campos, 286 ap. 302.

ÍÜÍ/STi 
V,2d'"? RBr*' Will"l?IM<:A - Compro s.m aborreça1965, 2x4,_c6r_ çinia ... creme. | Io. Vejo no horirio de sua praTratar eom Sr. Santos, à Rua Frei

Caneca, 511, das 9,30 ás 11 ho-
ras.

GORDINI 65.- Uma jóia deau.
tomóvel. Radio, pintura 100%.
Aceito troca Dauphine oü Simca-Facilito saldo — Av. Suburba-
na, 9 942 - Cascadura.
GORDINl 62, 63 e 64 -980 000
várias cores, eb.uips„ novíssimos-.
Saldo «comb. Troco, na .Rua São
Francisco Xavier, 342 -MaracanS,
HENRlf JR; 1953 - Vende-s. no
estado ¦• -Var • tratar na Roa
Flgu.lr. d. Melo; 375.
INTERLAGOS 64 - Conversivel -
Ult.- serie, riqorosamente nôvo,
equip., vermelho, capota nova,
otimo estado, à vista ou troco- —
Rua Felipe Camarão, 138 — Tel».
fone 48-0962.

MORRIS 51 - Bom estado, ori-
Sinal, 2.» dono, mecânica i tô-
da prova. Até 12 horas. Rua
Correia JJutra, 120 - Sr. Bituca
MORRIS OXFORD Sl nôvo de for.
raçac, bateria, bem calaçdo mec
Qualquer prova. 700 ent. Rua 24
de Maio, 411, fdos.
MERCEDEZ BENZ 1961 220-S -
bordo, nâvo doe. 100%. Vendo
eu troco, tirais Ribeiro, 236.
MORRIS 51 - 2.» dono, orlgl.
nal, bom estado, facilito. Rua
Tte. Pimentel 140, loja 52. Ola-
fia — Alvaro.

RENAULT 1093 - 65, motor e
pintura novos. Vendo ent. 2 000
mais 10 x 260. Tel. 27-2521.
RURAL 64 - 4x2, placa GB part.
seminova de tudo, vendo ao pri-
meiro que chegar Cr$ 4 000 0M
(quatro milhões). Não aceito in-
termedlário 43-4047 ou 23-3494
- Freitas.
RURAL 65 - Vende-se CrS ....
I 500 000 entrada, saldo 15 me
it\i — Ag. Vianna — Rua Mariz

Barros, 724. Tels.: 28-7791
48-1403.

farência » pago hoje em dinliei
ro. - Tol. 38-3891.
SIMCA Jangada 63 — Excelente.
Equip. rádio, capa. Facilito com
1 200, troco. Aceito oferla. Sem
podres. Antônio — 36-5454.

RURAL 65. Impecável estado ge-
ral. Vendo, troco, financio. Paim
Pamplona, 700, Jacaré. Telefone
49-7852.

MORRIS MINOR 52 - VendõT
tudo ótimo, lataria, forração,
Pintura e mecânica sujeits a
qualquer prova - Ver na Rua
Mauá -3 - Santa Teresa.

DXW Alemão 64 — Estado, 'impe-
cavei, completamente revisado —
tipo esporte - Aceita-se troca .
faclllta-se: Tel.: 25-8651 ,- Rua
Bento Lisboa, 116. . -
DAUPHINE 1960 - Vende-se com
radiou Tel.: 23-2574, Válter. Cr$

1 600 000.
DAUPHINE 1962 e- 1963, novos,
vale á- pena ver. Faço qualquer
provia, garantia mecânica, bom
preço. Facilito. - Sousa Lima, 363.
DAUPHINE 61, ult. serie, lodo
reformado, excelente. Fac. cl 800
nill,-;R. 24 de Maio.. 19 fundos,
Tel, 28-7512. São Fco. Xavier.
DAUPHINE 62, ótimo estado.
Fac. c. 900 mil. Troco. P.. 24 de
Maio, 19 fundos. Tel. 28-7512.
São - Fco. Xavier.:

FORD ANGLIA 48 - Pintura no-
va, máquina retificada. Facilito c/
400. - Aceito troca - Av. Sú
bwbana, 9 942 - Cascadura. '

FORD 52J53 - Impecável^ís"-'
tado, equipado. Motor c/ 8 000
km, pintura metálica, estofa-
menlo. em vulckron. Facilito cf
1 200 de ent. Rua Barão Mes.
quita, 218.
FQRD F 350 - Mod. 1960, com-'
pletamente nôvo. Só trabalhou cl
produtos de perfumes, carro de
confiança. Ver à Rua Medeiros
Pássaro, 28 - Tijuca. Próx. ao
n.° 900 da Conde de Borifi
Tel. 38-0621.'

ITAMARATI 66 - Excelente esta.
do. Preco de ocasião. Rua Pais-
sandu, .7.
ÍNTbKLAGOS Bertinete 66 - Es-
tado de 0 km;-equipada, c/-ra'-
oi,0^^acili,° *u "0M- Telefone22-9073.

ITAMARATY 66v - Irh
pecável. Pequena ent.ra
da.' Longo prazo. R, São
Fco. -Xavier,' 189.-

FORU PREFECT 50 - Maq. retlf"
íi -. BV:k B0, p/ niês. Rua Ana
Neri, 662, c/17, ap. 101 - Trla
gem — S/tel, •- ¦

DAUPHINE 62-63. ImbecaVel' es-
tido-geral. Vendo, troco, finan-
cio. Palm Pamplona, 700. Jaca-
ré. Tel. 49-7852.
DKW — Sedan 63. Impecável es-
fado geral. Vendo, troco, finan-
cio. Paim Pamplona, 700. Jaca-
ré. Tel. 49-7852.
DKW 62 eslado de novo, o me-
mor carro da Guanabara, único
dono superequipado, p. b.b. no-
vo, preço tel. 49-4942.
DKW Vemaguet 61, 62 ótimo es-
lado,' vermelho e gelo. radio; 3
faixas, ¦ pneus novos, 2 600 mil
* vista. Troco e fac, Av. Subur-
bana 2 422. Tel. 30-7063,-
DE SOTO 53 - Mecânico, otimo
estado, Rua S. Cristóvão 190-A —
34^8502.

FORD 1949 T 4 portas, particular,
.,0i__*-_A .vi5,a 900' f,«»l»o

ent. 400. Rua Uruguai, 226-B.
FÕRD~j?55 - 4 portas, mecãni-'
ca 100%. A vista NCrS 2 400.
Fac. 'ou troco a combinar. Rüa
Uruguai, 226-B.
FORD F-100, Pick-Up, otimò «s-
tf0!. AcB1,° "rro menor valor.
R. Barala Ribeiro, 254 - DrF:usto.
FORD basculante 58, em ótimo
estado, vende-se e troca-se car-
ro de passeio. Avenida EdsonPasso» 87-A, , Tel. 38-6823 ü
Pedro.
KJRD ZODIAC 58 - BÍ^TÜTÍ
do, equipado, pneus b. b. novos,
ox";Sl!S,»pr<so * vis,a- Telefo.
ne 58-8078.

IMPAIA «5-4 porlas, t| colu-
"'_ m,c: ¦* ei,!n,í'o». <lo«. ombal-
xada, cima. metálico cj interior
pr.to. Rua larata. Rib.iro, 236 -
T.l. 36-4337.

MERCEDES-BENZ - 23Õ S, nôvo,
azul, direção hidráulica, motor
baixa compressão, rádio Bocker,
comantena automática, assento se
parado, pneus originais, com bjb.
Exposição Leblon Motor S|A. Te-
lefone 37-5719.

RURAL 62, supernova, 1 dife
rencíal, toda prova, vendo, Iroco,
facilito. Cerqueira Daltro, 82,
posto em Cascadura.
RURAL 64 - Otimo estado, ven-
do a vista ou facilitado. Rua do
Russell 32. largo da Gloria.

MERCEDES-BENZ - 22Õ~T96Õ,
azul, estofamento em couro, equi-
pado. Exposição Leblon Motor S.
A. Tel. 37-5719.
MORRIS OXFORD 51 - lindo car-
ro, mecânica nova — Pintura
100%. Facilito c/ 600, aceito tro-
ca - Av. Suburbana, 9 942 -
Cascadura.

INTERLAGOS ilfUNÉTÃ 66 -
2*00 tm, na qararitia, aiul cj ln.
tarler príto. Rua Barata Rib.iro,
M4 - T.lefone 364337.
INTERLAGOS BERLINETA - Com-
prp ou troco por Volks íl sin-
cronijádo, superequipado.' Tratar
pelo Tel.:-49-9004, Gilson, <fas
15 horas ,em dlaqle.

JEEP WILLYS 62 - 980 000, me-canica,, pint..etc, novos.' Saldo a
comb, Troco. Rua .São 

' Francisco
Xavier, 342 - Maracanã.
JEEP CANDANGO 2 - 1960 -
Estado ' 

de 0 km. Vendo', iroco,
mando até 15 beses.. Rua.' Real

Grandeza, 238-B — 26-9992 
"'¦

OLDSMOBILE 60 Dlnamic lt -
Novo, tudo cem por cento, vi-
dro ray-ban, tipo Impala, dir..
ção hidráulica. V.nd«-s. urg.nl.
podendo facilitar part. do paga-
manto. Tel. 22-5700, 42-4724. Rua
Senador Danlas, 19, sala 205 -
Cinelândia.

RURAL 1965 - Luxo 4x2, su-
perequip., duas lindas cores, est.
de 0 km, fac. parte ou -troco à
vista bom preço. R. Cabuçu, 116
- Lins - 49-5880.

SIMCA Jangada 1963 - Sincroni-
zada, olimo estado de mecânica
2 800 cruzeiros novos. Ver Av.
Franklin Roosevelt, 84 fundos com
o guardador. Placa GB 191 592
SIMCA — Compro pagamento a
vista 1964 ou 1963 tel. 22-4229
ou 32-5397 (comprando de parti
iular).

SIMCA 64J65 - Estado excepcio-
nal de conservação, superequipa-
da. Uso particular. Pouco rodado.
A vista 4 420 000. Urgente. Tele-
fone 46-0475.
SIMCA RALLYE - Vendo uma, 65
ou outra 64. Ambas em excepcio.
nal estado. Paissandu, 7.
SKODA 1955 - Vende-se camio-
neta tipo Utility, p. base 
1000 000. Rua Miranda Vale, 113
Del Castilho.

RURAL 64, 4x2, CrS 2 200.
Seminovo, mecânica tinindo, equi-
pado. Saldo até 15 meses — Ba-
rata Ribeiro, 147.
STUDEBAKER 51 - 4 portas,
pneus novos, boa aparência, óti-
mo funcionamento, preçj 1 200,
pode ser visto Marechal Cantuá-
rio, 30. - Tel.: 46-0475.
STUDEBAKER 51, Champion, todo
reformado, ¦ 1 OCO ent. e 80 mil
p/ mês, R. Ana Neri, 662, c/17,
ap. .101 - Triagem. S/tel.:

OLDSMOBILE - Vende-se mod.
54, em perfeito estado, melhor
oferla. Ver a qualquer hora. —
R. Baronesa, 625-M. P. Seca.

SIMCA TUFÃO 65, superequipado.
pneus novos, mecânica a qual-
quer prova. A vista, troco «fac.
c/ 3 000 ent., s. 18 m., Rua
24 de Maio, 316 - 48-2701.

SIMCA CHAMBORD 60, 61 e 62 -
980 000, quase novas, equips. -
Saldo a comb. Troco. Rua São
Francisco Xavier, 342 - Maracanã.

VOLKS. 1963 - Impecável esta-
do, unlco dono, pouco rodado,
vendo financio 15 mesos. Si-
9HgirJ Campos 23-A - 36-3435.
VOLKSWAGEN 64, mod. 65~^
Vende-se equipado, talo larga evclBnte esporle. Cor vinho -
Rua Carlos de Vasconcelos, 60
ap. 101.

VOLKSWAGEN 64 - Ultima sé
rie, único dono, semi-equipado,
26 000 km, NCr$ 4 500 à vista,
Ver e tratar Sr. Paulo Cardoso,
Rua da Candelária, 6, 1.» andar
das 13 òs 17 horas.
VOLKSWAGEN 62, equipado, em
bom estado, vendo à vista Cr$
3 550. Tels. 52-0882 e 42-5373.

VOLKSWAGEN 67, zero km, 36HP, garantido. Grená, 6 400 ivista. 45-3871, das 9 às 12,30h,
VOLKSWAGEN-60 - Ofima co^
servaçâo, equip c/ radio, copas
napa, mecânica toda prova. Fi-nancio. Tel.: 26-8214.
VOLVO 50 - A qualquer prova,
pintura e estofamento novos —
NCrS 2 000,00. Urgente, motivo
de transferencia. Ponto de em-
barque do Pão de Açúcar, ola-'
ça GB 3-98-15. Procurar o Cap.
Lelle no Quartel ao lado.
VOLKSWAGEN 1966 - Supere^
quipado, azul-atlanlico, com 12
mll km autênticos. A vista ou
com parle facilitada. São Fran-

isco Xavier, 400,
VOLKSWAGEN 1965 - Verde-'

mazonas, otimo estado geral.950 000 à vista., São Francis.
co Xavier, 400. Tel.: 48-5476.

VOLKS 52, o mais nôvo do ano,
à vista. Rua Açaré, 38 — Eng,
Nôvo.
VENDO Chevrolet 58, perfeito
estado de conservação, 6 cilin-
dros, mecSnico. Ver combinar R.
Matoso, 223.

VOLKSWAGEN 1964 - 3a. série,estado de nôvo, pouco uso —
Umco dono, equipado. Vendo ouIroco menor valor - Barão deMesquita, 129.

CAMINHÃO - Vende-se Int.
L-200, maq. Scania Vabis ou tro-
ca-se carro nacional. Base NCrS
7 000. Ver e tratar Pôslo Ipiran-
ga. Av. Nelson Cardoso n.° 1178"Taquara",

CAMINHÃO Chevrolet 58, 59, 6Ú
Em bom estado. Vendo, financio,
troco, carro passeio. Paim Pam-
plona 700. Jacaré. Tel. 49-7B52.

VOLKSWAGEN 65 - Vende-
Çr$ 2 000 000 entrada, saldo cm15 meses. Ag. Vianna - Rua Ma"M! -?™I0S* 724 - Tek: 48-1403
e ^9-7791.
VOLKSWAGEN 63 - Vende-se
CrS 1 500 000 entrada, saldo em15 meses - Ag. Vianna - Rua
i_'z,_f Barros' 724- Telefones
48-1403 e 28-7791.
VOLKSWAGEN 62 _ Vende-se
Cr$ 1 500 000 enlrada, saldo r-m
15 meses - Ag. Vianna - Rua
Mariz e Barros, 724 — Tols.-
48-1403 e 28-7791.

CAMINHÃO FORD F-600 64 -
Completamente novo a qualquer
prova. Vendo barato à vista ou
troco carro de passeio e um Che-
vrolet caminhão 50 por 1 650 k
vista, todos cm perfeito eslado.
Rua Paim Pamplona 95 — Sam-
pa|o. _
CAMTNHÕES~FNM"62"lr63~" «m
trucões. Av. Rodrigues Alves, 539,
tel. 23-0991.
CAMINHÃO CHEVROLET ano 46,
vendo em perfeito estado da
funcionamento. Rua Conde Ber-
nadote' n. 32, Leblon.

VENDO Volkswagen 61, última
série, em bom estado. Rua Pi-
nheiro Guimarães, 18, Raul.

VOLKSWAGEN 64 -
Modelo 65 — Côr vinho.
Excelente. Tel. 46-6404.
VENDE-SE Morris Oxford 1951
Tel. 46-0105.
VOLKS 65, único dono. Tirado
nov. 65, azul, 23 000 km. Praça
Gen. Tibúrcio, 831702.

VOLKSWAGEN 65 - Ult. série,
único dono, pouco uso, radio évitrola, etc, bom preço - Vendo
Iroco e financio - Av. Maraca-
na, 640 - Tel.: 34-5578.

CAMINHÕES BASCULANTES -"
Precisa-se para alugar por m3
Pagamento semanal. Tratar Rua
Praia do Caju, 301.

VOLKSWAGEN 62 e 63 - CrS
I 490 000 várias còres, novíssi
mos. Saldo a comb. Troco — Ruo
São Francisco Xavior, 342 — Ma-
racanã.
VOLVO 51 - 790 000 quase nôíõ
equip., para 54 - Saldo a comb.
Troco - Rua São Francisco Xa-
vier, 342 - MaracanS.

VOLKSWAGEN 61 - Ult. üíiT.
ico dono, exe. estado. Entr.

Cr$ 1 700, rest. a longo pra-. R. S. Francisco Xavier. 30-A

SIMCA 1962 - Em bom «stado.
2630 mil. Rua Felip. d. Olival-
». 4 — Túnal Nôvo.

VOLKSWAGEN 65, azul, único do-
no carro novo, 30 mil km. Av.
Suburbana. 122. Tel. 28-7288.

ROVER 53 - Vendo em perfeito
eslado de conservação. Poçle tra-
zer mecânico. Tratar pelos tele-
fonas 34-5430 e 48-6640, Sr. José
Di Glorgio.
TAXI DKW 60 3.° sincronizado,
capelinha, caguete, máquina na
garantia, enxuto, só à vista
4 600 urgente. Ver na Rua Ge-
neral Arqolo 274. - Sr. Chico
TAXI Volks 66, vondo, ent. 4 000
mais 26 x 380. Tel. 27-2521. Vál
tor.

OPEL RECORD 1960, 4 cilindros,
pneus novos, mecânica a qual-quer prova, tranca na alavanca
de cambio. SOuza Franco, 107.'
Tel.: 58-1298.
OLDSMOBILE 57, 88 - S/ colunai
lodo original, equipado, excelen-
le de tudo, bonito carro -'Ven-
do, troco e financio. Av. Ma-
racanã, 640. Tel. 34-5578.

SIMCA JANGADA 1965 - Ven-
de-se em otimo estado. Rua Con-
de de Porto Alegre, 144 - Sâo
Francisco Xavier — Urgente e ba-
rato.

TAXI Volkswagen — Vendo 62,
todo nôvo, rádio etc... à vista
NCr$ 6.200,00. Estuda-se finan-
ciamento. Rua Tadeu Kosciusko
15, portaria cl Sr. Daniel. Esta
Rua Começa na Rua do Resen-
de 169 .

VOLKSWAGEN 65 equipado, ex.celente estado de conservação, R.
do Russell 32. Largo da Gloria.
VOLKSWAGEN 63 - OtiiSTiní:
do do conservação, superequipa-
do, preço d» ocasião. Rua do
Russell 32. Largo da Gloria.

VOLKSWAGEN - 0 km - 1967Vende-se grenat-vinho, 1 300emplacado na GB, pela melhor
oferta. Rua Miraluz 26 — Bon-
sucesso — Higienópolis.

VOLKSWAGEN 63 - Vendo plmelhor oferla. Único dono, pou-co rodado. Tratar Rua Dias d;
Cruz, 174, loja, Méier. Sr. Clau
dio ou Sr. Válter.

VOLKS 65 — Telo solar, equipa-
do. Vendo urgente pela melhor
oferta. 43-3533 - Dr. José Ri-
cardo.
VOLKSWAGEN 1964 - Inteira-
mente nôvo, de um só proprietário. Av. Pasteur, 196. Ver c
porteiro.

VOLKSWAGEN 64 estado dTHÕ-
vo, superequipado, vendo a vis-
Ia ou facilitado. Rua do Russell
32. Largo da Gloria.

VOLKSWAGEN 1961, 1963, 1964,
1965, carros impecáveis. Varias
cores. Espetacular. Financio com
2 000 de enlrada saldo em 16
meses. Aceito troca carro nacio-
nal. Rua Riachuelo, 33. Telefone
22-7036.

VEMAGUET 1964 - Cr$
2 200 de entrada. Rua
Sãò Fco. Xavier, 189.

VOLKSWAGEN 61, ult. serie, c|
radio, estado de nôvo. Fac. com
I 800. Troco. R. 24 de Maio, 19
fundos. Tel. 28-7512. S. Fco
Xavier.

CAMINHÃO CHEVROLET 1964 -
Seminovo de tudo, financia-s»
uma parte. Rua Dr. Nieméier,
412, casa 13. Estação do Enga.
nhg de Dentro.
CAMINHÃO CHEVROLET 58 -
Motor de 62 100% de mecânica
toda prova, precisando pequena
lanternagem. Vendo barato à vis.
Ia. Rua Paim Pamplona 108.
FNM - Motor D. 11000 comple-
to, caixa de câmbio, diferencial,
eixo de manivela e um trução.
Av. Rodrigues Alves 539, tel,
23-0991.
FNM — Vendo cavalo-mecánico,
equipado c| carreta p| transperie
de bois vivos. Negocio urgente,
Tralar tel.: 52-5318.

VOLKSWAGEN 60, superequipado,
a qualquer prova. Fac. c| 1 500
troco. R. 24 de Maio 19 fundos.
Tel. 28-7512. São Fco. Xavier
VOLKSWAGEN 61, 62, 63, 64, 65.
Impecável estado geral. Vendo,
troco, financio. Paim Pamplona
700. Jacaré. Tel. 49-7852.

VOLKSWAGEN 66 ^ CÕrêiãT
equipado, à vista 5 580 ou 3 000,
de enlr., mais 12 de 400. Rua
Assaré 17, Eng. Nôvo. .Telefone
58-6423. Ac. troca.
VOLKSWAGEN 60 - Transforma-
do 62. Equipadíssimo. Vor a
tratar Rua Bariri - Barivolks
Sr. Dilson. ,

VOLKSWAGEN 61 - Equip., óti-
mo — Vende, troca e facilita —
R. Conde de Bonfim, 426.

VOLKSWAGEN 62 -
Troco e facilito. — Rua
Haddock Lobo, 379-B.

FORD 350 1956 - Vende-se. Ver
e tratar na Estrada da Agua
Branca, 1 704 — Realengo.
LOTAÇÃO X ÔNIBUS - Precisa,
se pessoa que faca transporte co-
legio (crianças). Tratar Rua Leo-
poldlna Rego, 502 - Olaria.
ÔNIBUS MERCEDES BENZ LPO -
Cermava 64. Urbano. Rodado cm
65. Vendem-se eom bom finan-
ciamento. Falar com o Sr. Pes-
tana. Tels.: 52-4934, 52-4935 •
22-8747.

VOLKS 60 - Troco ou facilito cl
1 500 000 de entrada. Ver e tra-
tar Av. Suburbana, 9 991-A e B

Cascadura,

FISSORE dez. 64, vendo, ou tro-co nacional, .menor valor. Tel.:36-604). .'fj;

<>KW' 62 — Calçara,' equipado,
em bom estado. Aceito oferto.
Tel.: 43-9319 - Soares.
OKW sedan 62. Meu desde 0 km
BKSí /°^?.do' n',c- « lataria
100%. Facilito ou troco. Telefo-
ne -22-9073. i^. .,
OKW 65 — Esti como novo, azul-•Jooscabana, 3 COO ent. e prest.250_ mil ou troco menor ¦ valor.

.Bi Fcl|P° de Oliveira, 4,,ap. 504.
DKVV Balear 66, novo, 8:090 km¦radio, capas, pneus b.b; i, vi-tá'
*'sz_ eJ3c- c/ * OO0rênljSs/i 18¦rn..R.-24 Maio, 316 - 48-2701.

¦ DKW "62 
Vemaouete, equipado,

toda prova geral, vendo, troco,
facilito. Cerqueira Dallro, 82,
P°s'° cm Cascadura. ¦ *"
DKW Vemaguet 66," vendé-se uma
côr azul escura, com rádio. Rua
da Pedreira, 112 - Cascadura.

. DKW Vemaguete 59, a mais no-v« o»" Guanabara, toda transfor-
rnãda pl 65, uma 16ia,- aceito
troca e facilito saldo. Av. Subur.
P°"a, 9 942 - Cascadura. '

FABRICAÇÃO VÊMAG 67 para a
praça, . a longo prazo, sem fia-
dor, completamente emplacados _
çom taxímetro. Tratar na.Av.
Atlântica, esq. da Rua Dialma
Jlrich, Posto 5, e na Rua Conde
de Bonfim, 40. Vendas por in-termédio da Novo Texas. ¦ •

JEEP 1962 - DKW, ' mecânica atodaL_ prova. Ent.. 1 000, saldo
C 

o 926 B 
T'0C0' Rui ' 

UruBuai

JEEP 60 - Otlmo estado peral,
pneus novos,' mecânica 100%. —
Açoito troca e facilito,' Av. ¦ Su-
burbana, 9 942 - Cascadura.

OLDSMOBILE 60 - Mod. 887^4
p., equip., otimo doe. 100% 

'-
Vende, troca t facilita - Rua
Conde Bonfim, 425,

SIMCA 8,49 - Verde, forraçáo
preta nova, radio, 4' pneus no-
vos, gasta 1. litro p| 16 km. P|
pessoa de refinado bom gosto.
NCrí 900,00. Aceito oferta mo
tivo outro negocio. R. Pedro
Américo, 681. Catete. Telefone:
45-4452. a noite.
SIMCA 61 c/ radio, novo, de tu-
do, vendo. Rua Moreira, 406
Abolição.

TAXIS Volkswagen, 62 'e 
63,

vista por preço ocasião. Também
troco e facilito. Tol. 52-3110 —
52-0009. Praça República 52.
TAXI DAUPHINE 60 - Todo n-formado, táxi Cap. Preço 2 600
a vista por motivo de viagem -
Rua Marquês de Sapucai, 160 -
Tel.: 32-1510, com Darci, Praça
Onze.

.'%, 
5A„ * .c»'"dros, vendíiT^

Cr$ 1700, Av. Edson Passos 87-A
Tel. 3.8-6823. Euclides.

fJ_.T .1,?S1 ~ Especial luxo -
400 mil entr. e 100 pl mês'. Av.Suburbana, 10 002, 3.» andar, Sa-la ,305 — Cascadura.
FORD 36 -Em ótimT estado ¦um Packard 52, mecSnico, commaq. o pneus novos. R. Sousa

e 750 000' 
E"9' N6wo• S500o°

JAGUAR 48 - Conversível -
Carango -legal, mora. Vende-se
^"'o-Ver na Rua Conde Leo-
poldina 439, com a Sr. Antônio.
JK 1960 , - Estado realmente
de 0 km, Unlco dono. Vendo,
troço, financio até 15 mese»,
Real Grandeza, 238-B - 26-9992

OLDSMOBILE 60 - 88 - Hidr^l
P., s| col. lindo carro. Av. Fran-
knn Roosevelt, 23, sllL sl 201 -
Tel. 52-7362 - Valdir. •

SIMCA 1962, Chambord. Rariio,
b. b., estofo de, luxo. — Preço
2 850. R. Barata Ribeiro, 207,
ep. 302 - Luçi.

OL0SMOBILE 48-4 portas, hi-
dramático, em bom funcionamento

NCrS 700,000. Tel.: 58-8876.
OLDSMOBILE 1952 - Vendo pTr800, ótimo negócio. Ver Rua Ro-
dolfo Dantas, 85 >tom João, por-teiro.

JEEP 60. - Pintura, forração s
pneus novos. Mecânica em otimo
estado. Pequena entrada e o sol-
do a loncjo prizo.' AUtO-PRAZO.
Conde de Bonfim, 645-B. 38-1135
e 38-2291.

DAUPHINE 62 - Otimo estado
seral; mecânica 100%, aceito tro-
ca Citroen ou Austin. facilito sal-do. Av. Suburbana, 9 942 - Cas-- cadura.
DAUPHINE 1962, estado espeta:
cular.' Behssima cor. O mais no-Voi do Rio. Entrada de 1 050 etaldo em 16 meses. Rua Riachue-
Io, 33. Tel. 22-7036.
DAUPHINE 63, ólimo estado de
çonrervacão, azul claro. Rua doKussell 32. largo d» Gloria.
b.ODG,E 

1?SI - Utility _ MecT
nica 100%. Ent. 1 000, saldo' a'f?Õ226B Tf0C°' ""* U'U9USl

GORDINI 63 - Suieito a quaúquer prova, vepdo ou troco car-
í? i * "?=nor' valor. Rua 24 deMa.o, 564 - Sampaio. Dé se-nunda. a. sexta.

GÕRDÍNU5 - Licencia-
do. Praça. Entrada 2 mi-
lhões, R. São Fco. Xa-
vier, 189,.
Gordini «3

, 
~ 

Í-—~ . Ab,m,° metálico,
molor 2 000 : km redado, rodoí
gem geral 23 mil km, todo equl-
pado, reformado há 5 meses, es-tado impecabilfssimo. ' 

Tratar clCarlos Torres ni w,nm

OLDSMOBILE 53, em ótimo esta-
do e um 47, 6 cil., mecânico,
por 950 000 e 600 000. 

"R. 
Sou-

ta Barros 15, Eng. Nôvo. Aceito"troca ou oferta.
PLYMOUTH 1951 -Particular, 4
portas, equipado, 1 940 e Rovei
53, por ) 200, na Rua Pereira deSiqueira, 79 - Tijuca.

SIMCA JANGADA 1963 equipada"
cemo nova, aceito troca, R. Ma-
rechal Trompowsky 45. Tel. -
38.1788.
SIMCA 63 - Toda nova, CrS
3 350,00 ao primeiro que che-
gar. Av. Edson Passos 87-A —
Tel. 38-6823,-. Euclides.
SIMCA 62 - Otlmo. Ver e tra
tar com Armando de 2.a a 6."
farra - 34-3440.

TAXI VOLKSWAGEN 64 - Ven-
do todo equipado, mecânica t
qualquer prova. Tol. 37-4873,
Eugênio. . - Rua Barala Ribei
ro, 391-A..
TAXI | CHEVROLE"f~46~^v<!ridõ;
Ver à Rua Dias da Cruz, em
frente ao 59.

VOLKS 63 - Troco ou facilito cl
2 200 000 de entrada. Ver e tra-
tar Av. Suburbana, 9 991-A • B- .Cascadura.
VOLKS 59, todo equipado, ólimo
estado, vendo, troco, facilito. —
Cerqueira Daltro, 82 posto em
Cascadura.
VOLKSWAGEN 62, excelente est.,
equip., a qualquer prova. À vis-
ta, troco e fac. c/ 1 800 enl., s.
18 m. R. 24 Maio, 316 - 48-2701.

VOLKSWAGEN 1966 - Equipa-
do, 2a. série, único dono —
14 000 km. Preço único à vista
CrS 5 700 000 - Ver e tratar
na Rua Maria Angélica, 274 —
J. Bot., na parte da manhã —
Sr. Marco Antônio.
VOLKSWAGEN 67 - 1 300 - 0
km — Vendo emplacado, côr pé-rola, estofamento preto — Tratar
Rua Catele, 80^01 Nelson.
VOLksWÃGÉN 62 

~Azul1^

tel, sem podres ou batidas, rá-
dio, capas, cromagem, chave ge-ral, pneus, pintura novos, esme-
radamente tratado - Rua Bom
Pastor, 399.

WILLYSW
com seu mixto SJr

e possante
PICK-ÜP

CABINE DUPLA

PEUGtOI 203 - 1952 - Vendo
em olimo estado, preco à vista
CrJ 1 milhão - Ver na Av. dos
Democráticos, 29], a.í às 17 ho-

SIMCA- - Rallye - Especial
Tufão 64, 65 e 66, conservadis-

Pi-iMTiar ,,, .: _—=-  simos, mecânica a toda prova,

34,98, ou;ve;|M^3Õ!70^•SUbü'bana2422^.-b-a,RE?•éS/A• " "-Benlo ^s'-

SIMCA; 63 - Cr$ 3 200 mil a
vista/ unlco dono, nunca batou
Excepcional. Av. Atlântica! 928,
ap. 810.
SIMCA TUFÃO 66 - Lindo, equl-
Paj '• um 'o ^ono» mecânica à
toda prova - Aceita-se troca e
facilita-se - Tel.: 25-8651 - REDI
S. A. — Rev. Simca.

TAXI VOLKSWAGEN - Compro,
pago à vista. Av. Prado Júnior,
317 - 57-8705.

TAXI DKW 65 - Belcar, tenho
dois belíssimo est., equip., ven-
dem-se ou facll. c| 3 000, saldo
ate 20 meses. Tratar c| Morais.
Rua Aristides lobo n.° 209. Tel
34-9816 p. t.

VOLKSV/AGEN 65, excelente est.,
a qualquer prova. A vista, Iroco
e fac. c/ 2 600 ent., s. 18 m„
R. 24 de Maio, 316 - 48-2701.
VOLKSWAGEN 62 - Superequi-
pado, radio, tranca, capas napa,
bússola, chave contra furto etc.
Ent. 2 200, saldo prest. 160 mil.
R. 1." Março, 7, 6.o, and., s/605.
Dr. Roberto: 31-3024 e 31-2687.
VOLKSWAGEN 64, ultima serie,
equipado. Otimo preco à vista.
R. Barata Ribeiro, 207, ap. 302.

TAXI - Carro de praça - Com-
pro americano ou europeu. Pa-
rado ou andando. Pagamento i
vista. Tralar Rua Orestes 13 ap.
202. Tel. 23-1183.
TAXI-Volks. 64 Capelinha, recen
temente emplac. mec. 100%.
pneus novos vendo a vista ou tro-
co. P,V icarro nac- Psr'- Ver hoie
ate 12 horas. Rua Camerino, 89.
Tel. 23-0315. João.

*- 
fô&&%fó V*rB"'. 3HíÃCKÃRDjnrãOí

tado, 8 000 OOO 1 vista. Ver a Av.Bartolomeu Mitre, 450, Loja F.

Otimo estado,vendo ou troco por Kombi oi5imca. Praça Cruz Vermelha 23.™£_3L_I110 - João..
GORDINI M^n^trâdi
1 800 mil, excepcional.

¦R. São F. Xavier, 189,
GORDINI
,'- i i, • Compro som aborre-
«•le. Ve|o no horário de sua pre.far.ncia . pago hoje ,m dinhai-ro. — Tel. 38-3891.
GORDINI 65 - Vendo estado denovo, tudo 100%. Tel. 52-1733.
GORDINl 64 - Único do^T^
pa luxo, rádio, excepcional Mia-ao, bom preço i vista ou lac^i-
to. Ver Rua do Matoso, 202 -
Telefone 54-1316.

JEEP 64 - Vendo em ólimo „-tado. Tratar na Rua Barão deIguatemi n.o 77. Pra<a da Ban-
deira — Arrpando.
JEEP WILLYS 57 e um landi
Rover 51, ambos de A cilindros,
em- otimo estado. R,. Sousa Bar,
rc,.'í- - E"S. Nôvo. 1750 000
e 950 000.
KARMANN-GHIA 1966 - Ven"
dese Inteiramente nôvo, na ga-rantia a com' direito a revisão,
Av. Pasteur,. 196.. Ver coni por.teiro.

maq.
Caixa e diferencial. 650 mil. Rua
Chavet Faria 220-fundos, ap. 301.
São Cristóvão.
PRAÇA - 'DKW 

58, adaptado
para 62. Vende-se pela melhor
oferla. Ver na Rua Euclides Fe
riu 9M  Da»...ri» 251 - Ramos.
PICK-UP FORD 49. F-l, 2 500 000
vende-se. Rua da América, 176— Santo Cristo.
PLYMOUTH 48 - Mecânico,- particu.ar, 4 portas. Vende-se outroca-se por caminhão. Rua Hen-
rique. Valadares, 57-A - Borra-
cheiro.

,™y*'. 52 HP, 0 km, à vu"
,.?7D.__°_ 

¦*£0° de e",r- mttis15 r. 400. Rua Babaçu, 11120,1 -
Praia Bica. Ilha. tel. 96-1156
(05). Ac. troca.'
KOMBI 60, estado de nova, Ger-
dini 64, nôvo, e Volkswagen 63novo. R. Sousa Barros 15. . -
Eng. Novo. Preço a parlir ....
2 750 000. Fac. Troco.

PLYMOUTH 1955 _ .Equipado t_rádio,, estado impecável,, licença
de 1967, mecânica a toda prova- Tel. 25-8651 - Rua Bento Lis-
boa, lló.

SIMCA 63 - Ent. 1 500,
saldo facilitado. R. São
Fco. Xavier, 189.
SKODA OCTAVIA - Vendo, to-
do equipado, no estado de nô-
vo, côr grená. Ver e 'ratar na
Rua Joaquim Palhares, 395.

SIAACA 65 — Excepcio-
nal. Entrada 2 500. -
Vendo. Rua São F. Xa-
vier n.° 189.

VOLKSWAGEN 64 - Vendo este
lindo carro, superequipado, c/
capas ele, por NCrS 4 300 à
vista. Est. troca. Av. Mem de

VOLKSWAGEN 59 - Olimo es-
tado de conservaçSo, financio 18
meses, urgente, motivo de via-
gem. Paula Freitas, 31, ap. 302 —
Copa.
VENDE-SE Volkswagen ano 1964
c/ 30 mil km - Tels. 22-6931
ou 57-6807.
VOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63,
64 e. 65 — Lindos carros, entrai
das desde Cr$ 1 500 e o saldo
cm 10, 15, 20, 25 e 30 meses.
Av. Almirante Barroso, 91-A -
42-6138.

a toda a linha de
UTILITÁRIOS, vocô
encontra, com todas
as facilidades, na

VENDO 2 caminhões Ford F-6,
ano 52, Rua Proietada, 1, n.° 295
— Rio do A, Campo Grande ou
Av. Brasil, 8 443 — Antártica, c'
José Ramos — das 6h às 7,30
ou 16 às 18 horas.

AUTOPEÇAS E REVEND.
CARROCERIA nova, sem uso, com
7,60 de comp. e 2,60 de larg.
Rua Coronel Audomaro Costa, 7,
fundos.
TAXIMETRO Capelinha, legalizado.
Transfiro. Tratar tel. 23-1183 —
Rua Orestes 13 ap. 202. Santo
Cristo,

AGENCIA CAMPO GRANDE
OE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesario de Melo, 953
Campo Grande - Tels.
1010 - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244
Lojas AeB-Tal.25-9776

VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62'
.63, 64 e 65, todos 100% de má-
quina e lataria. Perfeito estado
de conservação. Pequena entrada
e o saldo a longo prazo. AUTO-
PRAZO - Rua Conde de Bonfim,
645-B - Tels. 38-1135 e 38-2291.

VOLKSWAGEN .66 - 13 000 km
Único dono, superequipado, esto-
famento especial, radio Motcrola
etc. Troco ou financio. — Telefo
ne 52-5934.
VOLKSWAGEN 1963, 1965, 1966— Vários superequipados, troco
ou facilito com entrada a partirde Cr$ 2 000 e saldo a combinar
R. Ccnde de Bonfim 66-A. Tel
34-9909

TAXI - Vendo placa e taxímetro VOLKSWAGEN 67 - 1 300
p||n,h2'00d^meTn;?.5t4-,^O/°: aM^Trata, lel. 46,664.

• Ven-

VOLKSWAGEN 63 - Otimo csTí
do, todo equipado, 4 100, ou
melhor oferta, Sr. Rodrigues, pa-tio M. Guerra (posto lubrificação).
VOLVO 444, ano 1952, em boi.
estado. Tratar Rua do Acre, 15,
6.0 andar com o Sr. Oliveira -
Tel. 23-2242.
WARTBURG 64 - Gelo, conser-
vação impecável, equipado —
Aceita-se troca t facilita-se —
Tel. 25-8651.

TAXI Volkswagen 62 superequipa- Ri0 Branco. 241dp impecável v. financiado. Rua
Siq. Cimpcs, 244. Tel. 37-2141

VOLKS. 64 e 66 - Equip., est.
\imvi~~_i b""i •'. " " „ T-lS6 ,nov.es, 

¦ troco e facilito. RuaVOLKS 64 - Perfeito - Vendo Riachue o, 388, até às 20 hsazul, 2,5 enlradí, 18x25. Ver Av.!  --

Automóveis
Fátima

Vendemos a longo prazo

Volks 67, 0 km, 66, 65, 64,

63, 62, Aero Willys 65, Kon>

bi, 65, Gordini 64, Rural 63

e Karmann-Ghia 63. Rua Con-
de de Bonfim, 109|204 — Tel.

28-1610.

I Rua Riachuelo, 360-Aj
I I tels.32-5823 / 32-15111

I OFICINAS
OFICINA MECÂNICA - Vende-se
contrato nôvo — Aluguel NCrS
40,00 bem equipado de ferramen-
Ias. Rua Cuba, 359, esq. Lobo
Júnior.
OFICINA MECÂNICA - Passa-se,
aceito carro nacional emplacado
na praça. Tratar Sr. Adelino.-
Rua lobo Júnior, 1 295-A. Penh»
Circular.

Qutrín

TAXI — Dauphine, totalmente bom- Caoelinha etc - Vendo ou tro
Tel. 37-1150.

TAXI - DKW 64 - Todo nôvo,
troco por Volks., particular, eslu-
do volta, na Rua Dias da Cruz, 25

Méier — Mauro.
TÁXI GORDINl 64 - Máq. e es-
tado geral étimo. 2 400 entrada
ou a combinar. Rua Canavieiras,
8221103. Tel. 58-7028.

VOLKS 61 - Sincro. Equipadls-
simo. Nunca baleu, vale a penaver, pneus novos etc. Telefone
27-2521.
VOLKSWAGEN 66 2.a serie no-
vo, único doho, azul 5 720 ur-
nenle. Rua Maranhão 520 apto.
101. Tel. 49-4942.
VOLKS^ 61 — Sincronizado. Su-
perequlpado. Rádio, capas. Troco
e facilito. Suburbana, 10 033. —
Cascadura.

.VOLKS 63 — Cerâmica. Equipado
e bonito, mecânica, zero. À vista

PREFECT 1949 - .Unlco dono.
Si1 eslatf° - 250 mil entrada e

100 p| mês. Av. Suburbana,

MJWÍ — ComPro sem abou.cã-
Io. Vejo no horário de sua pra-farine. . n-- •-.(, 

,m dinh«i-
r». - Tel. 38-3891. - 

TAXI CHEVROLET 51 - Vendei
impecável, motivo outro nogo.II, ,-„"J"j ".' "'."' 7 '"'"¦
cio. Rua leite de Abreu, 25, Ti- §2? 1 ÍÍI ?í of!>U.9US,C' 

SeV"0'
luca. Borr.-.cheiro. _í?-_!£LL_?-^ifí-

f-l VOLKSV/AGEN 64

VOLKS 66 e 65 - Equip., na ga-rantia, supernovos. Troco e faci.
lito — Rua Riachuelo, 388, até
as 20 horas
VOIKS 61 - Sincronizado, su-
perequlpado. Vendo pela melhor
oferta. Mativo de viagem, à vista— Ver e Iratar das 8 às 11 horas.
Rua Eng. Gastão Lobão, 40 —
Méier. Sr. Hélio.
VOLKSV/AGEN 66 - Vende-se na
Rua Barão do Flamengo, 28 —
Ver na garagem — Tratar na Rua
do lavradio, 180-A.
VOLKSWAGEN 61 - Transforma-
do para 65, sincronizado, equi-
pado com rádio, tranca etc, ven-
do financiado com pequena en-

Um Yó •i-nõ~'írag*a' Avenic*a praclo Júnicr, 335,

Aluguel ^
Volks, Gordini 66, Kombi e

Sedan. Av. Prado Júnior, 16-B,
esq. Av. Atlântica — Telefone:
37-4055, sala do Turismo —
fça. do Lido — Diners, Real-

VENDE-SE oficina de automóveis
com ou sem ferramenta pela me-
lhor oferta, motivo outros ne-
gocios. Tralar na Rua Rocha Fra-
goso, 31, V. Isabel, com o Sr.
Antônio.

MOTOS - LAMBRETAS
LAMBRETA LD - Estado zero,
vaie a pena ver. Ac. Leonete.
Rua Bambina, 47.
MOTO Norton S-2, ótimo esta-
do, vendo, ent. 500, resi. a com-
binar. Tel. 27-2521.

BICICLETAS -
TRICICLOS

tur. (P

STUDEBAKER 1953 - 1'and-Crui- TAXI - 
~T,oco 

per casa em To-
ser, 4 portas, estado de nôvo. jnus Coelho, pnPreço: Crí 1700. Aceita-se tro. 5 530, teda condi
ca. Rua Teixeira Ribeiro, 616.!Tel-= 46-6607. .,
TeU 30-4198, Rafael. jTAXI GORDTnT 

"STCrS 
2 5CÕl^° ,XSWAÓEN 

~ÍWS-' 
V^^IStíí-^T-ím -,-'Motor 

na garantia, c*. mud » ^cilito. Ver e tratar à Rua da i VOLKSWAGEN 66/65, sinal 2 503
.-¦--¦ "lua- no-i„_, _,.. res|0 |ong0 prJZ0. r^o Capas.

orét vèift? v H "dl0 3 fai"J- À vista NCrS VOLKSWAGEN 65/64, slntl',2«Ol
indução nerlo _ 4 2ÍO'CO- Rua <<« Laranjeiras, \'"'° JcnV°, Pra.z°- •"<"¦> Capas,jnouçao perto. - 

I22.A. Tel. 25-3953. ' Av- Mem de Sá, 14-A. (Junlo R.

. ... mud. no-
va, lalaria perfeita. Saldo a:é 15meses. Earata Ribeiro, 147.

SIMCA 64 - Jangada
Impecável. Entrada Cr$L.., ,.¦-.--
O fWl rv,il c- lT,AXI 

Mo,r,! °*'°'d 1952 - Toi UUU mil. — Rua Sao do reformado de nóvo -
F. Xavier, 189. |f|b!0e j£jg ^ m *»

Paissandu, 7. —~|Av. Mem de Si, 14-A. (Junt:VOLKSWAGEN 1966 - Ver e tra-JR^ do Passeio).tar Paissandu, 7. Troco e fac: ito. iinirauifai—i^ ;—:—r^r»-
v,„ .Equipado. VOLKSWAGEN 62, sinal 18C0,

-¦ —i resto longo prazo, Ridio Capas.deiVOLKS 1963 - Vendo ou troco/ Av. Mem de Si, 14-A. (junto R'superequipado. Rua Paissandu, 7. |do Passeio).

iUTÓMOVEIS
SEDAN-K0MBI

RUA FELIPC DE 0LIVCIM, 1-0
, TEL.: 3C<4440 JUO-0B

ÍLUCUÉL

BICICLETA ALEMÃ - De homem,
procedência de Embaixada. Quase
nova, melhor oferta. Tel. 26-5306
— Sílvio.
VENDE-SE bicicleta Hércules, aro
18, 65 mil, chocadeira elétrica,
60 ovos, 100 mil, gravador pi-
lhas japonês 120 mil. Telefone
26-0887.

DIVERSOS

Guindaste Lima
Alusa-se para 25 toneladas,

sóbre pneus, com operador —
Tiatar MONAG — R. Rodrigo
Silva, 18 salas 401 e 402 —
Tel.: 22-8616.

V

í^f^f^^íif^
-^V-l-rií-í.v-^ft----


