
TEMPO: instável.
TEMP.: estável. VEN-
TOS: fracos. VISIB.:
hon. MÁXIMA: 30.3.
MÍNIMA: 20.7. (Mais
detalhes na l,a página
tio Caderno clc C.lufii-
ficados)
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RaSãos A rcos
S. A JORNAL OO BRASIL - Av.
Rio Branco, 110/112 - End. Tel.
JORBRASIL - GB. - Tcl. Redo
interna 22-1818. - Sucursais: S.
Fôulo — Rua Barão dc Itapetinin-
ga, 151, coni- 21/22, lei. 32-8702.
Brasília — Setor Comercial Sul,
Ed. Central, 4.° and. gr. 602/7,"lei. 

2-8866. B. Horizonte - Av.
Afonso Pena, 1 SOO, 9.° and. Tel.
2-5848. Niterói -_ Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P. Alegre — Av. Borges de Me-
deira, 915, 4.» and. Tel. 4-7566.
Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
s/1003, Tcl. 2-5793. B. Aires -
Flórida, 142, loias 10 e 14, Tel.
40-3855. Correspondentes: Belém.
S. Luís, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Salvador, Curiti-
ba, 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
KCrS 0,30,-SP, DF e BH: Dias
úleis, CrS 300 ou NCrS 0,30
Dr.mingos, CrS 400 ou NCrS 0,40;
E-v .des do Sul: Dias úteis, Cr$
300 ou NCrS 0,30 — Domingos,
CrS 500 ou NCrS 0,50; Nordeste
(,-lé PD): Dias úleis, Cr$ 300 ou
NCrJ 0,30 - Domingos, CrS 500
ou NCrS 0,50; Norte (RGN até
AM): Dias úteis, CrS 500 ou NCrS
O,:0 - Domincjos, CrS 800 ou
NCrS 0,80; Oeste (GO, MT): Dias
útoi», CrS 300 ou' NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 500 ou NCrS 0,5f
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
CrS 45 000 ou NCrS 45,00; Se-
mestre, CrS 23 000 ou NCrS
23,00;. Trimestre, CrS 12 000 ou
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI
CILIAR: Trimestre, CrS 18 000 ou
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 000
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre USS 30; Argentina: PAS
60 I PAS 100; Uruguai: S8, dias

¦ úleis e $15, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS

DOCUMENTO perdido, Foi perdi
e_a uma duplicata a meu íavor
no valor de CrS 196 000 (cenlo e
noventa e aeis mil cruzeiros),
com vencimento em 28-2-67,
emitida por Mari» Nazarelh
F.-oiias Rego. A referida promis-
sória já foi paga, portanto, não
tom valor comercial. Asa. Paulo
Cezar Pereira.
FOI PERDIDA na quinta-feira, 2
de março dêste, uma pasta de
couro, preta, contendo diversos
documentes de contabilidade. Pe-
do-se a devolução para a Estrada
dos Bandeirantes n. 144, sj
502|3 — Taquara — Jacarepaguá,
Sr. Lair.
FORAM perdidos vários documen
tos da Vicente Un_er de Almeida.
Gratifica-se a quem devolvê-los
nc EPEA, Run Melvin Jones, 27
15.°, novo Edifício BEG, ou tele
írnar à noite 37-4063. ______
GSATIFICA-SE com NCrS 50,01
quèirj devolver (jata síamesa beje
com focinho o patas morrem e
ràbó curto. Perdida sábedo dia
18 na Barra da Tiiuca, imedia-
cões do Itanhangá Golf Clube.
Telefonar para D. Lúcia. — Tel.
48-4762.
O ENGENHEIRO agro. Everton de
Almeida perdeu a sua Carteira
profissional do CREA n.° 2615-D
da 4a. Região. Pede a quem a.
encontrou telefonar para 23-3942.

CROCURA.SE cadela desapareci-
Ja, paluda, branca, com malhas
«manias. Gratifica-». T.l.fon.
<t 5-9950.
PROCURA-SE CADELA - Perdeu.
.11 Collin grand. nal imedia;ões
do Canal Viscond. d. Albuqu.r-
¦quo Ublon, atend» por Lady. —
Gratifica-se muito bem. — Falar
«om Sr. Manuel, t.l. «7-231».
PERDEU-SE a placa GB 17.31.66
<m São Conrado. Caso encon'
¦trar. comunicar tel. 45-5221 -
Gratifica-se — Paulo.
PERDEU-SE vários documentos
pertencentes a Ruth de Moraes
Soares, gratifica-se a quem cn
contrá-los. Devolve-los o Rua Ba-
rata Ribeiro 189, ap. 503 — Co-
pacabana. Tel. 36-2142.
PERDEU-SE em um táxi Volks
wagen, no dia 4 dêste més, à
tarde, no trajeto do Ministério
da Fazenda até a Rua San-
ta Cristina (fim da Rua Benjamim
Constant), no Catete, um relógio
de pulso e corrente, de ouro,
.endo no fecho as Iniciais A. F.
Gratifica-se pela devolução. —
Tcl. 45-4996.
PERDEU-SE uma carteira c| do-
cumentos e uma nota promisso
ria no valor de 1 000,00. Um mil
cruzeiros novos emitida ao por-
tador pelo senhor João Joaquim.
A quem encontrar é favor entra-
gar na Pça. 11 Junho, 94-F «o
Sr. Antônio dos Santos-
PERDEU-SE um passaporte dê
Antônio Lopes Maia. Pede-se a
quem o achou entregá-lo, na
Av. M. Edgar Romero, 353.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS

ARRUMADEIRA para lavar, pas-
saf roupa, casat de tratamento.
Folga a combinar. Ordenado ..
60 000 — Rua Paulo César de
Andrade n. 274 - ap. 601.
Parque Guinle -«laranjeiras.

ATENÇÃO — Emp. doméstico ?
Ag. Mota tem as melhores com
documentas c ref. Av. Copacaba'
na, 610, slloja, 205. 37-5533.

AGENCIA Riachuelo tem cop.-
arrum., babás, cozinheiras ele.
Com documentos c informações.
Tel.: 32-0584, 32-5556.
ARRUMADEIRA - Precisa-se com
referências. Tratar na Rua Ge-
neral Roca, 836, ap. 301. Saenz
Pena — Ti|uca.

ARRUMADEIRA - Precisa-se.
Tratar na Rua Barão de Mesqui-i
¦ta ,n, 643, casa 18 — Paga-se
bem. Referencias.
ARRUMADEIRA. - Precisa-s. com
prática • referências. Paga-se bem
— Rua República do Peru n. 345
Copacabana.
ARRUMADEIRA - COPEIRA
Precisa-sé. Dorme fora — Refe-
rencias. 27-3276 - D. Helena.
Av. Epitácio Pessoa n. 40. —
Cobertura. 

'.-.*-¦. ¦-¦','•'

ARRUMADEIRA - PASSADEIRA
Precisa-se com pratica das 8

às 17 horas, menos domingos.
Carteira e referências, Cr$ ..

50 000. Rua Pereira Nunes n.
418 — V- Isabel.
ARRUMADEIRA - PASSADEIRA.

Prectsa-se com muita pralica
Pagam-se NCrS 80,00 - Exi-

gém-se carteira e referencias —
tratar naAv. Atlântica n. 2 016
«p. 901 — Posto 3 — Telefono
37-8224.
ARRUMADOR com prática e refe-
rencias, Rua Ferreira Viana, 81
— Flamengo.
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pr..
cisa-se com prática. Paga-s» n.ui
tc bem. Tratar Rua MontCiiegcc.
21. ap. 301
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pr.-
cisa-se, de trato e exígem-se re-
ferincias. Paga-s. b.m. Copaca.
bana. Rua Professor Gastão
Baiana n. 43 701, paralela a Mi-
guel Lemos.
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pr.ti-
sa-se tf prática, que saiba ler.
Paga-s» bem. Rua Fig. Magalhães
n." 403, ap. 1001. _
ARRUMADEIRA — Preciso respon
sável, boa aparência, que cuida
d* 2 crianças (6 e 7 anos) peta
manhã e arrumar e passar a ferro
à tarde — Refs. Pago bem — Rua
Joaquim Nabuco, 258, >p. 201,

VMA TRAGÉDIA CARIOCA
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vè
<

do DC-8
Mais de 100 pessoas rompe-

iam ãs 22h50m de ontem os cor-
does de isolamento da FAB,, na
Base Aérea do Galeão, para.re-
ceber, em lágrimas, 25 dos 40
sobreviventes do DC-8 da
VARIG. acidentado na Libéria,
cinde prossegue a identificação
dos 52 que não ¦ escaparam..
.'Os sobreviventes que apre-

sentavam • ferimentos leves se-
gulram diretamente para suas
casas, enquanto os que necessi-
tavam de hospitalização, em
número de sete, eram levados
em ambulâncias para uma casa
de saúde. Além de muita gaze e
esparadrapo, todos tinham uma
coisa em comum: um largo sor-
riso. (Página 16)

Bob Kennedy
ameaçado
de morte

Uma guni-la especial protege,
há dias, o Senador Robert Ken-
nedy, ameaçado de morte por com-
panhéiros do Presidente do Sindi-
cato dos Carreteiros, James Hoffa,
condenado a oito anos de prisão
por negócios ilícitos, depois que o
Senador mandou instaurar pro-
cesso contra êle, ainda durante o
Governo de John Kennedy.

Robert Kennedy, que vem in-
tensificando sua campanha contra
o Governo de Johnson, utilizando
como arma a guerra no Vietname,
disputará a candidatura à Casa
Branca pelo Partido Democrata.
Embora descreva Johnson como
um "homem de paz", afirma que
êle se empenha na escalada da
guerra exatamente quando o Viet-
name do Norte quer negociar a
paz. (Páelna 2)

Costa e Silva corta Caudal e
oferece Comunicações à Bahia

Sensível a motivos poli-
ticos e atento às conveniên-
cias da consolidação das suas
bases parlamentares, o Pre-
sidente eleito Costa c Silva
decidiu promover a primeira
modificação no seu anuncia-
do Ministério e cortou da lis-
ta o nome do General Can-
dal da Fonseca, comunican-
do aos Srs. Juraci Magalhães
e Luís Viana Filho que dará
a Pasta das Comunicações à
Bahia.

Acompa n h a cl o de D.
Iolanda, filhos e netos, o
Marechal Costa e Silva via-
jará sábado para Brasília,

num Boeing especial, já ten-
do resolvido que aguardará
na Granja do Ipê o momen-
to de assumir a Presidência
da República. Trinta e seis
generais da ativa chegarão a
Brasília na manhã de quar-
ta-feira para assistir à posse.

O Marechal Costa e Silva
recebeu ontem a visita do
Embaixador John Tuthill,
dos Estados Unidos, mais ou
menos no mesmo instante
em que, dc volta ao Rio. o
Embaixador argentino Ma-
rio Amadeo adiantava que
não tardarão a produzir seus

efeitos a viagem do Presiden-
tc eleito a Buenos Aires..

Nos três dias anteriores
à passagem do cargo, o Pre-
sidente Castelo Branco fa-
rá pronunciamentos públicos
sôbre o seu sucessor, o pri-
meiro, na Escola Superior de
Guerra, no Rio, depois, na
última reunião do . seu Mi-
nistério, em Brasília, no dia
1, e finalmente no próprio
dia 15 ao entregar a faixa
presidencial ao Marechal
Costa e Silva. (Noticiário na
página 3, Coluna do Castello,
página 4 e Editorial, pág. 6)

Chineses se Maior lucro MDB mobiliza a Câmara pararefugiam em
Hong-Kong

Mais de 80 dirigentes expurga-
dos de órgãos partidários e gover-
namentais de Cantão fugiram pa-
ra Hong-Kong, e outros 30, mem-
bros do mesmo grupo, foram pre-
sos pelas autoridades chinesas, se-
gundo informaram ontem os jor-
nais da colônia britânica, com ba-
se em informações de viajantes
recém-chegados da China comu-
nista.

As autoridades policiais de
Hong-jSting revelaram não ter co-,.)
nhecimento da chegada de íugiti-
vos, e puseram cm dúvida a in-
formação, observando que seria di-
íicil passar despercebida a entra-
da ilegal de grupo tão numeroso.
A agência Tass anunciou que ocor-
rem lutas violentas na região do
Tibete, onde os antimaoistas te-
riam tomado o poder. (Página 2 «.
Caderno B) V

impede que

Um casarão de mais de
60 anos, onde funcionavam
irregularmente quatro ofici-
nas, desabou ontem pela
manhã na Rua dos Arcos,
n.° 23, matando oito pessoas,
cinco das quais estão ainda
desaparecidas sob os escom-
bros, e causou ferimentos
em outras nove, que íoram
medicadas no Hospital Sou-
sa Aguiar.

Em conseqüência do de-
sabamento do prédio n.° 23,
quase todas as outras velhas
casas do lado ímpar da Rua
dos Arcos e a de n.° 54 foram
interditadas pelas autorida-
des estaduais, que resolve-
ram demoli-las nos próximos
dias, sob a alegação de que
não oferecem um mínimo
de segurança.

Tomaram parte na remo-
ção dos escombros do prédio
n.° 23 e do prédio n.° 25, que
ruiu parcialmente, bombei-
ros e soldados da Polícia Mi-
litar. O corpo do operário es-
panhol Amadeo' Conhago es-
teve durante várias lioras na
calçada da Rua dos Arcos à
espera de que chegasse a
condução do Instituto Medi-
co-Legal.

Os engenheiros da 2.a Di-
visão de Obras da SURSAN,
que estiveram no local do
desabamento, atribuíram o
desastre à idade do prédio, à
sua superlotação e às pare-
des desaprumadas em con-
seqüência das chuvas e das
altas temperaturas.

Os trabalhos de remoção
dos escombros foram sus-
pensos às 17h40m, quando
começou a chover violenta-
mente na Cidade, o que cau-
sou enchentes em Copacaba-
na e Botafogo, onde o tráfe-
go tornou-se dificílimo em
certos pontos, com as águas
inclusive ameaçando invadir
as garagens dos edifícios.

As críticas ao Governa-
dor Negrão de Lima, em face
do seu comportamento dian-
te das enchentes e desaba-
mentos no Rio, foram ontem
de tal forma violentas na
Câmara dos Deputados, que
o Presidente da Casa, Sr.
Batista Ramos, teve de cha-
mar a atenção de vários re-
presentantes para o decoro
parlamentar. (Noticiário, pá-
ginas 5 e 7, Editorial, págl-
na 6 e Caderno B)

Pedrossian
não sofrerá

o povo fume apurar quem ganhou com o dotar nova punição
-T J- ¦*¦. ¦. __ o Presidente da Assembléia
Os representantes do Sindicato

da Indústria de Fumo (fabrican-
tes) e do Sindicato de Hotéis e Si-
milares (varejistas) não consegui-
ram chegar, ontem, a nenhuma
conclusão quanto à crise do cigar-
ro, já que nenhuma das partes
quis ceder na fixação da margem
de lucros. O representante dos va-
rejistas, Sr. José Cunha Neto, pro-
pôs a. diminuição do Imposto sô-
bre Circulação de Mercadorias.

Alega o Sindicato de Hotéis
que os varejistas não oodem tra-
balhar com menos de 20% de lu-
cro, apesar de os fabricantes acha-
rem que 10,2'..> são suficientes. A
decisão sôbre a venda do produto
pelos jornaleiros poderá_ vir segun-
da-feira, através de decreto, do-Go-
yernador. ..Página 10),

O MDB começou ontem a
colher as 137 assinaturas ne-
cessárias para apresentação
do requerimento solicitando
a criação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito,
destinada a apurar a espe-
culação no mercado finan-
ceiro em decorrência da alta
da taxa do dólar, que deverá
ter 11 membros e 90 dias de
prazo para encerrar os tra-
balhos.

A CPI, segundo o reque-
rimento, deverá investigar
as providências do Ministé-
rio da Fazenda, Banco do
Brasil, Banco Central c SNI

para impedir a especulação
e indicar os responsáveis
pelo escândalo, tanto os que
agiram como os que ficaram
omissos.

Os membros do MDB
consideraram a presença do
Ministro Roberto Campos na
Câmara sem convocação
prévia, 

"às 15 horas dc hoje,
uma manobra para evitar a
constituição da CPI. O Depu-
tado Nelson Carneiro disse
que deseja perguntar ap Mi-
nistro se êle confirma a no-
tícia da venda de 20 milhões
e 800 mil dólares pela Car-
teira de Câmbio do Banco do

Brasil na véspera do car-
naval.

O Deputado Mário Piva
leu da tribuna da Câmara a
carta na qual o Sr. Jutaí
Magalhães desafia o Depu-
tado Mário Piva a provar as
suas acusações, propondo-se
a renunciar caso êle o consi-
ga, mas exigindo que o par-
lamentar, falhando, abra
mão do mandato. Em segui-
da, tornou público um tele-
grama através do qual o
Chanceler Juraci Magalhães
defende seu filho. O Sr. Má-
rio Piva disse que aceita o
répto, mas não a aposta de
cargos. (Página 15)

O Presidente da Assembléia
Legislativa de Mato Grosso,
Deputado Emanuel Pinheiro,
afirmou ontem em Cuiabá que
esteve no Rio com o Senador Fi-
linto Muller e êste assegurou-lhe
que "não há possibilidade algu-
ma de cassação ou impedimento
do Governador Pedro Pedrossian,
nem de intervenção federal no
Estado".

O Senador Filinto Muller
considera definitivamente encer-
rada a crise no âmbito federal,
contando para isso com a pala-
vra do Marechal Castelo Bran-
co. O Governo federal vai limi-
tar-se, agora, a instruir e acom-
panhar o processo administrati-
vo a ser levado à apreciação da
Justiça de Mato Grosso. (Noti-
ciário, página 3, e Coisas da Po-
litica, página 6).

ARRUMADEIRA - Preciia-so pa-
ra casa de familia, que durma
no emprego — .Rua Ferreira de
Andrade n. 294 — Cachambi —
Exigem-se referencias.

ARRUMADEIRAS, copeiros e babás
— Precisam-se, ótimos ordenados.
Rua Senador Danlas, 39, 2.° an
dar, sala 206. '
BABA' — Precisa-se pí duas crí-
ancas. Ord. de 80 mil. Aveni-
da" Delfim Morain n. 552 - 301
- 2.-2541.

BA9A' - Precisa-Ee com pratica
— Pagam-se Cr$ 80 000. Tralar
na Rua Almirante Tamandaré n.
50 - ap. 502 - FLAMENGO,

BABÁ-GOVERNANTA -

Precisa-se pessoa educa-
da, calma e experiente
p| cuidar de crianças em
idade escolar. Exige-se
referências e paga-se
bem o necessário à pes-
soa que satisfaça os re-
quisitos. Tratar na Rua
Itiquira, 118 — Telefone
47-6908.

BABA' - Preciso -
nador Vergueiro n.
dar, -ap. 14.

70 000.
52, 7.o

BABA ARRUMADEIRA, •preferên-
cia portuguesa, pessoa de res-
ponsabilídade e referências. Pa-
ga-se 100 000, para menino de 4
anos, já na escola. Trafar na Rua
A.ascarenhas de Morais, 103, ap.
401, Pôslo 3. Tcl- 57-2272.

BABA — Precisa-se com referên
cias. CrS 70 000, saida ¦ combi
nar, Rua Rila ludolf, 15,-ap. 101
Lebton (última rua antas do cs
nal). Tel. 47-3405. Tralar depois
des 3 heras.

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Preci-
sa-ie na Praça Eugênio Jardim, 26,
ap. 801 — Copacabana. Telefone
36-1056 — Pedem-se referências e
carteira.
COPEIRO-FAXINEIRO - Precisa-
se de rapaz até 17 anos para co-
pairar e faxinar em casa de fami-
lia. Ordenado CrS 60 000. Exi-
gem-se documentos e que venha
trator com seus responsáveis, —
Rua Redentor, 152, Ipanema.

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Que saiba servir à francesa, que
tenha documentos e referencias
cam mats de um ano de casa
Ordenado CrS 70 COO - Tel.
47-8327.

COPEIRA - ARRUMADEI.
RA — Precisa-se de uma
para casa de família que
tenha prática e respon-
sabilidade. Exige-se car-
teira e referências. Tra-
tar na Rua Codajás, 323
— Leblon (próximo ao
Canal de Visconde de
Albuquerque).

COPEIRA — rrteisa-se para so-
mente copeirar e olhar uma cri-
anca pequena. Exigem-se boa
aparência e referencias de pelo
menos um ano em casa de fa-
m[[ja — Tratar na Rua Sebastião
Lacerda n. J4 — Laranjeiras —
Telefone 25-8^08 — Olimo iala-
rio.
COPEIRA - Precisa-se, «Tar»,
apresentável, servindo à franca-
sa ¦ dormindo no «mprígo, dan-
do referências • apresentar car*
teira. Praia Botafogo, 280, 9.°
Tel. 46-4312.
COPEIRA ARRUMADEIRA - Com

i pratica para- casa de família.
ITel. 26-4686.

I

CASAL estrangeiro precise empre-
gada, todo serviço com carteira
e referências. Paga-se bem. Rua
Gomes Carneiro, 50, ap. 602.__
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Preci-
sa-se de uma com prática de ser-
vir k francesa. Exigem-se referên-
cias e documentos. Te!. 57-3027.

CASAL precisa do emp.ogi.da —

Paga*s» grand* salário. Rua Pau-
Ia Freitas, 44, ap. 501 — Copa-
cabana.
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre-
cisa-s* com prática. Paga-i« mui
to bem. Tratar Rua Monlentgro.
21, ap. 301.

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre-
cisa-se de uma com muito boa
aparência, que saiba servir 1
francesa. — Pagam-s» CrJ 
100 000 mental. — E_lgem-ae re.
ferências. Tratar na Ru» Bara-
ta Ribeiro rtj 427 ap. 1 002 -
Copacabana. „___^_
CASAL SO' - Estrangeiros, pro-
cura moça p] Iodos serviços cj
referencias. Rua Figueiredo Ma-
galhães n. 108 - ap- 1 20K

EMPREGADA para trivial simples,
e arrumar - Precisa-se na Av.
Copacabana, 583-508, depou das
14 h o ras.
EMPREGADA - Cas. de trjjamei.
to, saiba passar. Ord. 90 000. Re.
ferências 2 anos. Rua Souse Ll.
m___________í_ —
EMPREGADA todo_ serviço -

precisa-se, Rua João Lira n. ..
205 — 301 - Leblon.

EMPREGADA - Precisa-se de boa
cozinheira que durma fora, de
muita ccnliança. Pede-se referén-
cia, 90 000. Horírio das 7,30 ii
19 hora;, Rua Roimundo Correia,
34, ap. 805.

EMPREGADA - Pago bem «| re-
ferências. Conselheiro Ferraz n.
34'102-A - Lins.

EMPREGADA DOMESTICA. -
Preciia-r.e na Av. Rui Barbos»
n. 560 - ap. 904 - Flamengo
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Oitenta dirigentes expurgados fogem de Cantão
GUERRA AÉREA
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Um Cttnberra BS7 americano ataca uma posição do Vietcong na área de armazenamento de Chau Doe (UPI)

_ -_ - VJNorte-vietnamitàs voltam a
atacar canhões do Paralelo

Saigon (UPI-JB) — Tro-
pas identificadas como do
Vietname do Norte ataca-
ram três vezes, ontem, os
grandes canhões america-
nos que operam contra ter-
ritório norte-vietnamita, por
sôbre o Paralelo 17. Foi o
segundo dia consecutivo em
que essas peças sofreram
tentativa de silenciamento.

Segundo fontes dos servi-
ços de inteligência america-
nos, o Vietname do Norte
já tem nessa região três di-
visões quase completas, o
quç dá às suas tropas a pos-slbilidade de infligir sérias
perdas às forças aliadas em
toda a área setentrional do
Vietname do Sul.
DOIS DIAS

Os combates, em torno
das posições ocupadas pelos
grandes canhões america-
nos tiveram início na noite
de segunda-feira, quandouma patrulha de fuzileiros'
entrou em contato com uma

unidade de norte-vietnami-
tas. Os fuzileiros estavam
em inferioridade numérica,
mas foram socorridos por
helicópteros, que desembar-
caram reforços nas imedia-
ções.

Ontem os fuzileiros en-
frentaram . a ofensiva de
uma grande companhia de
norte-vietnamitas, que ata-
cou pouco depois de seus
morteiros, escondidos à dis-
tância de cerca de três qui-
lômetros, terem feito cerca
de 300 disparos contra os
canhões americanos. Seis
fuzileiros morreram e 15 fo-
ram feridos nos dois ata-
quês, mas os canhões con-
tinuaram intactos.

Êsses canhões, segundo os
porta-vozes americanos, têm
operado contra o Vietname
do Norte para impedir a in-
filtração de armas no Sul, a
salvo, graças às chuvas, dos
ataques aéreos. Acrescenta-
ram os porta-vozes que duas
outras divisões norte-viet-

namitas conseguiram cruzar
o Paralelo 17 e agora tomam
posição perto de Da Nang, de
80 a 100 quilômetros ao sul
da zona desmilitarizada. Pa-
ra operar a plena íôrça, es-
sas divisões dependeriam
apenas de suprimentos, que
também seriam contraban-
deados pelo Paralelo.

Na planície de Bong Son,
a 450 quilômetros a nordes-
te de Saigon, tropas da ca-
vai a ri a aerotransportada
dos Estados Unidos deram
morte a pelo menos 50 guer-
rilheiros e perderam sete
homens, mortos, além de 17
feridos, em operações apoia-
das por artilharia e aviação.

A batalha teve início
quando franc o-atiradores
abriram fogo contra um he-
licóptero americano q u e
tentava pousar numa ciarei-
ra. O helicóptero interrom-
peu o pouso e levantou vôo,
mas um de seus artilheiros,
que já saltara, não teve
tempo de reembarcar. Pro-

tegido por um grupo de ár-
vores, o helicóptero abriu
fogo contra a direção da
qual disparavam os franco-
atiradores, e pelo rádio pe-
diu ajuda de emergência.

Chegaram dois outros he-
licópteros, que foram ime-
diatamente atacados. Em
certo momento, o fogo dos
guerrilheiros partia simul-

.tâneamente dos dois lados.
Até mesmo os feridos tive-
ram de retomar as armas
para enfrentar os franco-
atiradores, que finalmente
se retiraram.

A 15 quilômetros ao Sul
de Danang, os guerrilheiros

. atacaram com fogo de 
'ar-

mas sem recuo dois veículos
anfíbios americanos que cru-
zavam um rio para entregar
suprimentos aos fuzileiros
da Operação-Lafayette. Um
dos veículos foi posto a pi-
que. Sete de seus ocupantes
ficaram feridos e aparente-
mente quatro morreram aío-
gados.

TOURING CLUB DO BRASIL
(AVISO AOS ASSOCIADOS)

O Serviço de Assistência Administrativa do Touring Club do Brasil avisa
por nosso intermédio, aos Srs. Associados, que, a partir de 1 _? de março, passaráa receber, na Sede e nos Postos-de-Abastecimento, os depósitos para renovaçãode licenças de automóveis para o exercício de 1967. Será necessário a apresentaçãoda licença de 1966 e a prova de quitação para com o T.C.B. O pagamento, nãosendo feito dentro do prazo dado, implicará na cobrança em dobro pelo Estado.

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

(P

ACtNCIA. DO
JORNAL DO BRASILna

PENHA
TARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA PLINIO BEOLIV-IRA / 44-M
DAS 8,30 AS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS SAS 11 HCKAS ,

Cortar orna árvore frutífera para colher seus frutos é
esquecer a segunda colheita. O comércio é como se
fosse uma grande árvore alimentando com impostos
uma nação. Não deixe essa árvore fenecer.

Ampare-a com as compras que fizer

Não deixe para amanhã o que
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pode jazer hoje. Compre já!

CAMISARIA PROGRESSO
PRAÇA TIRADENTES, 2-4
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Robert Kennedy ameaçado de
morte pelo grupo do líder
sindical que fêz condenar

Nova Iorque (UPI-JB) — A Polícia de Nova Iorque
providenciou uma guarda especial para proteger o Sena-
dor Robert Kennedy, que está sendo ameaçado de morte
pelos companheiros do Presidente do Sindicato dos Carre-
teiros, James Hoffa, preso ontem na Pensilvània, depois
de condenado a oito anos, por negócios ilícitos.

Antes de ingressar na penitenciária federal de Lewis-
burg, Hoffa declarou que estava sendo vítima da perse-
guição do Governo, inas que regressaria ao Sindicato. Dis-
se também que o Senador Kennedy queria vingar-se dele.

MENINO MIMADO
Robert Kennedy foi um dos

inicladores do processo movi-
do pelo Governo federal contra
Hoffa, durante a administra-
çâo de seu irmão, o ex-Presi-
dente Kennedy. Na época era
Secretário do Departamento
de Justiça.' A rivalidade entre o Sena-
dor e Hoffa-começou em 1950,
quando Kennedy era o prin-
cipal assessor jurídico da Co-
missão Senatorial que investi-

gava negócios ilícitos. Foi nes-
ta ocasião que o lider sindical
foi chamado a depor peranteos Senadores.

" O menino terrivelmente
mimado", como Hoffa se refe-
re a Robert Kennedy, não te-
ve nenhuma reação de alegria
ao tomar conhecimento da
prisão, limitando-se a dizer:"E sempre desagradável quan-
do um homem tem de ser
preso".

Futuro de Kennedy
depende da guerra

Lyle Wilson
Da UPI

Washington (UPI-JB1 — O
fato de Robert Kennedy basear
seu futuro político na conti-
nuação da guerra do Vietnn-
me não significa que o jovem
senador deseje que a guerra
continue. Pelo contrário, como
todo bom americano, está an-
sioso^para que o conflito che-
gue a um íim.

Isto não obstante,' Kennedy
está utilizando a guerra do
Vietname como fator político
básico de sua campanha con-
tra o Governo de Johnson.
Sem a guerra no Sudeste da
Asla, o Senador Kennedy —
herdeiro de uma fortuna de
TJS$ 10 milhões e que fala e
age como seu falecido irmão —
estaria aio recesso político.

E para que a guerra lhe per-mita realizar seu futuro políti-
co terá de continuar pelo me-
nos até 1972, ano das eleições
presidenciais. Seu objetivo' é
disputar a candidatura à Casa
Branca pelo Partido Democra-
ta, o que prova que o velho
Joseph Kennedy não teve filhos
burros.

Robert Kennedy tem cons-
ciência, como todo mundo, de
que o problema do Vietname é
um grande remédio político
mas que pode perder sua efi-
cácia se não fôr utilizado a
tempo. Daí a carga que. o Se-
nador vem fazendo contra
Johnson por haver escolhido o
Vice-Presidente Humphrey co-
mo seu sucessor em 1972.

Johnson não teve outra al-
ternativa, como tampouco a te-
ve o próprio Humphrey. O Pre-
sidente se comprometeu pordemais na guerra para agora
abandoná-la como um péssimonegócio. Dos três, entretanto,

Humphrey _ o que está em po-
sição mais vulnerável.

Para garantir o apoio de
Johnson à sua candidatura à
Presidência pelo Partido De-
mocrático, em 1972, Humphrey
se transformou numa espécie
de porta-voz da politica do
Presidente no Sudeste Asiáti-
co. Política que vem destruiu-
do toda *a base política de
Humphrey em seu Estado: Mi-
nesota.

Com o apoio das esquerdas
e da chamada frente liberal,
Kennedy se lançou ao atacuio
frontal a Humphrey. O prin-
cipal instrumento das esquer-
das é a ADA (Americanos pe-
la Ação Democrática), da qual
Humphrey já foi filho favori-
to. A ADA nunca suportou
Johnson e a oposição das es-
querdas a Johnson tem como
principal centro a guerra no
Vietname.

Por seus interesses políticos,
Humphrey é obrigado a defen-
der Johnson e sua política no
Sudeste da Asla. Ê um apoio-
gista cativo do Presidente.
Kennedy aproveitou esta opor-
tunidade para fazer amigos e
influenciar pessoas na área de
e s q u erda, principalmente na
ADA, denunciando a guerra e
politica de .Johnson.

Esta situação poderá criar
grandes obstáculos às ambi-
ções de Humphrey, a esta al-
tura queimado já como o ho-
mem que representa a facção
da guerra. E com isto fica
aberta a porta para Robert
Kennedy, hoje identificado co-
mo o homem que quer a paz.
Dal a sua campanha contra
Johnson no Vietname.

Bobby volta a acusar
Johnson pela escalada

Nova Iorque (UPI-JB) — O
Senador Robert P. Kennedy
descreveu Lyndon Johnson cc-mo
um "homem de paz", porémafirmou que o Presidente dos
Estados Unidos empenha-se na
escalada da guerra exatamente
quando o Vietname do Norte
demonstra desejo de negociar
a paz. •

Aparentemente com o propô-
sito de diminuir os rumores de
hostilidade entre êle e o Presi-
dente, o Senador, falando no
Today Show da televisão NBC
deu a Johnson crédito pela sua"vontade" e "desejo" de nego-
ciar o fim da guerra e concla-
mou o Presidente a "testar a

GUERRA JUDICIAL

sinceridade" da oferta do Viet-
name do Norte para conferen-
ciar, se os bombardeios forem
suspensos.

Robert Kennedy declarou que
os Estados Unidos devem pro-
clamar que iriam à mesa de
negociações dentro de uma se-
mana. Caso o Vietname do
Norte não tenha reação favo-
rável, "ganharíamos o apoio
internacional."

O Senador observou que os
norte-vietnamitas já reduzi-
ram suas quatro pré-condições
para negociar, para apenas
uma e concluiu: "trata-se de
uma .oportunidade singular que
devíamos aproveitar."
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Iloiiff-Kong, Moscou (UPI-JB)— Jornais murais de Cantão
divulgaram uma lista de mais
de 80 dirigentes de órgãos do
Govêmo e do.partido na cida-
de, que teriam abandonado
seus postos e fugido para Hong-
Kong, informaram ontem os
jornais da própria colônia bri-
tânica.

O Hoiiíc-Kons Times, direi-
tista, o Miiifi: Pao, independen-
te, e o Kung Sheun publicaram
depoimentos de viajantes re-
cem-chegados, que teriam vis-
to em Cantão os jornais murais
sôbre cs fugitivos, identifica-
dos como integrantes de um
grupo de 110 "reacionários de-
tentores dc podêres", liderado
por Chau .Tsé-yang, ex-gover-
nador da província de Kwang-
tung.

CHAU PRESO

Chau e trinta de seus com-
panheiros teriam sido presos,
mas os outros — segundo os
murais — teriam conseguido
fugir para Hong-Kong. Em
Hong-Kong, porém, um porta-
voz oficial informou que a po-
licia não tinha conhecimento
da entrada ilegal na colônia
de número tão elevado dc pes-
scas.

Segundo as autoridades po-
llciais da colônia, os últimos
refugiados íoram os membros
de_ duas famílias de pescado-
res de ostras. Chegaram a
Hong-Kong a 28 de fevereiro,
a bordo de um junco, e, de-
pois de interrogados, íoram
postos em liberdade, recebendo
autorização para viver e tra-
balhar .na colônia. v

Outras seis pessoas foram
descobertas no bairro de Cas-
tle Peak e continuam presas e
submetidas a interrogatório,
para a polícia verificar se real-
mente se trata de refugiados
chineses.

Em Moscou, a agência Tass
informou, com base em jornais

chineses, que uma luta de
enorme violência está em cur-
so na região autônoma do Ti-
bete, entre partidários e adver-
sários de Mao Tsé-tung. "Os
jornais chineses — disse a
agência soviética — dão conta
de que a situação continua
tensa no Tibete, onde são ain-
da muito numerosas as íôrças
de resistência".

A Tass atribuiu ao jornal
Hupeh Jilt Pao a informação
de que um grupo de conspira-
dores contra-revolucionários
fora derrotado em Wuhan, e
seus líderes condenados á mor-
te ou à prisão.
PEQUIM E XANGAI

A iíádio de Pequim, ouvida
ontem em Hong-Kong, infor-
mou que as escolas foram fi-
malmente reabertas tanto em
Pequim como em. Xangai, as
duas mais importantes cidades
do país. Por enquanto, foram
reabertas apenas as escolas
primárias e secundárias, per-
manecendo fechadas as univer-
sidades e outras escolas supe-
rlores. Segundo observadores de
Hong-Kong, a reabertura das
escolas é mais um passo para
a atenuação da revolução cui-
tural.

Contudo, o vespertino direi-
tista New Life Evenlng Post
publicou declarações de via-
jantes recém-chegados de Pe-
quim, segundo os quais duas dl-
visões do Exército estacionadas
na capital chinesa rebelaram-
se contra Mao e atacaram um
quartel da Guarda Vermelha.
Os viajantes disseram que a
revolta ocorreu em meados de
fevereiro.

Acrescentaram os viajantes
que as tropas vasculharam o
edificio e levaram documentos
secretos, inclusive planos para
a tomada do poder. Disseram
ainda que é de pânico a &tmos-
fera em Pequim,

Hong-Kong rende à China
390 milhões de dólares

Washing-ton (UPI-JB) —
A razão pela qual a China
não retoma o território bri-
tânico 4e Hong-Kong está
claramente explicada num
estudo especial sôbre a eco-
nomia chinesa- divulgado
pelo Congresso. O capitulo
dedicado ao comércio exte-
rior é um dos mais impor-
tantes do volumoso estudo
(700 páginas) e cita Hong-
Kong como "a mais impor-
tante fonte de moedas for-
tes" para a China.

— Hong-Kong — diz o
relatório — é em todo o
mundo o maior importador
de produtos chineses, ao
mesmo tempo que vende
pouquíssimo ã China.

A ilha situa-se na foz do
Rio Cantão, muito próxima
da costa sul da China con-
tinental. Juntamente com a
Península de Kowloon e os"novos territórios" no Con-
tinente, a colônia tem a su-
perfície total de quase mil
quilômetros quadrados e foi
concedida à Grã-Bretanha
pelo prazo de 99 anos, que
terminará em 1989.

Segundo o relatório do
Congresso, a China expor-
tou para Hong-Kong, em
1965, mercadorias no valor
de 407 milhões de dólares;
no mesmo período, impor-
tou apenas 13 milhões de
dólares. O saldo favorável
— 394 milhões de dólares —
cobriu quase todo o saldo
global do comércio exterior

chinês nesse ano, que alcan-
çou 400 milhões de dólares.

Com as divisas que
acumula comerciando com
Hong-Kong, diz o relatório,
a China pode "custear qua-
se todas as suas importações
de cereais do Ocidente. Res-
salva, porém, que tais saldos
tendem a entrar em período
de estagnação, pois as maio-
res importações de Hong-
Kong são alimentos, cujo
consumo, na colônia brita-
nica, é inelástico.

Diz o relatório que Hong-
Kong depende da China pa-
ra seu consumo de carne,
frutas, vegetais, lacticinios,
sementes oleaginosas, trigo
e açúcar. Importa ainda
produtos têxteis, máquinas
simples e produtos manufa-
turados.

Hong-Kong reexporta parte
de suas importações de ali-
mentos, têxteis e outros pro-
dutos, enviando-os ao su-
deste da Ásia, ao Japão e à
Europa."Os muitos benefícios eco-
nômicos que a China tira de
Hong-Kong seriam perdidos
ou, no mínimo, considera-
velmente reduzidos, se a co-
lônla fôsse anexada ao ter-
ritório chinês. Os ganhos
em . moeda estrangeira se-
riam consideravelmente re-
duzidos, porque os produtos
fornecidos a Hong-Kong pa-
ra consumo local passariam
a ser pagos em moeda chi-
nesa" — conclui o relatório.

Economia condena
revolução de Mao

Phil Neivson
Especial para o JB

Advogados de Holja, deixam o Tribunal de Apelação (UPI)

Nova Iorque (UPI-JB) —
Sem prejuízo da intervenção
de outros fatores nesse pro-
cesso, não há necessidade nem
de uma bola de cristal, nem do
talento de um advinho para
prever que, em última análise,
a revolução cultural de Mao
Tsé-tung na China malogrará.

As razões de tal malogro es-
tão em três fatos concertos de
economia, os mesmos que a
União Soviética, então gover-
nada por Nikita Kruschev, te-
ve de admitir tardiamente e
que ainda hoje sfio diretrizes
da política soviética.

O reconhecimento de tala
fatos constitui o revisionismo,
tão adiado por Mao e que na
política exterior da União So-
viética manifesta-se pelo prin-
cípio da coexistência pacífica
e, na política interna, por cer-
ta liberalização das rigorosas
leis do stalinismo sôbre os in-
centivos materiais ao trabalho.

Para Mao, os próximos me-
ses serão cruciais. Queroao e
seus partidários sabem disso
ficou evidente da deliberada
redução de ritmo dos expurgos
da revolução cultural e das or-
dens agora dadas ao exército,
para que ajude os campone-
ses na semeadura da prima-
vera.

Estão praticamente silencia-
das as vozes estridentes da
mulher de Mao, a ex-atriz
Chiang Chlng, e de seu her-
deiro presuntlvo, Marechal Lin
Pião. Em seu lugar, com pala-
vras de advertência, surgiu o
homem que estava em terceiro
lugar, o premier Chu En-lai.

Na União Soviética nascen-
te, a sabotagem camponesa e
uma grave queda na produçãoindustrial levaram Lênine a f a-
zer concessões que permitiram
aos camponeses a venda de
seus produtos no mercado li-
vre e aos pequenos proprietá-
rios a manutenção de suas fá-
bricas, oficinas e lojas.

A guerra de Stalin contra
os camponeses resultou na
morte, de fome, de três mi-

lhões de pessoas, e na liquida-
ção de cerca de 15 milhões de
outras, que teriam sido passa-
das pelas armas.

Kruschev reconheceu a ne-
cessidade dos incentivos indi-
viduais; seus sucessores au-
mentaram-nos ainda mais.

A revolução de Mao está em
pleno andamento há cerca de
um ano. Antes mesmo,, Mao
começara a reduzir ou- eliminar
por completo os lotes de terra
de propriedade particular dos
camponeses. Hoje, colhe a tem-
pestade que semeou.

À medida que os adminis-
tradores ciem, esmagados pela
passagem da Guarda Verme-
lha, os camponeses tomam o
controle dá produção nas pró-
prias mãos, vendendo ou con-
sumindo os suprimentos de ce-
reais que sonegam às comunas.

Ou em campanha aberta de
sabotagem, ou com a boa ln-
tenção de incentivar os traba-
lhadores e\ aumentar assim a
produção, gerentes de fábricas
gastaram dinheiro do Estado
em majorações de salários. O
resultado foi a redução dos
lucros e dos fundos de reinves-
timentos.

& por isso que os próximosmeses serão decisivos para
Mao. No ano passado, a China
foi obrigada a importar cereais
estrangeiros no valor de 400
milhões de dólares. Em condi-
ções normais, a China teria de
gastar pelo menos a mesma
quantia neste ano. Com a
anarquia promovida pelos
Guardas Vermelhos, grandes
áreas da China poderão en-
írentar a fome no próximo
outono.

Mao foi colhido na armadi-
lha de sua crença na própria
Infalibilidade. Mesmo os seus
oponentes no partido estão
presos nessa armadilha. Fize-
ram de Mao o símbolo da re-
volução comunista, mas nem
por isso mudaram as leis da
economia.

V
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Costa e Silva usa Boeing

para chegar à Presidência
Brasília (Sucursal) — O

Marechal Costa e Silva chega-
rá sábado a Brasília, para as-
sumir dia 15 a Presidência da
República, num Boeing espe-
ciai, acompanhado de D.
Iolanda, filhos e netos. Do
aeroporto, o futuro Presidente
seguirá para, a Granja do Ipê,
onde ficará até que o Palácio
da Alvorada esteja preparado
para servir-lhe de residência.

O General Jaime Portela,
futuro Chefe da Ca,sa Militar,
via~jará no mesmo aparelho,
em companhia de sua mulher
e outros membros da assesso-
ria do nôvo Presidente. No
domingo, um Avro especial
transportará ainda parte da
comitiva do Marechal e os no-
vos membros dos Gabinetes
Militar e Civil. Na terça-feira,
dois Avros conduzirão o res-
tante da comitiva e alguns
convidados.

GABINETE MILITAR

O Gabinete Militar do Pre-
sidente Costa e Silva terá a
seguinte composição:

Marinha — Capitão de Mar-
e-Guerra Pedro Thedim Bar-
reto (Subchefe), Capitães-de-
Fragata Clinton Cavalcanti de
Queirós Barros, Fernando
Mendonça da Costa Freitas o
Odir Marques Buarque de
Gusmão, e o Capitão-Tenente
Luis Fernando Portela Peixoto.

Exércit» — Coronel Arnaldo

José Luis Calderari (Subche-
fe, atual Chefe do Gabinete do
Ministro da Guerra em Bra-
silia), Tenentes-Coronéis Jo-
sé Maria Covas Pereira, José
Tancredo Ramos Jubê (atual
Chefe do Setor de Relações
Públicas do Gabinete do Mi-
nistério da Guerra na Capital),
Eernâni D'Aguiar e Arlosval-
do Tavares Gomes da Silva,
Majores Ivens Guimarães Tei-
xeira, Irajá Bernardino Ribei-
ro, Adacto Artur Pereira de
Melo e Hilton do Vale, e o Ca-
pitão Antônio Gabriel Conra-
do Dias.

Aeronáutica — Coronel Car-
los Afonso Dellamora (Sub-
chefe), Tenentes-Coronéis Ma-
ximiliano de Aquino Ramalho
e Rubens Gonçalves Arruda e
o Capitão Ariel Chaves de
Castro.

APELO PARA HOSPEDAR

A Associação Comercial do
Distrito Federal, invocando a
preocupação das classes pro-
dutoras com o "grande nume-
ro de visitantes que acorrerão
a Brasília por ocasião da posse
do Presidente eleito", apelou à
população brasiliense "no sen-
tido de hospedar os convidados
e visitante;?, visto que os ho-
téis já estão com suas possibi-
lidades esgotadas"."As famílias que receberem
os visitantes — diz a nota da
entidade — oferecerão apenas

acomodações, tendo em vista
que os restaurantes locais dis-
põem de capacidade para aten-
der a qualquer número de pes-
soas. Brasilia sempre recebeu
e sempre receberá de braços
abertos aqueles que aqui che-
gam e mais uma vez dará de-
monstração de que não é uma"cidade sem alma", pois em
todas as ocasiões tem dado
provas de elevado sentimento
cristão, cultuado no mais alto
sentido da fraternidade uni-
versai."

FRANÇA PRESENTE

Paris (UPI-JB) — O Minis-
tério do Exterior anunciou on-
tem que o Sr. Louis Jacquinot,
antigo Ministro de Estado, che-
fiará a Missão Extraordinária
incumbida de, em nome do Pre-
sidente DeGaulle e do Govèr-
no francês, assistir às solenida-
des de posse do Marechal Cos-
ta e Silva como nôvo Presiden-
te do Brasil. A missão france-
sa deverá partir de Paris para
Brasília na segunda-feira.

Amigo pessoal do General Dc
Gaulle, o Sr. Louis Jacquinot
íoi por éle encarregado, pouco
depois de sua volta ao Poder,
em 1955, de expor aos princi-
pais Governos latino-america-
nos as novas orientações da po-
lítica exterior francesa e mui-
to especialmente o propósito
de cooperação com os paisesda América Latina.

Estai a pára Coronel Andreazza
O Coronel Mário Andreazza,'principal assessor do Marechal

Costa e Silva e futuro Minis-
tro dos Transportes, recolheu-
se ontem ao leito, esgotado fi-
£icamente e com a recomenda-
ção médica de ter um repouso
absoluto nos próximos dias.

Os familiares do Coronel Má-
rio Andreazza informaram que,
há dias, êle vinha desenvol-
vendo muitas atividades, rece-
bendo pessoas, atendendo a te-
lefonemas, "estudando uma
papelada enorme", dormindo
pcuco e alimentando-se irre-
gularmente.

MOVIMENTAÇÃO

O escritório político do Pre-
sidente eleito foi visitado du-
rante todo o dia de ontem «
o futuro Chefe do Gabinete
Militar da Presidência, Gene-
ral Jaime Portela, recebeu mais
de 30 pessoas, tal como o fu-
turo Chefe do Gabinete Civil,
Deputado Rondon Pacheco. Pe-

la manhã, o Marechal Costa e
Silva recebeu, entre outros, o
Embaixador dos Estados Uni-
dos, Sr. John Tuthill, e o Em-
baixador de Portugal, Sr. Ba-
taglia Ramos. À noite, êle
assistiu em sua residência a
um documentário de Jean
Manzon, sobre sua última via-
gem ao exterior.

A secretaria do escritório po-
litico continua preenchendo e
enviando convites para a re-
cepção que o Presidente, jâ
empossado, oferecerá às 22h
do próximo dia 15, no Pa-
lácio Alvorada.

MARECHAL
SENSIBILIZOU

De volta a-o Rio, o Embaixa-
dor ida Argentina, Sr. Mario
Amadeo, entrevistado ainda no
Galeão, considerou das mais
proveitosas a visita do Presi-
dente eleito Costa e Silva ao
seu pais, "particularmente por-

que o Marechal causou excelen-
te impressão ao povo argentino
e as conversações com o Presi-
dente Juan Carlos Ongania ío-
ram altamente satisfatórias pa-
i-a os dois países".

Sem entrar em detalhes sóbre
essas conversações, o Sr. Mario
Amadeo adiantou que a viagem
do Marechal Costa e Silva não
tardará a produzir seus efeitos.

JEREMIAS VISITA

Niterói (Sucursal) — O Go-
vernadór Jeremias Fontes visi-
tara hoje o Marechal Costa e
Silva para, "sem a preocupação
de fazer reivindicações", trocar
idéias sobre as dificuldades en-
contradas pelo Estado do Rio
para promover seu desenvolvi-
mento.

No encontro, o Sr. Jeremias
Fontes destacará os prejuízos
sofridos pelos eentros produto-
rea fluminenses em virtude da
crise de energia elétrica.

Nôvo homem do IBC sai amanhe
O Governador do Paraná, Sr.

Paulo Pimentel, esteve ontem,
à tarde, com o Marechal Cos-
ta e Silva, e, às saida de seu
escritório, disse que a. palavra
íinal do Presidente eleito só-
bre a presidência do IBC se-
rá dada» amanhã.

O Sr. Paulo Pimentel dissa
que o Marechal Costa e Silva
está estudando as suas indica-
ções e as do Governador da
São Paulo, Sr. Abreu Sodré,
mas antes de decidir quer con-
versar.a respeito com o futuro
Ministro da Indústria e do Co-
mércio, General Macedo Soa-
res.'

AS INDICAÇÕES

O Governador paranaense es-
clareceu que os nomes indi-
cados foram os dos Srs. Hos-
ken de Novais, Prefeito de
Londrina, Luis Fernando Vau

Der Brook, seu atual Secre-
tário de Fazenda, José Teodo-
ro Guimarães, seu Secretário
do Agricultura, e o Sí. Hora-
cio Coimbra, cuja indicação
partiu do Governador Abreu
Sodré com apoio do Paraná,
porque "êle é um homem que
tem vinculação nos dois Ês-
tados".

O Sr. Paulo Pimentel des-
mentiu que o ex-Ministro da
Educação. Sr. Flávio Suplici
de Lacerda, estivesse entre os
nomes indicados, conforme
anunciara o Governador pau-
lista, "que provavelmente co-
meteu um engano".

RUBENS E O BNH

Recife (Sucursal) — O Su-
perintendente da SUDENE, Sr.
Rubens Costa, disse ontem que
não recebeu qualquer convite
para participar do Governo

Leia Editorial "Quebra de Continuidade"

Castelo se
despede com
3 discursos

Brasília (Sucursal) — Nos
três dias anteriores à passagem
do cargo ao Marechal Cosfa e
Silva, o Presidente Castelo
Branco fará pronunciamentos
públicos sobre seu Governo: o
primeiro, no dia 13, falando na
Escola Superior de Guerra, no
Rio;. depois, ao fim da última
reunião do seu Ministério, em
Brasilia, no dia 14; e, final-
mente, no dia 15, na cerimô-
nia de entrega da faixa presi-
dencial.

Imediatamente após a passa-
gem do cargo a seu sucessor,
ato programado para o Pala-
cio do Planalto, o Marechal
Castelo Branco sairá direta-,
mente para o Hotel Nacional,
onde almoçará em companhia
de seus filhos. Sua partida pa-
ra o Rio, em avião especial da
FAB, está prevista para às,14h
30m, com chegada ao Santos
Dumont às 16h50m.

COM BAHIA

O Presidente Castelo Branco
chegou a Brasilia às 14 horas.
Partiu do Rio após receber os
Ministros da Marinha, Aero-
náutica e Viação, além do Che-
fe da Casa Civil do Governo
da Guanabara, Sr. Luís Alber-
to Bahia, com quem esteve reu-
nido durante quase uma hora.

O Sr. Luís Alberto Bahia
deixou o Palácio das Laranjei-
ras acompanhado do Chefe do
Serviço Nacional de Informa-
ções. General Golberi do Couto
e Silva.
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Entregue este mês
mais um

Edifício"
A Construtora Canadá acaba
de entregar mais um Edifício"DOM", Edifício DomMarcelo,
a Rua Barão daTorre, 206.Nes-
ta oportunidade a Construtora
Canadá comunica que lançará
brevemente mais um Edifício"DOM"em magnífica localiza-
ção, à Rua SenadorVergueiro.

/

Costa e Silva, explicando que,
por isso, não podia pronun-
ciar-se a respeito da revelação
do Governador Plácido Cas-
teio, do Ceará de que seria o
futuro Presidente do Banco do
Nordeste do Brasil.

— Até o momento — infor-
mou —, só recebi am convi-
te do Governador LUÍs Viana
Filho, para dirigir o Banco do
Desenvolvimento da, Bahia e
lecionar Ciências Econômicas
naquele Estado. Só me pro-
nunciarei, no entanto, depois
do dia 15.

DELFIM DESPEDE-SE

São Paulo (Sucursal) — O
economista Delfim Neto, futu-
ro Ministro da Fazenda, apre-
sentou ontem ao Governador
Abreu Sodré seu pedido de de-
missão da Secretaria da Fa-
zenda.

COM A CONCLUSÃO DESTE EDIFÍCIO A CONSTRUTORA CANADA
TOTALIZA 2021 APARTAMENTOS JÁ ENTREGUES

EDIFÍCIOS "DOM" O MÁXIMO PARA O SEU CONFORTO

ottôtrutora I anaft
AV. RIO BRANCO, 173 - 12.° -TELS: 22-5458 - 52-4515 - 22-5360 E * 32-9191

não agravará a punição a PedrossianCastelo

Júlio Mesquita dis que a
mudança na Lei de Imprensa
é outra burla vergonhosa

São Paulo (Sucursal) — O Presidente da Asso-
ciação Interamericana de Imprensa, Sr. Júlio de
Mesquita Filho, disse ontem ao JORNAL DO
BRASIL, comentando o decreto-lei do IVíarechal Cas-
teio Branco que modificou a Lei de Imprensa, que"estamos diante de mais uma vergonhosa burla' com
que o atual Governo protege às escancaras os cor-
ruptos que queiram apoiá-lo".

— Por êsse verdadeiro passa-moleque, o queO Globo tem a fazer para enquadrar-se na lei e
continuar integrado no grupo Time-Life é transfor-
mar a sua organização de acordo com êsse nôvo dis-
positivo da lei — exemplificou o Sr. Júlio Mesquita.
EXPLICAÇÃO

O Parágrafo 3.° do Arti-
go 60, da Lei 5 250, de 9 de fe-
vereiro de 1967 passa a consti-
tuir. com ai mesma redação, o
Parágrafo 7.° do Artigo 3.° da
nova Lei de Imprensa. Êsse ar-
tigo, antes da modificação, di-
zia que é vedada a proprieda-
de de empresas jornalísticas,
sejam políticas ou simplesmente
noticiosas, a estrangeiros e so-
eíedades por ações ao portador.
O Parágrafo 1° dêsse artigo
dizia que "nem estrangeiros
nem pessoas jurídicas nacionais
poderão ser sócios ou partici-
par de sociedades proprietárias
de empresas jornalísticas nem
exercer sobre elas qualquer ti-
po de controle, direto ou indi-
reto". Ora, o Parágrafo 3.° do
Artigo 60 da Lei 6 250 — que
dizia respeito à entrada no País
de livros, periódicos ou impres-
sos publicados no estrangeiro
— que hoje. graças ao Sr. Pre-
sidente da República, é o Pará-
grafo 7.° do Artigo 3." da nova
Lei de Imprensa, diz o se-
guinte: "Estão excluídas do
disposto nos Parágrafos 1 e 2
déste artigo as publicações
cientificas, técnicas, culturais e
artísticas".

Para que se compreenda
o que significa esse dispositivo

— continuou o Sr. Júlio Mes-
quita — basta dizer que há
um grupo proprietário da em-
presa Rio-Gráfica Editora qua
se enquadra exatamente na
definição daquele artigo: "pu-
blicações de caráter cultural".
De modo que, por êsse verda-
deiro passa-moleque, o que
O Globo tem a fazer para en-
quadrar-se na lei e continuar
integrado no grupo Time-Ufe é
transformar a sua organização
de acordo com êsse nôvo dis-
positivo da lei. E, assim, os
milhões de dólares que recebe
anualmente da grande empresa
norte-americana passarão a
ser legalmente integradas na
Rio-Gráfica Editora.

Para o Sr. Júlio de Mesqui-
ta Filho, "daqui por diante,
qualquer empresa que agir
daltro desses moldes poderá
vir a receber a importância
que entender de qualquer ca-
pitalista estrangeiro".

E concluiu:
— Estamos portanto diante

de mais uma vergonhosa burla
com que o atual Governo pro-
fege às escancarai os corrup-
tos que queiram apoiá-lo. E
não foi para isso que o povo
veio à rua em março de 1904
c que a 31 dêsse mesmo més
as Forças Armadas derruba-
ram o Governo do Sr. João
Goulart.

O Presidente Castelo Branco
não pretende impor nenhuma
outra punição ao Governador
de Mato Gresso, Sr. Pedro Pe-
drossian, segundo revelaram
ontem setores governamentais,
limitando-se a instruir e acom-
panhar o processo que será cn-
caminhado à Justiça daquele
Estado.

Com a demissão do Sr, Pe-
dro Pederossian das funções de
engenheiro da Estrada de Fer-
ro Noroeste do Brasil, o Pre-
sidente Castelo Branco consi-
deya cessada a ação do Poder
Executivo, que foi provocada
por inquérito administrativo
realizado através da Rede Fer-
roviária Federal e do Ministé-
rio da Viação.

CRÍTICAS

Cuiabá, (Correspondente) —
O Deputado Júlio Castro Pin-
to, que será o líder do MDB
nesta legislatura da Assem-
bléia Legislativa, criíicou on-
tem o Marechal Castelo Bran-
co, "por não ser coerente ao
demitir o Governador Pedro
Pedrossian do serviço público,
sem cassar-lhe os direitos po-
litlcos".

O parlamentar criticou, tam-
bém, a atitude da ARENA, que
está impedindo a convocação
extraordinária da Assembléia,
e disse que "um mandato de-
ve ser respeitado, sendo mais
danoso o fechamento da As-
sembléia, meste momento, que
a discussão em tomo da de-
missão do Governador", •

ARENA -COM PEDROSSIAN

O Deputado Júlio Castro
Pinto acrescentou: "Mesmo
que quisesse, o MDB não po-
deria decretar o impedimento
do Sr. Pedro Pedrossian, que
tem o apoio maciço da ARENA,
e apesar disso o Partido situa-
eionista desrespeita o manda-
to parlamentar".

— O MDB está tomando
partido da situação1 e .poderá
ser acusado até de apropriação
indébita da posição alheia.
Aliás, é bom lembrar que na
última legislatura íoram fei-
tas convocações inúteis e' com
grandes ônus para o Estado.
Hoje, que a convocação é ne-
cessaria, não se foz nada, in-
vocando pqssíveis ""<=tos por
parte do Erário público.
"GALHO QUEBRADO" '

Explicando por que a cassa-
ção do mandato do Governa-
cor do Estado não saiu junto
com o ato de demissão, o Depu-
tado Júlio Castro Pinlo disse
que "a solução do problenjà foi
dará pelo jornal Scciai-Demo-
erótico de domingo passado,
que arí;-mD'!: "Filinto quebrou
o galho outra vez". ¦ r

Se o objetivo é acabar
com a corrupção e se as acusa-
ções contra o Governador fo-
rem confirmadas, o Governo
da Revolução tem o dever pa-
ra consigo mesmo de cassar os
direitos políticos do Sr. Pedro
Pedrossian — acrescentou o li-
der do MDB.

CONVOCAÇÃO DIFÍCIL

O Deputado Júlio Castro Pin-
to afirmou que acreditava na
convocação da Assembléia por
parte da ARENA, "mas a con-
vocação está difícil, porque só
poderá partir do Governador,
da Mesa; Diretora ou por as-
sinatura de dois terços dos
deputados".

Até agora, a idéia só teve
a adesão dos deputados do
MDB, mas justamente a ARE-
NA aceita o ato revolucionário
e não defende o Governador,
alegando que seu correligioná-
rio já respondia a processo an-
tes da eleição — concluiu o Sr.
Júlio Castro Pinto.

FORA DE TEMPO

O Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Emanuel
Pinheiro, negou-se ontem a
convocar os deputados esta-
duais, dizendo que a medida
está fora do tempo, por faltar
sete dias para a convocação ex-
traordinária, destinada à adap-
taç&o da Constituição estadual.

O Sr. Emanuel Pinheiro
acrescentou que "há um esva-
zlsmento na crise, não sendo
necessária a convocação da As-
eembléia, & custa de um ônus
maior para o Estado", a nãò
ser que chegue às suas mãos.a
cópia do processo administra-
tivo realizado na Estrada de
Perro Noroeste do Brasil ou
ofício do Ministro da Viação,
pedindo a cassação do manda-
to do Governador.

INTERPELAÇÃO

O Comando da 9.1 Região
Militar, sediada em Campo
Grande, decidiu interpelar a
emissora local de televisão, por
ter divulgado notícia de que fô-
ra decretada a intervenção fe-
deral no Estado.

Em Campo Grande, estão os
principais inimigos políticos do
Sr. Pedro Pedrossian, pro-
curando èntròsàr-Eé rom o' mi-
litares da linha dura, para for-
çar a queda do Governador.

Impedimento sai cíe cogitações
Luiz Antônio Maciel e Wilson Santos

Enviados especiais
Cuiabá — A Assembléia Legislativa de Mato

Grosso não tem condições objetivas, no momento,
para decretar o impedimento do Governador Pe-
dro Pedrossian, porque está em recesso e só vol-
tara a reunir-se no próximo dia 15, para deba-
ter e votar a adaptação da Constituição do Es-
tado à nova Constituição federal.

Além disso, uma convocação extraordinária
é difícil porque estão em Cuiabá apenas cinco
deputados, sendo necessárias pelos menos 20 as-
sinaturas para reunir a Assembléia, e só o MDB,
que não é. Partido do Governador, tem tentado
convocar o Legislativo.

DIFICULDADES

Politicamente, o impedimento não será pos-
sivel porque a Oposição (integrada por antigos
pessedistas e petebistas) elegeu o Sr. Pedro Pe-
drossian, a 3 de outubro de 1965, em eleições
diretas, mas a bancada da ARENA também lhe
é solidária. O acordo entre as duas facções po-
lítlcas se deve ao compromisso do Governador
de não demitir funcionários públicos por motivos
políticos.

O sistema eleitoral do Estado baseava-se no
empreguismo e, toda vez que mudava o Gover-
nador, havia grande número de demissões dos
simpatizantes da administração anterior.
AÇÃO DE FILINTO

A notícia da demissão do Sr. Pedro Pedros-
sian — das funções de engenheiro da Estrada

de Ferro Noroeste do Brasil — chegou a Cuiabá
muito antes do decreto do Marechal Castelo
Branco, devido a um sistema de comunicação
que funciona desde o Estado Nôvo, quando o Sr.
Filinto Müller levou para a administração íe-
deral seus correligionários de Mato Grosso.

Este esquema permitiu, quinta-feira últi-
ma, antes mesmo da assinatura do decreto, que
mais de 500 pessoas fossem ao Aeroporto para
desagravar o Governador, que chegava do Rio.
Entre os que lá estiveram, incluíram-se o Ar-
cebispo, o Presidente da Assembléia, membros,
dos Tribunais de Justiça e de Contas, a cúpu-
la da antiga UDN, outros políticos e amigos.

NOS BASTIDORES

Os meios políticos de Mato Grosso acredi-
tam que o Senador Filinto Müller — que obte-
vo do Marechal Castelo Branco só a demissão
do Governador, quando o Presidente era pres-
sionado para cassar-lhe os direitos — poderá
evitar que os descontentes com o Sr. Pedro
Pedrossian obtenham a medida extrema.

Segundo afirmam amigos do. Governador,
o Presidente demitiu o Governador forçado
pelo Ministro Juarez Távora, «sus sem afirmar
no decreto que a medida era "Hyjem do.ser-
viço público". O Presidente cltou^j|ènas'7óíís
tigo infringido do Estatuto dos Servidores"
blicos, devido às gestões do Senador arenista
Filinto Müller.

(fí Mi m

A CTB ESCLARECI
ORDEM DE CHAMADA PARA OS NOVOS TELEFONES

A propósito da notícia de que os pretendentes a telefone
seriam chamados a contribuir financeiramente para o
custeio das instalações, a CTB esclarece que esta cha-

mada vai obedecer à ordem cronológica das ins-
crições já feitas.
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Coluna do Castello

Bahia terá Pasta
das Comunicações

Brasília (Sucursal) — O Marechal Cos-
ta e Silva decidiu fazer a primeira modifica-
ção no seu anunciado Ministério, ãe cuja lis-
ia terá cortado o nome ão General Canáal áa
Fonseca para dar a Pasta áas Comunicações
à Bahia. Com essa moáificação, comunicaáa
aos Srs. Juraci Magalhães e Luís Viana Filho,
o futuro Presiãente revelou-se sensível a ra-
soes políticas e atento às conveniências áa
consolidação ãas suas bases parlamentares.-
'Â "frente ampla"

Ao fim ãe três ãias ãe exame áas possi-
bilidades de transformar a frente ampla em
Partião, chegaram seus articulaãores à con-
clusão áe que se àevem preparar progressiva-
mente para ãar êsse passo, ?nas não anuncia-
lo imeãiatamente como uma meta inevitável.
Até o ãia 14 poâerá ser anunciada a Comis-
são estruturaáora e lançaáo o manifesto-pro-
grama, admitinão-se, contudo, o aáiamento
ãessas proviáências para 10 ãias áepois áa
posse ão Marechal Costa e Silva. O progra-
ma já está assentaão em 90%, restando al-
guns pontos áe áivergência que se vão elimi-
nando em sucessivos confrontos ãe iãéias e
opiniões.

Pràticaãos os atos iniciais, se organizarão
as Comissões estaáuais, que, entre outras ta-
ref as, terão a ãe constituírem listas âe aãe-
soes a fim ãe armar a frente áo instrume7ito
legal para, ãentro áe sete meses, se transf or-
mar em Partião político, se fôr o caso.' A
cautela envolve a constatação ãe riscos, que
se procuram evitar, no caminho áa mobiliza-
ção partidária.

O Sr. Carlos Lacerda vem recebenâo pres-
soes no sentiâo áe apressar a formação áo
Partião político, pois somente de posse ãe uma
legenda poâerá oferecer garantias à manifes-
tação ãe apoio ãe ãeputaãos e senadores até
aqui pacificamente instalados na ARENA e no
MDB. O problema áa legenãa preocupa até
mesmo políticos como o Sr. Carvalho Pin-
to, que não se querem ãesvincular âe compro-
missos por enquanto cômoàos em troca áe
uma simples atituáe.

Ontem, em Brasília, o Sr. Renato Archer
combinou data, hora e local para o encontro
âo Sr. Carlos Lacerda com o Sr. Carvalho Pin-
to, que deverá se ãar em São Paulo, na pró-xima sexta-feira.

Quanto ao jiroblema áas relações áa fren-
te com o futuro Govêmo, observa o Sr. Re-
nato Archer que elas ãevem ser vistas sob a
perspectiva áo compromisso funâamental âo
movimento, qual seja, o áe lutar contra o mi-
litarismo e pelo restabelecimento áo Poãer.
civil. A frente se constituirá, portanto, ini-
cialmente, com um instrumento âe pressãoem favor áa restauração- áemocrática. Se fôr
êsse o caminho a ser trilhaão pelo Marechal
Costa e Silva, a tarefa será a âe reforçar e
apoiar as tenâências ão Governo. Se," pelocontrário, fiel às fontes âe onãe emergiu sua
candidatura, o futuro Presiãente ceãer à pres-são áas correntes militares, não há a menor
possibilidade ãe convivência entre a frente e
o Governo.

Aâmite o Sr. Renato Archer que, na me-
ãiãa em que o Marechal Costa e Silva atrai
para seu Governo militares ligaãos ao Sr. Car-
los Lacerâa, cria fatores ãe constrangimento
que não serão, contuáo, ãecisivos, a não ser
que inãiquem uma orientçaão consentânea
com os compromissos políticos qtie se vão fir-¦mando, na formação da frente.

Responãenão a uma pergunta sobre os
motivos ãa atituáe agressiva áo Governaãor
Abreu Soãré em-relação à frente, o Sr. Renato
Archer responãeu que a atribui ao àesejo âe
evitar a suspeita ãe que esteja ajuâanão o
movimento. Mas acrescentou que, a seu ver,
o Sr. Abreu Soãré será necessariamente bene-
ficiário âa frente ampla, na meãiâa em queesta tenha êxito. A restauração âa hegemo-
nia áo Poãer civil, ãisse, é suficiente para pôrem relevo o prestígio político áo Governaãor
âe São Paulo.

Voltou o líder

Retemperaâo por tima longa conversa
com o Marechal Costa e Silva, voltou a Bra-
sília o Liáer (futuro) Emâni Sátiro, retoman-
âo suas conversas com os ãiversos setores ãa
bancaâa' que lhe caberá comanãar a partirão ãia 15. O Sr. Emâni Sátiro não liberou
ainãa a lista ãe vice-líâeres, sob o pretexto ãe
que não a tem completa. Na realiâaãe, busca
éle preservar alguma liberáaãe áe movimentos
para escolha ãa equipe-, que àeseja articular

na base áe um equilíbrio âe correntes. Por
enquanto, sabe-se apenas que terá com certe-
za áois vice-líâeres, o Sr. Rui Santos e o Sr.
Rafael ãe Almeiáa Magalhães.

Espera também o Sr. Emâni Sátiro que,tenâo o atual Liáer, Sr. Raimunáo Paáilha,
iistribuíáo os lugares nas Comissões perma-nentes áa Câmara, fique para ser àeciáião áe-
pois âo ãia 15 o caso áas presiãências áas re-
feriâas Comissões.

Presidente apoia Vice

Dos círculos ligaãos ao futuro Presiãente
transpira que o Marechal Costa e Silva pres-tigiará o Sr. Peãro Aleixo no caso âo exer-
cício áa Presiàência áo Congresso.

O Secretário de Imprensa

Se tivesse consultaáo jornalistas sobre aescolha âo seu Secretário âe Imprensa, o Ma-rechal Costa e Silva só teria ouviâo uma res-
posta: Heráclio Sales. É êsse o homem quetoãos nós gostaríamos âe lá ver, para assegu-rar um frânsito iâôneo áe informações e pres-tar esclarecimentos qtie tantas vezes evitamnotícias erraáas ou interpretações áeformaáase irreais.

Substituináo José Vamberto, um jomalis-ta correto mas que teve tantas ãificulâaáes
para âesempenhar suas funções, Heráclio sónecessita áe conáições aâeqúadas para ser o
perfeito veículo áe comunicações entre o Go-vêrno e a imprensa.

Carlos Castello Branco

Maioria da ARENA carioca MDB impede aprovação de Manifesto encomendado pelaleva ao TRE nome de Flexa projeto sobre pagamento de "frente ampla" será mais
para a direção do Partido indenização à Port of Pará completo que o de Lacerda

Os 32 membros da Comissão Diretora da ARENA ca
rioca, signatários do memorial indicando os nomes dos
Deputados Flexa Ribeiro e Lopo Coelho para Presidente
e Secretário-Geral do Partido, enviaram ontem aquele do-
cumento ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de que a
posição assumida tenha conseqüências práticas imediatas.

A condução pura e simples do Deputado Mendes de Mo-
rais à Presidência da ARENA carioca — alegam os 32 —
não atende aos objetivos nem às conveniências do Par-
tido.e a principal acusação que continuam a fazer àque-
le parlamentar é a de que êle pretende aproximar o Par-
tido do Sr. Negrão de Lima, quando uma das resolu-
ções da ARENA é a de oposição ao Governo estadual.

ARGUMENTAÇÃO
Os 32 dos 59 membros da

Comissão Diretora da ARENA
carioca afirmam que nada há
contra a condição de 'ex-pesse-
dista do Marechal Mendes de
Morais, esclarecendo que um
cx-pessedista — o Sr. Lopo
Coelho — foi indicado para Se-
cretário-Geral, junto com o
Deputado Flexa Ribeiro.

Lembram depois que no Riò
a luta politica sempre se pro-
cessou entre a UDN (que for-
ma o núcleo principal da ARE-
NA) e o PTB, que pràticamen-
te domina o MDB local. En-
tendem, então, que não é pos-• sível ignorar essa . rivalidade,"a não ser o Deputado Men-
des de Morais. e a peque-
na minoria que procura apro-
ximar a ARENA do Governa-
dor Negrão de Lima, eleito pe-
lo antigo PTB".
LACERDISTA

Quanto à acusação de lacer-
dista feita ao Deputado Flexa
Ribeiro, respondem que ela náo
procede c lembram que éle foi
convidado pelo Presidente Cas-
telo Branco para Secretário-
Geral da ARENA carioca, con-
tra a opinião declarada do ex-
Governador Carlos Lacerda.

A colocação do Deputado
Mendes de Morais na presi-
dência efetiva do Partido —
concluem — só contribuiria
para o esfacelamento e a divi-
são da ARENA carioca, que no
momento necessita de unidade
e fortalecimento. Acusam ain-
da o Governador Negrão de
Lima de estar oferecendo em-
pregos e privilégios a membros
da Comissão Diretora da ARE-
NA carioca para, deste modo,
beneficiar a posição do Depu-
tado Mendes de Morais na
atual circunstância.
INTERPRETAÇÃO

O grupo da Comissão Dire-
tora que recorreu ao Tribunal
Regional Eleitoral reagiu con-
tra a decisão daquele órgão de
consultar o Gabinete Executi-
vo Nacional acerca da inter-
pretação a ser dada ao dispo-
sitivo do Ato Complementar
n.° 29, onde manda que as va-
gas sejam preenchidas por in-
dicação dos membros da res-
pectiva comissão diretora. .,.

É idéia do grupo dar cum-

primento ao pensamento do
Presidente Nacional da AREr
NA, Sr. Daniel Krieger, que
declarou não ser o Gabinete
Executivo Nacional um órgão
de consulta para assuntos de
natureza técnica e sim politi-
ca. Como a escolha do subs-
tituto do.Sr. Adauto Lúcio
Cardoso depende da interpre-
tação da letra a do Artigo 1.°,
parágrafo único do Ato Com-
plementar n.° 29, o Presidente
.da ARENA considera que só
há uma autoridade para ser
ouvida: a Justiça Eleitoral.
NOTA

Em vlsta de noticias contra-
ditórias a respeito do que ficou
decidido na reunião da Comis-
são Diretora da ARENA, íoi
distribuída ontem a seguinte
nota, pelo Partido:

"O Gabinete Executivo da
ARENA da Guanabara reu-
niu-se para tomar conheci-
mento da carta de renúncia _
despedida de seu antigo Pre-
sidente, Deputado Adauto Lú-
cio Cardoso, que assumiu o
cargo de Ministro do Supre-
mo Tribunal Federal.

De acordo com a agenda, o
Deputado Mendes de Morais
assumiu a presidência interl-
namente, na forma' do Regi-
mento, tendo sido resolvido
por proposta do professor
Aguinaldo Costa fazer-se con-
sulta ao Gabinete Executivo
Nacional acerca da interpre-
tação a ser dada à letra a do
Artigo 1.°, Parágrafo único, do
Ato Complementar. 29, que dá
a forma de preenchimento da
vaga ocorrida".
AUTODEFESA

Belo Horizonte (Sucursal)— O Deputado Mendes de Mo-
rais, de passagem ontem poresta Cidade, identificou nas
áreas lacerdistas a origem do
movimento movido contra êle
e afirmou que, enquanto fór
Presidente da ARENA da
Guanabara^ "nenhum lacer-
dista, dos que estão de fora,
entrará lá",

O Deputado Mendes de Mo-
rais acrescentou que a frente
ampla do Sr. Carlos Lacerda é
inaceitável: "Nosso objetivo é
lutar para que a ARENA se
consolide e, por isso, não com-
pactuamos com movimento!
desta natureza".

Brasília (Sucursal) — Pela primeira vez des-de a revolução, a Oposição impôs uma derrota àARENA no Senado, impedindo ontem que fosse apro-
vado, às 19 horas e após longa discussão, o projetodo Governo que abre o crédito de NCr§ 14 milhões
(catorze bilhões de cruzeiros antigos) para paga-mento da primeira parcela da indenização à Portof Pará.

A atitude do MDB foi criticada pelo líder Da-
niel Krieger, que a considerou contraria às regras
democráticas, sendo nisso contestado pelo Sr. Lino
de Matos, frisando este que a Oposição, ao negarnúmero, apenas lançou mão de um 

"recurso 
regi-mental, numa manobra legítima na luta demo-

crática. ' . ¦

O manifesto-programa da frente ampla, em ela-boração por uma equipe técnica designada pelos di-rigentes do movimento, será redigido em termossemelhantes ao manifesto lido pelo Sr. Carlos La-
. cerda no ano passado, na redação da Tribuna daImprensa, porém mais minucioso, de modo que seconstitua numa opção de governo.Cada um dos 15 redatores do manifesto recebeuinstrução no sentido de formular pontos-de-vistano menor espaço datilografado possível, sem entre-tanto prejudicar a essência e o seu caráter genérico.A divulgação deverá ocorrer 48 horas antes da posse'do Marechal Costa e Silva.

Mna baseia-se no AC-29
a renovaçãopara pedir

O Deputado estadual Nina
Ribeiro afirmou ontem que
nq.o há dúvidas quanto à "ue-
cessidade imperiosa" da esco-
lha de iun nôvo presidente pa-
ra a ARENA carioca, devido à,
renúncia do Ministro Adauto
Lúcio Cardoso, e defende seu
ponto-de-vista com base na
própria lei. .,

O parlamentar afirma que
no Art. l.° do Ato Complemen-
tar n.° 29, parágrafo único,
está expresso que "as vagas
que ocorrerem nas comissões
diretoras ou nos gabinetes exe-
cutivos serão preenchidas porindicação dos membros da res-
pectiva comissão diretora".

ORIGEM UDENISTA

— Além disso — afirmou
ontem o Deputado Nina Ribei-
ro -r-, é preciso náo perder de
vista que a maioria do Parti-
do, na Guanabara, é egressa
da antiga UDN. Assim, é de
todo preferível a indicação do
nome do Sr. Flexa Ribeiro e

seu companheiro de chapa pa-
ra a Secretaria Geral, Sr. Lô-
po Coelho, cx-pesjsedista, o que
é um dado de acolhimento
pela melhor forma da mino-
ria. Para ter-se idéia da pro-
porção, basta dizer que dos
seis deputados federais eleitos
pela ARENA, pelo menos cinco
são antigos udenistas.

— O mais sério de tudo é
a perigosa tendência represen-
tada pela minoria que apoia o
Sr. Mendes de Morais e pre-
tende atrelar o Partido às
conveniências do Sr. Negrão
de Lima. Seria o cúmulo que
as gestões do Secretário de
Governo,,Sr. Humberto Braga,
viessem a calar finalmente
êsse bastião da liberdade e
oposição que é a ARENA ca-
rioca. Mas só conseguirão isso
pela violência se a tanto chega-
rem, pois a maioria da ARENA
carioca é radicalmente contra-
ria aos métodos, crimes e de-
sacertos do Sr. Negrão de Li-
ma e seus seqüazes — concluiu
o Deputado Nina Ribeiro.

PAGUE-SE
Do longo debate havido sô-

bre a matéria, constatou-se que
d maioria dos Senadores da
ARENA que a aprovariam, co-
mo o próprio Sr. Mem de Sá,
o fariam convencidos da van-
tapem existente para o País na
liquidação deíinitiva do caso
da Port of Pará, certos, porém,
de que o Brasil nada deve aos
portadores de ações da com-
panhia encampada no Estado
Nôvo.

"Pague-se, mas que la-
drões!" — Êsse célebre despa-
cho do ex-Presldente Floriano
Peixoto íoi mesmo recordado
duas vezes: a primeira pelo
Sr. Mário Martins, para dizer
que votaria contra, e pelo Sr.
Jarbas Passarlinho, que votou
a favor.
MARIO MARTINS

O Senador Mário Martins,
que participou dos debates em
torno da questão provocados,
há 10 anos, pelo Deputado José
Bonifácio, como membro que
era da Comissão de Relações
Exteriores da Câmara, recor-
dou os diversos aspectos de es-
cándalo ..que sempre envolve-
ram o assunto, frisando sem-
pre não ter êle sido devida-
mente esclarecido nas informa-
ções encanünhadas ao Senado
pelo atual Governo.

Apesar de sua posição desfa-
vorável ao projeto, o Sr. Mário
Martins chegou a admitir a
sua aceitação, caso fossem for-
neciçlas à Casa informações
que demonstrassem a conveni-
ência de o Brasil curvar-se a
uma exigência indevidamente
encampada pelo Govêmo fran-.
cés. Sem, porém, tais infor-
inações, não via como dar vo-
to favorável.

Mostrou o Sr. Mário Martins
que a própria Comissão que es-
tudou o problema, por incum-
bêncla do atual Governo, não
se deu por satisfeita no exame
da qu«stáo, deixando claro em
_eu relatório dúvidas poderosas
sobre a legitimidade da divida.

Leu, por outro lado, palavrasescritas por Epitácio Pessoa,
mostrando que o Brasil nada
devia a Port of Pará, "mas esta
sim é que é devedora do Go-
vêrno brasileiro".
MEM DE SA

O Sr. Mem de Sá, atendeu-
do à solicitação que lhe íôra
feita pelos Srs. Carvalho Pin-
to, Jarbas Passarinho e Nei
Braga, também voltou a falar
sóbre o problema, confirmando
a impossibilidade total de se
saber quem é devedor e quan-to a Port of Pará. Criticou o
Govêmo francês por, sob in-
íluência de poderoso grupo íi-
nanceiro, encampar assunto
particular, passando a exigir
do Brasil um pagamento duvi-
doso.

Contou que, quando esteve
em Paris, como membro de
uma delegação de parlamenta-
res brasileiros incumbida peloMarechal Castelo Branco de
resolver outros resíduos comer-
ciais existentes com a Franca,
recebera determinação do Go-
vêrno brasileiro do'não admi-
tir. em' hipótese alguma, qual-
quer conversa sóbre a Port ot
Pará, caso sobre o qual o Go-
vêrno brasileiro só aceitava
discutir com a direção da com-
panhia e aqui no Brasil.N

Contou, ainda, que indo ao

Quay D'Orsay, foi ali interpe-
lado, de forma abrupta, por um
funcionário do Governo fran-
cês sobre "quando o Brasil pa-
gará o que deve", tendo, então,
respondido ao mesmo:

— Estamos aguardando que
a França pague suas dividas
para com os Estados Unidos.

No final, o Sr. Mem de Sá
afirmou aceitar o ponto-de-
vista governamental, votando
a favor do projeto, a fim de
que "êsse lixo seja de vez re-
movido de nossas relações com
a França", lembrando a aju-
da e boa vontade que "éste
pais tem tido para com o nos-
so noutros casos".
PASSARINHO

Seguiram-se pronunciamentos
contra o projeto dos Srs. Er-
mirio de Morais, Aurélio Via-
na, Edmundo Levi e Josafá
Marinho, achando estes que o
Senado não devia aprovar a
matéria, tornando-se ela lei
após esgotado o prazo para
sua votação, ficando toda a
responsabilidade sóbre o Go-
vêrno Castelo Branco.

O Sr. Jarbas Passarinho,
sem entrar no mérito do ca-
so, afirmou não aceitar alega-
ções sóbre juízos desfavoráveis
dos franceses contra o Brasil,
por causa do problema, Iem-
brando que pior juízo faz o
Brasil inteiro sóbre o lado
francês nessa história. Disse
sentir que o desejo do Govêr-
no é repetir o célebre despa-
cho de Floriano Peixoto: "Pa-
gue-se, mas que ladrões!"
DEFESA

Mais uma vez a defesa da
matéria tocou ao Sr. Eurico
Resende, que repetiu o que já
dissera várias vezes, isto é,
afirmando a seriedade dos es-
tudos feitos pelo atual Go-
vêrno, que concluiu pela van-
tagem de o Brasil liquidar de
vez com o caso, abrindo novas
perspectivas para as relações
com a França.
HISTÓRIA

Tocou ao Senador Lino de.
Matos, após recordar que há
12 anos o Benado repelira por
expressiva maioria seu apoio
a projeto idêntico, negando re-
conhecimento ã dívida recla-
mada pela Port of Pará, defi-
nir com precisão a posição do
MDB: impedir a aprovação do
projeto, para qu« o mesmo se
torne lei com responsabilidade
exclusiva do Marechal Castelo
Branco. E acrescentou:

— Esperamos que algum dia
alguém faça o paralelo entre
o comportamento do Marechal
Castelo Branco nesse assunto
e o tido pelo ex-Presidente
Epitácio Pessoa.
VOTAÇÃO

Após declarações contrárias
da maioria dos senadores do
MDB, a matéria foi posta em
votação, obtendo 28 votos a fa-
vor e dois contra, não haven-
do, assim, quorum.

Estavam presentes 51 sena-
dores. A inexistência de nume-
ro ocorreu em conseqüência
da retirada do plenário da
bancada do MDB, exceto o Sr.
Pedro Ludovico e Lino de Ma-
tos, somando-se a isso a reti-
rada de alguns membros da
ARENA, como o Sr. Carvalho
Pinto, que não quiseram votar
o projeto.

DIVERGÊNCIAS

Há divergências entre as
correntes políticas já compro-
metidas com a írente ampla,
quanto ao tratamento de algu-
mas questões: há quem recla-
me, por exemplo, a inclusão de
item relacionado com anistia
ampla e irrestrita para os pu-
nidos por motivos políticos,
mas outras áreas pugnam pela
pura revisão das punições e não
a anistia.

Outras dissidências estão
sendo lentamente superadas pe-
los debates das questões que
se constituirão nos pontos de
compromisso programático da
frente. Uma delas refere-se ao
problema constitucional. Há,
agora, quase unanimidade em
que a frente deve pugnar por
uma Assembléia Constituinte,
para elaborar Constituição que
corresponda efetivamente ãs
exigências da realidade brasi-
Ieira.

ATOS

Segundo fonte frentista, es-
tá decidido que o documento a
ser divulgado brevemente re-
clamará cio Governo, entre ou-
tros, os seguintes pontos:

— Política externa inde-
pendente;

— Retomada do desenvol-
vimento econômico, sem pre-
juízo das correções e da elimi-
nação das áreas de estrangula-
mento no setor;

— Pacificação politica, com
o restabelecimento das fran-
quias democráticas;

— Respeito à soberania e
à independência entre os Po-
deres da República,

Não se cogita, na parte estri-
tamente política do manifesto-
programa, de personalizar as
criticas, mas de retratar o que
se considera uma realidade pos-
terior aos desvios da linha ori-
ginal da revolução de abril de
1964. Também não se deverá
referir em tom de confiança ao
Governo do Marechal Costa e
Silva, mas os frcntlstas, no do-
cumento, declararão o desejo
do povo brasileiro «m que seja
feita a restauração democráti-
ça do País.

O Senador Adolfo de Olivei-
ra Franco (ARENA do Para-
ná) manifestou ontem seu pen-samento de que o futuro da
frente ampla está vinculado à
mobilização popular que o Sr.
Carlos Lacerda pretende de-
senvolver em todo o País de-
pois da posse do Marechal Ces-
ta e Silva.

— Vejo èm Lacerda o único
político em condições de mobi-
lizar a opinião pública, queaguarda um lider que diga o
que o povo quer ouvir — disse
o senador paranaense.

>r
LACERDA NA MACKENZIE

O Sr. Carlos Lacerda viaja
amanha para São Paulo, onde
fará seu segundo pronuncia-
mento público sóbre a frent.
ampla. Falará à noite na Uni-
versidade Mackenzie.

BOM SINAL

Porto Alegre e São 1'aulo
(Sucursais) — O futuro Chan-
celer Magalhães Pinto revelou
ontem, em Porto Alegre, estar
informado de que a frenle
ampla não hostilizará o Go-
vêrno Costa e Silva, "o que é
um bom sinal". Disse que não
.será mau que o País tenha
mais um Partido político, em-
bora acredite na consolidarão
dos atuais.

Em São Paulo, durante visi-
ta a,o Governador Abreu Sodré,
o Sr. Magalhães Pinto decla-
rou nunca ter sido um dos
principais estimuladores da
frente ampla, como Insinuou
recentemente o Sr. Carlos La-
cerda, mas considera "legíti-
ma uma posição sempre que
reflita, o desejo de defender os
princípios democráticos e o
desenvolvimento".

Afirmou também não ter até
hoje so preocupado em filiar-
se ao movimento por estar
preso á ARENA, através da
qual disputou uma cadeira na
Câmara Federal.

Sobre a politica exterior do
futuro Governo, o Sr. Maga-
Ihães Pinto disse que pretende
ampliar as relações comerciais
do Brasil, e que a linha tra-
cada para o Mniistério das Re-
lações Exteriores será a, politi-
ca de interesse do Brasil.

Goulart não quer nem
falar de 3.° Partido

Nova campanha do monopólio
estatal do petróleo marca
volta da agitação ao País

Iniciada na Bahia, há cerca de duas semanas,
procura rearticular-se no País, através de uma no-va campanha do tipo O Petróleo é Nosso, o movi-mento de agitação comuno-nacionalista que pareciadefinitivamente encerrado com a vitória da Revo-lução de 31 de março, mas que agora renasce exa-tamente dentro de uma empresa governamental: aPetrobrás.

O Artigo 162 da Constituição a entrar em vigorna semana que vem — segundo o qual apenas à
pesquisa e a lavra limitar-se-á o monopólio estatal— foi o motivo alegado para o início da nova cam-
panha de agitação, que prometeu manter estreitocontato com as cúpulas militares, pedindo o seuapoio, e trabalhar junto ao Congresso pela revoga-
ção daquele artigo.

O ex-Presidente João Gou-
lart se recusa a discutir cem
o Sr. Carlos Lacerda ou com
o Sr. Juscelino Kubitschelc a
formação de um terceiro Par-
tido politico, temendo que a
nova legenda venha a servir
apenas de ponto de sustenta-
ção para a candidatura do ex-
Governador da Guanabara à
Presidência, em 1970.

Alguns dos seus representan-
tes já comunicaram a pessoas
ligadas aos Srs. Carlos Lacer-
da e Juscelino Kubitschek, no
Rio, êsse ponto-de-vista, mas
adiantaram estar o Sr. Joáo
Goulart disposto a dialogar
sobre a formulação da frente
ampla, caso se pretenda íazer
um esclarecimento amplo e pú-
blico a respeito das suas in-
tenções e objetivos.

HOMOGENEIDADE

Dentro do ex-PTB, parti-
cularmente nos setores ainda
solidários com o pensamento
político do Sr. João Goulart,

hi homogeneidade de pontos-
de-vista quanto à não solida-
riedade ao Sr. Carlos Lacerda
para a constituição do terceiro
Partido.

— Até agora — dizem alguns
amigos do ex-Presidente —
nem o Sr. Carlos Lacerda nem
o Sr. Juscelino Kubitschek ei-
clareceu exatamente o que pre-
tende com a frente ampla, e
tudo nos autoriza a acreditar
que, na verdade, os dois perse-
guem a estruturação de um
Partido político, destinado a
atender-lhes os interesses po-
líticos.

Esses mesmo setores admiti-
ram que, após a posse do Ma-
rechal Costa e Silva, não ocor-
rendo nenhum acontecimento
que Implique na aliança dos Srs.
Juscelino Kubitschek. Carlos
Lacerda e João Goulart, será
empreendido um esforço de es-
truturação de uma írente po-
pular reunindo todas as lide-
ranças políticas não compro-
metidas na frente ampla e nem
no terceiro Partido. .

O PLANO DE AGITAÇÃO
A primeira reunião da cam-

panha foi presidida por lide-
res sindicais da refinaria de
Mataripe e estabeleceu como
premissas básicas a tentativa
de se conseguir pronunciamen-
to de elementos da cúpula mi-
litar do Pais em defesa do mo-
nopólio estatal, enquanto outro
setor procuraria interessar
deputados e senadores numa
luta pela revogação do arti-
go 162 da futura constituição.

Os próprios dirigentes da Pe-
trobrái, segundo informações
da Bahia, teriam se interessa-
do pela campanha iniciada por
líderes sindicais da empresa,
como é o cato do General
Oriovaldo Lima, superinten-
dente da refinaria de Matari-
pe, que declarou ver "com ex-
trema simpatia êsse movimen-
to de esclarecimento, que é
ordeiro e não fere as leis do
Pais. em defesa da Petrobrás".

Por outro lacio, em São Pau-
lo, continuam inteiramente pa-

ralisados, não sc sabe por in-
fluências cie que forças, os in-
quentes abertos depois da vi-
tória de março de 64, contra
líderes comunistas que agita-
vam a refinaria de Cubatâo ao
tempo do Governo do Sr. João
Goulart, segundo denúncia do

, engenheiro Cláudio Carlos Go-
dlnho e do Capitão Afonso
Blum, daquela refinaria.

O primeiro Inquérito íeito
na refinaria de Cubatão, de-
pois da Revolução de 31 de
março, acusava os líderes co-
munistas da Petrobrás de sa-
botagem a partir da véspera
da Revolução — 30 de março— como a paralisação da ca-
sa de força da refinaria, pa-ralisaçáo do bombeamento de
combustível para São Paulo e
outros atos típicos. O enge-
nheiro Cláudio Godinho pos-
sui farta documentação sobre
as atividades subversivas den-
tro daquela refinaria da Pe-
trobrás, atividades que até ho-
je continuam sem punição.

Castelo submeteu ao Senado
a indicação de Golberi
para o Tribunal de Contas

Brasília (Sucursal) — O Presidente Castelo
Branco submeteu ontem ao Senado a indicação do
nome do General Golberi do Couto e Silva, Chefe
do SNI, para o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União, ao mesmo tempo que o Prefeito
Plínio Cantanhede, por sugestão do próprio Presi-
dente, preparava a mensagem de indicação do nome
do Secretário de Imprensa José Vamberto para o
Cargo de Ministro do Tribunal de Contas do Distri-
to Federal.

Também o subchefe do Gabinete Civil da Pre-
sidência, Sr. João Augusto Didier, teve seu nome in-
dicado ao Senado ontem à tarde: ocupará uma das
vagas de juiz federal substituto em Brasília.

para Rondônia; Caries Augus-
to Thibau. para Roraima: Jo-
viano Caldas de Magalhães,
substituto, para o Acre, e Má-
rio Mondino, para o Rio Gran-
de do Sul.

Grupo da ARENA reúne-se
hoje para a discussão das
presidências das Comissões

Brasília (Sucursal) — O grupo não udenista da
ARENA — que já encaminhou ao Líder Raimundo Padi-
lha um abaixo-assinado, propondo critérios para a escolha
de nomes para a composição das Comissões Técnicas da
Câmara — terá hoje uma nova reunião, para debater
o problema das presidências desses órgãos e a questão de
se seguir ou não a origem partidária dos seus integrantes.

O documento entregue ao Sr. Raimundo Padilha não
apresenta divergências fundamentais dos critérios que fo-
ram anteriormente adotados pela liderança, em comum
acordo com o Sr. Ernânl Sátiro, para o preenchimento
das vagas destinadas à ARENA nas Comissões, sendo a
principal inovação o limite de três representantes por Es-
tado, em cada uma

JUIZES FEDERAIS

Por interferência do próprio
Ministro da Viação, um íilho
e um sobrinho do Marechal
Juarez Távora— Srs. Juarez
do Nascimento Fernandes Tá-
vora Filho e Paulo Laetano
Távora — desistiram de suas
indicações para cargos d. juiz
federal substituto em Pernam-
buco e de juiz federal titular
em Brasília, respectivamente. A
mensagem de retirada de seus
nomes foi encaminhada ao Se-
nado ontem à tarde.

Com essa desistência, o ba-
chorei Oto Rocha, que tivera
seu nome anteriormente indi-
cado para juiz federal substi-
tuto em Brasília, passou a ser
lançado para a vaga de juizfederal titular.

Seguiram ainda para o Se-
nado as mensagens de indica-
ção dos seguintes juizes fe-
derais: Maurício Pais-Barreto,

ALEGRIA NO TRIBUNAL

Os Ministros do Tribunal de
Contas da União que se en-
contravam ontem em Brasilia
receberam com satisfação a
indicação do General Golberi
do Couto e Silva para aquela
Corte, acentuando todos que"êle é dos mais cultos oficiais
do Exército e homem dos mais
probos".

O Ministro Vergiuiaud Van-
derlei, que não conhece o Ge-
neral Golberi, lembrou que
ainda na tarde de ontem um
dos ministros do Supremo Tri-
bunal Federal dissera-lhe que"O General é um autêntico
bacharel".

REIVINDICAÇÕES

Na reunião de hoje, o grupo
liderado pelos Srs. Tcóciulo de
Albuquerque, Último de Carva-
lho e Arnaldo Cerdeira vai dis-
cutir um nôvo critério no que
se refere às presidências das
Comissões, acreditando-se que
seja reivindicado o respeito às
antigas origens partidárias de
membros nfio reeleitos.

DOCUMENTO

O documento entregue ao Sr.
Raimundo Padilha, com deze-
nas de assinaturas, é o se-
guinte:"Os abaixo-assinados, cientes
dos critérios em estudos para a
composição das Comissões Téc-
nicas da Câmara dos Depu-
tados, vêm propor a V. Ex*
que elas sejam constituídas
com as seguintes observáncias:

A) Será respeitada a recou-
dução dos deputados reeleitos
às Comissões de que faziam,
parte na última Legislatura;

B) Os deputados reeleitos

que queiram mudar, enqua-
crar-se-ão, sem nenhuma pre-
ferência, nas normas gerais;

C) Nenhum Estado poderá
ter mais de três representantes
na mesma Comissão, salvo em
decorrência da letra A;

D) Observadas as disposições
anteriores, as vagas restantes
serão distribuídas pelo proces-
so misto de região e proporção
numérica das bancadas esta-
duais. Isto é, antes atender-
se-á os Estados ainda sem re-
presentação e em seguida as
sobras serão dadas em propor-
ção ao número de deputados
dos bancadas de cada Estado:

E) A indicação dos novos ti- * '
tulares será feita em lista subs-
crita'pela maioria da bancada
do Estado, a quem caiba a va-
ga."

Essas normas, de um modo
geral, estão sendo adotadas pe-la liderança da ARENA, com
exceçáo do problema de se li-
mitar o número de represen-
tantes estaduais em cada Co-
missão.
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Novas chuvas encnem vários *

pontos e impedem o tráfego

A CHEIA DE BOTAFOGO

Com a intensificação das
chuvas às 18_30m, a Rua Vo-
luntàrios da Pátria tornou a
encher da esquina da Bua So-
rocaba para a Praia de Botafo-
go, impedindo as enxurradas o
tráfego nas pistas 

'junto ao
meip.-fio.

A enchente, que só escoou por
volta das 20 horas, invadiu tam-
báiri as esquinas das Ruas das
Palmeiras e Dezenove de Peve-
reii'0, que ficaram com água
acima da calçada até a Rua
São Clemente.

CONGESTIONAiMENTO

O, t r à f e go ficou totalmente
congesticnado em Botafogo e
Copacabana, sendo ainda maia
prejudicado nas ruas atingidas
pelo'. racionamento entre 18 e
20 horas.

¦No Jóquei Clube e Jardim Bo-
lânlso, a chuva torrencial que
caiu às 19 horas formou gran-
des poças junto, à cçlçada, mas
não chegou a haver enchente,
p:_que as enxurradas encon-
traram salda para a Lagoa Ro-
drigode Freitas.

Uma Kombi e um Aero Wil-
lys, que derraparam e viraram•para a contramão, fizeram
congestionar o tráfego também
na Avenida Presidente Vargas,
na última pista do lado ímpar.

Devido ãs novas chuvas que
caíram sôbre a Cidade, nos

dois últimos dias, o carioca
viu-se temporariamente livre
da poeira mas sabe que ela vol-
tara tão logo cessem às chuvas
e com maior intensidade ainda
pois além da lama que ainda
aião íôra recolhida desde os
últimos temporais, há 15 dias,
maior quantidade de terra e
detritos voltou a sujar as ruas.

Com os seus técnicos preo-
cupados com o problema da
poeira e da poluição atmosfé-
rica, o Instituto de Engenharia
Sanitária da SURSAN apres-
sou os trabalhos de montagem
da primeira estação mestra de
registro da poluição do ar, que
será instalada hoje às 11 ho-
ras no terraço do Palácio da
Justiça, seguindo-se a instala-
ção de outras 19 em outros
pontos.

COMBATE A POLUIÇÃO

A instalação das estações faz
parte de um programa de com-
bate à poluição atmosférica
através do Instituto de Enfie-
nharia Sanitária da SURSAN,'qué constará de várias mecii-
das legislativas, cuja aplicação
terá caráter policial, atuando
sôbre empresas de ônibus, in-
dústrias e outros focos de po-
luição do ar.

Durante a instalação da pri-
meira estação de registro de
poluição, o Diretor do Institu-

to de Engenhia Sanitária dará
uma entrevista à imprensa, ex-
plicando o programai de açno
e combate à poluição atmos-
férica, que será brevemente
desfechado para conter o abu-
so e proteger a população de
uma série de moléstias causa-
das pelas impurezas que são
lançadas, de diversas maneiras,
em zonas urbanizadas.

SERVIÇO DE
EMERGÊNCIA

O Diretor-Geral do Departa-
mento de Estradas de Rodagem
do Estado da Guanabara tor-
nou efetivo e de existência per-
manente o Serviço de Emer-
gência que vinha funcionando
em caráter excepcional, para
atender à cidade nos últimos
temporais. Trata-se do mesmo
Serviço que vem atendendo aos
Bairros de Laranjeiras, Santa
Teresa e outros. __

, O nôvo órgão pode requisitar
pessoal, material, máquinas e
equipamentos, bem como viatu-
ras e tudo o mais que se fizer
necessários, nos casos de cala-
midade, em caráter de absoluta
prioridade. Os servidores requi-
sitados ficarão subordinados ao
Serviço de Emergência, que
passa a integrar à estrutura
técnico-admlnlstratlva do DER-
GB.
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Outro dia sem praia!
(Charge de Lan)

Câmara critica Negrão coni violência
Brasília (Sucursal)' — As

criticas ao Governador Negrão
de Lima, ontem, na Cámarji,
cios Deputados, foram tão vio-
lentas que levaram o Presiden-
te daquela casa do Congresso,
Sr. Batista Ramos, a interrom-
per os debates para advertir os
deputados, lembrando a neces-
sidade de que cada parlamen-tar, a bem do decoro, deve po-liciar a própria linguagem.

Contestado pelo Deputado
Gama Pilho, o Sr. Raul Bru-
nlni afirmou que "a saída de-
mocrática, se é que o Sr. Ne-
grãpde Lima tem um resquício
de dignidade moral e de respel-
to às vitimas que está fabrican-
do, é a renúncia do Governador
Café-Society."

Depois de comentar o desa-
bamento da Rua dos Arcos, o

Sr. Raul Brunini leu, para que
conste dos Anais, a pesquisa de

. opinião pública realizada pelo
JORNAL DO BRASIL, acres-

. centando: "O Governo Negrão
de Lima não tomou providén-cias na catástrofe do ano pas-
sacio. E o Congresso deu NCrS5
milhões (cinco bilhões ííe cru-
zeiros antigos), num crédito
extraordinário, para que Ne-
grão de Lima atendesse aos
resultados da catástrofe. Nin-
guétn sabe onde foram pararesses recursos, pois os fatos se
repetiram nos mesmos locais."

Respondendo ao Deputado
Gama Pilho, o Sr. Raul Bruni-
ni esclareceu que no seu dis-
curso anterior não pedira a in-
tervenção na Guanabara. "Eu
disse que, diante de tal calami-

' dade, só haveria um remédio,

fe-que seria a intervenção
deral."

E frisou:"A única saicia democrática
para a Guanabara — se é que
o Governo que lá está tem sen-
sibllidacle moral — seria a re-
núncia do Governador que está
envergonhando o cargo. Seria
esta' a saída democrática, aplau-
dida pela população que já não
agüenta mais. Ninguém sabe
qual a familia que será atingi-
da. Hoje, foi o desabamento de
um prédio em uma rua comer-
ciai da Guanabara, em lugar
antigo e tradicional- As vitimas
lá estão chorando a desklia de
um Governo que nada faz, Go-
vêrno absolutamente inerme,
inerte, inepto, medíocre e cor-
rupto. Esta a definição do Go-
vérno da Guanabara." ¦

Cômico continuará atacando
— O Governador Negrão de

Lima, deve estar muito satis-
feito com a queda dos prédiosdá Rüa dos Arcos, porque ele
só está aí mesmo para ver a
banda passar e edifício cair— afirmou ontem o radialis-
ta côriuco Silvino Neto, que vai
ser processado na 6." Vara Cri-
minai "só porque falei umas
verdades contra o hemenzi-
nho".' ¦

- Apesar de ter sido íeita a
denúncia de crime de injúria
e difamação pelo Promotor Ar-
tur Maciel Correia Méier, o Sr.
Silvino Neto disse ao JB quecontinuará fazendo as suas cri-
ticas ao Governo estadual nos
seus programas da Rádio Gua-
hàbara "doa nos calos de quem
doer"'.

Com 35 anos de militância
no rádio brasileiro e com vá-
rias prisões devido à sua co-
ragem dc criticar os erros des
governantes desde os tempos
do Estado Nôvo, o Sr. Silvino
Neto afirmou que não está
atemorizado diante da ameaça
do Governador Negrão de Ll-
ma, esclarecendo apenas que a
denúncia não deve ser íormu-
lada contra os diretores da Rá-
dio Guanabara, "porque sem-
pre assumo a responsabilidade
do que falo no microfone ou
íora dele".

— Ninguém merece punição— disse — por eu ter emitido
em meu programa conceitos
sôbre um Governador Já pès--lmamente conceituado. O queêsse Governador está queren-

do é fechar todos os jornais,
programas dc rádio e televisão,
que usam da liberdade de cri-
ticá-lo francamente, a exem-
pio do que fiz ao endossar a
denúncia de dezenas de mora-
dores de Catumbi a propósito
da negociata Imobiliária que o
grupo do Negrão está reali-
zando naquele bairro. __oe foi
o meu crime. Mas não vou
ímrar. Sábado, no meu pro*
grama de quadro horas na
Guanabara, vou mandar mais
brasa prá cima do Governa-
dor sôbre casos de enchentes
naturais e de seus amigos que
estão enchendo os bolsos com
o dinheiro do povo!

Flagelados voltarão aos barracos
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'x: G Governo do Estado anunciou a
sua solução para as 339 famílias fia-
geladas que estão habitando os gali-nheiros da Fazenda Modelo, após um
levantamento socioeconômico feito pe-la Secretaria de Serviços Sociais ter
concluído: reparar os barracos que fo-
ram parcialmente atingidos e liberar
os que moram em zonas perigosas quetenham sido desinterditadas pelo Ins-
tituto de Geo técnica.

Para os flagelados que há mais de
15 dias estão na Fazenda Modelo e ti-
veram seus barracos totalmente des-
truídos, o Governo não encontrou ain-
da solução. A Secretaria de Serviços
Sociais não tem ainda informações sô-
bre a data de remoção dos flagelados
atingidos nas' últimas enchentes, nem
especificou como e quando serão fei-
tos os serviços de reparo nos barracos
parcialmente destruídos.

Desabamento nos Arcos, página 7
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que esperava

j.;X. -lc...para recebê-lo
A CTB autorizada pelas autoridades competentes lança
um Programa que permitirá a instalação, no Rio, de
150.650 novos terminais telefônicos (para começar)-
Você será chamado nos próximos dias-Pagamento di-
vidido em 28 prestações - Veja onde apresentar-se -
As obras já começaram.lu

_ffiflw
Você será chamado pela

ordem cronológica
de inscrição

Você não precisa se precipitar.*Tudo foi planejado-para não haver tumulto.
Acompanhe pelos jornais os editais da

chamada e apresente-se quando iorem
convocados os inscritos no mesmo ano que você. A chamada
será feita rigorosamente na ordem cronológica de inscrição.

2 Onde apresentar-se
Trés postos de atendimento

aos inscritos convocados serão
abertos, no Centro, na Zona Norte,

e na Zona Sul.

3 
Você terá o seu
telefone...

e receberá títulos
da Telefônica

O Plano de Expansão da Companhia Telefônica
Brasileira baseia-se nos recursos' obtidos através de

um programa de participação popular no capital da empresa.
Isto quer dizer: participando déste programa, você se to.nará possuidor de

títulos da CTB. Portanto, o que você vai fazer não é uma despesa, mas
sim um investimento em títulos de uma das maiores empresas do pais. E os

títulos que você adquire, representando o valor da contribuição, sâo
negociáveis-como negociável também èo respectivo telefone. Este sistema
já vem sendo adotado em várias cidades do pais, com excelentes resultados.

4 O pagamento, é facilitado em
.28 prestações

Você tem 28 meses para pagar a sua
participação no Plano de Expansão da
Companhia Telefônica Brasileira. A primeira
prestação deverá ser paga no momento da con
firmaçáo da inscrição dentro do prazo de 5 dias
úteis estabelecido pelos editais de chamada. Se fór de
sua conveniência, a CTB concederá um- prazo adicional
mais 10 dias úteis, para a efetivação do t.» pagamento,
demais, vencer-se-ão mensalmente.

__
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ér%_5
Seu telefone
a curto prazo

A primeira etapa do Plano de
Expansão da Companhia Telefônica
Brasileira objetiva a instalação
progressiva de 150.650 novos
terminais (cada terminal representa

um telelone nôvo e suas extensões)
na cidade, no decorrer dos próximos 40 meses

6 
As obras do
Plano de

Expansão já
começaram

' Importantes realizações de infra-estrutura precederam o
lançamento déste programa. Todos os equipamentos já foram encomendados.
Inúmeras obras já vem sendo processadas, como a construção de novas
centrais e ampliação das atuais, instalação de cabos e terminais no Centro.
na Zona Norte e na Zona Sul. Sâo iniciativas como estas que
permitiram a chamada dos primeiros candidatos apenas urrTrnès
depois da assinatura do contrato de compra do equipamento
para ampliação da rede telefôriica.

7 
Benefícios
até para

quem já tem
telefone ifl

A rede telefônica da Guanabara,
que funciona hoje em regime de -

sobrecarga *e dai os problemas,
como a demora do ruido de discar,

. e outros contratempos - será'grandemente aliviada com a instalação
dos novos terminais, passando a

operar em regime normal. Por outro
lado, os atuais assinantes verão
ampliadas as suas possibilidades

de se comunicaf pelo
telefone.

COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA
— procurando servir sempre melhor

_________
[PUNO DE
lEXPANStO §
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Descendentes
de Herodes

Mário Martins
Novamente a agência te-

legráfica norte-americana
United Press divulga: "O
Brasil pediu ajuda aos Es-
tados Unidos para resolver
seu problema demográfico,
informou ontem a Agência
do Desenvolvimento Inter-
nacional". Antes, em agôs-
to do ano passado, havia sl-
do difundido o seguinte te-
legrama: "O Secretário de
Estado Dean Rusk comunj-
cou à Câmara dos Represen-
tantes dos Estados Unidos
que o Governo brasileiro pe-
diu ajuda ao Governo nor-
te-americano para estudos
demográficos • q u'e poderão
conduzir a um programa de
controle de natalidade",
i Na ocasião as autoridades
brasileiras apresentaram um
chôcho desmentido. É possi-
vel que o mesmo torne a
ocorrer agora. Não basta is-
so, porém. Estamos diant»
de um dos mais graves fa-
tos até aqui atribuídos ao
atual Governo brasileiro,
tanto por solicitar ajuda es
trangeira para um assunto
estritamente do interesse do
Brasil, quanto por estar de-
fendendo um objetivo intei-
ramente contrário aos inte-
rêsses nacionais e em franca
oposição à consciência do
povo brasileiro.

A ser verdadeira a infor-
mação, nenhum ato se en-
quadraria tão ajustadamen-
te aos conceitos de traição à
pátria quanto êsse. Estaria-
mos, inteiramente à revelia
da Nação,1 secretamente,
friamente, impedindo , q u e
nascessem milhões de crian-
ças brasileiras por processos
preventivos de extermínios
em massa. Assim, além de
lesa-pátria, o atual Govêr-
íno teria de ser classificado
em crime de genocídio.

Como se vê, a questão é
gravíssima, sobretudo quan-do já há denúncias em con-
gressos médicos locais quan-
to ao emprego em hospitais
públicos e sem o consenti-
mento e conhecimento das
pacientes, de métodos com-
pulsórios de esterilização da
mulher brasileira.

A verdade é que sob o ra-
ciocínio nazista de qué só
os mais capazes é que devem
procriar, lá, na Alemanha,
por motivos raciais e, aqui,

cpor pretextos econômicos, a
guerra à criança brasileira
se encontra subterrânea-
mente desencadeada e, ao
que parece, por inspiração
estrangeira, isto é, do pró-
prio Governo dos Estados
Unidos. Dizem eles que te-
mos excesso de bocas quenão poderão ser eternamen-
te alimentadas por "Tio
Sam".

A alegação é atrevida e
nos envergonha em face da
satelitização a que submete- i
ram o Brasil nestes três
anos. A razão, porém, é bem
outra. O Brasil é, de fato,
um dos países de maior cres-
cimento demo gráfico do
mundo. Sua população, en-
tretanto, ainda é e será
bastante rala para a
i m e n sidão territorial que
possuímos. Ainda hão temos
dez habitantes por km2.
Mesmo assim, segundo as
estimativas, na marcha em
que vamos, ao se iniciar o
próximo século, teremos
uma população maior que ados Estados Unidos na mes-
ráa ocasião. Quer dizer:
aproximadamente em trin-
ta anos o Brasil terá a maior
população'das Américas. Tu-
do indica que, nessa oportu-
nidade, já não seremos um
País de analfabetos, apenas
exportador de artigos de so-
bremesa e de minerais embruto. Querem, pois, impe-
dir que se cumpra o vatici-
nio universal de que o Bra-
sil será a grande potênciamundial a ser revelada no
ano 2000.

Entre nós, de uns tempos
para cá, sob o pretexto desegurança nacional, mil cri-mes são cometidos. Contra
tudo, contra todos. Que filo-sofia de segurança nacional
é essa que não procura pre-servar o direito de nascer
em nosso solo, ao mesmo
tempo que importa naturais
de outro país para orientare controlar todas as ativi-dades públicas e privadasdentro de nossas fronteiras?

A segurança nacional, ho-
je em dia, tem seus concei-tos inteiramente distorcidos.Em conseqüência, nunca, emtempo algum, a soberanianacional vive dias tão peri-clitantes.

Carta do leitor
O valor da crítica

O Ministro da Saúde, Sr.Raimundo de Brito, escreveo seguinte:"Quando deixamos o car-
go de Ministro da Saúde,
que exercemos com entu-siasmo, embora sem brilho,desejamos apre sentar-lhe
nossos agradecimentos pelacolaboração que nos deu és-se prestigioso órgão da im-
prensa brasileira, durantenossa permanência naquele
pôsto. Embora fazendo res-trições a algumas da.s ativi-dades do Ministério, nãodeixou o JORNAL DO BRA-SIL de contribuir, de modoexpressivo, para que se tor-nasse menos árdua a tarefa
que tínhamos aos ombros.Discordar é, também, umaforma de colaborar. Dai asinceridade do nosso reco-nhecimento."

JORNAL DO RAQTT
Coisas da política

Diretor-Presidente:
C. Pereira, Carneiro

Rio, 8 de março de 1967
Diretor:

M. F. do Nascimento Brito
Edltar-Chefe:

Alberto Dinej

Quebra de Continuidade
Em país civilizado, Governo c o exercício

impessoal do Poder. No Brasil- estamos ainda no
estágio cm qüe os governantes se esmeram cm
personalismos. Não contam os programas, porque
mais importante do que a continuidade das obras
é a apropriação pessoal dos efeitos, muito mais
do que os resultados.

Por isso, ao fim dos períodos, repete-se inya-
riàvclmente o espetáculo: nem os governantes se
lembram de confrontar o que fizeram com o que
deviam ter feito, nem as oposições exercem . o
dever de cobrar os resultados em razão dos pro-
gramas. Já que falta a mentalidade programática,
o sucessor sc sente desobrigado de continuar qual-
quer coisa. Desacostumados dos programas, não
nos lembramos de cobrar continuidade.

No processo democrático de 46, as sucessões
presidenciais levaram ao Poder, em todas as opor-
tunidades, forças que estavam em divergência com
os Governos. Em conseqüência, a experiência de-
mocrática se ressentiu da í quebra de continuidade
administrativa. Nos países desenvolvidos, no en-
tanto, o panorama é oposto ao quadro brasileiro:
a administração não é interrompida pela prática
da mudança de todos os comandos ao mesmo
tempo.

É ilustrativo citar o exemplo do primeiro
grande plano de Governo que o Brasil montou, no
início do regime democrático de 46: nunca mais
se ouviu falar do Plano Salte, depois de terminado
o mandato presid&icial do Marecbal Eurico Gas-
par Dutra. A primeira sucessão de Poder, que
transfere a administração a forças do mesmo es-
quema, c a que estamos assistindo. No entanto, a
julgar pelas aparências, alguns dos futuros Minis-
tros reeditam espetáculo do personalismo, que co-
meca pelo repúdio indiscriminado a tudo que íoi

laboriosamente conseguido nos últimos três anos.
Os sinais de hostilidade.setorial autorizam a pre-
visão de que as mudanças, em todos os campos de
ação governamental, se farão no vellio estilo.

Este descompasso, repetido a cada transmissão
de Poder, tem como conseqüência' fatal a dimi-
niiição dns responsabilidades, pois quem começa
a administrar se dispensa de oferecer resultados.
Como todos recomeçam sempre, ninguém está obri-
gado a prestar contas. As mudanças que atendem
exclusivamente ao instinto de alterar expõem tam-
bém os governos em organização a todos os tipo>
de pressão. Forças e interesses vivem à espreita da
oportunidade.

Outra conseqüência lamentável dêsse compor-
lamento crônico é o toque de improvisação de que
se valem os que cbegam ao Poder: como não se
preparam programas dc ação, o jeito é apelar para
slogans. _. _ frases de apelo são o sucedâneo para
o despreparo. Compromisso programático é que
não bá e, por isso, ao término dos mandatos, não
se apresentam os cobradores dos resultados, nem
ninguém se sente devedor de explicações.

A improvisação se personifica nas fórmulas
geiiiais. Em lugar das soluções de bom senso,
simples e diretas, os governantes preferem as fór-
mulas complicadas. Na bora de determinar pro-
vidências para aumentar o número de saJas de
aula, sempre aparece alguém para propor a com-
pra de computadores eletrônicos, que caberiam
depois das medidas práticas.

Há nos navios um lembrete para os momen-
tos de troca dos comandantes, com um conteúdo
válido para o Brasil: Não mude tudo,; dê uma
oportunidade ao antigo comandante, porque pode
ser que êle tenba razão.

Momento de Energia
Um prédio da Rua dos Arcos desabou na

manhã de ontem. Eslava desapropriado, dentro dos
planos de urbanização da Lapa, mas lá continuava,
tranqüilo, com seus moradores que desafiavam a
morte por não lerem para onde ir, por inércia pró-
pria e por inércia governamental. Morreram sete,
outros saíram feridos. Mais um acidente neste
imenso Hospital de Acidentados em que se trans-
formou o Rio. SS^~<<.S_i,,ir:.s .....,

Um aspecto, no entanto, retira a tragédia da
Rua dos Arcos da grande tragédia geral do Rio.
Um aspecto positivo. Ao chegar ao local do desas-
tre, o Sr. Paula Soares, Secretário de Obras, não
mandou abrir nenhum inquérito. Mandou demolir
os demais prédios da rua, até o número 37. Assim,
ontem de manhã, pela primeira vez, o Secretário
de Obras deu à cidade desamparada a impressão
dc que pelo menos uma autoridade do Governo
exerce autoridade, de que alguém enfrenta afinal
a catástrofe no ritmo que as catástrofes reclamam.

O Secretário Paula Soares evidentemente não
telefonou ao Palácio pedindo instruções. Agiu na
base da autoridade que lhe confere p pôsto que
ocupa e a.cidade espera em Deus que o bisonho
Governo que tem não considere o Secretário de
Obras como um impulsivo. Não o culpem, porfavor, por não haver aplicado.a catajdasma.de
costume.

As autoridades que a têm, precisam exercê-la
ao máximo nestes dias sombrios. Êste artigo está
sendo escrito ao som da chuva que tomba forte
sôbre a cidade e as notícias que temos dos quatrocantos do Rio não são tranqüilizadoras. Em La-

ranjeiras, principalmente, onde cadáveres de viti-
mas continuam mergulhados cm seus túmulos de
caliça e traves, bá pedras ainda por tombar. Ali
mesmo, onde «e despenbou a outra. Toda a encos-
ta das ruas transversais à Fonte da Saudade, no
Humaitá, apresenta perigo iminente de desliza-
mentos. Na Travessa S. Sebastião, na Urca, mora-
dores apavorados não ousam ficar em casa mal
Recomeça a chuva, ameaçados por um imenso pe-
nedo. O mesmo temor ganhou a Tijuca, o Catete,
a Ilha do Governador. O ritmo de catástrofe faz
com que só sejam atendidos pedidos de socorro
quando já existem vítimas. Só com um recibo de
mortos terão auxílio os sobreviventes.

Taça o Governo a legislação a longo prazo
que considerar necessária para quo um dia os ca-
rioeas vivam em segurança. Mas não use tais leis
de efeito remoto para afastar o dever imediato de
desobstruir rios (rios tão pequenos), remover
pedras que ameaçam casas, ter em mobilização
permanente um exército dc trabalhadores dota-
dos de todos os meios de lutar contra a calami-
dade. Peça ao próprio Exército, com E maiúsculo,
que auxilie na tarefa de proteger contra a catas-
trofe o povo carioca.

Existe realmente um estado de calamidade
no Rio. O que pedimos é que o Governo s.e con-
vença disto, que o Governo olhe pela janela e
veja o que se passa, que o Governo se deixe afinal
contaminar pela energia que um de seus Secreta-
rios demonstrou na Rua dos Arcos. Nós não acusa-
mos o Governo dc chover. Acusamo-lo de não
querer se molhar.

Eleições Sindicais
Entre as muitas modificações introduzidas na

Consolidação das Leis do Trabalho, através de
decreto-lei, figura a alteração do texto que disci*
píina as eleições sindicais, acrescidas agora da-
obrigatoriedade do voto dos associados nos pleitosdas entidades de classe. Assalariado sindicalizado
que deixar de votar, sem causa justificada, ficará
sujeito à multa de um trinta avós do salário mini-
mo regional.

A primeira ciréunstância a ser assinalada na
matéria é a que diz respeito à sina das leis traba-
lhistas, cuja consolidação foi obra da ditadura c
cuja revisão sc fêz agora também pela via do de>
creto-lei, já que no regime constitucional de 40
houve descaso pela adequação da matéria ao con-
texto democrático. A normalidade constitucional
oferecia as condições ideais para o aperfeiçoa-
mento das leis trabalhistas, pela possibilidade de
debate amplo e esclarecimento de todos os aspec-
tos que incidem na sua apreciação.

Tirante a parle óbvia, especificada na defi--
nição dc inelegibilidades, para os candidatos quenao tiveram aprovadas suas contas no exercício
de cargos de administração, os que houverem le-
sado o patrimônio de qualquer entidade sindical,
òs condenados por crimes dolosos, enquanto persis-tirem os efeitos da pena, os que estiverem priva-dos de direitos políticos, não bá o que objetar
no disciplinamenlo das eleições, que introduziram
a obrigatoriedade do voto para todos os sindica-
lizados.

A parte restritiva apresenta dois aspectos:
um visa a resguardar os pleitos sindicais de ele-
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mentos que não estejam identificados com a classe
e sua entidade local, outro diz respeito à marca
ideológica, pública e ostensiva, dos candidatos.
Como a vida sindical tem sido campo aberto a dois
tipos de liderança, unia vinculada aos governos
c outra de filiação ideológica, sem providências
saneadoras as eleições nas entidades de classe res-
taurarão fatalmente o quadro antigo, em que a
representatividade era mínima: os sindicatos eram
massa de manobra de interesses estranhos «s cate-
gorias profissionais. Em conseqüência, os associa-
dos mantiiibam-se afastados da vida de sua enti-
dade e, da circunstância, valiam-se as lideranças
espúrias, para sc perpetuarem no comando.

Não basta, porém, disciplinar n matéria: é'
indispensável dar a partida para vitalizar com au-
tenticidade a vida sindical. A etapa agora é apres-
sar o fim das intervenções e efetivar cieições, parao que não basta a obrigatoriedade do voto. A re-
gulameutação dos pleitos sindicais é impeditiva. O
absurdo de formalidades chega a ponto de onerar
de forma insuportável a eleição, como na exigên-
cia de cédulas em muitas côrcs.

Em lugar de formalismos. é preciso dar à
regulamentação o sentido operacional que lhe fal-
ta, a fim de que os grupos profissionais sintam
aberto o acesso à manifestação de sua vontade, já
que é praticando o voto que o eleitor aprende a
escolher com responsabilidade. O interesse e a
consciência do eleitorado é que melhoraram a qua-lidade dos candidatos. Em suma, a democratização
da vida sindical é tarefa urgente, em favor do
próprio regime democrático brasileiro.

So a Justiça falará
no caso Pedrossian1

Brasília — Nem cassa-
ção, nem impeachment:
o caso áo Governador Pe-
drossian terá desdobra-
mento exclusivamente na
Justiça, através de recur-
so que êle interporá con-
tra o ato ãe sua ãemis-
são, a bem çio serviço pú-
blico, ão cargo áe enge-
nheiro que ocupava na
Estrada ãe Ferro Noroes-
te ão Brasil.

É uma solução áe toão
surpreendente, que teria
sião ditaáa pelo "espírito
ãe justiça" do Marechal
Castelo Branco, segundo
expressão usaáa por um
deputado ãa ARENA de
Mato Grosso e que logo
encontrou amparo em
esclarecimentos presta-
ãos pelo Senaãor Filinto
MüUer. O fato é aue o
Presidente da Republica
fêz chegar à direção ãa
ARENA estadual a decla-
ração, senão o compro-
misso, de que no ato âe
punição administrativa
.esgoiou-se a interverição
áo Governo federal no
episódio.

Esta informação foi le-
vada a Cuiabá, ontem, pt-
lo Presiãente' ãa Assem-
bléia Legislativa áo "Esta-
do, Sr. Emanuel Pinheiro.
O Vice-Presidente da As-
sembléia, Sr. René Bar-
bour, continua em Brasi-
lia, onde participou de'
uma reunião áa bancaãa
feãeral ãa ARENA maio-
grossense, realizaãa ao
início ãa noite no gabine-
te âo líâer áo Partião, no
Senaão. Regressará lioje,
com instruções comple-
mentares para uma atua-
ção discreta e cautelosa
dos representantes da
ARENA, na Assembléia.
A unidade partidária é
favorecida pelo temor ão
grupo udenista ãe que
possa assumir o Governo
o Vice Lênine Póvoas,
com o qual aquele setor
não vê fórmula adequada
de convivência. Mesmo os
udenistas que mais com-
batiam; o Sr. Peárossian,

como o Deputaão Salda-
nha Derzí, passaram a
uma atitude âe extrema
reserva.

Maior confiança

A revelação ãa conti-
nência âo Marechal Cas-
teio Branco, no caso ão
Governaáor áe Mato
Grosso, repercutiu nos
meios parlamentares âe
moâo a concorrer para
maior fá na ãeclaraçâo
produzida na véspera pe-
lo Ministro ãa Justiça,
Sr. Carlos Meãeiros Silva,
ãe que os pi-ocessos refe-.
rentes à cassação âe
mandatos e suspensão âe
direitos políticos só serão
decididos pelo futuro Go-
vêrno. Estabeleceu-se cli-
ma ãe relativa confiança
no Congresso, que vinha
intranqüilizado pelos ru-
mores sôbre novas puni-
ções revolucionárias, es-
pecialmente a partir da
divulgação ão ato ãe ãe-
missão âo Sr. Peárossian.

No MDB, onãe se ãe-
nunciava o propósito áo
Governo áe criar pertur-
bações políticas, verifi-
cou-se, nas últimas ho-
ras, sensível redução das
apreè7isões. O fantasma' ãas cassações começa a
ser afastaâo pela crença
no prevalecimento âos
interesses do Governo
que se instalará no pró-
ximo dia quinze. A Opo-
sição pôãe, assim, ãesâe
ontem, concentrar suas
atenções no problema âa
frente ampla, para o quecontribuiu a chegaãa ão .
Deputaão Renato Ar-
cher, ãisposto a intensi-
ficar as articulações
dentro da cúpula âo
MDB.

Justo e cortês

Após a reunião âos
Deputaâos e Senadores
da ARENA ãe Mato
Grosso, ontem à noite, o
Senador Filinto MüUer

anunciou que não have-
rá cassação áo manâato
do Governador Peâros-
sian e negou que se ti-
vesse cogitaão sequer áo
seu' afastamento meâian-
te impeachment.

Disse o Líder âa ARE-
NA no Senado que o Ma-
rechal Castelo Branco
foi justo, pois âa :. anel-
ra como o' processo foi
levado à sua mesa para
o despacho final não po-
deria ter agido de forma ,
mais convenie7ite e es-
crupulosa. Puniu o fun-
cionário acusado, mas
assegurou-lhe amplo ãi- 
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reiio ãe ãefesa, possill-litanão o recurso à Jtis-
tiça que seria veãaâo pe-
la aplicação ãos poãêresrevolucionários. E foi .
cortês, acrescentou, poisdeu-lhe conhecimento
antecipado do ato que
praticaria.

O Senaãor Filinto Mül-
ler afirmou que o Gover-
naãor âe Mato Grosso
destruirá na Justiça, sem
que paire qualquer ãúvi-
áa, todas as denúncias
contra êle formuladas.
Lembrou, que sindicân-
cias anteriormente reali-
zaáas sôbre a adminis-
tração Peárossian na Es-
traãa áe Ferro Noroeste
áo Brasil concluíram porelogiar sua atuação.

Sustenta o Líãer ãa,
ARENA no Senaão que o .-.
inquérito aáministrativa ¦¦
que deu motivo à ãemis-
são ão Sr. Peárossian te-
ve como origem áenún-
cias moviáas por inte-
rêsses políticos e que os
fatos nele alegaâos não
resistirão ao exame juâi-
ciário. Segunão o Sena-
dor, as principais de-
núncias procedem ãa an-
tiga direção municipal
âa ARENA âe Bauru, Es-
taão áe São Paulo, e ão
engenheiro José Ferrei-
ra, que acabou por con-
fessar que tomara a ini-
ciativa a p eâião áo
Deputado Herbert, Levi.

Três almirantes
Martins Alonso

Numa' das melhores
fases de minha vida, no
Bairro de São Cristóvão,
conheci três meninos vo-
cacionados para, na épo-
ca, a bela e futurosa car-
reira da Marinha. Acom-
panhei de perto a mar-
cha ascensional dos três
que se destinavam à vida
do mar e atingiriam o al-
mirantado. O primeiro
teria quatro ou cinco
anos quando sua tia Do-
na Asta Hammann, ml-
nha mestra na escola pa-
roquial, o levava à missa
na matriz. Eu era diária-
mente, antes de entrar
na escola, o acólito nas
missas. O menino, cabe-
los louros parecendo um
alemãozinho, estava qua-
se sempre vestido à
marinheira, como a pre-
nunciar a vocação que o
aguardava. Recordo-me
de quando ingressou na
Escola Naval e começou
a galgar os primeiros
postos até chegar ao Co-
mando Superior da es-
quadra.

Hoje é o Ministro que
vai assumir. O segundo
era um menino austero e,
quando tenente, já tinha
um aspecto de almirante
britânico. Outra vocação
irreversível. Seu pai, Pro-
fessor João Camargo, a
quem conheci no meu
tempo de estudante e
com o qual já formado,
dialoguei inúmeras vezes
no bonde São Januário,
foi um educador operoso
e sábio. Tinha o segredo
de conquistar a admira-
ção dos discípulos, não
apenas pela vivacidade do
seu espírito, mas so-
bretudo pelo sadio oti-
mismo que transmitia e
uma plena confiança nos
êxitos da educação na-

cional, para a qual tan-
to contribuiu fundando
e dirigindo escolas. 'Seu
filho, Sílvio Camargo,
cuja carreira lhe propi-
ciava momentos de justo
orgulho e também algu-
mas inquietações nas ho-
ras de agitação política,
encerrou a atividade na-
vai no Comando do Cor-
po de Fuzileiros, quando
os soldados receberam
com emoção a sua despe-
dida.

O terceiro, afinal, dei-
xou de existir há duas se-
manas apenas. Êsse era
exatamente meu con-
temporâneo, companhei-
ro de classe. Seu pai não
podia ser um homem
mais simples. Mantinha
a família com sobriedade
e educava os filhos com
zelo inexcedível. Possuía
uma pequena mercearia,
ali mesmo n^a Rua São
Ja n u á r i o. A freguesia
comprava a caderno, nu-
ma época em que os po-
bres podiam viver com
conforto. O velho Isido-
ro não explorava nos
preços e não deixava de
atender quando os ven-
cimentos. atrasavam ou
o devedor era alcançado
por um jgolpe da adver-
sidade. Um homem bom
que encontrava perfeita
colaboração na espôsa e
nos filhos.

Naquela casa todos es-
tudavam, ansiando os ra-
pazes pelas carreiras li-
berais e as moças pelo
magistério. Mas nenhum
deles superava o segun-
do dos jovens, entre Pre-
derico e Emílio, que so-
nhava com a admissão
na Escola Naval, tão logo
completasse a idade para
inscrever-se. No Pio Ame-
ricano, êle se destacava

na matemática, a mate-
ria mais exigida para in-
gressar na escola de as-
pirantes. No dia das pro-
vas, estava confiante e
tinha motivos para isso.
A um repasse da mate-
ria, o Professor Castilhos
predisse inclusive a cias-
siTicação alta que lhe ca-
beria. Até aquele momen-
to, Hercolino Cascardo,
nas horas matinais, para
suprir a falta de um em-
pregado, entregava a do-
micilio as compras das .
freguesas, o que fêz até
o dia de se apresentar na

i escola para receber o es-
padim. Todos nós, meni-
hos e jovens do seu tem- .
do, tínhamos por êle )
uma admiração cons-;
tante. N

Altivo e idealista, mas
corajoso acima de tudo,
aceitou participar de
uma conjura contra um
mal Governo. Foi traído
pelos inspiradores do mo-
vimento e, para não se
render, saiu com a belo-
nave do seu comando,
ainda como tenente, fun-
deando num porto sul-
a,mericano. Mas não
causou destruição, nem
eliminou vidas,. Voltando
ao país, sob o domínio
dos tenentes, exerceu
uma interventoria. além
de outras funções na '
própria carreira. E, quan-
do se aliou ao grupo dos
que divergiam do poder
arbitrário, foi acusado e
julgado. Isento de culpa,
afastou-se da vida públi-
ca. Os escritores da his-
tória militar não devem
esquecer a biografia
do Almirante-de-Esqua-
dra Hercolino Cascardo,
nem se omitir na citação
dos seus méritos.-
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Casarão desaba na Rua dos Arcos.
Oito pessoas morreram e

outras nove sofreram ferimen-
tos, quando um casarão de
mais de 60 anos, localizado na

v Bua dos Arcos n.° 23, desabou
na manhã de ontem, em con-
seqüência de uma rachadura
que aparecera há dois anos e
que horas antes do desaba-
mento já tinha 10 centímetros
de largura.

Quase todos os outros pré-
dios da Rua dos Arcos estão
na mesma situação, pois logo
depois do desabamento do edi-
íício n.° 23 o Governo do Es-
tado resolveu interditar todas
os casas do lado Impar e tam-
bém o n.° 54, que deverão ser
demolidos nos próximos dias.

Cerca de 40 minutos após o
desabamento do casarão, onde
funcionava uma oficina mecâ-' nica, uma oficina de acordeões
c a Padaria A Flor do Brasil,
chegaram os primeiros socor-
ros: soldados e uma ambulân-
cia do Corpo de Bombeiros e
diversos homens da Policia Mi-
litar.

Os primeiros momentos fo-
ram de dificuldade, uma vez que
os bombeiros rião sabiam por ¦
onde começar o salvamento.
Quatro pessoas — dois homens
e duas mulheres — consegui-
ram escapar no momento .exa-
to do desabamento, sendo con-
duzidos, com escoriações, para
o Hospital Sousa Aguiar.

Quando os bombeiros ainda
decidiam por onde começar,
apareceu um cidadão, que dei-
xou o local sem ser identificado,
apontando para um determina-
do lugar dos escombros. Reti-
rando tijolos e entulhos com
as mãos, os bombeiros acha-
ram a Sr.s Ercília Grossi,
cunhada do proprietário da ofi-
cina mecânica. Somente sua
cabeça estava à vista. Ao lado,
de cabeça para baixo, ainda
ofegante, o cão pastor alemão
Elefante. Ao sustentar sôbre si
uma pesada viga, logo retira-
da pelos bombeiros, o cachorro
conseguiu salvar sua dona,
morrendo depois.

Os bombeiros pediram calma
a D. Ercília, que permanecia
sem um grito de dor, apenas
reclamando de peso sôbre o seu
braço. A esta altura já havia
chegado uma ambulância do
Estado e o médico imediata-
mente providenciou oxigênio.
Aos poucos, com as mãos, os
bombeiros íoram retirando os
escombros em torno da vítima.

Dois metros ao lado, em me-
lhor situação, foi encontrado
o mecânico Norival Ferreira.
Duas vigas, formando uma pa-ralela, impediam que seu cor-
po pudesse ser retirado. Tam-
béni para Lourival foi provi-denciado oxigênio.

Depois de retirarem o pas-

tor alemão e uma viga, com
auxílio de cordas, 55 minutos
após o início dos trabalhos, os
bombeiros puderam levantar
D. Ercília Grossi, que estava
com os dedos do pé machuca-
dos e tinha escoriações nos
braços e nas pernas. Semi-in-
consciente, envolta num len-
çol, D. Ercília Grossi foi le-
vada até a ambulância, onde
lhe aplicaram analgésicos.

Reclamando também do pê-
so sôbre os braços, Lourival
Ferreira foi retirado cinco mi-
nutos após. quando os bombei-
ros conseguiram partir ao
meio as duas vigas que pren-
dlam seu corpo.
Logo após a retirada dos dois,

às 11 horas aproximadamente,
já com turmas de operários da
AdministVação Regional do
Centro do Departamento de
Obras, um guindaste e um
trator, os trabalhos prossegui-
ram em ritmo acelerado, ten-
do em vista que as notícias,
desencontradas, davam a idéia
de que ainda haviam mais seis
pessoas sob os escombros.

ASSISTÊNCIA

Das nove pessoas que sofre-
ram ferimentos, atendidas no
Hospital Sousa Aguiar, apenas
D. Ercília Grossi permaneceu
internada, com fraturas e
ameaçada de perder um dedo
de um dos pés.

A proprietária do prédio,
D. Josefina Pozi, confundiu os
repórteres com policiais quan-
do esteve no Hospital Sousa
Aguiar,.pela manhã, dizendo-se
preocupada com o estado das
vitimas, e confessou que alu-
gava o imóvel clàndístinameri-
te. ficando o Sr. José da Silva
Saneada encarregado de rece-
ber os aluguéis. Disse ainda
que se encontrava em deman-
da com o Estado desde 1942,
para desapropriação do prédio.
FENDA

O torneiro Norival Ferreira,
que trabalhava na oficina me-
canica, no térreo, na ocasião
do desabamento, revelou no
Hospital Sousa Aguiar — onde
íol medicado em conseqüência
de escoriações generalizadas —
que o móvel se apresentava,
de dois anos para cá, com
uma fenda na parede que ò se-
para do prédio n.° 21, sendo
que pouco antes do desaba-
mento a rachadura estava com
cerca de dez centímetros de
largura.
SORTE DUPLA

O Sr. Beethoven Beris, car-
pinteiro, que se encontrava na
oficina de serralheria do l.°
andar no instante em que a .
parte da frente do casarão co-
meçava a ruir, contou no Hos-
pitai Sousa Aguiar que só teve

tempo de correr para os íun-
dos do prédio "enquanto a pa-
rede ia caindo pelos calcanha-
res". O carpinteiro Beethoven
revelou ainda que ganhara
NCrS 8 000,00 (oito miihões de
cruzeiros novos) recentemente
no jogo do bicho.

AZAR

O Sr. José Carlos Moreira
Pinto passava pólo prédio em
direção ao n.° 21 da rua no
mesmo instante em que a pa-
rede externa começava a de-
sabar. Na' corrida para fugir
dos tijolos, teve a sua perna
atingida, sendo medicado no
Hospital Sousa Aguiar.
ESPERA INÚTIL \

A mãe de Milton Gomes de
Almeida — que foi retirado dos
escombros do sobrado já mor-
to —, D. Menailda, permane-
ceu no Hospital Sousa Aguiar
até às 14 horas em estado de
completo desespero, mas na es-
perança de que o filho chegas-
se ainda com vida ao hospital.
Depois de multa hesitação, al-
guém acabou contando a ver-
dade para D. Menailda, qua
perdeu então o controle e pas-
sou a ameaçar que se jogaria
do 10.° andar do edificio onde
mora. na Rua General Caldwell
se Milton não aparecesse vivo,
pedindo cm seguida que "Nos-
sa Senhora a levasse junto". O

-filho, do lfi anos, trabalhava
na oficina mecânica que íun-
cionava no térreo do prédio, em
companhia de Norival Ferrei-
ra.
AS VITIMAS

São os seguintes os nomes
das vítimas do desabamelito
atendidas ontem no Hospital
Sousa Aguiar: José da Silva
Sencada, português, casado, 58
anos, morador no 2.° andar do
prédio sinistrado; Francisco
Andrada de Carvalho, 31 anos,
casado, residente na Rua Vis-
ccnde de Pirajá, 228, ap. 702,
mecânico; Jcsé Carlos Moreira
Pinto, 27 anos, casado, moldu-
reiro, residente na Rua Ambi-
ré Cavalcanti, 719, no Rio Com-
prido; Norival Ferreira, 31
anes, solteiro, morador na Rua
Monteiro de Barros, 608; Vai-
dir Dutra da Silva, 41 anos de
idade, casado, lanterneiro, mo-
rador ria Rua 3, entrada 1,
ap. 207, em Del Castillo; sol-
dado da Polícia Militar Luís
Carlos Bonfim, 23 anos, mora-
dor na Rua Monsenhor Jerô-
nimo, 228, no Engenho de Den-
tro; Odília Ferreira, 67 anos,
casada, doméstica, moradora
na Rua dos Arcos. 23; Teresa
de Oliveira, que não chegou a
ser atendida, e Ercília Grossi,
42 anos, casada, que permane-
ceu internada.

mata 8 e fere
COMPLETANDO O TRABALHO

pesso s

Embora as causas exatas quo
provocarem os desabamentos
dos prédios números 23 e 25 daRua dos Arcos na Lapa sejam
ainda desconhecidas, a idada
dos edifícios, aproximadamen-
te 50 a 60 anos, a sua super-
lotação, as paredes desapnt-
madas em conseqüência das
chuvas e o calor íoram aponta-
dos pelos engenheiros da 2.»
DO, da SURSAN, como as
prováveis causas dos desaba-
mentos.

Embora funcionários da 2*
Administração Regional co-
mentassem "que a maioria dos
prédios estava condenada e jádesapropriada pelo Govêmo",
o Secretário de Obras Rai-
mundo Paula Soares afirmou"que não tinham sido interdi-
tados e que o Governo não po-dia cumprir a desapropriação
por causa dos custos que te-
ria que enfrentar para as inde-
nizações".

HORA DE DESESPERO

— Eram exatamente 8 horas
quando cheguei —, contou o
Sr. José Pedro Toroque, em-
pregado do Estúdio Brito e um
dos sobreviventes do prédio de-
sábado, o n.° 21. Tudo pare-cia normal e não havia ne-
nhum indício que iria aconte-
cer uma tragédia. Quando pas-sei pela oficina de acordeão do
Sr. Jorge Grama, cumprimen-
tel sua mulher, que nós cha-
imávamos de Francesa. Subi
para o estúdio, onde fazíamos
sllk-screen, alguma publicidade
para Esso e fotografias. A hora
exata do desabamento eu não
sei, porque saí correndo paraos íundos da casa, logo que

Técnicos culpam velhice e peso
senti uma trepidação no assoa-
lho. Isso por volta de 8h45m.
De repente, ouvi os primeiros. cstalos do assoalho, quando saí
em -disparada e logo depois
houve um estrondo muito for-
te. Ninguém gritou. Em 20 se-
gundos mais ou menos toda a
parte da frente do prédio esta-
va no chão. Deve haver mais
<3e 200 acordeões sob os escom-
bros, assim como diversos car-
ros, que estavam no andar tér-
reo, na oficina do Sr. José da
Silva Sencadas.
PRÉDIOS AMEAÇADOS

,A maioria dos prédios é de
construção antiga, tendo sus-
tentação de madeira e ferro e
foram construídos para 6ervir
de residências. Com as suces-
sivas adaptações, para servir
a oficinas e aumentar o nú-
mero de quartos, o prédio n.°
23 passou a abrigar, além do3
moradores habituais, os cm-
pregados das oficinas e seus
proprietários.

Por ordem do Secretário
Paula Soares, que esteve no
local dirigindo ós trabalhos,
os prédios do lado impar do
n.o 21 ao 37 e do lado par ode n.° 54 serão demolidos. No
prédio n.o 54, onde íunciona-
va o Bar e Café «Arco de pro-
priedade do português Antô-
nio Ferreira da Silva, houve
um princípio de tumulto, poiífo proprietário, sua mulher efilha não quiseram abandonar
a casa, mesmo depois de umengenheiro da SURSAN tê-lainterditado por não oferecer
nenhuma segurança. Antônio
Ferreira foi obrigado a sair
preso por soldados da PM emesmo assim protestou, dizen-

Quando a chuva apertou
— cerca de 17h40m de on-
tem — os trabalhos de re-
moção pararam, a máqui-
na que tentava derrubar um
dos prédios da Rua dos Ar-
cos também silenciou seus
motores. Quase duas horas
depois da retirada do corpo
do espanhol Amadeo Co-
nhago, foi que chegou uma
viatura do Instituto Médico-
Legal. Durante todo esse
tempo, o padre Miguel Soa-
res, da Paróquia Santo An-
tônio dos Pobres, permane-
ceu junto ao corpo.

A certa altura chegou um
cidadão de óculos, em man-
gas de camisa, perguntando
pela Sr.a Grossi. Uma das
pessoas ao lado informou
que ela ainda estava sob os
escombros. O homem não se
perturbou:

— Pois é, eu sou o Dr. Ve-
ras, médico particular da
família. Ainda ontem estive
aqui para trazer vacinas
para uns parentes deles em
Barra do Piraí. D. Jandira
conversando comigo disse
que, depois do que aconte-
ceu em Laranjeiras, tinha
receio de continuar moran-
do aqui.

Até às 19 horas o Gover-
nador Negrão de Lima ain-
da não tinha aparecido no
local.

Chuvas paralisam a remoção
So depois da queda do

prédio da Rua dos Arcos, 23,
é que o Estado resolveu con-
siderar como perigosos todos
os demais prédios laterais e
ordenou que fossem demoli-
dos (ns. 27, 29, 31, 33, 35, 37
e 54), em função de uma vis-
toria sumária, realizada on-
tem pela manhã.

As autoridades apressa-
ram-se em afirmar que nao
se pode imputar qualquer
responsabilidade ao Governo
pelo desabamento: não há,
no Departamento de Edifi-
cações nenhum laudo de ins-
petoria interditante ne-
nhum pedido solicitando
vistoria e também nenhum
projeto de urbanização atin-
gindo o local, pois o existen-
te de urbanização da Lapa
só atinge o lado par da rua.

NAO TEMOS CULPA

— O prédio caiu de podre,
pois necessitava de obras
que não foram feitas — ale-
gam os engenheiros da Se-
cretária de Obras, que fa-
ziam questão de acentuar
que o Estado não tem a mi-
nima responsabilidade e quedesta vez ninguém podeacusá-lo de incúria ou in-
competência. O Serviço de
Reiacões Públicas da Secre-
taria divulgou uma nota,

dando conta das providèn-cias tomadas:
"Informado do desaba-

mento, o Secretário de Obras
enviou ao local, através do
DER, dois guindastes, pásmecânicas, compressores de
ar e marteletes para a re-
moção dos escombros, com a
ajuda do Corpo de Bombei-
ros. A limpeza dos escombros
e sua remoção do local esta-
rá concluída dentro de 48
horas."

Informou-se na Secretaria
de Obras que os prédios de
números 27, 29, 31, 33, 35,
37 e 54 serão imediatamente
demolidos, pois a vistoria
realizada ontem por enge-
nheiros designados na hora
pelo Secretário de Obras,
que compareceu pela manhã
ao local, sugeriu essa provi-dência. Esses prédios, vizi-
nhos ao sinistrado, além de
abalados pela queda do u.°
23, já estavam velhos e não
oferecem mais segurança,
razão pela qual todos os seus
moradores íoram evacuados
e os prédios imediatamente
interditados.
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Está parede do prédio n.° 25 foi derrubada pelos bombeiros porque oferecia perigo

VIAGEM PARA O DESCONHECIDO

do que "la ficar arruinado,
pois tudo que tinha estava lá
e que além do mais ia receber
a cunhada e uma irmã para
jantar".

TUMULTO

Mesmo depois de saber
que os trabalhes estavam sen-
do dirigidos pelo próprio Ad-
mmistrador Regional, Sr. José
Ovidio Romeiro, o Aspirante
Peixoto, da Policia Militar, de-
sacatou suas ordens e fêz com
que o Administrador se iden-
tificasse, isso porque foi con-
itrariado por êle. O Aspirante
Peixoto não queria que íotó-
grafos e repórteres permane-
cessem no local e procurassem
entrevistar as autoridades es-
taduais;

Quando o Administrador Re-
gional soube da ordem, disse
ao Aspirante "que a imprensa
vinha trabalhando desde o
início dos trabalhos e estava
prestando inclusive uma boa
ajuda e que desta forma au-
torizava os repórteres a per-manecerem no local, ao que oAspirante respondeu de ma-
neira grosseira:"Quem é o senhor? Identl-
íique-se. Qual é seu nome?"

Irritado, o Administrador ti-
rou do bolso sua credencial,
mostrou ao Aspirante e, diri-
gindo-se aos jornalistas, afir-
mou:

Podem continuar seustrabalhos.
Em represália, o Aspirante

tirou todos os soldados que es-tavam guardando o local, per-mitlndo desta forma que po-pulares invadissem o local eatrapalhassem os serviços.
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Qs moradores do lado ímpar da Hua dot Arcos Joram evacuados rapidamente

VOLTA À VIDA

Leia Editorial
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Prédio tinha 4 oficinas
e ainda abrigava gente

No prédio n.° 23 da Rua dos
Arcos funcionavam quatro oíi-
cinas: de automóveis e de tor-
neiro mecânico no andar tér-
reo, e de acordeões e de le-
treirqs no primeiro andar. No
segundo andar residiam o Sr.
Jcié Sencadas da Silva, pro-
prietário da oficina de auto-
móveis, sua esposa Jandira
Grossi Sencadas tí cunhada,
Sr.a Ercília Grossi.

Morava ainda no segundo
andar a Sr.a Maria Odila, num
quarto dos fundos. Tomava
conta, no momento do desaba-
to, dos gêmeos Joel e Jovel, da
12 anos, filhos da Sr.» Iarbas
Alvacir Neime. No instante do
desastre estavam no prédio
cerca de 25 pessoas. Segundo
alguns moradores dos prédios
contíguos, o desabamento se
deu em cerca de 20 segundos,
razão pela qual se salvaram
várias pessoas que correram
para os fundos, ria direçáo da
oficina de torneiro-mecânico,
que quase não foi atingida.
Apenas o banheiro íol soterra-
do, onde se encontrava o ope-
rário Amador Domingues Co-
nhago, cujo corpo foi retira-
do às 16 horas.

A oficina era de proprieda-
de dos irmãos Manolo, Beuito,
Ang-elo e Silvio Sustelo, quesaíram ilesos, assim como os
empregados Honorato Leon
Neto e Lusivaldo Cardoso de
Lima. O operário Euclides da
Conceição sofreu escoriações.
Escaparam também o dono da
oficina de lanternagem de au-
tomóveis, Jcsé Sencadas da
Silva, que fugiu a tempo, fra-
turando, porém, uma perna, e
seu empregado José Teixeira
da Silva, que saíra dois minu-
tos antes do desabamento, pa-ra comprar uma peça numa
loja próxima.

Salvaram-se igualmente, cor-
rendo em direção aos fundo.-? do
prédio, os operários da oficina
de lstreiros Bethoven Feres
Correia, José Pedro Torok e
Alaízo Silva

As 10h30m foi retirada ain-
da com vida a Srtt. Mariam
Odila, que morreu, porém, ao
dar entrada no Hospital Sousa
Ag>uiar. Às 13h30 foi retirado
já morto o operário Milton Go-
mes de Almeida, da oficina da
letrelros. Seu corpo ficou mais
de quatro horas na calçada da
Rua dos Arcos, coberto por um
lençol, à espera da condução do
Instituto Médico Legal. Ò ter-
ceiro corpo retirado foi o do
operário Amador Conhago.

Eram as mais desencontra-
da.s as informações sôbre as
pessoas que ainda estariam so.
temidas, o que aumentou ain-
da o desespero dos familiares
que chegavam aos poucos. Às
1G horas presumia-se que esti-
vessem soterrados: o casal Jo-
sé e Irene Grarma, proprietá-
rios da oíiçina de acordeões,
que teriam ido tomai- café num
botequim próximo e voltado,
pouco antes do desabamento.
Algumas pessoas dizjam, po-
rém, que eles não retornaram
à oficina.

Também estariam soterrados
os gêmeos Joel e Jovel. Sua
mãe, Sr.» Iarbas Alvacir Nei-
me, foi das primeiras a chegar
ao local. D^sse que seus filhos
estudavam num colégio em Pe-
trópolis e tinham vindo passar
o fim de semana no Rio. Es-
tavam no momento na casa do
sua amiga Maria Odila, "que
tomava conta dos garotos des-
de um ano de idade, sempre
que eu precisava ir trabalhar".
O desespero de Dona Iarbas
aumentou depois que ela pro-
curou sem resultado os garotos
em todos os prédios das vizi-
nhanças.

— Não é possivel. Tanta
gente se salvou e logo eles,
que eram tão vivos não iam
conseguir se salvar? — per-
gunta va.

Minutos após voltou a ter
esperanças, pois vieram dizer-
lhe-que os garotos tinham si-
do removidos, com pequenas
escoriações para o Hospital
Sousa Aguiar. Procurou-os
sem resultado, no HSA e na

Administração Regional do
Centro, e voltou à Rua dos Ar-
cos, com violenta crise ner-
vosa.

Também a Sra. Jandira
Grossi Sencadas estaria soter-
rada. Seu irmão, Coronel Vai-
dir Bruno, enquanto presen-ciava o trabalho dos bombei-
ros, comentava o absurdo da
permissão pelo Estado do fun-
cionamento de quatro oficinas,"num prédio íeito exclusiva-
mente para moradia e, além do
mais, de mais de 60 anos de
idade."

Quando o corpo do operário
Milton Gonçalves de Oliveira
íoi retirado, uma rádio disse,
por engano, que era o de Ama-
dor Conhago. Sua esposa, dc-
sesperada, veio ao Iccal, mas
ali lhe informaram acerca do
engano. Muitos diziam que seu
marido fora um dos primeiros
a salvar-se ó que lhe íêz re-
nascer as esperanças. Alguns
minutes depois houve um cor-
re-corre: outro corpo tinha sl-¦do encontrado- Os repórteres
identificavam-no-: Amador Co-
nhago.

Cerca de oito carros estavam
na oficina. No momento do
desabamento estava em írente
ao prédio o auto chapa 
GB 28-32-19 dirigido por Fran-
cisco Andrade de Carvalho,
que só não íoi completamente
esmagado pela? escombros que
vieram até quase metade da
Rua. porque uma grade os es-
corou.

A padaria Flor do Brasil, no
n.° 25, ruiu parcialmente, mas
os três operários que lá se cu-
contravam no momento conse-
guiram escapar ilesos. Às 13h
30m os bombeiros, utilizando-
se de um cabo de aço mano-
jado por um trator de esteira;
acabaram de demolir o pré- ¦
dio.

Cerca de 50 adultos e 35
crianças, começaram a ser eva-
cuados dcs prédios interdita-
dos pelo Departamento de E:'i-
íicações da SURSAN — 21, 27,
29, 31, 33 e 54 — oponío
grande resistência. Alegavam
todos os motivos possíveis para
não sair:

Eu prefiro ficar aqui do
que ir para o galinheiro da
Fazenda Modelo.

O 23 caiu porque tinha
de cair. Esse aqui é firme co-
mo uma rocha.

Quem vai cuidar dos meus
móveis, do meu dinheiro? Isso
aqui de noite vai ser o recan-
to dos la.drões.

Pouco depois era preso An-
tônio Carlos Silva, de 18 anos,
quando tentava invadir pclo
telhado a casa n.° 82, vazia,
pois seus moradores estavam
acompanhando o trabalho dos
bombeiros.

Setenta bombeiros do Quar-
tel Central, comandados peloCoronel Abel Gernandes, tra-
balharam no local, auxiliados
por 45 soldados da, Polícia Mi-
litar e 30 operários do Depar-
tamento de Limpeza Urbana,
Quatro ambulâncias permane-
ceram também no local. Às
9h30m o Sr. Raimundo Silves-
tre, Adjunto da Casa Civil do
Palácio Guanabara, chegou ao
local e se apressou em infor-
mar à imprensa que "o Go-
vernador Negrão de Lima já
estava a caminho". O Gover-
nador não apareceu.

Esse é um desabamento
muito pouco importante paramerecer a presença déie — co-
mentou-se.

A Secretaria de Serviços So-
ciais forneceu refeições aos de-
sabrigados nas Escolas Tira-
dentes e Celestino Silva. Fo-
ram a seguir removidos para
o Asilo São Francisco de Assis,
cm Vila Isabel, onde ficarão
abrigados provisõriamen te.
Também estiveram no local
os Secretários de Serviços So-
ciais, Sr. Vitor Pinheiro, e de
Saúde, Sr. Hildebrando Mon-
teiro Marinho, que ficaram
apenas alguns minutos. O Se-
cretário de Saúde, ao saber
que até aquele momento só ha-
viam sido retirados dois mor-
tos, manifestou-se "tranqüilo".

O LOCAL DA TRAGÉDIA

DESABARAM
AS£*D£MOUDO
INTERDITADO
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No prédio n.° 23 (1) morreram oito pessoas. O prédio n.° 25 (2),do qual ruiu parte, será demolido com outros casarties (3, 4, S e 6).

Govêmo dis que ninguém
pediu vistoria do casarão

O Gabinete do Governador
Negrão de Lima distribuiu no-
ta oficial ontem à noite para
explicar a sua responsabilida-
de no desabamento do casarão
n. 23 da Rua dos Arcos, afir-
mando "que em 1964 íoi bai-
xado pelo Governo do Estado
um decreto expropriatório dês-
te e de outros imóveis na mes-
ma rua, o que não chegou a
ser cumprido".

Após afirmar que com o de-
creto teve início o correspon-
dente processo de desapropria-
Ção, e que êste não foi conclui-
do. náo se tendo registrado, se-
quer. a imissão de posse pro-visória por parte do Governo,

diz a nota que "ao atual Go-
vêrno da Guanabara jamais foi
solicitado qualquer vistoria pa-
ra o imóvel sinistrado".

LIBERAÇÃO

Conclui a nota por informar
que o decreto de número 589,
de 10 de dezembro de 1964, ex-
cluiu dos efeitos expropriató-
rios os prédios n.° 25, 27 e 33
da Rua dos Arcos, sendo então
requerido pela Sra. Josefina
Pozzi, proprietária do prédio
n." 23, que o mesmo fosse tam-
bém Hijerado, a exemplo dos
demais.

A Sr.a Ercília Grossi joi retirada dos escombros depois de 55 minutos de tràbhlho Mais folos no Caderno B
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uharto teme que Indonésia chegue a guerra civi
Gana anuncia prisão de
nigerianos enviados
como agentes de N'Krumah

Acra (UPI-JB) — O Inspetor-Geral de Policia de Ga-
na, IC. K. Nharley, anunciou ontem a prisão de quatro
nigerianos de um grupo de dez terroristas que havia sido
infiltrado no país, no mês passado, pelo ex-Presidente
Kwame Nkrumah.

O grupo era constituído de nigerianos treinados em
Cuba e tinha ordens de dinamitar instalações e "fazer mal
a pessoas" na Feira Internacional de Comércio realizada
em Acra, afirmou Nharley.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANOS

O Inspetor exortou os ga-
nenses a ajudarem a Policia a
prender imediatamente os seis
elementos restantes do grupo,
que estariam planejando ativi-
dades com o objetivo de derm-
bar o Conselho Nacional de Li-

bertação, que governa atual-
mente o pais.

Os nomes dos presos, que se-
gundo a Polícia têm vários no-
mes de guerra, são: Joshua Ni-
bitoye, Eswam Ukpcn, Nakpan
Morrison Fernand e Godwinn
Malunga.

Gana sem N'Krumah
comemora dez anos

Luis Eilgar de Andrade
Editor Internacional

"No ãia 24 ãe fevereiro ãe 1966, quanão eu, viajava
para Hanói, levando propostas para pôr iim à guerra do
Vietname, certos membros do Exército e âa Policia, agindo
de comum acordo cotn os neo colonialistas, tomaram o Po-
der em Gana. Gana voltou assim a sofrer essa explora-
gão que, desde twssa independência, vínhamos combateu-
do com tanto ardor."

No prefácio de seu livro Challenge of the Congo, que
está prestes a èftir em Londres, o ex-Presidente Kwame
Nkrumah explica, pela primeira vez, as circunstâncias de
sua própria deposição. Segundo êle, "faz alguns anos que
se desenrola na África um estaâo de guerra virtual entro
os países inãepenâentes em vias de desenvolvimento e os
interesses estrangeiros ãeciâidos a conservar o seu âomi-
nio sobre a vida econômica do nosso Continente".

Sob o governo dos militares e enfrentando uma crise
ãe autoridade, Gana comemorou, esta semana, o décimo
aniversário ãe sua descolonização. O General Ankrah,
Chefe de Eslado, prestando contas de sua administração,
anunciou recentemente que o Fundo Monetário Interna-
cional conceãeu-lhe o crédito stand by de 13 milhões de
libras, além âe um reescalonamento da divida externa num
montante de 250 milhões de libras. De outubro para cá, os
preços do cacau, que representa 60 por cento das exporta-
ções ãe Gana, se mantêm estáveis. Está prevista para 1967
uma safra de 425 mil toneladas, quer ãizer, cerca âe 30
mil tonelaãas mais do que no ano anterior.

Mas se as perspectivas econômicas são mais animado-
ras do que no tempo âe Nkrumah, os militares ainâa não
resolveram o problema âa chefia política. O Poder está
dividido em três pólos: o Chefe do National Liberation
Council, General J. A. Ankrah; o Chefe do Estado-Maior
do Exército, Coronel KotOka, autor do putsch; e o Civil
Aãvisory Boarâ, cujo cabeça é o Professor Kofi Ábrefa
Busia, universitário que tinha escolhião o exílio para me-
Ihor fazer oposição a Nkrumah. Os militares prometem
restituir o Govêmo aos civis, mas não se sabe quando.

Tòãa a propaganda interna do nõvo Govêmo visa a
provar os dois crimes ãe Nkrumah que seriam justamente¦ a subversão e a corrupção. "Nkrumah falava à esquerâa,
mas vivia à direita", âizem os seus sucessores, tentando
convencer que, embora pretendesse "implantar o comunis-
mo na Africa'\ o Presidente deposto tinha na viãa pri-
vada todos os prazeres dos imperadores romanos.

Ao instalar-se em Conacri, seu amigo e correligio-
nário Sekou Touré deu-lhe o título áe Co-Presíâente ãa
Guiné, gesto honorífico que não chegou a ter conseqüên-
cias práticas. De vez em quanão fala-se no envio âe terro-
ristas, mas a Guiné fica longe âemais ãe Gana para que
Nkrumah possa pensar numa invasão. Sua cabeça 'está
a prêmio em Acra, onâe cartazes âe Procura-se âizem nos
muros âa Capital que a Polícia pagará 28 mil àólares por
sua cabeça, morto ou vivo. Apesar âessa encenação, fon-
tes bem informaãas asseguram que tem havião contatos
permanentes entre Ankrah e Nkrumah. Em Conacri, meti-
sageiros do General estão sempre chegando e partindo..
Eis por que muitos ainda acreditam que o retorno âe
Nkrumah ao Govêmo âe Gana poãe ser no futuro objeto
de uma negociação.

África do Sul negocia com
países negros vizinhos
para melhorar sua imagem

Joanesburgo (UPI-JB) — O Governo da África doSul concluiu ontem negociações com uma delegação ofi-
ciai de Botswana, que está recebendo ajuda maciça desse
país vizinho desde a proclamação da independência.

Numa tentativa para melhorar suas relações com os
países africanos negros, o Governo de Joanesburgo rece-berá no próximo dia 12 uma delegação de Malawi, com-
posta de três ministros.

ONU nomeia peritos para
inquérito sobre tortura

O embaixador da África do
Sul junto às Nações Unidas
negou a procedência das acu-
sações a seu país e declarou
Perante a Comissão que as ale-
gações são inveridlças por-
quanto o Governo dc Jolun-
nesburg não mantém prisionei-
res políticos de qualquer natu-
reza.

PROVIDÊNCIAS

Além da criação do grupo de
peritos, ficou também resolvi-
do que o Secretário-Geral da
ONU,. U Thant, deverá enviar
ao Governo sul-africano um
telegrama expressando a "séria
preocupação da Comissão", quetambém solicitou dos paísesmebros da ONU, de organi-
zações governamentais e par-tículaíès bem como de indi-
víduas apoio para o levanta-
mento de fimclcs para as viti-
mas do nparlheJd.

UTlmnt deverá ainda infor-
mar a Assembléia-Geral sóbre"o grau de cooperação recebi-
do dos países membros" no dc-
correr das investigações.

Genebra (UPI-JB) — A Co-
missão de Direitos Humanos,
das Nações Unidas, decidiu no-
mear um grupo de peritos pá-ra investigar as acusações de
que na AfriçA do Sul os pri-sioneiros são submetidos ator-
turas e a outros maus trates.

O estabelecimento' do grupode investigação foi aprovado
cm escrutínio no qual 25 pai-ses votaram a íavor e nenhum
contra. Cinco países membros
preferiram a abstenção —
França, Itália Nova Zelândia,
Reino Unido e Estados Unidos
da América.

TAREFA DO GRUPO

De acordo com a resolução
o grupo investigará as acusa-
ções, receberá comunicação de
novas denúncias, ouvirá teste-
niunhas e recomendará quais
as providências a serem toma-
das nos ca?os concretos.

A Conrssão pediu ao Govêr-
no da África do Sul que "co-
opere com o grupo de peritos,
concedendo as facilidades ne-
cessárias ao desempenho da
tarefa em território sul-afri-
cano."
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O Chanceler alemão Kurt-Georg Kiesinger falou- aot jornalistas, em Berlim, sóbre os primeiros 100 dias de Govêmo (UPI)

James Meredith concorrerá
contra o cassado Powell que
quer reassumir o mandato

Nova Iorque (UPI-JB) — Os republicanos de Nova
Iorque escolheram James Meredith, o primeiro negro a
freqüentar a Universidade de Mississipi, como o cândida-
to para concorrer, na eleição especial do dia 11 de abril,
com o democrata Adam Clayton Powell, que teve seu
mandato cassado pela Câmara de Representantes, sob a
acusação de corrupção e malversação de íundos públicos.

A escolha de James Meredith foi feita pelo comitê
republicano do Harlem, durante um encontro realizado
na tarde de ontem no Hotel Roosevelt. Apesar de aquela
decisão não ter sido ainda formalizada, os observadores
políticos dizem que Meredith tem boas possibilidades elei-
torais devido à sua luta constante pela integração racial
nos Estados Unidos.
AÇOE3 JUDICIAIS

No ano passado, quando li-
derava uma campanha de re-
gistro eleitoral através do Sul
dos Estados Unidos, James Me-
redith foi ferido a bala, mas
se recuperou rapidamente dos
ferimentos. Atualmente, éle
cursa a Faculdade de Direito
da Universidade de Colúmbla.

Os observadores políticos di-
zem que, mesmo com o lança-
mento da candidatura de Me-
redith, Adam Clayton Powell
dificilmente perderá as eleições,
se puder concorrer. Seus advo-
gados estão movendo duas ações
consecutivas: uma para forçar
legalmente a Câmara dos Re-

presentantes a empossá-lo em
sua cadeira e a segunda, no
foro de Nova Iorque, para que
o Governo federal impeça a
realização da eleição especial.

Powell, que permanece em
sua residência de íérias ná Ilha
de Bimiki, nas Baamas, disse
que concorrerá à eleição se a
decisão das tribunais lhe fôr
desfavorável. Qualquer que se-.
Ja o resultado da eleição espe-
ciai, isso terá pouca influência
no caso. Nos termos da medi-
da que excluiu Powell da Cá-
mara dos Representantes, êle
está impedido de assumir sua
cadeira no decorrer do 90.° Con-
gresso.

Pesquisa popular assegura
aos degaullistas maioria
absoluta com 276 cadeiras

Paris (UPI-JB) — As últimas pesquisas de opl-
nião, na França, indicam que os degaullistas obte-
rão 276 das 486 cadeiras da nova Assembléia Nacio-
nal, cabendo aos comunistas 52; à Federação das Es-
qüerdas, 104; aos socialistas de Mendes France, ein-
co a seis, e aos democratas centristas, de 24 a 31.

Degaullistas e antidegaullistas manobram nos
bastidores para conseguir o apoio do líder democra-
ta centrista, Jean Lecanuet, cujo partido teve apenas
o terceiro lugar, nas primeiras eleições de domingo
passado, e afirma-se que êle concordou em retirar as
candidaturas sem possibilidades de vitória domingo
próximo, para favorecer os degaullistas nos distritos
em que uma divisão de votos beneficiaria o PC.
SITUAÇÃO , „fi7

A fim de formar uma íren-
te comum contra o degaullis-
mo, de maneira a não perder
um só voto, a oposição — cons-
tltuida por comunistas, esquer-
distas moderados e socialistas
— decidiu apresentar cândida-
tos únicos nos distritos que
ainda não elegeram seus repre-
sentantes.

O PC concorrerá com candi-
datos únicos em 185 distritos,
para igual número da? Fe-
deração das Esquerdas, ficando
os socialistas com pouco me-
nos de dez. Os degaullistas
não têm problemas dessa or-
dem, simplesmente porque apre-
sentam candidato único em ca-
da circunscriçfto.

O critório adotado pára esco-
lha do candidato unico, segun-
do acordo estabelecido eni fins

Incendiada
sede árabe
de Aden

Aden, (UPI-JBl — Um gru-
po de terroristas incendiou cn-
tem a sede da Liga Árabe do
Sul e destruiu completamente
o que havia sobrevivido ao ío-
go. O ataque se seguiu à nõti-
cia, transmitida pelo rádio, de
que a Liga era responsável pe-lo assassinio do Secretário-Ge-
ral da Frente de Libertação do
Iémen do Sul.

do nno passado pela oposição,
íoi quanto ao número de vetos
nas eleições preliminares. O que
obteve maior votação, domin-
go, permanecerá como candi-
dato único da aliança, no res-
pectivo distrito, seja éle comu-
nista, esquerdista federado ou
socialista. Terá o apoio geral.

Apesar do apoio de Lecanuet
aos degaullistas, fontes infor-
madas asseguraram, à últüna
hora de ontem, que estaria dis-
posto também a retirar candi-
daturos democratas em regiões
favoráveis à Federação das Ês-
querdas. .

Os eleitores franceses irão
novamente às urnas em 3&7 cir-
cunscriçócs da França metro-
pclitaTia e quatro territórios
ultramarinos, ond« nenlium
candidato obteve mais de 50r'o
dos votos, no primeiro escru-
tinio.

Ameaça de
guerra civil
na Somália

Djibuti (UPI-JB) — Haverá
uma guerra civil na Somália se,
no p!;bis=ito do dia 19, a maio-
ria votar pela manutenção des
laços políticos com a França,
advertiu ontem o lider nacio-
nalista Hassan Gouled, ex-Mi-
nistro e Secretário-Geral do
Partido do Movimento Popular.

Neonazistas nâo apresentam
candidatos nas eleições
municipais de Berlim Oeste

Berlim (UPI-JB) — A parte ocidental de Berlim está
em período eleitoral e a campanha não consegue emo-
cionar ninguém. Não há grandes temas na campanha
pela eleição de um nôvo Parlamento da cidade e um pre-
feito no próximo dia 12. Os próprios candidatos parecem
entediados. >

Um dos motivos principais deste desânimo é o seguin-
te: a questão importante do ressurgimento do nazismo na
Alemanha não está cm foco nas eleições de Berlim oci-
dental, pois os neonazistas, membros do Partido Nacional
Democrático. (NPD), não apresentaram candidatos a ne-
nhum dos mandatos populares.
PC NAO ENTUSIASMA

A direção nacional do NPD
acredita que um insucesso nas
urnas em Berlim Ocidental
acarretaria maus resultados nas
eleições do dia 23 de abril nos
Estados de Schleswig-Hclstein
e Rheinland-Pfalz, onde seus
candidatos esperam obter boa
votação.

O único ponto de interesse
das eleições é a participação
dos comunistas. Os comunistas
alemães atuam na ilegalidade
em todo o pais, mas em Berlim
Ocidental eles podem concorrer
à disputa eleitoral através do
órgão legal, o Partido Socialis-
ta Unido, que, nas eleições de
17 de fevereiro de 1963, obteve
apenas 1,4 por cento dos votos.
O Partido Comunista tem pou-
ca influência eleitoral e suas
mensagens políticas não des-
pertam entusiasmo entre as
massas.

Berlim Ocidental é um balu-
arte dos social-democratas e
eles deverão repetir seu triunfo
de há quatro anos, embora Wil-
ly Brandt tenha deixado o car-
go de prefeito para ser Vice-

Chanceler e Ministro do Exte-
rior.

Heinrich Albertz, o sucessor
de Brandt, não é tão popular
quanto o atual Vice-Chanceier,
mas não terá dificuldades cm
obter maioria no Parlamento de
Berlim Ocidental.

Em 1963, o Partido Social-De-
mócrático obteve 61.9 por cento
das vetos e alguns observadores
acreditam que a votação diste
ano se elevará a 70 por cento.
Os democratas-cristãos, que ti-
¦veram apenas 2,8 por cento dos
votos, não deverão íazer muito
progresso, segundo indicaram
as pesquisas eleitorais.

Como aconteci em todas as
eleições alemãs, cs democratas-
livres estão sc esforçando para
manter sua posição no Parla-
mento de Berlim Ocidental.
Eles conquistaram 7,9 por cento
dos vetos em 1963.

fiste nno, um quinto partido
está concorrendo às elsiçõss: a
Grupo de Ação de Alemães In-
dependentes, uma facção extre-
mista que terá votos de eleito-
res que são de esquerda, mas
divergem do programa do Par-
tido Comunista.

Senado americano impugna
cláusula incluída pelo
Brasil no acordo espacial

Washington (UPI-JB) — O Presidente da Comissão
de Relações Exteriores do Senado, William Fulbright, im-
pugnou a cláusula incluída no tratado de proscricão das
armas nucleares do espaço por insistência do Brasil queestabelece que a exploração espacial deve reverter em be-
neíício de toda a humanidade.

Fulbright alegou que a redação da cláusula — artigo
primeiro — pode dar a impressão de que o Brasil, queé um país economicamente pouco desenvolvido, pretendeutilizar gratuitamente o sistema de comunicações por sa-télites das nações que dispõem hoje dos meios de expio-
rar o espaço.
PROBLEMA

O Embaixador norte-ameri-
cano na ONU, Arthur Gold-
berg, rebateu a interpretação
feita peio Senador Fulbright e
por ssu colega Albert Gore,
dizendo "estar claro como água
que o artigo não se envolve
nesta questão", mas se com-
prometeu a voltar ao senado,
onde o tratado aguarda rati-
ficação, para esclarecer o pro-
blema.

A questão surgiu quando
Goldberg, depondo perante a
Comissão presidida por Fui-
bright, afirmou que o artigo
íoi redigido por bisistència do
Brasil para que as nações sig-
naíárias do tratado, • mesmo
não tendo condições de reali-
zr.r projetos espaciais, se bene-
íiciaísem dos resultados obti-
dos na corrida ao espaço.
PRESSA

O Secretário de Estado Dean
Rusk, depondo perante a mes-
ma Comissão, pediu ao Sena-
do pressa na ratificação do
tratado a fim de facilitar a
assinatura do tratado contra
a proliferação das armas ató-
miens, ora em debate na Con-
ferência do Desarmamento de
Genebra, em íase final de re-
dação.

Os Estados Unidos se com-
prometeram, através de seu
delegado em Genebra, William
FOitci*, a divulgar os conheci-
mentos sóbre a utilização pa-
cifica do átomo pnrn os pai-
ses que renunciarem à fabrica-
ção de armas nucleares. írl-
snndo que o tratado nntiatô-
mico não deixará esses paises
em situação desvantajosa.

Justificando a assinatura
do tratado que impede a uti-
lização do cosmos para fins
bélicos, perante a Comissão de

Jacarta fUPI-JB) — O Ge-
neral Suharto que assumiu as
funções de Presidente da In-
donésia em 20 de fevereiro,
quando destituiu Sukarno, ad-
vertiu ontem o Congresso que
ações precipitadas contra o ex-
Presidente poderiam mercui-
lhar o pais muna guerra civil,
uma vez que o.s indonésios nin-
dn não 'aceitaram totalmente a"nova ordem" estabelecida.

Suharto falou em .sessão es-
pecial, convocada para consi-
derár as exigências parlamen-
tares de afastamento definiti-
vo de Sukarno .e julgamento
por traição, por suposta cum-
plicidade na tentativa de gol-
pe comunista de 1 de outubro
do 1965.

DISCURSO

Embora Suharto. anterior-
mente, tenha acusado Sukar-
no de cúmplice no frustrado
yolpe, ontem, ao se dirigir ao
Congresso, declarou ignorar se
Sukarno estaria mesmo envol-
vido na tentativa, a menos que
existam outros fatos ainda des-
conhecidos de todos. E adver-
tiu cs parlamentares a agir
com prudência, para evitar
conflitos desnecessários.

Referiu-se, nesse ponto, às
políticas que ainda existem en-
tre os partidários da antiga c
da nova ordem, que poderiam
desencadear conflitos, pois os'
militares defenderão as deci-
soes do Congresso. Teme Su-
harto um levante cm Java

Relações Exteriores do Sena-
do, declarou Dean Rusk:A conclusão dêí>te tratado
abre a possibilidade de se en-
cpntrarem áreas de interesse
comum e cie acordo cem a
União Soviética sóbre outros
problemas importantes, espe-
cialmente naqueles campos em
qua há interesses comuns ge-
nuínos que afetam toda a Hu-
manidade.

Depondo sóbre o mesmo
assunto, perante a mesma co-
mlísão do Senado, o Embaixa-
dor dos Estados Unidos na
ONU, Arthur Goldberg, afir-
mou:

E nossa esperança que
êsse tratado contribua para
preparar o terreno para a ns-
slnatura dn outro tratado, de
mr.jor importância: o que im-
pedirá a proliferação dns nr-
mas nucleares. São meíídas
que darão maior segurança
ao.s Estados Unidos, á custos
muito menores.
CONTROLE .

Falando em Genebra, o de-
legado norte-americano defen-
deu o sistema de fiscalização
internacional para controlar a
aplicação do tratado contra a
proliferação das armas atòml-
cas — a que a Alemanha Oci-
dental se opõe —. lembrando
que a América Latina, em pê-
so recebeu com satisfação o
tratado que declara a região
livre de armas atômicas, e
proíbe até explosões nuclca-
res. para fins pacíficos.

Explicou William Foster que
um artefato nuclear, que se fi-
zer explodir para abrir um ca-
nal náo difere de uma arma
nuclear que poderá ser utili-
zada numa guerra e frisou que
o tratado em discussão tam-
bém proíbe este tipo de ex-
plosões.

oriental, baluarte sukarnista de
grande prestigio.

Suas declarações provocarair
a p 1 a u s o s calorosos dos 65',
membros do Congresso, reuni-
dos no edificio principal da
sede dos Jogos Asiáticos de
1962. Sáo parlamentares e re-
presentantes estudantis, reli-
giosps e militares.

JULGAMENTO

£ a primeira vez, nos 21
anos de independência indoné-
sia, que seu primeiro e único
Presidente enfrenta a perspec-
tiva de afastamento, aparên-
temente lepal. pondo fim à sua
carreira de fundador, constru- '
tor e ditador do vasto arqui-
pélago asiático, de três mil
ilhas.

Espera-se que o Congresso
legalize a transferência de po-
deres ao General Suharto e
retire de Sukarno seu título de
Presidente vitalício. Mas são
poucos os observadores que
acreditam na instauração de
um processo contra Sukarno,
por acusações de traição.

Segunda-feira, cerca de 70
mil estudantes realizaram rui-
dosa manifestação, para exi-
gir o afastamneto definitivo
de Sukarno, e seu julgamento
por cumplicidade no golpe de
1965. A concentração ocorreu
na Universidade da Indonésia,
pois o Governo militar proibiu
manifestações de rua até o en-
cerramento do Congresso, sá-
bado.

Indianos protestam contra
Governo em Estado onde
Iridirà perdeu as eleições

Nova Deli (UPI-JB) — A Policia de Jaipur, Capitai
do Estado de Rajasthán, abriu fogo ontem contra um
grande grupo de manifestantes políticos e matou pelo me-
nos seis pessoas, ferindo outras 50. Logo depois, o toque de
recolher entrou em vigor e se prolongará por 24 horas.

Há quatro dias, grupos de oposição vêm-se mani-
testando nas ruas contra a formação de um nôvo Go-
vêrno de minoria no Estado de Rajasthan, onde o Partido
do Congresso do Primeiro-Ministro Indira Gandhi perdeu'
nas eleições realizadas no mês passado.
PROTESTOS

A multidão, integrada esps-
cialmente por estudantes, ini-
ciou sua concentração às pri-
melras horas de hoje, a fim tie
protestar contra decisão do Go-
vernador de Rajasthan de pedir
ao Partido Congresso, derrota-
do nas últimas eleições, a orga-
nização de um Governo esta-
duai de minoria.

Nc.s primeiros momentos, os
estudantes percorreram as ruas
da Cidade sem que a Policia in-
terviesse. Porém, logo o núme-
ro de manifestantes cresceu à
medida que aumentou a tensão.

A Policia, armada com fuzis
e bastões, enfrentou a. multi-
dão, que formou o qua um fun-

cionário descreveu como "onda
humana" e disparou dezenas de
tiros, dispersando cb estudantes
em todas as direções. Confor-
ms ns primeiras notícias, já fo-
ram arrolados seis mortos, mas
é possível que esta cifra tenha
sido bem maior.

Rajasthan é um dos oito Es-
tados em que o Partido do Con-
gresso, governista, perdeu a
maioria nas eleições do més
passado. Nos últimos três dias,
ocorreram em Jaipur choques
de pequena importância entre
a Polícia e os estudantes, de-
pcis que o Governador conyi-
dou o Partido do Congresso •*
organizar um Governo de mi-
norla.

Vaticano somente aceita
"iê-iê-iê" nas missas se
fôr adaptado à liturgia

Ciáaãe âo Vaticano (UPI-JB) — A Sagrada Congre-
gação dos Ritos promulgou, ontem, uma Instrução pedindo
o uso freqüente da música e do canto nos serviços reli-
giosos, porém deixando claro que não favorecerá o jazz ou
o iê-iê-iê, a não ser que se adaptem à liturgia católica.

O documento, intitulado Instrução sóbre Música na
Liturgia, é o maior pronunciamento da Igreja Católica sobre
o assunto, desde 1955, quando o Papa Pio XII divulgou
uma encíclica estabelecendo o latim como única lingua
para o canto. A partir do Concilio Ecumênico se permite
o uso do vernáculo.
MUITA MUSICA

Numa entrevista coletiva, o
Padre Bugini, Subsecretário da
Congregação* de Ritos, expli-
cou que a Igreja deseja que
os serviços religiosos sejam o

.mais possível acompanhados
de música e canto, e que para
isso conta com a colaboração
dos fieis e dos padres.

Quando a peça escolhida fôr
difícil, deverão ser chamados
bons cantores, principalmente
se o serviço estiver sendo
transmitido pelo rádio ou pe-
la televisão. Caso o padre não
poisa cantar, espera-se que pe-
lo menos fale a letra da mú-
sica com "voz dinâmica."

O Padre Bugini reiterou as
afirmações de uni artigo pu-
blicado semana passada no
L'Osscrvatorc delia Domcnlca,
ao declarar que a música pro-t
fana — o jazz ou iê-ic-iê — po-
tierá eventualmente ser admi-
tida, se houver um trabalho
de readaptação à liturgia. V

Quanto ao uso de instru-
mentos considerados profanos;
explicou que embora a Igreja
prefira o órgão, aceitará ou-
tros, em casos especiais. Na
África será permitido o uso de
tambores, porque íazem parte
da cultura local, porém difi-
cilmente o do violão elétrico,-
uma vez que não integra ne-
nhuma tradição.

USIS apela ao Congresso S.
para poder levar a sua
propaganda a ajnericanos

Washington (UPI-JB) — A Comissão Consultiva sobre
Informações pediu ontem ao Congresso norte-americano
a revogação da lei federal que proíbe a distribuição, nos
Estados Unidos, do material de propaganda e noticioso que
a USIS (Àgéncid de Informações dos Estados Unidos) dir.
vulga no exterior. '

A comissão justifica o pedido .afirmando que há 20
anos a URSS e a Rádio de Moscou vem lançando uma tor-
rente de propaganda comunista com o objetivo de vencer
a batalha ideológica e que, hoje, os próprios soviéticos-
reconhecem o impacto causado neste terreno pelo traba-
lho desenvolvido pela USIS.
OBJETIVOS

O Diretor da USIS, Leonard
. Marks, disse que a sua agên-

cia está disposta a distribuir
seu material nos Estados Uni-
dos desde que o Congresso lhe
conceda a necessária autovi-
zaçáo. Frisou que o material
cia USIS será de grande uti-
lidade aos estudamos e aos
americanos em geral interès-
sados em politica externa.

A lei em vigor proíbe a dis-
tribuição do material da USIS
nos Estados Unidos para evi-
tar que o Governo a utilize
como instrumento de propa-
ganda. Para a exibição de fil-
me sóbre o ex-Presidente Ken-

nedy — John Kennedy, years
ot' Lightning, day of drums
—, a USIS teve em 1965 de
pedir autorização especial do
Congresso.

REAÇÃO

O Presidente da Comissão
de Relações Externas do Sena-
do, william Fulbright, já de-
clarou que é contra a preten-
são da USIS. ao passo que o
Senador Henry Jackson a con-
sidera legítima porque "seria

pueril admitir-se que o povo
norte-americano não pode ler
aquilo que é divulgado no ex-
terior". .•.--.u.
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Denunciada existência de foguetes russos em Cuba
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Dauenhauer, intimado por Carrison, deixa o gabinete do promotor em Nova Orléans (UPI)

Macaca sem
gravidade
reagiu bem

líaiiiniaguir, Argélia (UPT-
JB) — A macaca Martine, lan-
cada no interior de uma cáp-
sula de pesquisa a uma altura
cie 240 quilômetros no espaço,
resressou ontem à Terra, de-
pois de ter sido submetida a
10 minutos; de ausência de gra-
viciado, tendo-se comportado"muito bem" segundo os cien-
tistas franceses.

Sob o efeito da falta de gra-
vidade, a macaca reagiu ao
acender e apagar de lâmpadas
colocadas em caixas, onde ha-
via caramelos. Suas reações fo-
ram registradas graças a elé-
trodos Instalados em seu crâ-
nio.

O objetivo da experiência foi
examinar o comportamento
animal em estado de impon-
¦derabilidade. Há oito meses,
Martine e outros oito macacos
vêm sendo treinados para o
teste. .A cápsula de pesquisa
voltou à Terra presa num pá-
ra-quedas. ..'¦;,.¦

Gestidofaz
íor

Presidentes
Montevidéu (UPI-JB) — Ó

Presidente da República, Ge-
nerál Oscar Diego Gestido, es-
tá orientando pessoalmente os
preparativos oficiais para a
Conferência de cúpula do He-
mistério, marcada para o dia
12 de abril, em Punta dei Es-
te.

Além. de 2 500 jornalistas,
nacionais e estrangeiros, que
cobrirão a reunião, outras 2
mil pessoas farão parte das
comitivas presidenciais, crian-
do problemas de alojamento.

OTAN na
Bélgica
este mês

Paris (UPI-JB) —OQuar-
tel-General do Comando da
OTAN passará a funcionar
na Bélgica a partir de 31
de março, apenas um dia
antes de esgotar o prazo
dado pelo Presidente Char-
les De Gaulle para a sua re-
tirada de território francês.

A transferência foi acele-
rada depois que a França
protestou contra o ritmo
lento dos preparativos para
a mudança, insinuando que
havia um plano para a re-
tirada simbólica de um pe-
queno grupo.

O nôvo QG serã instalado
cm Casteau, a oito quilôme-
tros de Mons, na zona sudo-
este da Bélgica, depois que
o antigo fôr fechado oficial-
mente no dia 30, durante
nma cerimônia, da qual
participarão altos chefes
militares aliados e membros
do Estado-Maior francês.

Nasceu a
filha de
Sukarno

Tóquio (UPI-JB) — Nasceu
ontem, no Hospital da Unlver-
«sidade de Tóquio, Kartira Sari'
(Essência de Estrela), uma me-
nina de três quilos e 200 gra-
mas, filha do Presidente Su-,
ícarno da Indonésia com sua
terceira mulher, Ratna Dewl,
Japonesa de 26 anos natural!-
zada indonésia. .

A menina, que usará o nome
escolhido por Sukarno nasceu
de uma intervenção cesariana,
c, segundo porta-vozes do hos-
pitai, tanto mãe como filha
passam bem. O parto foi reali-
zado em Tóquio, porque os re-
cursos médicos no Japão sáo
superiores aos de Jacarta. Se-
gundo as leia muçulmanas e
Japonesas, Kurt ira è cidadã in-
donésla.

União das Liberdades acusa
o promotor Garriion de
ocultar verdadeiro culpado

Nova Orléans (UPI-JB) — A União Americana das
Liberdades Civis de Louisiana acusou ontem o Procurador
da Justiça, Jim .Garrison, de ter transformado suas invés-
tigações sóbre a morte do Presidente kennedy num circo'
romano e, com elas, estar talvez encobrindo os verdadei-
ros culpados da conspiração.

A audiência preliminar com Clay Shaw, ex-Diretor
do International Trade Mart e principal acusado, está
marcada para o dia 14 e, segunda-feira, Garrison ouviu
o depoimento do quinto intimado: J. B. Dauenhauer,
contador do Trade Mart, instituição que promove o co-
mércio exterior de Nova Orléans, principalmente com a
América Latina.

ÉTICA

Segundo as declarações cli-vulgadas, ontem, pela União,
o Procurador Garrison violou
a ética profissional dando pu-blicldacle a suas investigações,
antes de o litígio chegar aos
tribunais.

Quanto ao depoimento deDauenhauer, nada se infeji'-
mou. O contador íoi interro-
gado nos escritórios do Pro-
curador, durante pouco mais
de uma hora e, ao deixá-lo,
negou-se a prestar declarações
á imprensa.

Em seu lugar, falou o advo-
gado Irvin Dymond: "Na mi-
nha opinião, o Sr. Dauenhauer
nada tem a ver com a conspi-
ração, se ê que houve alguma,
e julgo que o Procurador da
Justiça pensa o mesmo".
Sò PATOS

Clay Shaw, preso a semana
passada, foi libertado sob a
fiança de USS 10.mil. Nega
tôdas as acusações feitas por

. Garrison.
Seus advogados, William

Wegmann e Edward Wegmann,

declararam ontem que obriga-
rão Garrison' a revelar o "in-
formante confidencial" que de-
nunciou o complot, na audién-
cia do dia 14, pedindo ás tes-
temunhns que se atenham aos
fotos, e não ao que ouviram
dizer.

Esse regulamento de eviden-
cia nem sempre é mantido em
audiências preliminares, per-mitindo-se depoimentos em
bases do "ouvi dizer", mas se
o Juiz Bernard Bageri concor-
dar cm atender ao pedido dos
Wegmann o Procurador não
poderá relatar o que lhe con-
taram, mas relacionar fatos ou
chamar a depor todos quantos
têm conhecimento da conspira-
ção.

"Queremos que Garrison
apresente depoimentos de tes-
temunhas com conhecimento
pessoal dos acontecimentos que
envolvem as acusações" — ale-
garam. Isto significa que o in-
formante confidencial de Gar-
rison terá de ser chamado a
depor, ou o Procurador corre-
rá o risco de ver seu caso ar-
quivado pelo tribunal.

Fidel Sánchez diz que sua •
vitória em Salvador foi
triunfo sobre o comunismo

São Salvador (UPI-JB)-— O Presidente.eleito de Sal-
vador, Coronel Fidel Sánchez Hernandes, afirmou on-
tem em primeiro pronunciamento à nação que sua vitó-
ria representa "o triunfo da democracia e da liberdade
sóbre o comunismo e a escravidão".

— Os votos que obtivemos — prosseguiu Fidel Sán-
chez — são uma prova de que o povo de Salvador não
tem alma de paredón. Estamos dispostos a construir uma
grande nação dentro da democracia e da ordem.

Fidel Sánchez contou com o
apoio do Governo na campa-
nha de seu Partido, o de Con-
ciliação Nacional, quase tôtla
íeita an- ataques aos chefes'
csquehlistas do Partido Demo-
crata Cristão e de uma facção
do Partido de Ação Renovado-
ra, liderada por Fablo Castillo,
que ficou em terceiro lugar com
45 588 votos. O Coronel Sán-
chez obteve 232 540 votos,
mantendo desde o inicio da
apuração uma boa vantagem
sóbre seu adversário mais pró-ximo, o democrata-cristào
Abraham Rodrigues, com 89 085
votos.

MATURIDADE

Para o Coronel Fidel Sán-
chez, os resultados das eleições
demoastram "claramente" quea República de Salvador"atingiu sua maioridade poli-tica". Nada adiantou — prós-seguiu — que os comunistas e
seus ajudantes conspirassem
por todo o país visando impe-
air a participação do povo no
processo eleitoral. Fracassaram
em seus esforços simplesmente
porque o pais alcançou matu-
ridade política e sabe distin-
guir seus amigos verdadeiros
dos traidores da Pátria.

Derrota poderá levar
Castillo às montanhas

Fábio Castillo, o Proieseor
que renunciou à Reitoria da
Universidade Nacional de El
Salvador para concorrer às
eleições em nome dos campo-
neses e operários, perdeu poruma margem de votos que ga-rante sua passagem para um
plano de atuação mais identi-
ficado com a linha dos esquer-
distas latino-americanos que
preferem a íôrça das armas à
doutrinação.

Até o momento, a oposição
salvadorenha não denunciou
qualquer fraude nas eleições
dè domingo passado. O candi-dato do Govêmo, Fidel San-
chez, um ex-Ministro do Inte-
rior que se notabilizou pela
perseguição a tudo que pudes-se ser identificado como fa-vorável ao comunismo, limi-
tou sua campanha eleitoral a
afirmar que a vitória doGo-
vêrno representava a derrota
do comunismo e seus aliados.
Em nenhum momento, como
acontece sempre na América
Latina, chegou a dizer algo de
concreto sóbre seus planos d*
futuro administrador.

Fábio Castillo, antes das elei-
ções, enfrentou e ganhou uma,
batalha Judicial provocada pe-

lu ala moderada de seu Par-
tido, a Ação Renovadora, sob
a alegação de que não podiadisputar o pleito por ser "no-
tõriamente um comunista e
agente do Governo cubano".
Com isso, Castillo perdeu o
apoio de muitos eleitores apa-
vorados com as noticias publi-cadas diariamente em São Sal-vador sobre "atrocidades co-
metidas pelos comunistas cuba-nos".

Quase ao mesmo tempo, ocorrespondente da agência de
noticias Reuters para a Amé-rica Central, R. Batchlog, eraexpulso de Barbados pelo Go-vêrno local por ter entrevista-
do um líder da oposição econtado como as autoridades
dos regimes centro-americanos
doutrinam diariamente seus
povos com mentiras sóbre o"infernu cubano".

A pequena repübiica deSnlvador, segundo a notícia cli-
vulgada pelo Xcw York Times
sóbre a vitória do Coronel Fi-
dei Sánchez terá com o nôvo
Governo nm período de tran-
qüilidade, sem prosperidade, em
que todos estarão voltados a
impedir que uma nova Cuba
perturbe a paz da América.

Washlnytoii (UPI-JB) —
O ex-diplomata norte-ame-
ricano Paul Bethel, que ser-
viu em Cuba logo após a Re-
volução, assegurou ontem a
uma Subaomissão do Senado
dos EyA que a União Sovié-
tica não chegou a retirar to-
dos os seus foguetes do ter-
rltório cubano, "despistan-
do os serviços de inteligen-
.cia mantidos por Washin-
gton".

Bethel atualmente é Pre-
sidente da Comissão de Cl-
dadãos por uma Cuba Livre,
organização que congrega
americanos • ¦deSconten tes
com a política adotada pelo
Presidente Lyndon Johnson
em relação aos exilados re-
sidentes nos EUA e. que es-
tão dispostos a tentarem 110-
va. invasão dó território
cubano.

DOMÍNIO'

. A União Soviética, segun-
do o antigo diplomata, do-
mina inteiramente a Ilha,
administrando'sua economia
e meios de comunicação. De
Havana, Moscou conseguiu
exportar sua revolução para
a América Latina, estabele-

çendo dezenas de bases de
operações especialmente no
Norte da América do Sul,
acrescentou Bethel.

Hoje — continuou — o
Continente americano está
envolvido por uma teia de
intriga c subversão que po-
dera provocar o colapso to-
tal das instituições demo-
cráticas se o Governo dos
Estados Unidos não decidir
agir rapidamente c.destruir
a origem de todos os males:
o regime coprunista de
Cuba.

TESTEMUNHAS ¦

Sem citar provas concr.e-
tas -ou fatos, durante seu
depoimento . aos senadores,
Befchellimitou-se a afirmar
que dezenas de "testemu-
nhas oculares; inteiramente
responsáveis",, calcula ram
que os projéteis guardados
em Cuba chegam.a ter até;
20 metros de.comprimento,,"numa prova ?segura de que
são de alcance médio, capa-
zes <le chegar sem esforço
ao território dos EUA".

Isto tudo — acrescen-
tou — comprova' que os téc-
nicos soviéticos deixaram

muitos foguetes cm Cuba ¦
que, maís tarde, continua-
ram a montá-los em terri-
tório cubano sem que os Es-
tados Unidos aceitassem as
informações de nossos agen-
tes sobre a veracidade dês-
tes fatos.

ESQUEMA

Para Bethel, o esquema
soviético em Cuba não fica
somente na montagem de
foguetes. Os russos — afir-
ma — construíram centenas
de quilômetros de túneis e
bases subterrâneas que ser-
vem tanto para armazenar
e transportar foguetes co-
mo para quartéio de tropas
em caso de uma invasão de
Cuba.

— O território cubano é
um imenso arsenal de ar-

: mas apontadas para os Es-
tados Unidos. Admito que
chego a tremer quando lem-
bro-me que todo esse pode-
rio está nas mãos de um
homem como Fidel Castro
— concluiu Bethel.

Govêmo americano apura denúncia
"Washington (UPI-JB) — O

porta-vez do Departamento de
Estado, Robert McCloskey, pro-meteu que o Governo norte-
americano Investigará as nov:is
denúncias sóbre existên<'.i~=. r3
foguetes soviéticos em C u b a,¦lembrando, no entanto, que 1 -
das as informações anteriores
sóbre este assunto "não passa-
ram de noticias falsas"

— Os aviões U-2 de reconhe-
cimento dos Estados Unidos —
acrescentou — continuam foto-
grafando regularmente o terri-
tório cubano, sem descobrir até
«gora qualquer coisa de anor-
mal. Além da observação aé-

rea. òs Estados Unidos contam
com espiões infiltrados cm
Cuba e, segundo fontes do De-
partamento de Estado, não há
dúvida de que o Governo de
Washington saberia de qual-
quer nõvo dado sobre a existên-
cia de foguetes.

PLANO

Para a maioria dos observa-
dores políticas, a denúncia de
Bethel visa apenas manter os
jornais e a opinião pública nor-
te-amoricana preocupados com
Cuba e a possibilidade, remota,
de um dia o Priméiro-Ministro

Fidel Castro acionar os rogue-
tes soviéticos em direção ao ter-
ritório americano. De hipote-
ses absurdas como est* — tiíir-
ma-se — os exilad&s cubanas
alimentam diariamente parte
da imprensa americana.

Em Havana, as informações
prestadas por Bethel à Súbco-
missão do Senado norte-amerl-
cano não foram comentadas pe-
los jornais. Alguns porta-vozes
da Chancelaria cubana limita-
ram-sa a afirmar que tudo não
passava de divagações de um
vellio aposentado.

Venezuela move ação contra Cuba
Caracas (UPI-JB) — A

Venezuela decidiu acusar
Cuba formalmente na Or-
ganização dos Estados Ame-
ricanos como responsável
pelo assassinato de Júlio
Iribarren Borges, irmão do
Chanceler venezuelano lg-
nacio Iribarren Borges.

A informação foi dada
ontem pelo Ministro do In-
terior da Venezuela, Lean-
dro Mora, que não disse se
a acusação será formaliza-
da como demanda geral ou
se o Governo venezuelano
invocará o Pacto Interame-
ricano de Defesa pedindo
uma ação de represália
contra o regime do Primei-
ro-Ministro Fidel Castro.

CONFIRMAÇÃO

Segundo o Ministro Mo-
ra, a declaração divulgada
em Havana em que o Co-
mando das Forças Armadas¦de Libertação Nacional da
Venezuela se responsabiliza
pelo crime confirma a par-

ticipação de Cuba no assas-
sinato de Júlio Iribarren.

— Isso demonstra tam-
bém — acrescentou o Mi-
nistro Mora — que o as-
sassinato não somente foi
perpetrado por indivíduos
delinqüentes como por tuna
nação delinqüente. Demons-
tra ainda o que o Governo
da Venezuela repetiu inú-
meras vezes: o terrorismo e
a subversão em nosso pais
estão dirigidos, organizados
e financiados pela Cuba co-
munista.

O CRIME

Júlio Iribarren Borges,
antigo diretor do Serviço de
Informação do Governo, ti-
nha 56 anos e foi seqüestra-
do por três indivíduos no
dia 1 dêste mês quando es-
peraya por sua mulher na
porta de uma loja.

Dois dias depois, a Poli-
cia encontrou seu corpo
num casebre à beira da Ho-
d o v i a Pan-Americana, a
poucos quilômetros de Cara-

cas. Segundo a perícia, Iri-
barren foi assassinado com
três tiros na cabeça. A vol-
ta de seu cadáver os assas-
sinos espalharam panfletos
de propaganda comunista.

No dia seguinte ao desço-
brimento do cadáver, as
Forças Armadas de Liberta-
ção Nacional da Venezuela
divulgaram em Havana uma
proclamação assumindo a
responsabilidade pelo cri-
me, "praticado em nome da
Justiça Revolucionária em
represália pela morte de
dois soldados rebeldes mor-
tos pela Polícia Venezuela-
na".

Na... mesma proclamação,
os terroristas da FALN pro-meteram matar três perso-
nalldades da Venezuela pa-ra cada rebelde morto pelos
soldados de Leoni. Vinte
quatro horas depois destes
fatos, o Presidente Raul
Leoni suspendia as garan-
tias constitucionais para
mais facilmente conduzir a
luta contra a subversão no
país.

EUA admitem favorecer a
fy

América Latina no comércio
Washington — (UPI-JB) —

Porta-vozes do Governo norte-
americano admitiram a possi-
bilidade de o Presidente Lyn-
tíon Johnson anunciar durante
a Conferência dos Presidentes
em abril, que os EUA estão
dispostos a examinar com ou-
tras potências industriais um
sistema de preferências em be-
neflclo dos países em desenvol-
vimento.

A política de comércio exte-
rior dos EUA somente será fl-
xada em definitivo após a rea-
lização da chamada "reunião
Kennedy", em Genebra, sobre
tarifas aduaneiras. Acredita-se
que os resultados desta confe-
rência sejam conhecidos pelo
menos três semanas antes do
encontro de Presidentes em
Punta dei Este, Uruguai.

ESPERANÇA 
;

Segundo os porta-vozes nor-
te-americanos, no caso de as
negociações da "reunião Ken-
nedy" concluírem com êxito os
entendimentos para uma redu-
ção de até 50% nas tarifas
aduaneiras, é provável que as
potências industriais se mos-
trem inclinadas a considerar os
problemas apresentados pelo
intercâmbio comercial com 03
países menos desenvolvidos.

Ressaltam as fontes norte-
americanas que se as gestões
que se desenvolvem atvolmen-
te em Genebra náo termina-
rem em resultados satisfatórios,
t. opinião pública nos EUA •
Europa Ocidental poderia im-
por a adoção de medidas pro-
tecionlstas, conforme a, exprea-

são usada nos meios governa-
mentais de Washington.

EVOLUÇÃO

Os primeiros sinais sobre a
nova posição dos Estados Uni-
dos surgiram nà recente Con-
ferencia dos Chanceleres; cm
Buenos Aires, onde a delega-
ção dos EUA aceitou que se in-
cluifse no temárlo da reunião
presidencial uma cláusula de-
talhada dos problemas relati-
vos ao comércio internacional.

Entre os pontos desiacados
em Buenos Aires para a Con-
ferencia dos Presidenteá estão
a consideração de meios para
eliminar as restrições que atra--
paihem o livre acesso dós pro-
dutos primários latino-america-
nos aos mercados mundiais e.a
possibilidade de que se outor-
gue um tratamento preferên»
ciai generalizado, sem requisito
de reciprocidade, pêlos artigos
manufaturados e semimanuía-
turados da mesma regifio.
INSISTÊNCIA

A América Latina com apoio
da África e Ásia tem reclama-
do com insistência, na Confe-
rência sóbre Comércio e Desen-
volvimento das Nações Unidas,
exatamente o que os Estados
Unidos aceitaram incorporar
na agenda redigida em Buenos
Aires, muito embora sem con-
seguir seus propósitos na orga-
nização internacional.

Os paises industrializados
realizaram estudos há pouco
tempo, através da Organização
de Cooperação Econômica e
Desenvolvimento, sôbr* o* ti-

pos de concessões que poderiam
oferecer ao terceiro mundo.
Tais medidas se destinam a fa-
cllltar o acesso aos mercados
dos Estados Unidos e Europa
mediante a eliminação dos sis-
temajs discriminatórios de quo-
tas, os impostos sobre a venda
e as proibições que iuípedem a
importação de certos produtos.

No entanto, segundo os espe-
cíallstes no assunto, o estabele-
cimento de um sistema de ta-
rifas preferenciais em bsnefí-' cio das nações menos desen-
volvidas necessitaria de muito
tempo, provavelmente mais que
os quatro anos em que já du-
r;;m as negociações da "reu-
nião Kennedy". A concepção
multüateral do contemplado,
na opinião dos entendidos, faz
com que o problema seja mui-
to complexo e de realização
trabalhosa

Observadores politicos e eco-
nomísrus consideram que se as
negociações de Genebra fra-
cassarem, os Estados Undlos
dificilmente aceitarão acordos
especiais com a América Lati-
na p"or duas razões principais:
a primeira é que o acordo ge-
ral sobre comércio e tarifas
(GATT), subscrito pelos Esta-
dos Unidos, estabelece que ne-
nhiun pais pode oferecer pre-
íerencials aduaneiras salvo que
seja membro de um mercado
comum; em segundo lugar, os
países latino-americanos não
«atariam em condições de brin-
dar um tratamento recíproco
eos Estados Unidos, pois se o
fizessem seus mercados seriam
inundados pelos produtos nor-'^-americano*

Padilha diz que segurança
continental e não o Brasil
é que perdeu na Argentina

Brasília (Sucursal) - O. lider do Governo, DeputadoRaimundo Padilha, afirmou, ontem, da tribuna da Cama-ra que a Conferência de Buenos Aires "não derrotou oBrasil ou a Argentina, mas o impulso anticomunista dedefesa continental", ressaltando que "há na América La-tina um estado de guerra permanente"."O que não houve em Buenos Aires foi a visão doestadista, o que houve foi o cochilo dos homens de es-tado disse, acrescentando que "de qualquer maneira areunião de Chanceleres íoi um passo avante e teve plenoêxito, pois, agora, com o encontro dos Presidentes da Re-publica em abril próximo serão debatidos fatos concretos".
FÒRÇA ta dei Este", acrescentando po.-P,„ í-v,,, ,. ,. der afirmar que, em relação aoEm longo discurso, criticado, tema. da reunião de Presidên-
oposição, notadamente os Srs. . acordo foi total. "Podemos di-Hermano Alves e Franco Mon- zc-r que no dia 12 de abíü ei
nl-A"^ r° Gover;\°..0^'' taremos em condições de con-
S,S -lan-Ç°U ,a ld^a da versa1' C0M <* vinte países da
ho r"v^-rinaÇM -d° ?.01T Amid™ com *™ «tato nre-

do rri J£ £?£ w fV° ¦side,Ue-s da RePÚWiea c-m ter-
?w™ nl Â2? mteranie- mos á. problemas concretos,ricana de Defesa" mesmo sa- ciam, 0 iúutios„.bendo que isto era matéria A reforma ds. OPA ni-nw*convertida, razão pela qual Ju,'ffiVtaffikSÊ
__t.fZrLI.?.™™ 

atitude„£la Çfto de vários organismo qu*nao apresentar a proposta", oré-existiam na Cíiri-i d* r_.q 
E írLou-0..?,^ f-86"11"'1- SO^ 

": "mão "oCBrLn. 
bem

f J? £ £:., t\1W° £e-CÜK!" ant« da reunião, tomou a sitou da Força Interamericana. wr iniciativa, do MítÍSXa TiTPretendíamos, apenas, a insti- JX Slhles^ SrLáW 
"

monte institucionalizados. Se Esclareeeu"auè'o Br^il lan-
f™1*™,)^ r PaíS -°U C0"- «tt^ffi sabendo de amitra a sua democracia uma ,r_5o „ue j matéria rrài
~ 

,'T^1 ÍTdí\' Slm °U llonte e' Porque * iniciativanao. Ha um estado! de guerra m cIe lnledi^a associada à
estado de guerra. A guerra foi interamericana de Defesa,'odeclaraaa a este Continente Braáil tomou 

aR 
pnuie„te^t 

°

^Sf0 
d° M0 8W"ft n» tude de não apresentar estaConferência Tncontlncnta da pi.oposla. ..Nosso Pftis omhs „Havana, .sem a menor cerimo- chanceleres, sentiu as tendèn-' cias, lançou a idéia para que

REFORMA DA OEA ela amadurecesse no espirito
v . _, . , dos homens de Estado do Con-

dilha disse, inicialmente, que a necessidade ia criar ale ."Carta de Bogotã, que escrito-
rè.s e especialistas em Direito A VOTAÇÃO
Público consideram o mais no-
tável dos documentos interna- O líder do Governo fêz, em
cionais deste século, precisava seguida, um relato da sessão
acomodar-se às novsws reaüda- histórica, presidida pelo re-
des econômicas, sociais « po- presentante do Paraguai,
liticas. Chanceler Sapena Pastor:

Revelou, em seguida, que em- "A Argentina, pela voz do
bora tivesse seguido para Bue- Embaixador Roca, lança a
nos Aires como observador par- questão. Veio o primeiro voto
lamentar, o Ministro Juraci favorável, o segundo, o ter-
Magalhães o distinguiu com ceiro; um notável voto contra-
a condição de delegado, de mo- rio do Embaixador Carrisoza,
do que èle pôde participar in- da Colômbia. Um homem ir-
tensamente dos trabalhos. "Em ritadiço, quase insuportável,
Buenos Aires — frisou — nos- mas talentoso, um analista
sa missão não era apenas de muito sutil; dizem que intima-
reformar a Carta, mas, tam- mente com a matéria é publi-
bém, de lançar o temárlo para camente contra ela; não entro
o encontro de Presidentes da niáso. De qualquer maneira.
República, em abril, em Pun- íoi uni brilhante voto negativo.

CIGARROS \
ESCLARECIMENTO AOS

CONSUMIDORES E VAREJISTAS
O SINDICATO DA INDÚSTRIA DE FUMO DO RIO DE JANEIRO • at

suo» associadas, fabricantes de cigarros no Estado da Guanabara, tendo em

vista os comentários « respeito da comercialização 'de cigarros e conside-

rando superados, pelas recente» Portarias do Exmo. Sr. Secretário de Finanças

do Estado da Guanabara, as dificuldades Iniciais a respeito do pagamento
do Imposto dc Circulação d» Mercadorias pelos varejistas de cigarros, sen-

tem-se no dever de prestar aoü mesmo» « «os consumidores de cigarros os

seguintes esclarecimentos:

I. A divisão, entre o» fabricantes e os varejistas de cigarros, à*

MARGEM REAL proporcionada pela comercialização dos cigarros, rigoro-

samente estabelecida pelas leis tributárias em vigor, í a seguinte, tomando

por base —

UM MAÇO OE CIGARROS VENDIDO AO CONSUMIDOR POR Cr$ 450i

Crí

1. Imposto federal sobre produtos indus- *
trializados  280,80

2. Imposto Estadual de Circulação, devi-
do pelos fabricantes (15% sobre o

preço do fabricante) ..:... 17.28
devido pelos varejistas (15% sobre _
margem de lucro)  8.10 25,38

3. Margem dos fabricantes, para atender
à matéria-prima, fabricação, distribui-

ção etc •'-..- 97,92
4. Margem dos varejistas, livre de impôs-

tos, para atender à comercialização do
produto 45,90

Cr$ 450,00

Verifica-se, do exposto, que » margem do fabricante, para atender *

tôdas as respectivas despesas, é apena» pouco superior ao dobro das que
os varejistas têm para atender è vendo dos cigarros em maços.

II. O sistema do distribuição dos cigarros pelos fablicantes, aliado 4
venda rápida do produto, proporciona aos varejistas o seguinte movimen-
to de negócios:

VAREJISTA COMUM'

1. Número médio de visitas pelos carros
dos fabricantes  3 por semana

2. Compra media por visito  300 maços
3. Valor médio de cada compra (incluln-

do todos os Impostos) CrS 121.230
4. Valor médio da venda ao consumidor CrS 135.000
5. Margem real da operação Cr$ 13.770
6. MARGEM REAL NUM MÉS COM 12

VISITAS / COMPRAS  CrS 165.240

Esse movimento proporciona, assim, a seguinte:

RENTABILIDADE MENSAL

1. Capital empatado pelo varejista  Cr$ 121.230 '
2. Margem real num mês  Cr$ 165.240
3. Rentabilidade mensal 136,3% i

III. Em face desses esclarecimentos, o Sindicato e as empresa» fabri-
cantes dc cigarros ponderam aos VAREJISTAS, seus colaboradores tradicio-
nais, indistintamente, ainda mesmo aos que restringiram ou cessaram sua»
vendas de cigarro;, que, ultrapassada» as dificuldades recentes « passa-
geiros, a MARGEM REAL de lucro decorrente da venda de cigarros continua
a compensar o capital empatado e o controle imposto à comercialização
da um produto dt fácil manüio embora de valor unitário relativamente
elevado.

E oo CONSUMIDOR de cigarros apresenta excusas pelas dificuldade»
temporariamente verificadas em alguns pontos para a aquisição do pro»
dtrto, de sua escolha, esperando que em breve espaço de lempo possa
ser normalmente atendido pelos 12.000 varejistas ebastecidos pel» sua
rede de distribuição no Estaco da Guanobar.v • qual nunca cessou d«
procurar, como antes, os varejistas.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DO FUMO DO RIO DE JANEIRO
COMPANHIA DE CIGARROS SOUZA CRUZ

COMPANHIA LOPES SÁ INDUSTRIAL DE FUMO
TABACARIA LONDRES SA.

&_jf&Çgfc_t!&Ú-kiffyr%r_?mf&*^... y'::--rl7l7'yyy y': 
' l jfc#J*^rf^'*^ -W.-._^.
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Operaç-O-impacto

Informe JB CAPELÃES EM AUTO-EXAME

O anúncio de que o próximo Govêr-
no pretenderia desencadear uma opera-
ção-impacto, para suste?úar na opinião
pública a expectativa favorável que es-
tamos vivendo, talvez tenha sido afinal
precipitada; porque hoje há muitas es-
peculações sobre o impacto, que para
produzir o efeito desejado tem que ser
viantido em segredo. f

As informações vigentes sobre a ope-
ração-impacto são muitas. Uma delas^
aliás, começa pela negativa: não haverá
impacto nenhum, nem qualquer opera-
ção. A idéia chegou a-ser considerada sè-
riamente, mas- estaria a esta altura já
abandonada.

Nes$a linha se coloca a informação,
colhida em fonte ligada ao futuro Mi-
nistro da Fazenda, no setitido áe que o
Sr. Delfim Neto na realidade não pre-
tende introduzir alterações muito pro-
fundas na políticaeconômico-financeira:
Amigo e admirador do Sr. Roberto Cam-
pos, o Sr. Delfim Neto teria plena cons-
ciência do quadro que vai enfrentar e
consciência, sobretudo, âa impossibili-
dade âe operar mudanças radicais, ao
menos no plano geral.

cumbiu um porteiro bronco de selecio-
nar a freqüência na pérgula. Ora, das
duas uma: ou o hotel decide mesmo se-
lecionar — e corre o risco de ficar vazio
— ou então entrega a tarefa de fazer
triagem a alguém mais competente.

"Blitz"

O Secretário de Obras da Guanaba-
ra, engenheiro Paula Soares, vai. fazer
uma blitz.contra os pardieiros condena-
dos da Cidade.

¦ Vai demolir dezenas de prédios — e
de preferência à noite.

Uma grande figura, este Secretário
de Obras.

Acusações

Um repórter interpelou ontem o Sr.
Juraci Magalhães sobre se tinha conhe-
cimento de acusações que lhe foram fei-
tas na Câmara pelo Deputado Mário Pi-
va. O Sr. Juraci Magalhães, que tinha

'ido ao Senado para velar o corpo do. Sr.
Lourival Pontes, estavji magoado e sur-
preendido. Depois de repelir as acusa-
ções, acrescentou:

— Se eu tivesse ouvido tal ataque,
se fosse parlamentar e tivesse ouvido a
acusação, eu o mataria. Por isto, aliás, é
que deixo a política: não tenho mais ca-
pacidade de agüentar certas coisas. Sinto
que sou, hoje, um perigo ambulante.

A despeito âe tal tendêticia, regis-
trada por fonte categorizada, correm no
entanto, em círculos dignos de crédito,
rumores de que a operação-impacto virá
7n_.?mo. E, já que por enquanto não há
qualquer informação oficial ou mesmo
oficiosa, cumpreregistrar tudo.

A vida pública, no Brasil, é realmen-
te um tremendo ônus. Além do sacrifí-
cio imposto pelas exigências crescentes, é
preciso ainda ter estômago para convi-
vem num mundo sórdido, em que a hon-
ra e a reputação alheias não valem um
centavo. Só a tiro mesmo.

Entre ouiras medidas, a operação- Treinamento
i?;ipacío co7)ipreeíí(íerta o aumento âo
salário minimo e âo funcionalismo pú-
blico, a 1 âe maio; a redução da taxa.
âe redesconto, âe 22 para 15 por cento;
a redução do depósito compulsório âos
bancos ãe 25 para 15 por cento e a re-
visão ãa aplicação da correção monetá-
ria aos aluguéis.

A observação de que tais medidas
talvez provocassem um recrudescimen-
to âa taxa de inflação é respondida com
o arguinento âe que sem exacerbar a in-
fiação estamos inapelàvelmente conde-
nados à estagnação.

Estas informações, è óbvio, não são
oficiais nem extra-oficiais. Foram reco-
Ihidas em conversas mantidas em vários
círculos, com banqueiros, homens de em-
presa, fazendeiros etc. Se vierem a ma-
terialtear-se as medidas que anunciam,
não tenhamos dúvida, ãe que vamos real-
mente ter um impacto.. Sobretudo na
taxa do dólar.

Tônica
V

No dia da posse, no Congresso, o Ma-
rechal Costa e Silva fará um discurso
breve, de agradecimento e elogio ao Pre-
sidente Castelo Branco, numa fala for-
mal.

A tônica do nôvo Governo será dada
no pronunciamento marcado para a reu-
nião ministerial do dia seguinte, às 9 ho-
ras da manhã.

Seleção

Um conhecido industrial e fazendei-
ro paulista quase vai às últimas conse-
qüências na entrada da pérgula do Co-
pacabana Palace, um dia destes, porque
o porteiro barrou a entrada de duas se-
nhoras, ambas descendentes de tradicio-
nais famílias, sob a alegação de que"precisavam de convite".

Incidentes como este devem ocorrer
com freqüência, porque o Copacabana re-
solveu pôr as cadeirinhas na calçada,
franqueando-as naturalmente a quem• chegar primeiro, e ao mesmo tempo in-

A Fundação Ford acaba de reco-
nhecer a importância do Centro de
Treinamento e Pesquisa para o- De-
senvolvimento Econômico, órgão criado
pelo Ministro Roberto Campos, no Go-
vêrno que finda, para formar técnicos
destinados, às atividades de planeja-
mento, pesquisa e desenvolvimento eco-
nômico.

Para os dois primeiros anos de ati-
vidades do CENDEC, a Fundação Ford
doou 270 mil dólares, com os quais se-
rão realizados os cursos de planeja-
mento econômico e o programa de trei-
namento em pesquisa econômica. Quem
está entusiasmado com a, ajuda é o
economista Og Leme, diretor do CEN-
DEC.

Nova linha

Quando foi para o Governo do
Amazonas, tratou o professor Artur Cé-
sar Ferreira Reis de cercar-se de téc-
nicos, planejadores, e economistas,,cons-
tituindo uma equipe dinâmica e capaz
de enfrentar os problemas do Estado.

O nôvo Governo, ao que se infor-
ma, cuidou logo de desmontar a equi-
pe; em vez de planejadores, comercian-
tes; em vez de economistas, industriais.

É a nova linha. ' \

Instrução

Há cerca de seis meses, por moti-
vos ignorados, o Governo do Brasil
mandou instruções às suas representa-
ções diplomáticas no exterior no senti-
do.de não concederem vistos a cidadãos
nascidos em paises da área socialista.

A instrução abrange, inclusive, os
naturalizados e até aqueles que já te-
nham deixado a Cortina de Ferro há
décadas.

Talvez haja alguma explicação para
Isto. Mas a verdade é que uma, instru-
ção com tal amplitude, vedando'a vin-
da de milhares de pessoas, não deve
ajudar ao Brasil em nada. Além dos
embaraços causados às repartições
consulares brasileiras, há o turismo e
o resto.

Lance livre
O Ministro Juraci Magalhães, o Sena-

dor Dinarte Mariz, dois contínuos do Sena-
do e alguns parentes depositaram o esqui-
fe do Senador Lourival Fontes, ontem, pe-
la manhã, na mesa em que ficou exposto
no Monroe, até a hora de embarcar para
Aracaju.
O Domingo, dia 12, quatro supergarotas
em mini-biquinis desfilarão pelas praias da
Zona Sul para anunciar o fruto proibido.
Depois vão ao Castelinho, onde um con-
junto de dixieland pretende tirar as moças
e rapazes da praia para participar de jim
chope oferecido à imprensa.

O jornal O Estado de São Paulo de on-
tem reproduz na página 5 a entrevista con-
cedida à revista Manchete pelo Chefe da
Casa Civil da Guanabara, Sr. Luís Alberto
Bahia. Quanto custou mais esta tentativa
de tapar o sol com a peneira?

Enquanto isto, Jefí Thomas está em ca-
sa, preparando-se meticulosamente para o
coquetel de lançamento de seu livro Hong-
Kong Confidcntial. Liz, a misteriosa inglesa
a quem Mr. Thomas dedica este seu nôvo
volume, dará a nota de surpresa da festa,
comparecendo vestida num longo asiático,
aberto dos lados, especialmente feito para
a ocasião. Jeff Thomas dará autógrafos
com uma caneta mágica e só falará inglês,
em homenagem a Liz.

O Sr. Gastão Vidigal deverá ser o
substituto do Sr. Delfim Neto na Secretaria
da Fazenda de SSo Paulo. Pergunta-se ago-
ra se manterá o lugar no Conselho Mone-
tário Nacional ou se há qualquer incompa-
tibilldade.

Falando pelo Canal 4, em São Paulo, o
Coronel Fontenele íêz um desafio à comba-
tiva Deputada Conceição da Costa Neves pa-
ra falar sobre trânsito. Se a Deputada Cos-
ta Neves aceitar, desse programa pode sair
tudo — inclusive palavrão ã bessa.

O Coronel Fontenele deverá deixar mes-
mo a direção do trânsito paulista. Diz-se que
agora Irá à televisão denunciar as pressões
e explicar a sabotagem que sofreu.

Impressionante como tem crescido nos

últimos dias o número de ex-amigos do Sr.
Roberto Campos.

O clneminha do Museu da Imagem .
do Som apresenta hoje Humberto D, com
Vittorio de Sicca.

Os íilhos de Efigênio Sales — Jósio, Ali-
nio, Jônio, João Frânzio Sales — irão a Be-
lo Horizonte no próximo vdia 11 especial-
mente para a inauguração do Grupo Esco-
lar Efigênio Sales, homenagem do Govêr-
no de Minas ao grande homem público. Efl-
gênio Sales, Deputado, Senador, Governa-
dor do Amazonas e mineiro de Serro Prio,
integrou a famosa Expedição dos Poetas,
contra os bolivianos invasores do Acre. Uma
inestimável figura de brasileiro.

Odete Lara lança hoje, às 20 horas, no
Drug-Store, seu disco Contrastes.

Os coronéis já estão se reunindo outra
vez. Eles não param.

Sai dia 12 um semanário de humorls-
mo destinado a fazer grande sucesso. Kar-
tum pretende incorporar ao vocabulário a
expressão correspondente ao cartoon inglês.
Jaguar, Fortuna, Ziraldo, Milor Fernandes,
os maiores cobras do humorismo brasileiro
e alguns lançamentos aparecerão na nova
revista.

O Museu de Arte Moderna teve ontem
um almoço bastante movimentado. Minis-
tros que entram e ministros que saem con-
íraternizaram alegremente. O Coronel Costa
Cavalcanti comandava uma grande mesa.

Jantando ontem no Le Bistrô, em com-
panhia de auxlliares, o Governador Paulo
Pimentel dizia que já indicou 15 nomes pa-*ra a presidência do IBC. Nenhum deles foi
aceito.

Segundo o Sr. Paulo Pimentel, a quês-
tão da presidência do IBC será decidida pe-
lo Marechal Costa e Silva amanhã, precisa-'
mente às 17 horas.
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Dom José Newton está presidindo os debates dos capelães para a dinamizado das capelamas

Cigarro continua em crise
enquanto os fabricantes e
varejistas discutem lucro

Após três horas e meia de discussões, numa sala
cheia de fumaça de cigarro, os representantes do
Sindicato da Indústria de Fumo e do Sindicato de
Hotéis e Similares (varejistas) não conseguiram
chegar a qualquer conclusão, já que nenhuma das
partes quis abrir mão da sua margem de lucros.

A Secretaria de Finanças informou que tem
todo o interesse em terminar logo com o impasse sur-
gido entre fabricantes e varejistas, porque o "boico-
te prejudica não só ao Estado, mas também à U.nião,
pois 30% do imposto de consumo arrecadado pelo
Governo federal vêm do fumo".

folhas de compra dos vare-
jistas, diminuindo a sua
margem de lucro de 17,6%
para 10,2%.

Quanto à venda de cigar-
ros nas bancas de jornais,
a Secretaria de Finanças in-
formou ontem que, para ser
adotada, essa medida não
necessita nem mesmo de um
alvará, mas apenas de uma
permissão por decreto do
Governador, já que o ICM é
descontado na fonte, e os
jornaleiros teriam apenas
que devolver a mesma quan-
tia às fábricas, na compra
da mercadoria.

No caso. dos bares que
vendem cigarros, a quantia
paga pelas fábricas para o
ICM vem registrada nas no-
tas de compra, para que os
varejistas paguem o impôs-
to à fábrica e possam dedu-
zi-lo do total do imposto de
seu movimento geral. No ca-
so das bancas, bastaria a
sua devolução à fábrica, já
que os jornaleiros não são
taxados de forma alguma.

A decisão sobre a venda
de cigarros pelos jornaleiros
só poderá ser dada na pró-
xima segunda-feira — con-
cluiu a Secretaria — quan-
do o Secretário Márcio Mo-
reira Alves voltar de Curi-
tiba. :y>:-~ V ¦

Capelães analisam figura
do capelão como é vista

r que assiste

LUCROS

Uma das soluções para
resolver a crise dos cigarros
será a diminuição do Im-
posto sobre Circulação de
Mercadorias, 

"segundo afir-
mou o representante dos
varejistas, Sr. José Cunha
Neto, já que estes não po-
dem trabalhar com menos
de 20% de lucro,' enquanto
os fabricantes acham que
10,2% é suficiente.

O Sr. José Cunha Neto
afirmou ainda que "o jeito
é fumar cachimbo, charuto
ou fumo de rôio". Quanto à
possibilidade dos* _cigarros
serem vendidos pelos jorna-
leiros, o Presidente do Sin-
dicato da Indústria de Fu-
mo, Sr. Carlos Guimarães
de Almeida, disse que não
foi sugestão dos fabrican-
tes de cigarros e que, por-
tanto, a medida não lhes
interessa, assim . como não
lhes interessa também a ex-
tinção dos varejistas.
DIMINUIÇÃO DO ICM

Segundo os participantes
dâ reunião de. ontem na Fe-
deração das Indústrias, a
solução para a crise pode-
ria ser a diminuição do ICM,
que é pago na fonte pelas
fábricas, e descontado nas

Vinte e cinco capelães militares, reunidos na
Casa de Retiros da Gávea, analisaram, durante de-
bates denominados Círculos de Estudo, a figura, do
capelão como é vista pelos militares e como êle pró-
prio vê o ambiente militar. A análise teve a finalida-
de de dinamizar as capelanias no sentido de respon-
der às necessidades da hora presente, para melhor
servir às Forças Armadas do ponto-de-vista religioso.

As três conferências proferidas ontem situaram
o padre diante da realidade diferente do mundo de
hoje, das exigências novas da Igreja após o Concilio
Vaticano^ II e das estruturas em transformação,
numa tentativa de revisão da psicologia individual
do padre e de sua ação pastoral na sociedade e no
meio ambiente onde atua.
o ENCONTRO

A reunião, presidida pelo
Arcebispo Militar, Dom Jo-
sé Newton de Almeida, ini-
ciou suas atividades na ma-
nhã de ontem, devendo ter-
minar amanhã à noite, com
missa concelebrada por to-
dos os participantes. Estão
presentes repr esentantes
dos Arciprestados correspon-
dentes às diversas regiões do
País e às diversas Armas —
Exército, Marinha, Aeronáu-
tica e Forças Auxiliares.

Além dá atualização da
pastoral, segundo as novas
linhas do Concilio e com a
conotação específica para os
soldados, o atual encontro
visa a preparar as diretivas
que orientarão os trabalhos
e debates da Semana Na-
cional dos Capelães Milita-
res, a se realizar em São
Paulo em meados dêste ano.

PROGRAMA

Segundo o programa, os
trabalhos vão das 8h30m até
às 19 horas, com intervalo
das 12h às 14h30m para al-
moço e descanço. As confe-

rênclas, seguidas de círculos
de estudos, são proferi-
das pelos padres Raimun-
do Caramuru de Barros,
Virgílio Rosa Neto e José
Marins, todos da Conferên-
cia dos Bispos, e pelo Mon-
senhor José Tapajós, viga-
rio de Vila Isabel.

INGLÊS
EMB

SEMANAS
LABORATÓRIO
ELETRÔNICO

DE LÍNGUA DO

INSTITUTO BRASIL
-ESTADOS UNIDOS

Inicio das aulas;' 20 de março .-'
Av. IM.' S.a de Copacabana,
690.4.» anti. TeL» 57-1412
Rua México,.90í»10.u andar

; TçjK 2^-6013
Salas com ar refrigerado
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BELEZA
para o seu lar e

SEGURANÇA
para os seus

Dê um toque de bom gosto e elegância em sua casa,
apartamento ou escritório, instalando uma porta dè
ferro LAWuD. Diversos modelos, em desenhos originais

para pronta entrega, nos tamanhos standard, com
enfeites e fechaduras em bronze.

PORTA DE FERRO LAMD

MOBILO 401 MODIIO 40. MODItO 404

Somente durante êsfe mês preços excepcionais

Consulte-nos, sem compromisso

LAMD - DECORAÇÕES METALÜRGICA
ARTE MODERNA LTDA.

ExpcsiçSo • vendíi: Rui Álvaro _e Mífcnda, 172-B - PILARES
Tíli.: 49.4731 ¦ 29-5835

ATENDE-SE SABAD05 E DOMINGOS <P

Ontem, as conferências
versaram sobre os seguintes
assuntos: Pastoral no Bra-
sil dc Hoje: Situação e Pcrs-
pectivas; Situação do Cie-
ro; As Grandes Linhas
de Renovação Conciliar e
suas Aplicações no Brasil.
Para hoje, os temas são:
Planejamento Pastoral; Pre-
sença da Igreja na Cons-
trução do Mundo; Ação
Missionária e Aprofunda-
mento Doutrinai; Renova-
ção Litúrgica.

Para amanhã estão pre-
vistos os temas: Renovação

, da Comunidade de Igreja:
Presbíteros, Religiosos e Lei-
gos; Renovação Paroquial e
Diocesana; Vicariato Mili-
tar; Plano do Próximo En-
centro de Capelães Milita-
res.

Diretor da
IATA chega
para reunião

Chegou na manhã de on-
tem ao Rio o Diretor-Geral
Presidente da IATA, Sr.
Knut Hammarsrjold, paren-
te do Rei da Suécia, que veio
participar da reunião do
Comitê Jurídico daquela en-
tldade. a partir de hoje, no
Copacabana Palace Hotel.

O Sr. Hammarsrjold foi
recebido pelo Sr. Fernando
Markam, da VARIG, e Peter
Lopes, da IATA do Brasil, e
nos próximos dias dará uma
entrevista coletiva à im-
prensa explicando as ativi-
dades da IATA em todo o
mundo.

EvaTodor
pede ajuda
ao Governo

A atriz Eva Todor foi recebi-
da ontem em audiência especial
pelo Presidente da República, a
quem solicitou a liberação de
um au .fito federal para a mon-
tagem da peça A Capital Fe-
deral, de Artur Azevedo, a ser
encenada no Teatro João Cas-
•tano, a partir de julho pró-
ximo

Informou a atriz ao Pr;si-
dentei cuja diversão preterida
c o teatro, que a montagem de
A Capital Federal fará reviver
o antigo musical brasileiro, es-
quecido desde o inicio do século,
por força da concorrência das
peças estrangeiras do gênero.

Comissão
vai estudar
foguetes

Brasília (Sucursal) — O
Major Brigadeiro Osvaldo
Balloussier foi designado pe-
lo Presidente Castelo Bran-
co para presidir a Comissão
Especial do EMFA que exa-
minará a situação dos mis-
seis e foguetes em uso nas
Forças Armadas, estudando
ainda as necessidades de
cada uma das armas sobre
balísticos de diversos tipos.

A Comissão é integrada
também pelos Coronéis Al-
tino Cunha (Exército), Nél-
son Pinheiro de Carvalho
(Aeronáutica) e Capitão-de-
Corveta Ari Sardinha Par-
reiras (Marinha).

Minas já tem
caminho para
a sua Gruta

Belo Horizonte (Sucursal).
— O Governador Israel Pi-
nheiro inaugura hoje a es-
trada asfaltada que liga a
Gruta de Maquine à Rodo-
via Belo Horizonte—Brasilia,
dando acesso aos turistas de
todo o País à caverna, con-
siderada uma das mais bo-
nitas do Brasil, i

Além da rodovia, que eus-
tou NCr$ 3 500,00 (três mi-
Ihões e meio de cruzeiros an-
tigos), a própria gruta foi
valorizada com a iluminação
de 100 lâmpadas incandes-
centes de 1 000 watts, e 20
projetores com lâmpadas a
vapor de mercúrio.

Baile do
Gato atrasa
uma hora

O I Baile do Gato, quo
estava marcado para come-
çar às 23 horas do Sábado
de Aleluia na Sociedade Hi-
pica, só começará no primei-
ro minuto do domingo por-
que a Liga de Defesa Social
(LEDESCO) pediu seu re-
tardamento para que íôsse
respeitado integralmente o
prazo da Quaresma, que
agora só termina no Domin-
go de Páscoa.

Os promotores decidiram
fazer das 23 horas de sába-
do até o momento do início
do baile um desfile das cin-
co faittaslas de Evandro de
Castro Lima premiadas no
Teatro Municipal, Copaca-
bana Palace, Monte Líbano,
Quitandinha e Recife, e a
seguir êle receberá do Secre-
tário de Turismo o troféu
Supercampeão do Carnaval.

Médico dis
no Copa como
curar anemia

Com uma conferência sóbre
os aspectos imunológicos dns
anemias pronunciada pelo
médico A. Oliveira Lima, do
Rio, iniciou-se na manhã de
ontem, no Copacabana Palace,

segundo dia de trabalhos do
Congresso Nacional de He-

matologia, sendo revelados aos
100 congressistas de quase to-
dos os Estados novos métodos
de tratamento da doença.

O médico Paulo Chaves, do
Instiuto de Hematologia da
Guanabara, leu no horário de
apresentação de temas livres
um estudo sóbre Citoquímlca
nas Células do Sangue e o mé-
dico cearense José Murilo Mar-
tins debateu com três colegas
do Rio suas experiências sóbre
as Disproteincmias nas Hemo-
patiase Moléstias Parasitárias
do Sistema Formador San-
guíneo.
A CAUSA

O médico A. Oliveira Lima
explicou em sua conferência
que durante muitos anos igno-
rou-se que determinadas ca-
rênclas eram provocadas pela
formação de substâncias no
próprio organismo, agindo con-
tra os glóbulos vermelhos, des-
truindo-os, originando-se en-
tão a anemia.

Exibiu ainda um documen-
tário dos trabalhos que vem
realizando que sugere novos
métodos de tratamento da
doença.

Em seguida o médico Paulo
Chaves, do Instituto de Hema-
tologia da Guanabara, apre-
sentou seus estudos da Cito-
química nas Células Sanguí-
_____

Na mesa-redonda, realizada
à tarde sob a coordenação do
médico americano James L.
Tullis, o médico cearense José
Murilo Martins revelou que as
disproteinemias são doenças
que produzem alterações das
proteínas no plasma.

Na terceira» reunão, que co-
meça às 8 horas de hoje, o
médico Marcelo Pio da Silva
fará uma conferência sóbre
iun Estudo Hcmatológico nos
Índios do Alto Xan.ru e à tarde
haverá duas mesas-redondas
sóbre as complicações neuro-
lógicas das hemopatias e sóbre
terapêutica das hemopatias
malignas.
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Santa Marta pede
urbanizar-se

A AMEAÇA PRESENTE

Fontenele e verse livre de tragédias
São Paulo (Sucursal. — Ven-

ce lioje — e é improrrogável,
segundo declarações do Gover- ¦
nador Abreu Sodré no deixar
o Palácio dos Bandeirantes na
noite de ontem — o prazo cie
48 horas para que o Coronel
Fontenele, Diretor do Departa-
mente Estadual de Trânsito, in-
traduza alterações na Operação
Bandeirante que implantou no
tráfego da Capital paulista.

Quando um repórter pergun-
tou o que aconteceria ao Co-
ronel Fontenele se não cum-
plisse a determinação, o Gover-
nador disse apenas:

— Se não obedecer, sai.

Com mais de dez mil habitantes, a favela de Santa
Marta, em Botafogo, situada numa encosta íngreme, apre-
senta, apesar de sua localização, um índice pe-
queno de mortes em conseqüência de desabamentos, mas
os moradores orientados '¦ 

pelo Sr. Prócolo Túlio querem
um auxilio do Governo estadual para "urbanizarmos üm
pouco a nossa favela, fazendo principalmente uma rede de
canalização de esgotos". \

A segurança e as condições de habitabilidade da fa-
vela são quase nenhuma, como ficou provado no tem-
poral de janeiro deste' ano, quando foram soterrados, às
21_30m da madrugada, cerca de 11 barracos, matando
duas pessoas e uma criança. No mês seguinte, com a
precipitação de novas chuvas, mais barracos voltaram a
cair "mas felizmente não morreu ninguém".

está pagando
fevereiro

O pagamento do funciona-
lismo estadual referente ao mês
de fevereiro será iniciado hoje
e terminará, segundo o escalo-
namento aprovado pelo Diretor
do Departamento do Pessoal,
no próximo dia 31.

Os rmicionários promovidos
desde 1961 e que não vinham
recebendo a diferença corres-
pondente, começarão a recebe-
la com o pagamento deste mês,
quando também será pago o
aumento da gratificação espe-
ciai de nível universitário, aos
servidores que a ela fizeram
jus.

desaba sem
vítimas

Uma casa desabou no mime-
ro 221 da Rua da América, na
Saúde, enquanto na Glória, .na
Rua Hermenegildo de Barros,
42, ocorreu um deslisamento
de terras, do Morro de Santa
Teresa, ambos sem causar vi-
tim as.

Os moradores das proximi-
dades da Rua Hermenegildo
Barros todavia, solicitaram o
auxílio do Corpo de Bombei-
ros, uma vea que ficam so-
bressaltados sempre que cho-
ve, tendo alguns informado
que todos ali vivem preocupa-
dos com um prédio de 11 an-
dares, na encosta do Morro de
Santa Teresa, na Rua Dias de
Barros, porque apesar de de-
socupado pelos moradores, até
lioje não foi vistoriado pelos
engenheiros do Estado.

Repórter do
JB ganlía
prêmio no

Brasília (Sucursal) — o
jornalista Evandro Carlos
de Andrade, do JORNAL DO
BRASIL, venceu o concurso
de reportagem instituído
pela Prefeitura do Distrito
Federal, cabendo-lhe o pré-
mio de NCrS 1000,00 (um
milhão de cruzeiros anti-
gos), pelo trabalho Viver em
Brasília, publeado no JB de
8 de março de 1966.

Os quatro prêmios restan-
tes, no valor de 500 mil, 250
mil, 200 mil e 100 mil foram
dados, respectivamente, aos
jornalistas Adilson de Vas-
concelos (Correio Brasilien-
se), Carmo Ribeiro Chagas
(Correio Brasiliense), L u í s
Torres (Jornal do Comércio,
de Recife), e Clemente Luz
(Estaão de Minas).

A comissão julgadora foi
presidida pelo Ministro Ciro
dos Anjos, e teve como
membros os jornalistas Rei-
naldo Gonçalves (Correio âa
Manhã), e Antônio Praxe-
des (O Globo).

O Chefe, de Gabinete do
Prefeito Plínio Cantanhede,
jornalista Expedito Quintas,
deverá marcar ainda esta
semana, a data da entrega
dos prêmios.

Canadá abre
livro para
condolências

Um livro para recebimen-
to de condolências pela
morte do Governador-Geral
do Canadá, General Geor-
ges P. Vanier, ocorrida do-
mingo último em Ottawa,
estará à disposição das au-
toridades e demais persona-
lidades, de hoje até o dia 10,
das 10 às 13 horas e das 16
às 18 horas, na residência
oficial do Embaixador do
Canadá, na Estrada da Gá-
vea, 60.

Bolsas para
sindicatos
saem dia 15

A Secretaria Executiva do
Piano Especial de Bôlsas-de-
Estudos esclareceu ontem que ,
que até o dia Í5 será iniciado 

'

o pagamento das primeiras
quotas das bolsas destinadas
bos trabalhadores sindicaliza-
dos, cbedeceiido a ordem de
inscrição dos candidatas. Esti-
ma-se em 60 mil o número de
pretendentes.

UMA, VIDA PERIGOSA

— Morar aqui é viver sem-
pre em sobressalto, mas o se-
nhor compreende, a gente co-
rneça a gostar do local e sen-
timos medo quando falam em
transferência. Apesar de tudo,
quando chove a gente fica com
um pouco de inveja dos outros
que moram em suas casinhas
seguras — disse humildemen-
te um birosqueiro.

Uma pessoa estranha que se
propõe a subir a favela até o
seu ponto mais alto, a quase
300 metros do nivel. do mar,
possivelmente desistirá ao ver
os primeiros degraus, pois logo
eni seguida começa a verdadei-
ra escalada, contornando bar-
xacos e atravessando córregos
de esgotos.

Pode-se afirmar que não exis-
te no Rio favela localizada nu-
ma encosta tão íngreme como
a de Santa Marta. O Sr.'Pró-
colo Túlio, que já f oi Presiden^-
te da União dos Moradores du-
rante seis anos, tem 65 anos,
dos quais 17 foram vividos na
Favela de Santa Marta.

— Quando eu cheguei aqui,
vindo do Espírito Santo, à pro-
cura de emprego — disse — não
havia nada em Santa Marta,
apenas alguns barracões e mui-
to capim. Hoje, temos uma po-
pulação superior a dez mil ha-
bitantes e muitas crianças. Fe-
lizmentè; os temporais não nos
têm castigado tanto como às
outras favelas, mas vivemos
com medo de coisa pior, pois
com a demora a água da chu-
va e a do esgoto vão se Infil-
trando e de repente tudo pode
cair sem a gente esperar.

Alguns trechos da favela de
Santa Marta ficam sôbre uma
camada de terra que encobre a
rocha do Mirante Dona Marta,
o que facilita os deslizamen-
tos. Além disso, existem algu-
mas pedras em situação bas-
tante perigosa,

Com o temporal de janeiro
deste ano, uma pedra se des-
prendeu da encosta e rolou sô-
bre 11 barracos, trazendo con-
sigo grande quantidade de ter-
ra. Além das famílias que fl-
caram desabrigadas, morreram
três pessoas, inclusive uma cri-
anca de nove anos.

A partir dêsse dia os mora-
dores do local ficaram com rc-
ceio de novos desabamentos,
principalmente porque ainda
resta uma enorme pedra que
ficou com grande parte da sua
base a descoberto. O Sr. Vai-
demiro Pereira do Nascimento,
um dos pedreiros da favela, dis-
se que no inicio os operários

do Estado estiveram no local,
quebrando a pedra, "mas de-
pois foram embora dizendo qua
não havia perigo iminente".

Com o deslizamento da bar-
reira, arrastada pela pedra, um
barraco ficou ameaçado de ruir,
pois uma das suas paredes es-
tá sem sustentação, mas o Sr.
Valdemiro Pereira do Nasci-
mento explicou que agora não
há mais perigo, porque "Já fiz ¦
um trabalho muito bom, usan-
do dois sacos de cimento no
traçado".

UMA SOLUÇÃO

O Sr. Sebastião Pereira, o
eletricista oficial da Favela da
Santa Marta, disse que às vê-
zes tem medo de um incêndio,
pois os barracos são muito sus-
cetiveis a curtos-circuitos. Ex-
plicou que se um barracão pè-
gar íogo, os outros também se-
rão tomados pelas chamas, já
que estão aglomerados "e nin-
guém vai conseguir apagar".

O Sr. Prócolo Túlio, interpre-
tando os ideais das dez mil pes-
soas que vivem na Favela da
Santa Marta, disse que espera
uma colaboração mais efetiva
dò Governo estadual.

— Não precisam mandar di-
nheiro. Nós queremos é mate-
rial de construção. Com o es-
sencial faremos uma urbaniza-
ção que não será uma maravl-
lha, mas polo menos nos dari
mais segurança. Da mesma ma-
neira que construímos nossa
caixa de água, para 115 mil li-
tros, e toda rede de, distribui-
ção, graças à colaboração da
Mercedes Benz, faremos tam-
bém uma canalização de esgo-
tos. O ideal para nós seria mes-
mo ter nessas casinhas com se-
guranca. Não precisaríamos
ocupar toda área da encosta.
O Estado construiria as casas
e nós pagaríamos mensalmen-
te. Ent ã o, expulsaríamos oa
moradores que nâo quisessem
nada com o trabalho.

A DECEPÇÃO

O Sr. Prócolo Túlio, apesar
da sua idade avançada, sobe
o morro diariamente com a
maior tranqüilidade, e no ca-
minho vai ouvindo as reclama-
ções dos moradores, pois ainda
ó pessoa atuante da União dos
Moradores da Favela de Santa
Marta.

A preocupação do Sr. Próco-
lo ontem era a falta de água,
pois com o desabamento em
Laranjeiras foi avaliada a tu-
bulação que passa sob a Rua
Belisário Távora»

Chuva paralisa remoção de
escombros em Laranjeiras

As chuvas de ontem, além de
paralisarem o trabalho de rc-
moção dos escombros dos pré-
dios caídos no Jardim Laran-
jeiras, trouxeram a angústia
aos moradores do local, pois
há duas pedras — já perfura-
das, mas não dinamitadas pe-
los técnicos do Estado —
ameaçando rolar sôbre edifícios
das Ruas Belisário Távora e
Cristóvão Barcelos, que estão
interditados.

Os dois edificios — um na
Belisário Távora, 585 e outro
na Cristóvão Barcelos 281 —
foram evacuados pelos enge-
nheiros que comandam a re-
moção dos escombros, para que
as outras pedras que ameaçam
rolar sejam dinamitadas. Os
trabalhos de remoção, com as
novas chuvas sofrerão outro
atraso, enquanto o desmonte
das pedras somente depende,
agora, da melhoria das condi-
ções do tempo.

Vários edifícios do Jardim
Laranjeiras, além dos já ci-
tados, estão também interdita-
dos, mas a maioria deles para
AS INTERDIÇÕES

permitir maior rapidez aos tra-
balhos do DER — que estáre-

movendo os escombrou — e
dos bombeiros que ainda bus-
cam encontrar os corpos de
mais de 30 vitimas da catas-
trofe.

Durante a manhã de ontem,
e parte da tarde, até o inicio
das chuvas, os trabalhos de
remoção de entulho decorre-
ram normalmente, apesar de só
haver uma escavadeira traba-
lha ndo, pois o DER mandou
retirar outras duas no sába-
do passado. A previsão inicial
do engenheiro responsável pe-
los trabalhos, Sr. Luís Augus-
to Boisson Santos, era de con-
cluir tudo até sábado próximo
ou antes, mas as novas chu-
vas liquidaram essa possibili-
dade.

Os trabalhos, a partir das
10 horas de ontem, foram re-
duzidos pois vários operários
e bombeiros foram deslocados
para o desabamento que ocor-
reu na Rua dos Arcos, na La-
pa. Mais tarde, foram comple-
tamente paralisados, e sòmen-
te serão reiniciados depois que
parar a chuva. Dentro desse
panorama, os moradores do
Jardim Laranjeiras não conse-
guiam esconder o medo deno-
vos desabamentos no local.

Ladeira do Sacopã teme
as pedras do Cabrito

Moradores da Ladeira do
Sacopã e da Rua Fonte da
Saudade, na Lagoa, pediram
ontem ao Governador Negrão
de Lima, no Palácio Guanaba-
ra, providências urgentes paraa contenção do Morro dos Ca-
britos, onde está se verifican-
do um lento deslizamento de
lama e pedras, que ameaçam
suas casas. .

O Secretário de Obras, Sr.
Raimundo de Paula Soares, que
no momento estava- com o Go-
vernador, disse que as primei-
ras providências já tinham si-
do tomadas, e anunciou a di-
namitação de uma pedra, que
também está ameaçando as
casas e principalmente o Con-
vento da Rua Fonte da Saúda-
de, para esta semana ainda.

i FALTA DE MATERIAL
Para cobrir todo o Estado,

através dos-seus 20 Distritos,
o Departamento de Edifica-
ções da Secretaria de Obras só
conta com duas ou três viatu-
ras — quando não estão en-
guiçadas — razão pela qual a
fiscalização de obras ilegais
ou de prédios que ameaçam
ruir têm que ser obrigatória-
mente deficientes, o que cons-
titui uma ameaça à popula-
ção, pois muitos acidentes po-
deriam ser evitados se a íis-
calização fôsse atuante.

Tendo se incumbido, Junta-
mente com o Instituto de
Geotécnica, de realizar milha-
res de vistorias em prédios
ameaçados, após os últimos
temporais, o DED foi obrigado
a socorrer-se, para o trans-
porte rápido dos seus enge-
nheiros, de viaturas de outros
departamentos da SURSAN.

SOBRAM CARROS

Conquanto faltam viaturas
para o serviço de fiscalização
do Departamento de Edifica-
ções, sobram contudo carros
novos para servirem pessoal-
mente aos chefes de Departa-
mentos e Serviços da Secreta-
ria de Obras, DER e SURSAN
e nfio raro são vistos automó-
veis com placas oficiais do Es-
tado cruzando barreiras esta-
duais em fins de semana.

DESLEIXO PREOCUPA •

O desleixo da Administração
Regional de Santa Teresa, que
alega não possuir verbas para
construção de uma muralha,
mas não adota outras provi-
dências, tem preocupado os
moradores da Rua Ocidental,
principalmente no trecho sem
calçamento, com ameaça de
escorregamento do terreno 656
sóbre o 618.

Cortes de energia obrigam
fábricas a ter geradores
para não baixar produção

Os cortes de energia elétrica, que em algumas fá-
bricas chegaram a reduzir a produção a até 50 por cento,
estão causando uma série de dificuldades à indústria do
Rio, tendo mesmo obrigado grande número de industriais
a lançar mão de parte do seu capital de giro, do qual
não podiam dispor no momento, para a compra de ge-
radores.

A compra de geradores, ao preço de NCrS 50 mil (cin-

qüenta milhões de cruzeiros antigos), tornou-se inadiável

quando os cortes de energia, que inicialmente vinham em
horários fora do período de trabalho, passaram a ser fei-
tos a qualquer hora, sem nenhum aviso antecipado às in-
dústrias.

So estu pedra do Morro de Santu Marta rolar, algum dia, destruirá muitos barracos

O GRANDE PERIGO
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NOVA CICLAGEM

A Federação das Indústrias
do Estado da Guanabara acre-
dita que uma nova crise finan-
ceira virá prejudicar os indus-
triais, isto quando forem obri-
gados, no próximo ano, a mu-
dar a ciclagem dos seus moto-
res de 50 para 60. No ano pas-
sado, a entidade realizou di-
versas reuniões para discutir
o problema, principalmente os
financiamentos necessários à
mudança de ciclagem, mas em
nenhuma delas chegou a en-
contrar uma solução definiti-
va: alguns industriais e a pró-
pria Rio Light mantiveram a
opinião de que o assunto po-
deria ser estudado mais tarde,"porque a mudança de cic'.a-
gem não é o problema princi-
pai para a indústria de hoje".

Os desejosos de que o pro-
blema fôsse resolvido com ur-
gência não receberam — se-
gundo informação de alguns
industriais ouvidos pelo JB —
nenhum esclarecimento da
parte dos órgãos governamen-
tais, como a COPEG, o
FINAME e o Banco do Brasil.

— Agora — prosseguem os
Industriais — vendo que o úni-
co remédio para a crise de
energia, em qualquer circuns-
tância, é a mudança imediata
de ciclagem, como ocorre em
outros centros industriais do
País, tentam apressar os tra-
balhos.

A Coordenação da Mudança
de Ciclagem espera até o fim
déste ano concluir o seu tra-
balho, em grande parte da Ci-
dade, começando por Banju e
Realengo, passando depois pa-
ra Leblon e Ipanema, com a
interligação da linha de Fur-
nns a um outro trecho da Utl-
na de Itutinga.

Os industriais informaram
que a situação energética do
Estado poderia ser melhorada
há alguns meses, com o rece-
bimento bastante maior de
energia elétrica da São Paulo.
Light, que só opera em GO ci-
cios. Mas a energia recebida
daquela concessionária passa
por um processo de conversão
para 50 ciclos na Cidade de
Aparecida do Norte, onde exis-
te uma estação para êsse fim.

COMÉRCIO TAMBÉM

O comércio e„tá passando,
também, pela mesma dificul-
dade, com prejuízos diários de
40 a 50% ' nas suas vendas.
O Sindicato dos Lojistas já en-
caminhou mais de um telegra-
ma ao Ministro das Minas e
Energia, Sr. Mauro Thibau,
pedindo providências em vir-
tude da "situação calamitosa
que o comércio atravessa".
E denunciou o "alheamento

completo dos órgãos incumbi-
dos do racionamenio".

Eis o último telegrama
enviado pelo Presidente do
Sindicato. Sr. Osvaldo Tava-
res Ferreira, ao Ministro das
Minas e Energia:"O Sindicato dos Lojistas da
Guanabara pede vênia para
manifestar sua estranheza di-
ante do alheamento dos órgãos
incumbidos do racionamento
de energia elétrica, que pare-
cem ignorar a situação cala-
mitosa que o comércio atra-
vessa.

A situação do comércio lo-
.jista torna-se insustentável.:

Em certos bairros, principal-
mente em Copacabana e na
Tijuca, como conseqüência do
racionamento prolongado a
sem explicação plausível, lo-
jistas e empregados, vivendo
em grande parte de comissões,
encontram-se em sérias difi-
culdades, sem que, entretanto,
advenha qualquer medida ca-
paz de atenuar tal situação,
cada vez mais agravada. Con-
fiamos no espírito compreensi-
vo e justiceiro de V. Exa. para
esperar seja servido finalmen-
te Intervir neste assunto, tra-
zendo situação de alivio des-
de muito reclamada".

A situação do comércio de
Copacabana e da Tijuca vem.
piorando porque, com o nôvo
horário, ás 17 horas, aqueles
bairros já estão na mais com-
pleta escuridão, devido aos
cortes de energia.

Embora sejam inúmeras as
reclamações de consumidores
cie que a.s contas de luz de ja-
neiro e fevereiro aumentaram
bastante, apesar do raciona-
mento, a Rio Light esclareça
trata r-se de "interpretação
equivoca de efeito psicológico".
Afirma a empresa que o consu-
mo residencial vem sendo o
mesmo e que se aumentou "é
porque o usuário logicamente
gastou mais energia".

Cemo tem havido cortes no
fornecimento — explica a Light
— o consumidor acha que dei-
xou de usar energia, sem sa
lembrar que quando a luz vol-
tou todos cs aparelhos íoram
outra vez ligades, principal-
mente os chuveiros elétricos
que exigem uma sobrecarga da
energia.

Explicou ainda que não está
havendo diferença muito gran-
de ao se comparar o consumo
des meses anteriores às en-
chentes déste ano com os
atuais. O cemércio, segundo a
Light, não está sendo afetado,
estando, inclusive, pagando
muito menos de energia elétri-
ca do que antes, uma vez que
não vem utilizando aparelhos
de ar refrigerado, vitrinas lliuni-
nadas nem letreiros luminosos.

Comércio e indústria
debatem racionamento

Comerciantes, industriais e
representantes do várias enti-
dades reuniram-se ontem à
noite na Associação do ' Co-
mercio e Indústria da Zona

.Sul (ACISUL), para debater o
problema dos cortes de ener-
gia elétrica, sem a presença do
Coordenador do Racionamen-
to, Almirante Miguel Magaldi,
que não atendeu ao convite
para discutir o assunto.

Os comerciantes de Copaca-
bana pretendiam apresentar
sugestões para minorar os
efeitos do racionamento, ten-
do o representante do Sindi-
cato dos Lojistas, Sr. José Sil-
veira, declarado que o órgão
não tem sido atendido nas
suas reivindicações e por isso
programou "uma teuntão
monstro" para ¦ os próximos,
dias, na qual será divulgado
um memorial de protesto.
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No Morro de Santa Marta existem muitas pedra* que poderão rolar por sua encosta íngreme

Laranjeiras denuncia empreiteiros
Moradores dos prédios 535,

555,-578 e 580 da Belisário
Távora, ameaçados de desaba-
mento por continuar existindo
o mesmo perigo de avalanche
como a do dia 19 de fevereiro,
reuniram-se ontem para de-
nunciar à imprensa que o tra-

, balho moroso das firmas em-
preiteiras, contratadas peloGo-
v_i.no- estadual, põe em risco
aqueles edifícios e muitas ou-
trás residências de Laranjeiras.

Apesar de nenhum áof edi-
ficlos ter sido afetado, todos
estão vazios, pois os morado-
res receiam que os desabamen-
tos de blocos de pedra e ter-
ra, iniciados .naquele dia.— e,
que pararam por anteparos da
própria encosta — acabem por
atingi-los se novas chuvas caí-
rem sôbre o Rio.

PROVIDÊNCIAS

A única providência concre-
ta do Estado — afirmam os
representantes dos 700 mora-
dores dos prédios evacuados —
é a existência de um bombei-
ro, que sôbre o morro avisará
aos poucos operários que traba-
lham, com u:n tiro de revól-
ver, sôbre novos deslizamentos.
Acham eles que íalta às obras
um coordenador, nomeado pe-
lo Estado, com a missão espe-
clfica de orientar as diversas

firmas e departamentos envol-
vidos na operação para diha-
mizar os trabalhos.

Como exemplo da morosidade
nos trabalhos, - citam os mora-
deres que a empresa encarre-
gada d? perfurar as rochas qúe
tendem a desmoronar — para
em seguida firmar em torno'
delas cabos de aço — teve seu
compressor retido por dois dias
a poucos metros do local, uma
vez que o DNER demorou em
desimpedir aquele trecho bio-
queado da Rua Couto Fernan-
des, que dá acesso ao ponto
mais próximo das rochas.'

No único dia em que a em-
presa trabalhou no local, só
empregou dois homem e uma
britadeira, e seu rendimento
íoi pequeno em conseqüência
da dificuldade "qué oferecia a
água que jorrava com pressão
da • pedra a cada furo que
nela se fazia — indício seguro
do seu avançado estado de ln-
íiltração e deteriorização.

CAUSAS

Para o Sr. Costa Filho, mo-
rador do edifício 280. cobertu-
ra 02, da Rua Cristóvão Bar-
celas — um dos últimos a es-
tar no local onde se originou
o deslizamento de terras e bio-
cos de pedra que soterrou mais
de 200 pessoas, no dia 19 de

fevereiro —, a causa da catas-
trofe continua existindo. Este-
ve êle percorrendo o local no
dia 4 último, e constatou que
a retirada de saibro, em gran-
de quantidade, do morro Boa
Vista, foi o motivo dos desti-
zamentGS.

— Continuarei a investigar
— di___ — e constituirei advo-
gado para denunciar os res-
ponsávels pelo assassinato de
centenas de pessoas. Estive
limpando os bueiros das Ruas
General Glicério e Belisário
Távora, nos dias 18 (sábado) e
19 de fevereiro, até às 18 ho-
ras, quando nbtei que o volu-
me dágua era demasiado para
ser simplesmente por entupi-
mento de bueiros.

A retirada de saibro, em
íorma de concha — numa ex-
tensão aproximada de meio
Maracanã —, em cima do Mor-
ro Boa Vista, que dá para a
entrada da Barra, levou ao
acúmulo de água que, pressio-
nada pelo vento sudoeste, ar-
rastou toda a terra solta do
morro. Foi essa a causa prin-
cipal da catástrofe, e que con-
tlnua a existir.

O Governo encobre tal ía-
to, e a prova disto é a colocação
de entulhos no ponto onde os
saibros íoram extraídos, para
despistar posteriores Investiga-
ções — concluiu.

Presidente da TELECOM
toma posse e promete que
assessorará Costa e Silva

O nôvo Presidente da Associação Brasileira de Tele-
comunicações, Almirante Lins de Barros, durante a sole-
nidade de posse no auditório do Clube de Engenharia,
afirmou que "o Governo Costa e Silva contará com todo
o assessoramento da classe das comunicações para o bom
encaminhamento e solução dos problemas dâs telecomunl-
cações".

A Associação Brasileira de Telecomunicações — TE-
LECON — congrega todos os engenheiros, técnicos, esta-
tisticos e pessoas que trabalham em telecomunicações,
além-de ter parte atuante junto a indústrias e escritórios
de planejamento, devendo ser parte importante na for-
mulação e execução da Política Nacional de Telecomunl-
cações.

DESENVOLVIMENTO

O nóvo Presidente da
TELECOM é um dos maiores
estudícsos do assunto de teleco-
municações, tendo sido mem-
bro do Departamento de Rá-
dio e da Diretoria de Eletro-
nica e Telecomunicações da
Marinha, de onde saiu para
comandar os cursos da Escola
de Guerra Naval e fazer o
curso do Estado-Maior e Co-
mando das Forças Armadas na
Escola Superior de Guerra. Foi
Conselheiro do CONTEL e Pre-
sidente da Comissão Perma-
nente de Comunicações do Es-
tado-Maior das Forças Arma-
das.

Falando ao JORNAL DO
BRASIL, o Almirante Lins de
Barros disse que "a TELECOM
desempenhará uma assessoria
bastante eficiente para o Go-
vérno do Marechal Costa e
Silva. Não há desenvolvimen-
to econômico sem telecomunl-
cações, não há paz e ordem
sem que os governos possam
dispor de ura razoável sistema

de telecomunicações que per-
mitâm uma desejável integra-
ção nacional. É demagógico o
Governo que desejar resolver
os demais problemas do Pais
sem resolver antes o das te-
lecomunlcaçóes".
IMPORTÂNCIA
NACIONAL

A importância das tele-
comunicações nos nossos dias
— afirmou o Almirante Lins
de Barros — é um dos mais
sólidos alicerces não só para
a integração, como também
para o aceleramento desenvol-
vimentista.

Para que o Governo pos-
sa dar às telecomunicações a.
atenção que elas merecem, é
necessário que haja uma cons-
ciência nacional sóbre sua im-
portáncia e esta é uma das
principais metas do TELECOM.
Cada brasileiro que tem sofri-
do esses anos todos com o tor-
meuto dos telefones mudos e
dos telegramas náo recebidos
a tempo sente a necessidade
de se pôr íim a tal atraso.
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Campos anuncia doação de
USS 270 mil para treinar
técnicos em planejamento

O Governo federal acaba de receber da Funda-
Ção Ford a doação de US$ 270 mil para ser aplicada
através do Centro de Treinamento e Pesquisa para
o Desenvolvimento Econômico (CENDEC) com o
objetivo de aumentar o número de profissionais ha-
bilitados para as diversas atividades ligadas ao pia-nejamento econômico.

Ao anunciar ontem o recebimento dessa verba,
o Ministro Roberto Campos esclareceu que essa aju-
da se destina à contratação de três professores es-
trangeiros. a bôlsas-de-estudos, e financiamento de
conferências e seminários, com ênfase'especial a um
curso de treinamento para pessoal do Serviço Na-
cional de Estatística.
DOUTORADO

Adiantou que um outro pro-Jéto a ser coberto pela doaçãoda Fundação Ford é o que serefere ao financiamento deteses de doutoramento em eco-nomia, para, brasileiros quehajam preenchido os seus re-
qui.si.os para o Ph.D (douto-raménto) em universidade,
européias e norte-americanas.— Este último projeto, fri-sou, aoaba de selecionar o seu
primeiro bolsista, um jovemda Universidade de Stanforci e
que está preparando uma tesesobro A eficiência marginal
social do investimento em lia-utução no Brasil.

AMPLITUDE

Disse o Ministro RobertoCampos que a idéia de realizaro programa, de treinamento empesquisa econômica se deveuao reconhecimento do fato deos economistas brasileiros qua-se nao terem oportunidade deaprender técnicas e métodosde pesquisa nas escolas de Eco-nomia do Brasil.
— Ademais, prosseguiu, í

grande a falta em nosso Paisde profissionais treinadas nes-sa. área. Assim sendo, pareceu-nos oportuno criar no

CENDECum programa inten--ivo de treinamento em pes-quisas econômicas. Este pro-grama, que deverá ser. iniciadonas próximos meses, procura-ra selecionar alguns econo-mistas jovens e com aptidão
para pesquisa, os quais traba--harao em temas específicos daeconomia brasileira,, .sob aorientação teórica e prática daum economista sênior, a ser

t contratado no exterior.
Esclareceu o Ministro' doPlanejamento que o CENDECcolabora no momento com oMinistério de Coordenação dosOrganismos Regionais "na

preparação de um alentado
SíSrf.^8, de treinamento naA__. e Mtà Programando,com vários Estados da União,a realização de cursos partifuncionários engajados emplanejamento e politica eco-nômica.

— O CENDEC, disse, tem
estado ativo na realização do
vários outros programas de
treinamento, em convênio com
várias instituições, como oConselho de Reitores, o Clube
Naval, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial e oEstado Maior das Forças Ar-
madas.

Jeremias convoca usineiros
e plantadores de cana parasolucionar crise do açúcar

Niterói (Sucursal) O Governador JeremiasFontes conseguiu transferir do Kio para esta Capi-tal, no Palácio, do Ingá, a reunião entre usineiros,
plantadores de cana e o Presidente do IAA, em bus-ca de uma solução para a crise da agroindústria açu-careira fluminense, que não saiu no encontro de on-tem e que o levará hoje, outra vez. ao PresidenteCastelo Branco. ¦

Na reunião, o Secretário de Agricultura do Es-tado, Sr. Edmundo Campeio, propôs que a COBALadquirisse os dois milhões de sacos de açúcar esto-cados nas usinas de Campos para revenda e posteriorpagamento aos plantadores, numa iniciativa diretado Governo federal, de débitos reclamados nummontante de NCr$ 14 000 000,00 (quatorze bilhõesde cruzeiros antigos), mas o Presidente do IAA nãoaceitou.
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Durante a reunião, os dois
representantes .da Associação
dos Plantadores de Cana, Srs.
Rosev... Crisóstomo e Amaro
Gomes da Silva, traçaram uma
panorâmica da situação da la-voura canavieira, tllzendo quotíos 14 600 filiados da entidade
90% vendiam cana apenas pa-ra comer e estavam devendo
demais em armazéns e far-macias. Notou-se da parte doPresidente do IAA, Sr. José
Maria Nogueira, uma certa in-decisão em resolver o proble-ma, porque o seu mandato
também se extingue no próxi-mo dia 15, quando mudará oGoverno.

O Presidente do Sindicato
dos Usineiros, Sr. Francisco
Gaioso, chegou a concordar coma. solução da venda do açúcarestocado pela COBAL, desde
que os débitos contraídos pelasusinas com órgãos federais decredito fossem dilatados pormais um ano, antes de sua re-cusa por parto do Sr. José Ma-ria Nogueira. O diálogo entreusineiros e plantadores íoi cor-dial, embora a solução do pro-blema continue na estaca zero

O Secretário de Segurança
do Estado, Coronel Francisco
Homem de Carvalho, mante-
ve, nas últimas horas, um con-
tato com o Chefe do SNI, Ge-
neral Golbcri do Couto e Sil-
v*. dando conta da situação
da agroindústria açucareira,
no que concerne ao seu aspec-
to político-social, relato êsse
de ordem interna. A preocupa-
ção do Governador Jeremias
Fontes com o desdobramento
da crise era patente, uo eu-tanto, durante a reunâo, pelaimpaciência dos plantadores.Os dois representantes daAssociação dos Plantadores deCana revelaram que se não ob-tiverem esta semana a solução
do problema n&o conseguirão
conter mais seus 14 600 filia-
dos, tendo o Sr. Amaro Gomes
da Silva declarado que "a ío-
me não espera". Com a soma
de todos os fatores negativos
da crise, que abala há três me-
ses o complexo econômico do
Norte fluminense, principal-
mente de Campos, é que o Go-
vernador espera arrancar hoje
do Presidente Castelo Branco
a solução do problema.¦ipaçao

teheca para
hidrelétrica

São Paulo (Sucursal) — A
Tcheco-Eslováquia pretende
participar da concorrência
internacional para a com-
pra da parte mecánica-hl-
dnhilica e eletrotécnica pa-ra a usina de Ilha Solteira,
através cia concessão de cré-
dito de US$ 37 milhões, con-
forme comunicado do Adido
Comercial daquele pais no
Brasil, Sr. Miroslav Novak,
ao Presidente das Centrais
Elétricas de São Paulo S/A=£ CESP —, Sr. Lucas No-
gueira Garcez.

Através do comunicado, a
Tcheco-Eslováquia se com-
promete a respeitar "as con-
dições mínimas exigidas no
documento do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvi-
mento, de novembro de
I9Ç6". O material seria for-
Decido em colaboração com
â indústria brasileira.

Santapaula
Melhoramentos S.A.
| Edital de Convocação
| Ficam os Senhores Acio-

nistas da SANTAPAULA ME-
LHORAMENTOS S.A-, convi-
dados a comparecerem à sua
sede, à Rua Alcindo Guana-
bara, 24, sobreloja, Rio de
Janeiro, Estado da Guanaba-
ra, no dia 23 de marco de
1967, às 14,00 horas, a fim
de se reunirem em Assem-
bléia Geral Extraordinária,
com a seguinte ordem do
dia:

j 
a) eleição da Diretoria;
b) outros assuntos.

Guanabara, 6 de
março de 1967.

a) Adelino Boralli
— Presidente (P

Safra Nacional Financeira S. A
> i 
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Crédito, Financiamento e Investimentos
¦.'¦¦¦*.

EM TRANSFORMAÇÃO PARA:

Banco Safra de Desenvolvimento £ A.
Comunica aos clientes e amigos, contribuintes do Im-

posto de" Renda, que, de acordo com o Decreto-Lei N.° 157
de 13 de fevereiro de 1967, está em condições de emitir
certificados de compra de ações, facultando uma economia
de 10% sobre o Imposto de Renda devido pelas pessoal fí-
sicas e 5% no caso das pessoas jurídicas.

Aproveite esta .vantagem consültando-nos mesmo sevocê já tenha entregue sua declaração de renda.'
;'* ¦'y - :: 

•¦ ¦''¦¦'

Safra Nacional Financeira S. A
Rio de Janeiro - Rua Sete de Setembro, 54 - 5.° e 6.° and.

Telefones: 52-4440 e 42-9866
! .

São Paulo: Rua Libero Badaró, 293 - 30.° andar
Telefones: 37-0566 e 37-4167

¦BANCO BAHIANO DA PRODUÇÃO SLA.
- Incentivando negócios desde 1913 -
RUA DEBRET N.° 1
R'o- Salvador- sao Paulo
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BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO
CONCURSO PARA ASSISTENTE

ADMINISTRATIVO
> Comunicamos aos interessados aue as Drovasd_PORTUGUÊS e de INGLÊS, do concurso para As!s.stente-Adm.nistrativo. serão realizadas no próximodòm.ngo, d» 12, às 13,30 horas, no ColégioOrsinad? r-onseca, a Rua São Francisco Xavier, n.° 95.Rio de Janeiro, 6 de março de 1967

A COMISSÃO DE CONCURSOS

Telefone para
e faça a sua assinatura do

g

22-1818

JORNAL DO BRASIL

Companhia de Navegação
Marítima Netumar

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

• fim de de ,berar sobre a ..guinle Ordem do Dia- '

lucro*. .P^" i° 
* Dire'-°rii,_ Ba,0ntO Geral' DMionitraçSo da Coma de

^ConrelhVtcalr ^Y?" 
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membros *» Conselho Fiscal • seui suplentes e fixa.çao de seu» honorários para o exercício dè 1967- m'"y "
¦'¦.;' ~ A5sun,°» dc interesse geral. '

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1967
JOSÉ CARIOS UAI - Diretor

 (P

SONAVE
SOCIEDADE ARMADORA DE NAVEGAÇÃO

DE CABOTAGEM S.A.
AVISO

Comunicamos aos'Senhores Acionistas que se achama sua disposição, na sede da sociedade, na Av. Rio Branco
' ™n , nes,a cidade' os documentos a que se refereo art 99 do Decreto n." 2.627 de 26.09.40, Referentes aoexercício de 1966.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1967.
as.) José Carlos Leal - DiretorCGC Inscrição N.° 33.345.711 (p

DÓLAR
Compra 2,70
Venda  2,715
LIBRA
Compra 7,50
Vencia  7,59
LIVRE

Abriu ontem, o merendo d*cambio livre cnlnio e l-Wüífomdo
com o Banco do Brasil e csbancos particulares comprando
o dólar a NCrí -.70, c a libra íiNCr$ 7.Õ3340 e vendendo a NCrS

MOEDAS
2,713 e a, NCrS 7,58706 -..pecti-
vam..„.-. Baclióu Inalterado.*
MANUAL

O dólav-papcl tol cotado c-n-tem. j_a abertura do mercado
de câmbio manual, a NCrí 2,70
para compra e a NCrS 2,7'S pa-ra venda; a hora a NCr* 7,50 e
a, NCr? 7,59. Fechou inalterado.

O Banco do Brasil e oa ban-
eos particulares operarem As se-
trulntcs taxas:

Moeda. Compra Vinda
?í!a- 2,70 2,713
Do..ar Can .. .,-19426 2,51083
íf0Rl 7,53840 7,38700
Franco Belga, 0,0342:17 0,054734
Ptorlm 0,74776 0,75327

Marco Ak-tn.
Um,
Kranco Suiço
Coroa Dhi. 1.
üoroa Nòraeg.
F.-an.o Franc.
C-TC-a Sti_.o .
Xellm Aust.
Escudo Port.
Peseta 
Peso Argent.
Peso UrtiK. .
ÜS* Convênio
£ KPC 
Ouro Fino

GR  _

TAXAS DO MANUAL

0,67926
0,004318
0.6228.
0.3C301
0,37746
0,54545
0,52238
0,104460

.0.093Ü60
0,045090
0,0086-10
0,029970
2,70
7,538-10

0,68439
0,004356
0,62770
0,393.33
0,33091
0,34934
0,52884
0,106428
O,0S."i83n
0.0466D8
0.009502
0,038281
2.71Í
7,58706

.038 2426 3,053 1228

Moedas
Dólar .
l_'oi_ ..

Compra Venda
3,70 2.715
7,50 7.59

Foram vendidos no pregflo da-nauTia 635 217 títulos no vaJorde NCr.$ 1 001 443,13. No piègílbda, tarde Visuüéram-es 780 738fiço.s diversas, nã IniportAncia
da NC_$ 246 411,35 e no mercado
de frações 41S1, na dc NCrS. ..
6 080,00. O total geral de títu-

BOLSA DE VALORES

Franco Franc.
Escudo Port.
Peseta E-:p. ..
Lira Ital. ..
Franc. Suíço
Pdso AríTéait.
Pfvv, Uruir. ..
Franco B.lgi
Bolívar 
Marco 
Dólar Can. .
Coroa Sueca .
Coroa Din. .
Coroa Norueg.
Escudo chi!. .
Floriu. 
Guaranis 
Pt.o Bollv. .
Peso Colomb.
PCso ..texlc. .
Xellm austr, .
Sol peruano .

0,54
o.os.
0,045
0,0045
0,618
0,0.37
0,29
0,05
0,53
0,67
2,40
0,51
0,38
0,30
0,35
0,0042
0.013
0,10
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
0,63
2 53
0Í53
0.40
0,32
0.41
0,0014
0,02
0.22
0,16
0,22
0,107
0,10

ics negociados na Bfilsà, somou
l 420 136. rendendo NCrS
1 253 885,28. As latira, de cjüii-
blo rendldi-S, renderam NOr$
i: 174 650,00. O índice BV. íoi
cetado a 10-1,6, cont alta de 3,3
pomes. As maiores alta verifica-
Uns duraui» os pregões fonim

aiarncad-s pelas ações dai com-
panhlas Nova Ainérlca -portador
América Fabril, S!d. Nacional'
portador. Willys ordinárias Mes-bia ordinárias e Bvasl!ell-a de

7-3-67
4131

Roupas, a única baixa veri-i-
cada ino prcgrlo da manha íoi
na Willys pretoonciais. No pre- . „„¦

M-DIA S/N D0S Tixt-LOS PAUncUWHES DA BOLSA DO «IO DE ÍaNEUIO

g-o da tarde, ns maiores altasi»:cam na. açüc-s da DeodoroIndust-rlal. Braaileln. de Er.'--
Sla Elétrica, Força e Luz de MGerais. Força e huz do PftP(mi',c Petróleo u_i_o pre_;r<n=l-,iifi,i-gistraindo-se apenas uma bai-xa que tot nas ações da CiaCimento Ar_.t_.

6-3-Ü7
-9S3

38-2-C7
3660

21-2-67
3987

(Elaborada pela Organização s. N. Ltda.)
FUNDOS MOXUOS DE INVESTIMENTOS

Março de 1965
3698

Data
Valor

da Cota
NCrJ

Ült. Dist.
Crí

Valor
do Fundo

Crç 000

FUNDO CRESCINCO 3-3
COND. DELTEC 7.3
FUNDO HALLES 3-3
FUNDO FEDERAL .... 0-3
FUNDO ATLÂNTICO 28-2
FUNDO V. CRUZ .... 3-3

6,06
0,26
0,50
1,12
0,25
3,42

10,00 março
22.00 dez.
33,00 dez.
30,00 nov,
12,00 Jan.

140,00 dez.

40 053 081
4 579 834
1 717 180
1 620 614

991 569
014 966

Data
Valor

da Cou
NCr$

tll. Dist.
Crí

FUNDO TAMOIO .... 2-3
FUNDO BRASIL 23-1
FUNDO SBS (Sabbà) 1-3
FUNDO NORTEC 20-1
FUNDO SUL BRASIL 28-2

0.97 48,00 dez.
0.24 2,50 dez.
0,11 8/10 1,00 dez.
0.61 20.00 maio
1.08 17,00 dez.

Valor
do Fundi

CrJ 000

199 219
167 272
183 006

30 27T
38 OOS

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DK VALORES

. - í fi e í Quant. Cot.

l-tEGAO DA MANHA

A ç õ e I Quanl. Cot

B. DO BRASIL .
IDEM 
IDEM 

ACOES DE CIAS.
DIVERSAS

A. VILARES, Frei.
IDEM 

AI4NO 
IDEM .',

B. DE ROUPAS ..
IDEM

C. 78: V. MV ....,-.;
IDEM
IDEM 

BRAHMA, Preí. ..
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

BRAHMA, Ord. ...
IDEM 
IDEM 

D. DE SANTOS
IDEM

16 700
700
300

5,00
5,02
0,05

700
1 000

20 900
7 800
4 600
7 000

000
800
000
000
700

15 700
400

IDEM .........
. IDEM 

IDEM 
IDEM 

DONA ISABEL .
IDEM 
IDEM 

F. BRASILEIRO
IDEM 

AMER. FABRIL
-DEM 

SOUSA CRUZ ..
IDEM 
ibEM 
IDEM ,'j
IDEM 

N. AMÉR., Port. .
B. MINEIRA ....

: 500
I 500
500
500

. 4 200

. 3 200
. 13 000
. 14 500
. 82 200
. 3 800
. 3 300

400
4 900

. 7 400
000

11 800
500

6 000
39 200

500
500

14 100
8 000
S 4C0
1 700
1 000

1,85
1,87
0,79
0,80
0,54
0,55
0,50
0,51
0.52
2,12
2,14
2,15
2,16
2,17
2.18
2,20
2,10
2,11
2,12
0.67
0,68
0,69
0.70
0.71
0,72
0,09
0,70
0,71
0,87
0,88 '
0,44 !
0.15 i
2,48
2.49 I
2.50 I
2.51
2,52
1,10
0,78

IDEM 
IDEM 

SID. NAC. Port.
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

SID. NAC, Nom.
IDEM 
IDEM 

HIME 
IDEM 

KIBON 
IDEM 
IDEM ...;...
IDEM 
IDEM 

L. AMERICANAS •
C/ Dir
IDEM 

L. AMERICANAS •
ex-Dlr
IDEM 
IDEM 

B. ESTRELA, Pref.
C/ Dlr
IDEM 

B. ESTRELA, Preí.
— ex-Dir
IDEM 

MESBLA, Preí. . .
IDEM 
IDtíM 

MESBLA, Ord
IDEM 

M. SANTISTA —.
C Dlr

PETROBRÁS 
IDEM 
IDEM 

SAMITRI ...
IDEM 

S. P. ALPARGATAS
IDEM 

V. R. DOCE, Port.
IDEM 
IDEM 

.. 24 300

.. 28 900
. 4 000

.. 2 200

.. 1 300
,. 2 800

. 2 900
. 11 200
. 3 500

46
. I 437
. 3 000

. 16 200
. 7 700

100
. 1 000
. 1 000
. 1 700
, 1 600

. 1 100

. 2 000

. 1 300.
200

3 200

100
800

600
2 800

600
9 800

300
7 100

19 000

300
li 616
11 437

1 '000

800
100

17 600
13 200

600
100

2 900

0,79
0,80
1,44
1,45
1,46
1,47
1,48
1,49
1,50
1,43
1,46
1,47
0,61
0,02
2,44
2,40
2,47
2.48
2,50

2,33
2,40

1,92
1,93
1,95

Ações Quant. Cot.

IDEM 
IDEM 

V. R. DOCE. Nom.
W. MARTINS ....

IDEM
WILLYS,

IDEM
IDEM

WILLYS,
IDEM
IDEM .

Preí.

Ord.

LETRAS
HIPOTECÁRIAS

B. E. 
IDEM

1 100
000
800
500

1 000
6 000
9 000
3 200

300
0 500
9 100

1 000
120

3,49
3,50
3.45
3,20
3,30
0,60
0,01
0,62
0,7.
0,77
0.78

A t 0 e 1 iluant. Cot.

0,58
0,65

TÍTULOS
DA UNIÃO

OBRIO. REAJUST.

PORTADOR, 1 ano
IDEM 
IDEM 

PORTADOR, 5 anos
IDEM 
IDEM 

PORTADOR, 5 anos
— NOVAS 

RECUP. FINANC. .

TÍTULOS
DOS ESTADOS

LEI 303

1,44
1,45

1,10
1,11
0,85

.0.86
0,87
0,86
0,87

1,60 I IDEM
3.00 j LEI 820
3.01
2.03
0,89
0,90
1.

1.» Sério
2.» Série
3.» Série

600
5 850

305
530
45

8

500
2 373

25,90
25,95
26,00
21,30
21,35
21,50

21.35
0,62

P:.:l10 A

1,01
3.45
3,47
3,43

T1TS. PROGHES. .

AP.LIC. 1)0 E. MI-
NAS GERAIS

620 0,69
854 0,70

1 020 0,69
27 333,00

49 0,17
43 0,17
47 0,17

PREGÃO DA TARDK

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

B. E. G., ex-Dir. .
BANCO MOREIRA

SALES 
DEOD. INDUST.

IDEM 
BRAS. EN. EL. .'.

IDEM 
PAUL. DE F. E LUZ

IDEM 
IDEM ..."

F. E LUZ DE MI-
NAS GERAIS ..
IDSM

F. E LUZ DO PA-
RANA 
IDEM 

S. B. SABBA. Preí.
CASA JOSÉ SILVA

IDEM 
CIA. MEC. BRAS.'

Ord., Port. .;
MOT. UNIÃO, Nom.
CONSTR. METRO-

POLITANA 
CIMAF 
REF. PET. UNIÃO

Pref
IDEM 

MINAS DE SAO
JERÔNIMO 

SID. MANNESM. -
Ord., Nom., c/ 17

M. FLUMINENSE .
C INDUST., Pref. .
IDEM 
IDEM  

"

1 300 0,30

77
23 000
25 000
121 000
105 500
49 240
65 000
115 000

44 105
119 000

5 000
25 000

200
300

1 000

60 000
1 357

7
200

1 000
4 790

1.00
0,46
0,47
0,20
0,21
0.23
0.24
0,23

0,19
0,20

0,21
0,27.
1,10
1,40
1,41

1.00
1,00

2,00
1,30

1,23
1.25

5 000 0,20

1 062
200
200

1 800
900

ANT. PAULISTA 700
IDEM eoo

CIMENTO ARATU 2 400
roEM ! 300

DEBÉNTURES

SID. MANNESM.

0,45
0.92
0,43
0.49
0,50
1.46
1,48
1.73
1,30

100 0.60

. .• I VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO

Empresa PTazo
(dias)

Valor
Venal

Empresa Prazo
(dias)

Valor , Empresa
Venal

Prazo
(dias)

Valor
Venal

COM CORRUÇÃO MONETÁRIA:

BOZANO. SIMOSEN S/A

56%
18,67% 
21,33% 
23,00% ,,,
24,00% 
26,67% 
29,33% 
3-,00% 
34,67% 
37,33%
40% 
42,67% 
45,33% 

CIA. ATLÂNTICA
(CATLANDI)

13% .+ 3T_  
180

30% + e% ...... 330

180 72 100,00
210 57 100,00
240 91 000,00
270 5 000,00

.270 12 800,00
300 14 500,00
330 14 400,00
360 14 400,00
390 11 300,00
420 11 100,00
450 6 000,00
480 5 900,00
510 õ 800,00

30 000.00
3 850.00

CEDRO S/X

13% 4- 3% 

CIFRA S/A

307. -f 6% 

COFIBRAS S/A

27% +3% 

CREDIBRAS S/A

12% + 3% 

IPIRANGA

16.3% 4- 1,3% ...
22% + 2% .......
24,73% -f- 2,25% .

LETRA S/A

13% 3%

180

300

395

ISO

130

240

270

180

100 000,00

600,00

3 400,00

230 000,00

206 000.00

30 000.00

13 C0O.O0

10 000,00

NÔVO RIO S/A

24,167% + 5% .. 300

OMNIUM FINANCEIRA

1«%  ISO
18.67%  210
21.33%  240

CRESA S/A

28%
23 %
28%
28%
28%
23%
28%
28%
28%
28%
28%
23%
28%

6%
6%
6%
6%
6%
6%
0%
0%

-i- 6%
-í- 6%
4- 6%
4- 6%

173
173
173
179
1E0
191
203
207
210
210
233
240
263

100 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1 300,00
600,00
700,00
100,00

14 700,00
500,00
500,00

13 000,00
000.00
700,00
100,00
700,00

10 400,60

BOLSA DE NOVA IORQUE
NOTa Iorque (UPI-JB) _ Média de Dow-Jcnes na Bolsa de Nova Io.-quc ontem:

Ações

33 LNDUSTRIAIS
20 FERROVIAS

Variação

— 0.44
+ 0,09

Ações

15 CONCESSIONÁRIAS
65 AÇÕES

Variação

+ 0,10
¦ 0,01

Total .bKS! 
ni5aÇ6CS W1liSa<la3 n° iIKUCe: Ind^riais 674 600; F^ovias 62 100; Cc^^n^'^'^^'^^ M™

índice Dow-Jones de íiuturc. d« mercadorias (média 1924-28 representa 100): Final 130,23.
PREÇOS FINAIS:

Nova Iorque (UPI-JB)
A J Ind 
Allied Chem ..
Allls Chal 
Am Can 
Ara Fona Pow .
Am Met Cl ...
Amer Std 
Amer Smcl ...
Am T A- T ....
Amer Tob ....
Ani-:cnda . ...
Armour 
Atlan RíoH ...
Atlas Corp ....
Bendlx 
B_th Stl 
Can Pac 
Case J I 
Cerro 
Ches A: Oh ..

4-3 [8
39-3(8
25
50-3|4
19-1 .
44-7,8
20
01-314
01-1;4
34-18
84-ôiS
38-1 _:
87-7 S
3-3'3

37-73
33-5S
6!
21-1 4
38-1 4
67-1 S

— Preços finais na Bolsa do Valores de Nova Iorque ontem:
Chrysler
Col Gas 
Con Ed 
Cont Can ....
Cont Stl 
Cord Pd 
Crown Zell ..
Du Pont 
East Air L....
Eastman . ...
Electron Spc ,
Ford 
Gen Ele 
Gen Foods ...
Gen Motors ...
Gillette 
Glldden 
Goodyear . ...
Oraee W R ...
IBM 

. 36-3|4
26-7J8
34
5

, 30-14
30-3 8
47-l!2

151

140-V2
30-12
43-3 8
S7-1 4
71-14
70-'. 2
47-12
29-12
43
50-3'4

439

Int Harv 
Int Nick 
Int Tel & Tel .
Johns Manville
Kenneeott . .,
Kroger 
Lehman 
Lockheed . ...
Loews Thea ..
Loiiestnr Cem .
Mcbll Oil 
M.nt Ward ...
Nat Caih R ..
Nat Dist 
Nat Lead 
N Y Cc.itr ...
Otis Elev 
Pac G El 
Pavamount . .
Penn R R 

37-11.
85-1;_
87-3:4
53
37-Ü2
23-12
32-18
59-1 2
34-7 8
17-1'2
44-5 8
23-1 3
jj >-\'2
47-1'2
61-3 _
81
43-3|4
34-1 4
63-1 4
32-5 8

Phillips P ...
Pub SEG.
RCA 
R-ep Stl 
Rey Tob ....
Sears 
Sinclair . ...
Southern, R
Std O Cal ..
Std O Ind ..
Std O N J ..
Scud.baksr .
Sttlft 
Tjch Mat ...
Texaco 
T_..._> Gulí .
Tsxtron . ...
Tlmit.n . ...
Un Carbide ..
Union Paclílc

. 52-JJ8

. 33
, 50
. 45

39
, 49-1.
. 71-1.
, 48-1 8
. 59-1'4
, 52
. 62-5'S

53-38
56
12-28
75-,*.':.

107-3'S 
"

e:.-.ü
38
52
41

United Alrcr .1
Utd Frult 
United Gas ...
U S Steel ....
U S Gyrj-um .
U S Rubber ..
U S Smeltlng .
Warner Bros ..
West Air Br ..
WOO-Y. th 
Weétg El 
Ai!_?]i Inc ....
Brlt Am Oil ..
Brlt Pet 
Creolc P 
Home ou a...
Hus_y oil ....
N-.-í So Ry ...
Seeman 
Syutex 

80
SO-õ^
62-3.3

67-518
43
55-3'8
23-1 4
32-34
21-12
35-3'4
10-18
31-7'3
S-7'8

34-7 3
19-l'2
12
40-1 2

J-7 8
93-3Í4

m
Pr'
'Si

. ;'&'

¦. 
__! 

'

^**^1#j^«4»ga«^
3.*^!^nA««*SSV..-2 -?--f
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Comércio de B. Horizonte Adiada
sofre crise de crédito e a reunião Empresários não querem ICM Kertenelzki acha essencial

papel da imprensa na ação
apelará para Costa e Silva do CMN Hlâior HOS prÓXÍlUOS 6 meses d° planejamento econômico

Belci HOrizOnt.p. ÍKnpnvsnll  O Dpnnrtrítnont.n Aa TPc- O nfirisniVin tUni-iptóTln Vo. '-*•Belo Horizonte (Sucursal) — O Departamento de Es-
tu dos Econômicos da Associação Comercial de Minas con-
jCltiira hoje o seu diagnóstico sóbre a grave crise de cré-
dito por que atravessa a praça dc Belo Horizonte, mas já
tem fixada como premissa a recomendação de que uma
solução definitiva somente será dada pelo Govêmo que
se empossa dia 15 próximo, razão por que sugerirá o can-
celamento da viagem que os empresários mineiros fariam
amanhã à Guanabara.

Diz o estudo que "o Governo nos últimos minutos de
seu mandato — por maior sensibilidade que possa mani-
festar — não terá condições de suprir a praça de Belo
Horizonte dos recursos de que necessita para superar essa
crise, cujas origens estão localizadas na falta de um cri-
tério seletivo e ordenado de liberação das dlsponibilida-
des, que muito prejudica o comércio".

CONFIANÇA

Os empresários mineiros es-
tão confiantes na palavra do
Sr. Maurício Chagas Bicalho,
Presidente dos três bancos ofi-
ciais do Eslado — Mineiro da
Produção, Crédito Real e Hi-
poteeârio e Agrícola — que
prometeu para hoje a "libera-
ção dos recursos necessários
para atender nos casos de maior
urgência" com base nos depó-
sitos feitos para o FGTS.

Demonstrando flagrante rc-
ceptividade para as recomen-
dações que lhe serão oferecidas
na conclusão dos estudos, o Pre-
sidente da Associação Comer-
ciai de Minas, Sr. Avelino Mene-
ses, afirmou ao JB qne espera"possam os recursos locais aten-
der a essa situação de cmer-
gência, até que tenhamos con-
dições de levar ao Govêmo as
nossas sugestões para o esta-
belecimento de uma política de
crédito seletivo que beneficie
iam bem o comércio, a exemplo
tío que ocorre com outras ativi-
dades. particularmente a in-
dústria"

. "O comércio n e c e s s i t a de
tranqüilidade — disse éle — e

nâo é possível que se possa de-
senvolver, submetido a crises
constantes dc crédito, como a
que agora atravessamos, e que
tão graves ameaças trouxe e
ainda mantêm sóbre' inúmeras
firmas da Capital mineira.,"

Também o Sr. Nelson Lemos
cie C a r v a 1 h o, Presidente da
União dos Varejistas, está con- ;
fiante na solução de emergên-
cia prometida pelo Sr. Mauri-
cio Chagas Bicalho, "pois o co-
mércio varejista — que vive
mais distante dos problemas de
crédito — jã está sentindo os
efeitos da crise que experiinen-
ta o comércio atacadista, e que
clama por uma solução urgen-
te sob a ameaça de levar em
sua esteira tombem o comércio
a varejo"."O Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço — FGTS —
disse êle — trouxe recursos su-
plementares aos bancos da Ca-
pitai, e é possível que com
éle.s possam os empresários su-
portar a crise atual, na expecta-
tiva de que o Governo do Ma-
rechal Costa e Silva traga um
desafogo e represente a garan-
tia de mais tranqüilidade para
as atividades comerciais".

BNDE aprova financiamento
de NCr$ 35 milliões para
a produção de fertilizantes

1 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
aprovou ontem a concessão de um financiamento no va-
Ior de NCr$ 35 milhões (trinta e cinco bilhões de cruzei-
ros antigos) à Petrobrás para a construção de instalações
que permitam a produção de fertilizantes nitrogenados, rias
proximidades da refinaria de Mataripe, na Bahia.

O Conselho de Administração do BNDE aprovou ainda
a solicitação íeita pelo Governo do Rio Grande do Sul
referente ao financiamento da hidrelétrica de Passo Real,
no Rio Jacui, e a seleção do 25 técnicos em mercado dc-
capitais para o "II Curso de Especialização em Mercado
,de Capitais" na Business Administration School, da Uni-
versidade de Nova Iorque.

FERTILIZANTES

O financiamento dé NCr$ 35
milhões do BNDE permitirá à
Petrobrás construir no muni-
cipio de Camaçari, nas proxi-
midades da refinaria de Ma-
taripe, instalações da grande
porte para a produção de ferti-
lizantcs nitrogenados, destina-
dos a. atender à necessidade de
correção dos solos ácidos, que
constituem um fator influên-
te na baixa rentabilidade da
agricultura brasileira.

O financiamento do BNDE,
aprovado pela unanimidade dos
conselheiros do Banco, em ses-
são presidida pelo Diretor Su-
iperintendente, Sr. Alberto do
Amaral Osório, cobre 50% das
necessidades de investimento
da Petrobrás, tendo sido con-
cedido com prazo de carência
de três anos, Iniciando-se a
amortização somente a partir
de 1970 e estendendo-se nté
1977.

OUTROS PROJETOS

O Diretor Superintendente
do órgão lembrou que o Banco
já completou estudos para ou-
tros importantes empreendi-
mentos no campo da petroqui-
mica, fazendo parte de um
programa integrado da- Petro-
brás, e que foi recentemente
apresentado para exame das
setores técnicos do BNDE.
I Além. das instalações fabris,
com capacidade de produção de
200 toneladas diárias de «mô-

nin, e 250 tonelada» diárias da
uréia, a Petrobrás construirá,
dentro do financiamento on-
tem aprovado, um gasoduto' de
40 quilômetros, desde Mataripe
até Camaçari. Além de compo-
nente de fertilizantes, a uréia é
utilizaria também como compo-
nente de rações para gado e co-
mo matéria-prima nas' indús-
trias' de plásticos, resinas e em
outros ramos da petroquímica

HIDRELÉTRICA
E CURSO

O financiamento da Hidrelá-
trica de Passo Real, aprovada
ontem cm princípio, pelo BNDE,
foi solicitado pelo Estado do
Rio Grande do Sul para desen-
volvei* importante região do in-
terior, onde se desenvolvem ati-
vidades intensivas de agricul-
tura e pecuária. O financia-
mento solicitado é de NCr$ 85
milhões (oitenta e cinco bilhões
de cruzeiros antigos), além da
concessão de aval para equipa-
mentos no valor de 15 800 000
dólares.

Dando seqüência ao progra-
nia iniciado no ano passado en-
tre a USAID e o BNDE, o órgão
selecionará êste ano vinte e
cinco técnicos em mercado de
capitais para participarem de
mn curso especializado na Uni-
versidade de Nova Iorque. Os
selecionados receberão treina-
mento intensivo na Fundação
Getúlio Vargas, sob a orienta-
ção do economista Mário Hen-
rique Simonsen.

Sistema dos rios Paraná e
Tietê reforçará o plano de
navegação fluvial do País
LrA 

Pc-'/-° (S"?urjal) - Com a instalação, ontem à
mI?i 

d„a 
let'?la Diretforla Regional do Departamento Na-cional de Portos e Vias Navegáveis, em São Paulo, ficou«foiçado o Plano de Desenvolvimento da Navegação Flu-vial brasileira, já que existem estudos conjuntos desse De-

partamento com órgãos do Governo estadual para a insti-tuiçao da navegação no sistema dos Rias Tietê e Paraná.
— A navegação do Tietê transcende ao aspecto pura-mente regional e significa — afirmou o Diretor Regionaldo DNPVN, Sr. Paulo Peltier de Queirós Jr. — o inicio deum plano de navegação nacional. A execução desses pro-jetos, a longo prazo, permitirá que o Brasil' se transforme

praticamente numa ilha, através da navegação dos úhs.

De acordo com ds projetos
do Serviço do Vale do Tietê,
subordinado ao Departamento
de Águas e Energia Elétrica, a
construçfio de eclusas nas bar-
ragens de Três Rios, Ilha Sê-
ca, Rio Pardo, Araçaíuba (bar-
ragem móvel), Lageado, Pro-
missão, Ibitlnga, Bariri (jü cm
funcionamento), Barra Bonita,
Anhembi (barragem móvel) c
Laras, e a construção de al-
guns portos, permitirão a na-
vegação pelo Rio Tietê numa
extensão aproximado de 700
quilômetros, desde o Rio Pa-
raná até Laranjal Paulista,
onde existe entroncamento ro-
do-íerroviário de importância,
permitindo a chegada de pro-
dutos minerais e gêneros ali-
mentidos & preços mais bai-
xos. capazes de concorrer nos
maiores centros consumidores.

TRANSPORTES

;! Segundo informação da Di-
retoria Regional do DNPVN, o
principal motivo para a reáli-
zação efetiva dos planos do
prgão para a dinamização da
havegaçfio fluvialé a grande
quantidade de cereais, mine-
rios e derivados de petróleo
que poderão ser transportados
pelos rios nacionais, tanto pa-
ra o abastecimento do merca-
do interno como o de expor-
tação. Déste modo, a primeira
etapa para a execução dos pro-
jetos é dar condições de nave-
gabilidade ao Rio Tietê, que
corta praticamente, de ponta
a ponta, o Estado de Suo Pau-
io, dando maiores possibilida-
des de desenvolvimento eco-
nómico aos Estados de Mato
Grasso. Paraná e Goiás, e a
uma grande área em São
Paulo.

O Conselho Monetário Na-
cional decidiu adiar a sua reu-
nião de ontem para amanhã,
ocasião em que serão exami-
nadas a regulamentação do
Decreto-Lei 157 (incentivo ao
mercado de ações) e o ante-
projeto de Resolução sobre o
funcionamento das sociedades
corretoras.

O adiamento da reunião do
Conselho Monetário foi devido
ao lato dé o Banco Central não
ter preparado diversos relato-
rios técnicos sóbre as matérias
a serem examinadas pelos
membros do órgão máximo, es-
tando porém confirmada a re-
núncia de todos os seus inte-
grnntes.

Cônsul acha
crise alemã
passageira

Chegou, ontem, o Cônsul-Ge-
ral do Brasil na Cidade de
Dusseldorf. Alemanha, Sr.
Frank Mesquita, que indagado
sóbre a séria dificuldade do
setor'industrial alemão, com a.
dispensa de grande número de
estrangeiros das fábricas ger-
niànicas, declarou que "a crise
em questão é passageira, pois
as autoridades estão empenha-
das, em resolvê-la imediata-
mente".

O Sr. Frank Mesquita, que
exerce o seu posto há dois anas,
disse, que "realmente a.s fábri-
cas não estão produzindo com
tanta intensidade, verificando-
se uma espécie de recesso nas
compras, o que tem motivado
o desemprego de muitos ope-
ráries, mas acreditando-se nas
medidas tomadas pelo Primei-
ro-Ministro Kelsing, a instabi-
lidade é passageira".

Empréstimo
daVSAID
em debate

Os dirigentes da Associação
Nacional de Máquinas, Veí-
cuias. Acessórios e Peças —
ANMVAP — e os Srs. Marvin
Mac Peater e Edward Kunze.
respectivame n t e Encarregado
de Assuntos do Comercio e Di-
retor do Office of Smaü Bu-
siness, da USAID, estarão de-
batendo hoje as condições de
execução do novo empréstimo
de USS 150 milliões concedido*
por aquele organisr.io ao Go-
vêrno brasileiro.

No encontro, que será reali-
zado na sede da ANMVAP, se-
rão apresentadas, entre outra*.
duas sugestões consideradas
como fundamentais: importa-
ção com saque a 180 dias, sem
risco de câmbio, ou a 5 anos,
com a inclusão desse risco; e
a modificação do limite de cada
contrato, atualmente fixado em
um mínimo de USS 20 mil, ou
a alteração dos critérios paresua utilização.

Circular vê
participação
em seguros

O Banco Central divulgou
ontem a Circular 78, dirigida
aos estabelecimentos bancários,
permitindo a participação de
instituições financeiras priva-
das, exceto as de investimentos,
no capital de uma empresa de
seguros, em funcionamento ou
que venha a instalar-se no Pais.

Ê a seguinte, na integra, a
Circular divulgada pelo Banco
Central:

Aos Estabelecimentos Banca-
rios.

Comunicamos que a Direto-
ria, em sessão de 3/3/67, resol-
veu aditar ao item V da Cir-
cular-n.0 30, de 28/3/66, modi-
ficado pela Circular n.° 43, de
27/6/66, o seguinte:

*'m) uma empresa de segu-
ros, em funcionamento
ou que venha a insta-
lar-se no Pais'1.

Comércio de
papel terá

novo
São Paulo (Sucursal) — O

desenvolvimento e as mudan-
ças nos padrões do comércio da
indústria de poupa e papel se-
rão debatidos hoje pelos inte-
grantes da Missão Canadense
de Poupa e Papel à América
Latina e empresários brasilei-
ros, numai reunião promovida
peio Sindicato das Indústrias
de Papel, Celulose e Pasta de
Madeira em São Paulo.

A missão canadense chegou
ontem a esta Capital, após ter
mantido contato com empresa-
rios do México. Chile e Argen-
tina, sendo objetivo da missão
abrir perspectivas, a longo e
curto prazo, para Incremento
das importações e investigar as
possibilidades de empreendi-
mentos conjuntas.

O Presidente da Confederação das Asso-
ciações Comerciais do Brasil reafirmou ontem,
em mensagem aos líderes do comércio do Pa-
raná, que as classes produtoras não admitem
qualquer aumento na alíquota do Imposto de
Circulação de Mercadorias nos próximos seis
meses e lembra a necessidade de se lutar sem
tréguas na defesa do consumidor "exaurido"
e na proteção dos interesses maiores do País.

A mensagem do Sr. Antônio Carlos Osório
ao Presidente da Confederação das Associa-
ções Comerciais do Paraná se refere ao inicio
amoúliã, em Curitiba, da reunião de Secreta-
rios da Fazenda da região Centro-Sul que
estudará a proposta do aumento do ICM e
pede que convença os Secretários da Incon-
veniência de aumentar a alíquota do Imposto
no momento.

O Diretor da Associação Comercial do Rio,
Sr. Eduardo Schmidt Mendes, declarou que o
aumento da alíquota do ICM seria "enveredar
pelo caminho errado, jogando mais lenha na
fogueira inflacionária" afirmando que da deci-
são resultaria um novo aumento no custo de
vida, sem chegar a solucionar qualquer pro-blema.

O Sr. Eduardo Mendes disse que o aumento
de arrecadação deve ser procurado desenvol-
vendo as atividades produtoras do País e não
pelo aumenlo dos impostos, lembrando ainda
que o incremento das exportações é uma boa
solução para se conseguir um incremento na
arrecadação sem que se imponham taxas cx-
cessivas que possam redundar em prejuízo pa-
ra a Nação.

Difícil o alimento da alíquota
Belo Horizonte — (Súcursall— As classes produtoras dp

Minas já não tem nenhum
interesse pela reunião que se
realizará, amanhã, em Curiti-
ba, para debater o aumento
das alíquotas do ICM, preten-
dido pelo Govêmo do Pa-
raná, e estão tranqüilas com
a palavra empenhada pelos
Governadores de Minas e da
Guanabara de que não farão
qualquer elevação tributária
no momento, seguindo o Presi-
dente da Associação Comercial
de Minas, Sr. Euler Marques
de Andrade. '•

Afirmou, ainda, o Sr. Euler
Marques de Andrade, que o dis-
positivo no Ato Complementar
n.° 35 "já não permite maiores
divagações sóbre üm problema
que, com o compromisso feito
pelos Srs. Israel Pinheiro (Mi-
nas) e Márcio Alves, represen-
tante do Governo da Guana.-
bara, ficou inteiramente su-
parado a não ser para o Go-
vêrno do Paraná que, segundo
dizem, tem ótima arrecadação
fiscal mas necessita de vulto-
sos recursos financeiros para
dar prosseguimento ao seu pia-
no de obras públicas".

GOIÁS DESISTE

Goiríjiia (Correspondente) —
O Governador do Estado, Sr.
Otávio Lage e o seu Secretário
da Fazenda, Sr. César Andra-
de, cancelaram ontem á noite á
viagem que fariam hoje a Curl-
tiba, a fim do participar, como
representantes dc Goiás, do
encontro dc governadores e sc-
«etários de Finanças da Re-
gião Ccmro-Sul do País, para
a discussão de alguns aspectos
da aplicação do Imposto sobre
Circulação cie Mercadorias-.

A decisão de não participar
do encontro, segundo fontes

EM MARCHA

oficiais, deveu-se a informações,
chegadas ao Governador, de
que tanto o atual Ministro do
Planejamento, Sr. Roberto
Campos, como o futuro Minis-
tro, Sr. Delfim Neto, são con-
trários às inspirações da reu-
nião de Curitiba.

ATO REBELDE

. O Governador Otávio Lage
foi informado de que a reunião
para tratar da aplicação do
ICM na Região Centro-Sul do
País é uma coordenação desti-
nada a fazer frente à política
tributária do atual Governo,
apoiada pela assessoria do Ma-
rechal Costa e Silva.

O Sr. Otávio Lage não dese-
ja realizar qualquer iniciativa
capaz de conflitar a sua posi-
ção com a do Governo atual e
o a instalar-se no próximo dia
15, e se manifestava, ontem,
multo súprêsb relativamente à
natureza do encontro de Curi-
tiba, pois estava certo de que
se tratava de unia discussão
tendente a oferecer subsídios
ao futuro Ministro do Planeja-
mento e ao Ministro da Fazen-
da, desde que íoi organizado
pelo Sr. Paulo Pimentel. Go-
vernador do Paraná.

BAHIA fi CONTRA

Salvador (Correspondente) —
Respondendo á consulta de sua
congênere do Rio Grande do
Norte, a Secretaria de Fazen-
da da Bahia manifestou-se
contrária ao aumento de 15
para 18*7. tio Imposto sóbre
Circulação de Mercadorias, re-
jeitando proposta para parti-
cipar de um encontro entre
técnicos fazendários no próxi-
mo dia 10. em Natal, para de-
bate do assunto.

Através de nota oficial, a
Secretaria dc Fazenda da
Bahia reconhece que o Estado
começou a sofrer impacto com
a diminuição de sua receita,
mas entende que a situação
não exige, no momento, ne-
nhuma majoração.

PREOCUPAÇÃO

A Confederação Nacional da
Agricultura voltou a debater
as implicações da implantação
do Imposto sóbre Circulação
de Mercadorias, manifestando
grande preocupação cm conse-
qüencia do desejo de alguns
Secretários cle Fazenda no
sentido de elevá-lo a uma ali-
quota aproximada de 18?.. Se-
gundo os líderes da CNA, "a
possibilidade d ê s s c aumento,
qüe virá provocar enorme alta
no custo de vida e maior in-
cidêncla do ICM na produção
rural, preocupa seriamente os
meias agrícolas, já invpossibi-
litados de cumprir as 15% na
primeira operação, conforme
estudos realizadas - e apresen-
tados ás autoridades federais*'.

Durante a reunião, o Sr.
Durval Garcia de Meneses re-
velou que a implantação do
ICM como está sendo feita
tem provocado o abandono
das lavouras e a sua descapi-
talização, pelo pagamento an-
tecipado do tributo e que, ago-
ra, "o imposto, antes chamado
de Vendas e Consignações,
deixou de ser cobrado em cas-
cata para se tornar numa
enorme queda d'água na fon-
te produtora, causando des-
truição na sua passagem".
Acrescentou que, com o au-
mento planejado, o ICM Inte-
grado passaria, de fato, de
17,5rú para 22,31";., acrescido,
ainda, de 1% ad valorem, do
INPS. . .

O BANCO ALIANÇA DO RIO DE JANEUiO VAI INSTALAR
O SEU CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

PBMÍBSlBtVrfHK'".J *>.,4U^_____i!^V- --.^a '**'¦' ikaímíu»^^1"- -...-.'>¦* ;^^9^-v^ff^SfjÊÊpT^.*v3«jfjt ¦- ¦ ¦ -- -'-¦PPP^^Ii _________________________

O Professor Isaac Kertene-tzkl, uo paranlnfar ontem a
primeira turma do Curso de Análises Econômicas Aplica-
das para Jornalistas, no Conselho Nacional de Economia,
destacou a necessidade da participação da imprensa no
processo do desenvolvimento econômico e na solução dos
problemas sociais como condição fundamental para o êxito
de qualquer planejamento. '.

Frisou que os órgãos cle divulgação são o veiculo iri-
dispensável para levar a economia e os planos cconômioAK
governamentais ao entendimento e à participação do povo.
permitindo que êste possa tomar conhecimento das deci-
soes e opções quanto ao seu futuro e que são tomadas nos
gabinetes dos técnicos.

DIALOGO
Salientou o Professor Isaac

Kertenetzki que, 
'no contato

que manteve com os jorrialis-
tas durante o cur.so, adquiriu"uma vivência prática extra-
ordinária porque os profissio-
nais de imprensa possuem
uma visão ecumênica dos fa-
tos sociais e mesmo econômi-
cos, levantando contradições
importantes, que multas vezes
passam despercebidas nos re-
cessos laboratoriais.

Falaram ainda, na ocasião,
o Professor Manuel Orlando
Ferreira, Coordenador ods
Cursos de Análises Econômi-
cas do CNE, destacando o pa-
pei da educação no desenvol-
vimento econômico, e o Conse-
lheiro Antônio Horácio, repre-
sentando o ex-Presidente do
Conselho, Sr. Harold Polland.
escolhido como Grande Home-

nageado da turma de jornalls-
tas. **u

Juntamente com a turma; çlf.
jornalistas, c o m p o sta de ilo
alunas, entre os quais, seis re1
pórteres do JORNAL DO BRA-
SIL: Carlos Alberto Teixeira.
José Banos, Artur Aimoré, Aiw
gusto César • Carvalho, Òl&vó
Lub e José Roberto Arruda^
(êste último, orador da turma),
receberam diplomas de con-
clusãó do curso 33 economis-
tas. .,;.

A sessão" solene íoi aberta pe-
lo Conselheiro Humberto Bas-
tos, no impedimento do Presi-
dente do CNE, Sr. Obregon de
Carvalho, ciue não pôde com-
parecer, por motivos cle saúde.
Em nome dos economistas fá-"-
lou o Almirante Ubaltino Cas-
tel Ruiz de Azevedo que íèü
uma análise da expansão d;i
economia nacional.

«>_Exportação de carne de hoi
pelo Porto de Santos caiu
69%. mas a de cavalo subiu

í.í fj
Sao Paulo (Sucursal) — A exportação de carne bovina,

através do Porto de Santos sofreu, em 1966, uma queda de
69% em relação ao ano anterior, enquanto a.s vendas dó
carne eqüina subiram 32%, segundo levantamento da A.sp
sociação dos Abatedores de Carne e Frigoríficos do Brasií
Central.

Em relação à carne bovina enlatada, o decréscimo foj
de 43%, e o do produto frlgorifiçado atingiu 99% menos
do que em 1965, sendo que a carne eqüina congelada, com
pequena parte em retalhos, foi exportada em sua maioria
para o Japão. -*

SÓ VITELA

A carne bovina congelada íoi
exportada pelos frigoríficos An-
gio e Swift, com 39 e 30 tonela-
das, respectivamente. Somente
exportou-se carne congelada de
vitela, uma vez que estava prol-
bida a exportaçãq de carne de
boi ou de vaca.

Exportaram carne bovina erí-
Jatada os frigoríficos Bordon.
2 800 toneladas; Anglo, 1 181
toneladas; P. Maia, 82 tonela-
das; Swfit, 5 toneladas e WD-
son, 3 toneladas. Os principais
exportadores foram a Interna-
tional Parker, com 42,3% das
compras; a Weddel, com 28,6%-;
Qoespool, com 8,3% e a Corpo-
ração Argentina, com 14,6%,.;';,
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Com witeçináçâh, tle nove dias e três hortis sobre o tempo previsto para sim reformii e ampliação,fot. recolocado em marcha o Allo-Fômo n.° 1, da Companhia Siderurgiai Nacional, após uma série deoperações que mobilizaram 740 homens/dias e possibilitarão a elevação da produção de aco daUsina m mais dc.200 mil toneladas, conforme o Plano Inlermeditirio tle Exmuisãa dc Volta Redonda.11 tmlmllin, realizado nur técnicos nacionais, foi ressaltado pelo Presidente tia CSN, General Ôiutildo1 mio da leipi, durante a entrada em fiiniioiiaiiiento da unidade
I

À PRAÇA -IO

Tele Rio Sequeiros e Cia. avisa à praça que no dia
6 do correnie mês foi dispensado Luiz André da Neves
Burgos Rodrigues, que exercia a função de vendedor em
sua firma, não se responsabilizando por qualquer ato por
êle mesmo praticado. (p

PORQUE V. DEVE LER

o país
dos
coitadinhos

H,1

"... 
um livro escrito para uma nação adulta, de homem

leitos e rijos, talhados a martelo e não feitos de cera."

DAVID NASSER — "O Diário dc um Repórfcr"

"... 
o livro documenta implacavelmente a realidade,

desvenda a demagogia; arrasa o empirismo; desmascara o
charlatanismo desen volvimenlisla; reprova o nosso crônico caos
administrativo... mas não ê um livro pessimista nem derro-
tista. Pelo contrário."

HENRIQUE PONGETTI "O Globo"

,n ll, A-^-t 1! }°m ?erV'r a°' ,SU* Clion,e!' 
9 B-nco A113"!" do R'"> de J«™lro. tradicional «tabclocimen-

UNI VA?¦ 1 n%ai, 
aSSmar ""V6'0 C°m " Univ«-Brasil, para aqui.ic.o de um moderno sistema eletrônico

r„ ,;,?hn ;.:¦,„* T 
au,°ma_íao de seu5 se,viÇ°s- A foto focalira o ato em que o Dr. João Ursulo Ribeiro

S 
h)h°' '.«"?•»»• do Banco e o Sr. Mário A. Caldeira Salle,, da UoIvae-Bra.il, assinavam o contrato,laaeados pelos .ennores Han, G. H,9en, Franz X.ver Volkurer . Luiz Mário Corrêa Freysleben, do Banco.

' 
O ensaio de Emil Farhal merece um lugar nas escolas pú-

blicas, como nos cursos superiores."

ASSIS CHATEAUBRIAND — -Diário d.s. Poulo"

"... nunca se escreveu em tempo algum uma calilinária
lão contundente, porque firmada em latos que são citados
em chorrilho. O livro de Emil Farhal é um espelho de lôda a
vida da Nação."

THEOPHILO DE ANDRADE — "o j.rnoi". ri,

' 
Esse Itvro oe Emil Fcrhat. ' O País c/os Coitadinhos", devia

ser lido por lodo mundo. Nunca vi retraio mais liei do Brasil
hem análise mais objetiva da situação nacional... .Mas
um livro de lê e dè otimismo na nosso realidade e no nosso
luluro. Um livro de rumos."

ALBERTO DEODATO — "Estado do Minas" - B. Horizonte

"... o livro de Farhal merece ser lido por Iodos que esperam
ver o Brasil em sua posição de grande país."

GLYCON DE PAIVA — "Jornal do Comercio" - Rio

"... 
o livro do sr. Farhal ê uma percucienfe oná//se dos

males e desgraças que aíligem o Brasil, indicando algumas
de suas raízes mestras e causas. Sobre êsle aspecto, è libelo
tremendo. E merece ser lido. repilo."

VIVALDO COARACY — "O Estado de S. Paulo"

EM 3." EDIÇÃO DA
CIA. EDITORA NACIONAL
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Decreto de Negrão volta a
proibir camelôs no Centro
mas ninguém dá importância

A nova Portaria baixada pelo Governador Negrão de
Lima, que proíbe a atividade dos camelôs no Centro daCidade e estabelece várias normas para vendedores avul-
sos,.,não foi cumprida ontem em nenhum de seus requl-
sitos, pois tudo foi vendido tranqüilamente: óculos, sabo-
netes, mugs, pêras e outras mercadorias.

Além de proibir o comércio de ambulantes no Centro,
a Portaria o veta também nas proximidades da Rodoviária
Novo Rio e estabelece uma série de requisitos para o seufuncionamento e renovação de licença. A venda de cafésorvetes e refrigerantes nas praias foi mantida, mas a decachorro-quente está proibida.

AMBULATÓRIO AMPLIA RECURSOS

O REGULAMENTO

Q..longo decreto do Sr. Ne-
grão.de Lima, com 38 artigos,
começa por definir como ven-
dedo;: ambulante "aquele queexercer atividade profissional,
compra ou venda de mercado-
ria -nos' logradouros públicos".
Especifica ainda os meios com
os quais êle exercerá sua pro-fissão: veículos motorizados ou
não, de acordo com o modelo
aprovado pelo Departamento
de Fiscalização; tabuleiros pa-ra -venda exclusiva de frutas
e legumes; cestas a tiracolo;
malas, pequenos recipientes
térmicos e outros meios quevenham a ser aproveitados.

Fica jfroibida aos ambulan-
tes a permanência em ruas de
tráfego intenso, em estaciona-
mentos de automóveis, sóbre o
pasSeio das ruas, a menos de
100, metros dos locais que ven-
danr os mesmos artigos e nas
proximidades de feiras e mo-
aumentos públicos.

Estabelece ainda o decreto
governamental que o vendedor

ambulante fica proibido de
vender bebidas alcoólicas, ar-
mas e munições, material iu-
flamável, corrosivo ou explosi-
vo, alimentos preparados no
local — churrasquinhos, ca-
chorro quente — e de explorar,
a qualquer pretexto, "o instin-
to e a habilidade dos pássaros
e outros animais".

Em relação às baianas —
mulheres que vendem comidas
típicas do Norte — o decreto
permite o seu licenciamento
para o comércio ambulante,
com pontos de estacionamento
onde o passeio tiver, no mini-
mo, três metros de largura,
desde que fora da área do
Centro. Há outras restrições:
acondicionamento das merca-
dorias em caixas vidradas, com
apoio em cavaletes; uso de
pinças apropriadas para ser-
vir e papel impermeável • como
invólucro das mercadorias; es-
tão proibidos caixotes e foga-
reiros e as roupas devem ser
c o n s i d e r adas rigorosamente
limpas.
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ra
assinatura para processo~ elier andar depressa

Brasilia (Sucursal) ~ A Subprocuradoria Geral a-Republica requereu ao Departamento.Federa* de sLnrança Publica perícia em assinaturas do advogado Paulo"Lafevre de Alcântara, que teriam sido falsificadas nor Rnnald Guimarães, funcionário do Tribunal ÍuJeridrf?S-

*__ ?^S-?-nta-° 
órf-ã0 «ue êsse funcionário, com uma sériede falsificações, fêz andar, no Tribunal de Recursos nagravo em mandado de segurança n.° 33 281, do qual é tapetrante a firma Dreher S. A. _ vinhos e Compahlias -_e no qual atuam. v^mnnias —,

ESCÂNDALO

A Subprocuradoria-Geral da
República reuniu documentes
para provar o escândalo judí-ciário, inclusive declarações do
advogado Paulo Lefevre, pres-tadas na Delegacia de Crimes
contra a Fazenda Pública, nas
quais "atribui a responsabili-
dade das falsificações do Sr.
Ronald Guimarães Levinsohn".

No aludido inquérito, existe

declaração do representante
legal da Dreher, numa de-monstraçâo de sua boa-fé,
atestando que pagou a impor-
tancia de NCrS 11 372 000,00
(11 bilhões de cruzeiros anti-
gos) — recebimento confessa-
do ao Imposto de Renda pelo
beneficiário. A Subprocurado-
ria declara que o Sr. Ronald
Guimarães "nem mesmo era
bacharel".

O Ministro do Trabalho ouviu do médico Faiislino Porto detalhes sobre

Redução do peso da hisnaga Polônia pretende vender
de pão desmentida pelo seus navios ao Brasil, diz
sindicato de panUicadores Krajewski a Costa e Silva

os recursos que o ambulatório dará ao Hospital Manuel l iirgus

.A anunciada redução do peso da bisnaga de pão, oque eqüivaleria a um aumento indireto dos preços foiontem desmentida pelo Presidente do Sindicato dos Pa-nincadores, Sr. Válter Araújo, para quem "a classe nãotem a menor necessidade, de utilizar expediente como êsse
quando tem o pão especial liberado pela SUNAB"Os preços ainda em vigor são NCr$ 0,04 (45 cruzeirosantigos )para o pãozinho, NCr$ 0,08 (85 cruzeiros antigos)a bisnaga de farinha mista de 200 gramas, NCrS 0,13 (130cruzeiros antigos) a bisnaga de farinha especial de 150
gramas e NCr$ 0,25 (250 cruzeiros antigos) a bisnaga es-
pecial ue 300 gramas.
SUNAB ACUSA

Pelas altas de preços verifi-
cadas no comércio varejista em
gorai e nas feiras-livres, aSUNAB responsabilizou ontem
e fiscalização do Estado. Apon-
tou o Estado como o grandeculpado dos abusos dos comer-
ciantes contra cs consumidores,
ao informar, em nota oficial,
qué no convênio assinado como Estado deixou do ser respon-
sável pela fiscalização no co-mércio atacadista e varejista.

A comercialização da carnebovina continua a ser feita ir-regularmente, com os açougues
cobrando os preço3 que dese-
jam, em alguns casos com ma-
jorações de até NCrS 0,80 (800cruzeiros antigos) em quilomas até ontem a SUNAB nãoforneceu qualquer informação
oficial a respeito da liberação
ou nao do produto pela CADEP.
VENDA DE PEIXE

O Departamento de Abaste-cimento do Estado- divulgou

ontem os 32 postos de distri-
buição de pescado, diu-ante a
Semana Santa que ficarão 6i-
tuados nos seguintes locais da
Cidade:

Praça XV de Novembro, Pra-
ça Mauá, Largo da Carioca,
Largo de São Francisco, Cen-
trai do Brasil, Largo do Ma-
chado, Praça Serzedelo Cor-
reia, Praça Azevedo Sodré,
Largo de Santo Cristo, Esta-
ção da Leopoldina, Praça Saenz
Pena, Praça Barão de Dru-
imond, Praça Verdun, Jardim
do Méier, Praça Nossa Senho-
ra da Paz, Praça Santos Du-
mont, Engenho de Dentro,
Estação de Cascadura, Estação t» _de Madureira, Estação de Ma- KPrnínnmi^nrechal Hermes, Estação de 4- ^A •"«¦•ll-l-IJU-V^vJ

VE COM OUTROS OLHOS

O Embaixador Justificou sua
visita ao Pr^idente eleito como"um encontro para ratificar os
compromissos quo já havíamos
feito por escrito". 'Disse tam-
bém que aproveitou a visita
para íalar do interesse do seu
país no desenvolvimento das re-
lações sociais com o Brasil.

Para compensar a compra doa
navios polontesès, o Sr. Alek-
sander Krajewski revelou qüe
a Polônia está disposta a enco-
mendar, nos estaleiros brasilei-
ros, cascos de navios que sejam

comemora
Deodoro (Fundação da CasaPopular), Estação de Padre
Miguel, Estação de Bangu, Es-
toção de Campo Grande, Lar- j
go dos Pilares, Irajá, Pavuna, Cl] O rPVOlliríínBonsucesso, Penha, Rocha Mi- °U-Cl lcvulUÇclU
randa, Maracanã, Leme e Pra-
ça José de Alencar (Flamen
go).

orma Administrativa jáencontrou descentralização
ia Pasta da Agricultura

, .A informação foi dada pelo Diretor dn <ua cj,.
u.Ministério devera passar a exerrpr nm aimando dos assuntos Wcutrfosi^f ófãolÉate agora ouase mw s»r,i0«„'„* „Z..__^gao ae

Ministério deverâ^^SPSfif9^

O Embaixador da Polônia no Brasil, Sr. Aleksander
Krajewski, após avistar-se, ontem à tarde, com o Marechal
Costa e Silva, manifestou a confiança em que o futuro
Governo efetue a compra de navios ao seu país lem-
brando o interesse que o Presidente eleito manifestou emresolver os problemas navais brasileiros.

Acentuou o embaixador que o Marechal Costa e Silva,"compreendendo tão bem as necessidades do Lóide Brasi-
leiro e da Companhia Vale do Rio Doce, não pode retar-
dar suas exportações por falta de navios". Disse o Sr.
Aleksander Krajewski que todo o interesse da Polônia "é
cooperar em bases iguais".

fabricados segundo desenhas
poloneses.

— A Polônia não vê o Brasil,
como o faz a maioria dos pai-
ses. Para nós o Brasil não é
um país subdesenvolvido, que
apenas vende matérias-primas
a baixo custo, mas imi bom
mercado que pode fornecer tam-
bém produtos industriais. A in-
dústria naval polonesa é uma
das malore» do mundo e a ln-
dustrial naval brasileira está
dando sbua primeiros passos.
Estamos dispostos a cooperar
com ela, parà^facilitar seu de-
senvolvimento.

Gaúcho terá
água só se
pagar conta

Porto Alegre (Sucursal) —
O porto-alegrènse que não pa-
gar as suas contas de água
até a segunda quinzena dêste
mês poderá ter o seu forneci-
mento cortado, segundo anun-
ciou o Departamento Munici-
pai de Águas e Esgotos, após
um levantamento que acusou
um montante de mais de NCrS
500 mil (500 milhões de cru-
zeiros antigos), em contas de
água não pagas.

Informou o DMAE que só
uma medida drástica como a
que será posta em prática po-dera sanar o problema, uma
vez que, normalmente, das 131
contas de água extraídas men-
salmente, cêrca de dez porcento deixam de ser pagas nas
datas previstas, embora o pra-zo concedido seja bastante li-
beral.

Nascimento e Silva inaugura
serviços da Previdência
em dois hospitais do Rio

O Ministro do Trabalho, Sr. Nascimento e Silva aten-
Preíi°dên«.|PftroKf - u"lflcai*0 do se"*° hospitalar daPrevidência Social na Guanabara, Inaugurou ontem oPronto-socorro do ex-SAMDU, no Hosoital Central dosMarítimos, e o Ambulatório do Hospital" General ManuelVargas, com capacidade para atender 20 mil pessoas por

Ultimo espancamento feito
pela polícia pode revelar
como se tortura no Estado

O espancamento de^ um suspeito de dois latrocínios
por policiais da 29.a Delegacia Distrital — e que foi co-
municado ontem ao delegado Brandão Filho, Diretor do
Departamento de Polícia Distrital -, poderá esclarecer uma
série de atrocidades cometidas pela Polícia carioca para
obter confissões.

O preso, cujo nome vem sendo mantido em sigilo por
toda a Polícia, foi detido há dias, após ter sido denuncia-
do por um menor, e encaminhado à Invernada de Olaria.
Da Invernada, foi enviado à 29.* Delegacia Distrital, onde
íoi submetido a uma série de torturas físicas que quase
lhe tiraram a vida.

mes.

Ho-nSíf v 
km*ém toúguradas ontem as novas salas doHospital N S. das Vitorias, em Botafogo, que atende ex-clusivamente cardíacos, e dois convênios foram assina-los sendo um com a FICAP - Fios Cabos Plásticos Bra-sil SA. — e outro com Klabin e Irmãos, para prestação deserviços médicos e benefícios. -

PRONTO-SOCORRO
No Hospital Geral dos Ma-

rítimos íoram utilizados os úl-
tima'» andares do prédio — 7.°,
8.° e 9.° — para instalação doPronto-Socorro do extinto
SAMDU, que foi transferido da
sua antiga sede na Rua Aristi-
des Lôbo.

O Pronto-Socorro funciona-
rá com 100 leitos e sua equipe
médica será dirigida pelo Dr.
Vinícius Faria. Entre as di-
versas clínicas que estarão à
disposição dos segurados e de-
pendentes do INPS estão Ci-
rurgia Plástica, Traumatologia,
Rsumatologia, Radiologia, Gas-
trenterologia, Pediatria e servi-
ços de banco de sangue e de
anatomia patológica.

No Hospital General Manuel
Vargas íoi inaugurado um am-

bulatório com 20 clínicas es-
pecializadas onde funcionará oserviço de triagem, que tem porfinalidade principal- diminuir o
tempo de internação do pa-ciente, tornando possível, as-
sim, um aumento na capaci-
dade de atendimento do hos-
pitai.

O Ambulatório funcionará em
regime de integração com ohospital e a Maternidade Sa-
ra Kubitschek, e o seu Dire-
tor é o Dr. Fernando Fausti-
no Porto.

Acompanhando o Ministro do
Trabalho nas inaugurações es-
tavam o Presidente do INPS,
Sr. José de Nazaré Teixeira
Dias, Diretor-Geral do INPS,
Sr. Artur Botelho e o Diretor-
Geral do DNPS, Sr. Dias Cor-
rela Sobrinho.

OS PIONEIROS
— Easa mudança de filosofialembrou o Diretor do Servi-

çode Informação Agrícola —
n^o será fruto de improvisação
sujeita a imprevistos e dificul-dades de implantação, pois re-sultará, em última análise, deestudos que se prolongaram portodo um triènio, desde a vitóriadá, Revolução. ¦

„Os três titulares que ocupa-ram o Ministério nesse períodoo Professor Hugo Leme, oSenador Nei Braga e o atual.Sr. Severo Gomes — íoramacordes na defesa dêsse nôvo
programa, numa linha aibsolu-tamente coerente com os prin-cf pios revolucionários. E iá ofuturo Ministro, Sr. Ivo Arzua
fin suas primeiras declara-
çoes à imprensa, manifestou-se
precisamente pela defesa dessaorientação, sensível à absolutanecessidade do "comando úni-co preconizado pelo ex-Minis-tro Nei Braga, numa perfeitaintegração de todos os órgãoscom atuação no campo e den-tro de um esquema de trabalho
gor que tanto se bateu o Pro-tâgor Hugo Leme, para que seevite o paralelismo de ações-No 

que se refere ao setor queoirijo — acentuou o Diretor doSIA — como órgão central dainformação e divulgação dosassuntos agropecuários, o futu-ro titular, ao referir-ae á neces-sidade de descentralização em«ertas atividades do Ministério
ítestacou, por concldência, uma<Ta.s metas por que mais nos ba-temos desde o inicio de nossa
IgstáOi Assim, a reforma já en-centrou o SIA náo apenas des-centralizado, como com os seus
próprios Escritórios Regionais
perfeitamente aparelhados pa-

Recife (Sucursal) — O Go-
vernadór Nilo Coelho presidiu,
no Palácio do Campo das Prin-
cesas, à solenidade comemora-
tiva 'do 

150.° aniversário da
Revolução Pernambucana de
1817, com uma conferência do
Professor Luís Delgado, da
Universidade Federal de Per-
nambuco sobre a importância
daquele acontecimento.

Além da solenidade, que foi
uma promoção da Casa Civil
do Govêmo do Estado, foram
realizadas outras comemora-
ções pela Universidade Fe-
deral, Secretaria de Educação,
Museu do Estado, Arquivo Pú-
blico Estadual, Instituto Joa-
quim Nabuco de Pesquisas So-
ciais e pelas Lojas Maçônicas
do Recife.

A 6 de março de 1817, o Ca-
pitão José de Barros Lima —
conhecido por Leão Coroado —
assassinou o Comandante por-tuguês Manuel Joaquim Bar-
bosa, iniciando a Revolução
Pernambucana e dando o pri-meiro passo para a indepen-
dência do Brasil. Pernambuco
foi declarado independente do
Reino de Portugal e foi elabo-
rada uma Constituição, pelo
padre João Ribeiro e pelo ad-
vogado João Luís de Mendon-
ça, dentro das três premissas
básicas da Revolução France-
sa: liberdade, igualdade, fra-
ternidade.

Mineiros fazem nota
contra a unificação

COBRANÇA JUDICIAL

Prevendo, casos em que se
vai tornar impraticável a sus-
pensão do fornecimento de
água, por se tratar de uma
única ligação a servir a mais
de uma residência, o que é
freqüente em caso de edifício
de apartamentos, o DMAE vai
adotar .também medida para
promover a cobrança judicial
da dívida, com a transferên-
cia ao devedor das custas da
tramitação desta providencia.

ra uma ação direta e eficienteem cada jurisdição.— Cumpre-nos destacar, apropósito — acentuou o SrAlmeida Guerra — a coopera-
çao que recebemos da Aliança
para o Progresso, com a ces-sao inclusive de impressoras
que nos permitirão o preparode comunicados e folhetos téc-nicos do Ministério nos pró-pnos Escritórios Regionais enao apenas no" setor centralcomo se vinha fazendo até há
pouco. -

daQo%^r°rasriA^e0pt: vo"a a desmentir demissão
tunidade para uma rápida
exposição sóbre os trabalhos
realizados no triènio, que re-
presentam, de fato, um ver-
dadeiro preparo de terreno
para as novas missões do MA:3,5 milhões de publicações, re-cuperação total do Cinema
Rural — seu patrimônio vale,hoje, cêrca de NCr$ 3 000 000,00
(três bilhões de cruzeiros an-tigos), construção de um pré-dio para a Oficina Gráfica doSIA, em Benfica, e recupera-

çao da Rádio Rural Brasilei-ra, hoje operando com . novaonda curta de 19,86m, lança-mento da revista InformaçãoAgrícola e a Agência Rural.
Foi igualmente lançado oAtlas Florestal do Brasil, querecebeu os maiores aplausos,inclusive do Papa Paulo VI.¦Nao se deve esquecer a decisi-va^coperação do SIA nas vá-

ÍVÍ3, campanhas lançadas peloMinistério e, finalmente, o im-
pulso dado à difusão da infor-maçao agrícola, através de doisEncontras Regionais, impulsoesse que será estendido por umterceiro, a realizar-se emmaio vindouro, em PortoAlegre.

Secretário de Administração
volta a desmentir demissão
de servidores no Est. do Rio

Niterói (Sucursal) — A demissão dos servidores no-meados pelo ex-Governador Paulo Torres foi desmentida,
ontem, pelo Secretário de Administração Geral, Sr. Fran-
cisco da Cunha Gomes, que revelou estar o Governador doEstado empenhado apenas em promover uma reestrutu-
ração geral nõ quadro do funcionalismo.

O Secretário de Administração Geral diz que não pas- -. ^ T™sam de especulação as notícias de que estaria realizando lí^VíHTI V> IIestudos para a demissão coletiva de funcionários, mas que vam 
x ^"-«-J-

cada Secretaria realiza levantamento para aferição do O Tl 1trabalho de seus servidores, dentro de um programa de â O. í 3.11x0melhoramento da máquina administrativa.

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Sindicato dos Estabeleci-
mentos Bancários de Juiz de
Fora, com o apoio da Federa-
ção dos Bancários de Minas
e Goiás, lançou ontem uma
nota de protesto contra a uni-
ficação dos Institutos de Pre-
vidência, reafirmando "a nos-
sa recusa em aceitá-la já em
sua urdidura e, se mais não
fizemos, é por não podermosimpor contra o direito da fôr-
a íôrça dos nossos direitos,
de uma classe que sempre pro-curou se afirmar".

Para o Professor João Cami-
lo dé Oliveira Torres, Delega-
do do IAPC em Minas, entre-
tanto, "há grande interesse po-lítico em explorar quaisquerfalhas na unificação da Pre-
vidência, operação • grandiosa e
complexa, jogando com mui-
tos problemas difíceis, a come-
çar da usual pouca eficiência
dos serviços públicos brasilei-
ros".

A nota do Sindicato dos
Bancários de Juiz de Fora diz
que o início da unificação, quecomeçou em Minas depois do
carnaval, "Já nos permite ver,
de. imediato, o terrível con trás-
te entre o IAPB e os outros
institutos, e não poderíamos
silenciar diante de qualquertentativa de nos privarem das
conquistas conseguidas com
nossos próprios esforços e re-
cursos, sem que primeiramen-
te nos assegurassem e de modo
inquestionável que as medi-
das em execução garantem a
extensão e os padrões de ser-
viços que já temos"."Defendemos a exclusão doIAPB da Unificação — prosse-
gue a nota — e não seremos
exceção, pois excluídos estão o
SASSE, o IPASE e as caixas
militares. Que se faça a ex-

periência, que se tente a ele-vação da assistência aos tra-balhadores, pelo menos ao ni-vel da que até há poucos diasnos era proporcionado peloIAPB. Os bancários se orgu-lhavam de possuir um institu-
to que procurava aperfeiçoar-
se dia a dia, e sempre achamos
que os problemas da Previ-
dência não se resolveriam com
a encampação dos serviços,
senão com a melhoria das con-dições assistenciais de cadainstituto".
A FAVOR

Segundo o Delegado doIAPC em Minas, Sr. João Ca-
milo de Oliveira Torres, a uni-K
ficação dos institutos f'é amais importante realização
administrativa do Governo
brasileiro em qualquer época e
seus resultados positivos, se ti-
ver êxito imediatamente, se-
rão notáveis". E acrescentou:— Será um acontecimento quemarcará época e atingirá prá-tlcamente a toda a populaçãourbana e semi-urbana do País.
Dai a ansiedade dos adversa-
rios da revolução e do atual
Governo: se vencermos a ba-
talha da unificação, o proleta-riado e a classe média senti-
rão na própria carne os efei-
tos vantajosos.

Afirma o Sr. Oliveira Torres
que, posta em prática depois
do carnaval, a unificação em
Minas já alcançou resultados
positivos com o setor de segu-
ros sociais, o setor de benefi-
cios funcionando em bases no-
vas, com a concessão em têr-
mos de INPS. Segundo suas in-
formações, "no mês de março
já entramos na segunda etapa
da unificação e de adoção de
medidas destinadas à integra-
ção dos serviços aperfeiçoados,
de rotinas e supressão de focos
de atritos".

PRISÕES LOTADAS

O Secretário de Justiça, De-
sembargador Cotrim Neto, pe-diu ao General Dario Coelho
uma triagem nas prisões queestão sendo efetuadas na Gua-
nabara, nes últimos dias, por-
que aquela Secretaria está com
todos os xadrezes, celas e
cubículos supsrlotados.

. A campanha da imprensa
contra as irregularidades veri-
ficadas no setor levou a poli-
cia — sobretudo para defen-
der a contravenção e o lenocl-
nio — a "meter todo mundo
em cana", a íim de "dar uma
resposta a. altura aos seus
acusadores", através da cha-
mada fraude da estatística.

Os presos que deveriam "ser
encaminhados para a Vigilân-
cia — presos do Subseçõesnão estão podendo ser au-
tuados porque os cartórios es-
tão carregados de serviço. O
mesmo acontece nas.Delega-
cias Distritais, onde tem sido
insana o trabalho de autua-
ções, a maioria por vadiagem,

e que constituirá a base de
uma estatística que o Secre-
tário de Segurança pretende
mostrar à população, num pro-
grama de televisão que fará
brevemente.

O QUE ESCONDEU

A respeito de estatística, co-
mentava-se na própria polícia
que o Delegado Noronha Filho,
Diretor do Departamento de
Polícia Distrital, e cujo nome
íoi apontado como integrante
de uma lista de cassações a ser
efetuada na policia, antes de
15 de março, provou ser um
hábil manipulador de nume-
ros, durante recente programa
de televisão a que compare-
ceu com o Delegado de Costu-
mes e o Delegado dé Vigilân-
cia.

Frisaram que o delegado
. Noronha se reportou aos casos

de processes de crimes ende-
recados aos Tribunais de Júri,
escondendo, naturalmente, quetais crimes são muitas vezes
passionais ou prisões em fia-
grante, considerados corno"crimes contra a vida".

Mas o delegado teria esque-
cido, propositadamente, de ci-
tar os crimes contra o patri-mônio — Jtiri Singular — as-
saltos e latrocínios, que cons-
tituem a maior incidência em
todo o Estado, e que só poracaso ou trabalho de um de-
tective, como no caso Peg-Pag,
são solucionados e os crimino-
sos apontados à- Justiça. Mais
de 100 casos de latrocínio —
só de motoristas ocorreram 40—, não foram lembrados pelodelegado Noronha.

BRANDÃO OUVE O JB

O delegado Brandão Filho,
do Departamento de Polícia
Especializada,' baseado em de-
núncias do JORNAL DO BRA-
SIL, que condenou o não cum-
primento da portaria que man-
dava que todos os casos de
furtos fossem enviados para a
Delegacia de Roubos e Fur-
tos, baixou recentemente no-
va portaria.

O documento ordena que os
casos de furtos ocorridos nas
Delegacias Distritais sejam
enviados para a DRF, sobre-
tudo no que concerne a furto
de automóveis. Anteriormente,
esses casos eram comunicados
às Delegacias Distritais e, porinteresse nas gratificações, ali
mesmo resolvidos, sem jamaischegarem ao conhecimento da
Delegacia Especializada.

Em sua nova portaria, o de-
legado Brandão dá a entender
que não tolerará a indisci-
plina.

Ex-Presidente da FNM vai
entregar a Costa e Silva
relatório sobre demissão

O ex-Presidente da Fábrica Nacional de Motores, Co-
ronel Silveira Martins, demitido pelo Marechal Castelo
Branco, disse a um grupo de oficiais que foi visitá-lo em
solidariedade, que pretende entregar ao Marechal Costa e
Silva um relatório sobre as causas determinantes da sua
demissão.

O Coronel Silveira Martins afirmou que foi demitido
por ser contrário à venda da FNM e ter exposto os seus
pontos-de-vista num relatório enviado ao Ministro daln-
dústria e do Comércio para ser encaminhado ao Presi-
dente da República, mas que desapareceu. Este documen-
to mostrava a boa situação da empresa.
INSISTÊNCIA PUNIDA

Japoneses

CONCURSO
A realização de concurso pa-

ra o preenchimento dós car-
gos públicos no Estado do Rio
de Janeiro é coisa que rara-
mente ocorre, excetuando-se
os realizados anualmente para
o ingresso de professoras do
ensino primário e secundário,
revelou o Secretário de Admi-
nistração Geral.

Mais de 30 mil servidores
foram nomeados nos últimos
10 anos para os quadros do
Governo, sem a prestação de
concurso, mns estão efetivados

por íôrça de lei. São providos
em caráter interino, substitu-
to, provisório ou extranumerá-
rio e, posteriormente, efetiva-
dos por concurso de títulos,
determinado por lei. A nomea-
ção de servidores por êsse pro-
cesso, segundo o Secretário de
Administração Geral, atende
às formalidades da lei, mas
passou a constituir-se em pri-
vilégio dos apadrinhados poli-ticos, derrogando direito cons-
titucional que assegura o aces-
so a todos os brasileiros aos
cargos públicos.

Seguiram ontem de manha
para São Paulo os técnicos ja-
ponêses responsáveis pelas de-
monstrações do avião YS-11,
que algumas companhias bra-
sileiras, entre elas a Cruzeiro
do Sul, pretendem comprar pa-
ra uso em suas linhas Inter-
nas.

As exibições do YS-11 na
Guanabara íoram considera-
dns satisfatórias pelos técni-
cos e agora o avião será apre-
sentado em São Paulo para o
pessoal da VARIG e da VASP.

R G. do Sul
pagará à ITTJ
400 milhões

Porto Alegre (Sucursal) — A
Assembléia Legislativa autori-
zou o Governo do Estado a
pagar a ITT NCrS 400 000,00
(400 milhões de cruzeiros anti-
gos) como indenização pela en-
campação da Companhia Tele-
íônica Nacional, desapropriada
no tempo do Govêmo Brizola.
O projeto recebeu inúmeras
emendas, e a mais importnnte
delas é a que determina que o
empréstimo a ser contraído no
Banco do Brasil não seja pago
pela Companhia Rio-grandcnae
de Telecomunicações, mns pelo
próprio Estado.

O Coronel Silveira Martins,
naquela ocasião, contou aos
seus amigos que pór diversas
vezes procurou manter centa-
to pessoal com o Presidente da
República para mostrar vários
documentos que desaconselha-
vam a venda da empresa, mas
não conseguiu a audiência
pretendida. Na sua opinião,
essa insistência é que deu cri-
gem à sua demissão do cargo.

Outro relatório, também pre-
parado na gestão do Coronel
Silveira Martins e igualmente
desaparecido, sugeria a encam-
pação da empresa pelo Exér-
cito ou pelas Forças Armadas,
para abastecer de viaturas as
três Armas e corpos auxiliares.
Haveria ainda a possibilidade
de exportação.

— A FNM — disse êle —
com pequenas modificações na
sua linha de niSntagem pode
fabricar jipes, jipões, cami-
nhões de transportes e o car-
ro antiguerrilha Cotia, apro-
vado pelo Exército. Este vei-
culo custaria NCr$ 20 000,00
(vinte milhões de cruzeiros
antigos), quando o seu similar
estrangeiro, do qual o Exér-
cito encomendou 30 unidades,
custará NCr$ 40 000.00 (qua-
renta milhões de cruzeiros an-
figos I.

A Presidência da Fábrica Na-

cional de Motores distribuiu
ontem nota oficial para escla-
recer o que classificou de "no-
ticias falsas e ignominiosas sô-
bre o ato de transmissão do
cargo de Presidente desta fá-
brica, bem como sobre as pes-soas do ex-Presidente e seus
dois colaboradores, o Gerente
Financeiro e o Chefe da Asses-
soria de Relações Públicas".

Acrescenta a nota que "o Ge-
rente Financeiro, economista
Cláudio José Silveira Martins.
e o Chefe da Assessoria de Re-
lações Públicas, Brofessor Flâ-
vio Eurico Silveira Mnrtins, em-
bora tenham pedido demissão
dos cargos que ocupavam, fo-
ram confirmados naqueles pos-tos de confiança pela atual
Presidência e se encontram no
pleno exercício de suas íun-
ções".

Dá como falsas as notícias
da prisão dos três administra-
dores da FNM e "a versão di-
vulgada sobre a transmissão do
cargo de Presidente, que se rea-
lizou em clima de perfeita cor-
dialidade e sem qualquer in-
terferêncla de elementos estra-
nhos ao protocolo normal deatos desta natureza, é falsa
também a participação doExército cm qualquer momen-
to, tendo o assunto sido escla-
reciclo pelo órgão competente,
o Gabinete do Ministro daGuerra."
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MDB colhe assinaturas para
requerer formação de CPI
sobre especulação do dólar

Brasília (Sucursal) — O MDB começou ontem a colher
as assinaturas necessárias (137, .no mínimo) para a apre-i
sentaTjão do requerimento solicitando a criação da Comis-/
são Parlamentar de Inquérito para apurar a especulação,
no mercado financeiro, em decorrência do aumento da,
taxa do dólar, e a profundidade e extensão dos prejuízos
causados com a medida para a economia nacional. Terá.'
11 membros, 90 dias de prazo e verba de NCr$ 20 000,00
(vinte milhões de cruzeiros antigos).

¦ A presença i do Ministro Roberto Campos na Câmara
dos Deputados, hoje. às 15 horas, sem prévia convocação,
continua a ser considerada nos meios oposicionistas, co-
mo manobra destinada a evitar a constituição da CPI sô-
bre o escândalo do dólar e a desnacionalização da.econo-
mia brasileira.

REQUERIMENTO

*r'AS 
TAREFAS CUMPRIDAS

O requerimento é o seguinte:
"Nos termos do Regimento

'Interno, requeremos a V. Ex.»
a constituição de uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito,
destinada a verificar:

A) Os fatos relacionados
com a especulação, no merca-
do financeiro, decorrente da
recente aiteração das taxas
cambiais, ocorridas anterior-
mente a essa alteração ou si-
multâneamente com ela, apu-
rando-se quais os responsáveis,
na administração ou fora dela,
pela divulgação antecipada das
modificações do câmbio, ou que
de qualquer modo ce achem'
envolvidos na mencionada es-
peculação;

B) A profundidade e exten-
sáo dos prejuízos causados à
economia nacional pela espe-
culação tv que alude o item
anterior;

C) As providências adota-
das pelo Ministério da Fazen-
da, pelo Banco Central do Bra-
sil, pelo Banco do Brasil e pelo
Serviço Nacional de Informa-
ções para impedir ou deter a
especulação durante os dias

cm que ela durou, para invés-
tigar os referidos fatos e apu-
rar as responsabilidades pela
ocorrência dos mesmos,' resul-
tantes de ação ou omissão;

D) Os prejuízos decorrentes
para q País da associação à
reforma cambial das alterações
tarifárias e redução do Impôs-
to de Importação.

Às investigações abrangerão
tôdas as transações e atos rea-
lizados por ocasião da recente
reforma cambial, praticados
pelo, Ministério da Fazenda,
pelo Ministério do Planeja-
mento, pelo Banco Central da
República e pelo Banco do
Brasil, ou pelos estabelecimen-

tos autorizados a operar em
câmbio.

A comissão será integrada
pgr 11 membros, disporá da
verba de NCrS 20000,00 (vin-
te milhões de cruzeiros anti-
gos), para custear as despesas
com a realização das diligên-
cias e investigações a seu car-
go, e terá o prazo de 90 dias,
contados de sua instalação,
para ultimação dos respectivos
trabalhos".

A primeira assinatura foi a
do líder Mário Covas e o Sr.
Adolfo de Oliveira, que assinou,
a seguir, está encarregado da
coleta, já tendo assinado, in-|
clusive, as Senhoras Ligia Doü-
tel de Andrade, Maria Lúcia)
Araújo, Nisia Carone e Júlia,
Steimbruch.

PERGUNTA A CAMPOS
.Na sessão de ontem, enquan-

.tó o Deputado Nelson Carneiro
declarava que os privilégios do
Regimento da Câmara a Minis-
tro que comparece àquela Casa
voluntariamente c e r t a mente
impediriam que êle fizesse in-
dagações ao Ministro do Plane-
jamento, razão pela qual an->
tecipava a pergunta, que pre-
tende íazer, o Deputado Ama-
ral Neto lamentava "a repe-
tição da comédia do ano pas-
sado, quando, vindo à Câmara,
o Sr. Roberto Campos conse-
guiu impedir a constituição de
uma comissão geral de invés-
tigação a respeito da influên-
cia da CONSULTEC no atual
Governo".

O Deputado Nelson Carneiro
anunciou que fará ao Ministro
do Planejamento indagação pe-
dindo a confirmação ou não
de notícias publicadas em jor-
nais de que na sexta-feira, vés-
pera do carnaval, a Carteira
de Câmbio do Banco do Brasil
vendeu 20 milhões c 800 mil
dólares.
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Juarez vê como positivos os resultados de sua administração no Ministério da Viação
i

Mapistasdos Juarez critica nomeações
EUA mudam para o DCT em sua última

entrevista como Ministro

Jntaí Magalhães propõe
a Piva aposta de cargo

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Rui Santos leu ontem
na Câmara uma carta do Vice-
Governador eleito da Bahia,
Sr. Jutaí Magalhães, em que
êle diz que não comprou um só
dólar na segunda-feira de car-
naval e desafia o Deputado Má-
rio Piva a comprovar sua de-
núncia, acrescentando que re-
nunciará ao cargo se êle conse-
guir, mas quer- que êle renuncie
ss. náo apresentar nenhuma
prova.

Foi lido também mn telegra-
ma do Ministro Juraci Maga-
Ihães considerando a acusação
descabida.e dizendo que tinha
certeza de que seu filho Jutai
saberia desmenti-la, enquanto
o Sr. Mário Piva declarava que
aceita o desafio do Sr. Jutai
Magalhães, mas a aposta de
cargos, não.

TELEGRAMA

O Ministro Juraci Magalhães
disse nò telegrama enviado ao
Deputado Rui Santos que trans-
mítlsae à Câmara "meu vee-
mente protesto contra a iusl-
nuação descabida, na certeza da
que meu filho lhe dará uma
resposta que resguarde o nome
imaculado que repebeu e que há
de conservar para compensa-
ção dos inúmeros dissabores que
tive na vida pública" e sobre
sua situação pessoal que "gra-
ças a. Deus encerro minha vida
pública sem jamais ter macula-
do minha honradez com qual-
quer tentação ilícita".

CARTA

Em sua carta, o Sr. Jutai
Magalháes diz que soube da
compra de 100 mil dólares atra-
vés do Sr. Luis Viana Filho,
acrescentando que "infelizmen-
te, na vida pública, estamos su-

jeitos às acusações levianas co-
mo esta, mas graças a Deus
posso rebatê-las com. tranquili-
dade serena porque nada tenho
de que me possa envergonhar,
no passado ou mo presente".

Depois faz o desafio ap Sr.
Mário Piva — o seu cargo con-
tra o mandato do deputado se
for comprovada ou não denún-
cia — acrescentando que "já
havia afiançado a amigos que
estava de ânimo prevenido pa-
ra agüentar acusações gratui-
tas e infamantes, como é o caso
desta, em face da política de
cunho elevado e de liderança
positiva e altiva com que pre-
tendo conduzir a minha vida
pública".

RÉPLICA DE PIVA

Esclarecendo que ainda náo
havia recebido o telegrama do
Ministro Juraci Magalhães,
nem a carta do Sr. Jutai Ma-
galhães, o Deputado Mário Pi-
va afirmou que aceitava o rep-
to, a aposta, não.

— Não aposto quantidades
heterogêneas — disse. — Te-
nho um mandato dado pelo
povo. Êle tem uma nomeação
de Vice-Governador. Isso não
accito. Poderia aceitar aposta
rie NCr$ 10 000,00 (dez milhões
de cruzeiros antigos). Ele pa-
gará dinheiro à vista. Eu paga-
rei 60 promissórias de NCr$
200,00 (duzentos mil cruzeiros
¦antigos) cada uma. Isto aceito.
Pode-se requarer uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para
examinar as provas que tenho.
E se ficar comprovado que o Sr.
Jutaí Magalhães não participou
da compra desses dólares, eu
me retratarei da tribuna desta
Casa, com a mesma dignidade,
com a Snesma tranqüilidade
com que fiz a acusação.

CTB dará telefones a 50%
de cariocas inscritos sem
27.a prestação estar paga

Antes de serem completados os pagamentos das 27
prestações mensais, cerca de 50 por cento dos cariocas quese inscreveram no plano de participação popular da Com-
panhia Telefônica Brasileira receberão seus aparelhos, eos seis mil inscritos para a Zona Sul receberão seus tele-fones possivelmente em outubro dêste ano.

Km- 1968 receberão os telefones os candidatos reslden-tes nos Bairros do Rocha, Riachuelo, Sampaio, Engenho
Novo e Meier (10 300 aparelhos); os residentes na Tiluca,
Sao Cristóvão, Aldeia Campista, Rio Comprido, Vila Isa-
bel, Mangueira e Caju (10 200 aparelhos) e os candidatos
residentes no Leme e em Copacabana (oito mil aparelhos).
EDITAL

O primeiro edital de chama-
da para os inscritos entre
1943 e 1948 será divulgado do-
mingo próximo através dos
jornais, e os interessados de-
verão. comparecer a partir de
segunda-feira, das 8h45m às 17
horas, no pósto central de
atendimento (Rua México, es-
quina com Almirante Barro-
so), munidos do talão de ins-
crição ou do número dc ins-
crição e da carteira de identi-
dade.

Segundo o cronograma de
obras do plano de expansão
iniciado no segundo semestre
de 1966, os primeiros dez mil
terminais que estão sendo ins-
talados na estação de Copa-
cabana entrarão totalmente
em funcionamento ainda éste

ano, sendo que quatro mil
atenderão aos pedidos de mu-
dança de endereço e os seis
mil restantes a novos assinan-
tes, dentro do programa d«
participação popular.

Durante 1969" serão entre-
gues 60 700 novos telefones em
vários pontos da Cidade, sen-
do que 30 500 serão entregues
em janeiro de 1969 aos candi-
datos residentes na Penha,
Bonsucesso, Ramos, Olaria e
Irajá, até 10 300 aparelhos;
Flamengo, Laranjeiras, Cosme
Velho, Catete e Glória até dez
mil aparelhos e Centro, Lapa,
Santa Teresa e Catumbi até
10 200 aparelhos. A primeira
etapa do plano de expansão,
que prevê a instalação de
150 650 terminais telefônicos
será concluída em maio de
1970.

de ângulo
Brasília (Sucursal) — Co-

meçará dia 20 a transferência
para Brasília do Grupo de
Aercfotogrametria da Força
Aérea dos Estados Unidos, que,
sediado em São Paulo, vem
trabalhando, desde 1964, num
projeto destinado a "aperfei-

coar os atuais mapas do Bra-
sil, substituindo-os por outros
de maior escala e mais deta-
lhados".

Em nota distribuída ontem,
a Embaixada americana infor-
ma que a unidade da sua Fôr-
ça Aérea que fotografa o Pais
é constituída de 125 elemen-
tos, entre oficiais c praças, sob
o comando do Tenente-Coro-
nel Charles C. Irions. Cerca
de 100 estarão em Brasília até
princípios de abril.

Estrangeiro
que explora
pode ficar

Brasília (Sucursal) — A Cá-
mara dos Deputados rejeitou,
ontem, projeto de lei que de-
terminava a expulsão sumária
do Pais de todo. estrangeiro in-
curso nas penas da Lei de
Economia Popular, por consi-
derá-lo inconstitucional.

Na sessão de hoje serão
apreciados, entre outros, os se-
guintes projetos: que institui
o Dia da Comunidade Luso-
Brasileira e o que dispõe sô-
bre contagem de tempo de ser-
viço prestado por médicos a
entidades de caráter filantró-
pico.

Prefeito de
Fortaleza
já escolhido

Fortaleza (Correspondente)
— O Superintendente da Rede
de Viação Cearense, engenhei-
ro José Válter Cavalcanti, se-
rá o nôvo prefeito de Fortale-
za, segundo anunciou, ontem,
através de uma cadeia de
emissoras de rádio e televisão,
o Governador Plácido Castelo.

O engenheiro José Válter
Cavalcanti vai substituir o
General Murilo Borges, cujo
mandato termina no próximo
aia 25. Integrava a lista dos
nomes cotados para a prefel-
tura . apoiados pelas áreas re-
volucionárias, espe cialmente
pela chamada linha dura,

ASSEMBLÉIA

O nome do engenheiro José
Válter contará, na Assembléia
Legislativa, cpm o número de
votos que assegura o refe-
rendo à sua indicação, uma vez
que a ARENA estabeleceu quo
o nome indicado deverá obter,
pelo menos, 55 dos 65 votos dos
deputados da casa.

O novo prefeito de Fortaleza
formou-se pe?o Instituto Ma-
ckenzie, em 1950 e foi redator-
chefe do jornal O Mackenzle,
Trabalhou no DNOCS e é ca-
tedrático de Mecânica Aplica-
da a Máquinas na Escola de
Engenharia da Universidade
Federal e figura de projeção
na área civil da Unha dura.

Concorreu na lista com o co-
merclanto Michel Grandwholl,
atual presidente da Caixa
Econômica Federal' do Ceará,
com o engenheiro José Lins
Albuquerque, Secretário de
Planejamento do Governo e
com o suplente de deputado
federal pela ARENA, Ubirajara
Índio do Ceará.

O futuro prefeito, que Já es-
tá demissionário, será substi-
tuldo na Superintendência da
Rede de Viação Cearense pelo
Coronel Jerônimo Monteiro
Rangel.

O Sr. Juarez Távora concedeu ontem "a última en-
trevista como Ministro da Viação", como afirmou, pedindo
desculpas após dar três socos na mesa, ao mencionar as
nomeações irregulares para o Departamento de Correios
e Telégrafos.

Disse que deixará seu posto "sem ter feito tudo o que
queria", e anunciou que está disposto, após o próximo dia
14, "a sacudir a poeira do Ministério em uma estação de
águas".

BALANÇO

Fazendo um balanço de sua
atuação à frento do Ministério,
afirmou que sua preocupação
inicial foi "a luta contra a
corrupção c a subversão ". Acha
que, 

"embora perdendo algu-
mas batalhas, o saldo e os re-
sultados finais são positivos".

Ninguém — acrescentou —
poderia fazer milagres á íren-
te dêste Ministério, onde é dl-
íícir conciliar os três mundos
— transportes, comunicações e
desenvolvimento regional. Ago-
ra, a tarefai sei&, mais fácil,
pois os ministérios dos Trans-
portes, Comunicações e Orga-
nismos Regionais absorverão
várias antigas atribuições do
Ministério da ViaçSo.

MEDIDAS

Entende o Sr. Juarez Távo-
ra que "a principal medida sa-
neadora no problema do trans-
porte sobre águas foi a eliml-
nação da cobrança de encargos
por volumes, passando o peso
a determinar ai taxação a ser
íeita".

Outra medida que^aponta
como Importante no setor foi a
eliminação de horários extras
e a criação do regime de dois
turnos. 'jPois o passoal que
trabalhava nos portos recebia
para íazer extraordinário e não
cumpria sequer o horário nor-
mal".

TRANSPORTE FLUVIAL

Referiu-se ao incremento da
produção nos estaleiros nacio-
nais, e afirmou que fará reco-
mendações especiais a seu su-
cessor sóbre o problema dos
transportes fluviais, "setor fun-
damental para o desenvolvi-
mento nacional".

O tato — continuou — é
que não suportamos o ônus
dos transportes" rodoviários
nem ferroviários, e por isso
mesmo acho essencial que a
Companhia Brasileira de Dra-
gagens, criada em nossa admi-
nistração, receba todo incen-
tivo para prosseguir em seu
trabalho.

TRANSPORTE
FERROVIÁRIO

o setor tio transporte ferro-
viário, segundo o Ministro
Jua.rez Távora, íoi um dos que
mais assinalaram progressos.
Acentua que "hoje já se pode
ir, em baldeaçáõ, do Rio a
Crateus, no Ceará, por via
férrea, "graças à construção
do ferriporto do 'Rio São
Francisco".

Explicou que "isso represen-
ta uma sensível diminuição
dos fretes nos transportes do
Sul para o Norte". Afirmou,
por outro lado, que os trans-

Polícia não
acata ordem
do Governo

Apesar de o Governo estadual
ter dado permissão para reti-
rar do estacionamento cativo
da Ay. Presidente Vargas es-
quina da Av. Passos os três
veículos avariados em conse-
qüêncla do desabamento de
uma parede, a Polícia Militar
não quer respeitar a ordem de
liberação, impedindo freqilen-
temente a entrada dos proprie-
tários no local, alegando que"não recebemos ordem do Es-
tado".

Um dos prejudicados é a fir-
ma Ine abram SA, pois há
mais de uma semana o Vol-
kswagen de sua propriedade
está retido no local totalmen-
te amassado. Quando o rebo-
que do seguro vai ao estado-
namento apanhar o veiculo, os
60ldados da PM o impedem,
apesar do ¦ documento do Es-
tado liberando os três carros.

portes suburbanos não são me-
lhores, ainda, "por uma ne-
cessidade de ser realista, e
admitir que as deficiências são
maiores em outros pontos".

ESTRADAS DE RODAGEM

O DNER — prosseguiu —
exerceu um papel importante
nos últimos dois anos, perío-
do em que íoram implantados
ou melhorados 4 600 quilôme-
tros, 2 150 dos quais pavimen-
tados.

Revelou que, para 1967, estão
previstas a construção de mais
800 quilômetros pavimentados
e a conclusão de 41 rodovias.
Informou que o DNER vai as-
semelhar-se bastante ao De-
partamento Nacional de Es-
tradas dc Ferro, recentemente
criado.

COMUNICAÇÕES

Desmentiu que "o DCT con-
tinue o mesmo, como muitos
ainda dizem. Isso é injusto,
pois jã recuperamos mais de
18 mil quilômetros de fios caí-
dos há mais de seis anos, bai-
xando para apenas 2% o defi-
cit nos serviços".

— O principal problema das
comunicações — acrescentou

é a interferência dos poli-
ticos, que querem colocar seus
afilhados, ganhando o que se
ganha na Capital, para ma-
nuséar apenas 20 telegramas e
cartas. Vi, quando deputado, o
Congresso nomear 70 mil fun-
cionários para o DCT, esque-
cendo 45 mil conoursados que
aguardavam vaga.

SANEAMENTO

Destacou o trabalho do De-
partamento Nacional de Obras
c Saneamento e do Departa-
mento Nacional de Obras con-
tra as Secas, "que deixaram
de ser instrumentos de politi-
cos e politiqueiros para servir
ao bem comuni da região mais
sofrida do Brasil".

Acha que o Major Stanley
Fortes Batista, à frente do
DNOCS, foi a maior revelação
que pôde constatar em toda a
sua gestão. Afirmou que "êle
conseguiu mudar radicalmen-
te. a política de construção de
açudes, a despeito de todos as
influentes do Nordeste".

PONTE.

Revelou ainda que estão
sendo iniciados estudos sobre
a ponte Rio—Niterói, a fim
de determinar se a sua cons-
trução será ou não compensa-
dora do ponto-de-vista eco-
nômico. A obra está orçada
em NCrS 150 000 000,00 (150
bilhões de cruzeiros antigos)

no minimo — e NCrS ....
200 000 000,00 (200 bilhões de
cruzeiros antigos) — em seu
teto máximo.

Motorista no
Sul será
uniformizado

Porto Alegre (Sucursal) —
O Secretário Municipal dos
Transportes desta Capital, Sr.
Landel de,. Moura, determinou
às empresas de ônibus a ado-
ção de uniformes para seus
empregados e anuncia para os
próximos dias uma nova or-
dem de seiTiço que obrigará
motoristas e cobradores a tra-
balhar com barba feita e ca-
belo cortado.

Justifica o Sr. Landel de
Moura esta iniciativa com o
argumento de que não adian-
ta padronizar a roupa de tra-
balho dos empregados no
transporte coletivo urbano, so
eles não tiverem uma aparên-
cia pessoal apresentarei. Para
uniformizar todos os seus fun-
cionários, as empresas de trans-
porte de Porto Alegre tém um
prazo de 60 dias.

Lourival,
a, agitação

Departamento de
Pesquisa

Xa vida dc Lourival Fontes,
sergipano surdo de um ouvido,
vesgo dos dois olhos, mas mui-
to bonito de perfil, as coisas
aconteceram para que fossem
logo aceitas. Católico numa
época, ateu numa outra comu-
nista antes de 30, fascista du-
rante a ditadura do Estado
Nôvo, êle teve uma carreira
política intensa, uma vida so-
ciai brilhante — Orson Welles
c Louis Jouvet foram seus
hóspedes ¦— e só uma admira-
cito imutável: Getúlio Vargas.

Político, era capaz de trans-
formar um defeito físico — a
surdez — 'em virtude,' pois po-
dia encarar um orador e ficar
horas, nesta posição sem ouvir
um único som. Considerado
pelo próprio Mussolini uma
das maiores autoridades do
mundo em fascismo, há anos
estava desinteressado da poli-
tica, preferindo ficar em casa
reclamando do atual Congres-
so e usando seus sapatos de
plástico e suas meias roxas,
símbolos de uma tranqüllida-
de onde êle só admitia uma
vergonha: a de ter chefiado o
DIP, justamente o órgão que
o tornou poderoso.

DESDE O BERÇO

Lourlval Fontes nasceu há
68 anos em Riachão do Dan-
tas, Sergipe, lugar que ele des-
crevla como "terra da contra-
dição. lar da controvérsia, are-
na da discussão". Com isso pen-
sava encontrar as raízes da
sua futura atuação política. A
cidade não tinha nem rua cal-
cada c por isso Lourival aca-
bou na Bahia, onde foi traba-
Ihar como repórter cm A Tar-
de, depois de convencer o do-
uo do jornal mostrando-lhc
um artigo imaginário sabre um
desastre de trtm. No Rio, en-
trou logo no serviço público,
trabalhando como secretário
do ex-Prefeito Alaor Prata.

Nesta época o fascismo co-
meçava a ganhar força na
Itália. Lourival fundou a re-
vista. Hierarquia, inspirada na
Jerarqyia, de Roma, e depois
da Revolução de 30 — quando
era secretário do Trefelto Pe-
dro Ernesto — foi ã Itália, on-
de conheceu Mussolini.

Eu mudava de idéias co-
mo as flores dc estação — di-
zla éle anos depois. Nunca fui
um fóssil anquilosado, uma
peça de museu: mudei de ân-
gulos e dimensões, dando mui-
tas vezes uma volta dc 180
graus.

De volta ao Brasil, pôde mu-
dar como as flores da estação,
porque de jornalista passaria a
ser chefe do DIP, que censu-
rava os jornais. Suas primei-
ras providências: criar a Hora
do Brasil e a censura prévia.
Para conseguir o papel de im-
pressão, os jornais precisavam
da autorização de Lourival, o
que impedia qualquer campa-
nha contra o Governo. Fni tão
forte naquela época que chegou
a comprar jornais inconveni-
entes, para silenciá-los.

TJM SÔ LÍDER

Para Lourlval Fontes, hou-
ve no Brasil um único chefe
incontestável: Getúlio Vargas,
que êle dizia ter servido nos
momentos culminantes e nas
horas incertas. Mas antes de
Getúlio tivera outros lideres.
Dirigiu um jornal proletário e
incitava os trabalhadores à
greve pacifica ou violenta. Na
Bahia, orgulhava-se de ter o
direito ãe xingar a quem qui-
sesse através do jornal, e usou
este direito à vontade. Foi fas-
cista, "quando o Papa conside-
rava o seu guia como instru-
mento da Divina Providência",
segundo explicou, mas duran-
ie a guerra passou para o ou-
tro lado. Acreditava que o ho-
mem- descendia dos macacos,'mas 

quando Jackson âe Fi-
gueiredo morreu achou a col-
sa tão absurda que voltou ao
catolicismo. Nos últimos anos,
considerava-se um cristão re-
laxado.

A admiração por Getúlio náo
sofreu estes abalos. Lutando
nos bastidores da política, per-
deu algumas lutas, mas, fiel ao
líder, foi nomeado Adido Co-
mercial no Canadá e depois
Embaixador no México. Com a
volta de Vargas ao Poder, em
1950, passou a Secretário do
Presidente, depois de ter sido
o orientador da campanha de
propaganda de Getúlio. Com a
morte de Vargas, em 1954, te-
ve sua última jogada, elegen-
do-se senador, mas desinte-
ressando-se pouco a pouco da
política. Não se candidatou à
reeleição.

MEMÓRIAS

Aos 68 anos, Lourival Fon-
tes considerava sua vida en-
cerrada. Casado duas vezes,
com duas mulheres de nome
Adalgisa — uma delas « Adal-
gisa Néri — nãp deixou filhos
e trabalhava na elaboração de
suas memórias de Riachão do
Dantas, "onde as imagens sur-
gem nítidas, como um grito no
espaço ou um morro na pare-
de". Suas outras obras lilerá-
rias tinham assuntos diferen-
tes: Missão e Demissão; Poli-
tica, Petróleo e População; Ho-
mens e Multidões; Numa Politi-
ca de Preconceitos e até mes-
mo um Discurso aos Surdos.

Amável, indiferente ao tea-
tro e ao cinema, gostava de li-
vros e cachorros. Considerava-
se um desencantado e um de-
sinteressado "nessa confusão e
nesta falsificação", referindo-
à política atual. E lamentava
que, com tantes cargos públi-
cos importantes, só se lem-
hrassem dele como censor, de-
sabafando:

Do DIP não falo. Foi um
episódio sem importância na
minha vida-

Ex-Senador Lourival Fontes i
morreu solitário no Rio e
foi sepultado em sua terra,4

O corpo do ex-Senador Lourlval Fontes — um dos poli-
ticos mais influentes do periodo getullsta, que nos últi-
mos dias vivia praticamente sozinho em sua residên-
cia — foi velado ontem no Palácio Monroe e depois condu-
zido em avião da FAB para Aracaju, sua terra natal, onde
foi sepultado à noite.

No avião que conduziu o esquife seguiram os sobri-
nhos do morto, Ivã e Isaura Cosme Fontes, e o Senador
Leandro Maciel, conterrâneo e amigo do ex-Chefe da Ca-
sa Civil de Getúlio Vargas. O Senador Dinarte Mariz ficou'
encarregado dc tomar tôdas as providências no Rio.
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ULTIMO DIA /

Ao antigo Senado, onde o
corpo foi velado, compareceram
numerosos políticos e autori-
dades — principalmente os
mais velhos —, entre os quais
o Vice-Presidente da Repúbli-
ca, Deputado Pedro Aleixo, e o
Chanceler Juraci Magalhães.
Ao lado do corpo do ex-Sena-
dor permaneceram durante
todo o tempo sua esposa e a
empregada de confiança, An-
tônia Ramos, que, mesmo des-
consolada, estranhava o movi-
mento incomum.

Lourival Fontes morreu an-
.teontem à noite, vítima de
edema pulmonar provocado
possivelmente pelo fumo, pois
êle consumia diversos cigarros
por dia. Pela manhã, o ex-Se-
nador brincara com à netinha
da velha empregada Antônia
Raanos, a menina Márcia Ma-
ria dos Santos, a quem disse
já no fim da tarde que não
deveria durar muito, pois sen-
tia a morte de perto.

A FACE FINAL

Dona Antônia, a velha em-
pregada, não se cansava de as-
similar que éle era um homem
extremamente solitário depois
que deixou de ser político in-
fluente. Revelou que uma das
alegrias do ex-Senador íôra
saber, na segunda-feira, que o
livro A Face Final de Vargas,
de sua autoria e do repórter
Glauco Carneiro, acabava de
chegar às livrarias da Cidade.
O livro tem como capa a face
mortuária de Getúlio Vargas,
e foi elaborado com uma cole-
ção de reportagens recentes
sóbre os bilhetes de Vargas.

Nos últimos dias, poucas-
pessoas visitavam Lourival
Fontes, exceção feita apenas'
para o Professor Genolino
Amado e para o repórter Glau-^
co Carneiro. Ainda anteontem,"
poupo antes de morrer, o ex-'
Senador havia telefonado para-
a Sr.a Raja Gabaglia Sales —
casada com um filho do ex-'
Senador Apolônio Sales — a,
quem êle considerava neta,
a fim de jogar biriba em sua
casa. r-'"

ATRASO

Após ser embalsamado no
Instituto Médico-Lega!, o cor-'
po do ex-Senador foi levado às
12 horas ao Palácio Monrocj
onde foi velado por amigos,
parentes e políticos, no salão'
principal.

Além do Deputado Pedro.
Aleixo e do Chanceler Juraci
Magalháes, estiveram no local
os Senadores Dinarte Mariz,
Rui Carneiro, Pereira Diniz^
Leandro Maciel, Adolfo de-
Oliveira Franco e Adilton Cos-.,
ta; os Deputados Luís Viana.
Filho — Governador eleito da-
Bahia —, Adilberto Ribeiro de
Castro e Raul de Góis: Minis-
tro Etelvino Lins, Embaixado-.,
res Sete Câmara e Gilberto'
Amado; ex-Prefeito Sá Freire
Alvim e o Profesíor GenolinoV
Amado.

Em virtude do atraso de uma
guia, levada por engano dire-
tamente à Santa Casa de Mi-
sericórdia, o esquife saiu com
uma hora de atraso do Pala-
cio Monroe para o Aeroporto
do Galeão, onde o esperava'
um avião da FAB, que o con-
duziu até Aracaju, local do se-
pultamento.

O
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Para Adalgisa Néri êle
era agressivo e humano

Lourival Fontes era um ho-
mem profundamente inteligen-
te, dé grande presença de es-
pirito, quando estava bem hu-
morado, agressivo, por vezes,
mas humano até a ingeivaida-
de quando se recordava "da-
quele ventinho que soprava no
oitão da Igreja de Riachão do
Dantas", em Sergipe, segundo
recorda a Deputada Adalgisa
Néri, sua ex-espôsa.

Um dos homens de maior
confiança de Getúlio Vargas,
temido, odiado, amado e dis-
cutido, o ex-chefe do famige-
rado Departamento de Im-
prensa e Propaganda falava e
escrevia em alemão,' espanhol,
inglês, francês e russo e guar-
dava com carinho um retrato
com a assinatura de Mussolini.

NUM BAILE

Num baile de carnaval no
antigo Teatro João Caetano, a
Deputada Adalgisa Néri veio a
conhecer o moço Lourival Fon-
tes, que já despontava para a
glória do Estado Nôvo, ao lado
de Vargas. Casaram-se em
1940 e logo em seguida viaja-
ram para Riachão do Dantas,
Sergipe, pois o ex-Chefe da
Casa Civil de Vargas tinha
verdadeira adoração por sua
terra e desejava apresentar a
esposa à mãe, à irmã e aos pa-
rentes.

O ex-Ministro do Exterior,
Sr. Osvaldo Aranha, íoi o pa-
drinho de casamento de Lou-
rival Fontes, e o Sr. Durval
Cruz da escritora e Deputada
Adalgisa Néri. A união durou
até abril de 1954, pouco antes
do suicídio de Vargas, e teria
durado muito mais pelo gosto
de Adalgisa Néri.

A Sr.a Adalgisa Néri recor-
da que o ex-Chefe da Casa
Civil era um homem que fas-
clnava pela inteligência'e pela
cultura, acumulada graças a
uma leitura sôfrega e diária.
Tinha grande avidez pela lei-
tura de filosofia, romances e
sobretudo de poesia, sendo que
recitava todo o Navio Negrelro,
de Castro Alves. Sua ex-mu-
lher só estranha que, sendo
homem de tanta sensibilidade,
Lourival não gostasse de mú-
sica.

Relembra Adalgisa Néri que
Lourival Fontes começou a vi-
da na Bahia, no jornal do Sr.
Simões Filho, "onde ganhava
uma miséria". Aproveitou sua
estada ali para estudar e lá
acumulou' muitos conhecimen-
tos. No Rio, formou-se em Di-
reito e foi descoberto pelo Sr.
Getúlio Vargas quando servia
como Chefe de Gabinete do Sr.
Alaor Prata.

Convidado pelo ex-Presiden-
te, Lourival Fontes começou
uma carreira e uma fama de
lealdade que só acabou tum o
suicídio de 24 de agosto. Or-
ganizou o Departamento de
Imprensa e Propaganda, onde
permaneceu mais de um ano e
quando teve oportunidade de
receber personalidades famo-
sas, como o .cineasta norte-
americano Orson Welles.

O FASCISTA
Relembra a parlamentar ca-

rioca que éle era um profundo
conhecedor da doutrina comu-
nista e aceitara a doutrina fas-
cista por convicção, e dela se
íêz mn dos seus maiores teó-
ricos na América Latina, se-
gundo reconhecimento público
de dirigentes italianos na épo-
ca. Escrevia para revistas ita-
lianas sóbre problemas dou-
trinários do fascismo e guar-
dava com carinho um retrato
de Mossolini autografado.

A Sr.1 Adalgisa Néri diz que
êle era um estudioso e, apesar
de acreditar no fascismo, náo
tinha espirito rancoroso e nem
era capaz de perseguir a quem
quer que seja. Ultimamente,

aliás, era um homem de pen- 3
samento mais à esquerda, de iq
que é prova a sua sincera au-
tocritica publicada recen te- <~-
mente pela revista Manchete.

O- INTELECTUAL >^aswa
Em 1942, a Sr.1 Adalgisa N.éíOfl

ri viajou em sua companhia -
para Nova Iorque, onde pas-.,.;
saram quatro anos, sendo Lou-.,-
rival Fontes representante dO:-s
Brasil na Organização Interna- ¦
cional do Trabalho. Lembra ela....
que, na cidade americana, éle v
chegava em casa diariamente -.
com dois ou três livros em lin-:.-
guas diferentes.

Em matéria de autores nar,u-;
cionais, Lourival Fontes tinha...
grande admiração pelo escritor ..
mineiro Guimarães Rosa, mas.
mantinha os livros do velho."
Machado de Assis como "ma--
terial de cabeceira". Difícil- ,.
mente se separava de Brás,!
Cubas ou de Capitu, que lia coin,,',
avidez quase infantil. .-0

O ESQUECIDO ISV
Lamenta a sra. Adalgisa Néri

que, após o suicídio de Vargas;:
Lourival Fontes não tenha si-
do lembrado por ninguém pa%.
ra prestar um serviço ao Pais;t
êle que tinha tantas qualidà-*
des para isto e uma vivência
excepcional, segundo ela. Ao»
tempo do Sr. Juscelino Kubits-'
chek, num jantar com o Sr.
Tancredo Neves em que êste4
falava das dificuldades do Pre--
sidente em escolher um Minis-
tro do Exterior, lembrou o seu
nome e o ex-Primeiro Ministro)
pensou que fosse brincadeira.-

A Sra. Adalgisa Néri lembra^
que o seu ex-marido era um,
homem que tinha duas faces:'
de um lado, era bonito, com;
um grande nariz; do outro, tra-,
zia a marca de uma convulsão
que sofreu em criança. Tinha,
então, uma cabeleira que lhe1
dava uma personalidade toda:
especial e a sua figura im-rr
pressionou de tal modo o Sr.^
Nelson Rockefeller, que o Go-.
vernador de Nova Iorque ccm-
prou um retrato seu pintado'
por Portinari. ¦ tííJl
O DESEJO

O Sr. José Costa Fontes, ami-~
go intimo do ex-Senador, re-
corda que êle, há quatro anos,^
como pressentisse a proximida--;
de da morte, manifestou o desér.
jo de ser enterrado em sua ter-
ra. No dia 31 de janeiro dêste"
ano, quando foi a Sergipe as-
sistir à posse do Governador
Lourival Batista, reafirmou
esse desejo.

Há poucos dias, Lourlval
Fontes ressaltou um aspecto'
mordaz da vida e do Poder: ao'
tempo em que era Chefe dk
Casa Civil, precisou tirar um
pequeno tumor no braço e re-
cebeu 3 mil telegramas de ami-"
gos e correligionários; agora,
velho, só e esquecido, passou
três meses no Hospital dos Ser-»
vldores do Estado e recebeuí
apenas dois telegramas, "de
dois velhos e leais amigos". •;

SENADO REVERENCIA ••"•?

Brasilia (Sucursal) — A re-
querlmento do Sr. Rui PalmeJ^
ra, o Senado reverenciou, ohT;
tem, a memória do ex-Senador
Lourival Fontes, falecido na
Guanabara, sobre quem fala-
ram, além do autor do requer
rimento, os Srs. Mem de Sá,
Argemiro Figueiredo e Mário
Martins.

COMISSÃO
Associando-se âs homenagens;

a Mesa, presidida pelo Sr. No-
gueira da Gama, designou os
Senadores Dinarte Mariz, Ruj
Carneiro e Leandro Maciel pa-
ra acompanharem o corpo do
ex-Senador até Sergipe, onde
foi sepultado.
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A ALEGRIA DE VIVER
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Aos risos, a aeromoça Mona e o chefe de equipe do DC-ÍI acidentado, Anlonio de Sousa, parlem do Galeão paru o hospital

Excedentes de Economia Galeão recebe em lágrimas
ir apoio 25 dos 40 que escaparam

à morte a bordo do DC-8
'¦• Os excedentes da Faculdade de Ciências Econômicas

da Universidade do Estado da Guanabara, a exemplo do
que fizeram no início do ano seus colegas de Medicina,
acamparam ontem em frente à escola, na-Avenida Mem
de Sá, e passaram a recolher assinaturas da população
para um documento reivindicatório de vagas que será
enviado às autoridades estaduais.

A informação da Reitoria segundo a qual não há ver-
ba nem espaço para que os excedentes sejam aproveitados
é desmentida pelos próprios estudantes, que explicaram
encontrar-se em fase final de censtrução uma sala com
capacidade para 144 alunos e mais duas que comportarão
cada uma, 133. '

POLICIA PRESENTE

Apesar de a Polícia Militar
ter enviado para o local alguns
policiais à paisana, os estu-
dantes não foram molestados.
Uns permaneceram em frento
à "Escola, enquanto outros, d.-
vididos em pequenos grupos,
podiam solidariedade aos que
passavam.

iA situação da Faculdade de
Ciências Econômicas não mu-
dou muito desde o ano passa-
do, quando o JB exibiu, atra-
vés de fotografias, o estado
verdadeiramente calam itoso
do prédio, que naquela ocasião
ameaçava, senão a vida, pelo
msnos a tranqüilidade dos que
ali estudavam.

Embora a construção das no-
vas salas esteja em fase final,
as restantes, "se tudo correr
bem", só ficarão terminadas
eni dezembro. A verba que a
Faculdade recebeu para a
construção do prédio nôvo é
da ordem de NCrS 80 mil (oi-
tenta milhões de cruzeiros an-
tigos), mas o orçamento total
da obra atinge a CrS 165 mil
(cento e sessenta e cinco mi-
lfioes de cruzeiros antigos).

Nem os alunos nem a Direção
da Escola podem garantir se o
instante da verba chegará ou
não acs canais competentes,
o_u se a Faculdade estará ou
njío em pleno funcionamento

até o fim do ano. A esperança
dos atuais estudantes e dos ex-
cedéntes é a de que o Governo
Estadual libare o restante da
verba e pessa, assim, aprovei-
tá-los nas salas que estão sen-
do construídas!.

Os excedentes já foram no
Governador Negrão de Lima
que os encheu de promessas.
Ao se dirigirem ao Reitor Ha-
roldo Lisboa da Cunha, rece-
beram alguns votos, de íelici-
dades e mais a indicação de
que seria melhor se se dirigis-
sem à Diretoria da Faculdade,"conquanto.que ela não venha
depois me pedir verba para
professores ou qualquer outra
coisa que onere o orçamento
já feito".

A Faculdade funciona em re-
gime de dois tumes: um pela
manhã e outro à noite. Os ex-
cedéntes acreditam que, cem.
boa vontade, a Reitoria pode-
ria aproveitar a ocasião e ins-
tituir o turno da tarde, elimi-
nando a ociosidade da escola.
Essa idéia não é bem recebi-
da pela Reitoria da Universi-
dade do Estado, que alega não
ter verba para a contratação
de noves professores.

A campanha dos excedentes
deverá continuar atá o próxi-
mo dia 15. Se até lá nada con-
seguirem, há indícios de que
partirão para movimentos, pn-
cincos, de rua.

FNFi. tem vaga de sobra
mas nega um nôvo exame

O critério adotado pela Fa-
cilldade de Filosofia daUFRJ
(ex-FNFi) para não se ver em-
btiraçada com o problema dos
excedentes — que a maioria dns
escolas superiores- está pro-
curando resolver — resultou, se-
gJRidò vestibuiandos que ontem
estiveram no JORNAL DO
BRASIL, em sobra de vasas
pira a maioria dos cursos, eli-
r.jmação injusta de candidatos
é descontentamento geral.

Os vestibuiandos mostram-sa
surpreendidos com a tendência
da- Faculdade para não reali-
z_r um segundo concurso, "pois
deixar vagas por preencher é
um desrespeito ao compromisso
assumido pelo Ministro da Edu-
cação, Sr. Moniz de Aragão, o
qual assegurara que isso não
aconteceria", e acentuam que "o
contribuinte estaria sendo le-
Sado, pois as vagas em aberto
sâo pagas por impostos diver-
stí'S".

REIVINDICAÇÃO JUSTA
J'í_ada a diversidade dos cur-

sos da Faculdade, o número de
•candidatos aos cursos de Histó-
rlfl, Jornalismo, Psicologia e Fi-
siça era bem reduzido em re-
lação ao número dc vagas, mas
o receio da direção em relação
à''excedentes levou a um rigor
excessivo nas provas, fazendo,
lego, que a primeira tor-
n_sse o número de candidatos
menor que o de vagas. As-
sim, cursos que dispõem de 30
cu 40 vagas aprovaram 25 ou
n_:n_s, e ns turmas ficarão in-
ccr.-r_.tas.
. Os vestibuiandos acham que
e.-, vacr.s rue ficarão em aber-
to p.dcr.am ser preenchidas
através da realizarão de um
sçgundo exame, mas a Direção,
nao se sabe por que, recusa-se
á promovê-lo. Assim, os estu-
dantes formulam um apelo ao
Ministro da Educação para que
examine o problema, "cuja so-
lução é muito mais fácil e ime-
diata que o dos excedentes",

SOLUÇA© DEMORADA

- 'Enquanto Bobram rngas pa-
fa os cursos de Psicologia, Fi-
Jasofia, Jornalismo, História e
Física, persiste o problema da

clnssificação pnra o curso de
Matemática. Até ontem, ,deçòr-;
ridos 13 dias da divulgação do
último resultado, a Direção
não havia informado quais os
candidatos que se classifica-
ram.

Acotovelando-se à porta da
Divisão de Ensino da Facul-
dade, os vestibuiandos de Ma-
temática comentavam que "até
agora não havia sido encon-
trado um critério para a cias-
sificação", embora as aulas da
maioria dos cursos já tenham
começado.

A cada momento corria uma
informação sóbre um critério,
cada qual diferente do outro,"mas sempre distanciando-se
da lógica, que seria somar-se
os pontos de cada candidato,
nas quatro provas realizadas,
classificando-se os qüe obti-
vessem total mais elevado".
SUGESTÃO

Os vestibuiandos sugeriam,
como alternativa, que a Facul-
dade "aproveitasse os que ob-
tiveram nota mais elevada em
Matemática, que é a principal
matéria do curso, pois não se
concebe que sejam abandona-
das as notns das provas eiimi-
natórias — Português e Ma-
temática — para classificar
apenas os que teimam nota al-
ta em Fisica e Inglês".

Os estudantes mostravam-se
também surpreendidos pela
correção da prova de Inglês
— houve menos de uma deze-
na de notas superiores a 5 —
e explicavam que fora pedida"apenas uma tradução, consi-
tíerada fácil pela maioria, mas
todo mundo tirou um". Mui-
tos deles comentavam com
ironia o fato de a prova de In-
glês ter sido formulada pelos
professores de Matemática."E porque a Álgebra abrange
os números e as letras".
AULAS ATRASAM

Em decorrência tío problema,o início das aula. para oi.»
ano do curso de Matemática,
que estava marcado para o dia
13 — uma semana após a aber-
tura do ano letivo para' as de-
mais séries — foi adiado agora
para o dia 20, mas não se sa-
be, ao certo, se o prazo será
cumprido,. ...

Entre lágrimas, palmas, ameaças de desmaios e corre-
corre, desembarcaram ontem na Base Aérea do Galeão, 25
dos 40 sobreviventes dò DC-8 da VARIG que caiu domingo
último nas proximidades do Aeroporto de Robertsfield, na
Libéria, onde ainda prosseguem cs trabalhos de idsntifi-
cação dos 51 passageiros e um tripulante que morreram
no avião.

O Coronado prefixo PP-VJF, que transportou os pas-
sageiros e tripulantes feridos da Monróvia para o Brasil,
pousou às 22h50m no lado militar do Galeão, onde já se'
encontravam, desde aü primeiras horas da noite, cerca de
100 pessoas, entre parentes e amigos dos sobreviventes, que
romperam o cordão do isolamento de soldados da Aero-
náutica, invadindo a pista.

A ESPERA

Cem as informações desen-
çontradás da VARIG, desde as
18 horas começaram a chegar
no Galeno parentes e amigos
dos sobreviventes, que deseja-
vam saber se os nomes cie seus
entes queridos constavam cia
lista de passageiros do avião
que fora à Capital da Monróvia
prestar- ajuda- ãs vitimas do
desastre. Um dos primeiros a
chegar para a espera foi a jo-
vem filha do engenheiro de
vôo da VARIG, Jean Louis
Bourdon, que não quis revelar
o seu primeiro nome mas con-
tou que êsse acidente tinha si-
do o segundo susto sério en-
frentado por seu pai desde queestá na aviação:

— Ele era oficial ds bordo
do Constellation da Panair queíoi seqüestrado pelos revolto-
sos de Aragarças. O pobrezinho
tomou um susto daqueles.

NERVOSISMO

Por volta das 21 horas, a
áren em frente no balcão da
VARIG, no Galeão, estava pra.
ticamente cercada por uma
multidão, que queria saber se
fulano ou beltrano encontra-
vam-se na lista dos feridos
graves. Os funcionários
da companhia, completamente
atônitos, negavam qualquer
informação, "por ordem supe-
rior, para evitar o seu.nciona-
lismo da imprensa". O resulta-
do final íoi o pânico e a re-
volta dos parentes das víti-
mas, alguns até ameaçando
processar a empresa por des-
leixo, problema contornado
graças à interferência das au-
toridades da Aeronáutica, as
quais esclareceram logo que o
avião estava sendo esperado às .
22h30m, e que todos os'paren-
tes e amigos das vitimas te-
riam livre acesso à Bass Aérea,
onde se daria o desembarque.

A LISTA

A primeira informação . sô-
bre os nomes dos sobreviven-
tes foi conseguida graças à
boa vontade do médico Fer-
nando Rodrigues dos Santos,
da VARIG, que desde às ...
21h30m encontrava-se no Ga-
leão chefiando uma equipe de
seis médicos e três enfermei-
ras, tendo à sua disposição
seis ambulâncias para trans-
portar os feridos.

Um rádio urgente de bordo
do Coronado que transportava
os feridos foi passado direta-
mente para o Corpo Médico,
pedindo hospitaliznção paraas seguintes pessoas: Coman-
dantes Rocha e Lucena, aero-
moças. Mona e Halina; comis-'
sários Santos e Georgopou-
los; navegador José Araújo e
chefe de equipe Antônio de
Sousa. Havia outros nomes na
lista, que não mencionava, en-
tretanto as condições de saú-
de: Francisco Castellani,
Adalberto S t e f a n 1, James
Brown, Renato Casil:, Eli
Busnelii, três membros da fa-
mília Habib, Afonso Cataldl,
Ivã dos Santos, ,Diani Trizzi,
Américo, Bruna Repetto e
Professor Mozart Russomano,
Poli e Miguel Real.

A CHEGADA

Pousando na pista central
do Galeão exatamente às ...
22h50m, dez minutos depois o
jato PP-VJF chegava num
dos estacionamentos militares,
no Indo dos hangares, a cêrc.a
de 500 metros da multidão,
que era contida por um cor-
dão de isolamento formado
por praças armados até de
baionetas, embora com ordem

do Comandante da Base para
que evitassem qualquer ntitu-
de de violência contra os fa-
miliR.es e amigos dos sobrevi-
ventes.

Aberta n porta da írente do
Coronado, a multidão, aos gri-tos de "queremos ver os feri-
dos", rompeu o cerco da FAB,
chegando ainda a tempo de
aproximar-se dos primeirossobreviventes, que desciam da
avião aplnudidos como se íõs-
sem heróis que voltavam da
guerra. O tripulante Ivã dos
Santos, com o braço esquerdo
na tipóia e um esparadrapo
sóbre o olho direito, foi qua-se carregado nos ombros porseus familiares, colegas e ami-
gos, ao pisar em terra.

EMOÇÃO

Enquanto os sobreviventes
com ferimentos leves seguiam
dali para ns suas residências— como o professor gaúchoMozart Vitor Russomano, Ca-
tedrático cie Direito do T__-
balho, que foi recebido por sua
esposa Gildn Russomano, tam-
bém Càtedrática de Direito
Público da UFRGS — a portatraseira do avião tornou-se onlvo das atenções gerais, poisdela sairiam os feridos parans ambulâncias rumo a uma
casa de saúde da Run Paulino
Fernandes, 90.

A expectativa do dosembnr-
que desses feridos durou cerca
de 10 minutos. Entre os pa-rentes dns vitimas encontra-
va-se a senhora Anita de
Sousa, esposa do tripulante
Antônio de Sousa, veterano da
Companhia e que Já recebeu
até uma medalha de ouro
mandada confeccionar por um
passageiro que salvou de um
desastre .ocorrido há alguns
anos.

LAGRIMAS

O chefe de equipe foi o pri-
meiro a descer pela porta tra-
seira, recusando a maça e
apoiando-ss nos companheiros.
Com um pijama de feltro bran-
co e um esparadrapo no olho
direito, Antônio ficou comovi-
do ao ouvir a voz de sua es-
pusa Anita, que lhe jogava
beijes com as duas mãos, e
dizia:

— Antônio, os nossos íilhos
estão te esperando lá em casn.

Apus o tripulante Antônio de
Sousa desceram outros sete fe-
ridos, todos transportados em
anacas sobre os ombros de pa-
di oleiros, em meio às lágrimas
e aos gritos de seus familiares:
vinha o Comandante Moacir
Lucena, bastante queimado; o
tripulante Santos, que desceu
em seguida com o rosto envol-
vido em gaze, sendo transpor-
tado diretamente do Galeão
para São Paulo; o Comandan-
te Rocha, com a metade do
corpo coberto por um grosso
coberto-, mas, sem, ferimentos
nas mãos nem no rosto, ace-
nava, sorrindo e chorando, pa-
ra os que gritavam, o seu nome.
Em seguida, desceu o tripulan-
te José Araújo, com o corpo
envolvido em gaze, recebendo
um carinhoso abraço de sua
esposa Zuleica e seus três fi-
lhos pequenos. A loura aero-
moça Mona, que ainda vestia
o uniforme da VARIG, íel a
sexta vítima transportada cm
me.cn: um pouco queimada nas
mãos, acenou nos seus familia-
res e chorou. Os tripulantes
G-prgoppulòs e Lima, bastante
queimados, foram os últimos a
descer do avião, recebendo tam-
bém a mesma manifestação de
carinho _p_ qüe os esperavam
na porta do Coronado.

DFSP anuncia permissão à
imprensa para entrevistar
Stangl na próxima semana

Brasília (Sucursal) — O Chefe do DFSP, Coronel New-
ton Leitão, anunciou ontem que permitirá, provavelmente
no início da próxima semana, que a imprensa entreviste o
nazista Franz Paul Stangl, para quem está sendo prepara-
cio "o mais rígido esquema de segurança d. toda a histó-
ria da Policia".

A Policia Federal não tem mais qualquer dúvida de
que, como Stangl, vários outros ex-agentes nazistas con-
seguiram entrar livremente no País, apresentando do-
cumentação em ordem. O Ministério da Justiça confirmou
ontem que o alemão veio ao Brasil com uma espécie de
salvo-conduto fornecido pela Cruz Vermelha, em Roma.
DADOS

No trabalho de levantamen-
to da penetração de nazistas
no País, estão sendo conside-
rados como fatores de desta-
que a facilidade encontrada
por Stangl em sua vida pro-fissional e a relação de todos
os que chegaram ao Brasil,

Ao contrário do que se tem
afirmado, os depoimentos de
Stangl, segundo reitera o De-
partamento Federal de Segu-
rança Pública, em nada têm
esclarecido sóbre a direção da
outros nazistas. Mesmo admi-
tindo que alguns dos que ain-
da são procurados foram seus
amigos, Stangl assegura quelhes desconhece o paradeiro,
AMEAÇA

Como um dos poucos sobre-
viventes do campo de Sobibor,
o judeu polonês Stanislaw
Smarjzmer reconheceu Stangl
no fim da semana passada.Sua vida está sendo conside-
rada como ameaçada, e infor-
ma-se que êle deverá solicitar,
nas próximas horas, garantia
de vida e porte de armas.

O Departamento Federal de
Segurança Pública continua

cercando o nazista da mais ab-
soluta segurança, proibindo
até a circulação de carros nas
proximidades do posto policial
em que êle se encontra preso,na Superquadra 208.

A única preocupação mani-
festada por Stangl é em rela-
ção à família, da qual não tem
noticias des__ que deixou sua
residência. Quanto ao resto,
mostra-se indiferente, poisconsidera que seu fim está pró-ximo.

TRANSFERÊNCIA
I

Sâo Paulo (Sucursal) — A
Delegacia de Ordem Social do
DOPS transferiu na madruga-
da do ontem a familia de Franz
Paul Stangl para a residência
de um parente pouco conheci-
do, a fim de evitar aborreci-
mentos com a imprensa, curió-
sos e possíveis atentados.

Até ontem, D. Maria Teresa
Stangl, sua íiDia, a neta e duns
empregadas domésticas se en-
centravam em casa. Quando
surgiram boatos de que esta-
va sendo preparado um aten-
tado; a mulher solicitou à Po-
lícia medidas mai_ rígidas de
segurança.

investiga sonegação
impostos âequeé

acusado ''Lima dos Hotéis"
O contraventor João Batista Lima, o Lima dos Hotéis,

prestou depoimento ontem, durante quatro horas, numa
dependência do Departamento Federal de Segurança Pú-
blica, que está investigando suas atividades como dono de
uma rede de hotéis suspeitos, exclusivamente no plano da
sonegação de impostos.

Segundo já apuraram as autoridades do DFSP, Lima
dos Hotéis, que é conhecido no Estado como o rei do leno-
cínio, lucrou só no mês passado, com a renda de nove dc
seus hotéis, a quantia de NCr$ 105 mil (cento e cinco mi-
Ihões de cruzeiros antigos). ' .

Lins e Silva afirma que foi
contra a Lei o julgamento de
Gregório Bezerra no Recife
p»_i?' 

aclvo1gado Rtauí, Lins e Silva. q«e acompanhou noRecife o julgamento de Gregório Bezerra e dos assessoresdo ex-Governador Miguel Arrais pelo Conselho de Justiçada Auditoria da 7.» Região Militar, disse que "a.s Constitui-
çoes do Brasil _ a vigente e a futura - e a lei penal mi-litar conspiram contra a validade da condenação imposta

Acrescentou que a Auditoria da 7." Região Militar nãotem competência para julgar secretários de Estado pois istoconstitui infração ao disposto no Parágrafo 3'-> do ArtiÉro8.° do Ato Institucional n.° 2, que manteve o foro especial'originário do Superior Tribunal Militar para processar ejulgar os governadores e seus secretários.

das Nações Unidas, socorre alegislação, brasileira, assegu-rando êsse direito como man-damento de justiça internaçio-nal. Caberá agora ao SuperiorTribunal Militar corrigir a-anomalia e, em última instán-cia, a.o Supremo Tribunal Fe-deral".

FULMINADO

Revelou ainda o advogado
Lins e Silva que outra nulida-
de "fulmina o processo"' em
que Gregório foi condenado â
}0 anos de reclusão: é a relati-
va ao direito de defesa, à es-
colha do seu advogado, no ca-
so o Sr. Sobral Pinto, o qual
pleiteara o adiamento da ses-
são, em face do seu estado de
saúde, comprovado por atesta-
do médico.

— Não custava atender,
adiar por alguns .ias o julga-mento, em obediência aos dl-
reitos humanos e em respeito '
à Lei. í; princípio comezinho,
elementar, do direito de defesa
a escolha pelos réus dos seus
advogados, e ninguém podeter um advogndo imposto con-
tra a sua vont.nde, por mais
brilhante ciue seja, como acon-
teceu no caso de Gregório
Bezerra.

Declarou ainda o advogado
Xiins e Silva que "até a Decla-
ração Universal dos Direitos
do Homem, aprovada em Re-
solução da Assembléia-Geral

— O processo, diante da
presença de secretários do cx-'Governador Miguel Arrais, de-veria ser submetido ao STM,dada a pluralidade dos réus ea unidade de julgamento. Dis-cutiu-se amplamente essa ma-teria, mas o Conselho Perma-
nente de Justiça não atendeu
a, defesa e julgou os secre-tários.
' Concluiu o advogado RaulLins e Silva: "o julgamentodo Recife, que se prolongou
por oito dias, está fadado arepetir-se, diante da manifesta
incompetência da Auditoria,
dn 7." Região Militar. São
questões simples, mas funda-
mentais ao resguardo das li-
herdades públicas e dos direi-
tos humanos". .

Denunciados 6 do DOPS
pela morte

REPETIÇÃO DE CHICAGO

O DFSP passou a atuar na
Guanabara à moda do FBI na
década de 1920, quando a or-
ganização do crime em Chi»
cago tornou-se uma ameaça
às próprias instituições norte-
americanas. Não tendo possi-bilidade de agir contra os
gangsters diretamente, enqua-
drando-os como criminosos
comuns, o FBI conseguiu pren-
der vários deles, inclusive Al
C apone, procesando-os como
sonegadores de impostos.

Da mesma íorma, como o

DFSP não pôde intervir dire-
tamente no Estado da Guana-
bara, para comu1 o crime e a
corrupção policial, seus agen-
tes começaram a agir na faixa
que lhes cabe legnlmente: o
combate à sonegação de impôs-
tes e ao contrabando.

Lima dos Hotéis foi a pri-
meira vítima dos Federais que,
na semana passada, vareja-
ram o _su escritório, situado
na Barão de São Félix. apre-
endendo uma série de do-
cumentos importantes. Lima
dos Hotéis voltará a depor no
DFSP provavelmente hoje.

Professores cassados ficam
agradecidos a ex-alunos de
Brasília pela homenagem

Brasília (Sucursal) — Os Professores Celso Furtado e
Jairo Simões, escolhidos paraninfo e homenageado de tur-
mas de formandos da Universidade de Brasília, enviaram
cartas de Paris e Salvador, onde se encontram, agradecen-
do a lembrança de seus nomes.

A carta do economista Celso Furtado está vazada em
termos brandos, mas o Professor Jairo Simões refere-se à"escuridão 

que tomou conta do Pais", e considera o quadrode formatura como de proteito contra a situação implan-
tada no Brasil após o dia 31 de março de 1964.

AS CARTAS
"Paris, 21 de dezembro de

196G.
Srs. Artur Geraldo Vicente

Maria e Cláudio Roberto de
Oliveira Mafra.

Por intermédio dos juvens
colegas, quero agradecer aos
economistas da turma de 1966,
da Universidade de Brasília, o
gesto generoso com que me
d i s t i nguiram designando-me
seu paraninfo.

Refletindo sobre o significa-
do profundo dêste gesto, quetranscende de muito minha
pessoa, não posso deixar de
formar uma opinião otimista
com respeito ao futuro de nos-
sa Pátria.

Tenho consciência da imen-
sidno do esforço qun cabe à
nova geração realizar para co-
locar o Brasli à altura das ns-
pirações dos brasileiros. País
com problemas próprios, de-
correntes de suas condições
ecológicas particulares, sua
formação histórica e suas di-
mensões continentais, c não
esqueçamos de sua proximida-
de da potência que se atribui
um papel hegemônico em nos-
sa época, tudo transforma
nosso País em autêntico desa-
fio a imaginação do homem,
particularmente do homem
brasileiro. Dessa perspectiva
ampla, que considero devemos
adotar para encarar o futuro,
não existe lugar para pessl-
mismo ou niilismo. Existe, sim,
um imenso trabalho a realizar.

Teremos todos que dar-nos
as mãos para levar ndiante a
luta. Mas a fé no futuro de
nossa Pátria que está demons-
trando a nova geração e seu
singular espirito de sacrifício
constituem as garantias maio-
res de nosso êxito.

Felicidades na jornada, é o
que desejo a todos do fundo
do coração.

Saudações universitárias.

Celso Furtado."
"Salvador, 15, jan. 67

Prezado Sobral:
Chegaram-me às mãos duas

parti cipações de formatura.
Sua e de Mafra. Como a dêste
me chegou sem qualquer ende-
rêço de remetente, faço-lhe
meu procurador para, junto ao
Mnfra e aos demais colegas de
turma, transmitir, a cada um,
o meu abraço bem npertndo,
nno apenas de um ex-Profes-
sor mas, sobretudo, de um an-
tigo companheiro na iniciação
da Universidade de Brasilia.

Quero que saibam todos vo-
cês que. ao colocarem o meu
nome como homenageado es-
pecial de seu quadro, deram-
me os companheiros uma das
mnis emocionantes alegrias d.
minha vida. O quadro de vocês
é de protesto. Como de protes-
to também tem sido o meu
comportamento durante esta
escuridão que tomou conta do
Pais. Vejo, portanto, com orgu-
lho, o meu nome em seu qua-
dro de formatura. Mas também
eu me sinto orgulhoso de vocês
porque, ao contrário de muitos,
preferiram ser dignos dos an-
tigos mestres e dos fundadores
da UNB, aceitando os ônus de
um gesto corajoso precisamen-
te guando já se despediam das"imunidades estudantis" para
os primeiros passos numa es-
trada onde as reverências aos
donos do Poder é que represen-
tariam a oportunidade pars
mnis fácil caminhada.

Vocês iniciaram a sua vids
de profissional atraindo talvez
muitos espinhos pnra aquela
caminhada. Mas estejam cer-
tos de que daquele gesto os
seus filhos se orgulharão cm
qunlquer tempo, como orgulho-
so se sente éste seu colega e
amigo.

Jairo Simões".

Porto Alegre (Sucursal) —
Como autores da morta do
sargento Manuel Raimundo —
o que apareceu boiando no Rio
Jacuí, com as mãos amarra-
das,. em agosto do ano passa-
do — três delegadcs e três ins-
pstores do DOPS foram de-
nunciados à Justiça pelo Pro-
metor Álvaro Morais.

do sargento
Os seis acusados sâo os dele-

gados José Morsch, Itamar Fei--
nandes de Sousa e Emir Bar-
celos Silva e os inspetores
Laurentino Scomazzon, Milton
Teixeira Leal e Salvador Ba-
rata. O Juiz Baiard Toledo
Mércio recebeu o processo e dé-
terminou que sejam ouvidas aa
testemunhas arroladas.

Habeas nao faz aparecer
os 3 presos qne sumiram

Os Srs. Francisco Paulo de
Oliveira (enfermeiro), José
Azeredo (alfaiate) 'c Alcides
da Silva Portela (barbeiro) en-
contram-se presos em local ig-
nprado por seus familiares e
por seu advogado, Sr. Nilton
Cordeiro, que já impetrou dois
habeas-corpus na 13.* Vara
Criminal, .sendo um contra a
Delegacia Regional do DFSP e
outro contra o DOPS.

Segundo o advogado, os três
foram presos em dins riiferen-
tes. mas no mesmo bairro (Pa-
rada de Lucas), pelos carros
Henry Jr., chapa 16-23-81; Ae-
íri-Willys, 2-1-73-97; e pelo jipe
do Exército 24-7-29. existindo
suspeita de que a operação ss-
ja comandada por iun Capi-
tão do Exército, conhecido por
Zanid, o mesmo que interrogou
o teólogo belga Conrad Destrez;

AVISOS RELIGIOSOS

SAMUEL DE S0UZA-LEÃ0 GRACIE
(MISSA DE 7.° DIA)

Míriam de Souza-Leão Gracie, Felipe Merry
dei Vai, senhora e filhos, Verônica e Eliza-
beth de Souza-Leão Gracie convidam paren-

tes e amigos para a missa de 7.° dia que mandam
celebrar pelo eterno descanso de seu querido espô-
so, pai, sogro e avô, SAMUEL DE SOUZA-LEÃO GRA-
CIE, quinta-feira, dia 9 de março, às 11 horas na
Igreja da Candelária..

EMBAIXADOR

SAMUEL DE SOUZA
LEÃO GRACIE

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

0 MINISTRO DE ESTADO DAS RE-
LAÇÕES EXTERIORES, convida os
funcionários do ITAMARATI para a

missa de 7.° dia que manda celebrar por
alma do - EMBAIXADOR SAMUEL DE
SOUZA LEÃO GRACIE - amanhã, quinta-
feira, às 11 horas, no Altar do Santíssimo
Sacramento da Igreja da Candelá.ia. (P

GERALDO DE ALMEIDA PINTO
(MISSA DE 30.-° DIA)

+ 

Sua esposa, filhos, irmãos, sogros,
cunhados e sobrinhos agradecem a
quantos os confortaram por ocasião dé

seu falecimento, e convidam para a missa de
30.° dia que, em intenção de sua alma, será
celebrada amanhã, dia 9, às 9 horas, na Ma-
triz de Santa Margarida Maria (Fonte da Sau-
dade — Lagoa).

MARQUES LISBOA
.TjB Oçtavio Marques Lisboa, senhora e filhos*,
JBÊM Palmyra Marques Lisboa e íilhos, Gilberto

BH Marques Lisboa senhora e filho, Nair Mar-
quês Lisboa de Freitas e filhos, Fernando Conde Lo-
renzo e Heloiza Marques Lisboa de Conde Loren-
zo, convidam para a missa que fazem celebrar
às 10,30hs. de 5.a-feira, dia 9, na Igreja da Can-
delária. (p
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Jóqueis contratados para atração mais certa
amanhã à noite na Gávea e
programas do fim de semana

.Tornai do Brasil, quarta-feira, 8-3-67. 1.** Cad. \rj

AMANHÃ
1.» PAREÔ — Aü 21 horas — 1 000
metros — NCrS 800,00

Kg
1—1 Armadilha, O. F. silva 53

S Dialon, A. Ricardo .. Sl
2—S Arabela, C. Morgwdo . 56

4 Eagle Stons, J. Borja 58
3—5 Sp_rt>Mi5.-LlfD, L. S. 58

8 Retas,, S M Gi-uz .. 54
4—7 Jng-ucy, J. Dlnlz .. 56

8 Glt-oo. A. Fsrnandez 54

2.» PAREÔ —«As 21h30m — 300
metros — NCrS t 100.00

Kg
1—1 LiiuUvlce, F. Manezss 5fj

2 Casta. Diva, __,. Correi-a 55
2—3 N. do Sul, O. Cardoso 

'___ 57

4 Arava. J. Brizola. .... 56
3—5 Xavtana, A. Ruis  56

8 Ana Maria., F. p. p.» 56
4—7 Good Chiam, S. Silva, S6

í EUege, A. Bleu-do .. 37

3.» PAREÔ — As 22 hora» ¦
metros — NCr$ 800,00

1 200

Ks
1—1 James Bond, M. Henr. 57

2 Cttlaên, C Mtorgado 54
6—3 G-alardâ.0, F. Estêves .. 53

4 Carabranca, B- Cai-mo 54
3—ã .Mabrulc, P. Fernandes 54

« Itacolomy, J Boria .. 54
4—7 lAiminadar, M. Niclev. 53

8 Dentola, ... Alves .. __ 33

4.» PAREÔ — As 2*.h30m — 1200
metres — NCrS 80,0ü

He
1—-1 Hand, O. F. Silva .... x 53

2 Baquera, F. Menezes 2 54
2—3 Pimentinha. J. Terres x 58

4 Quebrada, A. Ramos x-57
3—5 Sana-MIne, A. Rlc. x 56

« Arlpuana, S. Mi Cruz 1 54

4—7 Glraluz, J. Borja -.. 3 53
Helestina, R. Carmo . x 54

G. de Paris, D. Neto _ 52

5.° PAREÔ — As 23 horas — 1 300
metros — NCrS 1 300,00 (Btttln-.)

KfT
1—I Depex, D. P. SUva .. 57

El Siroco, A. Ricardo 57
Al-Prhice, Ni Lima .. 4. 57

2—4 SinsovUle, P. Alves . 57
Tenente, O Cardoso 57
Ho-Nan, J. Brlzoláv . 57

3—7 Beutnvvers. 3. Partilho 12 57
Mr Foca, J Santana 57
Aralto. R Carmo .. 57

10 Fricandó. J Paulielo 11 57
4-11 Sotero. L Roberto ..10 57

12 Mlg-nioro. P. . Lima .. 57
13 Baitenaambá, C R. C. 57
14 Atirador, I. Sousa, .. 57,

6.» PAREÔ — As 20h30m — 1 60O
metros — NCrS 800,00 (BettinpO

Ke
1—ISorrldento, J. Tinoco .' 51

_ Descanso, L. Correia 52
2—3 Alniberô, A Bamos .. 55" Despacho, Mi SUva. .. 56

Esm, R. Carmo  50
.—a Aventai-eli-o, J Diniz 51

Hiplsta, F Menezes . x 57
Arapova. N. covrerá . 2 53

1—8 Dinsro, J Machado .. 1 54
Aracliíd, L .Saiftcs'. . x 57

10 Dlg-vaío, M Andrade 3 51 -

:.« PAREÔ — As 23h55m — 1 300
metros — NCrS 1 300,00 (BctUn-)

Kff
l—lCendrillon, F. Pereü» 57

2 Getecê, O. F. SllviW. 57
2—3 Sam-otraoia, M. An_r. 57

4 Cantemin-a, C. B. C. 57
3—5 La Bota, R. Carmo .. '57

6 Gazelle D'Or, C. Morg. 57
4—7 Ccp. Girl, F. Menezes 57

Pamelah, M. Alves 57
Klrinca, JÍ. correrá 57

SÁBADO
1.» PAREÔ — As 13h20ni
metros — NCRS 960,00

1—ri Hepatan '. . . .
2—2 Gipso

3 Ocegrande . .
3—4 Cantilcver . .

5 Jeune-Prince .
4—8 London Tower" Lançfio . . , .

2.» PAREÔ — As Í3hS0m -
metros — NCR$ 1 300,00

1—1 Fair Boy
2—2 Feiticeiro 

Fidalgo
3—4 Fluxo ,- .

S Vadjeo ___ _
4—G Guignard ......

7 Fluido

3.» PAREÔ — As 14h20m -
melros — NCR"i 2 000,00 —
MA)

1—1 Nicolé
2 Suez 

2—3 Obstacle
Cupidon ;.;•'_"

Zé Cara de Pau . . .
3—6 Mooklin

Xfmtlco ....
Isnard 

4—9 Coarasul ....
10 TJrbelo
11 Afoito

2 100

Kg.

56
53
57
58
58
58
54

1200

Kg.
57
57

1 57

57
57

- 1000
(GRA-

Kg.

6." PÁREO — As 16 horas — 1400
metros — NCRÍ 1 600 000 —
(GRAMA)

Kg.

1—1 Gold Mine 56
2 Tatlaia «56

2—3 Gueba _> 56
4 Vlla Isabel ...... 56

3—5 Gava 56
6 Flora Mascarada ... 56

4—7 Gorja 56
8 Glíptica 56" Doce Iracema .... 56

7." PAREÔ — As 16h35m — 1 200
metros — NCRji 1600,00 — (BET-
TING)

Kg.

55
8
2

55
55

10 55
55
53
55
55

4.» PÁREO — As 14h50m — 1 200
metros — (HANDICAP ESPECIAL)
— (GRAMA) — NCRÍ 1 600.00

-Kg.
1—1 Edição 1 62
2—2 Divertida 5 57

Prima Donna 4 53
J—«Velvetta ........ 2 51

Starita - 58
4—6 Flanna 3 58

7 Old Flame «50

5.» PÁREO — ÀS 15h25m — 1 400
metros— NCRÍ 1300,00 — (GRA-
MA)

Kg.
1—1 Solderâ ....... 5 59

2 Paineiras ....... • 57
3—3 Queréa 2 57

Old Cat . ...... 7 57
3—5 Tentation 8 59" Ortiga ........ 1 57

La Tajera 3 57
4—7 Lolrlta 6 37" Ricachá » 59" Quanla 4 57

1—1 Guepardo
¦ V Gnlio

2—2 Alzon
3 Ambrosso

3—4 .Old Neide
.5; Scratch

4—6 Bebeto . 
Gran Mogol
Sereln 

8.» PAREÔ — As lHilOm
metros — NCRÍ 1100,00 -
TING)

1—I Rajau .....
Camoíeu . . .
Union-Strcet .

2—4 Sive! (*)...
Trovfiò . . . .
Sinòco ....•J—7 AraranguS . .
Lorraln ....
Seu Bccflo . .

4-10 Corumin . . .
U. Exagero . . . .

, ." Jangadelro . .-' 
(-) ex-Jingle

9.» ?AREO — Às 17h45m
metros — NCRÍ 1 600,00 -
TING)

1—1 Micro . . .
2 Braddock .

2—3 Gorino . .
4 Malaparte .

3—5 Royal Fox .
Cheplii . .
Reser Ville

4—8 Penógrafo .
9 Froíumo . ,

10 Anzio . . .

52
52
56
52
50

52
52
58
50

- 1300
(BET-

Kg.

*• 59
58
,15

56
53
54

- 1 00(1
(BET-

' 
Kg.

6 56
9 56

¦•STARTER" — Nei da Costa

DOMINGO
l.« PAREÔ — As 13h20m — 1 300
metros — NCrí 1 100,00. (Areia).

Kg.

1—1 Lady Pei-orJa ....59... 59
2—2 Salomé _c 57
3—3 Estatina 56

Caucasiana 54
4—5 Enase . 55" Rainha Bela  x 55

*.• PAREÔ — As 13)i50m — 1000
.metros — NCrí 2 000,00.

Kg.
l—l Island  5 55
J—2 Elmira  7 55

3 Obsesslon  1 55
3—4 £sula  3 55

Héla  2 55
i—6 Aranée  4 55" Algaroba .  6 55

_.• PÁREO — As 14h20m
metrôs — NCrJ 1 100,00,

1—1 Happy Princesa 
2 Flora Gablroba ....

1—3 Pahnoa 
4 Haure 

>—5 Pakori 
8 Cobiçada . ._

4—7 Eulaia 
Fablenne

Artelra 

— 1200

Kg.
57
54
54
57
53
57

*.' PAREÔ — As 14h50m
metros — NCr$ 1 300,00.

1—1 San Isidro .
2 Albiúo . ..

1—3 Fouquet . ,
4 Dr. Oanane

3—-3 Cuore . ...
Fcnton . ..
Molicho . .

*—8 Corcel . ...- 9 Hal-Só . ...
10 Retrospect .

1400

Kg.
......... X 57

 1 57
57

C) 53
57
57
49
57
57
57

5.» PAREÔ — As 15h25m — 1 000metros — (Grande Prêmio Re-monta do Exército) — (Clássico).NCrJ 5 000,00. •
Kff,

1—1 Sinaleiro  7 55"Mujalo . "... 
8 551—2 Irajá  3 33.. _ Urmarino  „ 55S Seven To Seven  4 55»—1 An-wer n 5S

J^an01 10 558 TJlplano  554^—7 Brasamora  55Éstlssac ..." 55Zé Cara de Pau  55

6.» PÁREO — As 16 horas — 1 600
metros — NCrí 1 600,00 — (Prova
Especial).

Kg.
1—1 Mestre Jucá 5_"Fatio CO
2—2 Massari 55

Rangpiir 54
3—4 Mechant 50

Novamás 54
4—6 Kalaptfto 56

Imperador Ricardo .. 53
Fronton 53

... PAREÔ — As 16h35m — 1 400
metros — NCrí 1 000,00. (Betting)

Kg.
1—1 Roclc-Gln  4 56

2 Le5o de Bagô  3 552—3 Good Looxing  2 56
Falgamar  6 56

3—5 Don Rebimba  5 55
Guropé  x 56

¦ Neléu  1 5ü
*—£ Lucky  7 39

London  x 50" Lato  8 56

8.' PÁREO — As lílilOm — 1 00metros — NCr$ 1 100,00. (Betting)— (Areia).
, , KK*1—I Barqulto 56

Guardl 56
Espantalho . 56

2-4 Estádio 5-
Ocelado 56
Elogio '.... x sa
Tabacar  1 533—8 Espndlm  x 55DIntel  3 5510 Dom Otávio  2 55U ünclc  x 544-12 Old Pnulíno  x 5613 Kimimo  x 5714 Boran '. x 5615 Motur  x 54».• PAREÔ — As 171i43m — 1 000

metros — NCrS 1 600,00. (Betting)
1—1 Quarentena 56Goga 55

Mascotita io 502—i Estância so5 Quebra-cabeça . .... 7 50Pilhada  6 55S-7Christlnt  x 56Sylvaln  8 56Petite Ville  1 5610 Faixa Preta  5 56 *
4-11 Iarapu'  . 5612 Querubina  5613 Farlady il 5614 Holywell  56
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illoiiii-í btlva e José I artilho, trahalhatulo potros na manhã de ontem, cedo, são reforços para o turfe carioca, na temporada tio corrente ano

Sinaleiro e Mujalo
despontam na força
do páreo de potros

Artur Araújo vem pre-
parando com muito cari-
nho a parelha Sinaleiro,
Mujalo para o Grande
Prêmio Remonta do
Exército, e acha que os
dois atualmente seguiam
entre si, mas, não deixou
de reconhecer que Muja-
lo parece ser realmente o
mais veloz da dupla.

Sem muita preocupa-
ção de tempo, o treina-
dor vem fazendo partidasnos seus dois animais, e
com isto tentando ainda
mais aligeirá-los, poiscorrer 1000 metros é
realmente para os que
praticamente decidem o
páreo no pique de par-tida.

AGRADANDO--^

Mujalo veio no seu úl-
timo floreio da seta dos
1 000 metros e assinalou
66" 2/5 sem ser apertado
em parte alguma da re-
ta, e deixou impressão
favorável pela maneira
tranqüila como cruzou o
disco. Sinaleiro, um pou-rco mais mexido^ veio com
boa ação e acabou no fi-
nal marcando 66", tam-
bém terminando o per-

curso inteiro. Com isto o
treinador ficou satisfeito,
pois sabe que .os animais
vão defender o seu favo-
ritismo no domingo com
amplas possibilidades de
sucesso. A pista de gra-
ma, não é problema, pois
os dois já estiveram ga-
lopando no tapete verde
e não estranharam nem
um pouco.

UM POTRO BOM

Faustino Costas quevem tendo êste ano mui-
ta sorte com seus potros,depois do recente segun-
do lugar de Amoreira,
também não faz per me-
nos uma atuação de Bra-
samora no G.P. Remon-
ta do Exército, e pedeapenas que a pista este-
ja um pouco pesada paraseu potro surpreender os
favoritos com uma gran-de exibição.

— Brasamora me pa-rece ser um pouco mais
da pesada — disse — e
neste terreno sei que vai
vender caro a sua derro-
ta. Seus trabalhos, visam
apenas^ mantê-lo em for-
ma, daí ter apenas passa-do na última 66" 4/5 o
quilômetro a meio cor-
rer. Júlio Reis acredita
que Brasamora agora
ainda esteja melhor quena sua vitória de estréia.

FORTES ESPERANÇAS

José Luís Pedrosa não
tem dúvida sôbre o bom
futuro de Irajá, porque o
animal lhe chamou a
atenção desde os seus pri-meiros piques, e ganharna estréia de animais jácorridos, foi positivameh-te uma demonstração de
muito valor.

Segundo José Luís Pe-
drosa, o preparo de Irajá
depois da sua vitória, se-
guiu normalmente vi-
sando a importante car-
reira de domingo, e en-
fren tar os melhores até

esta fase, servirá de bom
teste para o futuro do
animal que êle conside-
ra como um dos bons quetem êste ano na sua co-
cheira.

— Irajá é corredor e
até aqui seus trabalhos
têm sido bons em qual-
quer raia, e, desta manei-
ra não me preocupa o fa-
to da corrida ser na gra-ma. No seco ou molhado,
acho que o meu potrotem tudo para vender ca-
ro a derrota no próximodomingo.

PARA APRENDER

"STARTER"

Talvez o maior azarão
do páreo seja Seven To
Seven, que o treinador
Francisco Abreu fará es-
trear no domingo, visan-
do mesmo dar ao animal
uma competição dura
para testá-lo ria sua ca-
pacidade total. O treina-
dor reconhece que o po-tro ainda está verde,

mas, acredita que pelomenos êle possa ter uma
participação ativa na pri-mena parte do percurso,
porque tem se mostrado
veloz nos exercícios.

— Entre os ganhado-res, correr aceitàvelmen-
te numa primeira exibi-
ção já serve — finalizou
F. Abreu.

FIQUE RICO Comprando Bilhetes da Loteria do Estado da Guanabara
na CASA ESPERANÇA LOTERIAS - Av. Rio Branco, 159.
que ainda tem bilhetes à venda para a extração de amanhã

O SEU DIA CHEGARA!
(p

Carlos Morgado diz que
Citizen não mancou e é
agora grande adversário
- Carlos Morgado espera ver agora Citizen produzir mais
que na sua carreira de reaparecimento, pois o pensionistado treinador Francisco Abreu trabalhou de maneira satis-
fatória — 1200 metros em 81" suave — e com a-pista ma-
cia será grandemente beneficiado, não sentindo os rigores
da areia seca que não seria bom para o seu joelho quei-mado recentemente.

— Citizen corre mais que mostrou na corrida de es-
tréia — explicou C. Morgado — e talvez naquela oportuni-
dade estivesse um pouco ressentido do joelho e vinha qua-se parando na reta, mas posso afirmar que não mancou
como chegou a ser falado de maneira precipitada por algu-
mas pessoas. Depois seguiu trabalhando, e agora deve fi-
gurar no terceiro páreo de amanhã.
MELHOR NA PESADA

A primeira montaria de Car-
los Morgado é Arabela — car-
reira inicial da noturna — e
o freio acha que numa pistade areia bem pesada, a clian-
ce da pensionista de Clauds-
miro Pereira é grande, pois¦sempre regulou com os ad-
versários que irá enfrentar e
ainda mais que estará benefi-
ciada com a- distância de 1 000
metros, que serve à, sua carac-
teristica de animal veloz.

— Apenos Inguoy parece ser
um pouco superior no páreo,
mas, como volta d. uma longa
cura, pode ser que não esteja
ainda no seu melhor preparo,
e isto dá uma chance bas-
tante acentuada para Arabela,

que na raia pesada vai subir
no marcador, tenho a certeza.
ESTRÉIA REGULAR

Gazello D'or é para Carlos
Morgado, uma estreante de
chance apenas regular no pá-reo final da rexmião, princi-
pa.lmente per se tratar da
uma corrida noturna, onde cs
animais que vêm de fora, sen-
tem muito a luz forte da Gá-
vea.

— Os trabalhos de Gazelle
D'Or foram todos suaves, e
isto tira um pouco a base do
jóquei, mas, passo adiantar quemostrou ser veloz e isto talvez
ajude um pouco. Como o pá-reo não apresenta qualquer
adversária mais destacada,
posso afintiár que vou correr
a pensionista de Alcides Mo-
rales pensando em surpreen-
der as favoritas.

Borja trabalhou Tajar
e gostou da ação final

J. Borja gostou do trabalho
de Tajar — 2 040 metros em
140" com 109" para os 1600
metros finais, sem ser apura-
do em ¦ parte alguma do per-
curso, e quase sempre 'trazei.'-
tío o potro a mais de meio de
raia, o que dá uma ótima me-
dia para um animal que irá
enfrentar os maiores corredores
nncienais no Grande Prêmio
Cruzeiro do Sul.

Recebendo ordens de Geral-
do Morgado, e cumprindo à
risca as determinações, J. Bor-
ja disse que ficou bastante ini'-
pressionado com a vivacidade
do animal em percurso tão lon-
go, pois parecia que cada vez
aumentava mais a sua resls-
tência.

NOTURNA BOA

Quanto as montarias para a
corrida de amanhã à. noite, J.
Borja tem certeza que a me-
lhor de todas é Giraluz, que
está dentro da sua distância
preferida e ainda mais que na
pista pesada parece render o
dobro.

— Glraluz somente precisade uma partida boa para dar
um susto nos favoritos da
quarta prova — explicou — 8
como é número três no alinha-

mento, acredito que nada pos-sa impedi-lo de mandar na
competição desde logo. Outro
fator que multo veio lhe fa-
vorecer i é a pista que parece
estará bastante pesada, até a
hora do páreo.
MELHOROU

Quanto a Eagle Stone, no
páreo inicial do programa, vai'
talvez apagar a pêssimni exi-
bicão que fêz na sua corrida
de reaparecimento, mas é mui-
to difícil que venha derrotar
Armadilha, Inguoy e Arabela,
que devem ser os preferidos do
público.— Eagle Stone também tem
contrai o fato de correr me-
nos no barro, mas entrando
agora no marcador ficará bom
para a próxima. Como o páreo
é de animais que regulam en-
tre si, um placê já serve. Ita-
colomy me agradou no seu tra-
balho de 1200 metros cm 80"
sem apurar, e segundo infor-
mações do seu treinador sem-
pre rendeu mais na pista anor-
mal. Como é veloz, deve ter
uma participação das melho-
res frente a Galardão e Ja-
mes Bcnd que serão lógica-
mente os escolhidos do público
apestador.

"/: 
Aimberê pode vencer
nas mãos de A. Ramos

Demonstrando grande satis-
facão pela posição de destaque
que ocupa na estatística de jó-
queis, liderando a todos os co-
legas, Antônio Ramos comen-
tou que a reunião de amanhã
pode contribuir com mais um
ponto através de Aimberê, em-
bora mostre alguma esoerançu
em boa atuação de Quebrada.

Com relação a Aimberê ex-
plicou que seu conduzido man-
teve a forma e o maior inimi-
go é o castanho Despacho que
corre sob o mesmo número, e
chega a admitir. A Ramos,
que a- dobradinha 22 difícil-
mente deixará de acontecer
apesar da presença de alguns
rivais muito perigosos.
TUDO FAVORÁVEL

Mesmo considerando que con-
seguiu um número pequeno de
oportunidades para a noturna
de amanhã, comentou que o
melhor é montar pouco, mas
obter com relação ao número
de montarias um elevado indi-
ce de vitórias.

\

E ainda falando a respeito
de Aimberê esclareceu _que no
final certamente seu pilotado
estará entre os primeiros e
acha que a derrota, se aconte-
cer, será justamente para Des-
pacho que conhece muito bem
e diz ser cavalo na pista pesa-
da para largar e acabar com a
corrida. .

MELHOROU

Sôbre Quebrada salientou
que a pupila de Zilmar Guedes
trabalhou muito bem e se en-
contra colocada no seu percur-
so preferido. Considera, no en-
tanto, que se trata de um pá-
reo muito mais difícil que o de
Aimberê, e aponta Hand, Pa-
quera, Sana Mine e Pimen.i-
nha como adversárias sérias.

Mas, como a pista está pesa-
da, acredita que se tiver sorte
na partida pode tirar vanta-
gem e seja difícil que as de-
mais atropelem, podendo ga-
nhar a corrida até mesmo na
base da surpresa. Mas deixou
claro que sua maior preferen-
cia é destinada a Aimberê.

a*

Binóculo ./. c. Moraes w
m

O Sr. Carlos Belmiro Rodrigues, Diretor tle Ilipódro^
mo do Jóquei Clube Brasileiro acusou uni oficio do Pre-
sidente dns Profissionais Carlos Ribeiro, cm que êste ex-
plica detalhadamente o que joi feito pela Associação no
ano que passou, favorecendo velhos servidores do turjê,
com aposentadoria e outros beneficio.., respondendo ime-
diataniente.

"Temos o prazer de acusar o recebimento do seu ori-
cio, no qual nos é apresentado um relatório das ativida-
des dessa Associação de classe. É com salisjução que ve-
vios alcançados os objetivos em perfeito entrosamento
com as diretrizes da Diretoria do Jóquei Clube Brasilei-
ro, presidida pelo Dr. Francisco Eduardo de Paula Ma-
chado, que lão bem soube dar o necessário apoio ao que

. se jazia necessário. Desejamos um futuro próspero e.
brilhante à Associação, que tem proporcionado melhores
dias à sua comunidade."

No oficio de Carlos Ribeiro a Carlos Belmiro Ro~
drigues, o Presidente dos Profissionais agradece a cola-
boração do Diretor do Hipódromo e do Vice-Presidente
Adaír Eiras de Araújo, destacando o fornecimento de.
documentos atestando o tempo âe permanência, em ser-:
viço dos cavalariços, tornando possivel a aposentadoria
com salário integral, caso inédito no Brasil.

Entre outras reivindicações pleiteadas, figuram a ini
clusão das viúvas dos profissionais no IAPC e a regula-
rização do processo de cinqüenta companheiras de cava-
lariços, treinadores c jóqueis para gozar dos benefícios
dos institutos dc previdência.

O Zcmíbre em cura i||
; 3$ .

O craque Zenabre deverá ser enviado para São Vi-
cente, mvma tentativa de cura do boleto esquerdo dian.]
teiro, que continua inflamado e causando sérias preo-cupações a seus responsáveis. Devido a premência de
tempo para treinamento, é provável a deserção do ani-mal no G. P. São Paulo do mês de maio, em Cidade
Jardim.

De tudo um pouco %-V

Enrique Araya, que rodou de Guatambu em São.
Paulo, está passando bem, apesar de algumas escoriações
e do forte susto que sofreu\om a queda. /// O Stud Riqui
de Buenos Aires, que recentemente vendeu o craque Forli
para os Estados Unidos, contratou o freio Osvaldo 2Y
Tevez para substituir Rodolfo L. Zapata, na direção da
sua cavalhada. Zapata morreu há poucos dias, num
acidente ãe corrida. /// Irineu Leguisamo foi padrinhode casamento do cantor Palito Ortega, na Argentina. Sa-
be-se que a mulher do famoso profissional, D. Delia det-.
Rio, está escrevendo para a televisão ajérie Leguisamo
y sus recuerdos, contando fatos pitfffescos e sentimen-
tais da vida do jóquei ao longo de meio século de ativi-
dade nas pistas. Leguisamo deve estar no momento com'
60 anos de idade e ainda monta e vence. III Foram con-
sideradas válidas as eleições realizadas no Sindicato dos
Tratadores, Jóqueis. Aprendizes e Similares do Estado
ds São Paulo. A decisão foi do Sr. Jorge da Silva Mafra
Filho. Diretor-Geral do Departamento Nacional de Pre-
vidência Social, ao indeferir o recurso do Sr. Joaquim
Castro e Sousa e outros, contra a legalidade do pleito.
III Manuel âe Sousa empenhado em dar a montaria de
Edição ao jóquei José Correia, afastado das pistas poracidente há mais ãe dois anos, mas o criador Peixoto dé
Castro acha que Correia não está ainãa cm perfeitascondições, optando, assim por Aãállon Santos.

Galardão tem apronto para
ganhar iá aue • nassau 600
em

ihar já que passou 600
38" sempre muito fácil

estendo a. ret.a pm aft" mm o-vnnri-,Galardão, descendo a reta em 38", com grande facili-dade, demonstrou grandes progressos e, certamente, vai teu»,minar brigando pelos postos principais com os 'favoritos da--
prova, pois o seu piloto, Francisco Estêves, nunca o deixotf
correr realmente.

Outros aprontos muito bons foram os do estreante Te-'
nente, que passou os 600, suavemente, em 40", mas corren-
do muito e de Gazelle D'Or, outra estreante gaúcha, quocorrerá em turma fraca e, ainda, do alazão Dingo, que'reaparecerá amanhã em ótima forma.

Sirôcco (A, Ricardo) depois1
de uma partida curta de 160
metros, trouxe para os cronô-
metros a marca de 24" os 360;*
deixando qualquer coisa a de-
sejar. Tenente (O. Cardoso) a
reta em 40", à vontade. Ho-
Nan (J. Brizola) melhorou pa-
ra 30"2,'ú, com algumas reser-
vas. Beaurevers (J. Portilho)
igualou, mas deixou melhor
impressão. Mignaro (P. Lima},
agradou muito na partida dç(
3B"2/5.a reta, pois dominou a.

. uns cómpanhehos com autori-
dade. Batenzambá (C. R. Car-,'
valho) baixou para 37"2/5, coni!
grande facilidade c muito bem'
controlado pelo seu piloto è'
Atirador (L. Sousa) nada mai!t.
íêz do que confirmar o seu ílo_-i
reio nesta partida de 38 "2/5 _v
reta.

SPORTING LIGE

Eagle Stone (J. Borja) des-
ceu a reta em 42", de galope
largo e Sporting Life (L. San-
tosi aumentou para 42" 2;5,
vindo sobrando ao lado de uns
companheiros.

Armadilha c a melhor indi-
«ação, ficando Arabela, In-
guoy e Ilelna, na expectativa,
ag-uardamlo n seu fracasso.

ANA MARIA

Lindavice (Lad.) desceu a
reta em 42", suavemente. Ne-
gra do Sul (O. Cardoso) me-
lhorou para 41" 2|õ, muito à
vontade sem qualquer inicia-
tiva para melhorar. Arava <J.
Brizola) os últimos 360 em 24",
de carreirão e Ana Maria (F.
Pereira Filho) na reta oposta,
assinalou 36" 215. com grande
íacilidade.

Lindavice dificilmente dei-
xará fugir esta oportunidade,
sendo Ana Maria e Negra do
Sul as suas mais fortes adver-
sárias.

GALARDÃO

James Bond (M. Henrique)
desceu a reta em 38", com seu
jóqueis muito tranqüilo, Citi-
zen <C. Morgado) os 700 em
47", não deixando muito boa
impressão. Galardão (F. Este-
ves) a reta em 38", com gran-
de facilidade e demonstrando
grandes progressos e Itacolo-
my (J. Borja) vindo de mais
distância registrou 25" 2 5 pa-
ra os últimos 360 metros.

Galardão e James Bond são
as melhores indicações deveu-
do a partida e unia Vnw di-
rcçãò indicar o vencedor entre
eles.

QUEBRADA

Paquera (F. Meneses) vindo
de mais longe, completou os
360 em 23" 2 5, com muito boa
impressão. Quebrada (A. Ra-
mos) largando de parada, as-
siualou 2*_" 2;õ, com rara faci-
lidade. Sana Mine (A. Rícar-
do> aumentou para 24" 25, de
galope largo. Halestina (R.
Carmo) a reta em 38" 2'5, com
sobras.

Hand, 1'aquera, Pimentinha,
<íuebrada e Giraluz são os
melhores nomes da competi-
ção.

BATENZAMBÁ

Depex (D. P. Silva) a reta
em 40", algo contrariado. El

Depex e Sansoville dominam"i amplamente devendo mesmo,
entre os dois sair o vencedor,
Atirador, Batenzambá, Mlgna-
ro, Beaurevers e Ho Nan, nind;»
com chance, logo depois. -1P

AIMBERÊ ;.^

Sorridente (J. Tüioco) os!
700 em 50", de galope largo e.
um pouco afastado da cerca.'
Descanso (L. Correia) melho-.
rou para 40 "2/5, da mesma
íorma. Almberê (A, Ramos),
largando de parado, trouxe pa-ra os cronômetros marca de
22" os 360, com excelente dis-
posição. Elana (R. Carmo),
procurando o centro da can-
cha. assinalou 48" o. 700, dei-
xando muito boa impressão.
Dingo (J. Machado) pelomes-*,mo caminho assinalou 55" os
800. com seu piloto muito se-
reno.

Dingo é muito superior i
turma e dificilmente deixará
fugir esta oportunidade. Sor-
dirente, Aimberê, Elana, Aven^
turelro e Araclnd em luta pc-las demais colocações. -~>

CENDRILLON

Cendrlllon (F. Pereira F.) os
360 em 23", de galopinho. Gà-
zelle d'Or (C. Machado) a re--
ta em 41 '\ muito contida. Co-!
pacabana Girl (F. Meneses) '&
reta em 39 "2 5, com sobras e
Pamelah (M. Alves) melhorou
para 39". sem convencer.

Sainotricia, Cante mina. Ctn-1
dríllon e Copacabana Girl são
os melhores nomes, devendo o
páreo ser decidido entre as
quatro.
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Náutico aceitou demissão A ALEGRu
de Válter Miraglia e está
tentando contratar Duque

Recife (Sucursal) — O técnico Válter Miraglia, que
assumiu a direção técnica do Náutico há 43 dias, conse-
guindo apenas uma vitória nesse período, solicitou ontem
a rescisão do seu contrato, depois que soube de contatos
da direção do clube com o técnico Duque para substitui-lo.

Miraglia — a quem não se pode atribuir culpa pelos
insucessos, pois ingressou no clube dias antes do início da
excursão pelo Centro e Sul do País, sem conhecer a equi-
pe — entregou a carta ao Diretor de Futebol do Náutico,
Sr. José Calazans, com o pedido de demissão, que foi aceito.

ANTECIPAÇÃO
O Náutico contratou Válter

Miraglia, ex-treinador dos ju-
venis do Flamengo, para que
éle desse prosseguimento à po-
lítica de aproveitamento e va-
lorização dos jovens jogadores
nordestinos. No entanto, dian- -
te dos resultados negativos
da equipe, êle seria afastado
mesmo no caso da não con-
tratação de Duque, para ame-
nizar a insatisfação da torci-

TRANQÜILIDADE

da. O seu pedido .de demis-
são apenas precipitou os acon-
tecimentos.

Duque, que juntamente com
González, Antoninho e Bian-
chi, um em cada ano, contri-
buiu para o título de tetra-
campeão 

"de 
Pernambuco, vol-

tou a ser sondado com uma
proposta de NCrS 15 000,00
(quinze milhões de cruzeiros
antigos), devendo a resposta
chegar nos próximos dias.

Suecos já têm a metade dos
NCrS 340 mil que vão gastar
no mundial de.tênis de mesa

Estocolmo (Especial para o JORNAL DO BRASIL) —
A Associação de Tênis de Mesa da Suécia informou que as
despesas para a realização do mundial de tênis de mesa,
de 11 a 21 de abril, serão de US$ 200 mil (cerca de NCr$
340 000,00 — 340 milhões de cruzeiros antigos), mas já
tem garantias da metade da quantia e espera suprir o
resto com 60 mil entusiastas que virão do exterior.

Estes dados mostram que os suecos fizeram autêntico
milagre, pois assumiram a responsabilidade de promover
o mundial em julho de 1966, quando geralmente as sedes
são escolhidas com quatro anos de antecedência. As des-
pesas anunciadas serão com delegados e participantes,
cujo número deve subir a mil.

CONCENTRAÇÃO

Os jogos serão realizados no
estádio coberto de Johannes-
hov, que é utilizado apenas pa-
ra competições dejyjçruèi sôbre
o gelo. Os suecos tênr"grandes
esperanças, já que dois de seus
representantes, Hans Alsér e
Kjell Johansson, são campeões
europeus.

Os suecos estão se concen-
trando uma vez por mês, desde
julho de 1966, sob a orientação
do próprio Alsér, que passou
várias temporadas na China e
no Japão, a fim de aprender

a técnica dos orientais, atual-
mente os melhores do mundo.

Tal como na preparação dos
times de íutebol, os jogadores
estão sob os cuidados de um
psicólogo, um preparador físico
e um nutricionista. Já íoram
programados jogos contra equi-
pes da Inglaterra, Tcheco-Es-
lováquia e China.

Além de Alsér e Johansson,
também íoram selecionados os
jovens Bernhardt, Christer
Johansson e Bo Persson, que
estão melhorando seu padrão
cie jogo com o decorrer dos
treinamento*.

Brasília constrói estádio
especial de judô que pode
receber cinco mil pessoas

. Brasília (Sucursal) — Um estádio especial para a
prática do judô, o primeiro do mundo no gênero, com ca-
pacidade para cinco mil pessoas, será inaugurado ainda
êste ano, nesta Capital, no Clube Motonáutica, pelo Presi-
dente da Confederação Brasileira de Pugilismo, Sr. Pas-
choal Segreto Sobrinho.

O estádio terá ainda 20 apartamentos para hospedar
delegações visitantes, com capacidade pata abrigar seis
pessoas em cada um, além de cursos de judô para crianças,
adolescentes e adultos, havendo ainda um departamento
especial para aulas a crianças excepcionais.
PROJETO

A ser inaugurado em terre-
no pertencente ao Clube Mo-
tonáutica, situado nas mar-
gens do Lago de Brasília, o
estádio foi estudado para ser
construído em forma circular,
com o seu teto inteiramente
ocupado por um enorme em-
blema da Kodokan (órgão in-
ternacional que dirige o judô).

A direção será entregue aos
antigos judoistas nacionais
João Cândido de Lacerda e
Oséias Valente de Avilez, idea-
lizador do estádio e responsa-
vel pela realização do I Cam-
peonato Brasileiro Juvenil,
disputado o ano passado, em
Belo Horizonte, e que íoi ven-
cido pela seleção carioca.

Seleção carioca só teve
quatro no seu I.° treino

Em virtude do pequeno com-
parecimento de judoistas ao
1 ° treino da seleção carioca
de íaixas-pretas que dispu-
tara as vagas dos Jogos Pan-
Americanos e Campeonato
Mundial, o técnico Rudolf Her-
manny e a direção técnica da
Federação Guanabarina de Ju-
dò resolveram convocar tam-
bém os terceiro e quarto colo-
cados da última eliminatória.

Apenas participaram do trei-
namento o pesado Eurico Ver-
sari, o leve Santos Marzullo, o
meio-pesado George Mehdi e o
médio Glauco de Lorenzi, que
fizeram uma hora de exercícios
'bastante puxados, dirigidos pe-
lo técnico Hermanny, e que fo-
ram realizados à luz de vela porculpa do racionamento de
energia.

EXERCÍCIO

Aproveitando o pequeno anime-
ro de presenças no primeirotreino, o técnico Rudolf Her-
manny realizou uma série de

S. Paulo tem seleção para
disputar vagas do Mundial

'"¦

São Paulo (Sucursal) — Em
uma competição seletiva
disputada no dojô do Clube
Pinheiros, foram indicados osdez íaixas-pretas que repre-
sentarão São Paulo na elimi-
natória — que será realizada
em abril, nesta Capital — pa-ra escalar a seleção brasileira
aos Jógòs Pan-Americanos e
V Campeonato Mundial.

Na primeira vaga da maio-
ria ,das categorias foram cias-
sificados os seus naturais ía-
voritos, sendo, porém, que a
segunda colocação de algumas
delas pertenceu a Judoistas
menos conhecidos. Lutadores
como Koki Tani, Mário Mat-
suda e Mitio Harada apenas
conseguiram o direito de íigu-
rar como reservassem seus
respectivos pesos.

RESULTADOS

Foram os seguintes os cias-
-líicados:

Penas — 1) Takayuki Nishi-
da e 2) Atira Ono. Reserva —
Katsuo Miura.

Leves — 1) Mateus SuquI-
zaki e 2) Luís Yama. Reserva— Mitio Harada.

Médios — 1) Miguel Suga-
numa e 2) Kelchl Kohara. Be-
serva — Mário Matsuda.

Meio-pesados — 1) Luís
Carlos Mubarac e 2) Sérgio
Nazário. Reserva — Kokt
Tani.

Pesados — 1) Milton Lovato
e 2) Durval Rente. Nesta ca-tegoria apenas se apresenta-
ram estes dois judoistas, au-tomàticamente classificados.

Até a escolha final dos doistitulares de cada categoria. ío-•ram realizadas 43 lutas — par-ticiparam 26 Judoistas —, que,na opinião do diretor-tècnico
da Federação Paulista de Judô,
Sr. Aíshi Yamauchi, foram
bastante equilibradas e, acima
de tudo, de excelente nível
técnico.
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Jiqtiório -'-/.vôlei e Eduardo Maier (vice-cumpeão) jogaram bem c ficaram contentes por isso
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A Associação dos Cronistas Esportivos da
partamento de Imprensa Esportiva com

— nôvo órgão tine resultou dn fusão do De-

exercícios especiais, um tanto
violentos, que deixou os judois-
tas, principalmente os que não
estão ainda na melhor das suas
formas, bastante esgotados.

_A quase totalidade dos que
não tomaram parte no tremo
compareceu para apresentar
suas desculpas. Cid Queirós
ainda estava com o pé direito
•bastante inchado em virtude de
uma contusão sofrida no tor-
neio de marrons de domingo
último. Arnaldo Artilheiro, com
luxação no ombro, Artur Duar-
te, com distensão na virilha,
Jorge França, contundido nas
costas e Antônio Kroeff, no
ibraço, sé apresentaram eo téc-
mico Hermanny para se justlfi-
carem.

O pêso-leve José Ronaldo
Morais foi transferido para a
filial do Banco onde trabalha,
cm Belo Horizonte, mas afir-
mou, antes d» partir, que prós- §1seguirá treinando e que já tem l§
a. dispensa garantida para par-tlcipar da eliminatória.

Jaime Brito caiu por duas vezes na mesma banca, mas dela soube sair pura

Jaime Brito ganha em
Petrópolis a Taça JB

Gimnahum
Associação dos Cronistas Desportivos — realizou ontema sua sessão solene inaugural, empossando o colegiado que vai dirigi-la no primeiro biênio adminis.trativo: Isac Amar, Nilton Ribeiro, Murtun JasbiU, Dario Santos, Fausto de Almeida, Cunor SimõesCoelho e Diocesano Ferreira Gomes — êste como o único sócio-fimdtidor ainda vivo da ACD, que ontemcomemorava seu cinqüentenário de existência. Várias figuras ligadas uo esporto —entro elas os Srs.João Havelange, Luís Murgel, Otávio Pinto Guimarães e Elói Meneses — compareceram « solenida.de, durante a qual João Máximo, do JORNAL DO BRASIL, recebeu dus mãos de Diocesano Ferreira(.ornes o prêmio de uma viagem à Europa, ganho no concurso de prognósticos do último CampeonatoCarioca e oferecido pela Agência Chnnteclair

ALTO NÍVEL S

O golfista Jaime Francisco
do Nascimento Brito conquis-
tou domingo, nos links do Pe-
trópolis Country Clube, o ti-
tulo de campeão da Taça
JORNAL DO BRASIL — na
categoria de 24 a 36 de hau-
tíicaps — somando 64 tacadas
net ao final dos 18 buracos, o
que lhe deu um sfroke de van-
tagem sôbre Eduardo Albu-
querque Maier, que foi o se-
gundo colocado.

Lars Norgren, Manuel Car-
valho e José Augusto Duarte
Fiães (Guga) terminaram em-
patados com o net de 66 taça-
das e, por isso, serão obriga-
dos a disputar um plavoff de
18 buracos, no próximo sâba-
to, que apontará o campeão e o
vice-campeão da Taça JOR-
NAL DO BRASIL, categoria
de zero a 23 de handicaps, jo-
gada simultaneamente.

UM VENCEDOR

Sessenta e três golfistas —
35 na categoria de zero a 23
e 28 na de 24 a 36 de handi-
eaps — inscreveram-se para
disputar em Nogueira as taças
JORNAL DO BRASIL. Como
já era esperado, a competição
entre os jogadores iniciantes,
os de handicap alto, foi a que
despertou maiores atenções,
não só pela dedicação e vonta-
de de vencer que cada um de-
monstrou como, também, por
ter sido definida apenas quan-
do o último golfista chegou
«o final do percurso.

Jaime Francisco do Nasci-
mento Brito foi o campeão,
chegando ao green do 18.°
buraco por volta das 16 horas,
uma hora depois do último
grupo de golfistas ter comple-
tado a volta. Jaime, que obte-
ve um escore gross de 97, ta-
cadas (47-50), derrotou Eduar-
do Albuquerque Maier por um
stroke, mesmo caindo na ban-
ca dol8.°, de onde saiu para
a vitória. O jovem Eduardo,
que marcou um cartão de 99
tacadas gross (47-52), já tira-
ra, ao chegar, as esperanças
dé três jogadores empatados
com 67 net: Fred Puelros, Raul
Davles e Pierre Bruchacsek.

Gianl Pareto e Honório do
Amaral Peixoto foram outros
dois que andaram. perto de
conquistar a Taça JB. Pareto,
jogando com handicap 32,
marcou um gross de 100 taça-
das, enquanto Peixoto, handi-
cap 36, passou o campo do Pe-
trópolis em 104-tacadas gross,
terminando empatados com 68
tacadas net. O forte calor em
Petrópolis, durante toda a
disputa das competições, foi
um adversário inesperado e di-
licil de vencer para os golfis-
tas, que viram seu jogo um
pouco prejudicado por êle.

¦ 
:. O>)ii:

Os três golfistas que terml-
naram empatados na catego-
ria de zero a 23 de handicaps
cumpriram ótimas atuações.
Lars Norgren, jogador de han-
dicap 8, passou os 18 buracos
em 74 tacadas, enquanto Ma-
miei Carvalho, handicap 15.
marcava um cartão de 81 ta-
cadas. Grande destaque, po-
rém, deve ser dado a José Au-
gusto ^ Duarte Fiães (Guga),
que sendo handicap 22 obteve
mn escore excelente: 88 taça-
das gross.

O desempate entre eles, se-
gundo ficou decidido pelo Ca-
pitão de Golfe Gustavo Nota-
ri. está marcado para o pró-
ximo sábado, quando da dispu-
ta da Taça Frank Walker. A
modalidade técnica será a
mesma (medal-play) e o des-
conto de hadicaps também
(f ull-handicap).

Na Taça Presidente Monte-
negro, jogada simultâheamen-
te às taças oferecidas pelo JB,
a, vitória ficou em poder de
Lars Norgren, com um net de
68 tacadas, pois o desconto de
handicaps foi de apenas 3/4.
Paulo Smith de Vasconcelos,
com 69 net, e Fritz Bosseljon,
Alfredo Osório de Almeida e
Douglas McNair, com 70 net,
foram os que mais se aproxi-
maram de Norgren.

ZERO A 23

As colocações dos competido-
res foram as seguintes, nesta
categoria de handicaps: 1.° em-
patados, Lars Norgren (74-8),
Manuel Carvalho (81-15) e Jo-
sé Augusto Duarte Fiães (88-
22), 66 tacadas net; 4." empa-
tados, Paulo Smith de Vascon-
celos (77-10), Alfredo Osório de
Almeida (81-14) e Ramiro Bar-
celos (83-16), 67; 7.° Fritz Bos-
sei jon (77-9), 68; 8.° Douglas
McNair (75-6), 69; 9.° Robert
Walker (79-9), 70; 10.» empata-
dos, Luís Alcivar (83-12) e
Chander Baghat (94-23), 71;
12.° empatados, Mário Guima-
rães (83-11), José Luís Osório
de Almeida Filho (85-13) e Sil-
vio Fraga (91-19), 72; 15.° em-
patados, Eduardo Carvalho (86-
13), Ronald Willemsens (86-13),
Paulo de Freitas (91-18) e
Adolfo Albuquerque Maier (93-
20), 73; 19.° empatados, José
Henrique Leão Teixeira (84-10),
Robert Falkenburg II (82-8),
Nilo Gomes de Lemos (90-16) e
Paulo Carvalho (97-23), 74; 23."
empatados, Daniel Watkins (92-
17) e Lauro A. de Luca (88-13),
75; 25.° empatados, Paulo Mo-
ta (91-15) e Ricairdo Albuquer-
quer Maier (96-20), 76; 27.»
Lauro de Luca (98-21), 77; 28."
empatados, Adalberto Costa
(91-12), Stan Brooks (92-13),
Nelson Mota (96-17) e Olavo
Cabral Ramos (101-22), 79; 32.»
empatados, Jorge Luis Ferrei-

ra (94-14) e Lénáit Noren (102-
22), 80; e 34.° Bento Dantas
(102-17), 85 tacadas net.

. 24 A 36

Os resultados de todos os
competidores da categoria d»handicaps de 24 a 36 foram és-
tes: 1.° Jaime Francisco do
Nascimento Brito (97-33), 64
tacadas net; 2.» Eduardo Albu-
querque Maier (99-34), 65; 3.»
empatados, Fred Gueiros (102-
35), Raul Davies (103-36) a
Pierre Bruchacsek (103-36), 67;
6.° empatados, Giani Pareto
(100-32) e Honório do Amaral
Peixoto (104-36), 68; 8." Hans
Birkemaier (106-36), 70; 9.° em-
patados, Carlos Cortez (100-29),
Walter Schuback (98-27) e Car-
los Eugênio Cortez (107-36), 71;
12.° empatados, Manuel Fran-
cisco do Nascimento Brito (107-
34) e Jorge Dias Garcia (108-
35), 73; 14.° Álvaro Goulart
(100-26), 74; 15.» empatados.
Rogério Polônia (99-24) e Paui
Maier (105-27), 75: 17." Nilo
Gomes de Lemos Filho 110-34)
76; 18.° Paulo César Vascon-'
celos (114-36), 78; 19.» empata-
dos, Helmut Notger (110-31) e
Ernesto Bach 117-36), 79; 21."
empatados, Paulo Goulart (105-
24) e José Silva Oliveira (lll-
30), 81; 23.° José Antônio do
Nascimento Brito 120-36), 84;
24." empatados, Fritz Habèrer
(125-36) e Lucien Bruchacsek
(125-36), 89; 26.» Guilherme
Garcia (133-36), 97 e 27.° Jor-
ge Birkemaier (154-36), 118 ta-
cadas net.

MONTENEGRO

Na Taça Montenegro, cujo
desconto de handicaps era de
apenas 3/4, os mais bem colo-
cados íoram estes: 1.° Lara
Norgren (74-6), 68 tacadas
net; 2.° Paulo Smith de Vas-
concelos (77-8), 69; 3.° empa-
tados, Fritz Bosseljon (77-7),
Alfredo Osório dc Almeida
(81-11) e Douglas McNair ..
(75-5), 70; 6.° Ramiro Bárce-
los (83-12), 71; 7.° empatados,
Robert Walker (70-7); José
Augusto Fiães (88-16) e Ma-
nuel Carvalho (83-11), 72; 10.?
Luis Alcivar (83-9), 74; 11."
empatados, José "Luis Osório de
Almeida Pilho (85-10) • Má-

.rio Guimarães (83-8), 75; 13.»
empatados, Robert Falkenburg
II (82-6), Eduardo Carvalho
(86-10), Ronaldo Willemsens
(86-10) e José Henrique Leão
Teixeira (84-8), 76; 17." empa-
tados, Paulo de Freitas (91-14),
Chander Baghat (94-17) e Sil-
vio Fraga (91-14), 77; 20." em-
patados, Nilo Gomes de Le-
mos (90-12), Adolfo Albuquer-»
que Maier (93-15) e Lauro A.
de Luca (88-10), 78 tacadas
net.

Sanders é campeão do Doral Open eni Miami

Até chegar à escolha final da sua seleção, Sáo Paulo realizou um torneio dc excelente nivel técnico

Miami, Estados Unidos 
' —

(UPI-JB) — O profissional
Doug Sanders conquistou do-
mingo a sua primeira vitória
norte-^meritíana deste ano,
tornando-se q campeão do Do-
ral Open Toúrnament, dispu?
tado nos links do Doral Coun-
try Club, nesta Cidade, com o
escore de 275 tacadas — nove
abaixo do par — o- que lhe va-
leu um prêmio de 20 mil dóla-
res — cerca de NCrS 54000,00
(cinqüenta e quatro milhões

de cruzeiros velhos).
O sul-africano Harold Heu-

ning e Art Wall Júnior ter-
minaram empatados na segun-
da colocação, com 276 taça-
das, recebendo cada um a im-
portáncia de USS 9,750. Jack
Nicklaus foi o quarto classifi-
cado, um stroke depois, ga-
nhando ainda um prêmio de
USS 5 mil. O próximo torneio
da PGA é o Flórida Citrus

Open, marcado para ser dispu-
tado a partir de amanhã, nos
links do Rio Pinar Country
Club, com a dotação de 115
mil dólares. .

COMO FICARAM

Os resultados dos melhores
colocados no Doral Open, com
seus parciais e respectivos prê-
mios, foram os seguintes: 1.°,
Doug Sanders (68-71-66-70),
275 e USS 20 mil; 2.°, empata-
dos, Harold Henning (68-69-
67-72) e Art Wal Júnior (71-
67-69-69), 276 e USS 9,750 para
cada um; 4.°, Jack Nicklaus
(68-71-66-72), 277 e US$ 5 mil;
5.". empatados, Tommy Aaron
(06-70-67-75), George Archer
(68-71-71-68), Miller Ba.bcr
(69-70-67-72), Lionel Herbert
(79-68-69-69) e Bobbv Nichols
(70-70-67-711. 278 e USS 3,480
para cada um; 10.°, empata-

.

dos, Dave Stockton (73-67-68-
71), Dan Sikes (73-68-67-71),
Kermit Zarley (71-66-71-71).
John Schlee (73-70-69-67), Don
January (71-70-70-68) e Ar-
nold Palmer (67-72-69-71), 27D
e USS 2,085 para cada um; 6."
empatados, Dave Hill (73-68-
70-69), Bert Yancey (70-67-
74-69) e Charles Coody 

'(71-
69-71-69), 280 e USS 1,500 pa-
ra cada um; 19.°, empatados,
Rex Baxter (72-68-70-71), Gay
Brewer (69-72-68-72), Bruce
Crampton (70-70-70-71), Bru-
ce Devlin (71-72-68-70), Billy
Fari ,1 (70-67-69-75), Babe
Hiskey (71-68-70-72) e George
Knudson (71-73-68-69), 281 e
USS 1.025 para cada um; 26.°.
Bob Goalby (68-73-71-70), 282
e USS 800; 27.°, empatados,
Homero Blancas (65-71-74-73)
e Julius Boros (69-70-70-74),
283 e USS 687 para cada um.:
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CAMPEONATO NACIONAL É REALIDADE ANTIGA

%

Departamento de Pesquisa

O campeonato nacional é uma reali-
dade no mundo inteiro: dele dependem os
clubes, sejam europeus, sejam asiáticos, se-
jam sul-americanos (e aqui já se abre a

> exceção ao Brasil), para conseguir a esta-
bilidade econômica indispensável ap mo-
demo regime profissionalista.

Essa realidade nos íoi mostrada, tal-
vez pela primeira vez, há dezesseis anos,
quando aqui esteve o jornalista interna-
cional Willy Meisl, por ocasião da Copa do
Mundo. Foi com certo espanto que êle
soube não haver no Brasil uma grande
competição interestadual de clubes.

"No Brasil — escreveu Meisl — o in-
terêsse pelo futebol é tão grande no Kio
como em São Paulo, em Belo Horizonte
como em Porto Alegre, em Recife como em
Curitiba. Más o futebol brasileiro comete
o erro de manter êsse interesse disperso,
ao invés de fazê-lo um só."

Contra a opinião do jornalista ergue-
ram-se argumentos de tôda ordem, espe-
cialmente o. da falta de grandes estádios
em todos os Estados e a distância entre
os principais centros futebolísticos do Bra-
sil. Hoje, os estádios nascendo aqui e ali,
as distâncias encurtadas, ninguém se lem-
bra do espanto de Meisl. E o campeonato
nacional?

REALIDADE MUDA

_ A idéia de uma grande competição in-
terestadual, no Brasil, não pertence ao
jornalista austríaco naturalizado inglês.
Muito antes de 1950 já havia entre nós o
Campeonato Brasileiro, disputado de dois
em dois anos entre seleções regionais, qua-
se sempre armadas às pressas. O Campeo-
nato Brasileiro, porém, foi perdendo o in-
terêsse, não só porque era pouco prestigia-
do (em especial pelos cariocas), mas tam-
bém porque não atendia às necessidades
econômicas dos grandes clubes.

De uns anos para cá, sobretudo no
pós-guerra, o problema econômico torna-
se cada vez mais fundamental no futebol,
profissionalizado que êste esporte está em
quase todos os países do mundo. A impor-
tação de jogadores a peso de ouro, prin-
cipalmente pelos clubes da Europa, im-
pôs ao futebol brasileiro uma realidade
que êle não conhecia em outras épocas.
De 1933 a 1950 — do nascimento do pro-
fissionalismo à Copa do Mundo — o Bra-
sil sofreu muito pouco o assédio de clubes
estrangeiros ao seu mercado. Depois, po-
rém, a Europa se reerguendo, o futebol re-
cuperando-se como paixão popular no
mundo inteiro, o panorama mudou.

Quando os clubes brasileiros começa-
ram a enfrentar o problema que os dóla-
res, as liras, as pesetas e até os escudos co-
meçaram a criar, depois que os europeus
redescobriram uma antiga fonte de cra-
ques, tiveram de acompanhar o ritmo dos
salários altos, das transações vultosas, das
luvas assustadoras, para não se perderem
na dança profissionalista.

Muitos caminhos foram tentados —
várias fórmulas novas para os campeona-
tos regionais, a criação da Taça Brasil,
torneios internacionais no Maracanã e no
Pacaembu, o Rio—São Paulo e as eternas
excursões ao exterior, sacrifício penoso e
quase.sempre inútil. O campeonato na-
cional, entretanto,' continuou como uma
idéia ao fundo da gaveta.

EUROPA ENSINA

O futebol europeu praticamente dei-
xou de existir durante a última guerra.
Somente a Inglaterra, a Espanha e Portu-
gal, para citar apenas três centros im-
portantes no mundo do futebol, não so-
íreram solução de continuidade no seu es-
porte mais popular. Depois, porém, cada
pais se refez, o futebol ressurgiu, o es-
porte voltou a ser um espetáculo, o joga-
dor profissional foi transformado em ar-
tista bem remunerado. Para enfrentar a'
competição que fatalmente surgiria — es-
pécie de leilão internacional em torno dos
grandes craques — era preciso usar a cá-
beca.

O passe, como se sabe, é coisa antiga,
remontando ao século passado. Foi a pri-
meira grande defesa que os clubes arma-
ram para enfrentar, com certas garantias,
aquela espécie de leilão. Agora, porém, o
passe não bastava. O mesmo círculo vi-
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-Na grande area

O Estádio Olímpico de Porto Alegre, como se apresentou domingo, pode servir de imagem do que ocorreria cm lodo o Brasil com um campeonato nacional

cioso que o futebol brasileiro tenta rom-
per, nos dias que correm, os europeus des-
fizeram há muitos anos. O futebol, em
termos de espetáculo, ficou assim: se os
clubes não tiverem dinheiro, não conse-
guirão bons jogadores; não conseguindo
bons jogadores, não levarão público aos
estádios; não levando público aos está-
dios, deixarão de ganhar dinheiro. E es-
tava fechado o círculo. A Europa, indis-
cutivelmente, soube usar a cabeça como
5. necessidade impunha.

CAMINHO'INEVITÁVEL

Tome-se os exemplos dos principaiscentros futebolísticos europeus — Ingla-
terra, Espanha, Itália. Portugal, Alemã-
nha Ocidental e França — some-se a eles
os de alguns países sul-americanos — Ar-
gentina, Uruguai, Chile e Peru — e po-nha-se de lado os que não adotam o pro-fissionalismo ou o grupo socialista (cujo
regime de futebol constitui um caso á
parte), para se saber como cada um dê-
les encontrou o caminho.

¦'— O futebol, como paixão popular,não- dispensa o bairrismo, nascendo justa-mente dessa rivalidade o interesse peloespetáculo.
— Certas cidades —.ou Estados —

não comportam a existência de um eleva-
do número de clubes, seja por sua área,
seja por sua população.

— Competições restritas a centros
relativamente pequenos (e é o caso doRio) não conseguem manter um "bom ní-
vel de interesse.

— A vulgarização do espetáculo —
muitos jogos no mesmo dia e na mesma
cidade — afasta, por saturação, o'públi-
co dos estádios.

— Todo clube de pequena torcida
tende a desaparecer.

.6 — As chamadas competições de
acesso, com iseu interesse muito particular,
garantem a motivação necessária às di--
visões secundárias.

7 — As mesmas competições, criando
o risco do descenso, obrigam os clubes a
fortalecer cada vez mais as suas equipes.

Êstes sete pontos, se não observados,

podem ser considerados os pecados capi-
tais cometidos pelos que olham para o pro-fissionalismo com olhos amadoristas. Ou-
tros pecados há, mas surgem como conse-
qüências. ....-.'.

Através deles, chegou-se ao campeona-
to nacional. Se houvesse, por exemplo, um
campeonato londrino, ou madrilenho, ou ro-
mano, ou lisboeta, ou parisiense, o bairris-
mo diminuiria, os clubes proliferariam inü-
tiliiiente em pequenos centros, as competi-
ções perderiam o interesse, os espetáculos-se repetiriam, os clubes menores teriam so-
brevivência assegurada, sem precisar gas-tar dinheiro para continuar entre os maio-
res, e pouca importância teriam as chama-
das competições de acesso.

PENÍNSULAS MOSTRAM *'.'

Três países cujo futebol é acompa-
nhado mais ou menos de perto pelo tor-
cedor brasileiro são, a Espanha, a Itália e
Portugal. Todos eles possuem o seu
campeonato nacional, além de 

"uma 
taça

também nacional como a nossa Taça Bra-
sil. A Espanha está politicamente dividida-
em 52 províncias, cada uma com sua. capi-
tal, cidades principais, vilas, povoados e al-
delas. No entanto, apenas dezesseis clubes
participam do campeonato da primeira di-
visão. Resulta disso que é um autêntico
acontecimento uma partida entre Barcelo-
na e Real Madri, Atlético de Madri e Va-
lencia, Sevilla' e Zaragoza. Tei ia igual in- •
terêsse um jogo, domingo após domingo,
por um hipotético campeonato madrilenho?

Em Portugal há quatorze clubes, sendo
que apenas dois são de Lisboa. Por isso, va-
lendo por um campeonato nacional dispu-
tado também pelo Porto, o Vitória de Se-
túbal e o Acadêmico de Coimbra, o classi-
co entre Benfica e Sporting vale mais do
que se fosse por um igualmente hipotético
campeonato lisboeta. Na Itália, dá-se o
mesmo, havendo grande rivalidade entre
as equipes de Milão e Turim, Milão e Roma,
Roma e Florença. O Milan e o Interna-
zionale dividem ,os torcedores milaneses,
mas a existência de outros clubes naquela
cidade, fazendo-se então um campeonato
local, não permitiria que San Siro ficasse
sempre lotado.

Naturalmente, como outros clubes exis-
tem, em todos os três paises há as divisões
secundárias, com campeonatos pró prios
destinados a indicar um nôvo ocupante da
primeira divisão, cujo último colocado fa-
talmente desce. Assim, até os pequenos' clu-
bes entram na luta.
MESMO EXEMPLO

Noventa clubes. participam, divididos
em quatro divisões com acesso e descenso,
do.campeonato inglês. As rendas são sem-
pre boas, o que não aconteceria com cam-
peonatos regionais. Londres. Liverpool,
Manchester e outras cidades futebolística-
mente importantes não fazem uma guerra
em' casa, tipo campeonato carioca, paulistaou mineiro, preferindo criar um interesse
único, como observou Willy Meisl, quando
aqui esteve em 1950. .'.•'..

Com efeito, Éverton e Liverpool, .Man-
chester United e Manchester City, Totten-
liam e Arsenal, jogam um contra o. outro,
na mesma cidade a que pertencem, mas
disputando dois pontos de valor muito 1

.J«a|°i\d-2..'9WeLP.ilo aQ?Sj3_FJa-Fiu:..fistá.£ia..:
jogo um título nacional, uma rivalidade in-
tercidades, um'interesse'bem-superior, ao' •
das disputas provincianas, ao contrário do
que ocorre aqui. O que se pode tirar, paracitar outro exemplo, de uma partida en-
tre Bonsucesso e Olaria? Nela, ninguém
ganhará nada e ninguém perderá coisa al-
guma, pois nenhum dos dois jamais pen-sou no título, nem tampouco teme ser re-
baixado.

Em tôdas as partes o campeonato na-
cional existe, na França (dez clubes), na
Escócia (dezoito), na Alemanha (quatorze),
na Áustria (quatorze), na Argentina (vin-
te), no Uruguai (dez) e mesmo onde só
há amadorismo, como na Suíça (quatorze
clubes), Suécia (dezesseis), União Soviéti-
ca (vinte e quatro) e Bélgica (dezesseis).

Pára êstes países, o campeonato nacio-
nal — que os brasileiros viam como um
sonho impossível, quando não havia gran-des estádios ou aviões a jato — é uma rea-
lidade. Mais do què uma realidade, e êle
o único caminho possível para o futebol
como atração e espetáculo, alem de asse-
gurar, do ponto-de-vista econômico, a pró-
pria estrutura dêsse íutebol.

li

Irmãos Schimidt venceram a uma vitória fácil
regata Darke de Matos, que : - ^^M^^^^^^^^^^^
foi primeira da classe Star

Em competição na qual não faltaram bons ventos e
bom número de participantes, os irmãos Schmidt, tri-
pulando o Osprey XI, venceram a Regata Darke de Matos,
tradicional prova veleira qüe anualmente a Classe Star
promove como abertura da sua temporada.

A regata foi corrida ao largo de Copacabana, ondetambém a Classe Carioca esteve presente, disputando aTaça Eduardo de Carvalho, vencida por Maringá de Ber-
nard Schachter.

cho, Alain Joulié; 7.° Coringa,
Carlos Alberto de Brito;- 8.°.
Peregrino, Carlos Sansoldo; 9."
Pingo, Roberto Nunes; 10.° Tei-
moso, Argemiro Cunha.

Após a regata, os staristas e
convidados e ainda velejadores
da Classe Carioca, confraterni-
zaram-se em umai peixada na
sede do Iate Clube do Rio de
Janeiro, ocasião em que os prê-mios foram entregues aos prin-cipais colocados na competição.

SUCESSO NA DARKE

Tendo tudo a favor, inclu-
sive inscrições que atingiram 17
veleiros, a Classe Star come-
çou bem a sua temporada de
1967, realizando a regata pelaTaça Darke de Matos com ab-
soluto sucesso. Ventos firmes
de sudoeste estiveram presen-
tes em tôda a raia da compe-
tição, em sua maior parte de-
marcada ao largo da praia de
Copacabana, dando oportuni-
dade a que a prova tivesse um
rápido transcurso.

Mais uma vez, Erik e Axel
Schmidt lograram levar o Os-
prey XI á vitória, conseguin-
do-a com alguma facilidade,
já que indo para « ponta des*
de o tiro de partida, coloca-
ram-se em posição cômoda na
competição, pois a luta dos
iates Joca, de Alberto Ravazza-
110, Ninotchka, de Peter Slem-
sen, Bountj, de Mário Ineco, e
Tartaruga, de Vitor Demaison,
pelo segundo pôsto dclxou-os
livre de ataques táticos.

Foi a seguinte a principal
classificação na regata: 1.°
Osprey XI, Erik Schmidt e Axel
Schmidt; 2° Joca, Alberto Ra-
vazzano e Vítor Demaison Fi-
lho; 3.° Ninotchka, Peter Slem-
sen e Hélio Souto de Oliveira;
4.» Bounty, Mário Inneco; 5."
Tartaruga, Vítor Demaison e
Vivian Demaison; 6." Carrapi-

A DOS CARIOCAS

Inscrevendo 10 iates na
disputa da Taça Eduardo de
Carvalho a Classe Carioca tam-
bém esteve presente na raia
de Copacabana e da mesma
forma que a Classe Star, pôdedesenvolver uma regata rápida
e com bons lances técnicos em
todos 05 seus principais seto-
res, como a passagem pela bar-
ra, Ilha de. Cotunduba e mon-
tagem da marca fundeada no
Pôsto 6.

Os principais colocados na
competição foram: 1.° Marln-
gá, Bernard Schachter; 2.° Bri-
sa, Tacariju Tome de Paula;
3." Aragem, Carlos Gomes; 4.°
Paulo Bracy e 5.° Marreco, João
Carlos dos Santos.

O controle técnico das duas
competições esteve a cargo dos
iatistas Agnaldo e Valdir.
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Armando Nogueira
Quando a gente vê, na vida pública, uma

autoridade afirmar e reafirmar que fulano
está prestigiado, que não há fundamento nas
notícias de demissão, digamos, do Diretor do
Departamento de Portos e Rios Navegáveis,
pode ficar certo o homem de que seus dias
estão contados. Assim também é no futebol:
os próceres do Bangu já começaram a pro-clamar a solidez da posição do técnico Mar-
tim Francisco, plantado, 

'dizem, 
na terra fir-

me da confiança da família Castor de An-
drade.

Pois bem, perca hoje do Vasco da Gama
o Bangu e veremos o que acontecerá ao Di-
íetor do Departamento de Portos e Eios Na-
.vegáveis do Bangu, Martim Francisco.
O MINEIRÃO E OS OUTROS

Importância, no ãuro, hoje, em matéria
ãe futebol profissional, âe espetáculo ãe mas-
sa, é o que se passa em'Belo Horizonte: o res-
to é conversa ãe jazz traãicional na era ão
iê-iê-iê. Que tal os números da primeira se-
mana ão campeonato nacional? 30 milhões,
no Rio, 20, em São Paulo, 69, em Porto Ale-
gre, comparaãos com os 180 milhões ão Mi-
neirão. Os quatro jogos, em centros poáero-sos, renâeram 153 milhões; o áe Minas, 180
milhões.

Quanta coisa positiva a contribuir para o
êxito financeiro ão jogo de domingo, em Belo
Horizonte. A começar pelo alto nível âo fú-tebol ão Cruzeiro que alguns amigos ainãa
ousam negar. Depois, a força âo Atlético quelevou ao estááio 3/4 ão público, segundo pes-
quisas feitas por meu amigo e informante Gér-
son Sabino.' ¦

* *
E há, ainda, outros fatores, aíém do Tos-

tão, do Dirceu Lopes, do Buião, das 10 mii
bandeiras desfraldadas no estádio: há organi-
zação, há promoção no moderno futebol de
Minas Gerais. Domingo, o público era per-manentemente orientado, em torno do está-
dio, por 350 inspetores de trânsito e três ca-
mionetas equipadas de alto-falantes que avisa-
vam tudo a todo mundo: como e onde esta-
cionar (só o estacionamento de carros ren-
deu ao estádio 700 mil cruzeiros velhos), como
e por onde entrar no estádio.

Sabem quantas crianças foram assistir
ao jogo, convidadas da Administração do Mi-
neirão? Cerca de nove mil. Com isso, o fute-
boi ganha a curto prazo, com a presença dos
pais, e a longo prazo, com a incorporação do
prazer do futebol à vida de cada menino.

Ainda bem que o Rio acaba de adotar
igual medida, fazendo de. cada garoto menor
de 12 anos convidado da Federação e da ADEG
aos jogos diurnos no Maracanã.

* *
O que me encanta no futebol mineiro, ãe

um ano até aqui, é o espírito ãe iniciativa:
a mineiraâa tem feito tudo para valorizar o
futebol como espetáculo, não só cuiãanâo os
aspectos técnicos e administrativos ãe cada
jogo como também criando atrações extra-
campo para interessar o público.' Domingo,
fizeram um sorteio ãe cem secaâores ãe ca-
belos para as mulheres, que lá estavam no
estááio,. aos milhares.

Lamento que não se possa fazer no Rio
sorteio semelhante para as raras e tão belas
âamas que nos honram e enfeitam as caáei-
ras especiais ão Maracanã: tim tanto, por fai-ta âe luz na cabeça âos cartolas e outro tan-
to pot falta âe energia na Ciãaãe. As moças
que ganhassem o secaãor não poáeriam iisá-
lo; ou, para usá-lo, teriam que âesligar, âe
uma vez, a gelaâeira, o ferro üe engomar e
até a campainha.

_ * * *
BOLAS DE" PRIMEIRA —¦ Não chega a

iser onda, mas a verdade é que já há na cúpula
do Fluminense gente boa estranhando as in-
decisões dé Tim para escalar o atacante Cláu-
dio. *** Uma das mágoas do Flamengo com
Murilo è que, nos individuais, Murilo volta
e meia marcha cantando um sambinha de
gozo ao Flamengo pela derrota na última de-
cisão do Campeonato Carioca. *** O homem
é Professor de Botânica, na Universidade Ru-
ral, e telefona-me, querendo saber como faz
para mostrar ao Botafogo um rapaz chama-
do Geni que, segundo êle, é o próprio estilo
do Carlinhos, do Flamengo. Sugeri ao Pro-
fessor Raul Barata que procurasse o técnico
Chirol. Fiz mal, Chirol? *** Faço a sugestão
na certeza de que o Sr. Abelard França não
deixará de adotá-la: a ADEG faria no inter-
valo do nosso jogo uma breve resenha do an-
dàmento dos demais jogos do Campeonato,
em Minas, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.
Seria um flash de informação substantiva,
senvqualquer opinião. Por exemplo, no Mi-
neirão, neste momento, recomeçou o jogo
Santos-Atlético. O jogo está zero a zero. Pele
foi substituído pelo Deputado Bivar Olinto
etc. *** Em tempo: os mineiros já fizeram
assim, domingo passado: no intervalo, deram
informações importantes sôbre o Maracanã,
Pacaembu, Curitiba e Porto Alegre. Vamos
embarcar no bonde dos mineiros que eles é
que estão no caminho certo.
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Comentaristas apontam jôgpi
entre Argentina e Colômbia.!-
como o melhor dos juvenis:

-Issw.ção (UPI-JB) — A partida entre Argentina e
Colômbia, que terminou com o resultado de 1 a 1, foi apon-
tada pelos comentaristas esportivos como a melhor de'"
tôdas as disputadas até agora pelo Campeonato Sul-Ame-'.':
ricano de Juvenis, pois.os times eram de. forças equili-
bradas e proporcionaram à torcida jogadas de grande,,beleza. .,E

A Argentina' esteve ligeiramente melhor no primeira 
'

tempo, quando conquistou a vantagem de um gol. No se-.
gundo tempo, porém, o quadro colombiano reagiu e chegou,"
ao empate, passando as duas equipes a perseguir o desemv
pate com grande empenho, mas sem resultado positivo, j -

9. Osprey XI dot irmãos Axel e Erik Schmidt. venceu a regata Darke de Matos de ponta, a ponta

BOA MEXIDA . '

As alterações introduzidas na
equipe da Colômbia no segun-
do tompo, trocando a ala direi-
ta do ataque — Júlio Gonzá-
lez e Copo nos lugares de Vai-lecillas e Mosquera — produzi-ram os resultados esperados, jã
que o quadro ganhou em agres-sividade.

A maior surpresa até agorafoi a vitória do Equador sobra

o Brasil por 2 a 1. Os brasilei-» ••¦
ros mostraram superioridade
técnica, mas os equatorianos,
valendo-se de ótimo espírito de.:
luta, venceram a partida. Du--
rante a maior parte do tempo,
os equatorianos se mantiveram
ma defesa, concentrando vários -
jogadores em frente ã meta. O
time do Brasil insistiu sempre
nos passes laterais, sem nc-.
nhum proveito contra a com-
pacta defesa equatoriana.

«<___r<«i»a%i^t"pi-_ií.*:/_ci.*.*-,»-,r,-'*



MM •
"¦ -"— - -,..-,,...

INDIVIDUAL NO SOL

continua com Vasco estreando contra angu
•__v'1'-'-" ___H_____K:':-'' ¦'¦¦ '¦yyy?xy':¦:¦'¦' '' ¦ '^^^'J(wí_\!_'!_^^ s>^K<i____i_^^^^^^^^________>_^__. ÍS_íí_"-^: _________^-___^'__ct__-_^^'^^ .'»™w^IBPsJbP||w^ v"\ j
Ife __B_I ''' _?__ ¦:;¦'¦¦¦:¦• ''¦ffi^lMJKJBS/liBJJ^ * ¦"** * ______ "PIl .______[__________ "flfl____ ** __£ S. "Tí

..._.„.-. .._... AS^t... .__.:¦___.-¦.

Santos chegou apenas sem Diretoria do Flu esteve Britojogará de qualquerlito e com Pele dizendo com Tim analisando n. ™ • quaiquer
que quer vencer na esteia pontosfrSià eauine f 7^ Tf? ** 

T"F«"tui. íracos aa equipe inteiramente recuperado
.y Belo Horizonte- (Sucursal) — o Santos chegou ontemàs 20hl5m nesta Capital somente sem Zito para a partidade hoje à noite no Estádio Minas Gerais contra o Atlético,

quando Pele espera estrear vencendo "porque o Santos quermostrar que ainda é o grande time do Brasil".
;;.' O técnico Antoninho, que durante dois anos dirigiu oAtlético, disse na chegada que "o time mineiro merece todoo respeito, mas o Santos, pelo que mostrou na excursão
pelas Américas, está muito bom e poderemos exibir o fu-tebol que os mineiros sempre exigiram de nós".
CHUVA NA CHEGADA

O Santos chegou exatamente
na hora em que começava achover muito forte sóbre BeloHorizonte, e os jogadores ío-ram do Aeroporto da Pampu-lha diretamente para o HotelItatiaia, onde ficam até quin-ta-feira, quando o time vaipa-iu Porto Alegre.

Antoninho revelou que aequipe para hoje só vai teruma mudança, com a entradade Mengálvio no meio de cam-
po, havendo possibilidades de '
Bougleux, que está em BeloHorizonte desde a semana pas-sada, entrar no segundo tempo.Vieram como reservas os jo-gndores Abel, Copeu, Haroldo,Cláudio, Ciodoaldo e Geraldi-

no. Zito ficou em São Paulo,
per estar machucado.
VONTADE DE VENCER

Pele chegou falando que es-tá multo íeliz por.voltar à'nossa terra", e dizendo que,mesmo sabendo da derrota feiado Atlético contra o Cruzeiro,acha que o adversário do San-tos vai jogar tudo que sabe
para se reabilitar e melhorar_ua situação na tabela do Ro-berto Gomes Pedrosa."O Atlético vai fazer o im-
possivel para nos vencer • —disse Pele — mas o Santos não
quer saber se êle está bem oumal. Queremos é começar ven-cendo e provar que o nosso ti-me continua tão- bom comosempre íoi'\

- O Presidente Luís Murgel, o Vice-Presidente DilsonGuedes e o Diretor de Futebol Creso Gouveia tiveram umareunião de uma hora e meia coni o técnico Tim, ontem nasede .do clube, quando, analisaram as últimas derrotas" daequipe e apontaram seus pontos falhos, levando o técnicoa prometer modificações na estrutura do time, a fim demelhorar sua produção.
Ao final da reunião os dirigentes não informaram quaisos setores da equipe considerado fracos, apenas afirman-do que eles foram discutidos com Tim, que conforme ex-

plicaram, continuará seu trabalho normalmente, sem qual-.puer intervenção e fazendo as substituições por conta pró-pna, nos lugares tidos como fracos.

n-,,f? VasJ:° decl?iu flW ^ito jogará a partida de hojecontra o Bangu de qualquer maneira, embora ainda hão
fMl 1"teiraif2nt? recuperado da pancada sofrida na facedireita do rosto, ja que. o Torneio Roberto Gomes Pedrosapermite a substituição de três jogadores/fora o goleiro em
Stiutddíempo'e se ° zagueil'°sentir a con?usão 'm

R.it?.£_..-J0Sé Marcozzi, Porém, informou que ,até hojeBrito ficara curado e explicou -ao técnico que êle' não iheconstituiria problema, o que fêz com que Zizinho não con!vocasse sequer o zagueiro substituto Sérgio para figurarentre os reservas que poderão entrar no jogo.
TRATAMENTO

Atlético lança Décio queserá capitão do time
Fslo Horizonte (Sucursal) 

O técnico Gérson dos Santosv_l colocar Décio em lugar de
Variei no time do Atlético edar-lhe o cargo de capitão daequipe "pois preciso de um ...der experiente no jogo de hojecontra o Santos", que começaàs 21 horas no Estádio Mi-nas Gerais e pode não dar boarenda, devido a goleada que otime sofreu domingo..

O juiz será Anacleto Pie-trobom, escolhido pelo Atléticoentre os três nomes'apresenta-
dos pelos sahtistas, auxiliados
por dois mineiros, custando as
gerais NCrS 1,00 (Cr$l mil an-tigos) arquibancadas NCrS 2,00(CrS 2 mil antigos), cadeiras' numeradas NCrS 5,00 (CrS; 5mil antigos) e cadeira especialNCrs 8,00 (CrS 8 mil antigos).
EXPERIÊNCIA

- O técnico atleticano informou
que ho Jogo de domingo fál-teu tranqüilidade à equipe e
por isto vai trocar Variei porDécio, lateral qué estava- bareserva porque havia se con-tundido há um mês a;trás, per-dendo lugar para V&rlei. "Ago-
ra é a hora indicada para éle

voltai-, pois será o mais velhoe o mais experiente em. camponum jogo dificil e para o qualos atletas ainda não estão em
perfeitas ' condições jxsicoló-gicas". ¦¦'.,

Gérson disse que "a tabela do-Torneio Roberto Gomes Pe-drosa prejudicou multo o.Atlé-tico, obrigando-o a jogar três
partidas difíceis em ape naisuma semana". "Se o time per-der mais um destes jogos, o
que é um fato normal, a torci-da poderá abandonar comple-tamente o clube. O Atlético ter

. enfrentado o Cruzeiro na pri-meira partida foi um fator ne-
gativo -pois se o time jogassecontra uma equipe do Rio oude São Paulo, não haveria tan-ta conversa em torno da par-tida, podendo o quadro jogarmais tranqüilo."

— Durante tôda a semana
passada, explicou Gérson, atorcida do Atlético considerou
o jogo com o Cruzeiro como vi-tória certa. Ela achou que ojogo estava vencido antes.
Quando viu o time perder sem• saber reagir não teve entusias-mo necessário parai incentiva-lo como sempre faz.

ACEITA CRITICAS '''-'.

O/ zagueiro Caxias, do Flu-minense, disse ontem que acei-ta criticas e que procura uti-lizá-las bem, procurando cor-rlgir os erros que lhe apon-tam, ficando, entretanto, des-contente com os comentários
sóbre sua atuação' no jogocontra o Palmeiras, que, naopinião do jogador, deixaramde ser construtivos para ape-nas ridicularizá-lo.

Caxias participou normal-mente do individual de ontem
pela manhã, e estando desde
ja certo de que continuaráentre os titulares, sendo pres-tigiado pelo técnico tim, afir-mou que nos próximos jogosvai tapar a boca de quem ochama de jogador falho, fa-* zendo todo o possivel para ter
grandes atuações.

TRISTEZA DA DERROTA

Caxias íicoü tjúase todo otempo calado, durante o trei-namento de ontem, demons- •
trando mesmo estar triste.Evitava comentai" sua atua-
ção na partida de domingo,'
porque acha que sempre sedeve olhar para a frento enunca para trás. Mesmo as-sim, reconhece que teve muitotrabalho' em conter o ataquedo Palmeiras, uma vez quasempre tinha um advçrsário
pela frente, dificultando suacobertura a Oliveira, ou qual-quer outro setor.

— Sempre penetravam César,Servilio e. Ademir — disse —
atóm das arrancadas perigosasde Rinaldo, que vinha para ogol em diagonal. A defesa íi-cava quase sempre desampa-rada, sem ajuda de ninguém.No terceiro gol do Palmeiras

tive a melhor das intenções,
procurei limpar a jogada edeixar a pequena área livre dabola. Entretanto, ¦ faltou-meum pouco de sorte, pois dese-
quilibrei-me, dando chance aAdemir para marcar o gol.

Caxias acha que isso aconte-ce aos melhores zagueiros, econsidera normal o fato de fa-Ihar numa partida, num diaem que as coisas não dão cer-to, como acontece a todo omundo, em todas ns atividades.Compreende que o falho éaquele que erra sempre, semdemonstrar quijlquer recupera-
ção, coisa que segundo êle, nãose aplica ao seu caso.

EM FORMA

Cláudio participou de todoindividual de ontem, deu pi-quês e bateir bola, nada maissentindo no tornozelo. O joga-dor não esconde seu temor em
;. entrar para.A.eq}.ipe num mo-mento em qüe ela parece"'tie-'sentrosada. Mas mesmo assimconfia no seu futebol, emboranão queira ser encarado como"salvador da pátria", uma vez

que pode não produzir o máxi-mo logo de inicio.
O zagueiro Moacir pretenderegre, sar no Sul, e para isso játeve autorização dos dirigentesdo Fluminense. O jogador íi-cou muito contente com a tem.

porada no Rio e leva boa im-
pressão dos companheiros, quenão se cansa de elogiar. En-tretanto, sente muitas saudardes da família e acha que oFluminense não lhe pagaria osuficiente para que pudese tra-zê-Ia para perto dele. Só la-menta a falta de. chance paramostrar todo o seu futebol, umavez que teve pouquíssimas opor-tunidades nos treinamentos.

Brito não treinou ontem, jun-tamente com Fontana, e levoutodo o dia fazendo intensifica-
do tratamento com água quen-te no local da contusão. Quan-to a Fontana, o zagueiro está
sentindo algumas dores no tor-nozelo direito e não p ..ticipeu
também do.individual per pre-caução. / .

O Vasco realizou ontem 30minutos de individual, leve, pre-parando-se para a partida dehoje à noite.

. Para a reserva da partida dehoje, foram convocados os jo-gadores Franz, Fontana, Nado,
Salomão e Zèzinho. Sè liouvar
necessidade de substituir Brito,Fontana • entrará no nôsto' de
quarto zagueiro e Ananias-pas-
sara a zagueiro central.

Dependendo da partida dehoje, mais particularmente daatuação de Maranhão, o Vasco
prderá .ainda esta semana en-
trar em entendimentos com o
Cruzeiro para tentar contratar
o médio Zé Carlos. ' ' .

Fia treinou para conhecer
o campo e definir o time
que jogará sem Carlinhos
_n__..tí,Órff1-Te (Slicuí,sal> -O técnico Armando Ren-
^neschi dirigiu um treino leve ontem à tarde,' no Estádiounmplco, para qus cs jogadores do Flamengo tomassemcontato com o campo onde será disputada a partida dehoje a noite, contra o Internacional, e tirar as últimasíssi^°cia-equipe! iãiii co«-
-.«-ÍL8*" +°unnar Goransson disse aos jornalistas que oFlamengo tem um time formado por jogadores novos masque mesmo assim espera agradar aos torcedores gaúchosCom a vitoria do Internacional sôbre o Grêmio, no domin-go passado, o jogo ganhou muito interesse fazendo comque os responsáveis pelo Estádio Olímpico' aumentem onumqro de gerais à venda. ™ ° ,

O Vasco estréia no Torn. in -i.___.f- ..às 21h30m de hoje, no Maracanã ™frÍ_fGTes PedroS£l' '
que já empatoucmoS2if™r >r Bangu
tenta recuperar o ritmo _. £_ ' em Cuntlh>a, e que
depois do Campeonato caío aB°o Z£te?. ? Pe-1-did°
Norte. A arquibancada custar! NCrS Tío .doif ™v° ™•zeiros antigos) ' (d01s mi1 cru_

liiÉlÉlp $&_t_4'
recorde de !nd_ no mà. r^.f ',.0I_ ,promessa de novo'^0_mm$__-:^ss°%
si^SF^'» sa ___i£ ¦
Scaembu, L f"°£ Sd° Ch°n\ ° P^íTS
-a vitória íf%^^^^^^J

Rio ; '

sua 
OeqSeC-~rean.eSonrabaUiand0 ^°»té I,

sábado Suando venceu o p"^- * ™ &***> *

mmàiiii|pt_imm ,naquela ocasião LTtrStS. SoTar^0 $$$- 
'^^PillliSilil :

campo deficiente pode realizar n tlS -meI°"ISiiplIiiiligi ;
Já o Bangu além de um bom teste para o Vasco é

vinJ 6_Para Si Mesmo- Brilhante no Campeonato Ci
N_S 

a<fÍ°U 
vlal-na excursã0 1« realizou há oouco a_

£._«;*. IdU"e5a0 de Martim Francisco, ainda não ace.! '
tou, sobretudo por causa dos desfalques de Fidé is e j.
fã Cu" Partlda de eStréÍa $& ^fre uSbder_bt f \
San£sJ^S SSíicSfaS' 

aUXÜiad° P°r NiVald0

Pôrlo Alegre

cSfefiZl v^laineilg° °CUpam postos diferentes «'como Bangu e Vasco — mas mesmo, assim a oartid-que fazem esta noite está despertando grande JníSe
MP?_h°r_Alegre" ° ,Inte.macio»aJ estreou com 5 _!tona sobre o seu rival gaúcho, o Grêmio, e jogou naquelaoportunidade-um futebol que o credencia a Hoa? entreos primeiros na luta pelo turno final, embora o Torne oesteja ainda no início. y":?'..

„„._°,rameilg0t"~ Com uma equipe «ue está à procura de
Z_,rM,eSrUturar mal5 uma vez se apresenta semMurilo Nelsinho e Almir, além do desfalque mais recente.de Carlinhos. Sua ida a Porto Alegre nessas circunstân-cias, e para enfrentar um adversário em boa fase podeser perigosa em relação à liderança que já ocupa. O juiz .'sera Cláudio Magalhães, auxiliado por dois locais.

Belo Horizonte

CONJUNTO NA CHUVA

DOIS CONTUNDIDOS
A contusão de Carlinhos no

jogo contra a Portuguesa, noPacaembu, fêz com que o trei-
nador Renganeschi utilizasse o
gaúcho Jarbas já no treino le-ve de ontem, embora êle já ti-vesse atuado grande parte dotempo em São Paulo e deixa-do boa impressão. O treino deontem foi mais para que os
jogadores tomassem conheci-
mento com o gramado do Es-
tádio Olímpico — recentemen-

te «plantado — onde atuarãohoje à noite. ..
O técnico do Internacional,

Sérgio Moacir, tem, também,
problemas para.escalar seu ti-me, já que o zagueiro LuisCarlos está contundido e deveser substituído por Pontes.Embora com outros casos decontusão, Sérgio Moacir espe-ra contar com os mesmos ele-mentos que formaram a equipedomingo, quando derrotaram

o Grêmio por 2 a 1.

| Gérson e Paulo César nada
sentem no treino e garantemescalações contra Atlético

Gerson e Paulo César garantiram as suas escalaçõesno jogo contra o Atlético, sábado próximo, quando o Bo-tafogo estréia no Torneio Roberto Gomes Pedrosa ao trei-narem normalmente, ontem à tarde, sem nada sentirem dascontusões que ameaçavam as suas presençasEm virtude da'forte chuva; que alagou todo ocampo
};,o técnico AdmildoChiroí resolveu suscender o treino aos36 minutos, más marcou nôvo coletivo para hoje à tardese o tempo estiver bom, pois reconhece a necessidade de'observar melhor o time. '<

¦ DOIS DE FORA .....

_ Joel, com.o Joelho machuca-do, e Dimas; .sentindo'a coxa,«stão praticamente fora, ,je co_gitações para; o jogo de sábado.O primeiro fêz apenas .trata-mento ho Departamento Medi-co, enquanto o último treinouno time formado por reservase juvenis, más nd -meioTcampo
para evitar o combate direto aoadversário. - . ¦-¦'¦¦,. ,x.',

O ataque titulai-Jhostrou ótimo ¦entendimento, destacando-se aatuação de Paulo. César. .Otrei-no, no entanto, terminou com,o

VASCO

placar de 0 a 0,-porque-Manga¦íez defesas incríveis na metaadversária. O time titular trei-
; nou com Miranda, Paulista ZéCai-los, Leônidas e Chiquinhó;Afonslnho e Gérson; Sicupira,Airton, Roberto e Paulo César

Segundo o técnico AdmiidoChirol, êsse .deverá ser . o timeque enfrentará o Atlético. Ro-B-rio, que ainda tem Idade dejuvenil, vai Ser mantido de fo-ra durante algum tempo,.por-¦ que alguns veteranos da equipe i• andaram reclamando multo,:com êle no campo e acabaram -
perturbando as suas atuações.
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No Estádio Minas Gerais, se o Atlético nãq tivesse so-mao uma goleada para o Cruzeiro, domingo, poderia re-gistrar-se hoje uma renda excepcional na estréia dobantos. O Atlético — dono da maior torcida-em Minas —entrou no Torneio com muita esperança, mas o tropeçoinicial afetou um pouco o seu entusiasmo, e isso preju-dicara a renda ^ J
O Santos, por sua vez, participou com êxito de umhexagonal em Santiago do Chile, perdendo o titulo nogol average, e retorna ao Brasil anunciando a recupera-çao de sua equipe e a volta de Pele ao futebol do qualse afastara, mesmo jogando, depois da Copa do Mundo.Em todo caso, o Santos e Pele são atrações em Belo Ho-rizonte, e e possivel que o Atlético, jogando bem, tam-bem contribua para o espetáculo, o juiz será paulista deuma lista triplice, escolhido pelo Atlético.

São Paulo
É imprevisível a partida entre Palmeiras e Corín-tians, no. Pacaembu. O Palmeiras começou vencendo oFluminense, mas não se pode avaliar até que ponto o re-sultado se deve aos méritos de sua equipe ou às deficiên-cias do Fluminense. Quanto ao Coríntians — ainda soba orientação. de Zezé Moreira — preparou-se muito nosdois primeiros meses do ano e entra em campo com asmesmas esperanças das outras vezes.
Para logo mais, Palmeiras e Coríntians vão se apre-sentar completos, b primeiro já com Djalma Santos e Ga-lhardo, o segundo com a equipe que Zezé Moreira armou,depois de longo período de experiências. O juiz será in-dicado pela Federação Paulista.

Aparelho ortopédico não
impediu Eusébio de ir ao
treino prestigiar Martim

O Presidente do Bangu, Sr. Eusébio de Andrade, mesmo
caminhando com dificuldade — pois está usando um apa-.relho ortopédico para corrigir um desvio na coluna — fêz
questão de comparecer ontem de manhã, em Môça Bonita, .a fim de explicar aos jogadores e dirigentes que êle con-
tinua dando todo o seu apoio ao técnico Martim Francisco.

Irritado com notícias publicadas em alguns jornais,ontem, de que Martim Francisco havia brigado com o Bangu,
o Sr. Eusébio de Andrade reuniu-se, antes do treino, com
os jogadores e também com o técnico e explicou que não
autorizou nenhum dirigente a procurar Alfredo González,
em São Paulo.

O coletivo ^p^^dW^^^^^^^^^^^^^^^P

• IRRITAÇÃO

Caminhando com ajuda de
uma bengala, o Presidente do
Bangu, muito irritado, compa-
rçceu ontem' de manhã ao es-
tádio : de Môça Bonita, para
desmentir as noticias que Mar-
tim Francisco seria mandado
embora, a fim de que González
voltasse a dirigir o seu clube.— Disseram — explicou o Sr.
Eusébio de Andrade \— que o
Major Armando Ristow tinha
ido a São Paulo para. tentar a
volta de Alfredo González ao
Bangu. Entretanto, o que eles
não sabem é que o dirigente
não viajou e. caso*-* vá a São
Paulo, será apenas para fazer
uma proposta ao Palmeiras pe-la compra do passe de Tupá-
zinho — concluiu.

"_

Martim Francisco, demons-
trando tranqüilidade, afirmou
que espera cumprir o seu con-
trato até o fim e explicou que,na excursão, o Bangu não foi
feliz por causa das contusões
e dos campos em que jogou.Com relação ao jogo-contra o
Ferroviário, disse que o time
jogou bem no início, caindo no
final devido ao forte temporal
que desabou no segundo tempo.

O treino de conjunto teve a
duração de 30 minutos, porquecomeçou com atraso e o sol es-
tava muito forte e terminou
com o empate de 0 a 0 entre
titulares e reservas. Os titula-
res treinaram assim: Ubiraja-
ra. Cabrita (Pedrinho), Mário
Tito, Luis Alberto e Paulão;
Jair e Ocimar; Paulo Borges,
Cabralzinho, Ladeira e Aladim.

ét

lfi.
BANGU

Edson ?<-%
Jorge Luís 2• Brito i 3''¦¦. Maranhão f-\ 4

Ananias . 5
Oldair 

" 
6

: Nei f| 7
Bianchini 8

Adilson 9
Danilo 10
Morais 11

ra ¦
Cabrita'Mário Tito
Jair'
Luís Alberto
An Clemente
Paulo Borges
Cabralzinho
Ladeira
Ocimar
Aladim

FLAMENGO INTERNACIONAL

Marco Aurélio 1- Gainete
; Leon Laurício
Ditão Scala~f;x: 

-X.X Jaime L. Carlos (Pontes)
Jarbas | Élson

Paulo Henrique Sadi
Paulo Choco Carlitos

Américo Lambão
Zèzinho Bráulio
Ademar 10 Davi

Rodrigues 11 Dorinho

SANTOS
Gilmar

Carlos Alberto
Óbèrdã

Orlando
Lima
Rildo

Amauri
Mengálvio

Toninho
Pclé
Edu

ATLÉTICO
Hélio (Luisinho)
Canindé
Vander
Grapete
Vanderlei
Décio
Buião
Lacir
Edgar Maia

10 Santana
11 Ronaldo (Tião)

PALMEIRAS
Valdir

D. Santos
D. Dias

Zéquinha-
Minuca
Ferrari

Gallardo
Servilio

César
v. A. da Guia

Rinaldo

CORÍNTIANS
Marcial
Jair Marinho
Galhardo
Nair
Ditão
Macial V-
Marcos
Tales
Flávio

10 Rivelino
11 Gilson Pôi-to
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o
CACHORRO

QUE
SALVOU

SUA DONA
ou

A ÚLTIMA'
GRANDE

HISTÓRIA
DA LAPA

-__-_-_-_--___¦______________---¦_-—-

Ao morrer ontem sob os destroços
do casarão 23 da Rua dos Arcos, um
cachorro chamado Elefante entrou de-
finitivamente na história âa Lapa, ao
lado de outros inesquecíveis compa-
nheiros da noite. O cachorro Elefante
sustentou uma viga sobre seu corpo
e salvou sua dona, Srfi Jandira Grossi.

Elefante era um pastor alemão..
Poucos mimitos antes, um vira-lata,
surgido ãe não se sabe onde, entrou no
caminho do velho Jorãino Gomes, que
ia para a casa que cam. O velho pa-
rou, pensou um instante e decidiu vol-
tar. Foi jazer um joguinho no bicho
e salvourse do desmoronamento que
iniciou de verdade o fim âa Lapa que

as reportagens, já prevêem há tanto
tempo.

Os ãoh cachorros, tim pastor e um
vira-lata, unidos no fascínio de um
bairro oilãe todos eram irmãos, salva-
ram, caãa um à sua maneira, âuas vi-
áas humanas. Mas não se poáe con-
fiar neles eternamente. As quatro ruas
convergentes áebaixo ãos brancos __r-
cos ãa Lapa estão condenadas.

Esta região do Rio resiste brava-
niente a todos os conselhos de bom
senso. Velhos casebres, oficinas, la-
vanãerias e casas ãe cômoão mantém-
se ãe pé apesar da condenação. Os
moradores só se defendem com uma
pergunta: para onde ir?

Quando o prédio ruiu — funcio-
navam uma padaria e uma oficina—.
houve pouca surpresa na rua. Os mo-
raâores chegavam às janelas e com-
portavam-se como uma' família que
espera a tragédia há muito tempo:

Já tiraram os mortos? — per-
guiitavam calmamente.

Ao lado do prédio que caiu, no
número 17, há uma casa de cômodos.
Conta com 40 moradores c nenluim se
intimidou:

Deus é grande. Aqui não âesa-
ba não — declarou um velho âe ¦ 70
anos.

-— Da morte ninguém escapa.

Caãa um tem a sua hora e o resto é
besteiro..

Mas morar aqui é morrer a
qualquer hora — respondeu uma mu-
lata âe 20 anos. Ela é manicura:

Vontaãe üe sair tenho muita.
Mas trabalho a áomicílio. Prá onde é
que exi vou? Há sete anos que vou fi-
canâo.

Um outro âesábamento importan-
te já houve ali, no número SO. Cerca
de 35 crianças foram levadas para o
Abrigo da II Região Aãministrativa e
vivem lá com o essencial: teto e comi-
da. Mas o restante áa rua permanece
porque ninguém respondeu à sua per-
gunta. !.
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Elefante, o cachorro
que morreu pela dona

A Lapa vai acabando mais depressa
do que as reportagens imaginaram

9HJP1M
DISQUE 27-9797
INSETISAN
ATENDEMOS EM TODO O
ESTADO DA GUANABARA
GARANTIA DE 10 ANOS
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Do nutro lado das cordas, a multidão
..s/.cr.i calmamente; era um desastre previsto

A mudança quando atrasa acaba
sendo jeita por bombeiros
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2 — Cad. E, Jornal do Brasil, quarta-feira, 8-3-1

religião A SEGUNDA ROSA NUMA LONGA AMIZADE
Panorama

Pela segunda vez na história, o Brasil
receberá a Rosa de Ouro, presente dos Su-
mos Pontífices a quem tenha se destacado
em serviços prestados à Igreja e símbolo
da presença do Vaticano como honra a ci-
dades e santuários.

O Papa Paulo VI, que no seu curto
pontificado já doou quatro Rosas de Ouro,
abençoou domingo a que enviará ao San-
tuário de Nossa Senhora Aparecida, do
qual será portador o Cardeal Secretário de
Estado, Amleto Giovanni Cicognani, a per-sonalidade mais alta depois do Papa, no
govçrno central da Igreja.

Vem da época das Cruzadas o costu-
me de oferecer a Rosa de Ouro, quando em
1096, pela primeira vez, o Papa Urbano II
presenteou o Conde Fulcão de Angers, porter prestado serviços à Igreja. Desde essa
época Portugal já recebeu dez Rosas, sendo
os outros países mais favorecidos a Itália,
Espanha e França. ' .

A Rosa de Ouro só tem de estável o
seu peso que regula por volta de 1. libra
(meio quilo). Sua forma, sua função," a ce-

ARTES I
HARRY LAUS |

ENCERRA-SE

BIENAL BAIANA
Pelo calendário da I Bienal Nacional

de Artes Plásticas de Salvador deve ter
cerrado suas portas a 28 de fevereiro o
grande certame baiano que reuniu ar-
tistas de todo o País. Dizemos "deve ter"
porque nada recebemos a respeito. Aliás,
durante os dois meses de funcionamento
nenhum boletim de informação e divul-
gação nos foi enviado, o que já de si de-
monstra uma das falhas.de organização
da Bienal, tentlo-se a impressão de que,finda a euforia da inauguração, o can-
saco e o desinteresse dominaram os or»
ganizadorès, passando a mostra a ser
uma espécie de museu morto. A única
informação que nos chegou, sôbre a rea-
lização de um festival de cinema, foi
transmitida por telefone pelo crítico Cia-
rival Valadares. Vê-se com isto que tam-
bém não houve entrosamento com o Tu-
rismo da Bahia que poderia ter apro-
veitado a oportunidade para mostrar quenem só de berimbau e candomblés vive
o baiano... Para uma iniciativa de ta-
manha amplitude, uma verba poderiater sido destinada à publicidade na im-
prensa. Em vez djsso, a direção da Bie-
nal limitou-se a esperar a boa vontade
dos cronistas especializados.

No recinto da Bienal (que nem um
bar possuía) também fêz falta um escri-
tório para atender à imprensa. Para
se conseguir uma foto, só "pelo amor de
Deus". E isto por falta de um ativo as-
sessor. Praticamente estava tudo nas
mãos de um só homem, o mais sacrifi-
cado de todos quantos trabalharam paraa mostra: Juarez Paraíso. Sem uma or-
ganização em setores, tudo se complica
e nada sai perfeito. Até à véspera da
inauguração parecia que a abertura te-
xia de ser transferida, tal a balbúrdia e
o atraso. Por fim, "como Cristo nasceu
na Bahia", operou-se o milagre.

Com o encerramento da Bienal co-meça a parte mais desagradável da mis-são que é o restituir das obras. Não hámais a curiosidade em torno dos traba-lhos, nem o prazer em organizar as sa-las, nem a glória de uma boa inaugu-.ração. É meramente um trabalho buro-
crático, paulificante, mas de grande res-
ponsabilidade. Vejamos como se sai obaiano dessa tarefa inglória.

E agora é partir para a II Bienal,caso o novo governador tenha sentido aimportância do certame que LomantoJúnior realizou ao apagar das luzes deseu^ período. A primeira coisa a fazerserá, sem dúvida, a revisão do Regula-mento. Excluir, logo de início, o Depar-tamento de Artes Decorativas, já tãocansado, para ser evitada a repetição dedar milhões a quem arranja flores de pa-nõ.oupapelouplástico em grades de fer-ro.velho... Outros pontos: nunca reali- ¦
zar a Bienal em dezembro, englobandoNatal e Ano Novo, quando todos queremestar pom seus familiares, além de seruma época demasiado quente; rever a
questão de prazos para evitar o corre-corre da última hora; reestudar o pro-blema das Salas Especiais para que nãose repitam as. marchas e contramar-chás da I Bienal. E estudar com muitocuidado a questão dos prêmios. Poucos
prêmios valiosos dão muito mais digni-dade ao certame e aos artistas do queprêmios divididos e subdivididos, numa
prova de bom-mocismo injustificável.Também não nos parece correto dar
prêmios nacionais e outros baianos: to-dos devem concorrer em igualdade decondições, pois todos estão animados dosmesmos propósitos, ambições e vaida-des. Outra coisa: fazer cumprir o atualArtigo 24: "fi vedado ao artista retirar
quaisquer trabalhos antes do encerra-mento das. exposições", mantendo umpoliciamento que não houve e permitiuo gesto do artista que saiu do recintocom armas e bagagens" no próprio diada inauguração.

Naturalmente haverá outros pontosa estudar. Estes são os que nos ocorremno memento. A direção da Bienal da Ba-'nia deve ter sempre presente que temagora pela frente um grande concorrên-te. a Pré-Bienal de São Paulo. A anula-çao da Bienal baiana será quase total(ou ficara restrita ao Nordeste) se a épo-ca de realização coincidir.

rimônia de bênção e a entrega não foram
as mesmas nesses mil anos de tradição.

Pio IX foi quem ofereceu a mais rica,
quando, em 1856 foi padrinho de batismo
do Príncipe herdeiro filho da Imperatriz
Dona Eugênia e de Napoleão III. Não era
mais aquela Rosa, uma simples flor' com
uma haste e uma pedra preciosa incrustra-
da, agora era uma roseira, num vazo de
ouro com base de lápis-lazúli, gravados o
brasão do Papa e d do Imperador, presente
pessoal a Dona Eugênia.

Nem sempre a tradição foi conservada.
O Papa Sixto IV, em 1472, em vez de rosa,"símbolo da nossa alegria espiritual" como
a chamou Paulo VI, presenteou a Igreja
Catedral de Savona, sua terra natal, comum ramo de carvalho de ouro, emblema de
sua família.

D. Leão XIII também não se conten-
tou com uma rosa. Seu presente a DonaCristina, regente da Espanha em 1886, foiuma roseira, num vaso de prata, com noveflores, doze botões e com folhas, tudo emouro maciço. Foi êle mesmo que em 1888

CIÊNCIA
J OSÊ-ITAMAR DE FREITAS

deu uma outra parecida à Princesa Isabel
do Brasil, quando da promulgação da Lei
Áurea. Do presente acompanhava uma sau-
dação que dizia: "... Para a demonstra-
ção dêste testemunho, nenhuma ocasião se
tinha apresentado mais propícia do queesta, em que mais uma nova claridade se
junta aos Teus méritos, pela promulgaçãodas leis que sancionaste com a Tua autori-
dade de Alteza Imperial, em favor daqueles
a quem o Império Brasileiro impôs a con-
dição servil e que agora acabam de adqui-
rir a dignidade e os direitos de homens li-,»yres

Com paramentos côr-de-rosa, símbolo de
alegria, é no quarto domingo da Quaresmao dia da bênção da Rosa de Ouro, quandoé entregue ao Latore, Portador Oficial, ge-ralmente escolhido entre os Camareiros Se-cretos de Capa e Espada. Paulo VI foi oúnico caso na história que não precisoude Latore, quando, em 6 de janeiro de 1964foi pessoalmente à Basílica da Gruta deBelém, onde nasceu Jesus. Repetia o Papaa oferta dos Reis Magos, a dois mil anos
atrás, depositando no altar a Rosa e mais

um turíbulo com incenso e uma uíxidecom mirra. *
A NOSSA ROSA

Depois de um intervalo no Pontificadode João XXIII, quando nenhuma Rosa deOuro foi oferecida, Paulo VI já doou qua-tro:v a primeira que levou para a Gruta deBelém, uma do Santuário de Fátima umado Santuário Nossa Senhora de Guadalu-
pe, e uma quarta que deve chegar lá pelodia 15 de agosto, no Santuário de NossaSenhora Aparecida.' O presente foi anunciado quando davisita do Marechal Artur da Costa e Silvaao Vaticano, informando o Osservatore Ro-• viano da sua bênção domingo passado e ex-
plicando ser êste o ano do 250.° aniversá-rio da padroeira do Brasil.

A bênção de Paulo VI já nos veio peloradio no Natal e durante as chuvas, agoravem em forma de flor, trazida pelo CardealAmleto juntamente com uma mensagemdizendo ser ela "a expressão mais espon-
j tanea que temos por êsse grande povo quenasceu sob o signo da cruz".

das letras

RUSSO ANTICÂNCER DIZ QUE
A VITORIA ESTÁ BEM PERTO

Para ,o Dr. Nlkolay Blojln, um
dos principais cancerologistas sovié-
ticos, os cientistas do mundo jâ dis-
põem da técnica necessária para uma.
vitória contra o câncer. O golpe final
no câticer será dado, tudo indica,
pelos cientistas teóricos, que estudam
a essência e a natureza dos tumores
malignos (oncólogos).

Presidente da Academia de Ciên-
cias Médicas da URSS, o Dr. Blojin
participou do último Congresso da
União Internacional contra o Cân-
cer, em Tóquio, que reuniu quase4 000 especialistas de 70 países.Em entrevista à agência APN-
GRSLA — cedida com exclusividade
a esta coluna —, o cancerologista
soviético mostra (sem alarde ou íal-
sas esperanças, mas .profundamente
otimista) a situação da luta mundial
contra o câncer.

A exata situação
(1) — Surgiu alguma solução
para o problema ão câncer, no IX
Congresso, em Tóquio?

— Antes de tudo, é preciso sa-
ber que não é nos congressos que
os cientistas ficam sabendo, dos no-
vos descobrimentos importantes. Isto
porque cada investigador, ao desço--ibíifàlgo que merece' aten.ãò ünivé"r-v:'
sal, está interessado em publicar, :
quanto antes, seus resultados. Ora,
os congressos da União Internacional
contra o Câncer se celebram de qua-tro em quatro anos. É natural que
nenhum dos cientistas esperasse o
congresso ordinário para comunica-
ções de alta importância. Qual o va-
lor desses congressos, então? Cente-
nas de informações e comunicados,
discussões e debates permitem a íor-
mação de uma idéia pormenorizada
geral do estado atual do problema. Os
congressos enriquecem os seus par-
ticipantes com as novas experiências
acumuladas em diversos países, e
ajudam a determinar a orientação
das investigações para o futuro.

É impossível enumerar os iníor-
mes, inclusive os mais importantes,
levados ao Congresso. Assim, o que a
gente pode fazer, num balanço rápi-
do, é caracterizar o estado dêste pro-blema. Antes de mais nada, devo di-
zer que a opinião de que "o câncer é
uma enfermidade incurável" é erro-
nea. Os oncólogos (especialistas em
tumores) saivâram muitos cancero-sos. O mal está no fato de os enfer-
mos se. dirigirem, em geral, ao mé-
dico, quando já não há possibilidade
de serem curados. Nos últimos anos,
muito se fêz no campo do tratamen-
to cirúrgico das enfermidades cance-
rosas. Agora, praticamente, os medi-
cos sabem operar qualquer tumor, de
qualquer órgão, se tal tumor fôr des-
coberto a tempo. Mas, lamentável-
mente, não temos até agora meto-
dos seguros para impedir o desen-
volvimento das metástases, à propa-
gação de filhotes do tumor pelocorpo. Sob êsse aspecto, existem cer-
tas esperanças nos métodos de trata-
mento com ajuda de diversos isótopos
radiativos (Medicina Nuclear). Estes
métodos, atualmente, são imperfei-
tos: às vezes, as irradiações afetam
nao apenas o tumor, como também
os tecidos sãos.

Uma das mais decididas frentes
da guerra contra o câncer, no mun-
do, é a da quimioterapia (tratamen-
to, principalmente, por meio de cer-
tos compostos químicos de síntese).
Muitos medicamentos foram propôs-
tos, surtindo de alguns deles certoefeito no tratamento de alguns tiposde tumores malignos. Mas até agora
não há qualquer preparado que exer-
ça uma influência ativa nos tumores
de muitos tipos difundidos.

Ainda não está resolvido o pro-blema, muito importante, do diag-
nóstico precoce do câncer. No Con-
gresso da União Internacional con-tra o Câncer, o diagnóstico precocefoi um dos assuntos que mais discus-
soes despertaram. A dificuldade con-siste em que, nas fases iniciais, o de-senvolvimento do tumor é completa-
mente indolor; o enfermo se sente
bem. Daí a necessidade de um diag-
nóstico responsável, baseado em da-
dos objetivos. É muito importante o
reconhecimento das pessoas pratica-

mente sãs e o controle sistemático
de seu estado, já que muitos turno-
res podem se revelar precocemente.
Para êsse controle existem os meto-
dos modernos do radioãiagnóstico,
investigações endoscópicas, citológl-
cas e as de outros tipos. No Cen-
gresso de Tóquio, centenas de meto-
dos de diagnóstico geral do câncer
íoram propostos, com base nas ln-
vestigações bioquímicas (química em
relação com os seres vivos), mas
nenhuma delas, lamentavelmente,
proporciona resposta precisa sôbre a
existência do câncer, na fase inicial.

Apesar de tudo, os cientistas têm
muitas razões para serem otimistas.
Tudo o que conhecemos, hoje, sôbre o
câncer, foi descoberto pelos cientis-
tas durante os últimos decênios.' Com
efeito, o primeiro vírus canceríqeno
foi descoberto há 55 anos e desde
1916 se estudam, experimentalmente,
as substâncias cancerígenas (que
provocam o desenvolvimento de um
câncer). Há 15 anos, ninguém acre-
ditava que os medicamentos pudessem
combater o tumor maligno. Agora,

. ninguém duvida disto.

A Medicina sempre utilizava, em
seu desenvolvimento, avanços da Fí-
sica, Química e Biologia, em conjun-: ;'tó:A vitória "na luta contra as doen-
ças infecciosas chegou depois da
criação do primeiro viicroscópio ópti-
co, que permitiu aos cientistas des-
cobrir o próprio fato da existência
dos micróbios, agentes das enfermi-
dades. O câncer é, precisamente, um
problema da patologia celular. Uma
doença — oü doenças — da célula.
No século passado, era impossível
estudar o câncer, já que, para pro-
mover as investigações no nível ce-
lular, eram necessários microscópios
eletrônicos e os métodos mais exa-
tos da análise bioquímica, que se tor-
naram acessíveis somente no sé-
culo XX.

O problema do câncer é seme-
lhante ao dos vôos espaciais. As rai-
zes do sonho dos vôos espaciais se
perdem nos séculos, porém o nível da
técnica somente em nossos dias per-
mitiu à Cosmonáutica dar os primei-
ros passos. Do mesmo modo, para
penetrar nas profundezas mais ínti-
mas da célula, se necessita de uma
técnica não menos perfeita. Agora
temos tal técnica. Isto quer dizer que
existem, também, as condições obje-
tivas para obter a vitória sôbre o
câncer. Está claro, todavia, que é um
problema muito complicado, e, para
acelerar sua solução, os cientistas de
todo o mundo devem se unir. Neste
sentido, os Congressos da União In-
ternacional contra o Câncer têm im-
portância primordial.

A vitória, dc onde virá?

(2) — A vitória decisiva sôbre o
câncer deverá surgir de que orien-
tação, dentre as adotadas pelasinvestigações atuais, no munão?

— Creio que o golpe decisivo con-
tra o câncer deverá ser dado pelos
teóricos que estudam a natureza e a
essência dos tumores malignos. O
que não quer dizer que os oncólogos-
práticos e òs médicos-internistas de-
vam ficar de braços cruzados, até que
os teóricos lhes digam como se com-
bate o câncer. Cada aperfeiçoamento
da metodologia das operações, cada
novo progresso no tratamento medi-
camentoso do câncer e a actinotera-
pia (tratamento por meio de radia-
ções, como raios X etc) significam
novas vidas salvas. Neste terreno, as
investigações devem continuar com
uma força inextinguível.

Mas, para obter o triunfo comple-
to sôbre o câncer, é sumamente im-
portante não só o desenvolvimento
das investigações teóricas, como da
genética médica.

Não se pode confundir o signlfi-
cado do que estou dizendo: trata-se
do íato de que as enfermidades can-
cerosas têm relação direta com a
ciência genética. Não se trata da
transmissão do câncer, por herança,
de homem a homem, de pai a filho,
mas du herança das qualidades can-
cerigenas por parte das células. Uma

vez iniciadas essas transformações,
cias se transmitem de uma geração
de células a outra. Onde estaria a
origem de numerosissimas transfor-
mações malignas que se produzemnas células do organismo? Pode-se
crer que o empurrão inicial é dado
pelos vírus. É possível que alguns dos
chamados agentes cancerígenos se-
jam os responsáveis por êsse primei-ro empurrão da célula para a do-
cnça. Uma coisa é indiscutível: temos
de estudar a influência da célula sô-
bro o aparelho genético. Todas as
teorias que se desenvolvem, agora, na
Oncologia (estudo dos tumores) pa-recém tropeçar na genética.

Vírus como agente?

(3) — A qxtestão mais fascinan-
te, agora, não é a ãe os vírus se-
rem ou não os responsáveis peloâesenvolvimento ão câncer?

— Têm enorme importância as
investigações sôbre vírus. O pioneiro
desta orientação, na União Soviéti-
ca, íoi o cientista Lev Zilber, que
morreu há pouco tempo. Entre outras
coisas, êle (com seus discípulos) de-
monstraram que o vírus do sarcoma
de galinhas pode provocar tumores
nos mamíferos. Zilber e Snevliaguin

-estabeleceram que as células normais
do homem, cultivadas fora do organis-
mo, podem se transformar em malig-
nas, sob a influência do mesmo vírus
do sarcoma de galinhas. Tais fatos
obrigam a rever papel dos vírus can-
cerígenos dos animais. O professor
Zilber foi um dos fundadores da imu-
nologia dos tumores, ciência que tra-
ta da resistência que opõe o orga-
nismo ao desenvolvimento dos turno-
res e dos métodos de aumentar tal
resistência. O professor Zilber, que
efetuou- as investigações fundamen-
tais no ramo da imunologiá dos turno-
res, tem seu nome vinculado, parti-cularmente, à doutrina dos antigenos,

¦ que constitui a base de todas as in-
vestigações contemporâneas no cam-
po da imunologiá do câncer.

Quando se trata do papel dos vi-
rus no aparecimento do câncer, as
pessoas menos informadas se assus-
tam: "Se o vírus é a causa, isto querdizer que o câncer é uma doença
infecciosa?" Não há nenhum funda-
mento para êsse tipo de conclusão. O
câncer não é contagioso. Tudo indica
que muitos vírus, capazes em princi-
pio de provocar tumores, vivem per-
manentemente no organismo da
maioria dos animais e das pessoas.
Esses vírus são ativados sob a
influência de um conjunto de certos
fatores, particularmente de substân-
cias cancerígenas. Em outras pala-
vras: a pessoa tem o vírus provoca-dor de tumor, mas não tem tumor,
pois o vírus está sem atividade. Mas
uma substância cancerígena (do fu-
mo, digamos) pode ativar êsse vírus,
e surge o tumor.

Se os cientistas confirmarem, de-
finitivamente, a origem virulenta do
câncer do'homem, teriam razões para
muita alegria, já que assim poderiam ,
desencadear esforços na preparação
das medidas profiláticas específicas
contra o câncer. No trabalho cientí-
fico, a colocação correta da tarefa
clara é meio passo para o êxito.

Por outro lado, muitos outros
meios antlcancerosos estão sendo
procurados, no mundo. No Congresso
de Tóquio ficou evidenciado que os
maiores progressos, na guerra contra .
o câncer, estão com a União Soviéti-
ca, os Estados Unidos, a Inglaterra,
a França e o Japão. (Não se pode
esquecer o cientista japonês Yamgui-
va que, com seu discípulo Ichikava,
demonstrou, em 1916, que se podia
provocar artificialmente o câncer da
pele, nos animais, através da fricção
de alcatrão na pele desses animais).
O principal, agora, é ampliar as
frentes de investigações, estimular as
investigações nas mais diversas dire-
ções, não impedir o desenvolvimento
de diversos pontos-de-vista sôbre a
natureza do câncer etc.

— Mais algum tempo, o câncer
será derrotado pelos cientistas, — ga-
rante o Dr. Blojin, que foi eleito, em
Tóquio, presidente da União Interna-
cional contra o Câncer.

JORNAL DE LETRAS — Es-tara nas bancas, hoje, onúmero de março do Jornal
de Letras, o mensário de le-trás e artes dirigido por Eli-sio Conde, com um comple-
to movimento da vida cultu-ral do País em todos os se-tores da literatura, artes
plásticas, teatro, música,
poesia e educação. O Cader-
no Paulista, com ampla co-bertura dos acontecimentos
culturais naquele Estado.
Colaboram nesse número:
Elísio Conde, Câmara Cas-
eudo, Fábio Lucas, Assis
Brasil, Andrade Murici,
Olímpio Monat, Raul Xavier,
Geraldo Edson, Murilo Araú-
jo, Maria Helena Dutra, Sil-via Chalréo, Rodrigo Otá-vio Filho e outros.

NACIONALISMOS EM CHO-
QUE — A mesma força queem pouco mais de duas dé-cadas destruiu o sistema co-lonial paulatinamente cons-truião no espaço âe dois sé-culos está levanão o mundo
contemporâneo a impasses
que pareciam absolutamen-
tc improváveis há alguns
anos, como é o caso ão con-
flito sino-soviético. Naciona-
Ipncs em Choque é um vo-lume elaborado por cientis-
tas sociais da Vniversiáaâe
áa Pensilvânia, no qual es-tildam as implicações dosinteresses nacionais na
formulação e execução da
política internacional âos¦nossos dias. Organização deFranz B. Gross. Tradução deRenato Rocha. Edições
Bloch. Capa âe Yllen Kerr

O CONCILIO COROADO —
Frei Romeu Dale, da Ordem
dos Pregadores, é o autor
do 12.° volume da coleção
Igreja Hoje, que vem sen-
do publicada pela Vozes. In-
titula-se O Concilio Coroa
sua Obra e é uma análise
da quarta e última sessão
daquela importante reunião
ecumênica, seguida de infor-
mações e comentários acêr-
ca da aplicação das resolu-
ções adotadas pelos padresconciliares. Os p r o b 1 emas
tratados no livro são aqúê-
les que a religião católica
enfrenta em seu processo de
aggíornamento: c e 1 i b a t o
eclesiástico, m a t r i mônios
mistos, novas atitudes em
face dos não cristãos, par-ticipaçâo no encaminha-
mento das questões sociais,

-políticas e outras.

DA RODA AO ESPAÇO —
Da invenção da roda à des-
coberta dos astros invisíveis,
a história ão domínio do ho-
mem sôbre as forças da na-
tureza, que nos tempos pri-mitivos o traziam escraviza-
do, tem uma característica
única: a âa pesquisa min-
terrupta áos segreáosãa
matéria. Nas páginas fasci-
nantes de Ciência: A Busca
Sem Fim, William C. Verga-
ra narra como essa procura
se tem efetuado através ãos
tempos e áe que maneira a
energia natural tem sido
posta a serviço áa humani-
âaâe, tio campo âa física, âa
biologia, ãa mecânica ceies-
te etc. Tradução de J. C.
Teixeira Rocha, com ilustra-
ções do autor. Editora Cui-
trix. Série Biblioteca Bási-
ca de Cultura.

¦FILANTROPIA — Como pu-
deram os Estados Unidos
desenvolver até o estado
atual, de verdadeiro esplen-
dor, o seu sistema universi-
tário, formado por milhares
de escolas superiores mag-
nificamente equipadas, ser-
vidas por material humano
de primeira qualidade? Não
foi através da iniciativa go-
vernamental que isso suce-
deu, mas devido ao interes-
se particular. Primeiro, o
dos homens ricos do perio-
do colonial; mais tarde, com
o surgimento da grande in-
dústria, o das empresas, vol-
tadas sobretudo para a ne-
cessidade de formar técnl-
cos e incentivar os invento-
res. Filantropia (a mola
propulsora das universida-
des norte-americanas) é o
livro onde se estuda o crês-
cimento da instituição. Au-
tores: Merle Curti e Rode-
rick Nash. Tradutor: Affon-
so Blacheyre. Editor: Distri-
buidora Record.

ABERTURA NO XADREZ —
Jogo em cuja prática se exi-
ge tanto de habilidade como
de conhecimento racional, o
xadrez tem tia maneira âe
itiiciar as partidas "a parte
mais difícil de compreen-
der", para citar as palavras
do tricampeão francês An.
dré Chéron, em famoso ma-
nual destinado aos principi-antes. Daí, a importância âe
que se reveste para os afi-
ciojiaâos um livro como ês-
te Moderna Técnica de
Abertura no Xadrez, âe Eu-
gênio Znosko Borovsky, pu-blicaáo pelas Eâições âe Ou-
ro, na sua Biblioteca Espor-
te e Passatempo, em traâu-
ção âe Guarani Edu. Vma
obra que, realmente, esgota
a matéria.
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Panorama

do disco

SÉRGIO MENDES "MADE
IN USA" — Saiu em Nova
Iorque o LP The Great Ar-
rival, onde Sérgio Mendes
se apresenta acompanhado
de grande orquestra. O ti-
tulo do LP foi tirado da
muito conhecida Chegança,
de Edu Lobo e Oduvaldo
Viana Filho. Aparecem ain-
âa 110 LP imlsicas de Ge-
raldo Vandré, Baden Powell
e Vinícius de Morais.

NARA CANTA ARI — Já
cm fase final o LP Philips
A Vez e Voz de Nara, onde
apoiada por . arranjos de
Gaia e Dori Caími, Nara
Leão interpreta canções
inéditas de Chico Buarque,
Gilberto Gil e Sidney Miller.
Também será "ressuscita-
da" no LP a antiga Rancho
dos Namorados, de Ari Bar-
roso e Vinicius.

GILBERTO GIL VEM At
Com arranjos de Carlos

Monteiro de Sousa e Dori
Caími, Gilberto Gil está ter-
minando a gravação de seu
LP Philips, onde interpreta
algumas de suas canções
mais conhecidas como Lou-
vação e Ensaio Geral, além
de outras ainda inéditas co-
mo Água de Meninos, que
compôs ãe parceria com Ca-
pinam.

A VEZ DE MARIA ODETE
Maria Odete inicia esta

semana a gravação de seu
LP para a Artistas Unidos,
com orquestrações a cargo
de Luís Eça e Quarteto
Tamba.

ESTRÉIA NO ZUNZUM
Ainda não tem estréia

marcada o show do Zunzum
que vai reunir sob produção
de Paulo Soledade e Sérgio
Sanz, Maria Odete, Mauri-
cio Einhom e o Quarteto
Tamba, com Luís Eça, Dô-
rio, Bebeto e Ohana.

HOJE UM NOVO DE ODE-
TE — A Elenco estará lan-
cando hoje às 20h, no Dri-
v«-In da Lagoa, o LP Con-
trastes, de Odete Lara, onde
estão incluídas músicas de
Chico Buarque, Baden Po-
well, Vinícius de Morais e
Carlos Lira-.

DOS EUA AO RIO — Es-
tara na praça na próxima
semana o LP Elenco âo
Quarteto em Ci, que se en-
contra excursionando pelos
Estados Unidos. Constam ão
micro, que contou com ar-
ranjos de Oscar Castro Ne-
ves, Favela, Tem Mais Sam-
ba, Saveiros e Marre de Ci,
entre outras.

das artes

plásticas

RUSSO EXPÕE NA GAÜ-
CHA — Wladimir Kowanco
estará expondo seus qua-
dros com motivos europeus
e da II Guerra Mundial, e
caricaturas, a partir de sex-

l ta-feira, na Galeria Corre-
dor âe Arte, âa Churrasca-
ria Gaúcha. Esta será a úl-
lima mostra do artista em
nosso País, pois êle deverá
seguir para Nova Iorque,
onde pretende fixar resl-
dência. Natural âa Sibéria,
residiu por vários anos na
Polônia, onde viveu até
1939. Durante a guerra, pu-
oücou ilustrações humoris-
ticas cujos temas procura-
vam levar ao ridículo os
homens que lutavam para

, dominar o mundo. Termi-
nada a guerra, viajou para
a Argentina, onde foi con-
tratado pelo Ministério, da
Educação, e dedicou-se ao
desenho animaâo cinema-
tográfico. Kowanco, que. se
encontra no Brasil há 10
anos, realizou com granãe
sucesso exposições em Bag-
dá, Jerusalém, Cairo, Roma,
Ancona, Bolonha, São Pau-
To, Porto Alegre, Rússia, Po-
lônia, Uruguai, Argentina
etc.

PINTURA INFANTO-JU-
VENIL — A Escolinha de
Recreação S ó c i o-Cultural
•está aceitando inscrições
para um concurso a bolsas-
de-estudo de Pintura, no
«_ual podorão inscrever-se
crianças a partir de seis
anos de Idade e adolescen-
tes. Os candidatos classifi-
cados freqüentarão, gracio-
samente, o Curso de Pintu-
ra ministrado pelo profes-
sor Ivã Serpa. Inscrições e
informações, na secretaria
da Escolinha de Recreação
Sócio-Cultural, à Av. N. S.
de Copacabana, 583, grupo
502. Informações pelo te-
lefone 37-2687.

PANORAMA é preparado pela
seguinte equipe: Fausto Wolff
(Televisão) — Harry Laus (Artes
Plásticas) — Juvenal Portela (Dis-
cos Populares) — Lago Burnett
(Literatura) — Míriam Alencar
i(Cínema) — Itenzo Massaranl
(Música) — Simão de Montalver-
ne (Shows) — Yan Mlchalskl
(Teatro) — Wilson Cunha (In-
ternacional).

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA
Adão foi feito ãe barro. Amigo, me dá um ci-

garro? De barro foi feito Adão. Amigo, não tenho
não.

Nos meus tempos ãe estudante, era assim que o
garoto sem dinheiro se dirigia ao filhinho-do-papai, e
era assim que êste último respondia. De modo queme sinto um tanto rejuvenescido quanão, agora,
peço um maço ãe Hollywood ao português ãe um bo-
tequim e êle responãe ãocemente:

Não tenho não, amigo. Estancos briganão com
a Sousa Crus.

Sou forçado a uma humilhante investigação pe-los botequins suburbanos. Acabo conseguinão um pa-cote. Abro o primeiro maço e fumo longamente. Apro-
xima-se um filante. Trata-se áe um ciáaáão que é
meu colega e ganha mais do que eu. Recentemente,
deixou ãe fumar. Isto quer ãiser que êle já não se
dá ao trabalho ãe comprar cigarros, preferinão fu-mar ãos meus. Aproxima-se com aquele jeito incon-

CIGARROS
fundível ão filante que já não se constrange em
sê-lo, e vai metendo a mão no bolso áa minha cami-
sa. Esta mesquinharia nunca tive, mas hoje calculei
ràpiáamente a quantidade ãe cigarros que me restam
e a provável duração áo boicote áos varejistas, e disse
não. Absolutamente, não ãou cigarro nenhum. Está
faltando na praça. Além âisso, caíram ãois prédiosna Lapa e dizem que há gente dentro ãêles. Estamos
sob uni Govêmo que chove ãemais, no qual as encos-
tas âeslizam com excessiva freqüência e as pedrasrolam pelas costas áas autoridades omissas. E olha
esta outra calamiãade: a luz apagou há três minu-
tos, estou funcionando com o auxílio de um Iam-
pião. Não há luz, não há cigarros, não há água ge-laãa, não há ventilador, não há elevaãor. Rio áe Ja-
neiro, Capital áo Não-Há. Creio que antes das elei-
ções nós deveríamos ter aferido o índice pluviomé-tricô ão Senhor Negrão ãe Lima. Nunca se viu, um
Governaãor chovenáo tanto.

O filante se afasta, comovião. Contemplo o meu

Jornal do Brasil, quarta-feira, 8-3-67, Cad. B — 3

Hollywood. É o melhor cigarro do inundo. Depoisdele vem outra marca brasileira, o Continental emseguida o Tagus ãe Lisboa, e finalmente os Gaulóises
franceses, que são deliciosos para quem fuma pouco.Em Paris, acabei optando pelos Gitanes, mais suaves.Nao sou capaz áe pensar nem ãe escrever sem a com-
panhia ão meu cigarro. A fumaça que se áesprenáeüa brasa tem qualquer coisa áe um gato, mansa esilenciosa, caprichosa como ela só. Muitas vezes ten-
tei inutilmente tragar a fumaça e, antes áe soprá-la,
saborear a iáéia áe que assim realizava uma peque-na ãestruição no interior do meu corpo. Porque a fu-maça só me inocula sentimentos e pensamentos agra-
ãáveis.

O boicote áos varejistas, embora uma coisa não
tenha relação com a outra, vem acrescentar uma pi-taãa ãe cruelãaáe ao cotiãiano carioca já tão lamen-
tável. A viãa ficou aináa pior.

O DIA DA MULHER

SOCIALISTA
Hoje, em tôdas as Repúblicas

Socialistas, está sendo comemo-
rado o Dia Internacional da
Mulher. Nem Dia das Mães,
nem dos Pais nem data em ho-
menagem a nenhuma ativida-
de, profissão ou condição são
festejados nos paises do Leste.
Mas hoje tôdas as mulheres pa-
ram de trabalhar; os maridos
ganham um salário extra, a
fim de comprarem presentes
para as esposas, irmãs, amigas.
As crianças preparam presen-
tes para as mulheres de suas
famílias. E o dia, que era a elas
consagrado já há 50 anos, des-
de o ano passado tornou-se fe-
riado nacional.

TARTARUGA

A 300 DÓLARES
O Amazonas começou a ex-

portar tartarugas para a Ingla-
terra. Mais precisamente: de
Manaus as tartarugas vão até
Londres onde são consumidas,
sob a forma de sopa, na Pais-
taffs Tavern, um lugar cuja tra-
dição várias vezes milenar é a de
oferecer a turtle soup mais fa-
mosa da Europa a seus clientes.
As tartarugas brasileiras estão
custando, com a febre da expor-
tação, de 100 a 300 dólares cada
uma.

BOA COZINHA,

BOA POLÍTICA
Um amigo ão futuro Chance-

ler Magalhães Pinto, que é um
gourmet cinco estrelas, mandou-
lhe de presente, dias atrás, um
belo faisão assaáo, com um bi-
lhete em que ãizia: "Apesar áe
você ser da couve à mineira
lembre-se sempre ãa frase ãe
Taylleranâ": "Não se poãe fazer
boa politica com uma cozinha
má." O amigo, mais aâiante, co-
mentava da atenção que o fu-
turo Ministro deve dar à cozinha
ão Itamarati.

CONCERTO

PARA OS AMIGOS
A muito conhecida pianista

Vicky Adler, no sábado, vai to-
car Chopin, Guarnieri, Bach,
Beethoven e Prokofiev, na sala
de música de sua amiga, Irene
Eichner. O concerto — a se rea-
lizar numa noite à maneira dos
saraus de antigamente — será
para um grupo de amigos da
pianista e da dona da casa.

A VIAGEM PERDIDA
O Senador Gilberto Marinho

esteve alguns áias em Lisboa,
onde tentou um encontro com
JK. Os âois, no entanto, não
chegaram a se ver, pois o ex-
Presidente estava nos Estados
Unidos. O Senador Marinho en-
controu-se foi com D. Sara,
com quem manteve várias con-
versas. Rumores correm de que
o senador foi enviado a Lisboa
por um grupo.

VESTIDOS DA POSSE
Os ateliers dos costureiros

cariocas se animam, neste fi-
nal de verão, início de meia-
estação. Motivo: as encomen-
das para os vestidos que serão
usados nas festas da posse do
Marechal Costa e Silva. No ate-
lier de Guilherme Guimarães,
por exemplo, sua equipe pre-
para um vestido longo, azul-
claro, com manto de organza,
para D. Berenice Magalhães
Pinto. Um longo em moiré
amarelo para Lília Xavier da
Silveira, e um vestido côr de
laranja, com manto de bro-
cado, para Glorinha Sued.

No atelier de José Ronaldo,
além do guarda-roupa de D.
Iolanda, as costureiras se apli-
cam nos uniformes das recep-
cionistas da reunião do Fundo
Monetário Internacional, cujos
desenhos, aprovados, serão logo
postos em execução.

LEA MARIA

TEATRO NO RIO: VM DIA CAVIAR, NO OUTRO PASTEL

— Se você não está preparado
para enfrentar a instabilidade, o
desgaste, um dia caviar, outro um
pastel, então vá para casa e ar-
ranje outra profissão, porque ho-
je em teatro se vive mal e às vê-
zes não se vive de tão mal.

Traduzindo alegrias e triste-
zas de seus 15 anos de palco, a um
auditório cheio de jovens e ambi-
ções, durante a aula inaugural no

Conservatório Nacional de Teatro,
a atriz Fernanda Montenegro dis-
se que conseguiu sobreviver gra-
ças "a um bom silêncio, a uma
toa conversa e a um bom medi-
co".

O tema escolhido pela atriz
Fernanda Montenegro — O Tea-
tro como Meio áe Viãa. e Expres-
são áe uma Profissão — serviu
para que ela contasse de suas ex-

periências e mostrasse aos futuros
atores toda uma trajetória de di-
ficuldades que eles teriam pela
frente.

— Com a crise atual de de-
semprêgo no meio artístico, os tea-
tros vazios e a desordem cultural
e econômica do Brasil, não é fá-
cil conseguir alguma coisa.

Sobre o Conservatório Nacio-
nal de Teatro, que agora funcio-
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Aula inaugural áe Fernanda Montenegro: novela não pode ser hábito

na no antigo prédio da UNE, no
Flamengo, Fernanda Montenegro
fêz questão de ressaltar a necessi-
dade de que êle fizesse bons pro-
íissionais e não gênios.,

Ser genial não é estrear
genialmente. Aos 20 anos qual-
quer ator de futuro é um gênio..
A questão é depois da estréia con-
tinuar melhorando cada vez mais.

Vocês — disse mais adian-
te a atriz — terão pela frente uma
missão importante a cumprir: fa-
zer tudo para quebrar o jogo. E
explicou:.

A não necessidade do bra-
sileiro de ver teatro, a centrali-
zação dos teatros na Zona Sul, as
crises políticas, as catástrofes, a
falta de luz, de água, tudo isso
faz com que os artistas, ao verem
300 pessoas no auditório, vibrem
como alucinados nos bastidores.; ,

Depois de criticar as novelas,
"que pecam por seus péssimos tex-
tos", Fernanda Montenegro acon-
¦selhou a que os estudantes de tea-
tro, quando profissionais, se acèi-
tassem participar de uma delas,
que "não fizessem desta alternati-
va um hábito".

BaEaa3BMaai

Fala-se em jogo, feclia-se um cassino
Niterói (Sucursal) — O Hotel Cassino Icaraí já integrou arota internacional dos que procuravam as emoções'do jogo. Masdeixará agora, com a lembrança dos tempos de roleta e dos showsapimentados, a sua história no mundo estranho e curioso doshotéis, para abrigar os órgãos de direção da Universidade FederalFluminense.
Por decreto assinado pelo Presidente Castelo Branco, o imó-vel e benfeitorias do número nove da Rua Miguel de Frias, emNiterói foram considerados de utilidade pública para efeito dedesapropriação, devendo, nos próximos .dias, ser assinado o de-creto que desapropriará o Hotel Cassino, entregando-o à Uni-versidade para sede da Reitoria.

/ O ato presidencial, assinado em meio às discussões nacionaissobre a legalização do jogo, interrompeu, na Capital do Estado,um debate que prometia prolongar-se e que dividiu a populaçãoem dois grupos: os que defendiam o Hotel frisando ser êle oúnico em Niterói com categoria, e aqueles que eram favoráveisa desapropriação porque turista que se preza fica na Guanabara.O Hotel Cassino Icaraí foi, com os Cassinos da Urca, Atlanti-co e Quitandinha, uma das grandes casas de jogo brasileiras.Foi dirigido por Joaquim Rolas e recebeu, no seu palco, entreuma aposta e outra, nomes de classe internacional como Car-mem Miranda.
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LUÍSA ENTRA EM MODA
Outra moça que êste ano

entrará na moda é a atriz ne-
gra Luisa Maranhão, uma das
mais belas ão Rio. Esta sema-
na está sendo fotografada pela
Manchete, a fim ãe participar
de uma reportagem com as mu-
lheres mais bonitas do Brasil.
Luisa, que até agora ficara no
cinema (Barravento, Assalto ao
Trem Pagador e A Grande Fei-
ra), vai lançar-se como mane-
quim profissional. Uma equipe
âe cabeleireiros, costureiros e
maquiadores já está trabalhan-
do para lançar o tipo Luisa
1967.

A MÚSICA DO ÓBVIO

Domingo próximo serão jul-

gados os jingles que vários dos
mais conhecidos compositores
do Rio apresentaram no con-
curso do Jornal dos Esportes
(prêmio: duas passagens ida-
e-vólta a Paris). Dentre eles:
Menescal-Bôscoli; Gilberto Gil;
Caetano Veloso-Torquato Neto;
Dori Caími-Nélson Mota Filho;
Chico Buarque.

se encontram em casa ou no es-
critório. O preço, por mês: 46
mil cruzeiros — uma secretária
bem razoável. Oitenta clientes
já estão se servindo do sistema,
na sua . maioria, médicos. E o
serviço é autorizado pela Com-
panhia Telefônica.

A SECRETÁRIA
INVISÍVEL

De dez áias para cá está em
funcionamento um serviço, nos
moldes do norte-americano, üe
recados pelo telefone — o Ser-
vi-Fone. Durante 24 horas o
telefone do serviço fica à dispo-
sição, para recados de pessoas
que procuram aquelas que não

VOLTA AO MUNDO

O Estréa no Village a peça de
Barbara Garson (25 anos, pro-
fessôra de História da Grécia),
Macbir.d, que é uma paródia de
Lady Macbeth e que conta da
luta entre o clã dos Kennedy e
os Johnson. No palco, os atores,
foram escolhidos a dedo: Mac-
bird é sósia do Presidente e Ro-
bert Ken ODun é double de Ro-
bert Kennedy.

O Richard Burton se lança na
literatura com um romance,
Meeting Mrs. Jenkins que trou-
xe um agrande alegria a Elisa-
beth Taylor, a personagem única
e principal do livro.

© De Paris veio ao Rio o fran-
cês Olivier, que pensa em aqui
instalar uma boutique de moda.
Olivier quer morar aqui. "Porque
o Brasil está na moda."

O Nos Estados Unidos, cada
vez maior a dificuldade de en-
contrar-se à venda calças de
brim com etiqueta Lee. O que
corre no Rio: a fabricação das
Lee, temporariamente, foi sus-
pensa, pois a fábrica dedica-se
à produção dc roupas de guerra
para o Vietname.

O Já chegaram ao Brasil os
prospectos do filme Choix d'As-

sassins, em que aparece Duda
Cavalcanti como personagem íe-
minina, fazendo o papel de Tani.

Sylvie Vartan e Johnny
Hallyday levaram para Paris,
em sua bagagem, um cinto de
gaúcho para o seu filho David,
de seis meses.

De Oleg Cassinl, o fígurlnls-
ta americano, sobre Chanel e
sua guerra contra a mini-saia:"Ela acaba de cometer uma
grande gaffe. Sendo contra a
mini-saia, ela só faz revelar a
sua avançada idade."

6 Cardin, antes de partir para,
a Índia, vacinou-se contra a có-
lera. Cardin está em vias de co-
meçar a industrializar os tecidos
indianos, numa escala interna-
cional.
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Pi
-f hermuda vedete, em tecido listrado, com casaquinho
curto, dcbruns brancos, meias « sapatos de menina jfc
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Vestido e». material sintético formando nma esteirinhu. em brancoe prateado; os arremates são festonados, segundo a linha paru . .

(Courrèges 67:

A GEOMETRIA MORREU, VIVA A FEMINILIDADE! FOTOS ENVIADAS POR CELIXA
LUZ — PARIS — VIA VARIG

Quem fêz o stríp-tease do preciosismo super-
fluo ãa moda feminina foi Mlle. Chanel há mui-
tos e muitos anos atrás. O mundo e a moda mu-
daram tanto que a própria Chanel deu o dito por
não dito. E quem saiu lucrando foi Courrèges, pivô
involuntário ãa guerra ãe alfinetes que a Grande
Mademoiselle tramou desde o aparecimento ãas
novas coleções.

Segundo as informações, Courrèges permane-
ce Courrèges, com a sua técnica de corte excep-
cional, seus tecidos secos, sua imaginação sem pre-
conceitos. Por outro lado, êle deixou ãe ser es-
sencialmente um geômetra ão tecião e ão corte,
para se humanizar mais com as formas femininas
e os padrões estéticos sem choques com a vontaâe
ãa maioria. Os detalhes ãe âebruns baseaãos na
geometria cedera./, lugar a outros menos duros,
nos quais a linha reta se associa ao branco puro,
numa combinação menos vanguarâista, mas mais
aceitável no mercado interno e também no de ex-
portação. O decote quadrado alto — uma ãas suas
linhas áe frente — abrandou-se através ãe ogivas,
soluções corãiformes e festõesfiem femininos. Os
cabelos, seguindo as fórmulas ãe Sassoon, perâe-
ram a rigidez e frieza ãos vértices concebiãos se-
gundo uma linha aura e tornaram-se soltos e ale-
gr es, presos em singelos rabos-de-cavalo. As boti-
nhas se transformaram em sapatos ãe bebê, usa-
dos com meias brancas três-quartos. A mini-saia
— em sua concepção mais simples — perdeu o ve-
detismo para as bermuãas engraçadas. Bolsos re-
üondos ou semicirculares passaram a brincar ãe
nianeira picante em suas criações.
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COLOQUE UM RAIO
DE SOL NA CABEÇA
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Dessange lançou para a próxima prima-vera parisiense a linha toureiro e os
tons dourados e queimados dc castanho

Os reflexos são agora a
maior moda para os cabelos
femininos. Paris chega mes-
mo ao extremo de declarar
que não admite mais cabelos
naturais, a não ser que estes
tenham uma tonalidade be-
líssima e bastante diferente.

Um colorido estranho e
original, dizem os experts, é
o ideal para esta primavera.Carita, 'Alexandre, Dessan-
ge, Elrhodes, Molinario,
Georgel e Bourgeois já lan-
çaram inúmeros produtoscolorantes que as parisien-ses vão poder usar breve-
mente, conseguindo cabeças
requintadas e espetaculares.

Os reflexos e nuanças da
moda poderão ser consegui-
dos através de uma boa riu-

çagem, o que é prático e eco-
nômico. Com um pouco de
jeito, o conselho experiente
de um cabeleireiro e a aju-
da de um bom produto é
muito fácil conseguir o re-
sultado desejado.

As tonalidades que aca-
bam de ser lançadas vão do
negro vibrante e azulado,
até um platinado claríssimo
que foi batizado de Feuille
Bronzée. Os tons castanhos
e dourados continuam em
voga. O café e o acaju, tam-
bém. Os louros são bastante
dourados e na bossa sable
(areia), francesa.

Paris não deixa dúvidas.
É preciso reconsiderar e ter
de agora em diante muito
sol e vida na cabeça.
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SÁBADO É O SORTEIO
DAS BOLSAS JB-COBAL
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Continuam abertas, até o
próximo dia 11 de março, as
inscrições para o sorteio das
três bolsas JB-COBAL, do
Curso de Preparação do Lar,
da Pontifícia Universidade
Católica. As leitoras interes-
sadas devem procurar a se-
cretaria da Escola de Educa-
ção Familiar, Rua Humaitá,
170 (esquina de Rua Miguel
Pereira). Lá, além da ins-
crição, poderão também ob-
ter qualquer outro esclare-
cimento necessário.

O curso terá a duração
de 16 semanas, sendo as au-
las sempre nas tardes de sá-
bado. O currículo compre-
ende noções teóricas e prá-

! ticas de economia domes-
tica, puericultura, decora-
ção, culinária, primeiros so-
corros e corte e costura. As
sorteadas não terão qual-
quer despesa de taxas ou
matrícula.

No final, caso tenham
obtido resultados satisfató-
rios nos trabalhos apresenta-
dos e uma freqüência mini-
ma às aulas, terão também
direito a um certificado de
conclusão. Todas as profes-sóras são conhecidas experts
em seus assuntos e os ensi-
namentos visam mais a par-te prática que todas terão
depois que fazer funcionar
nos lares.
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CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas ern pequenos grupos.
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DECORAÇÃO
NÀO E BICHO PAPÃO!

"Df: UM ASPECTO AGRA- _
DAVEL AO SEU LAR, ¦
APROVEITANDO O QUE S
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ELOiSA LACE
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(GALERIA DE
ARTE MODERNA)

LÀ ESPECIAL - TAPETLON

Contulta de D_._._5io (,m sua casa):  NCr$ 25 00Curso de Decoração, completo (lambem à noite): NC/Í 5000INSCRIÇÕES ABERTAS - Tel.: 47-2945

" Rua Toneleros, 356 - Tel.: 37M7 - Gu^bara
STUDIO DE DECORAÇÃO DE INTERIORES
R. Sousa lima, 363 - C/03 - Tel. 47-2945
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REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS

'" S «• Sousa lima, 363 - C/03 - Tel. 47-2945 ri
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Artigos de Mário Barala, Flávio de Aquino, J. R.
Teixeira leite, Clarival Valladares, Sérgio Ferro,
Frederico Morais, Antônio Bento, Marc Berkowitz

e Mário Pedrosa.
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NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS
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Panorama

do teatro

FERNANDA DEIXA O
SANTA BOSA — Uma das
cenas mais empolgantes de
O Homem do Princípio ao
Fim, é a oração rjue Santa
Teresinha faz a Jesus, em
momento de transe. A inter-
pretação magnífica de Fer-
nanda Montenegro nesse
momento foi fixado no fia-
grante acima, quando a
grande atriz demonstra todo
o seu talento interpretativo.
A peça de Milor Fernandes"deverá ficar naquele teatro
mais três semanas, quando
então se mudará para o
Teatro Mesbla. Enquanto
isso Fernanda e os demais
intérpretes (Fernando Tòr-
res e Sérgio Brito) ensaiam
Home Comming, de Harold
Pinter, para encenação no
Teatro Gláucio Gil.

MABE VIAJA COM CHÃO
DE ESTRELAS — Carlos
Nobre, formado pelo Con-
servatório e já revelação dc
diretor amador Joi convida-
do pela Direção da MABE.
para assumir a direção do
Teatro Amador daquele es-
tabelecimento de ensino.
Com o grupo de amadores
âa MABE.. Carlos Nobre vam
realizando um trabalho dc
pesquisas cie fotos do Rio
antigo, para projetar com a
apresentação du peca Chão
de Estrelas, dc Valmir Aiu-
la, não sô dos locais citados
na peça, como também as
personagens com seus dc-
poimentos. Com essa peça
Carlos Nobre e o Teatro dc
Amadores da MABE, percor-
rerão todas as Cidades dos
Estados de Minas, Rio ãc
Janeiro e São Paulo, levan-
do uma mensagem de con-¦jraternização dos amadores
cariocas aos amadores dos
outros Estados brasileiros.
Várias Cidades já estão no
roteiro, os prefeitos, direto-
res de grupos e entidades
culturais, que desejarem a
caravana dos amadores ca-
rioeas da MABE, deverão
escrever para: Teatro Ama-
dor áa MABE —'¦ Rua Ria-

. chuelo 124 — Rio de Janeira-
— GB.

"BASTO ATRAS" FICA,
ATÉ MAIO — Em virtude do
sucesso que a encenação de
Rasto Atrás está obtendo no
Teatro Nacional de Come-
dia, a Diretora do Serviço
Nacional de Teatro entrou
em entendimentos com. o
Ministro da Educação e
Cultura para estudar a pos-
sibilidade de manter a peça
em cartaz além do dia 15
de março, data original-
mente estipulada para o
encerramento da carr-sira
da obra de Jorge Andrade.
Agora já está certa a pror-
rogação da temporada até
15 de maio. Haverá uma
substituição num papel im-
portante: Vanda Lacerda
passará a viver o persona-
gem de Isolina, que está
sendo atualmente interpre-
tado por Isabel Ribeiro.
Isabel terá de afastar-se
a partir do dia 15, por ter
assumido compromisso coin
os produtores de Éãipo Rei,
de cujo elenco participará.

TEATRO UNIVERSI-
TARIO DO CAIF — Os alu-
nos do Conservatório Nacio-
nal de Teatro, através ão
seu Centro Acadêmico (Cen-
tro Acadêmico Itália Faus-
ta), está ultimando provi-
dências para a formação ão
seu grupo teatral, destina-
do a uma ativa participa-
cão em festivais e concursos
de teatro universitário. O
grupo a ser organizado con-
ta cam a participação ãe
todos os cursos do educan-
dário.

MABIONETES TCHECAS
— O desenvolvimento das
marionetes techecas — que
estão, sem dúvida, entre as
melhores do mundo — pode
ser apreciado na exposição
recentemente i n a ugurada
na Velha Alcadia de Praga,
onde figuram cerca de cem
exemplares, alguns dos quais
de grande valor histórico.
A Tcheco-Eslováquia possui
atualmente quinze conjun-
tos profissionais dedicados
exclusivamente ao teatro de
bonecos, que apresentam
mais de três mll espeta-
culos por ano.

NA SEMANA SANTA — A
Mensagem do Salmo, versão
da Vida de Cristo, âo escri-
ior J. Romão âa Silva, será
levada à cena no Teatro
Carlos Gomes durante a Se-
vtana Santa. A direção c
criação cênica i de Aldo
Calvet, ex-Diretor do Servi-
ço Nacional dc Teatro, que
vem ativando os ensaios no
anexo do Teatro Municipal.
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Panorama

da música

PAULINA BLOCH NA SE-
GUNDA — Domingo dia 12,
às ÍOh, a TV Globo e a
Rádio Ministério da Educa-
ção e Cultura apresentarão
a cantora Paulina Bloch e
a pianista Fani Lowcnkron.
Na l.a parte, Paulina Bloch,
acompanhada ao piano por
Janete Cox, interpretará os
seguintes compositores:
Marc Lavry, Levanon, Naon,
Obradors, Granados, J. Nin,
Vila-Lôbos, José Siqueira,
Babi de Oliveira, Osvaldo de
Sousa e Heckel Tavares. Na
2,a parte, a pianista Fani
Lowenkron, acompanhada
pela Orquestra Sinfônica da
Rádio MEC, regida por Al-
ceu Bocchino, tocará as Va-
riações Sinfônicas de César
Franck.

IIISTOIRE D'UN SOLDAT
— O Instituto Cultural Bra-
sil-Alemanha anuncia, en-
tre as suas numerosas rea-
litações de 1967, a apresen-
tação em agosto âa obra-
prima de Igor Strawinsky,
realizada por um grupo ale-
mão. Depois das duas paro-
dias áos anos passados — 710
Museu de Arte Moderna e
no Teatro Municipal — tam-
bém o Rio terá finalmente a
oportunidade de se aproxi-
mar da Histoire na sua au-
lenticldade e integridade. ¦

COMPANHIA NACIONAL
DE BALLET — A Compa-
nhia, conjunto formado pelo
Conselho Nacional de Cul-
tura com os melhores ele-
mentos do Corpo Estável do
Municipal, foi preparada e
dirigida por Artur Mitcheil
e Glória Contreras. Sua es-
tréia no Rio terá lugar nos
dias 17, 19 e 20 às 20h45m,
sob a regência de Henrique
Morelenbaum, e com baila-
dos que se anunciam do
maior interesso, de Edino
Krieger, Strawinsky, We-
bem e Bach. Ao ciue parece,
o próprio Teatro Municipal
contratará Mitcheil, para o
preparo e a realização de
outros programas.

REVISTAS DE MÚSICA —
A Revista Brasileira de Foi-
clore n.° 16 compreende os
seguintes artigos: Pequena
História do Macu-lê-lê, tíe
Plínio de Almeida, As Pas-
toras do Natal, tíe Edison
Carneiro, Folclore da Maço-
nlia, de M. Y. Monteiro, Re-
comenda de Almas, de KU-
za Setti. Outra revista, Cor-
relo do IBECC n. °33 publi-
ca um interessante relatório
do Conselho Internacional
ãe Música sobre o tema O
Compositor de Hoje e o Pú-
blico.

ACADEMIA DE MÚSICA
FERNANDEZ — Continuam
abertas as Inscrições para o
curso de violão, ministrado
pelo Prof. Roberto Silva. In-
formações na Secretaria, à
Rua Dona Mariana 77 (Bo-
tafogo) ou pelo telefone
26-8652.

MAIO MUSICAL DE BOR-
DEUS — Em Bordéus, no
mais belo teatro de França,
construído durante a regên-
cia de Luis XVI pelo arqui-
teto Victor Louis, serão rea-
lizaãas — entre 19 de maio
e 4 de junho — numerosas
manifestações musicais:
óperas, bailados e concertos
sinfônicos e camarístlcos.

JOHANN STRAUSS — O
centenário da valsa Danúbio
Azul será celebrado na Aus-
tria com inúmeras manifes-
tações: concertos, espeta-
culos e exposições lembrarão
a célebre valsa que o crítico
H a n s 1 i c k qualificou de"Marselhesa austríaca da
paz." A direção dos Correios
austríacos emitiu um selo
especial titulado 100 Jahre
Donauwalzer e a Sociedade
Gesellschaít fuer Muenzen
und Medailles lançará uma
série de medalhas de ouro
que representam o Rei da
Valsa. Seria muito esperar
que nossos Correios lembras-
sem, da mesma forma, o bi-
centenário do primeiro
grande músico das Amérl-
cas, pe. José Maurício?

ACMI-IA 09
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Esta (oto Joi distribuída por uma agência chinesa: manijest-rãa
da Ciuirda Vermelha, de apoio ao Vietname do ....r-ie

GERALDO MATRXNK

itf COBERTURA DA CHINA, OU AS
MIL CARAS DO VIAJANTE WONG

"Anunciado o Assassinio do ex-Prefeito Pena*
Chen."

A notícia veio da UPI (JB, 13-1-67), transcrita
do South China Morning Post, de Hong-Kong, e atri-
buída a um viajante recém-chegado de Cantão. Êste
viajante é Wong Chi-ming, um sapateiro de 50 anos
que fora a Cantão visitar as filhas. De repente, êle
se tornou mundialmente conhecido. Seu depoimento
é uma explosão de imagens dantescas:

— Ouvi gritos de dor. O chão ficou manchado
. de vermelho e amarelo. Estaquei num canto, petri-ficado e sem saber se seria seguro voltar as costas

a tudo aquilo e correr para casa. Vi também várias
pessoas caídas no chão, aparentemente mortas e
ignoradas.

O principal especialista em assuntos chineses da
UPI, Charles R. Smith, escrevia pouco depois (JB,11-2-67) uma notícia de informação e ao mesmo
tempo de espiação:

"Procure-se uma dúzia de viajantes procedentesde Cantão e teremos uma dúzia de versões sobre o
que na realidade está acontecendo por trás da cor-
tina de bambu."

O Time quis descobrir o que havia "por trás da
cortina de bambu" e dedicou sua capa de 13 de ja-neiro a Mao Tsé-tung, escrevendo na chamada: "Chi-
na no Caos." Mas a primeira frase do seu editorial
era desalentadora:

"líinguém sabe exatamente o que está acoríte-
cendo na China."

No entanto, jamais a imprensa mundial dedicou
tanto espaço e tanta atenção aos assuntos da China,
onde um punhado de jornalistas — quarenta e três
correspondentes estrangeiros — acompanha do jei-to que pode as -manifestações de 700 milhões de
pessoas, fornecendo o material para a melhor repor-
tagem desta década, "senão do século", como obser-vou o próprio Time.

COMO DESCOBRIR O CAOS?

Apesar do grande destaque aos assuntos da Chi-na, todas as matérias publicadas nos jornais do mun-do inteiro estão sob o signo da reserva e da descon-
fiança. A UPI nota que "a cobertura direta é impôs-
sivel" e as melhores fontes continuam sendo os apa-relhos de rádio, os jornais chineses e as entrevistas
com diplomatas e homens de negócio que estiveramna China recentemente. Na falta destes, qualquerum é boa fonte: o advogado brasileiro Danilo Gui-lhermino dos Santos, que defendeu os nove chine-ses presos no Brasil em abril de 1964, ganhou umaviagem à China e deu ao JB um furo internacional,
publicando uma entrevista exclusiva com o Ministrodo Exterior chinês, Marechal Chen Yi (C. lina VèPróxima a Luta Contra Russos, 11-12-66).

Vários jornais do mundo inteiro têm adotado êsteexpediente. O Figaro deu uma página com uma jo-vem recém-chegada da China, que se declarou "per-
plexa" com o que viu; mas sua perplexidade devia-se ao fato de, com três semanas de China, não ter
podido entender bem as coisas. Os jornais conhecembem as limitações destes depoimentos ("o aerouortode Pequim é limpíssimo, não há moscas, os chinesessao muito simpáticos" etc.) mas eles sempre conse-
guem fornecer qualquer coisa de interesse humanoaos; leitores. A cobertura se complica nos assuntos
políticos e nas agitações armadas que vêm ocorreu-

tío na China desde o aparecimento da Guarda Ver-
melba, em setembro do ano passado.

Do mesmo modo pelo qual o JB foi transcrito
em todos os jornais do mundo, quando publicou a
entrevista com Chen Yi, qualquer jornal ou revista
pode fornecer um noticiário nôvo se tiver a sorte de
contar com um bom depoimento. Sorte é bem a
palavra. Tóquio está hoje mais perto de Pequim do
que Hong-Kong, que fica ha»fronteira: os jornais ja-
ponêses têm nove correspondentes em Pequim. E na
hora de compor a notícia, qualquer fonte de infor-
mação deve ser considerada.

Charles R. Smith escreveu recentemente um
artigo sobre a China, e suas fontes foram estas:

1. Informação do Correspondente em Pequim
do jornal Mainichi, do Japão, baseadas em notícias
do jornal Wen Huei Pao, de Xangai, e em cartazes
de rua (tatsbao);

2. Um telegrama da Agência Nova China,
transmitido de Pequim, captado em Tóquio e envia-
do a Hong-Kong .através do sistema de telecomuni-
cações da UPI no Extremo Oriente;

3. Um despacho do correspondente em Pequim
da Agência Ceteka, tcheca, enviado de Londres paraNova Iorque pelo cabo transatlântico, de Nova lor-
que para Manilha por cabograma e radioteletipo,
e de Manilha para Hong-Kong pelo sistema de tele-
comunicações da UPI no Extremo Oriente;

4. A narrativa de um morador de Hong-Kong,
que foi visitar a mãe em Cantão. ,

O artigo de Smith, publicado no JB de 22ÜJ67
sob o título Uma Cobertura Realmente Difícil, con-
tava também que freqüentemente os artigos da UPI
contêm notícias colhidas em algum jornal chinês,
que circule em Hong-Kong "ou algum parágrafo
quase no íim de um longo artigo, publicado, com
grande atraso, em um obscuro jornal do leste euro-
peu". É que êste "parágrafo quase no fim" pode bem
ser o dado que faltava numa matéria colhida em ou-
tra fonte. O quebra-cabeças é geral e nem sempre é
possível saber o que publicam os tatsbao, colados nos
muros e que revelam fatos não divulgados pelos jor-nais chineses. Estes jornais nos muros são impor-
tantes, embora não sejam diretamente noticiosos:
seu objetivo é atacar ou encorajar. Interpretá-los
também leva algum tempo. Smith dá um exemplo:

"Premier Chu, tenha a bondade (sic) de expli-
car por que o Sr. defende Li Hsien-nien." v

Para quem está fora do Governo, diz Smith, tra-
ta-se da primeira indicação de que Li (que o arqui-
vo revela ser técnico em assuntos de comunicação e
Vice-Primeiro Ministro) optou pelas forças contra-
rias a Mao ou, pelo menos, opôs-se aos excessos da
Guarda Vermelha. E o Premier Chu En-lai aparên-
temente tentou tirá-lo do aperto.

PRESENÇA SOCIALISTA É MAIS FORTE

Estas dificuldades deslocaram muito os centros
de escuta da atualidade chinesa. Hong-Kong e Tó-
quio são os principais centros, mas há especialistas
em Washington, Paris, Londres e Viena, além das
capitais dos países socialistas, que merecem ser ou-
vidos. Nenhum deles pode fazer o trabalho mil vê-
zes mais importante reservado aos correspondentes.
Pequim é hoje o sonho de todos eles.

Mais da metade dos correspondentes admitidos
na China vieram de países socialistas, nove deles são
japoneses e só meia dúzia — incluindo um único
americano, canadense — de países náo socialistas.

A revista Newsweek (23 de janeiro) conta como um
jornalista japonês, voltando1 a Tóquio, descreve as
razões que transformam em pesadelo o sonho de
trabalhar na China.

— Se você vai cobrir Pequim — diz- êle — está
no mesmo caso do repórter que chega a uma cidade
em chamas e não encontra nem polícia nem bom-
beiro. Você mesmo deve contar os cadáveres e cal-
cular os prejuízos.

Todos os correspondentes moram e trabalham
no Hsin Chiao Hotel, a cinco minutos a pé do cen-
tro vital de Pequim. O trabalho para eles está restri-
to a uma área de 17 a 25 milhas em torno de Pe-
quim, e mesmo dentro da cidade o transporte é es-
casso. Não há entrevistas coletivas à imprensa, mas
muitos correspondentes já foram tirados da cama,
no meio da madrugada, e chamados ao gabinete de
algum ministro. Lá lhes transmitiam um aconteci-
mento insignificante. Todos são unânimes em afir-
mar a gentileza e boa educação das fontes chinesas.
Mas Charles Taylor, que esteve em Pequim como
correspondente do Toronto Globe and Mail, desa-
bafou que "tentar extrair a verdadeira história de
um porta-voz chinês é o mesmo que tentar extrair
sangue de uma pedra". Apesar de tudo. as notícias
são transmitidas sem censura. Recentemente o cor-
reio recusou transmitir uma foto mostrando o agen-
te postal, irritado, criticando Chu En-lai.

A SORTE DE SER JAPONÊS

Os nove correspondentes japoneses admitidos na
China têm vários trunfos. Todos sabem ler e falai-
chinês e, além disso, podem ser confundidos com os
próprios chineses. Vestem roupas de camponês e pas-
seiam pelas cidades, ouvindo conversas. Adotaram
esta medida depois que a Guarda Vermelha ameaçou
alguns jornalistas japoneses, que teriam publicadonotícias falsas sóbre a China. Foram estes nove jor-
nalistas que conquistaram para a imprensa japonê-
sa a honra de transformar Tóquio no melhor centro
de notícias sobre a China.

O único norte-americano, David Oancia. de 37
anos, chegou a Pequim em outubro de 1965 e até
hoje não conseguiu aprender direito o chinês. Usa
o tempo todo um intérprete que êle descreve como"altamente honesto". Um mês depois de chegar,
Oancia foi a uma recepção na Embaixada soviética
e pôde trocar uma taça de champanha com Chu
En-lai. Ao terminar a recepção, êste lhe disse em
inglês:

Boa sorte.
, Oancia tem tido sorte. Testemunha ocular da

muita coisa, tem o cuidado de atribuir tudo a fon-
tes oficiais ou pelo menos a pessoas de sua confian-
ça. É um dos jornalistas mais lidos do mundo. Escre-
ve para o Toronto Globe and Mail, mas em pool com
o London Daily Telegraph, o Washington Post e o
Neto York Times. Durante dias seguidos tudo o queêle escreve vai para a primeira página; freqüente-
mente, a manchete principal é sua. Trabalha muito
no seu grande quarto no hotel, ajudado pela mulher
na classificação de notícias e no controle de infor-
mações. Sabe que mais cedo ou mais tarde terá que
deixar Pequim, pois ninguém fica por lá muitos
anos, e por isso não se preocupa quando seu filhinho
de dois anos invade o quarto com uma bandeira ver-
melha, dada pelos empregados do hotel, e grita em
chinês:

Viva o pensamento de Mao Tsé-tung!
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6 — Cad. B, Jornal do Brasi1, quarta-feira, 8-3-67
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| TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA
Avenida Rio Branco, 179 — Tol.! 22-0367

Diariamente òs 21h — Domingos às 18 e 21h
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TEATRO CARLOS GOMES
a super-revista
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I COLE E SILVA FILHO D"2* ,é 5aw
__ apresentam no

Poltrona: NCrS 2,00
Est. a bale: NCtS 1,00
As 6as., síbs., domgs.:

Poltrona: NCrS 3,00
Est. a bale: NCrS 1,50
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DE COSTA A COISA VAI
S d* Ãngeio Romero, Colí e Silva Filho, com um. grande elenco • _

audaciosos sfrip-teasos B
Diariamente às 17h30m — 20h — 22h ¦
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Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS Jjj

Jjj o GRUPO DE AÇÃO apresenta »
n

3 ULTIMAS

SEMANAS

B
K
m
B

"ARENA COiNTA W_m
ki de Augusto Boal e Guarnieri b
5 com: Jorge Coutinho, Estor Mollinger, Procípio Mariano • outrois 

g
Música: Edu lôbo — Direção: Milton Gonçalves ,

Hoie, à» 21h30m — Reservas:. 22-6609 ¦
TEATRO CARIOCA — R. Senador Vergueirc, 238 ¦
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5 VAN JAFA (C. Manhã) - "Um dos espetáculos mais ¦

expressivos da temporada" 5"AS CRIADAS"
com: Erlco Freitas, Carlos Vereza e Labanca. ¦

Direção de Martim Gonçalves g
Cenário e figurinos de Roberto Franco •

no TEATRO DE BOLSO - Hoje, às 21h30m JJ
Praça General Osório — Ipanema B

Refrigeração perfeita — Res.: 27-3122 £
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MARIA FERNANDA apresenta

I O VERSÁTIL
: MR.SLOANE
í, Dir.s CARLOS KROEBER - Cen. e fig. de PERNAMBUCO DE OIIVEIRA

Do Jorge Andrade
Prêmio Serviço Nacional de Tealro 5?

Direção e cenários: Gianni Ratto ®
Figurinos: Bella Paes Leme, com um grande elenco ^
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f gno TEATRO SANTA ROSa|
Z R. Vise. Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641 - (Gerador Próprio) 

"

5 0 HOMEM DO
1 PRI NCÍPS 0 AO Fl
bi de Millôr Fernandes
g eom: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO

FERNANDO TORRES
HOJE, ÀS 21K30M g
A seguir: "A ÚLCERA DE OURO" «J
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Agora em TEMPORADA POPULAR S
¦

"MULHER ZERO QUILÔMETRO" s
k

de Edgard C. Alves
5 Dir. Floriano Faissal

Sete meses em cena em 65/66
com: ANDRÉ VIILON, DAISY IUCIDI,

£ IUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES
FONTOURA, AYRTON VALADÃO

HOJE, AS 21 HORAS §

g no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721 g
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PREÇO ÚNICO:

NCR$ 3,00

g CAFÉ-TEATR0 CASA GRANDE g
BAR-RESTAURANTE apresenta: ü

g Hoje: ZÉ KTI e a turma do ZICARTOLA jj_
¦ De amanhã até domingo: ROSINHA DE VALENÇA E
ü As terças-feiras: JAIR RODRIGUES

Estacionamento própria B
B

B
B
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BREVE

TEATRO GLAUCIO GILL (ex-Teatro da Praça)
Com ADRIANO REYS, PAULO PADILHA, DEIORGES

CAMINHA • MARIA FERNANDA
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gDEFlNITIVAMENTE SÓ ATÉ DIA 12 g
improrrogável!

MUGNlFICOl
- SIMONAL -1

" Aos domingos às 16h30m: CLUB DO JAZZ E BOSSA 3
a.

Avenida AfrSnio de Melo Franco, 300¦
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| SHOW & BOITE S
S

•_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB?
k!«BBBBBBBBBBBBBBBBflaBBBBBBBBaaBaaBBBBBBaBBBia

NORMA BENGUEL §
e Baden Powell %
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¦I lerem ido • São Paulo para receber e prêmio ROQUETTE PINTO

como 
"Melhores do ano". Volta amanhã as 17h • 21h30m

S TEATRO PRINCESA ISABEL - Reservas: 37-3537

DE 3.° A DOMINGO
Dir. Music. — Guerra Peixe
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Rua Barala Ribeiro, 90 — Tel.: 36-3483 g
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RUY BAR BOSSA

apresenta de terça a domingo
B¦
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g O Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria ¦

de Educação e Cultura, convidou g

I "UMA NOITE PERDIDA ¦
//

g"

El

OH QUE DELICIA DE GUERRA
para participar dos festejos de inauguração do

Teatro Castro Alves de Salvador
Hoje, amanhã e sexta-feira não haverá espetáculo

"OH QUE DELÍCIA DE GUERRA" voltará ao cartaz do
Teatro Ginástico, dia 11 às 20 e 22h30m
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um show Mièlo & Bôscoli com o coniunlo de Menescal
Rua Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana

Reservas: 2S-0877 (atá às 22 horas)
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I 4rfl| CHURRASCARIA

H

BIG-SHOT
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Figueiredo Magalhães, g
286 - Sobreloja Cine a

Condor-Copa §
HOJE, ÃS 22 HORAS - RES.: 57-6651

H

MlNI-TEATRÍl

PISTA DE DANÇAS!
SAIÃO DE FESTASI
RESTAURANTE!
AMERICAN BAM
BOITE1

TRES SALÕES DIFERENTESI
Agora cem ar condicionado!
Camtjo da Sio Cristóvão, 44!

O MELHOR CHURRASCO OO RIO!
B Com. cinco mit cruxtiircs — V.S. coms « bebo em ambienta requintado, tre»
K men d a monta romântico, familiar a da, muito bcm gosto, dá gorjetaEt a ainda leva troce! Vonha conhecer — hoie mesmo — a CHURRASCARIA
*] BIG-SHOT^ verdadeira a impressionante atração turística, recreativa e

gastronômica a traga a sua namorada, noiva ou esposa, para juntos

ESTUDANTES

NCR$ 2,50

"DE BRECHT A
STANISLAW PONTE PRETA'
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¦¦
FESTIVAL DA BESTEIRA" ffl

pi com Aldo de Mnio, Camila Amado, Jaime Barcelos e Milton Carneiro g
|í: Dir.: Antônio Pedro — Música: Roberto Nascimento H
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vivorem momentos poéticos da raro encantamento a amor. C
lornacional, música suave, três salões diferentes, sendo um sõ para
dançar o drinkarl Estacionamento com guardador. Filiado ao D1NER5,
INTERLAR a REALTUR. Diariamente, almoces, drinques a Jantaros, das

D
B

Coíinha

11 da manhã às 4 da madrugada! CHURRASCARIA BIG-SHOT
CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO N.o 44 <»
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ROSA DE OURO

Ha
a
n
a
_
n
H
B
a
Ha
B

a

iMiiaMMLA^

de Herminio Bello de Carvalho
HOJE, ÀS 21H30M

Av. Prado Júnior, 258 — Tet.: 57-4019
Agora gersdor próprio (AR REFRIGERADO PERFEITO)

Sábado, dia 12, das 18 às 21 horas
Convite para TARDE JOVEM com A. Romero

Dangas, surpresas
SEM COUVERT - SEM CONSUMAÇÃO

.".r-ir~- -,..,..\'r.:.-_,; .-::•¦$ \> -;J:.v •¦:,;¦¦¦•¦-¦' ¦¦!
AV/PRINCESA*'ISABÉÍ, 2«3 - ÍEL.: S7Ó132
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_ TEATRO JOVEM - P. de Botafogo, 522 - Res.: 26-2569 5
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OFICINA O LADO CARIOCA DO SOVIÉTICO!!! _,
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PLAYBOL
-A- BOLICHE
¦fc RESTAURANTE AO AR LIVRE
¦jV música jovem

Venha tomar seu chopp • ouvir música moderna
com som esfercofônico
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QUARTO
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W CORTE DO CANTAGALO - LAGOA ¦
au

B Estacionamento privativo: R. Gastão Baiana, 496 — Gerador próprio B
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RUY BAR BOSSA 5

Estréia, dia 10, às 21hl5m — Reservas: 52-3456
TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado
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ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA 1
TEMPORADA DE GALA 1967

Grcrtdes cartazes nacienais e internacienris
Assinatura para 18 Concertos de Gala no

TEATRO MUNICIPAL

Assinatura para 10 Concertos Série Especial

Sj 
Informações • reservas de lugar: Av. Rio Branco, 135 — s. 918-20 _
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"UMA NOITE PERDIDA
COM TUCA E MIÊLE"

um show Mièla & Bôscoli como conjunto de Menescal
Rua' Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana

Reservas: 25-0877 (ató as 22 horas) ¦
B

9 Telefone para 22-1818
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

O QUE
HÁ .
PELO
MUNDO

O OUTRO DE GAULLE
A mesma altura, o

mesmo bigode ralo, o
mesmo nariz adunco e
quase a mesma carreira

com a diferença de
pertencer a uma outra
arma — o oficial de Ma-
rinha Phillipe De Gaulle
faz, entretanto, questão
de não se tomar algo co-
mo uma segunda imagem
de seu famoso pai. Quan--
do há pouco tempo foi
nomeado comandante da
fragata Suffrcn, íalou-se
muito mais na potência-
lidade do navio do que
em seu nome. E Phillipe
prefere que assim seja.
Desde cedo mostrou-se
bastante independente, e
prova disto foi ter parti-
eipado da guerra como
um simples marinheiro,
enquanto seu pai liderava
de Londres o movimento
pela libertação da Fran-.
ça. E quando, anos mais
tarde, De Gaulle pai vol-
tava ao poder, Phillipe
seguia normalmente sua
carreira na Marinha, gal-
gando um a um os seus
escalões. Apenas uma vez
os dois participaram jun-
tos em \ima missão ofi-
ciai — na viagem a Mos-
cou que o General reali-
zou o ano passado, Philli-
pe o seguiu apenas como
um oficial do Estado-
Maior das Forças Arma-
das francesas.

Calmo e bem-humora-
do, amigo como o pai de
um bom prato, Phillipe,
na intimidade, gosta de
imitar os maneirismos do
velho, mas enquanto este
último consultava ansio-
so os barômetros pré-elei_
torais — que acabaram
por se definir a seu favor
— Phillipe sem dúvida
preocupava-se com as
coisas do mar, multo
mais a seu gosto do que
a complicada mecânica
da politica.

TCHECOESIO V A-
QUIA NA EXPO-G7 —
Prosseguem acelerados os
preparativos para a ex-
posição mundial que se
realizará ein Montreal a
partir de abril e que con-
tara com a participação
dc quase todos os países.
O pavilhão tcheco, que fi-
cará localizado na Ilha de
Notre Dame, no Rio São
Lourenço, terá como atra-
ção principal a Sala dos
Séculos. Nesta divisão
serão exibidos, entre ou-
tra riquezas, as jóias dc
coroaçãó dos reis da Boê-
mia do século XIV, a es-
tátua de Vênus de Vesto-
nice, com vinte séculos,
famosas obras de arte gó-
ticas e monumentos ar-
tisticos do Renascimento.
Serão também incluídas
mostras da arte vidreira
na qual são famosos os
artesãos tchecos. Através
dos diversos objetos em
exposição poderão ser ad-
mirados a maestria dês-
ses artesãos, desde as
origens, no século XI,
passando pelo descobri-
mento do cristal da Boê-
mia, no século XVII, tra-
balhos do lendário gra-
vador Kaspar Lehmann,
até as obras de atuais
destacados artistas do vi-
dro.

O cinema animado, se-
tor em que se têm desta-
cado nomes como o de Ji-
ri Trnka, também mere-
cera uma atenção espe-
ciai dos organizadores do
pavilhão. Desenhos e bo-
necos de artistas tchecos,
desde os desconhecidos
criadores do teatro de
marionetes dos séculos
passados até as mais re-
centes criações dos estú-
dios de Praga.

BIFE PRÉ-HISTÓRICO
— Os trabalhadores de
uma fábrica pesqueira
perto de Norislk, região
soviética que se localiza
dentro do círculo ártico,
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Charles c Phillipe: a semelhança apenas noi traços

encontraram uma enor-
me carcaça de mamute
que foi preservada no gê-
lo há vários séculos. Co-
mo o fóssil apresentasse
inegáveis marcas de den-
tadas de raposas, o Pro-
fessor Michurin, do Ins-
tituto de Zoologia, teve a
idéia de prová-la. O bife
pré-histórico só tinha um
inconveniente, segundo o
professor — nervos de-
mais.

PRÊMIO AO SILÊNCIO
— O Festival Internacio-
nal da Televisão Católica
realizado em Monte Car-
lo premiou a comédia
Silent Song, rodada pela
BBC e que conta a histó-
ria de um jovem que en-
tra em uma ordem reli-
giosa votada ao silêncio.
A comédia procura mos-
trar o lado humano e pi-
toresco que acrescenta
um toque de humanidade
à austera vida dos mon-
ges.

E SE MOVE — A Terra,
segundo investigações re-
alizadas por um grupo de
geólogos, tem o poder de
respirar. Duas vezes por
dia, sua crosta sobo e
desce em trinta centime-
tros. Vários de seus seto-
res movem-se no sentido
vertical. A Península Es-
candinava sobe anual-
mente um metro acima
do nível do mar enquanto
quase todos os continen-
tes nadam, isto é, mo-
vem-se para o oeste e pa-
ra o Equador. Foi consta-'
tado ainda que a Groen-
lândia se afasta da Eu-
ropa 36 metros por ano,
enquanto as Ilhas do Ha-
vai mergulham no ocea-
no cinco centímetros a
cada cem anos.
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Panorama que ha para ver
do cinema

Jornal do Brasil, quarta-feira, 8-3-67, Cad. B  7

! PERGUNTE AO JOÃO

PRÊMIO PARA DO-
CUMENTARIO — O primei-
ro prêmio do Festival In-
ternacional de Películas Do-
.umentárias Curtas, reali-
zado em Tours, França, foi
concedido a Tom Scott Rob-
son of Document, pelo fil-
me Low Water. Mais de 300
filmes, produzidos por mais
de 30 países, concorreram
ao prêmio. Low M?ater foi
filmado na costa de Dur-
ham, Inglaterra. Conta a
história de um homem que
tira o sustento da coleta de
carvão lançado pelo mar
nas praias. Coube a John
Hollis ler o comentário,
com música especialmente
composta por Carey Blyton.

"ALFIE" O MELHOR — O
filme Alfie (Como Conquis-
tar as Mulheres), tendo Mi-
chael Caine no principal
papel, foi escolhido pelos
cronistas e críticos cinema-
tográficos britânicos como"a melhor produção .brita-
nica de 1966". Michael Caine
faz o papel de Cockney, um
conquistador. Antes, Caine e
a atriz Vivien Merchant já
haviam sião homenageaàos
como O Mellior Ator do Ano
e Melhor Atriz Participan-
te, pela Sociedade de Críti-
cos Cinematográficos Na-
cional. Proãuziâo e ãi-
rigiâo por Lewis Gilbert,
Alfie se baseia no argumen-
to ãe Bill Baughton, está em
exibição em Nova Iorque e
inclui ainãa em seu elen-
co, Mülicent Martin, Julía
Foster, Jane Asher, Shirley
Anne Flelâ, Eleanor Bron e
Shelley Winters.

QUASE PRONTO — Bla-
ke Edwards já encerrou a
principal parte fotográfica
do filme Peter Gunn, cujas
filmagens foram iniciadas
em novembro do ano passa-
do. No principal papel está
Craig Steven tendo como
companheiros Laura Devon,
Edward Asner, Sherry Jack-
son, Albert Paulsen, H.len
Traubel e Marion Marshall.

CASTELO HISTÓRICO PA-
RA CENÁRIO — O Caste-
lo âe Blenheim, local his-
tórico onde nasceu Winston
Churchill será utilizado nas
cenas ãa produção Half a
Sixpence, pela primeira vez.
O filme baseia-se na nove-
la âe H. G. Wells, Kipps,
êxito nos palcos âa Broad-
way. Direção âe George ¦
Síâney, com Tommy Steele,
Julia Foster e outros. No
filme,'o castelo serve como
resiãência ãe uma rica se-
nhora que organiza um jan-
tar para festejar o noivaão
de um nouveau riche, anti-
go assistente ãa filha ãe um
fiâalgo.

"THE ODD COUPLE" —
Jack Lemmon e Walter Mat-
thau foram escolhidos para.
os principais papéis de The
Oãd Couple. A história foi
escrita por Neil Simon e es-
tá em cartaz na Broadway
há três anos e é considera-
da a comédia que teve maior
sucesso nos últimos dez
anos. A versão cinematográ-
fica será dirigida por Gene
Saks, que tem vários traba-
lhos de sucesso no campo
teatral. No cinema, este é
o seu segundo trabalho. O
primeiro é Barefoot in the
Park, que êle dirige no mo-
mento. Este é o primeiro
trabalho de Jack Lemmon
para a Paramount. Êle faz
o papel de um homem que
se separa da mulher e mu-
da-Se para o apartamento
de um amigo divorciado.
Este amigo é Walter Mat-
thau.

"NEVADA SMITH" FAZ
SUCESSO — O filme Nevada
Smith está batenâo recor-
ães âe bilheteria em Hong-
Kong, áepois .de uma exibi-
ção de apenas quatro se-
manas. A produção âe Jo-
seph Levíne alcançou a ren-
da âe VS$ 86 259. No papel¦ principal está Steve • Mc-
Queen.

BRIAN DONLEVY DECA-
NO — Brian Donlevy feste-
joü o seu 35.° aniversário
como ator assinando o con-
trato para desempenhar um
dos papéis principais em
The Bushwhackers, western
em côres, dirigido por Les-
ley Selander. Também par-
ticipam do filme Howard
Keel, Yvonne De Cari',.,
John Ireland, Marilyn Max-
weil, Scott Brady, e Roy Ro-
gers Jr.

ACINCIA ep
JORNAL DO BRASI Lot

SAO CRISTÓVÃO

BÍíBÍ"
FARÁ ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS •'

KUA S. IUU GONZAGA, 15.
— Sobr»J»

DAS .1.10 AS 17.30 HORAS
SAUAD05: DAS il AS 11 IIOÍSAS

CINEMA
ESTRÉIAS
O TÚMULO SINISTRO (The Toinb
of Ligoia), do Roger Comum.
Mais uma adaptação Edgar Allan
Poe (o conto Ligoi_) produzida e
dirigida pelo especialista Corman. .
Com Vincent Price, Elizabelh
Shepherd, John Westbrook. Côres.
Art Palácio-Copacabona, Art Pala-
cio•Ti juca, Art Paln-to-Múier, Pala-
<io 'Higionnoolls, Efrunt-lpanamo,
M.ititdo, São Bento (Niterói). (18
anes).
RESPONDENDO VA BALA (Th.
Plainsman), de David Lowell Rich.
Westorn revivendo as figuras le-
gendérias do Wild Bill Hickock,
Buffalo Bill o Cnlomity Jane. Com
Don Murray, Guy Stockwel!, Ab-
by Dalton, Bradford Dillman, Henj-
ry Silva. Côres. Odeoh, Roxy:
Uh - 16h - 18h - 20h - 22h.
Imperator e Cascadura: ISh —
17h - 19h - 21h. lcaral, (Nite-
rói): 19hl5m _ -lrtO.m. (10 anos).
CÕÍ/.0 FAZER O AMOR (Com-
ment Réussír en Amor), de Michel
Boisrond. Comédia com Dany Sa-
vol, Jean Poiret, Jacqueline Moil-
lan, Michel Serrault. Condor-Copa-
cabana: 14h - lóh - 18h - 20h
22h. Impírio: l<th — 15h40rn —
17h20m - 19b - -OMOrn —
22h20m. (Livre).
JOGO PERÍGÕ50 (Ju.go Migro.
»o), de Luís Alcoríia (1.9 episó-
dio) Arturo Ripstein e F. Fi-
chorn (2.° •pisódio). Duas histó-
rias independentes. Produção me-
xicana filmada no Brasil. Com Sil—
via Pinai, Leonardo Vilar, Eva Vil-
ma, Milton Rodrigues, Julissa. —
São Luís, Rian, Palácio, Leblon,
América: 14h - lóh - 18h - 20h

22h. Sanla Alie.: 15h - 17h —
19h - 21h. Outros: Coliseu: 14h

l-h40m - 17h20m - 19h —
20h40m. Central: 14h - lóh —
1 Bh - 20h - 22h. (1B anos).
UMA IOURINHA ADORÁVEL (BH-
lie), de Don Weiss. Comedia mu-
aical. Com Pattyflukc, Jim Backus,
Jane Greer, Warren Berlinger. Cô-
res. Capitólio, Copacabana, Mira-
mar. Carioca: 14h — 15h40m —
17h20m - 19h - 20h40m —
22h20m. (Livre).
O AMOR COMEÇA NO VERÃO
(Prod. tcheca), do Ladislav Rych-
man. Comédia musical. Com Via-
dimir Puchoit, Milos Zavnnil, Iva-
na Pavlová. Côres. Scala- e Brita-
nia. (Livre).

TEATRO E "SHOW"

UM AMOR SUSPICAZ - Comédia 
'

de Bill Manhoff. Uma moça der
vida fácil invade o apartamento
de um rapaz metido a intelectual.
Dir. de Mauriee Vaneou. Cotn

O COLT C A MINHA IEI (Prod.
italiana), de Al Bradley. Western,
com Anthony Clark a Lucy Gilly. ¦
Córes. Plaia (desde 10 horas da
manhã), Olinda, Flórida e Masco-
ta. (14 anos).
ESTRANHA VINGANÇA, de Ta-
kashi Imai. Japonês em preto e
branco. Hoje a partir de Mh até
a meia-noite no Alaska. (18 anos),

RÊÃPRESENTAÇOES
DUELO DE TITÃS (The last Tram
from Gun Hill), de John Sturges.
Western em côres. Com Kirk Dou-
glas, Anthony Quinn, Caroly Jo-
nes e Earl HolHman. Colorido. —
Coral: 14h - lóh - 18h - 20h

22h. Rio (Tiiuca) e Marrocos.
(M anos).
Ã7"S-NHORAVEt SEUS- MARIDOS
(What • Way ta Co), de J. Lee
Thompson. Comédia-passatempo.
Côres. Com . Shirley MacLaín, ¦
paul Newmtmn, Robert Mitchum,
Dean Martin, Gane Kelly, Bob
Cummings. Dick Van Dyke. Co-
lorido. Rivlera: 1 .h - lóh —' IBh

20h 22h. (.18 anos).
A ESPIA DE CALCINHAS DE REN.
DA (The Spy on Lace Pantits), de
Frank Tashlin. Comédia — uma"
das menos interessantes de Tash-
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Doris Day, A Espiã
' de Calcinhas de Renda

lin. Com Doris Day, Rod Taylor,
Arthur Godfrey. Colorido. Rica.
mar: 14h - lóh - IBh - 20h -
22h. (Livre).
O PAGADOR DE PROMESÍAS, do
Anselmo Duarte. Comunicativa
adaptação da peça de Dios Go-

Hr^v

Ioná Magalhães, ent
Amor Suapicaz

Ioná Magalhães e Carlos Alberto.
— Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1818, R. Teatro). 21h30m
sáb. 20h • 22hlSmr> vesp.: quinta
feira, lóh e domingo, 17h.
OH, QUE DELtCIÃTiFÕ-ERRÃ-^
Musical de. Charle» Chilton a
Joan Littlewood: Primeira Guerra
Mundial vista com bom humer.
Espetáculo original da rara ale-
gria • vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra (melhor diretor da
1966 em São Paulo com este es-
petiículo). Com Napoleão Mcniz
Freire, Eva Vilma, Célia Biar, Ro-
titã Tomás Lopes, Helena Inés,
Mauro Mendonça, Ttalo Rossi •
outros. — Ginástico. Av. Graça
Aranha, 187 (42-4521), 21hl5m;
sáb., 20h e 22h30m; vesp., 5a.,
17h e dom., 18h.
AS CRIADAS - Da Jean Genet.
Duas criadas que tentam, dentro

MÚSICA E RÁDIO
VICKY ADLER - Recital de piano.
Bach, Beethoven, Chopin, Guarnie-.
rt, Prokofiev. — Av. Visconde
Albuquerque, 33, ap. 401 — 5á-
bado às 21 horas.

CÕXTP^^HIA NAC?ONAl DETbÃT.
LET — Bailados de Krieger, Stra-
winsky, Bach e Webern. Municí-
pai, dias 17, 19 e 2. às 20h45m.
O.S.B. — .1 Concerto Sinfôni-
co de Assinatura — Municipal,
dia 25 As lóh30m.

do um clima tr.gico-poético, II-
beríar-se do domínio da patroa.
Dir. de Martim Gonçalves. Com
Carlos Vereza, Érico de Freitas
e Lobanca. Bolso, Rua Jangndei-
ros, 28-A (27-3122): 22h; sab.,
20h30m e 22h30m. Vesp. 5.», 17h
e dom., 18h.
ÜÃSTO ATRAS - Peca de Jor.»
Andrade premiada no recente con-
curso do SNT. Um homem mer-
gulha no passado para compreen-
der melhor o presente e saber
preparar-se para o futuro. Uma
das mais sérias tentativas da nova
dramaturgia brasileira, numa mon-
tagem de grande força • imagi-
nação. — Direção de Gianni
Ratto. Com Leonardo Vilar, Re-
nato Machado, Iracema de Alen-
car, Isabel Teresa, Isabel Ribeiro
e grande elenco. TNC. Av. Rio
Branco, 179. (22-0307). - 21h
Vesp. dom. 18h. Até 15 de
maio.
FAMÍLIA ATÉ CERTO PONTO--
Comédia (anteriormente apresen-
tada sob o título Família Pouco
Família), de Gerald Savory, adap-

- tajão de Marc-Gilbert Sauva.on,
Dir. de Antônio de Cabo Com
Renata Fronzi; Rubens de' Falco
« outros. Serrador, Rua Sen.
Dantas, 13 (32-8531); 21h30m;
sáb., 20h a 22h30m; Vesp. 15a„
lóh e dom., 17h.
ARENA COMTA ZUMBI - Come-
dia histórico-musical de G. Guar-
nieri e A. Boal, música do Edi
Lobo. Apresentação do Grupo de
Ação. Dír. de Milton Gonçalves.
Com Jorge Coutinho, Ester Mel-
linger, Procópio Marlzno, Maria
Aparecida, Haroldo do Oliveira e
Carlos Negreiros. Carioca, Rua
Sen. Vergueiro n. 238, (25-0609).
21h30m. Sábado: 20h e 22h:
Vesp. 5a. 17h e dom. IBh.
DE BRECHT A STANISLAW PON.
TE PRETA — Espetáculo com poe-
mas de Brecht, trechos da Sérgio

ORQUESTRA DE CÂMARA DO
CHILE — Concerto apresentando
Albinoni, Telemann, Vivatdi, Bach,
Mozart — ABC Pr.-Art» — Muni.
cipal, dia 27, às 21 h.

DISCOTECA PÚBLICA DO ESTA-
DO DA GUANABARA - Música
erudita, /berta das 9 às 19 ho-
ras. Avenida Alm. Barroso n.°
81 — 7." andar. Filmesi sextas-
feiras, às 17 horas.

ARTES PLÁSTICAS E MUSEUS
COLETIVA — Obras do acervo —
Galeria Bonino — Rua Ba rafa Ri-
beiro, £78. 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.» 21-A.

COLETIVA — Pintores primitivo»
brasileiros. — Vernon — Avenida
Atlântica n.° 23Ó4-A.

ACERVO — Galaria Doion — Ave-
nida Copacabana, 1 133, loja 12 —
Diariamente das 18h às 24h.

GRAVURAS E DESENHOS - Da
Portinari, Inge Roesfer, Frank
Schaefer, Warter Marques e ou-
tros. — Galeria Giro — Francis-
co Si, 35, tj 1201.

DESENHOS INFANTIS - Dese-
nhos e pinturas dos alunos das
escolas primárias da Guanabara

Museu Nacional d. Belas-Artti
Avenida Rio Branco.

ACERVO - Dianira, Milton Òã
Costa, Panietti, Di Cavalcanti,
Anita Malfatti, Portinari, Pletrina
Checcacci, Antônio Mala, A. BI-
chels, Holmes Neves e outros —
Varanda — Rua Xavier da Sil-
veira, 59. - Hor.t das 8 às 22 h,
sábado até às 13h. Fechada aos
domingos.

rada
23-B.

Av. Atauifo da Paiva,

mes, valorizada pela convicção d*
Leonardo Vilar no protagonista.
Com Glória Meneses, Dionisio
Azevedo, Norma Bengell, Geral-
do d'EI Rey. Cin. Lagca Drive-
In: às 20h30m * 22h30m. (14
anos).
RIACHO DE SANGUE, de Fer-
nando de Barros. História de pai-
xão e violência, em torno da fi-
gura messiânica do Beato Divi-
no (Turf bio Ruiz), no cenário
(colorido) do Nordeste. Super-
produção de Aurora Duarte, com
Alberto Ruschel, Maurício do
Vale, Gilda Medeiros, Jaqueline
Myrna — Metro Copacabana, Me-
tro Tijuca, Azteca, Paratodos a
Mauá: 14h - lóh - 18h - 20h
22h. O Pathé desde 12h. (14
anos).

CONTINUAÇÕES 
~

TODAS AS MULHERES DO MUN-
DO, de Domingos de Oliveira.
A primeira comédia do cinema,
brasileiro com personagens au-
tênticos: revelação de um jovem
diretor, estréia (cinematográfica)
de uma atriz, Leila Diniz, de gran-
dei possibilidades. Também um
filme de bom clima carioca •
numerosos charmes femininos (Jo-
ana.Fomm. Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irnia Alvarer e muitas ou-
tros). ópera: 14h - 15h40m —
17h20m - 19h - 20h40m -
22h20m. Caruso-Copacabana, Paris-
Palace, Bruní-Saanz Pana, Brunl-
Méier, Regência, São Pedro, Pa-
rafso, Festival. (18 anos).
ADEUS GRINGÕT(Ã-ioi Gringo),
de George Finley. Víastem eu.
ropeu. Com Giuliano Gemma,
Evelyn Stewart, Peter Cross. Cô-
res. Bruni-Flamengo: 14h —
lóh - 18h - 20h - 22h. (1B
anos).
0Õ7 CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thunderball), de Te-
rence Young. O quarto filme da
serie James Bond, reabllitando-o
do passo melo em falso que foi
007 Contra Goldfinger. Um bom
espetáculo no gênero. Na lu-
ta contra o arquicriminoso AdoT-
fo Celi, 007 (Sean Connery) tem
horas de recreio com Claudine
Auger, Luciane .Paluzzi, Martina
Beswick, Molly Peters. Côres. —
Vencia: 14h - 16h30m - 19h-
21h30m. (18 anos).

Porto e a peça A Exceção • a
Regra, de Brecht. Dir. de Antô-
nío Pedro. Com Jaime Barcelos,
Míiton Carneiro, Camila Amado
e Aldo de Maio. Inauguração do
Mini-Teatro, Rua Figueiredo Ma-
galhães, 28ó (57-ÓÓ51). 21h30mi
sáb., 20h e 22h; vesp. 5», 17h
e dom., 18h.
O HOMEM DO PRINCIPIO AO
FIM — Volta da bela seleção de
textos de Milor Fernandes, num
espetáculo freqüentemente como-
vente, imensamente valorizado por
um esplêndido desempenho de
Fernanda Montenegro. Dir. de Fer-
nando Torres. Cotn Fernanda Mon-
tenegro, Sérgio Brito, Fernando
Torres ,e o Quarteto 004. Santa
Rosa. Rua Vise. Pirajá, 22 (Tel.
47-8041). - 21h 30m a sábs.
20h 30m e 21 h 30m; dom. vesp.
ISh e quinta às lóh.

MULHER 0 KM - de Edgard G.
Alves. Com André Villon, Dayie
Lucidi, Agnes Fontoura, Ayrton
Valadao e Luís Carlos de Morais
— Rival, Rua Álvaro Alvim, 33/37
(22-2721), 21 h; sáb. 20h a 22h;
vesp. 5o. a dom., 16 horas.

COLETIVA - Antenor Finatll,
Alaor R;belro, Deolinda Freire,
Gtlda Lisboa e outros. Salão
Anual dt! Arte da Galeria Corre-
dor — Churrascaria Gaúcha. Rua
das Laranjeiras, 114.
ACERVO - Artistas brasileiros —
Pinturas, gravuras, desenhos t
tapeçaria. Galeria Gemini — Av.
Copacabana, 335-A (57-0188). -
Aberta diariamente das 15 às 22
horas, exceto aos domingos.
ROTÁND CABOT - Gravuras e
objetos —Galeria 64 — Rua Dias
da Rocha, n.° 52, Copacfbana
(37-0338). De segunda a sexta,
de 14h às 21h30m.
ROBERTO MAGALHÃES - Carta-
zes — Museu d. Art. Moderna —
Av. Beira-Mar (31-1871).'
-T-LÂYl-ÍRÃ FERREIRA - Aqua-
relas — Sílio do Ministério da
Educação.
PINTORES ATUAIS - Cybele Ve-
ra Kanica, Vera Meneses, Vera
Roitman, Zélia Weber, Georgete
a outros. Casa Grand. Arquitotu-
ra • Dotoracão — Rua Gen. Poli-
doro, 53, Botafogo — (24-4008).

MUSEUS

ACERVO - Anna Bela Geiger,
Anne Letycia, Antônio Maia, Do-
menico Lazzarini e outros — Mo*

CASA DE RUI BARBOSA - A
casa e as relíquias ligadas i vida
do grande homem público e sua
bibürtcca de cerca de 40 mil vo-

!/umes-'ç :..pSem o museu — Rua
São Clemente n.° 134 (telefones
46-5293 . 26-2548) - Hor.t de

BIBLIOTECAS E PARQUES E JARDINS
BIBLIOTECA CASTRO ALVES -
Avenida Treze de Maio, 23-D —
Tel. 52-9865. Horário; 12 às 18
horas. Fechada aos sábados.
BIBLIOTECA POPULAR DA PE-
NHA - Rua Uranos n.° 1 326 —
(30-6713). - Horário: 12 às 18
horas. — Fechada aos sábados.
BIBLIOTECA NACIONAL - Ave-
nida Rio Branco n.° 219 (22-0821)
— Horário: 10 às 22 horas. Para
o salão de leitura exige-se car-
tão de consulta. Informações na
portaria.

BIBLIOTECA POPULAR DE BOTA-
FOGO — Rua Farani n.° 3-B. —
(26-2443) - Horário 8h30m às 21
horas. Fechado aos sábados.
BÍBlíÕf-CA POPULAR DA GA.
VEA — Praia Santos Dumont, 160

•;v

(27-7814). Horériot 8 às 20
horas. Fechada aos sábados.
BIBLIOTECA ESTADUAL - Aveni-
da Presidente Vargas, 1 621 (tel.
43-0333). Horário: 8 às 20 horas.

Fechada aos sábados. .
BIBLIOTECA POPULAR DO RIO
COMPRIDO - Rua Haddock Lobo
n.» 163 - Telefones 28-5178. -
Horário: 12 às 21 horas. Fechada
eos sábados.
BIBLIOTECA POPULAR DE COPA-
CABANA — Avenida Copacabana
n.° 702, 3.° andar. — Telefonei
37-8607. Aberta até as 20 horas.
BIBLIOTECA DO MINISTCRIO DA
FAZENDA - 12.» an_|,,r da Etj,.
ficio do M. F. - Tel. 22-3168. -
Horário: 10 às 17h30m. Fechada
aos sábados. Especializada em'Dl*
reito. Economia • Finan.ss,

REVISTAS
ELLA'S _ OUTRAS BOSSAS -
revista com texto e direção da
David Conde «Gilberto Brea.
Coni Nélia Psula e outros. Mi*
guel lemos, Rua Miguel Lemos,
51 (47-7453); 21h30m.
Dí COSTA A COISA VAI - Re-
vista de Cole . Silva Filho. Car-
los Gomes, Rua Pedro I, 2. (Tel.
22-7581); diariamente: 20h e 22h,
2.Mei(a — Bonecas da Mini-Saia,
espetáculo de travesti, escrito ¦
dirigido por Jean Jacques.

MUSICAIS
A FINA FLOR DO SAMBA -
Show de música popular, organl-
zado por Sérgio Cabral e Teia-
•a Aragão. Com elementos dai

RÁDIO
RÁDIO JB
JB Informa — 7h30m, 12h30m,
18h30m, 21h30m. ________
Repórter JB — Bh30m, 9h30m,
10h30m, llh30m, 14h30m, 15h
30m, 16h30m, 17h30m, 20h30m,
23h30m, OhSOrn.
informativo Agrícola — òh.Õm,
diariamente.

12 às lóh 30m, exceto às se-
gundas — Entrada franca.
MÜSÉU DE ARTE MODERNA -
Cursos e conferências, exposição
permanente. Avenida Infante D.
Henrique (tel. 31-1871). - Hor.
de 12 às 19 horas, segunda a tè-
bado. De 14 às 16 horas, aos
domingos e feriados.
MUSEU DQ BANCO DO BRASIL
— Recolhe e expõe documentos
• objetos de valor histórico II-
gados ao estabelecimento — Ave-
nida Rio Br»nco n.° 65, 16.°
andar (telefone: 43-5372) — Hor.
ae 12 às 15 h, de seg. a sex-
ta. — Fechado aos sáb. ¦ dom,
Entrada franca.

MUSEU DE CAÇA - Reúne ani
mais tfpicos da fauna brasileira.
Quinta da Boa Vista — Lado di-
.reito da entrada principal do Jar-
dim Zoológico. (Tel.i 31-2645).
Hor. de terça a sexta-feira, das
12 às 17 h. Aos sábados . do-
mingos, 9 às 12 horas. — En-
trada franca.

MUSEU DE GEOGRAFIA - Ex-
põe as paisagens físicas a hu-
manas das grandes regiões geo-
gráficas do Brasil — Avenida Ca-
lógeras n.° 6-B (tel.t 52-4935) -
Hor.t de 10 is 12h 30m, exce-
to aos sábados e domingos. —
Entrada franca.
MUSEU DE GEOGRAFIA E MINE.
RALOGIA — Compreende seções
de Mineralogia, Geologia e Pa-
leontologia. Avenida Pasteur n.°
404. (Tel.t 260309). Hor.t de

DOUTOR JIVAGO (Doctor Jlvago),
de David Lean. Superprodução ba-
seada no romance de Boris Pas-
ternak. Com. Ornar Sha/if, Julie
Chrístie, Geraldine Chaplin. Cô-
res. Vitória: 14h - 17h30m -
21h. (16 anos).
O GRANDE GOLPE DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Grand.
Colpo dei 7 Uomini d'Oro), de
Marco Vicario. Segunda aventura
da quadrilha comindada por Phi-
lippe Leroy. Com Rossana Po-
desta, Gastono Moschín, Gabriel-
le Tinti. Côres. Exclusivamente no
Condor-larno do Machado: 14h
-lóh - IBh - 20h - 22h. (14
onos).
A SOMBRA DE UM REVÓLVER
(AlCombro di una Colt), dã Gian-
ni Grimaldi. Western italiano.
Com Stephen Forsyth, Anne .Sher-
man. Côres. Coral: 14h —. 15h
40m - 17h20m - 19h - 20h
40m — 22h20m. Bruni-Copacaba-
na, Kelly, Alfa (Madureira). (14
anos).

MARK OONEN AGENTE Z-7 (Mark
Donen Agent Z>7. Título di ver-
são americana), de Giancarlo Ro-
mitelli. Aventura. Com Lang Jef-
frles, Lzura Valenzuela, Carla
Hinterman. Côres. Rio Branco,
Reis, Anchieta. (14 anos).
VIAGEM~AO MUNDO DOSARA;
ZERES (Cansoni nei Mondo), de
Vittorlo Sala. Filme-show. Com
Dean Martin, Gilbert Bécaud, Pep-
pino di Capri, Juliette Greco, Ge-
orges Ulmer, Marpessa Dawn. Cô-
res. Rivoü, Bruni-Botafogo, Brunl-
Piedade. (21 anos).
O TROUXA (Lo Colniaud), de
Gérard Oury. Apesar da direção
medíocre, o ex-coadjuvante Louis
de Funès {Justificando sua pro-
moção) e o invariável Bourvil ga-
rantem o bom humor ao longo
do percurso turístico (e crimine-
so) Nápoles-Bordéus. Com Beba
Loncar, Daniella Roca. Em côres.
- Odeon (Niterói): 13h20m -
15h30m - 17h40m - 19h50m -
22h. (Livre).

A HISTÓRIA DE ELZA (Bom
Free), de James Hill. Uma leoa
domesticada, e que deve ser de-
volvida à lel da selva, por seus
pais adotivos, é a heroína dessa
história típica (o originária) do
Seleções. Elza (a boa fera) dá
simpatia ao filme. No elencot

Escolas de Samba Mangueira, lm-
pério Serrano, Portela e Salguei-
ro — Opinião — Siqueira Cam-
pos n. 143 (36-3497) - Somente
às senundas-feiras, 21 horas.
MUGÍJ1FICO SIMONAl - Show
de Mièle o Bôscoli apresentan-
do o 'cantor Wilson Simonal —
Teatro Princesa Isabel, Avenida
Princeia Isabel, 186 (37-3537) -
21h30r.i; sáb., 20hl5m * 22h
30m; vesp.i quinta, 17h • do-
mingo, 18h.
ROSA DE OURO — Remontagem
do bem sucedido espetáculo de
música p_pul_r, com Clementina
do Jesus — Jovem — Praia de
Botafogo, 522 (26-9220)- 21h30m;
sáb., 20h e 22h; vesp.' 5a., 17h
e dom. 1 Sh.

PRÓXIMAS ESTRÉIAS
A SAIDA? ONDE FICA A SAIDAT

Peça documentária de Ferreira
Gullar, Armando Costa a Antônio
Carlos Fontoura, sobra o perigo
do uma nova guerra mundial. Dir.
João das Neves. Com Célia Hele-
na, Oduvaldo Viana Filho, lula
Linhares, Echio Reis e outros. —
Opinião. Estréia em março.
O VERSÁTIL MR. SLOANE -

Comédia de Jo. Orton. Dir.
de Carlos- Kroeber. Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Adria-
no Reis e outros. Praça Gláucia
Gill. Estréia em março.
A PENA EA LEI — Três comi-
dias em um ato, de Ariano Suas-
suna. Direção de Luis Mendonça.
Com Benedito Corsi, Uva Nino,
José Wilker e outros. Figurinos
de Echio Reis. Teatro Jovem. —
Estréia em março.

QUATRO NUM QUARTO -Come-
dia de V. Katalev sobre proble-
mas da juventude. Prod. do Tea-
Iro Oficina. Dir. de José Celso
Martínez Correia. Com ftala Nan-
dl, Renato Borghi, Dirce Migliac-

Música Também • Noticia — dai
lOh às lóh de hora em hora.

Marca do Sucesso — 12h25m,
18h25m, 2lh25m, diariamente.
Voei i Qu.m Sab* - 9h, 17h,
21h, diariamente, da 2a. a 6a.
Pergunte ao João — de 1lh05m
às 12h — diariamente, de 2a. a
óa.-feirs.
Bolsa d. Valor» — 18h45m —
diàriamen.;. *

12 às 17h 30m, exceto aos sá-
bados t domingos. — Entrada
france.

!'¦

BIBLIOTECA DO MINISTiRIO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA - Espe-
cializada em Educação. Cultura a
Arte. Horário: diariamente das
llh às 18h. — Rua da Imprensa
n.° 16, 4.° andar.

BIBLIOTECA DA CASA DE RUI
BARBOSA — Especializada ém Di-
reito, Filologia, Literatura,' His-
tôria. Ciências Sociais e Vida a
Obras de Rui Barbosa. Horário»
diariamente das 12h às 17h —
Fechada às segundas. São Cie-
mente, 134.

BIBLIOTECA DO CONSELHO NA-
CIONAL DE ECONOMIA - Obras
de Economia e Finanças. Estatfs-
tica. Coleção de Referência, Leis
do Brasil e Diários Oficiais. Hora-
riot dias úteis, exceto aos sáb»..

MUSEU DOS TEATROS DO RIO
DE JANEIRO - Elementos . do-
cumentação referentes à vida ar-
tística toatral da Cidade. Aveni-
da Rio Branco (Salão Assírio) —
(Tel.: 22-2885). Hor.: das 13 às
17 horas, exceto aos sábados •
domingos.

H.H..IS HISTÓRICO - Obieros *
documentos ligados a nossa His-
tôria nos períodos do Brasií-Co-
lônia e Brasil-lmpérlo. Raras co-
leções de Arte Sacra e Numis-
mática — Praça Marechal Ânco-
ra - (Tel. 42-5367). - Hor.:
de 12 às 17h 15m, da terça a
sexta-feira. De 14h 30m às. 17h
45m, aos sábados a domingos.
Fechado às segundas-feiras. En-
trada franca.

MUSEU VILA-LÔBOS - Divulga-
ção da obra de Vila-Lôbos. Pa-
lácio da Cultura. Rua da lm-
prensa, 2.° andar. Hor.: das 11
às 17 horas, exceto aos sábados
e domingos.
MUSEU DA CIDADE - Relíquias
históricas e curiosidades referen-
tes a 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 ÍNDIO - Utensílios
de caça e pesca, cerâmica mara-
{oara, ornamentos, máscaras, rl-
tuais a documentos fotográficos

das 11h30m às 17h30m. - Rui
Senador Dantas, 74, 14.° andar.
(42-6188, R. 31).

PARQUES E
JARDINS
JARDIM BOTÂNICO - Fundado
em 1808 por D. Joio VI, possui
cerca de sete mil espécies de va-
getais, numa área de-550000
metros quadrados — Rua Jardim
Botânico n.o 929 (Tel. 27-8521)

Horário: das B às 17h 30m,
diariamente — Entrada: Cr$ 50.

PARQUE DA CIDADE - Um dos
mais belos a pitorescos. Princi-
pat atração: o Museu da Cidade

Estrada Santa Marinha, Gávea.

Virgínia McKenna e Bill Travers,
Côres. Politeama, de 2.8 a sá-
bado: 15h - 17h - I9h - 21 h.
(livre).
TODA DONZELA TEM UM PAI
QUE _ UMA FERA - brasileiro,
dirigido por Roberto Farias, ba-
seado na comédia teatral de Gláu-
cio Gil. Tentativa do comédia so-
físticada, razoável em algumas
cenas. Com Reginaldo Faria, Vera
Viana, John Herbert. Rex: 15h —
17h - 19h e 21h. (14 anos).
Õ~iPADRE E A MOÇA - brasi-
leiro, dirigido por Joaquim Pedro
de Andrade, baseado no poema
de Carlos Drumond de Andrade.
Seqüências de grande beleza, em
filme realizado com sensibilida-
de, mas em grande parte frustra-
do pela fragilidade do roteiro. —
Com Paulo José, Helena Ignez,
Fauzi e Mário Lago. P*.;sandu:
IBh - 20h - 2_h. Sábado e do-
mingo a partir das 14h; e Alvo-
rada: às lóh e 22h. (21 anos).
A DESFORRA, de Gino Palmisa-
no. Melodrama brasileiro. Melo-
drama do Juventude transvlada, a
um passo da pornografia decia-
rada. Com Jacqueline Myrna, Isa-
bel Cris.ina (Guy Lupo), Mara di
Cario, Rildo Gonçalves e Tarcí-
sío Meira. Madureira e Cachambi:
4.a a 6.»: 17h30m e 19hl0m.
Sábado e domingo: 14h50m —
16h30m - 18hl0m - 19h50m -
21h30m. Madrid, 4.» a bfi: 19h
15m e 20h55m. Sábado e domin-
go: 14h50m - 16h30m - 18hl0m
- 19h50m e 21h30m. (18 anos).

ESPECIAIS
SESSÕES PASSATEMPO - Atua-
lidades, desenhos, filmes cultu-
.ais, comédias, documentarei.
Sessões contínuas desde as 10
da manhã. Cine Hora (Edifício
Avenida Central, subsolo). Aoi
domingos e feriados, e> clusíva-
mente programas Infantis.
CURTOS HOLANDESES - (1) O
Vidro, de Bert Haanstra, vence-.
dor de nove prêmios* internaçio-
nais; (2) Big City Blues, de V.
D. Linder; (3) A Casa, de Louis
Van Gasteren; (4) Reflexo no Céu,
de Franz Jan Dupont. Apresen-
tação do Cineclube Canal, hoje,
as 21 horas, no Auditório do Co-
légio André Maurois, Avenida Vis-
conde de Albuquerque, 1 325 —
Leblon, perto do Jóquei.

cio, Francisco Martins e Etty Fra-
ser. Maison da France. E... éia
amanhã.
A CASACA - Comádia de Zulei-
ka Melo. Dir. de Pernambuco de
Oliveira. Com Jorge Paulo. Arena
da Guanabara. Apenas às segun-
das-foiras. Estréia dia 13.

"SHOW"
OS 3 DE PORTUGAL - e Maria
José Vilar — Lisboa i Noi-
Ia — Rua Cinco de Julho n.#
305. Tel.: 36-4453 - .Show com
Maria Jcsé Vilar e Florcncia Ro-
drigues — Dir. de Joaquim Sa-
raiva, às 21h30m e 22h30in

Couv.rt - NCrS 2,50 - Fe-
chado às quartas-feiras.
ÃNTÔNÍo"~MESTRE E MARIA TE~.
RESA. No Fado - Show - Rua
Barão de Ipanema n.° 296. Te-
lefone 36-2026 - Couvert - NCr$
2,50. 
MARIA DA GB_AÇA - Adega d.
Ivora — 5how — Com Maria da
Graça « Sebastião Robalinho —
Couv.rt - NCrJ 1,80 - Fechado
às segundas-feiras. — Rua Santa
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 de
meia em meia hora a partir das
23 horas — Ru. B.aux Arts —
Rua Rodolfo Dantas — Sem cou-
vart e consumação: NCr$ 5.
HÍlINA DE LIMA - "lhow 

a
meia-noite e meia. le Candélabre.

Couvert NCr$ 8,00 - de 2a. à
sáb. Dir. de Sérgio Vasquez.
AS PUSSY, PUSSYrTÜSSYTTT
CATS - Texto da Sérgio Parto.
Com grande elenco, à lh — Cou-
vert: NCrS 12. Consumação: NCr*
3. - Fr«d'i — Av. Atlântica.

PROGRAMA PRIMEIRA CLASSE -
Hoje: às 13h05m: Seminarij, aber-
tura de Rossini * Alborada dei
Gracioso, de Ravel * Sinfonia em
Sol Maior, de Gluck * Miserere,
da ópera O Trovador, de Verdi *
Bosques a Campos da Boêmia, de
Smetana * Sonata am Sol Ma-
nor, 1-49 e em Ri Menor 1-423,
de Scarlalti.As 22h05m: Marcha
Eslava, dt Tchaikovsky * Suite
n.° 2 «m Si Menor, de Bach *

As Font.s de Roma, de Respighi.

das várias tribos de índios. —
Rua Mata Machado n.° 127 (te-
lefone 28-5806). - Hor. de 11
às 17 horas, de seg. a sexta-

Fechado eos sábados a do-
mingos.
MUSEU DE BELAS-ARTES - Pin-
tura, escultura, desenho e artes
gráficas, mobiliário e objetos da
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-
gós, das 15 às 18 horas. Fe-
chado às segundas.
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Mais de 100 mil fotografias,
discos e gravações raras — Ar-
quivo completo do Almirante —
Praça Marechal Ancora, ao lado
da Igreja Nossa Senhora de Bon-
sucesso — Horário: das 12 às
19 horas, exceto às segundas.
MÜSÊÜ DA REPÚBÜCÃ^ÀTitig.
Palácio do Governo, até a mu-
dança da Capital para Brasília.
Recordações de mais de 70 anos
de vida republicana. Rua do Ca-'
tete j|n.« (tel. 254302). Hotí-
rio: de 13 às 19 horas, de terça
a sexta-feira; de 15 às 19 ho-
ras, sábados e domingos. Fecha-
do às segundas-feiras.
MUSEU NACIONAL - Seções d*
Botânica, Etnografia, Antropolo*
gia, Geologia e Mineralogia —
Quinta da Boa Vista — (telefone
26-7010). - Horário das 12 às
16h 30m, exceto às segundas.

(27-3061). - Horário: das 9h àl
17h 30m, diariamente.
OUINTA DA BOA VISTA - An-
tiga chácara pertencente aos lm*
peradores D. Pedro I a D. Pe-
dro 11. Entrada por São C'iitó-
vão.
JARDIM ZOOLÓGICO - VaTiãdã.
espécies de animais da fauna
mundial, a africana a asiática.
í-íca coleção de aves e pássaro*
do Brasil. Quinta da Boa Vista
(em São Cristóvão). Horário: —
aas 9h às 17h30m, exceto às
segundas-feiras. — Entrada paga.

Cr$ 100 adultos e CrS 50 cri-
ancas.
PARQ-E~ÍAJE~^~_ua Jardim Br.
tânico, a 200 metros da entrada
do Túnel Rebouças. Horário: 9
is 17 horas. Entrada franca.
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ENCÍCLICA
VALMIRO SANTOS — Bonsucesso: "A encíclica

ãe Paulo VI Christi Matri Rosari saiu na íntegra em
que eáição ão JORNAL DO BRASIL? É encontrada na
Biblioteca Nacional essa edição ão JB?"

É. O texto da mencionada enciclica — Christi
Matri Rosari — foi publicado no JORNAL DO BRA-
SIL a 20 de setembro do ano passado, numa terça-
feira.

PATRONO
CARLOS TRINDADE —

Marechal Hermes — "Qual
foi um belo conceito tle
Roquete Pinto sobre a fi-
.fura do patrono da im-
prensa brasileira, HipólHo
da Costa?"

Referindo-se ao patriar-
ca do nosso jornalismo, Hi-
põlito da Cesta, e resu-
mindo-lhe a ação numa
frase, escreveu Roquete
Pinto o seguinte: Nasceu
e morreu fora da terra do
Brasil, mas sempre viveu
por ela. Na Academia Era-
sileira de Letras a Cadeira
17, primeiramente ocupada
por Sílvio Romero, tem co-
mo patrono Hipólito da
Costa.

PEGADO

TAULINO S. BORGES
— Leme — "Em frases co-
mo o ladrão foi pegado a
tempo, devemos dizer pe-
gado ou pego?"

Corretamente se diz e
escreve pegado, embora
autores idôneos abonem as
duas formas pegado e pc-
go, também se dizendo pe-
go —, mas preferimos di-
zer e escrever pegado em
frases como: O-ladrão foi
pegado em flagrante.

PLANEJAMENTO 
"'" ~

INÁCIO FARIAS — Le-
blon — "O Sr. Hélio Bel-
trão, escolhido Ministro do
Planejamento do .futuro
Governo brasileiro, após
se formar em Direito e pa-
ra ser funcionário público,
venceu no 1." . lugar um
concurso com 6 000 candi-
datos? Fei?"

Sim. Carioca de 1916,
Hélio Beltrão, após con-
cluir em 1937 aos 21 anos
o curso de Direito e já ini-
ciado num escritório de
advocacia do Rio, insere-
veu-se num concurso do
IAPI, classificando-se em
1.° lugar no total de 6 000
candidatos. O Ministro do
Planejamento do Governo
Costa e Silva tem a idade
de 50 anos, completando 51
a 15 de outubro.

TAUBATÉ

ALMIRO GUEDES —
São Paulo (Capital) —
"Houve um navio mercan-
te brasileiro de nome Tau-
bate bombardeado no Egi-
to pelos nazistas?"

Houve. Em 23-3-1941 o
barco mercant. Taubaté,
do Lóide Brasileiro, nave-
gava pelo Mar Mediterrâ-
neo, rumo ao Porto de Ale-
xandrla, no Fgtto, quando"repentinamente um avião
alemão o sobrevoou e fêz
fogo com os melralhado-
ras". A descrição de tudo
o qua sofreu o Taubaté
encontra-se na excelente
publicação Brasil em Guer-
ra (I), na série A Segunda
Guerra Mundial, da Edito-
ra Ccdsx. — Ao Diretor-
Gerente da Codex, jorna-
lista Geraldo Mateus Tor-
loni, agradecemos a ofer-
ta de Brasil em Guerra,
edição bem documentada e
ilustrada, útil ao nosso tra-
balho de informar- ao pú-
blico. - .

BÍBLIA

ÉDISON BARROS —
Piedade. — "O Velho
Testamento da Bíblia foi
mesmo escrito há 5 mil
anos?"

Nâo — porém há mais
de 3 mil anos -— saben-
do-se que os primeiros
textos do Velho Testamçn-
to podem remontar a cêr-
ca do ano 1 200 antes de
Cristo e os últimos ao ano
200 da mesma Era — sen-
do autores do Velho Tes-
tamento, entre outros,
Moisés, Davi e outros Pro-
fetas.

FONTENELE

INALDO MACEDO —
Brás de Pina. "Em São
Paulo a desapropriação da
Rodoviária na Capital pe-
lo Governador Abreu So-

ãrê foi mesmo para pres-
tigiar o Coronel Fontcnc-
le?"

Foi, segundo declarou o
próprio Governador Abreu
Sodré. Na recente entre-
vista coletiva que deu no
Rio, o chefe do Executivo
paulista, após deixar cia-
ro que a expropriação da
Rodoviária foi apenas a
primeira, medida tomada
para prestigiar a gestão do
Coronel Fontenele no De-
partamento de Trânsito
de São Paulo, acentuou
que o Governo continuará
prestigiando todas as suas
modificações enquanto
elas forem certas, e acres-
centou: "O Coronel Fon-
tenele náo está improvi-

. sando — tendo estudado
4 meses os problemas do
tráfego na Capital paulis-
ta".

PUGILÍSMO
PÉRICLES LINS — São

Paulo (Capital). — "No
boxe, o grande campeão
do passado Joe Louis
manteve o titulo máximo
dos pesos-pesados mais de
10 anos?"

Por 12 anos o Demolido,
de Detroit, Joe Louis,
manteve o titulo de cam-
peão mundial de boxe na
categoria dos pesos-pesa-
ú.s. De 1937 a 1949. A 1.»
luta de Joe Louls como
campeão foi em julho de
1937 enfrentando pela se-
gunda vez o alemão Max
Schmeling, que o vencera
no ano anterior — tendo
Louis obtido a desforra
com um nocaute fulmi-
nante no 1.° assalto.

MOEDA
ANTÔNIO MESQUITA

Vila Isabel. — Mostran-
do na carta o desenho de
sua moeda-com a data ds
18G7, no valor de 200 réis
e com a efígie de D. Pe-
dro II, quer saber onde foi
cunhada tal moeda.

Trata-se, ao que apura-
mos, de moeda cunhada
exatamente há um século
na Casa da Moeda do Rio
de Janeiro. É moeda da
prata de 200 réis com a
efígie do Imperador D. Pe-
dro II.

VINHOS
ALAiDE MENDES —

Praia Vermelha. — "Em
lugar de origem vulcânica
pode haver grande produ-
ção de vinhas?"

Pode —, cabendo citar o
exemplo da famosa ilha
italiana Pantelária, no Me-
diterrâneo, entre a Sicília
e a Tunísia. De origem
vulcânica e com os seus
100 quilômetros quadra-
dos, a Pantelária produz
principalmente vinhos.

CLAY
.TOSE CLÁUDIO MA-

RIZZI — Flamengo. —
" Cassius Clay realmente
declarou querer lutar com
três adversários por dia?"

Cassius Clay declarou
estar cansado de enfrentar
um adversário cada vez,
desejando ir procurar um
país ou Estado que perml-
ta a sua luta contra seus
próximos adversários en-
frentando logo três num
só dia —, sabendo-se que
pela ordem os três novo3
adversámos de Clay sâo:
Thad Spencer, Floyd Pat-
terson e Zora Folley. O
campeão deseja enfrenta-
los no mesmo dia!

ATENÇÃO
Somente fazer pergunta

quem puder ouvir a res-
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, de
tfl a 6;*7.eira, de llh 05m
às 12h. — Aqui sáo publi-
cadas apenas algumas das
22 questões irradiadas por
dia. — Com muitas cartas
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem informa p/ telefone.

Fazer uma só pergunta,
sobre assunto dc interesse
geral e que possa ter res-
posta em poucas palavras.

Cartas para: Pergunte
ao João. RÁDIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Ri.
Branco, 110. 5.° andar, Rio,
ZC-21.
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Aos 66 anos, durante um show em
uma boate de Miami, morreu o ator e
cantor cinematográfico Nelson Eddy. As
agências noticiosas distribuem as notas
de praxe, citando, sempre, que realizou
uma série de filmes — de muito sucesso
— com Jeanette Mac Donald na década
dos trinta. E, também, que formavam "o
casal romântico" da época: os namora-
dos ãa América.

Nelson e Jeanette, no entanto, re-
presentam uma interessante página na
história do cinema americano, no impor-
tantíssimo capítulo da década dos 30.

' O CINEMA COMEÇA A CANTAR

A década dos 30 se apresenta comb
um período fértil no estudo do desenvol-
yimertto do cinema americano. Em 1927,
com Al Johnson, (The Jazz Singer) o ci-
nema começava a cantar, antes de falar.
O sucesso de Johnson estabeleceu a cor-
rida do sonoro e já em 1929 instalava-se a"loucura musical" do cinema americano,
na série do ali talking, ali singing, ali
dancing (tudo falado, cantado e dança-
do), em que cantores e músicos chega-
vam aos magotes a Hollywood. "Apenas
Garbo e Rin-Tin-Tin não entraram no

bloco." O povo descobre, muito cedo, que
estes musicais sem graça e calor não po-
deriam. fazê-lo esquecer os terríveis dias
da depressão. Embora alguns esforços
do notável coreógrafo Busby Berkeley o
movimento entra em recesso.

Nos dias da depressão o cinema ame-
ricarto encontra alguns temas realistas,
o cinema de gangster toma proporções
gigantescas, na projeção direta do esta-
do de espírito da sociedade americana; e
Frankstein tem algumas oportunidades.

O GRANDE MUSICAL

Entre as primeiras tentativas e os
grandes musicais, o cinema americano
sofre as influências diretas do que Léo
C. Rosten em seu Hollywood, the Movie
Colony — The Movie Makers chama de
Politics Over Hollywood (a política in-
vade Hollywood): passa' do realismo
gangsteriano (época em que alguns fil-
mes traziam: "cada acontecimento ocor-
rido neste filme é baseado em ocorrêrl-
cias reais". Todos os personagens repre-
sentam pessoas reais, vivas ou mortas)
aos filmes de família trazidos pelo New
Deal de Roosevelt passando pelo execra-
vel Código de Decência de 1934.

"A única coisa de que devemos ter

medo é temer" era a palavra oficial, e
o cinema encontrou no musical o melhor
veículo. Deixando de lado a mediocrida-
de geral do período anterior encontra
sua época de fausto assumindo a ideal
posição escapista. Busby Berkeley, ver-
dadeiro gênio, dirige as seqüências nfu-
sicais conseguindo verdadeiras obras-
primas em, entre outros: 42nd Street,
direção de Lloyd Bacon; Gold Diggers
of 1933, direção de Mervyn Le Roy;
Wonder Bar, de Lloyd Bacon, 1934; Gold
Diggers of 35, de que é realizador.

NELSON EDDY E AS OPERETAS

Eddy, nascido, em Providence, Rhode
Island, em 29 de junho de 1901, iniciou
sua carreira na MGM em 1933 com
Broadway tò Hollywood, dirigido por
Williard Mack. Mas, seu grande sucesso
só veio mesmo quando encontrou Jea-
nette Mac Donald: Oh! Marieta/Naugh-
ty Marieta de W. S. Van Dyke.

O gênero operístico que parecia en-
cerrado desde 1931 ressurge com grande
força, na fórmula descoberta por Irving
Talberg e W. S. Van Dyke, ou seja, a do-
sagem entre a historinha e a cantoria —
e as grandes paixões.

Grandes paixões existiram, no cine-
ma, entre Jeanette e Nelson, este sempre
um péssimo ator. Assim foi, entre outros:
Rose Marie/Rose Marie, de W. S. Van
Dyke, 36; Maytimc/Primavera, de Ro-
bert Z. Leonard, 37; Princesa do Eldora-
do/The Girl of the Golden West, de
Robert Z. Leonard, 38; Lua Nova/New
Moon, de Frank Borzage, 40. Em 1942
foi desfeita a dupla.

Nelson Eddy ainda atuou em alguns
filmes, participou ativamente de progra-
mas de rádio — "trabalhou até morrer."
Não era o mesmo, no entanto, o tempo
inexoravelmente exerceu sua função.

As revisões de alguns filmes de Nei-
son, reapresentadas em festival pela
companhia produtora e os musicais exi-
bidos há alguns anos pelo Clube de Ci-
nema do Rio de Janeiro traçam o ine-
¦vitável paralelo entre a mediocridade de;
suas atuações e os trabalhos do verda-
deiro musical. O que não impediu o enor-
me sucesso junto ao grande público, não
apenas americano_de todas as partes do
mundo, que ao som das operetas, das ju-
ras de amor, deixava-se levar nos eternos
devaneios proporcionados pelo cinema —
em busca de dias melhores.

m
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O JB HÁ 75 ANOS

O JORNAL DO BRASIL de 8/3/1892 noticiava:

O Bomba deslrói Igreja de S. Nicolau, na Espanha.
Guerra civil na Bolívia.

Sublevação de detentos em Buenos Aires.
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Rodoviária
São Borja -

CENTRO

- Estação Rodoviária Nôvo Rio, 2.o, loia 205Av. Rio Branco, 277 - |0|a>E Edif. S. Borja

ZONA SUI

Botafogo - Praia de Botafogo, 400 - SEARSCopacabana - Av. N. S.» de Copacabana, 610 - GaleriaKHZ.
flamengo - Rua Marquês de Abrantes, 26 - loia EPosto J - Av. N. S.a de Copacobana, 1 100 - loia E

ZONA NORTE

Campo Grande - Av. Cesario de Melo, 1549 - Ag. daGuandu Veículos
Cascadura - Av. Suburbana, 10 136 - largo CascaduraMadureira - Estrada do Portela, 29 - loia EMeier - Rua Dias da Cruz, 74 - loja BPenha - Rua Plínio de. Oliveira, 44 - loia MSao Cristóvão - Rua São Luís Gcnzaoa, 156 - 1.0 andTi|uca - Rua General Roca, 801 - loia F

ESTADO DO RIO

. Duque de Caxias - Rua José de Alvarenga, 379 •
Nitaroí - Av. Amaral Peixoto, 195 - gruoo 204Nova Iguaçu - Av. Governador Amaral Peixoto, 34 _

loia 12

MAPA DO TEMPO - JB
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ANAUSE SINÓTICA DO MAPA _ Frenle semi-eslacioná7ia
atingindo os Estados do Rio, Guanabara e São Paulo, sendo
que a parte Oeste da frente deverá recuar como frente
quente passando pelos Estados de São Paulo e Paraná'com 

chuvas e trovoadas. A parte Este da fronte deverá entrar
em dlssipação na área da Guanabara e Estado do Rio
ainda com possibilidade de pancadas esparsas. Fronte inter-

(tropical atingindo os Estados do Amazonas, Pará e o litoral
dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará, com chuvas inter-
mitentes. (Análise Sinótica do Mapa do Serviço de Meteo-
rologia interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS
Maranhão, Piau, Ceará —
Tempo: Nublado com chuvas
Intermitente* no litoral. Temp.:
Estável.

Rio Grando do Norte, Paraiba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe,
Bahia — Tempo: Bom com ne-
bulosidade variável. Temp.:
Estável.

Minas Gerais — Tempo: Bom
com nebulosidade, ligeira ins-
tabilidade à tarde. Temp.: Ém
elevação.

Espiritei Santo — Tempo: Nu-
blado. Temp.: Elevada.

Rio d» Janeiro, Guanabara
Tempo: Instável, pancadas
ocasioneis. Temp.: Estável.

Gaias, Mato Grosso — Tempo:
Bom. Temp.: Em elevação,

Sio Paul, — Idem.

Paraní — Tempo: Instável
com chuvas, trovoadas ocasio-
nais. Temp.: Estável.

Santa Catarina, Ri, Grand. d.
Sul — Tempo: Bom. Temp
Em elevação.

O SOL

___±
NASC. - 5h49m
OCASO - 18h22m

A LUA

MINC.

NO RIO

C n *0^^*Í

INSTÁVEL

MÁXIMA - 30.3
mínima - 20.7

OS VENTOS

II
sue

FRACO

AS MARÉS

VWj/\AA
PREAMAR:

2hl5m/1,2m e 13h35m/1,!m
BAIXA-MAR:

8h20m/0,5m e 20hl5m/0,2m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo para
hoie nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 30°5, sol; San-
tiago, 22», bom; Montevidéu, 33°, bom; lima, 24°5, bom;
Bogotá, 13°, bom; México, 18°, encoberto; San Juan, 26°,
nublado; Kingston (Jamaica), 25°, nublado; Port of Spain
(Trinidad), 24°, nublado; Nova Iorque, 0°, neve; Miami, 27=,
bttm; Chicago, 2° abaixo de 0o, encoberlo; Los Angeles,
20°, bom; Londres, nublado; Paris, 14", nublado; Berlim,
IIo, bom; Moscou, 1», nublado; Roma, 18°, bom; Lisboa,
18» so|.

V ZONA CENTRO BOTAFOGO — URCA Copacabana, passo 2 lojas Copacabana - Vende-se apar-

CENTRO

vazias, 700 m ou uma separadaTc|_ 57-1330 • 36-7549, Elias ou
ATENÇÃOI V.ndo na Praia d. Gama.

AVENIDA GOMES FREIRE, 740,
ap. 509 vendo con]. de luxo, ín
clusive ar cond. por 12 mil NCr$.
Financiado ou à vista a comb.
Ver e tratar às 12b.
APARTAMENTO - Vendo, gran-
dc, vazio, imediato, com sinal
de 5 milhões, aceito Caixa Eco-
nômica. Rua Riachuelo, 252, ap,
106, das 9 ás 12 horas. Sr. Bi
late - CRECI 892.

PRAÇA .CRUZ VERME
LHA — Apartamentos re-
sldenciais numa.'. rua
tranqüila bem pertinho
do. Centro da Cidade
Ampla sala, 2 quartos,

agencia kderalWTmóveís- sehdo 1 reversível, ba
vende mag. e amplo conjugado, nheirO 6 COZÍnha COmple-André Cavalcanti, 7 — Chaves j' ' i« i
sindico, 52-4211 - CRECI 781 —' 
CENTRO — Vende-se apartamento
de frente na Rua Sacadura Ca
bral. Tel.: 23-0991.

APARTAMENTO - De luxo c| 3
quartes, 2 salas/- ar refrigerado,
tcl., pintado à óleo, cle frente,
vazio, vendo, 57 c| 27. Ver \a-
cal. Roa São Clemente 371 ap,
702.

CENTRO - Vendo Rua do Resen-
de, 21, ap. 406'- Vendo ql.,
banh., coz., entr. 3 600, prest,
300. Vazio - Tel.: 22-4163 -
Mário - CRECI 610.
CINELÂNDIA - Vendo 2 apts.
Rua Senador Dantas, 19 sala, 4x4,
20, qt. 4x3, banh., 4x2 em cor.
coz. 2x2, area c/ tanque. Este
vazio. O 2.° c/ ql. banh. com-
pleto e kit. alugado NCr$ 140,00.- Dr. Mário - 36-6190.
FÁTIMA — Vendo ap. de sala,
quario coniugados, final cons-
trução, ó milhões à vista e um
terreno em Imbariê. Tratar na
Rua Vinte dc Abril n. 8, ap
508 — Centro, com o dono.
VENDE-SE ótimo ap| c| sala, quar-to, um bom banheiro e kitch. á
Rua Carlos Sampaio, 246. Tratar à
Rua do Ouvidor, 11B, 7.» andar.
Tol. 42-7423.
VENDE-SE o ap. 407 da Rua Cai-
los Sampaio, 246. Quarto e sala
conjugado. Chaves com o portei-ro. Tratar com Paulo Freire. -
Tel. 32-9702.

tos, dependências de
empregada. WC, área de
serviço' e tanque. Play-
ground e GARAGEM. —
Todas as peças' amplas,
claras e de frente. PRE-
ÇO Cr$ 11 880 000, en-
trada única de Cr$ 400
mil e mensalidades SEM
JUROS de apenas Cr$
144 mil, na RUA CAR-
LOS DE CARVALHO-,
52 - Inc. IRMÃOS TO-
ROS LTDA. - Informa-
cões diariamente no lo-
cal RUA CARLOS DE
CARVAI HD ^0 entro ojBOTAFOGÓ - Vdo.op. He., va-*_mkvali-iu, o^, entre a iIo. próX;.prala> 5inl£C0_ 5 e qe 20 horas, ou no Deo. ?eP'. d°p- p- emP- pint: nova.
j„ >/_ ü ~ r b- cor.'23 milhs. 2 anes. CRECIae Vendas Av. Graça 5i6_r_J_-___!??ue!re, 46-9ho
Aranha, 174, sj 516. 
Tel. 32-5353 - (CRECI
442).

PASSA-SE uma casa com 18 quar-iBo„f d, han> „,os. - Informações na Rua ca ,„ . baJnheirH0r coxinha. Sinaf de 5^7lapa, .83, 20Õ~mil cruzs. na premesse, 200 ?ua' os,n •- , . .-.- -, .
mi', prestados d. 100 mil . sal- la «I. 28.m2, banh, cr c| b.
do financiado. Tratar tel. 46-7603
ou 26.0281 — Anita Gelbert. -
Preco 9 600 — Raro • único ne-
góciol - CRECI 763.

AVENIDA RUI BARBOSA
N. 666 — Obra já inicia-
da. Vende-se'ap. c| 260
m2 c[.salão, sala de jan-
tar, -sala íntima, 4 dor-
mitóriòs çj; 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.° en-
dar. Fone: 32-1039.
BOTAFOGO - Rua Dcna Mariana.
Vendo ótimo ap. c[ 2 qts., sala,
copa. coz., paragem ' etc. Inf.
31-0957. - CRECI 596;

grande coz., área cl tanque, .dep.
emp., área total ?0 m2, acaba-
mento de luxo, financio parte em
3 anes. Ver c| porteiro. Av. Co-
pacabana, 827, ap. 903. Tratar
pelo telefone 52-5687.
COPA —. Vendo 2 mag. aps. de
frente, vazios, de saia, quartosep., coz,, banh., ed. sob. pilo-tis, 3 p| andar. Ver c| porteiro.
R. 5 de Julho, 367, aps. 301, 303- Tratar.tels. 22-2376 e 49-7505.
COPACABANA - Posto 5 - Qua-
dra da Praia — Vende-se à Rua
Djalma Ulrich, 110, ap. 312. Va-
zio, entrega imediata c| quario
e sala separadrí,. cozinha c ba-
nheiro. Prec:: 20 milhões. F:cili.
to pagamento e aceito Cai:;a ou
Instituto. Chaves c?m o ponalro.Tratar' á. Av; Rio Branco, 156, s|
90819. Te!. 22-5814 e 32-5735 -
CRECI 480: " '

COPACABANA - Para entrega
vago, ap. de. frente á R. BelFort
Roxo cl sala e quarto sep., ba-
nheiro e f-i-q. cozinha. Preç?: CrS
23 000 COO (NG$ 23 003,00) é|
50% finsne. 2 anes. CIVIA -
Trv. Ouvidor, 17 (Div. de Ven-
das, 2.o .ancar). Tel. * 52-3166,
de 8h30m às 18 heras - CRECI
131.
COPACABANA APTO - Vendo
quarto, sala separado, dep. com*
pletas do. -frente. Aceito Cclxa,
negocio urc-ente. Tel. 36-6325.
COPACABAMA APTO. - Vendo
2 eps. ccn|unadcs - No flnalzi-
nho de ¦ construção — Telefone:
36-6325. •

tamento pequeno. Tratar com pro-
prietário no local. R. Inhangá, 10
ap. 805.
COPACABANA - Vdo. ap. rica
mente mobiliado. R. Anita Ga
fibaidi. Preço 65 milhões fin.
52-7640. Creci 603.
CONJUGADO, frente, 10.° andar,
Av. Copac, Posto 3, vazio, 15
milhões com 50% «ntrada. Tel.
37-6523 - CRECI «8.
COPACABANA - Vende-se pré-dio, èm terreno 9,00 x 15,00, Rua
Sá Ferreira, 193. Tratar Dr. Ber-
nardes. Rua Assembléia, 72 —
5.o Pavimento.
FRENTE, novo, c| tala, qto., ba-
nheiro, coz., depends. compls.
e vaga p| carro. 28 mil NCr$ à
vista: 70m2. Rua i Raimundo Cor-
reia. Visitas 22-8936.. Creci 621.

VENDE-SE apartamento constru-
ção, pronta entrega. 17 000 000,
quartos, sala separados. Aceita-se
pagamento parcelado. Informações
telefone 27-0258. Até 9 horas da
manhã e depois das 7 horas da
noite.

VENDE-SE ótimo op. sala, 3 qls.,
armários embutidos, dep. comple-
tas, garagem. Fundos para gran-
de área. Perto do mar. 27-7006.
VENDO — Apartamento sala-quar-
to separado. Ver na Rua Bolivar
27 aps. 204 - 404 - 401. Tra-
tar 26-9963 - Com Luis.

IPANEMA - LEBLON
APARTAMENTO - Antes de ven-
der o teu, conhvea, mesmo perlelefone, as propostas que tamos.
PLANEJA Irncbiliária - .. Far.
me de Am-edo, 55. Irja — lpa<

FIGUEIREDO MAGALHÃES 442 -
Vendo ap. sala, quarto conj. coz., .._  „.,_( .._, , ._
banh. fronte 8.» and. Cr$ 18 000 nema. 27-7S96 - CRECI 153.a v:ata. Aceito C. E. ccm sinal
He CrS 5 000. Trat3r 28-9154. -
Santcs - 9 às 17h, -

GÁVEA - J. «OTÂNIC0,'00M2 - Sal3°' 3 i-, .mpl°.5' 2'bs. e copa, coz., azuleis, ate o
GÁVEA — Vende-se ap., em cen
tro de terreno de 14x40. Só 2
unidades, direito a 50% do terre-
no, 2 salas e 3 quartos, dep
completas, alugado. 22-0781 i
52-0665; Rua Maior Rubens Vaz
(parto plana). _^
INCORPORAÇÃO CIVIA - ES
TRUTURA PRONTA - Vendemos
o» últimos apartamentos da fran-
ta na Rua J. Carlos n.° 5,'asq.
da R. J. Botânico (a 50 m do
Parque laje) com 222 m2, cons-
tando da 2 salas, 3 quartos com
arm. amb., 2 banheiros, coxinha,
quarto • dep. empreg., garagem
privativa. Preco a partir da Cr$
57 250 020 (NCrS 57 250,00). -
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17 ÍOiv.
da Vendas 2.° andar). Talefone
524166, de 8,30- is lt horas, -
CRECI 131.

MIGUEL LEMOS, 8, ap. 102 conj.
frente» Av. Atlantic. — Ver no
local. Entrada 6,000, rest, em
24 meses, 57-2086. - 57-5137 -
CRECI' 243.
NA AVENIDA COPACABANA,1
zona " dos cinema::, Vende-so
grande ap. quartc-:ala c?nf., cc-1
zinha. bánh. CABRAL. CRECI 532

57-8396 ou 57-9579.

ATENÇÃO - Vendo baratlssimc
ap. c| 360 m2. Ncvo 1 por and
somente 4' pav. 3 salas,' 3 ba-
nheiros, 3 qtes. Sendo 1 qto.
duplo, Is.-ancleria, 2 oamgens,
etc. Tratar 32-1597, 36-7431. '

POSTO 6 - Rua Francisco Sá, 88
Vende-se ap. final const. quar-

to, sala, banh,, coz., — Telefone
27-8278.

,„-,.„.„ ., , .-.--- ICOPACABANA - Vendo ap., va-aOiAFCGO - Vendo otimo apal-- zio; frente, pintado cl sinteco '
tamento, sa a, 2 dcrmltórles ei Ver de 9 às 12 hs. Av,dep. crmpletcs. Diretamente crm,bana. - Tc'. 36-2086.

POSTO .2 — Vdo. baratissimo ap.
ç/ tet., sala, 2 qts., sendo 1 du-
p'o, czz„ banh., WC, p/ criada.
N. B. Motivo mud. p/ Brasília -
Tels" 31-3772, 31-3759, ou ....
47-6529 - CRECI 905.

il j C

ZONA SUL
prcçriòtárlb; Ver São Clcmemo,' COPACABANA470, cam perterro; Mpnnífieos

píitameritcs, em início- de cens-

SANTA CLARA 94, vende-se ap,
Copaea-!cnnÍu?8do, em construção, servtn-

do pnra escritório. CABRAL -
CRECI 532 - 57-8396 ou 57-9579.

GLÓRIA - S. TERESA
APARTAMENTO VAZIO DE WEN^
TE — Vende-se na Rua da Gló-
ria, 190, ap. 401, com 4 quarlos,3 salas, jardim de inverno e 2
banheiros sociais. Dependências
completas c| 2 quartos e banhei-
ro para empregados. Vèr ccm o
zelador Sr. Abílio a qualquerhora e tratar pelo telefone ...;23-9499, com o Sr. Ivan.

30TAFOGO - Vend. ap.i ql.,l|iu-ão, n'erl'nhj c'a pra;o, 2 pors?"l. c,7"-' h,anh- c'mP- Multa andjr, do lado da s-mbra, ccm
ç.ar.tleie, mcb. Mel. viagem. -1860 do entrega • 300 per mislr,-.í-.r: Rua S. Clsmente,JO terreno está tetclmenle pe-s.

í^o ap. Rua _D6is de 
'^'^''SÍ^^^^^^^^^^^^^^^m)0 

^-^7-^'^".^

SIQUEIRA CAMPOS, 782, ap. 102.
rep. dep. empreg. 20 000 c/ 10
ém 24 meses. Tretar Brilhante. —
Tel. 57-2086 e 57-5137. CRECI
243. ¦Ver

FLAMENGO - Vende-se magní-l 127
fico ap. Rua Dois de Dczonibra,|pJvr4_
"í* 2dlt%^%\.Dn^o 

*** 3'^-^=niCfSÍSS de. m ccm ;.r^^ fãSSiÍc^-Iiprédio Luxo salão,' 3 quartos,
dada e^érvico «ararem ffl.WW1»! entrada 15 milhões P». «riftf, temais dcçendínreri?™' fm%n «P,- ".'¦ dep. «mprcioua e serV|SO_, sararem. Pre-ol„ „ ,-„, „m , ,-.„. D Ccnt|e e gara-em. r^ttera oeucus un'-'.i.lc•*•?:• ,220 m2, pinl. a oieo, 2
or lr0| _ T.l. __ mm 1- - "íJ- •t""° pr.uivi.vo Valde-.i'"- Vor dríiriam.nt. dar 9 às <!.' . >.nd-,.7 Umi "''.'"". .'gr. i_ayi — iet.: /.i-c,/\j\ — '.. :-'„,^, ri—,*- t--. . _n o««a _ !?o ».-.». -« o... •_____ !»•»._>_ Junior 165, p. ver. det. tel.:

23-121,4. CRECI 644. Veloso.

gada e serviço, sararem Pre-or'":3"1""3"- ^'«""a ia mi.hocs ''-¦ ?««»»(rç.miMi cojonoenjia:
e c-ndicões Rua MéX> 111 e VEleln 2 an:!- R- Ccnde» Sara-em. tetam poucas un:-.!.i.e c.noçoes Kua Mexco, ni,!|r6ii .Venda e:iclu:iva Va'de-."*¦ Ver dríiriam.nt. dar 9 às
Cl" 312 (Ver no local -M«? o'' i'." mar Oinãt?; Tels.t 43-8000 e .. f2 h-ras, na Rua Barata RISi.Iro,
13 hofas) 43-8700 (CRECI n.° 5). 52 cu Av. Pre-. Varri», 446, 12."
iT_r.:zirr_k ;,:,.- ... .. . iBotafogo -" vdo. 7__\ ^'P-l-l**.?. l*.-:..™.'.?3-02'«

APARTAMENTO à Rua Murtinho
Nobre. n. 28-202, em Santa Te-
resa, ótima localização, bom am-
bicnle familiar, c| sala, 2 quar-tes, quario de empregada, cozi-
nha, WC completo, motivo via

Cl
Ji
FLAMENGO - Vdò.' áp7 coniu
gado frente, R. Almirante Ta-
mandaré 41, à vista 10 000. Tra-
lar 32-2199 C. 910.
FLAMENGO - Aps. de
salão, 2 ou 3 qts. e deps.
Q. prontos. Prédio sobre

gem para o Recife. Vendo ur- pilotis, apenas 4 aDS. Dígento. i - ¦ r|
ondar. Preços a partir de
30 000 COO, Pagamento
grande financiado. Ver
no local R. Correia Du-
tra, 145, das 8 às-19 ho-
ras. Const. cj garamia
SERVENCO. - Vendas
PAN-IMÓVEIS -R. Mé-
xico, 119, Gr. 801 —
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.

s^
AGÊNCIA FÈDE*RAL D Ei IMÓVEIS
vende, Rua Monle Aleore, 356)ap. frente, 2 qts., sala 

"etc. 
Tel

52-4211___ CREC! 781.
ca"ndídó mèndés 173 - Vende
ap. coni., kitch. CrS 10 000. Àvista - Aceito Cax. E. c-m sinal
de CrS 4 000. Tratir 28-9134
Santos das 9 às 17h.
NA RUA JORQUIM MURTINHO
1 042, ap. 102, vendo c/ 100 m2.
Preço ià vista: 42 milhões. Tcl
52-1170. — Frente à estação
Curvelo.

CATETE -FLAMENGO
.AVENIDA iOSVAIDO,CRUZ, 123.
r- Vendo ap.' nôvo, dè: 4 qts.,
grande, salão, 3 ;banhs. sociais,
coz., grande áréà de serv., gara-
gem. etc.,- por- 110 milhões fac.
160 m2. - Ver'no local. Tratar
e| Frosini. Tel. 36-5514. CRECI
552.
ATENÇÃO Sr. proprictáriol Pnra
Vender s| imóvel e fazer bom
r.eqócio procure um Corretor de-
vidarnente inscrito no Conselho
Regional dos Corretores de Imó-
veis - Tel. 42-2031 -. Figueiredo- Creci 1 098.
APARTAMENTO, sala e quario
conjugada, cozinha e banhei-
ro . _ .NCrS 3 000 de entrada e
149,50 mensais sj intermediários— Correia Dutra, 65, aps. Í04 e
201', vazios, e outros ocupados.
Tratar Quitanda, 20, gr. 508 -
Tel. 31-3367 - CRECI _203.
ACEITO financiamentos — Apar-
tamentos l.a locação com 2 quar-tos, sala, cozinha, banheiro com*
pleto, dep. empregada. - Gago
Ccutinho, 60 - Tel. 31-3367
CRECI 203. . .

a 23-in;o - emuEi benjó.BOTAFOGO - Vdo. casa 2]
pavls., 3 s., 3 q., 2 vars., cepa.— _
100 milhões fin. R. V. Lacerda CPPACABÍNA - Ap. surcr.luxo,
52-7Ó4C - Creci {03. \]Ba m2, ócra anlresa em 90 dias.

Um per arder, pró.-rlm? Pra!a Ar.

VAZIO — 3 quartos, sala, dep.
empr. compl. banh. compl. prédio
luxo, 130 m2 copa, coz. elev.
privat. uma bei. ap. var. locel

Av.. N. S. Copac. 862, ap.
v.Dn"CI6i;m-rsRa--Na,'amc-l?í5i0d.d?í^'?d"' Vtr •" "atar Ru. Jdii|70?: Financ. est. prosp. Telefone

li * de.oondêr.ilas c. ,mprc3a-!-—-¦í-4--'fE-C-,--'_0Jí- VENDEMOS, aps. ci 1 e 2 sa-
da. Vasa r.a carasem. Rua Poillf^-ÇÍ^/^ÇAEANA _ Vende-se emU«s. 2 e 3 qls. e deps. compl

ATENÇÃO — Se o' seu problemaé imóvel, precure-nes. Temos
aps. em Ipanema, Leblon, Leme,
Copacabana, de 1, 2, 3, 4 qtos,
Inf. Av. Ccpacabana, 209-303. -
Tel.. 57-5239. CRECI 590.
COMPRA-SE casa ccm terreno mf-
nimo» .170' m2 em Ipanema ou
Leblon. Base:- 110 mil cruzeiros
noves, oarte à vista, sald? deis
anos.. Negócio urgente. Telefone
47-6202.

IPANEMA - Cobertura. Pertinho'
1 800. Rainha. Elizabeth, 571, 9.»
andar, 3 quartes, 1 salão grande,
cozinha, banheiro, outras depen^
dencias, armários embutidos, 2
vagas na garagem privativa. Area
170 m2. Tel. 27-8847.
IPANEMA - Vendo por CrS 13
milhões à vista, qt., sl., separa-
dos. Bom decorado. O restante \éfinanciado pela Caixa, passo c
contrato. Ver e tratar (Sr. Jardelj,
na Rua Barão da Torre, 213-406,
das 16h30m às 17h30m — Ólimo
negócio.

LEBLON APTO. Vendo 2 dorm.
sala, cozi banh., emp. — A 50
metros da praia — Tel. 36-6325.

Grandeza, esquina de Mena Rs;
reto. Obra om início do alvons
ria. Con-lrução e acabamento do
Çrmes de Almeida Fernandos. —
Informações e vendi!: 52-7557 .
42-5059, Ta'-T,7iib,-!é Administra,
o.-ra. Av. Almirante Barroso, 90,
sala 517-519.

FLAMENGO - Vendo ap. 301.R.a-,2 .Dezemhro-.ri.,J5,„.f!e-..frei*.
le, sala,' 2 qls./ depi' emp., ga-ragem, alugado, seni contrato,
aceito Caixas'ou Inst. Tel. ...:22-4163 - Mário - CRECI 610.

COMPRAMOS PARA XLÍÊNTÊS— Aps. prontos, desocupados ou
ccm contr. vencido, de 1 • 2
sa'as, 2 o 3 quartos. CIVIA. -
Trav. Ouvidor, 17 (Div. de Ven-
das, 2.° andar). Tol. 52-8166, de
8,30 às 18 horas. -- CRECI 131.

FLAMENGO - R. Sena-
dor Vergueiro, 93. 90
m2 de conforto e valo
rização. Magníficos aps
com excelente sala-li
ving, 2 ótimos quartos,
banheiro social, copa
cozinha, dependências
de empregada. — Gara-
gem. Junto à pcaia e ao
magnífico parque. Cr$
202 110 mensais. Cons-
trução com a garantia
da MARCHA'ENGENHA-
RIA LTDA. Vendas: JU-
LIO BOGORICIN - CRECI
95. Av. Rio Branco, 156,
s| 801. Tels. 52-8774 e
22-2793. — Informações
diariamente no local até
as 22 horas:

FLAMENGO - R. Seria
dor Vergueiro — PROM-
TOS — Últimos aps. de
salar 2 qts., deps. ega-
ragem. Preços e condi-
ções excepcionais. Ver
na R. Senador Verguei-
ro,-218, das 8 às 19 ho-
ras. Vendas PAN-IMÓ-
VEIS. R. México, 119 -
Gr. 801 - Telefones:
52-5256 e 22-3032.
CRECI 704.

MINI-APARTAMENTO - Vdo. va
zio. R. Conde de Irajá, 619, ap
203, Ver hoje no Iccal c. pro>
prietário,. de 11 às 13 horas. -
Outro horário c. porleiro. Inf
20-8791.
PRAIA DE BOTAFOGO - Vende-
se apartamento com linda viça,
sala, 2 quartoa e dependências.
Tratar pelo Iel. 26-5210.
RUA BARAO DE LUCENA, 55
Vendo ap. de -frente de 4 qls.,salão, 2 bonhs. sociais,, garageme-.-demíls- peças .(õbraVpíahfaíètfi
12 mesos), abenas 4 andares.c/
2 elevadores por: 45 milhões —
Ver no local e trator c/ FROSINI- Tel. 36-5514 - CRECI 552.
TERRENO - Botafogo. Vendo, R.Viuva Lacerda, 36, c| 23,80x26,00,
h vista.110 milhões, junto ao La.Humpitá, rua residencial. Tratar cjFrosini. Tel. 36-5514; CRECI 552,
VENDO urgente, ccm apenas 7milhões de sinal e o saldo facili
tadoj ep. c/-saiu-pequena, quar-to sep., banh. côr, coz. e ótimoterreco. Ver hoje. 36-0962

edifício micto ap. rie sala, quarto'Alguns CI garagem. Ruas Mi-ue!
con|.', s&jéft eíc. Vctío, entrada (Lemos*) Domingos Ferreira e Aires
CrS 20 nillhõ.-!Í, s.Vdi c-mbinar.!Sa'donha. Inf. tel. 36-6303. Ci-
Tralar prop. Tel.s 47-2491. «1 - CRECI 896 e 900 - R. B.

Ribeiro, 428-A, lj.
VEWDO 2 aps. vazios, pintados,
sinteco, 1 c| telefone, saleta, sa-
la, .varanda, frente e demais de-
psndències, riielhor rua de Copa.
Preço 30 mil; outro coniugado, 15
mil. -r- Tratar na Rua 5 de Ju-
lho, 47, ap. 803.

COPACABANA - Saleta"
sala, quarto, banh. e
kitch. Q. prontos. Ótimo
negócio. Preços a partir
dê 19 0U0Ó00. Paga-
mento grand. financiado.
Ver local Av. N. S. Co-
pacabana, 1137, das 8
ãs 19 horas. Const. cl
garantia SERVENCO. -
Venda? Pan-Imóveis, —
R.'Méxíco, 119, Gr. 801.
Tels. 52-5256 e 22-3032
-- CRECI 704.

LEBLON - Aps. de sala,
1 ou- 2 qts., deps. e ga
ragem. Q. prontos. Aca
bamento de luxo. Preços
a partir de 20 000 000
Pagamento grandemen-
te financiado. Ver no lo-
cal Rua Bartolomeu Mi-
tre, junto do T079 das 8
às 19 h. Construção cj
garantia SERVENCO. -
Vendas Pan-Imóveis. —
Rua México, 119, Gr.
801 - Tels. 52-5256 e
22-3032. CRECI 704.VENDE-SB com telefone em pré-

dio de apenas 4 por andar ap.
de 2 quartos, sala, banheiro ejlEBLON - R. Prudente de Moarea de serviço com- tanque e ,ali. Vendo final de constr., ap,dependências completas de em-isuperuxo, 440 m2. Inf. 314)957,
pregada. Preço: trinta milhões Novais CRECI 596.com quinze de entrada e o res
tante em dois anes, entrega ime-
diata.. Npgócio diretamente com
o pfoftietériq. Ver.,e ,tralar na
Rua Sfcjoâirà^' Câmpoi ri. 239" ap.'
303.

VOLUNTÁRIOS DA PATRIÀTIÕÜ
Vendemcs: 4 aps. cl 2 qts. edep.- Aceitamos Cx. - Tratar Hi.
lario Gcuvcia, 66, gr. 516 — Verno Iccal: 57-2086 

'a 
57-5187

CRECI 243.

FLAMENGO - 3 qts., sala, fren-
te, arm. emb., ar refrig., grandfaci. pagto. Ver à Rua MinistreTavares Lira, 52, ap. 512 (3 plandar). Tratar tols. 32-1810 e ..52-7316 - CRECI 21

LEME - COPACABANA
AVENIDA CCPACABANA 80, op.202, sep., frenle, dep. emorog.ver no local. 30 000 c| 15 em24 meses. Açoito prop. à vlsta.
57-2086. 57-51B7 - CRECI 243,
ATENÇÃO — Copacabana e Zona
Sul, possui ap.? Precisa de di-

PRECISO de vários aps. 1, 2, 3, nhe<">1 Faça uma hipoteea do
4 quarlos, e também coni. va',m°omo ~ So!utão rápida, quan-zio oü alugados, resolvo 30 dias L'as acima de 5 milhões. Tel.
Tenho muilo clientes nos bair-l""^3'' das 12 às 18 horas.
ros Flamengo Catele, Botafogo,Laranieiras - Av. Pres. Vargas590-211. 23-1214. CRECI--644—¦ ?VeIos6r.
VAZIO - FÍe. 4 quartosTTáVsãlãs2 dop. empr. comp. 2 ban. comp,vista mar - 270 m2. Ver nolocal Av. Rui Barbosa 80, ap. 202Finan. det. 23-1214 - CRECI 644£44 -~ ve!o:o.
VAZIO - Coni. gde., sinteco,Caixa Econ. plano antigo comsinal - R. S. Verg. 203, pl ver,Tel^23-1214?CRECI 644
VENDO o ap. 603 da Rua SantoAmaro, 5. Saleta, cozinha, banhei-ro, sala,- quarto, por 18 000 ou20 com 50%. Eslá vago.

LARANJ. - C. VELHO
LARANJEIRAS - Salão, 3 qts.,deps. e garagem. Frente. Vazio.
Preço e condições excepcionais.
Inf. 52-5256 e 22-3032.
LARANJEIRAS, próximo à PraçaS. Salvador. Vendo casa 2 salas,8 quartos e Bom quinlal para co-leglo ou residência. 46-5044.

COPACABANA- - Treco bom ap.
de 3 quartes em Niterói, vazio,
140 m2, e cutro menor em Te-
resópolis cK garagem, per 1 d»
3 qts. na Zcna Sul cu ern Sal-
vador. Estado da 

' 
Bahia. Telefo

ne 25-3779.
CCPACABANA - Vende.se casavazia cu trcca-se p| ap. na Ti.
iuca. Rua Lecooldo Miguez, 139.Chaves nu 137.
COPACABANA - Vende-se ap.de quarto, sala, banheiro, kit. —
NCri 20 mil. - R. Bolivar, 154- "01. Tratar no mesmo.
COPACABANA — Vendo pi Cal-
xa c| pe .. sinal ap. de sl. sa-leta, 3 qls., e deps. cempls.,
frente, inquilino notificado —
(inscrição antigo),, ou financ. cm
2 am-s, NCr$ 45. mil novos. —
Inf. 32-2493. CRECI 409.
COPACABANA - Ocas"ião, ven-de-se na Rua Figueiredo Maoa-lhaes n. 950 - ap. 303 - defrenle, em final de conslrução
ia com elevadores funcionando —
Sala - quarto, cozinho, banhei-
ro, área Ianque. Preço 16 m!lhões com 8 de entrada e lrestante em 2 anos. Ver com o

VENDE-SE ap. de 3 quortos, sala
e (.'ependencias. Aceita-se um me-
ncr cemo parte de parlamento, na
Rua Francisco Sá, 99, ap. 603 —
Tel. 27.1657.
VENDO urgente! vaziol ap. tedo
clarolamplo quarto c:m banh. e
pcqüòna c.:z. Deíxo telefone. -
Preço rarol 36-0962 - Posto 6.

LEBLON - Av. Bart. Mitre, 980
- 401 - Vendo c| sl„ 2 qts.,banh., cor., área WC emp. En*
1regó -'.vazio," -WCr$>í7>:mil-,c| 10
míl de entrada,- saldo financ." em
2 anos. 32-2493. CRECI 409.

JARDIM BOTÂNICO - Vdo. em
terr. de 12 x 36, de 2 pavts.,
mag. residência c( 3 dormi*.; 2
sls., sl.. de almoço, ,2 banh. so-
ciais, 2 varandas, deps. e gara-
cem p! 2 carros. Tel. 23-3368 -
CRECI 236. '

VAZIO - Fte. 2 qts. sl. dop,
emp. compl. a| cj tanq. R. tAa-
ria An~élica, 752, co. 101, p.
plana 60 m2 — 'Entr. 

somente

Jeto — Edificio fino acab. à R.
Alexandre Ferreira. — Detalhes
32-6282 - Creci 129.
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

BARRA DA TIJUCA - Cottages.-'
Vende-se sala quarto, banheiro,
kitchnette completamente prontos
entrega imediata. No ato CrS
500000. Av. Sernambetiba 2 970
junto Parque Barra Country Club-
distante 300 ms. Boate Fíamingo;.
Sábados e domingos, no local,
ccm proprietário ou diariamente
tel. 22-1421.
BARRA DA TIJUCA - Vendo lo.
te 14x37, c| água, lur. Inf. Av.
Rio Branco, 81-1105 (CRECI 628)..
43-7445 - Gavazzi.
RECREIO los Bandeirantes terreV
no 17 x 35, Gleba A, quadra
149, lote 17. Tratar na Rua H.
Lobo, 295, Nelson; ótima localí*
zação. Financio.

8 000 financ. 30 mês ou Caixa i TERRENO OU CASA - Compro
Econ. paq. sinal, det. 23-1214, na Barra da Tiiuca, entre * pon-- CRECI 644. Ita • a praia. 45-2069.

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA
S CRISTÓVÃO
APARTAMENTO c| 2 qts., sl., c,
b., 2 vars. Av. Suburbana 312 -
Bloco 2. Entrada 3 - Ap. 207.
Ber.fica Tr. Alcindo Guanabara
15 - ll.o ,| i. Tel.: 42-2294. M.
Pereira.

BENFICA - Ap. vazio, c| 2 qls.,
sala, cox., banh. Vonde-se na
Av. Suburbana. Preço: 19 milhões.
Ent. 8 500 mil, prest. 200 mil s|j.
Tratar Av. Brás da Fina, 96, loia
(larno da Penha). Tel. 30-5489 —
CRECI 232.
SAO CRISTÓVÃO - Vendo uma
casa jardim, 2 qts., sala, coz.,
banh. e quintal, 8 mil entr., tel
54-1990, Creci 771.

SÃO CRISTÓVÃO - Vendo ca
r.os 819. Gen. José Crlstlno, 41,
2 qts., sl. etc. Visitem. Facilito.
H. Silva. R. Gonç. Dias,, 89, sj
405. Te!s. 52-3886 e 52-3840 -
CRECI 648.

SAO CRISTÓVÃO - Vend. 2 úl-
timas casas vazias, c/ sl. e 2
títs., eoz., banh., euintal. Entr.
2 milhões. Prest. 97 000. R. da
Prata. 49. Das 10-17 hs. C| Sou-
sa. Salt. R. Ana Néri, 221. Seg.
R. Dias da Silva • Vinário Mo-
rafo. Orn. Daniel Ferreira. R. 7
Setembro, 88 - ?„«. Tel. 32-3638
e 42-0975 - CRECI 216.

AS PECHINCHAS NAO COSTU-
MAM VIR ANUNCIADAS, mas va-
mos fugir às normas. Vendo belo
terreno murado na TIJUCA —
R. Souza Cruz, medindo 14 x
32m, de esquina. Preço 35 milh."
c/ 15 mllh. de enlr., prest. 30O
mensais. Trate c/ BUENO MA-
CHADO - R. Barão Mesquita, n."
398-A - Tel. 34-0694 e 58-3233
- Creci 986.

APARTAMENTOS PRON-
TOS - TIJUCA - Em
edifício de apenas 4 pa-
vimentos, vendemos óti-,
mos aps.: sala, 2 qts.;
banh., coz., área serv.,.
dep. comp. empreg. Sk
nal 5 500 mil, parte fá«>
cilitada, saldo em quatro.
anos, sem juros. — Óti-!
ma oportunidade. -••
Rua Professor Gabizo,
343 (próx. Rua Morais-
e Silva). — Corretores^
na portaria, diariamente,
das 14 às 17 h. Contra- '
tos terminados, sendo a

são—cmstôvAó - vdo. ap. desocupação feita por.
conjugado cl coz., Compo S. Cris-|COnta noSSa firma, Sem,.
tóvão. Sinai 4 500. Tratar. ' Tel.:
32-2199 C| 910.

VENDE-SE casa é| 2 quartos, 2 sa-
Ias, cozinha, banheiro, área, com
meia-água nes fundes, de sala,
quarto, coz e banheiro. Rua Uoa*
tinga, 136 — São Cristóvão. Tele-
fone 54-0574.

175m2 — Ap. 3 q„ s., salão
(44m2), gar., etc. Edif. luxo es.
quad. alum., p| entrega! em 12
meses a|c de Servenco. Ver até
13 hs. Rua Alm. Pereira Gulma-
rües, 79 a 200m da Praia Ipa-
tiemajlebl. — Tratar 32-6282 —
Creci 129. ;*

TIJUCA-RIO COMPRIDO
ÀPAP.ÍÃMENTÒS nos melhores
pontos da Tijuca. Vendo bem fa-
cllltados'..^SÓ ' tenho' .imóveis,- de
frente. Ve|a c/ BUENO MACHA-
DO.-R. Barão Mesquita, 398-A -
Tel. 34-0694 e 58-3233 - Creci
986.
ACEITO financiamento antigo da
Caixa, i ap. novo, frente, 2 quar-
ros, sala, cozinha, banh., dep.
compl. empregada. Sinal de 5
milhões. Uruguai, 272, c' Ze Ma-
ria. Tel. 31-3367. CRECI 203.

qualquer despesa para
o comprador. Tratar na
SEI — Sociedade Empre-:
endimentos Imobiliários

Av. Nilo Pecanha, 155
Grs. 612|14 - Tels.:

52-0221 e 32-7270 -*í
(CRECI 604).
APARTAMENTO DE LUXO, junto
à Praça.Saenz.P*ha,' c/.,-130m2.':/;;
para pessoa de fino gosto. NCr$;
65 000 c/ 35 de. entrada. De.-
sembargador Isidro, 00, ap. 603,
Tratar Quitanda, 20, gr. 508. Tel,
31-3367. - CRECI 203.
APENAS 10 mil enlr. ou à vista:,
neg. ocasião, Tijuca, ap. frente»
vazio, 2 qts., saia, coz., banh.;
dep. emp. t ¦ garagem. Coutinho,
tel. 54-1990, Creci 771.

ATENÇÃO - Leme -Vendo ¦
Rua Anchieta, 16, ap. 203, de^hV, n'í °m< 'l an°!' Ver ,com c
frente, vazio, salão, 

*2 
qU., . f^„*í|!bçV ^M»' 

*
dep. emp. Ent. 15 000 - Tel • l<!tone5- 4-9282 ou 26-0536.
22-4163 - Mário ou Celso - COMPRO VAZIO - Para renda,
CRECI 610. 'P-- de sala e qt. sep., sem

dep. ou coni. muito bom. Pago
18 milhões a vista. Não é Caixa.
360962.

APARTAMENTO - Vendo. 2 qts..sala, deps. Final construção. RuaProf. Gastão Baiana, 151, ap. 606- Tel. 38-2132.
APARTAMENTO - Vaz. c/ qt.s., b„ Rua Domingcs Ferreira236 — 406 — Chaves prrlaria.Enl. 11400. Rest. 24x150. Tr.Alcindo Guanabara 15 — ||o' '-_l5ll: ^2-2294. M. Pereira.
ADMINISTRADORA - Imob. L. H,Duplex, cobertura 160 m2, 1C0milhões, Posto 6 quadra da
praia, marcar visitas tel.: 52-0982- CRECI 636. '

A VENDA 1 ap. 2 qts., sl., dem.
dep. Prç. fin. 35 milhões, acei-
to proposta a visla. Av. Prin-
cesa Isabel 300 ap. 807. Chave
port. tel.: 52-4755.

FLAMENGO - Av. Rui Barbosa,
-. , ..,>. ,03 c| sala, 3 qls., dep.
empr., estacionamento para auto- Vazio - Tel. 42-9443 - Preço45 mil cl 20 mil entrada.
FLAMENGO - Aps. de
sala, 2 qtos., deps. em-
pregada. Obra já em ai-
venaria c| garantia SER-
VENÇO. Ver na R. Cân-
dido Mendes n. 236, das
8 às 20 horas. Tratar
PAN-IMÓVEIS - R. Mé-
xico, 119, Gr. 801 -
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.

LARANJEIRAS - Vondo apTõ™-
iugado, vazio. Rua Ipiranga, 111- 8 000, c 50% financiados. -
Tratar Av. Suburbana, 312, bloco2, entroda_2,_ap;_204._j)enfka.
LARANJEIRAS - VÍÍdo na~meT.
ma rua tp. c| 130 rt>2 de salão,3 ots., deps. compl. e garagem,vazio, financ. em 2 anos. Paraver marcar hora p. 32-2493. -
CRECI 409.

AVENIDA PRINCESA ISABEL, 300Vendo ap. rie 1 quario, sala,
deps. empr., área' de serv., coz.,
etc... por: 25 milhões à vistaVer c! porteiro no Bloco B o
314 - Tratar c/ FROSINI - Tel.
36-5514.

LARANJEIRAS - Vdo. ap. vazio,s-, 2 q., dep. empreg., Ed.3 and., fte. R. Almeida 76. Pre-
Eo 21, 50% - 42-3285. Creci603.

APARTAMENTO - Vazio, vendo,
3 salas, 3 quart.-s de 22m2, vá-
ries arm. emb., banheiro em cor,
cepa, cozinha, dep. empreenda,
área cl tanque, garaqem, base
70 milhões c| 50% finenciados.
Tratar hoie também — Telefene
25-3691 - Caleri - Creci 254.

COPACABANA - R. Barato Ri-
beiro, 96, ap. 1 114 - Vende-se
predi9 seminovo, está ocupado,
indevassável. Quarto c sala seps-
rado, banheiro, cozinha. P/eço 13
mil cruzeiros novos à vista, so-
niente - 22-0781 - - 52-0665.
COBERTURA - Vende-se'" na R.
Constante Ramss, perto do mar,
com telefone, terraços, 4 salas, 4
quartos e 3 banhs. CABRAL
CRECI 532 - 57-8396 ou .
57-9579.

FLAMENGO - Sala, qt., banh.,
kitch. 12 000 000. Pagamento em10 m. Inf. 52-5256 e 22-3032.
FLAMENGO - Aps. de
2 salas, 3 qts., 2 banhs
copa, cozinha, deps. e
garagem. Prédio sobre
pilotis c| apenas 2 aps.
por arjdar de frente. —
Preços a partir de Cr$
57 000 000, pagamento
grandemente facilitado.
Obra já em alvenaria cl
garantia SERVENCO. Ver
até 18 horas no local,

ATENÇÃOI - Vendemos aos.
novos, 2 por and., todos de fte.,
sl., j. inv., 2 qls., banh. cm
côr. copa-coz., deps. compl. —oo ínooIdo a comb. na0/"lu>5y-

COPACABANA - Rua
Sousa Lima n. 280. Ven
de-se magnífico ap. com
salão, sala de jsntar, 3
dormitórios c| armário,
3 banheiros sociais, co-
pa-cozinha, 2 quartos de
empregada e 2 vagas.
p| automóvel. Chaves c
o porteiro das 8 às 12
horas e 16 às 20 horas.
Tratar cj o proprietário
na Av. Rio Branco, 131
— 15.° and. — Telefone

 Pço. 30 m. e sair
LARANJEIRAS - Vendo magní- c'ral-' *• B- Ribeiro, 428-A - Lj.fico ap. frente, hall, j. inverno, T"' "' """" ""'" —
3 quarlos, banheiro côr, grandecozinha, dependências, área envidraçada, armário embutido, sin-'£_?,-_«,~ rRua General Glicerio,58/102. Esq. laranieiras. Das 8as 12 horas. 75 milhões financiados.
LARANJEIRAS - Vende-se á vista
ou contraproposta agradável —
apartamento de 2 quarlos, sendoum com varanda, salão, varanda,
banheiro em côr, cozinha todaazuleiada e dependências de em-
pregada. Tralar pelo telefone ..30-3784,
PARA ENTflECA ATE AGOSTOPRÓXIMO - Na Rue Pinheiro
Machado, 62. Vendemos os úl-timos apartamentos de nossa in-corporação, somente 2 aps. porandar, de frente, c| 200 • 230m2, constando de: 2 salas, 3 • 4
quartos, 2 banheiros, cozinha,
quarto • dep. empreg., irea, ga-ragem privativa. (Estimativa deconstrução Atualizada • com umavantagem extra, pois toda aconstrução já feita V. S. adqui-
re a preço fixo). Preco • partirde Crí 60 768 000 (NCr?

Tel. 36-6303 - CRECI 900.
APARTAMENTO dc frenfe, com
1 sala, 3 quartos, banheiro com
boxe, armário embutido, cozinha,
dep. compl. ,empr. Ed. tem gara-
gem. Ver R.\ Paula Freitas, 100-
202. Tratar tel. 36-5171.

COPACABANA - Rua Paula, Frei-
tas, ao lado da praia. Vendo ap.
frente vista p/ o mar com sara-
gem. Com salão, 3 quarfos, 2
banh., demais dep. entre-ia-se
vazio. NCr$ 75.000 - 22-0781 e
52-0665.

COPACABANA,- Vende-se apar,
tamento frente, quadra da praia,lado da ssmbrR, pintad-, sintsca,
saleta, sanitário, cozinha, amplo
seíão, Infrrmações pela manhã
Tel. 57-5243.
COMPRO ap. Zona Sul, 2 ou 3
quartos, com entrada de NCrS
8 000, re:to d combinar. Telef.-*-
nar Sr. Daniel, 32-6965 32-6270

Hcrário comercial.
COPACABANA - Apts. de alto
luxo de salão, 3 qls., 2 banhs.,
coz., deps. e garagem. Nada
Igual no gênero. Pag. facilit. Ver
Rua Bulhões de Carvalho, 622 até
21 horas. Pan-Imóveis, México,
119, gr. 801. Tels. 52-5256 e
22-3032 - CRECI 704.

160 

768,00). Infcrmacõos • visi-
\'i"iri_,v. ^"-Vat:
Ouvidor, 17 (Div. de Vendas 2.»
andar). Tel. " 524166. de 8,30

 ... ..,-,.,-|il 18 horas. - (CRECI 131),
co, 119, Gr. 801 " 

"

52-5256 e 22-3032
CRECI 704.

COPACABANA - Vendo ap. c|
quarto, sala sep., decorado,1 c! ar*
mirio embutido. 50% à vlsta.
Ronald de Carvalho, 266/203. Tra-
tar Viana, Av. N. S. Copacaba-
na, 73i;302.

COPACABANA - Rua Paula
Freijas 31 ap. 308. Vendo sala,
qt. sep. cj arm. embutidos, peq.área, vazio, 25 milhões parte fi-
nanciada. Corretor no local. CRE-
Cl 285.
COPACABANA - Vendo magní-
fico ap. de sala e qt. separado e
deps. de empregada. Peças em-
pias. Tel.: 46-1903. Sousa.

Fazemos
questão

_ que o
JB fique
|||S sempre

perto de
você

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.

COPACABANA - Vende.se ap.
402. Av. Copacabana, 759 c| 2
quartos, sala e depend. Está va-
zio. Facilita-se. Tratar tel.: .
22-2349.
COPACABANA - Vendo aprazl-
vel apartamento mobiliado p!

o bom gosto, c| telefone. Prç.;
70 mil ci 30 de ent. e o saldo
a combinar. Trat. cl Sr. Pedro-
Tel.: 46-3982.
COPACABANA - A vista pelamelhor oferta, quarto e sala con-
iugado, cozinha, banheiro com-
pleto, alugado. Rua Domingos
Ferreira, 125, ap. 917 - Tel.
57-9411, 57-6206, 32-3803 - Vi-
sitas de 15 às I8h.

COPACABANA - Vendo ap. 2
qts., 2 sls., coz., banh., área cj
tanque, dep. empreg., j. inv. Av.

Tels VENDE-SE melhor oferla. grande N- s- Copacabana. 777, ap. 1102.•'lerreno, mais 3 000m2, localiza-;COPACABANA.- Vdo. excelenteco fundos Hospital Silvestre, Cos- ap. conj., ia. locação escrit. ou:área com tanquenie Velho. -Tratar Sr. Arino tel.rrasld. Pequena-;ènt. saldo 20 a|na, 386, ep. 1 2C1.125-0227.

COPACABANA - Vende-se ótimo
apartamento, de frente, ./ qu^r-
Io, sala, quario de emprerada,

Ccpacaba-
—, Ver com

24 meses. B. Ribeiro, 153-1 105.'Francisco, porleiro do 380.

Você
ji pode ir

hoje
* 

'-¦ —a nova
Agência de Classificados
do JORNAL DO BRASIL

em Campo Grande

Agência JB de Classi-
ficados, • Avenida Cesario
de Melo, n.° 1 549. (Jun-
to com a Agência Volks-
wagen — Guandu Vei-
culos.) Funcionando de
8h30m às lóh todps os
dias e de 8 às 11 h aos
sábados.
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Imóveis
MOISÉS FUKS

TIJUCA - Rua Uruguai, 272, ap.
703. Vendo c| 2 qls., sala etc.
Frente. Novo. Ver c| porteiro.
Inf. 31-0957, Novalt. - CRECI
596.

ALUGUEIS — Técnicos do Conselho Nacional de
Economia afirmaram que por ser o aumento do
salário mínimo um dos itens que contribuem
para o aumento do custo de vida, e não o úni-
co, os aluguéis náo poderão sofrer um acres-
cimo de 65%,'com se propalava na semana pas-
sada. Além do mais, diz a Lei do Inquilinato que
os valores dos aluguéis só seráo corrigidos 60
dias após a entrada em vigor do novo salário. E
mais: às majorações no salário mínimo deve-
rão corresponder, proporcionalmente, acréscimos
no pagamento dos aluguéis. Com isso, estima-se
que êste aumento não ultrapassará os 257». Mais
uma vez, o aumento dos salários em todo o País
é motivo de especulações alarmistas com respeí-
to ao aumento do^ aluguéis. Vale a pena, por-
tanto, para conhecimento dos leitores, recordar
os pontos principais da Lei do Inquilinato que
estabeleceu a correção monetária para os alu-
guéis. Diz que todos os inquilinos ocupantes de
seus imóveis antes de novembro de 64 — data
da Lei — terão seus aluguéis reajustados sem-
pre que ocorrer um aumento no salário mínimo.
Por outro lado, esse reajustamento não é brusco,
e é concedido un prazo de 60 dias aos inquill-
nos para adaptar seus orçamentos à nova taxa.
Para saberem o percentual de aumento dos alu-
guéis, os inquilinos aguardam a fixação dos indi-
ces de correção pelo Conselho Nacional de Eco-
nomia. Aqueles que realizaram contratos após a
vigência da Lei, não estão incluídos nessas con-
sideráções, e estão sujeitos às cláusulas contra-
tuais. Mas, de qualquer forma, pagarão o per-
centual de reajuste. Uma outra notícia refe-
rente à Lei do Inquilinato, diz respeito a uma
possível revisão da mesma pelo novo Governo.
As informações asseguram que a modificação
da Lei é coisa decidida. O que preocupa agora
os responsáveis pela medida é uma fórmula que,
ao mesmo tempo, trave os aumentos dos alu-
guéis e não desestimule a indústria da constru-
çáo civil. Por outro lado, assim que tomar posse,
o novo Presidente deverá receber um memorial
da Aliança de Solidariedade e Proteção aos In-
quilinos, solicitando com urgência uma revisão
na Lei. Para aumentar ainda mais a confusão,
a partir do dia 15 de março, o CNE será extin-
to. E já os mais afoitos preocupam-se: quem fi-
xará os novos índices de correção para os alu-
guéis?
CRECI — Informa a Secretaria Executiva do
Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da
Guanabara que a Comissão de Fiscalização con-
tinua evitando a anarginalização da profissão,
com resultados proveitosos, oferecendo todas as
oportunidades para que os corretores não lega-
lizados façam seu registro no CRECI. Por outro
lado, está ocorrendo uma desburocratização, e
em menos de 15 dias os processos são despacha-
dos, desde que estejam em perfeita ordem. As-
sinalou-se um número significativo de inscrições
nas últimas três semanas.
CONDOMÍNIOS — No próximo dia 10, os con-
dominós do Edifício Laila estarão reunidos em
assembléia extraordinária, às 20 horas, para de-
cidir sôbre a aprovação do orçamento para o
exercício de 67. Ainda no mesmo dia, também
extraordinariamente, estará em reunião o Con-
domínio Lyon, às 15 horas, convocado pela Mar-
cha Engenharia, para apreciação da seguinte or-
dem do dia: apresentação; eleição da mesa; ex-
posição geral sôbre problemas do condomínio;
aprovação da planta modificada e substituir a
aprovada; ajuste do cronograma da obra; elei-
ção da Comissão de Representantes. No dia 11
de março, às 15 horas, estarão reunidos os con-
dominós do Edifício Rapsódia, convocados pelacomissão íiscalizadora, para tratar de: aumento
de contribuições; cota extra para os elevadores,
No dia 14, às 20 horas, os condôminos do Edifí-
cio Campos Ribeiro deverão se reunir para tratar
da infiltração de água e outros assuntos.
CARTEIRA — A Caixa Econômica Federal do Rio
de Janeiro volta a comunicar que por conveniência
tle serviço a Seção de Financiamento à. Indústria
da Construção Civil, de sua Carteira d'e Habitação,
encerrará no dia 10 de março o r-iíbimsnto de
anteprojetos para consulta prévia ccm documen-
tação sumária. Os pedidos formulados após aquela
data para incorporação ou construção serão ins-
truidos com documentos definitivos, die acordo com
as'instruções vigentes.
RELATÓRIO — A Imobiliária e Construtora Ab-
bade Vincl, das tradicionais firmas do mercado,
apresentou relatório aos seus acionistas, correspon-
dente às atividades de 66. Na sua exposição, a dire-
toria dá ênfase ao estrangulamento que os wegó-
cios imobiliáries sofreram, afirmando constante-
mente que íoi seguida a orientação geral.
COOPHAB-GB — Antes do prazo previsto,' a Co-
operativa Habitacional da Guanabara, Autoriza-
ção n.° I do/ Banco da Habitação, entregou 100•unidades residenciais do Conjunto Tome de Sousa,
A construçáo esteve a cargo da COPIL — Cons-
trutora Oliveira Pinto Incorporadora.
ENTREGA — Dentro das próximas semanas, os
candidatos inscritos à compra das unidades do
Conjunto Residencial de Engenho de Dentro, cons-
trufdo pela Urbanizadora Ferroviária, estarão sendo
convocados para assinatura dos contratos. Os fer-
roviários candidatam-se a 320 unidades residén-
ciais.

TIJUCA — Vendo ap. em cons-
trução, fase revestimento, sala,
3 quartos, cozinha, copa, 2 ba-
nheiros, garagem e dep. Rua Al-
zira Brandão n-° 11, próximo
Pça. Senz Pana. Tol.: 57-8004.

ATENÇAO ZONA DA CENTRAL -MÉIER - Transfiro •¦>_. 3 qti.,
Cempra e venda de casai, aps,
vilas, etc. N. Absalão - CRECI
1085, Ex-Diretor da Imob. El-Dou-
rado, e sua equipe comunicam
que estão operando em sua sede
própria, a Av. Nova Iorque, 71,
Grupo 301. Bonsucesso, ao lado
da Praça das Nações. Telefone
30-5724.

TIJUCA - Vendemos
excelente apartamento,
quase pronto, composto
de jardim de inverno,
sala, 2 ótimos quartos,
banheiro social, copa-co-
zinha, área de serviço c|
tanque, quarto e banhei-
ro de empregada. Rua
Conde de Bonfim, 142 —
Construção de Kreimer
Engenharia Ltda. — In-
formações no local das
9 às 22 horas. Vendas:
Júlio -Bogoricin (CRECI
95) — Av. Rio Branco,
156, s| 801, tels. 
52-8774 e 22-2793.

ATENÇÃO - Encantado - V.ndo
casa e| 2 sls., 1 qts., coí., banh.
t.r. 6x66. Entr. 4 000 000, R. Fa.
gundus Varela, 445.- Entr. vaiia.
ORG. DANIEL FERREIRA - Rua 7
S.t.mbro,' 88, 2.". T.l. 32-3638
o 42-0975 - CRECI 236.
ATENÇAO - CASCADURA - Jto.
Av. Suburbana. Vendo casas pron-!
tis, cl sala, 1 • 2 qts., coz., ba-
nh.lro, quintal. Sinal 1 000 000, PIEDADE

financiado Caixa Econômica,
Cachambi. SOTIC - 32-161»
CRECI 539.
MADUREIRA - Vendo na Av.
Edgard Romero, terreno com 2
lojas e 'galpão. Pço.: 15 m. entr.
8 m. prest. 500 m. Trat. Av. Brís
de Pina n.° 218 sl 205 - Pe-
nha (Em cima do Posto Santiago).
MESQUITA - 18 casas e 3 loias
tudo 15 mil só à vista. Aceito
VW. Rua Minas Gerais, 450 - 5
minuto* a pé.

OLINDA — Centro,, vendo cosas
vazias. Entr. 1 500. Saldo como
aluguel. Tratar na Av. Brás de
Pina 110-Loia R — Penha. Tel.:
30-4092. CRECI 787.

Vendo casa c/ 2 qls.
p| na escritura. Prest. 131 000. —'varanda, cozinha e area. 50% à
Ver R. Amparo, 430, dai 8 i% 12 vista e 50% a combinar. Rua'   

Emílio de Meneses, 183, c| 1
Chaves c| 4. Tratar Av. N. S. d»
Copacabana, 731, s| 302.

haras, c| Sousa. ORG. DANIEL
FERREIRA - R. 7 Setembro, 88,
2.», t.ls. 32-363* • 42-0775
CRECI 236.

TIJUCA - T.rrenos. Vendem-se
lotes om vila do alto gabarito
para casat de 2 • 3 quartot •
garagem, quintal. Projeto dentro
de seus desejos. Rua Don» Delli-
na, 12, junto • Praça Saem Pe-
na. Tratar Rue Míxico, 148, gru-
po 703 - Tal. 22-6435 a tarde,
financiados em 3 anos.
USINA — Vendo, financiado, «par-
tamento grande, final de conl-
trução ou froco per outro ou
por cosa até o E. de Dentro. Ira-
tar com a proprietária. D. Ade*
laide, 58-0205.

ANDARAI - GRAJAÚ -*
VILA ISABEL

ATENÇÃO MEIER - Grande
oportunidade. Vendo ap. c| 2
quartos, sala, cozinha, banheiro
e boa área. Fundação para fazer
mais o outro está quase pronto.
Não é condomínio. Preço 12 mi-
lhões. Entrada 5 milhões, saldo
em prestação de 150 mll. Ver à~ 

i Paulo Siiva Araújo, 119.
C| construtor e tratar à Av. Ma-
rechal Floriano, 143 s| 902 e| Fe-
lipe Moure Filho. CREC| 139.

TÍJÜCA — Ap. tipo casa, 3 qts.,
sl. etc, s| condomínio, 22 ml-
lhões à vlsta. Tel.i 48-9579 -
Clíudio.

VENDEM-SE aps., um de dois
quartos, sala e dependências, pc
lo preço cruzeiro nóvo dez mil
cruzeiros. Oulro de dois ou três
quartos, duplex,. com bom ten
raço e muita vista, fica a cinco
minutos da condução. Rua Elízeu
Visconti 203. Informações no ap,
202 com o proprietário. Telefone
32-8631, fica paralela à Rua Ita
piru. Rio Comprido.

ATENÇÃO p| essa oportunidade!
Ci 5,5 milhões de entrada e
309 357 mensais sem intermedia-

PIEDADE - Passo 1 lerreno 12:2 cômodos nos fundos, dê laie,
x 14, prest. 43 000, entr. a com-
binar. Ver Rua Lima Barreto n.°
100. Tel. 29-9961 ou Rua Cerquei-
ra. Dallro, 910.

ABOLIÇÃO - Vendo 2 resid. c!
1 e 2 qts., sala, jard. e área que
poda aumentar, coz., banh. etc.
Posso entr. vazia. Preço . 8 850
c| 2 750 de enlr. 4 pare. de
250 000 de em 6 meses e 60
prest. de apenas 85 000 — Ver
noje, na Rua Gaspar, 63 e 65,
c| Padilha. Vendas N. Absalão -
CRECI 1085 - Av. Nova York,
71, gr. 301. Tel. 30-5724.
CENTRAL — ótimo terreno, casa
de madeira. Estrada Portela, 713
— Madureira. 8 milhões facilita*
dos. Tels. 49-8186 e 52-4345.
CAXAAABI - Vendo casa qt., sl.,
coz., banh., cj terreno 11x66,
serve para Indústria, 20 milh c|
sinal de 2 milh. Tr. Silva Rabe-
Io, 27 s|30! - Méier - Tel.
29-7585 - Creci 189.

CASCADURA - Area com 1 000
m2, para incorporação, indústr
ou comércio, vendo NCr$ 35,000
com 15 000 de enl. Tel.r 43-5192.
CASCADURA - Vendem-se óli
mos apartamentos com 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro e área -
Entrada Cr$ 3 500 000 e o sal-
do em prestações de Cr$ 150 000
ou financiado por Caixa ou Jns-
tituto. Ver na Rua Padre Telêma-
co, 38 e Iratar em Mello Affon-
so Engenharia Ltda,, na Rua
Constanca Barbosa, 152, grupo
401 - Méier. Telefones 29-2092
ou 49-3261.

ENCANTADO - Vendem-se 2 ca
sas, uma 2 qts., sala e boa copa

rias, apartamento c| 2 quartos, sa- elc. e 0U|T, fo qt. t sala à Rua
la, cozinha, banh. compl., dep. Angelina, 17B, cnsa 1, todas com
empregada. (Alugado s| contra-Uuint0|, gás dc rua. Entrada Cr$
&1; R"»,R'I»T Gabaria 90, ap. ,50O0 000, o resto «m 5 anos
101 e 201 - Tratar Quitanda, 20. chavei no local,
gr. 508. Tel. 31-3367. CRECI 203,|e 

n° l0"'-

GRAJAU - Vendo prédio na
Rua José Vicente n.° 66, ocupa-
do sem contrato. Preço de oca-
sião, facilitado. Tratar Av. 13
Maio 23 sala 1 804. TeL: 32-8825.
Preço: 35 milhões.
GRAJAU - R. Sebastião de Pau-
Io — Vendo op. c| sala, 3 qts.,
e deps. compl. frente, vazio cj
106 m2. NCrJ 26 mil i vista ou
Cx. cj inscrição antiga c| peq.
sinal. Inf. 32-2493 - CRECI 409.

ENGENHO NÓVO - Vendem-se
ótimos apartamentos com 2 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro e
írea a parlir de Cr$ 3 700 000
de entrada e o saldo em presta-
ções de CrS 150 000. Ver na R.
Dona Francisca, 388, ap. 302 e
304 (vazio). Aceita-se financia*
mento pela Caixa ou Institutos.
Tratar em Mello Affonso Enge-
nharia Ltda., na Rua Constanca
Barbosa, 152, grupo 401. Tels.:
29-2092 e 49-3261.

MARACANÃ — Residências du-
plex ccm financiamento Integral
da construção em parcelas de CrS
293 040, após, as chaves com 3
quartos, 2 banheiros sedais, sa*
lão, copa-eexinha, dependências
de criados, área • garagem. Ter-
reno financiado em 25 meses cj
500 000 de entrada sem iuros,
condições em conformidade com
planos habitacionais e órgãos
executivos. Tratar ne Av. Presi-
dento Vargas, 529, s| 2111. Tel.
43-6520 o ver na Rua São Fran-
cisco Xavier 649, CRECI 685.
VILA ISABEL, vendo terr. 18x50,
Rua Conselheiro Otaviano, 21 —
tratar e| Coutinho tcl. 54-1990,
Crccl 771.

MOTIVO DE VIAGEM URGENTE -
Vendo 29 lotes, muito barato.
Aceito carro como parte de pa-
gamento. Tratar Rua Arqluas Cor.
deiro, 316, sala 501 — Méier.

AVENIDA PAULO DE FRONTIN
— Vdo. próx. à Av., em terr.
de 11x28, de 2 pavts., luxuosa
residência, própria p| família de
altn tratamento. Te). 23-3368 -
CRECI 286.
ATENÇÃO - Saenz Pena. Vendo.
R.:: Antônio Basilio magnlf. ap,
sl.-qt. e demais deps. Ed. sob,

I pílotis c| 2 elevs., novo e vazie
c| entr. 8 000, rest. 15 meses ou
13 500 à vista. Inf., venda eom
Wilson, 29-9502. Não aceito cor-
retor.

TUUCA - Rua São Francisco Xa-
vier, 352 ap. 503, aluga-se 3
q., 2 »ls„ dep. e garagem. Ver
com porteiro e tratar na COPEL
— Av. Franklin Roosevelt, 23 sl
607 - Tel. 32-6454 - Aluguel
NCrS 400,00.

APARTAMENTO Tiiuca - Vende-
se belíssimo apartamento, sala, 2
quartos, banheiro, cozinha em côr
e garagem, sóbre pilotis, em fa-
se de acabamento. Entrega cha-
ves e habite-se em junho de ..
1967. Condições: 2 milhões de
entrada, 10 milhões no escritura,
saldo a 400 mll p. més. Ver na
Rua Garibaldi, 95 t tratar tel.
42-6560.

APARTAMENTO - 1.» locação,
sala, quarto conjugados, banh. e
kltch. NCrí 3 000 de entrada e
300 mensais. Barão de Itapagipe,
465", ap. 401 - Tratar Quitanda,
20. gr. 508. Tel. 31-3367 —CRE-

ATENÇAO. Vendo de frente ep.
na Rua Paulo de Frontin, 285,
ap. 302 edifício novo, l.a loca-
ção alto luxo, fachada de pasti-lhas, sob " 

pastilha», composto de
hall, ampla sala, 3 otimos quar-tos, banheiro, copa, cozinha,
area, dep. de empregada e gara-
gem. Nas chaves 20 milhões o
K „?«;ln,nci,do- Trs,ar' telefone
264)281 ou 46-7603, com Anita
Gelbert. Raro negocio. Preço 49
milhões. CRECI 763.
CASA NA TIJUCA - Vendo no
melhor ponto, a !00 metros da
Praça Saem Pena, 3 qts., 2 salas,
3 banheiros, dependências etc.
Base 80 milhões c/ 50%, restante
a combinar. Tel. 42-9776 e .
48-3266 - Sr. Melo.
NEGÓCIO URGENTE - Vende-'sl
conf. residência, na Rua D. Me

¦ÍS t0' J?M Vcom 2 qs., sale
€ dependências, com quintal, per-lo da Praça Saens Pena - Ver
no. local com D. Mariquinha, nacasa 5, ap 101 e tratar na firma
F. Santos Imóveis - CRECI 605.
Tel. 224)581. Rua Senador Dan
tas, 39, sala 204.
RIO COMPRIDO (Tijuca) - Veri-
oo resid. de luxo. 3 qts., 2 sis
SÈÍíi c?ix R- Campo da Paz!
ÇREÇI 670. Sr. Ari. Tratar Av.
?i.B„r;rco''85 «I *°2- Telefone;
52-1922.

SAENS PENA - Prédio. Vendo 2
pavts. 2 salas, 5 quartos, dep.,
2 varandas, qaraaem. Centro ter-
reno. Tel. 38-0759.

TIJUCA _— Aparlamento la. Io.
cação, todo azulejado at* o teto
Com sala, 3 qts., banheiro so-
ciai, àcp. empregada comp. Ga
ragem e grande área. 110 m2.
Preço 36 milhões </ 50% res.
em 2 anos. Tratar pelo tel.t
23-2859 (CRECI 1025).

TIJUCA - OBRA JA INI-
CIADA — Rua Carlos de
Vasconcelos, 123, a dois
passos da Praça Saens
Pena. - EDIFÍCIO SAN
MARTIN, amplos àps.,
com living, sala, 2, 3 e
4 quartos, dependências
e garagem. Sinal desde
Cr$ 619 280 e Cr$ 175
mil mensais, com garan
tia do INCORPORADOR
JAYME GORBERG e
segurança na construção
de MÉSON ENGENHA-
RIA LTDA. - Ver no
STAND DA OBRA, ou na
Rua Sete de Setembro,
44, esquina de Quitan
da, na sobreloja de "A
Econômica". — Telefone
42-5136 (CRECI 903).

VILA ISABEL - Vendem-se ca-
sa com 2 quartos, 2 salas, cozi-
nha, banheiro, depend. emprega
da e irea. Entrada CrS 6 000 000
e o saldo em prestações de Cr$
270 000. Ver na Rua Maxwell,
197 — Tratar em Mello Affonso
Engenharia Ltda., na Rua Cons-
tança Barbosa, 152, grupo 401
Telefones: 29-2092 e 49-3261.

MEIER — Atenção, urgente. Ven
de-se casa, quarto, sala, cozinha,
banheiro, quintal, cisterna vozia,
Rua Sousa Aguiar, 322, casa 5,
Chaves com o senhor Lauro, na
casa 1, entrada 3 milhões, pres
tações, 130,00. Tratar com Ama
ral Avenida Paulo Frontin. 388,
das 14 horas em diante.

VILA ISABEL - Vende-se apar-
tamento nóvo,, em fase de aca-
bamento para entrega até setem-
bro, com 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro e área. Entrada Cr$
6 500 000 e o saldo em presta-
ções Cr$ 200 000. Ver na Av.
28 de Setembro, 254 a 260, ap,
405 — Tratar em Mello Affonso
Engenharia Ltda., na Rua Cons-
tança Barbosa, 152, grupo 401 —
Telefones: 29-2092 e 49-3261.
VILA ISABEL - Vendem-se casa
com quarto, sala, cozinha, b<
nhetro e área. Entrada de Cr$
4 000 000 e o saldo em presta
ções do Cr$ 180 000. Ver na R.
Maxwell, 1,95. Tratar em Mello
Affonso Engenharia Ltda., na Rua
Ccnsiança Barbosa, 152, grupo
401. Tels. 29-2092 ou 49-3261.
VENDO Rua Visc. Sta. Isabel.
10-504, c| 2 qts., il, Ver local.
Inf. Av. Rio Branco, 81-1105
(CRECI 628). 43-7445 - Gavazzi.

tINS-BÕCA DO MATO
A 500 mts. do Cine Santa Alice,
pela R. Grão Pará. Dois aps. no-
vos, acabados de construir. 1 tér-
reo e cutro sob., ambos com 2
qts., sala, copa-coz., banh. social
em..içôr, área etc. Apenas 9 200
enlr. e 45 prest. 300 s|j. Ver e
tratar c| prop. — R. Porto Ale
gre, 89. Inf. tels. 30-8667 e ..
30-5192.
LINS — Vende-se apartamento va*
zio, com 2 quartos, sala, cozinna,
banheiro em côr, dep, de empre-
gada, 3 varandas, area, ap. em
ótimo estado de conservação, cj
sinteco. Entrada CrS 7 500 000 e
o saldo em prestações de Cr$
300 000. Ver na R. Ceiapó, 71,
c| 2, op. 201. Chaves no n. 87
- Tratar em Mello Affonso Ense-
nharia Ltda., na Rua Constanca
Barbosa, 152, grupo 401 — Tels,
29-2092 e 49-3261.
LINS — Vende-se epprtamento

novo, vazio, com 3 quartos, sala,
copa-cozinha, WC, banheiro e
area, Rua César Zama, 98 ap.
301. Tel.: 49-3459.

Í'ül^;.V"!d(,."P- P"">", Entr,
4 000 000, c| sl., 2 ots., copa,
cos., deps. Rua Mário Piragiba,
17, ap. 401. ORG. DANIEL FER.
REIRA - R. 7 Setembro, 88, 2.°
ttls. 32-3638 e 42-0975 - CRECI
n.» 236.

CASA - VILA DA PENHA - 2
qts., s. coz., banh,, sancas, fio-
rões e sinteco. entr.: 9 000, prest.
200. Trat. Av. Brís de Pina, 1 459

róx. Bicão — V. Penha — Be-
lano.

OLARIA — Vende-se uma casa
em metade de construção com
projeto aprovado 7 500 à vista.
Rua projetada A, ao lado do
n.° 45 entre o Campo do Ola-
rla e o IAPI da Penha. Tratar
com o proprietário.

OLARIA - A 100 meiros da
Estação, Estrada Engenho da Pe-
dra n. 670, vendo 2 aps. vazios,
serve para laboratório, s| 2 e 3
qts., financio a longo prazo. Ver
o tratar: Paulo - Tel.: 30-2159
OLARIA - Rua Jcão Silva n.
98 — Vendo aps. vazios de fren-
te. SI., 1 e 2 qts., ver aps. 301
e 302 — Tralar: Paulo — Tel.:
30-2159.

PENHA — Vendo, caso de lage,
2 quartos, coz., banh., e mais

entr. 3 milhões, prest. 120 m.
Tratar Rua Leônidas, 12 s| 205 -
Penha.

PARQUE ANCHIETA - Vende-se!
lote 13 quadra 27. Rua Anturio^ lvvi .__, „.
55. Ver no local a tratar tel.i nó 

' 
45 or

22-2349.  '_ '- 
'¦¦ ' "'

PRECISAMOS para clientes casas
ou aps. <| 1, 2 • 3 qts., do
Engenho Novo a Madureira. —
Tratar ttl.: 30-5489.
VENDE-SE uma propriedade, na
Rua Marina, 157, Bento Ribeiro.
Atende-se em qualque dia.

RAMOS vdo. ap. em final de
construção, sinal 2 000, prestação
150. Ver R. Taci, 9, tralar R. Iça-

201. Tel. 300731,
Àmilcnr.

LHA 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
JÚLIO BOGORICIN
CRECI 95.

PENHA — Vendo casa com terre-
no de três frentes. Trntar com
Sr. Manuel - Tel. 27-1226.

VENDO nòvo sala 3 qts., 2 bó-
nheiros, cozinha, sinal NCrí 3 000.
Aceito caixas. Ver Rua Dlonlzio
Fernandes 389. Tratar Rua Ou-
vidor 169, sala 918, das 14 às
17h.

PENHA — Apartamentos c| 2 qts.,
sala, coz., banh., área cj tanque.
Vende-se na Rue Bolisário Pena

Prero 18 milhões, entrada de
4 500 mll, prest. 150 mil sji.
Tratar na Av. 'Brás de Pina,

96, loja. Largo' da Penha, Tel.
30-5489. CRECI 232.

2 CASAS - Vendem-se, Rua Ner-
vat de Gouveia, 167, sendo que
uma está vazia.

LEOPOLDINA

ATENÇÃO ZONA; DA LEOPOL-
DINA — Compra e venda-de ca-
sas, aps. vilas etc. N. Absalão —
CRECI 1085, Ex-Diretor da Imob.
El-Dourado Ltda. e sua equipe
comunicam que estão operando
em sua sede própria, na Av. No-
va Iorque, 71, grupos 301. Bon-
sucesso, ao lado da Praça das
Nações. Tel. 30-5724.

APARTAMENTOS NOVOS - V.
Penha, c/ 2 qts. 4 x 4,20, sa-
lão, copa, coz. banh, em cores,
entr. 4 500, prest. 220. - Trat.
Brás de Pina, 1 45?. próx. L.
Bicão — V. Penha — Bebiano.
ALÔ, J. América. Vdo. terr. Rua
Frederico Jopim. 6 mílh. c/ 2
e 100 p/ mês. Trat. Av. B. de
Pina, 914, s/ 208. Imob. Cremil
da. 30-3196. CRECI 249.
APARTAMENTO - 3 qts. frte. nó-
vo, vio. Vendo E. 1 800, P. 165.
Carn. Mend. 406. Entrar 262 -
Estr. V. Carv. (Igreia) 46-4797 -
Veja. Ainda tem.

LOTES PRONTOS P/ CONSTRUIR
Planos, rua lombada e calçada

{não enche). Estação de Bento Ri-
beiro, res, e comerciais. Apenas
3 unidades. Preço 2.000, entr. e
80.000 p| mês s/i. Ver e tratar
R. Henrique Ferreira, 430, junto

CETEL. Inf. tels. 30-8667 e
30-5192.

ATENÇAO - Vila da Penha -
Grande oportunidade, vendo 5
lojas 9 2 galpões. Pço. 55 mi-
lhões ou 2 500 m. de entr.,
prest. 200 m. Trat. R. Leônidas
12 s| 205 - Penha.
AMIGO LEOPOLDÍNENSE - Quer
vender seu imóvel, procure
Imobiliária Leopoldrnense. Tel.:
30-4092. Av. Brás de Pina 110
loja R «- Penha. -
ATENÇÃO Vila J. da Penha -
R. Arquímedes Memória 297.
Vendo por motivo de transfe-
rêncla, moderna residência em
centro de grande terreno de es
quina cj 2 qts., sala, copa, coz.,
b. completo em côr, var., sin-
teco, p. a óleo, gradios etc,
Planta aprov. p. 2 aps. Entrada
16 000, saldo em 36 meses, Acei-
to ap. como parte da entrada.
AVENIDA BRASIL - Terreno 10
x 40 — Vdo. por 6 milh. prox.

Volvo, R. Granada, jto. ds-
Dois 210 - Infs. 30-7582 - Pça.
Nações n. 56.
ATENÇÃO - Vista Alegre - Aps.
novos e vaiios cj 2 qti., sala,
cox., banh. e área com Ianque.
Vendem-se na Rua Itacoatlari. En-
trada 3 700 mil, prest. 170 mil,
«|j. Tratar na Av. Brás de Pina,
96, loia (Largo da Penha). Tele-
fone 30-5489. CRECI 232.

MÉIER — Vdo. lerreno 26x68 pia
no com planta de 64 aps., 60
milh. c| 30 milhões entr. Tr. Sil
va Rabelo, 27 s|301 - Méier -
Tel. 29-7585 ou à noite 29-4200
- Creci 189.

MÍIER - TODOS OS SANTOS
Vende-se o lote de n.° V, da
Rua Padre lldefonso Penalba, 304,
entrada de CrS 1 500 000 e c
saldo em prestações de Cr$ ....
200 000. Tratar em Mello Affon-
so Engenharia Ltda., na R. Cons-
tança Barbosa, 152, grupo 401 —
Tels. 29-2092 e 49-3261.
MÉIER - TODOS OS SANTOS
Vende-se a casa n.° 107 da Rua
Santos Titara, com 3 quartos, sa
la, 2 cozinhas, 1 banheiro social
banheiro de empregada, área e
terraço. Entrada Cr$ 8 500 000 e
o saldo em prestações de Crf
250 000. Tralar em Mello Affon-
so Engenharia Ltda,, na R. Cons-
tança Barbosa, 152, grupo -401 -
Méier. Tels. 29-2092 e 49-3261.
MADUREIRA - Vonde-se aparta
mento vazio com 2 quartos, sa!a,
cozinha, banheiro, área grande,
vaga para aulo. Entrada CrS ....
4 500 000 e o saldo em presta'
ções de Crí 200 000. Ver na R.
Américo Brasiliense, 241, fundes,
ap. 104 — Chaves com o encar-
regado. Tratar com Mello Affon-
so Engenharia Lida., na Rua
Constanca Barbosa, 152, grupo
401. Telefones 29-2092 e 49-3261.
MÉIER — Cachambi — Vendem-se
2 casas sendo uma de 3 quartos,
2 sales, cozinha, banheiro, va-
randa, jardim, quintal e quarto
de empregada, outra de quarto,
sala, cozinha, banheiro e quin-
tal. Entrada Cr.$ 14 000 OOO e c
saldo em prestações de Cr$ ....
350 000. Ver na Rua Henrique
Boiteux, 120. Tratar em Mello
Affonso Engenharia Ltda., na R
Constanca Barbcsn, 152, grupo
401. Tels. 29-2092 e 49-3261.
MÉIER — Vendem-se apartamen-
to vazio com 4 quartos, sala, co-
pa, cozinha, banheiro, dep.- em-
pregada, área e quintal. Entrada
de Cr$ 4 500 000 e o saldo em
prestações de Cr$ 250 000. Ver
na Rua Bario de Santo Ângelo,
232 ap. S-101. Tratar em MELLO
AFFONSO ENGENHARIA LTDA. a
Rua Constanca Barbasa, 152 gru-
po 401. Tel. 29-2092 e 49-3261.

JACAREPAGUA
JACAREPAGUA - Jardim Clari-
ce. Vendo, perto do Floresta
Country, casa c| lerreno de
2 80Om2. Todo plano e plantado,
«qua, luz etc. OcaslSo. NCr$
18 000 e] NCr$ 8 000 de ent.
31-0497 - Creci 688.

TIJUCA - Vendo na Pça. ap. 3
qts., 1 sl., 2 banheiros, preço:
30 000 a combinar. Tel.t 52-1922
- CRECI 670 - Ari.
TIJUCA — Vendo lindo ep.t sa-
leta e colunai, asala tem 8
m, 3 quartos grandes, 2 banhs.
sociais, dependências de empre-
gada, tudo tapetado, c] lindos
lustres e ar condicionado, e vaga
na qaragem. — Tratar telefone
38-8927.

RUA MARANGA - V. terreno pia-
no 10,40x30m, todo murado c/
casa em construção, 10 m. c| 3
de entrada e o saldo 3 anos —
Com o proprietário, na Rua
Conde Bonfim, 86, Sr. Ramos.

TIJUCA — Vende-se ótimo ap.
2 qts.,. aala, 2 varandas, dep.,
armário embutido, sinteco, comer-
cio e condução á porta. Ver e
tratar na Rua dos Araújos n. 11,
ap. 304. Marcar hora, 38-2469,
Almeida.

TIJUCA — Em rua resi-
dencial, vendemos ap.
de iuxo c| sinteco, san-
cas, persianas, exaustor,
composto de sala, quar-
to (separado), cozinha,
banheiro, área de servi-
ço s dep. de emprega-
da. Visitas e detalhes
na NOBRE S.A. — Av.
Rio Branco, 131, 12.°,
tel. 52-4153 - CRECI
707.

JACAREPAGUA - ótima érea c|
90x100 prepria para grania ou
plantações. Ver c| Sr. Manuel
Av. Bandeirantes 5 186. Tr. Tel.:
M. Pereira, 42-2294.

MEIER - Vendem-se ótimos apar
lamentos, l.e locação em «difi-
eto, sobro pilotis, cem 2 quer-tes,_ aala, tondo cozinha • br
nheiro e a área am côr, depend.
de empregada e garagem — Tô-
das at peças são amplas. Para
entrega em 90 dias. Entrada Cr?
3 000 000 e o saldo em presta-
ções de Cr? 229 430 financiado
pela Caixa Econômica ou Insti-
tuto» — Tratamos do financia,
mento. Ver na Rua Paulo Silva
Araú|o, 276 (esquina de Mirio
Calderaro). Tratar com MELIO
AFFONSO ENGENHARIA ITDA.,
na Rua Constanca Barbosa, 152,
grupo 401 - Telefones: 29-2092
e 49-3261.-

TERRENOS - Fte. 600 m2 Est.
Rio Gde. lado n. 1430, entr.
1 000, financ. 30 mês. - 23-1214
CRECI 644.
VILA VALQUEIRE - R. Quirlrim,
vendo ótimo terreno cj planta
p| casa duplex. cond. na porta,
ótimas condições — Aceito ofer-
ta. Tratar Praça Saiqui, 70-F
Com o próprio.
VILA VALQUEIRE - Vendo ca-
sa do laje, frente de rua ,sta.
2 qts., etc. Entrego vazia, ent.
6 000 — Ver Rua das Rosas,
111 com Sr. Hilton, Tel.i
22-4163. Mírio ou Celso -
CRECI 610.

CENTRAL
ABOLIÇÃO - Vende-se excelente
ap. c/ 2 qtos., sala, coz., dep.
compl. empregada, garagem. 3
mil. de entrada, saldo a longo
prazo. Rua Bríullo Muniz, 111,
ap. 206 - Tel. 22-8936.
APARTAMENTO NOVO - l.e lo-
cação — Vendo, sl., 2 qts., ba-
nheiro em côr, cox., Írea, qt.
• banh. de empr. — Tudo em-
pio. Garagem. 13 milhõas de
•ntr. Rua Adolfo Bergamini, 372,
ap. 304, bloco da frente (quase
•tquina de Diis da Crui) — Ver
de 8 àt 10 e de 15 ls 17hs.

MADUREIRA - Ap. novo e vazio,
vende-se ne Centre de Madurei
ra, na Av. Ministro Edgar Ro<
mero, c. 2 qts., «ala, cei., banh.
e dep. compl. empregada. Preço
26 milhões, ent. 8 500 mil, pres.
300 mil si|. Tratar Av. Bri, de
Pina, 96, loja (larga da Penha).
Tel. 30-5489. :
MEIER — Vendo casa de luxo,
2 qts., sala, banheiro em côr.
R. Cristiano, preço 26 000. Tra-
lar na Av. R. Branco, 185 s!
602. CRECI 670 com Sr. Ari.
Tel.: 52-1922.
MÉIER — Vendo casa Rua Tenen-
te Costa 187, cl 3 qls., sl., dep
terreno 10,50x70. Ver local das
9 ls 18 horas. Inf. Av. Rio Bran
co, 81-1105 (CRECI 628). 43-7445
— Gavazzi.
MEIER — Vendo casa Rua Mon-
te Pascoal, 42, c| 3, c| 3 qts.,
sl., dep., vazia, ver local. Int.
Av. Rio Branco, 81-1105 (CRECI
628). 43-7445 - Gavazzi.
MclER - T. Santos - Vendo, Rua
Augusto Nunes, 88, quase esq.
R. Arquias Cordeiro, casarão, só-
lido em terreno 10x40 c| 10 cô-
modos, serve pl colégio, ç. seú-
de, pequena indústria. Preço;
NCr$ 38 mll. Entrada NCrí 15
mil, saldo a combinar.
MEIER — Maria da Graça — Va-
zilos, novos, de frente, prontos pj
habitar, edif. de apenas 2 pavs.,
junto e todo comércio e condu-
ção. (Apenas 2 unidades), 2 qts.,
sala, .coz., banh. social em côr,
érea, etc. Apenas 6 000 de entr.,
e 300 pj mes slj. Ver e tratar
dir. c; prop., R. Conde Azambu-
ia, 950. Inf. tels. 30-8667 e ..
30-5192.

LOJAS — Passo contrato e ven-
da nos melhores pontos do Cen-
tro, R. do Ouvidor, Móier, Dias
da Cruz, Madureira, Av. Edgar
Romero, Olaria, Rua Uranos e no
melhor pento de Niterói, R. Con-
ceiçSo, Caxias, Manuel Corroía,
etc. Trotar Sr. Amin, 22-4933 e
49-7505.

r
1'ROF. MAZURKA

ZONA SUL
LOJA PARA ENTRADA IMEDIA.
TA — Na Rua Duvivier pró*.,
na Av. Atlântica com 87,00 m2
úteis o sanitário. Prece: CrS. .
105 000 000. (NCr? 185 030,00) c
parto «jm 18 mosos. CIVIA. Trüv
Ouvidor, 17. (Div. de Vendas 2."
endor). Tel 52-8166, de 8,30 às
10,00 heras. (CRECI 131).
VENDE-SE loia o sub-lo|a na R.
Visconde de Pirajá, com 33 fti2 e
42 m2. Tralar p| tel. 57-22B2

ZONA NORTE

ILHA DO GOVERNADOR _ jar-
dim Guanabara — Vundu-se óli-
mo torreno medindo 21 de fren-
to, 35 de fundos, fechando nos
fundos com 6 metros. Entrada
do CrS 3 500 000 e o saldo em

fire 
sta ções de Cr$ 200 000 sem

uros. Ver na Rua Andró Cusacn,
Q. 44 - L. 4 — Tratar em Mel-
Io Affonso Engenharia Ltda,, na
Rua Constanca Barbosa, 152, gru*
po 401 - Tels. 2.9-2092 e 49-3261.

CASCADURA - Vendo loia nova,
vazia, com jirau, 7 portas, 2-10
m2, ponto de movim. Preço ex
cepcional NCrS 85 000,00. Inf.
46-2916 .

PENHA — Vende-se ap. amplo
com terreno, vazio. Rua Delfi-
na Ennes, 172 — Viaduto. Tel.
42-6340.
PARADA DE LUCAS - Casa 2
qts., 2 sls., coz., banh., 2 ter-
renos 8x35. Ver Rua Bucarost n.°
523. Tel.i 30-3311. Hoie e ama-
nha.
PENHA - Terreno 10x20. Ent.
2 500, p. 80. Tratar Lobo Jú-
nior 1 238. Tel.: 30-3311.
PENHA — Casa de vila, vazia,
2 qts., sl., coz,, banh., varanda.
Entr. 3 500. p. 150. Tratar Lobo
Júnior, 1 238. Tel.: 30-3311. 

'

PENHA - Casa ql., sl., coz.,
banh., terreno 10x40 — Entr...
6 000. p. 150. Tralar Lobo Ju-
nior 1 238 - 30-3311. .

NITERÓI - Ap., vende-se, kits.
coniugado, vazio, CrS 5 000 000.
Entrada de I 500 000, restante a
combinar. Tratar Amaral Peixoto,
327,_ap._112.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

PENHA - Rua Aurora, vendo 2
ótimas casas vazias, de laje, num
só terreno. Infs. na Rua Conde
de Agrolongo 590-fundos. Penha.
Tel.: 30-1949 - Nunes. CRECI
762.

PETRÓPOLIS - Independência
Vendo dois ctimos lotes terreno
plano. Tel. 57-3084 57-3594 ou
23-3294.

PENHA — Vendo confort, ap. e
uma casa modesta. Junto ou se-
parado. Infs. tel.i 30-1949 -
Nunes. CRECI 762.
PENHA - Vendo terreno de 10
x 35, próx. a Av. Brasil. Infs.
Tel.i 30-1949 - Nunes. CRECI
762.
RAMOS — Vendo residência de
laje, centro de terreno (pj Coca-
Cola), 2 qts., sl., cop., coz.,
banh. comp,, ent. vazia. Tratar
Av. Braz de Pina 110, loia R
Penha. Tel.: 30-4092. CRECI 787.
Ent. 8 000 mensal 250.
VILA DA PENHA - Casa vdo
ccm sala, 2 bons qts., banheiro
em cor, copa, coz., dep. 75 m2
cj ¦ garagem. Preço nunca visto
— 16 milhões com 8 a vista e 8
em 3 anos. Ver Rua Engenheiro
Augusto Werneck, 1Ó0, mais inf.
23-6314.

VllA DA PENHA - Vendo ap.
s., q., b., ent. 3 500 m prest,
130 m. Trat. Av. Brás de Pina,
218 s| 205 — Penha (em cima
dn Posto Santiago). 

ATENÇÃO - V. da Penha - Ven-
do casa 3 qts., salão, copa, coz.,
banh., dependência .de emprega:
da, garagem. Ent. 12 000 000. P.
300. Tratar Trav. Brandura, 516,
L, do Bicão. Vitalino. Telefone
CETEL 91-0195.
ATENÇAO - Praça do Carmo
Bonsucesso — Vendo casa de qt„
el., coz., banh., varanda.'Entrada
3 500. P. 150. Tratar Trav. Bran-
dura, 516, L. do Bicão, Vitalino,
Tel. CETEL 91-0195.
ATENÇAO - V. de Penha - Ven-
do casa de qt., sl., coz., banh.
Ent. 1 500. P. 50 000. Tratar Trav.
Brandura, 51Ó. L. do Bicão, VI
talino. Tel. CETEL 91-0195.
ATENÇAO - Vila da Penha
Vendo 2 casas em terreno de
10x34, lunto da Av. Brás de Pi
na, 1 de 2 qts,; outra do qt.,
sl., coz.. banh. Ent. 7 000. P. 250.
Tratar Trav. Brandura, 516. L. do
BicSo, Vitalino. Telefone CETEL
91-0195.
ATENÇAO - V. dn Penha - Ven-
do ap. vazio de .frente, 2 ots.,
salão, coz.. banh., varanda. Ent,
6 000, p. 200. Tratar Trav. Bran-
dura, 516, t. dn Bicão, Vitalino.
Tel. CETEL 91-0195.
ATENÇÃO — Vendo apartamento
c| 3 q., 1 s. etc, vazio, de fren-
te, pronto para merar — Ver R,
Lcurenco Ribeiro, 82, ap. 201,
HigienÓDOÜs, chaves pjf. 102 —
Tratar Te!. 22-6008, somente par-
te da tarde.
APARTAMENTO - Higienopolis,
vendo, c| 3 q., 1 s„ eto. vazio,
todo pintado, frente. Ver R. Leu-
renço Ribeiro, 82, ap. 201. Cha-
ves no 102. Tratar 22-6608. parte
da tarde.
AVi BRASIL - Rua 

"Ãíva"rõ~Ma"

cedo, quase esq. Av. Brasil, ven-
do otimo terreno plano ccm 660
m2. Preço 16 milhões a curto
prazo. Tel. 57-3084 ou 23-3294.

VENDf-SE um terreno situado Av.
Democráticos em Bonsucesso, to*
do murado, medindo 770 m2, em
frente a Marvim. Tratar em Nova
Iguaçu com Sr. Laerp, 5.° Ofício
Cartório,
VISTA ALEGRE - Vendo élimo
ap. frente, 2 qts., sala, deps.,
varanda, grande área, ent. car-

vazio. Sinal 6 milhões, sal-
do 200 por nier.. Rua São Leo-
nardo, 436 - Tel.: 30-6697 -
Sr. Bilate - CRECI 892.

VILA DA PENHA - Vendo ap.
2 qts., c. b. Entr. 6 m. prest. 170
m. Trat. Av. Brás de Pina 218
s| 205 — Penha (Em cima do
Posto Santiago).
VENDE-SE um terreno . -com -2
meia-águas e uma benfeitoria na
frente. Rua Cacequi n.° 108
Tratar R. Tapevl n.» 12.
VILA DA PENHA - Ap. novo
vazio, c| 2 qts. i.; coz., banh.
Entr. 5 000, preit. 180, Av. Brás
de Pina, 1 459, próx. L. Bicão
V. Penha - Bebiano.

VENDE-SE np. na Ilha do Gover
nador: 2 qts., 1 sala e dependèn-
cias. la. locação. Facilita-se ou
troco por Volks de 63 em diante
— Rua Domingos Segreto, 282 —
Jardim tpitanga. Chave nos fun-
dos ou pelo telefone 30-6204. -
Malheiros.

ENGENHO DE DENTRO -
Adolfo Bergamini n. 316. Ven-
do ou alugo lojas AB e E. Vi
no local pela inanhã,-
LOJA — São Cristóvão — Trás-
passo ccntratD novo, 5 anos, no
centro de São Cristóvão, loja
frente de ótima rua, anexo gal-
pão e sobrado, com telefone e
força, própria para Banco, gran-
de comércio ou industria, ur-
pente, Iralar na Rua da Lapa
41, Sr. Machado, telefonei —
22-1650.

ESTADO DO RIO
NITERÓI

PETRÓPOLIS - Vendem-
se apartamentos de sa-
la-quarlo, banheiro e
kitchngte 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 - Terreno 5 minutos
do Centro da Cidade. Zona co-
mércio residência. Medida 10x60.
Informações Rio, tel. 43-2822 R.
29,.Sr. Tilo.
PETRÓPOLIS - Vendo casa dois
quartes, salão, varanda, dep.
completas. Tratar Sr. Rui, das
9 às 12 hs. - 31-3154.
RIO-QUITANDINHA
reno 15x50 beira
urg. - 36-0569.

- ótimo ter-
estr. barato

TERRENOS — Por motivo de ml-
nha transferencia do Rio, vendo
diversos em Petrópolis, Avenida
Brasil, Alto Boa Vista Cabo Frio,
Curitiba, Itaipava, Campos de
Jordão. Tcl. 57-3084 23-3294.
VENDE-SE residência" - Grande
iardim, 1 300 m2 planos, Ruo
Visc. de Itaboraí, 485 - Vai-
paraíso.

TERESÓPOLIS-FRIBURGO

LOJA 57m, vende-se ou aluga-se,
Rua Cardoso de Morais, 173-G,
(Ed. Melo). Tratar c Coutinho
Iel. 54-1990, Crecf 771.
LOJA — Passa-se, c| jirau, serve
p. q. ramo - Cr$ 1 000. Tra-
vossa Romarlz, 5-B — Ramos —
Tel. 48-1147 - D> Lc!a.
LOJA pl entrega vaga — Com
70% financ. 3 anos — A Rua
Visconde de Cairu c/ 109 m2 e
maÜ escritório e sanitário. Preço:
Cr$ 65 000 000 (NCrS 65 000,00)
CIVIA - Trv. Ouvidor, 17 (Div.
do Vendas, 2.° andar). Tel. *
52-8166, de 8h30m ás 

'18 
horas

CRECI 131.

LOJAS - Vende-se c| 64
m2, na Rua Conde de
Bonfim, 28, esq. de Al-
fredo Pinto — Entrega
em 8 meses. Informa-
ções no local das 9 às
19 hs. ou na NOBRE
S.A. — Av. Rio Bran-
co, 131, 12.°, tel
52-4153 - CRECI 707.
LOJA — Passo centrata dé, ótima
loja ccm aluguel baixo. Metivo
não poder ficar frente ao najjó-
cio. Gomes Braga S.A. — Anda-
rai.
LOJA — Ramos — Vende-se no
melhor ponto comercial da Rua
Cardcso de Morais 507-A. Gran-
de loja, servindo para qualquer
ramo comercial cu banco. Entre-
ga-se vazia, livre, desembaraça-
da. Tralar Praça das Nações
394-A, em Bonsucesso . Tel.:.
30-7646. Horário comercial.

MÉIER — Vendemos óti
mas lojas no coração do
Méier, para entrega ime
diata, com pagamento
facilitado em 24 meses,
Maiores detalhes na NO
BRE S.A. - Av. Rio
Branco, 131 , 12.°, te:
52-4153 - CRECI 707.
PENHA - R. Montevidéu 1 297
loja K. Vendo urgente. Entr.
2 500, saldo como aluguel. Tratar
na Av. Brás do Pina 110 leia
R - Ponha. Tel.: 30-4092. CRE-
Cl 787.

AREA para sitio — Vendo Em-
bariê, Est. Contorno Rio-Teresó-
polis. - Facilita-se tel. 30-6964,
JAFI 431 - CRECI.

VISTA ALEGRE, op. vazio cl 2
qts., s,, copa, coz., banh., entr.
pj carros, jardim, entr.: 5 000,
prest. 200. Trat. Av. Brás de Pi-
na, 1 459, pr6x. L. Bicão - V.
Penha — Bebiano.

AUXILIAR E RIO DOURO

ATENÇÃO - Iraiá - Vdo. 2 ca-
sas de 3 qts., s., copa-coz. e
banh. em cores jard., garagem,
ter. 11 x 47, entr. 15 000 fa-
cilitados, prest. 350 — Tratar na
Av. Brás de Pina, 1 459 pr6x.
L. Bicão — V. Penha — Bebiano.
COLÉGIO — Vende-se uma casa
e dois aps. à R. Jace, 524 —
Tratar c| Dr. William. Rua li-
cinio Lago, 91 s| 604^
ESTRADA DAS FURNAS - Quase
esquina da Estr. Gávea Pequena,
vendo magnífico terreno com
duas frentes. Preço NCr$
17 000,00 a curto prazo. Telefone
57-3084 ou 23-3294.

BRAS DE PINA vdo. ter. 33 x 80.
Ver R. Jaboti, 143. Trator R.
Içapá. 45, gr. 201. Tel
30-0731.
BRAS DE PINA vdo. casa modes.
ta em ter. de 11 x 30, preçn ..
12 000, ent. 2 500, ¦ prest; 150.
Ver R. Castro Meneses, 517, que
dá -frente para R. Manuel Cava-
nelas, tratar R, Içapó, 45, gr.
201. Tel.: 30-0731. Sr. Amilcar.

PILARES - Vende-se à
Av. João Ribeiro, 549,
c| 33, casa com quarto,
sala, banheiro, cozinha,
área de serviço c| tan-
que. Entrega imediata.
Preço Cr$ 8 000 000 -.
Financiamos em 3 anos.
Ver no local — Tratar na
NOBRE S.A. - Av. Rió
Branco, 131, 12.°, tel.
52-4153 - CRECI 707.

BRAS DE PINA vdo. casa em
bom ter., teto de laje, ent. 3 000.
prest. 150. Ver R. Puriatá, 163,
c. 4. Tratar R. Içap6, 45, gr.
201. Tel. 30-0731, Sr. Amilcar,
BONSUCESSO - Vende-se 6timo
lote medindo 8,00 x 16,00. En-
trada Crí 1 300 000 e o saldo
em prestações do Cr$ 100 000 —
Ver na Av. Itoéca, 2 086, lote
400. Tratar em Mello Affonso En-
genharla Ltda., na Rua Constan-
ça Barbosa, 152, grupo 401. Te-
lefones 29-2092 e 49-3261.
BONSUCESSO - Centro - Vendo
terreno de 11x50, plano, ccm to-
dcs melhoramentos e murado, na
Rua Bonsucesso, entre os números

,, 494/512. Pr6ximo as Praças das
[. Nações e Bonsucesso. Negócio di-

reto com os proprietários Nelson
ou Domingos. — Facilita-se parte.

_ Mais informações telefones ....
i. 301694, 30-6198 ou Av. Paris,

156, ap. 201.
CASA VAZIA c| 2 qts., uia, cer,
benh., garagem, em centro de ter-
reno. Vendem-se na Rua Prof.
Pire» Salgado. Ver • Iralar ne
Jardim Amírici, na Rui Jorna-
lista Geraldo Rocha, 205. - Tel.:
91-23at a 30-5489. (CRECI 232),
CAIXA ECONÔMICA 3 Vendo
Hnda residência nova c| 2 qts.,
sala., copa, coz. e var. em gr,
terreno. Sinal 2 000. Tratar Av.
Brá» de Pina 110 loja R- Pe-
nha. Tel.: 30-4092. CRECI 340,
fica no J. América.
JARDIM VISTA ALEGRE - Ven-
do terreno 10x30. Ent. 3 000. P.
100. Tratar Trav. Brandura. 516
l. do Bicio - Vitalino.
JARDIM VISTA ALEGRE - Ven-
do casa 2 qts., sl., coí., banh,
em câr, garagem. Ent. 10 000.
P. 250. Tratar Trav. Brandura,
516. L. do Bicão. Vitalino. Tele-
fona CETEL 91-0195.
JARDIM AMÉRICA - Vende-se o
lota 11 de quadra 35. Rua Re.
berl Schuman. Ent. 1 950 mll,
o saldo em prestações. Tratar no
Jardim América — Rua Jornalista
Geraldo Rocha, 205. Telafones;
91-2335 e 30-5489 - CRECI 232
JARDIM AMERICA - Vend.
duas ótimas residências de la|e,
uma vazia. Preo de ocasião
20 000. Entr. 6 5Ó0, saldo menos
que aluguel. P' ver passar na
Av. Brás de Pina 110 loia R

TERRENO - A Rua-Gen. C. lago
- Lote plano ci 300 m2. Preço
CrS 3 500 000 (NCrS 3 500,00) c|
80% financ. 5 anos. CIVIA - Trv.
Ouvidor, 17 (Div. de Vendas, 2.°
andar). Tel. * 52-8166, de 8h30m
is 18 horas - CRECI 131.
VENDO - lra|á - R. Liclnio Bar-
ceies, 407, uma .casa com mela
água nos fundos. Preço: 20 000

Sinal 6 000, restante 200 000
mensais sem juros. Tratar à Rua
Plínio de Oliveira, 29, s| 206.
Penha, diariamente. Sr. Narciso.
Tel. 30-1894 P. F.
VENDO apartamentos Irajá à Rua
Cláudio da Costa, 32, novos, com
3 quartos, 2 banheiros, cozinha,
coniugados, uma grande -área p|
guardar automóvel. Ver no local.
Tratar à Rua Plínio de Oliveira,
29, s| 206. Penha. Diariamente.
Sr. Narciso. Tel. 30-1894 P. F.
VICENTE CARVALHO - 4 casas,
qt., si., coz., banh.( forrada e
taqueadei Ent. 7 000. p. 300. Tra-
tar Lobo Júnior 1238. Tel
30-3311.
VAZ LOBO — Vendo casa em rua
calçada. Entr. 5 000 facilito, tal-
do como aluguel. Tratar Av.
Brás de Pina 110-loia R - Pe-
nha. Tel.: 30-4092. CRECI 787.
VILA KOSMOS - Vendo ap. sl.,
2 qts., coz., banh'. terreno, ent.
p| carro, Ent. 4 m. prest. 200 m.
Trat. R. leônidas 12 "'""
Penha.

205

ILHAS

GOVERNADOR
ATENÇÃO - Vendo casas e ter-
renos, no Jardim Guanabara. Av.
Erasmo Braga, 227, sl., 514. Tel.
22-2393. Hermes até 12 horas.
ATENÇÃO — Vendo no Jardim
Guanabara, belíssima residência
de luxo, a 100 m da praia com
gtragem para 2 carros grandes.
Informações até 12 horas. Tele-
fone 22-2393. Hermes.

FRIBURGO - Vendo urgento uma
confortável casa em plena serra,
com varanda, salão, 3 amplos
quartos, copa-coz. etc. Dep. com
pletas. Terreno plano de 2 000
m2, área construída 160m2. —
Preço: 12 milhões com alguma fa
cilidade. Prop. 52-5920 ou 
36-2657.
TERESÓPOLIS - Vende-se aparla-
mento, Av. Oliveira Botelho, 210,
Edifício ó de Julho — Preço de
ocasião, Cr$ 12 000 000 — Tra-
tar. Telefone 37-9827. D. Anita.
TERESÓPOLIS - Magnífica resi-
dência — Em terreno de 11000
m2, com piscina. Parcialmente
mobiliada e com tapetes e cer*
tinas, construção recente. Linda
vista no Quebra-Frasccs, parto ds
Clube Pinheiros - Tel. 57-3084,
57-3594 ou 23-3294, Sr. Dialma,

TIJUCA - R. Conde de
Bonfim, 142 — Ótima
aplicação de capital —
Vendemos, quase pron
tas, excelentes lojas des
de 20 m2, prestando-se
para qualquer ramo de
negócio. Preço fixo.
Prestações mensais
partir de Cr$ 106 000-
Construção de Kreimer
Engenharia Ltda. — Ven
das: Júlio Bogoricin —
CRECI 95 - Tels.:
52-8774 e 22-2793 -
Informações no local
diariamente, das 9 às 22
horas.

TERESÓPOLIS - Junto à Praça
Higino da Silveira. Vendemos
amplos apartamentos cj 2 quar-
tos, dep. de emp., garagem, pi-
lotis, elevador, etc. cj 50% até
às chaves, em dezembro, — Tel.
31-0497 - Creci 688.
TERESÓPOLIS - Vale das lucas,
Venda linda casa ccm mais de
200rn2. de construção luxuzsa,
ricamente mobiliado. Tudo novo
e funcional. 50% financiados*
Tel. 31-0497 - CRECI 688.
TERESÓPOLIS - - Vendo terreno,
20x50 km 40, nova estrada, tô-
da condução e comercio, NCr$
1 500 - Tel. 42-5924 ou 45-4/02,
TERESÓPOLIS - Apartamentos
prontos cj grande facilidade de
pagamento. Vcndcmcs, noves,
conjugadas ou com sala e quar-
to separados, a partir de NCr$
6 000. Tel. 31-0497 - Creci í""
TERESÓPOLIS - Várzea - Tro-
ca-se por outro no Rio ou ven-
dc-se ap. sl., qt., sep., coz.,
banh., área, tanq., cortinas, sin-
teco etc. Peças amplas, lugar ses-
segado. Está desocupado. Telefo*
nar 36-3892 - D. Rcsita.
TERESÓPOLIS - Canoas, Lotea
mento novo, ccm lago. Diversas
nascentes. Lugar ideal pl repou-
so. Tretar 36-2844 de 8 às 12h.
TERESÓPOLIS - Terrenos c| nas-
centes, lindas cascatas, lago e
diversas casas. Em 50 meses. Inf.
p| telefone 52-2877.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS
CASAS — Nova Iguaçu — Vendo
casa com ceilnha em axulejo e
ladrilho, banheiro com loura em
cores, 2 quartos, sala, varanda,
água • lui, • tenho . outras ca-
sas ccm entradas a partir de
NCrS 1 000,00 e prestações a
partir de NCr? 80,00. Diretamen
te com o proprietário Bernardino,
Av. Nilo Peçanha, 38, sala 5 -
Nova Iguaçu.
DUQUE CAXIAS - Vendo à Rua
3 Maio, n. 763, casa 6, e n.
771, casa 1 e 3, perto cendução,
água e luz. Vila S. Luiz. En*
trada Cr$ 1 500. cada e presta-
ções a combinar .Ver locel e tra-
tar Av. Braz Pina, 59, ti 205.
- Penha. Tel. 30-8874.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
MURIQUI - Casa 2 qts.. sl., crz..
banh., varanda em sítio, 4 000
m2, 2 nascentes.piscina, próximo
à Est. Rodagem no armazém do
Breves onde informa ou telefone
54-0064 e 43-2012.
MURIQUI — Vendo 6timo terreno
15x45, plano. Próximo à Igreja.
Tel. 36-0962.

COCOTÁ, ótimo terreno,- com
côrca 1 000 m2, 2 minutos da
Praia do Barão, 2 frentes Mar-
ques de Muritiba e Praia do Ba-
rão. Vendo urgente, a vlsta ou CENTRO
financio parte. Tratar R. Barata
Ribeiro, 207, ap. 302. D. Lucl,
urgente.

MURIQUI - Casa. Vendo c/ sa
Ia, 3 dormitórios, copa-coz., ba-
nheiro, 2 qs. empr., 2 banhs.
garagem. Centro terreno 15 x 35.
Preço: 19 milhões. Facilito. Acei
to carro e faço grande desc. p/
pag. A vista. Perto praia • es-
tação. Urgente I 36-0962.

LOJAS

ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
do terreno 570 m2 ou troco por
automóvel. Iel. 47-3006 de 7 as

Penha. Tel.: 30-4092. CRECI 787. 12 hores.

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO
CONSULTÓRIO MÉDICO - Ven
de-se ccm todas as instalações
ccmpletos na Av. Rio Branco,
também o telefone. Melhor pen-
to. Tratar tol. 22-9333, das 16
às 18 horas, diariamente.
CENTRO - Edif. Pres. Kennedy
Vendo salas, final const. Ver à
Rua Uruguaiana, esq. Pres. Var-
qas. Tralar tols. 52-7316 e 
32-1810 - CRECI 21.

Vendo ótima sa-
esc. cu morar, ns

CINELANDIA
la cl tc!. p|
R. Evaristo da Veiga, 35 — Fi
nane. Chaves e inf. na sj 212 —
32-2493. CRECI 409.

CASTELO — Vendo na
Av. Churchill, 129, conj
comercial 100 m2, pin-
fura nova, de frente. Ver
local c| porteiro Lima. —
Tratar conj. 100V.
EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL -
Vendo escritório de esquina -
Ricamente mobiliado 18.° — Va
zio. Tel.: 47-6327.

PASSO contrato escritório luxuo
samente mobiliado com telefone:
Ed. Avenida Central 22-2287.
PASSA-SE uma sala c. instalações
e telefone. R. Buenos Aires, n.
208, l.o andar, sala 1, Silva.
RUA VISCONDE INHAÚMA, 50,
ap. 1 208, vazio, para escritório,
base 12 milhões. Inf. 42-6384 e
42-5884.
VENDO um coniunto de 3 salas,
com banheiro privativo no Edi-
ficio Rio Paraná, Rua Visconde
de Inhaúma, 134,, saias 1 013,
1 014 e 1 015. Tratar ccm Gabriel
32-9354 e 22-0851 - CRECI 185,

ZONA SUL
CATETE — Center ótimo empre
go de capital. Sala, hall,. kit.,
banh. Entreg. em 14 meses. Entr.
1 500. Saldo comb. Tel.t 22-5893.
CRECI 1012..

ZONA NORTE
ESCRITÓRIO mobiliado, l.e loca-
Ção, contrato 2 anos, na Praça
Saenz Pena, passa-se. i«em luvas.
Tel. 54-0115.

Muito bom dia para lidar com
escritos e atividades relaciona-
dns com negócios financeiros.

Capricórnio (21/12 a 20/1) — Número de sorte: 20.Cor: rosa. Pedra: turquesa. O periodo se apresenta-
rá cheio de novidade para você tanto no setor detrabalho como sentimental.

Aquário (21/1 a 20/2) — Número de sorte: 32. Côr:creme. Pedra: jacinto. Bom tempo para fazer via-
gens, mudanças, escritas e estudos filosóficos. Pe-ríodo desfavorável para casos amorosos mas feliz
para o lar.

Peixes (21/2 a 20/3) — Número de sorte: 14. Côr:cinza. Pedra: ametista. Bom tempo para fazer no-vos empreendimenfos e levantar empréstimos. Eexcelente disposição, proteções de pessoas de ami-zades e bom tempo para harmonia com o sexooposto.

Aries (21/3 a 20/4) — Número de sorte: 40. Côr:azul-claro. Pedra: rubi. Seja equilibrado nas nego-ciaçoes que precise realizar. No amor, talvez vocênão saiba, mas a pessoa amada resolveu dar cré-dito às suas idéias.

Touro (21/4 a 20/5) — Número de sorte: 17. Côr:marrom. Pedra: safira. Possibilidades: evite ircontra seus superiores com relação aos planos dê-les. Haverá tendência forte para se indispor coma pessoa amada.

Gêmeos (21/5 a 20/6) — Número de sorte: 8. Côr:verde. Pedra: esmeralda. Procure ser mais pacien-te com os seus colegas e superiores porque só assimvocê poderá resolver sua situação no local do tra-balho. No amor: haverá certa dúvida sóbre a pes-soa amç\da mas não passará de uma simples dú-vida.

Câncer (21/G a 20/7) — Número de sorte: 28. Côr:
gelo. Pedra: ágata. Possibilidades: as suas taretas
vão ser muito fáceis durante o período. Mas Istonão quer dizer que não deva tomar cuidado. Avida amorosa será de rotina; ¦ -

Leão (21/7 a 20/8) — Número de sorte: 25. Côr:musgo. Pedra: brilhante. Grande energia para rea-lizar todos os negócios difíceis e vencer os opo-nentes e inimigos. Bom tempo para estudos e ex-
periências e trocas benéficas nas ocupações.
Virgem (21/8 a 20/9) — Número de sorte: 6. Cór:violeta. Pedra: granada. Período favorável para fa-zer visitas a parentes longe, muita atividade nosassuntos religiosos, filosóficos. Bons pressentimen-tos e excelente intuição para ganhos duvidosos elucros com empregados.

Libra (21/9 a 20/10) — Número de sorte: 33. Côr:vermelho. Pedra: lápislazúli. Ameaça de crise psi-quica ou indisposição mental, em virtude de ami-zade e contatos com pessoas falsas, na profissão, eatitudes indecisas. Perigo de pequenos roubos e en-
ganos. Cuidado com inimigos ocultos e invejosos.
Escorpião (21/10 a 20/11) — Número de sorte: 10.Côr: prata. Pedra: água-marinha. Muitos embara-
ços serão vencidos com energia e determinação,agindo com calma e sangue-frio. Grande ativida-de nos negócios, sucesso e apoio por parte de ter-ceiros.

Sagitário (21/li a 20/12) — Número de sorte: 16.Côr: laranja. Pedra: topázio. Energia e atividadeem todos os trabalhos relacionados com escritosviagens, trocas e mudanças. Empreendimentos be-néficos e destinados a melhorar os negócios finan-ceiros em um futuro próximo.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA NORTE
ATENÇÃO - Vendo 1 sitio c| 2
casas, sendo uma social da 3
quartos otc. Terreno 24 000 m2,
todo plantado, 2 portões paracarros ou alugo. Tr. Est. 3 Rios,
n. 26.
GRANJA NA BARRA DA TIUUCA.
Vendo eu troco por carro ame-
ncano do eno, uma toda mon-
tada ainda sem uso. Possui tô-
das as instalações • uma ótima
casa de moradia. Tratar direta-
mento com o proprietário Sr.
Walter. Av. Pr.s. Wilson, 165, »/
1 108. ' ¦

ESTADO DO RIO
GRANJA AVICOLA - 5.0 Dist
de Petrópr-lis, no esfalto, belís
sima residência, modernas Instai
para 20 000 frangos ou 8 000
poedeiras, 3 casas empreg., fun-
cionando NCr$ 95 000 financ. ou
permulo ap. — 57-0068 — Sr,
Fran.cisco das 9 às 18 horas.

DIVERSOS
ARARUAMA - Lotas em suaves
prestações, lindo panorama, ótima
praia. InformajSet com Moita
Imóveis, Rua da Conceição, 114.
2.°, tel. 43-4381 • 58-2022 -
CRECI 974.

ARARUAMA - Vendem-se lotei
frente para a Rod. Amaral Pei-
xoto km 90 com 360 m2 (12x30)
com NCr$ 300,00 de entrada, res-
tante a combinar. Tratar na Trav.
do Paço, 23 sala 503, tel.t ....
31-3710 de 2a. a óa-feira.

CASA com área grande. Compra-
se para internato. Tel. 42-6836.

LOTEAMENTO - Neste Estado •
Estado do Rio na Praia ou Ser-
ra. Vendo em boas condições.
Tratar com o proprietário: José
Maria Rollas — Av. Rio Branco
n. 156 - 2 728 - Tel.
22-3344.

SITIO - Vendo no Guandu, 2
mil m2, c| casa e plantado. Me-
lhor oferta. Tel. 22-3406.
SÍTIO pequeno — Vende-se ba-
rato c| casa, todo plantado, água
nascente, criação de perces em
Queimados, Esl. do Rio. Inf. tel.
38-084'i.
VENDO - Granja, instalaçõos
nara nslinhas, perces, cj casa de
!a(e, água, luz, ônibus na por-
ta. Ein Miguel Couto — N. Igua-
eu. ônibus saindo da Praca
Mauá. Preço: 25 milhõos facili-
todos. Tratar ccm o Sr. Montei-
ro, da Foirinha. Na Praça de Mi'
guaj Ceuto.
SITIO - Vendo c| 30 000 m2
todo cercado, plantado c[ multas
árvores frutíferas, duas residén-
cias, sendo uma cj 3 quartos,
sala e outra c| 2 quartos, saia
e demais dependência:, casa de
farinha, bcas nascentes, 2 km
da estação de Engenheiro Pedrei-
ra, Nova Iguaçu. Preço básico:
Cr$ 25 000 000. Aceitam-se imó-
veis ou coisas de valor como
paramento. Urgente, Trntar tel.:
52-8203. Sr. Castro ou CETEL
92-1697. - Sr. Joaquim. 

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
CAMPO GRANDE - Lotes • par-
tir de 15 000 mensais sem entra-
da e sem juros, Ruas calçadas,
luz, igua • esgoto. Informações
com McUa Imóveis, Rua da Con-
ceição, 114, 2.°, telefones 43-6381

58-2022 - CRECI 974.

Posto e garagem
Garagem de 1 000m2 — loia

de peças — escrilório — ótima
localização — vende-se ou faz-
se contrato por 5 anos. Tratar
pelos telefones 32-3254 cu
22-3096, com o Sr. Zenon de
Oliveira. •

Aos capitalistas
(Oferla de raro negócio)

Aceita-se oferta imediata
em dinheiro por amplo t só-
lido prédio de 3 andares, sito
entre Vila Isabel e Jacarèzl-
nho à Rua 2 de Maio, 660 e
660-A, composto de grande
loia c| 120 m2, um galpão In-
dustrial de 400 m2 c| entr. p|
carros e caminhões, 1 ap. de
andar inteiro c| 4 qtos., am-
pios, e dep. completas e mais
2 aps. no último andar. Nego-
cio urgente de rara ocasião.
Detalhes com o próprio. Tel.
42-9711.

o - rrasa
Vende-se amplo apto. c/ cerca de

200 m2. 2 salões, 3 qtos., 2 banhs. sociais,
grande cozinha, espaçoso jardim de inver-
no c/ pérgola; depds. de empr. completas
e garagem. Pronta entrega. Tratar tels.:
26-4999 e 22-1714. (P.

LOJA — Centro — Vende-se com
100 m2 • 400m2 de subsolo na
Rua Sintam, 156 — Chsves ccm
o porteiro. Tratar com o preprie*
tário - Tel.: 22-0919 - Sr. Mi-i
noel.

Terrenos Avenida Automóvel Club
A 30 MINUTOS DA PRAÇA MAUÁ - No início da ESTRADA RIO-PETRÓPOUS -

Lotes e pequenas chácaras de 12 x 30, 12 x 40 e 24 x 80, plantados de árvores
frutíferas. — Várias linhas de ônibus ligando a Praça Mauá ao loteamento, e tren»
da LEOPOLDINA. — Com frente para o asfalto, luz <- tíirça, ruas abertas c cnsaibrada»,

meios-fios e todo comércio no local - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PRAZO

PRESTAÇÕES A PARTIR DE Cr$ 15.000 SEM ENTRADA E SEM JUROS
Posse imediata e construção livre — Conlrato pelo Decreto-Lei 58 (Insc. 221). —

Muita genle conitruindo e morando no local — Propriedade da:

COMPANHIA DE EXPANSÃO TERRITORIAL
(SÓ VENDE TERRAS QUE VAIEM OURO)

Informajces e Vendas: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 134, 3.» ANDAR, SAIAS 504

a 313 — TELEFONES: 43-8046, 23-2189 • 23-2180 — (CRECI 335)
(P

vm*e*sz>sifm.
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IMÓVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO
AlUGAM-SE quartos a duas uu
Ires moças ou rapazes. R. André
Cavalcanti, 110, esquina da Ri;
chuelr.
ALUGUEL FIADOR com 6 Imé-
vei» — Irrecusável — Fornoço —
rraça Tiradentes n.o 9, laia, 802— Junto ao Cinema São Josà.
ALUGO - CENTRO - 25 OÒÕT^a"
sa a rapaz, casa família, mobi
nada, roupa cama. Rua Machadc
Coelho n. 112.

ALUGA-SE ótimo apartamento pa-ra escritório ou residência emfronte a Cinelandia na Rua Eva-risto da Veiga, 35, ap. 610'-
As chaves no 611 até 2 horas.
ALUGA-SE quarto mobiliado a
casal que trabalhe fora, poden.do lavar e passar. Rua do Se.nado, 279, sob.

LARANJEIRAS - Alugo em 1.»locação, apartamento de fronte,
ccm salão, 3 quartos, 2 banhei-
">» iccials em c8r, copa-coiinha
o d.poncíencias. Rua Laraniairas,
261, ap. 602. Chavas no local
çcm o porteiro. Tratar pelos Te-
!íl?n.«._2y>650_e_45.34S_!.
LARANJEIRAS' - Alúgcr"apTãÍtõ
luxo c| 3 qts., 2 salas, 2 banhei-
ros sociais, dependências com-
p etas, garagem e telefone, local
plano, longe de morros — Ver etratar cl porteiro. Rua Cen. Gli.

750OÓ00e5/50' 
" AIU9Ü<!, Cr5

ALUGA-SE p| temporada ap. _
quartos, sala, garagem e depen-
dências completas p| ompresada
ccm moveis e utensílios, — R.
Inhangá n. 39, ap. 1 003.
APARTAMENTO 303. Âr-narli:
embutidos, frente, sala, d-Ms quar-tos, dependências. Barata Riboirc
669. Aluguel 500 mil
ALUGA.SE vaga 1 rapaz casa do
família. Santa Clara, 327, op
102.

LARANJEIRAS Aluga-se casa,
centro terreno, panorama bellssi-
mo sobre • Bala da Guanabara,

quartos, 2 banheiros sociais.

ALUGUÉIS? - Arranjamos casas,
¦ps., lojas e fornecemos os me-
Insres fiadores da Guanabara. —
Rua tio Resende, 39, sala 1 103.
ALUGO apart. nn Cinelandia. R.
Sen. Dantas, 19, p/ residência,
escritório ou comércio, com sa-
la grande, quarto, banh. em cor
cor., área com tanque. Porteiro
Damlão - Tel. 36-6190.
ALUGUEIS? FIADOR? Dou • V. S.
os fiadores mais sólidos da Gua-
nabara. Fiadores com 120 milhões
em imóveis, irrecusáveis. Rua Má-
xico, 74 sala 1103.
ALUGA-SE ap. novo de sala, 2
quarlos, coz., banheiro, — bom
preço - Rua São Martinho n.
gJL--cl 5- ap. 101.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
a meça que trabalhe fora, na
Rua do Riachuelo n. 221, «d.
207.

ALUGA-SE 1 bom qto. c| mó"
veis a duas moças ql trab. fora.,, -. - „, ._.,_„,ou mil. Pode cozinhar e lavar, living, sala de iantar, escritório
Kf?« '" 9.ua' Rus do Senado j"M*', cozinha, lavanderia, depen-

ALUGO ótimo qt. p/ sr. distinto
ou 2 rapazes e um pequeno in-
dependente p/ rapaz - Av. Co-
pacabana, 876, ap. 206.

COPACABANA - Apartamento
do cobertura, aluga-se na Rua
Dialma Ulrich, 110, a.o. C-05,
tendo sala, quarto, cozinha, bo-
nheiro, terraço e ar condiciona-
do. Chaves c| porteiro. Aluguel
350 mil cruz. Trctar Av. Rio
Branco, 15ó, s. 908-9. Telefcnes
32-5735 e 22-5814. Creci 4Í0.

23 LA, ap. 3.
ALUGA-SE 1 quarto mobiliado pa-ra cavalheiro. Rua do Senado,
J81, ap. 601.
CENTRO _ Quartos alugam-se
ótimos pode lavar e coz., na Rua
Teotonio Regadas, 18 - Amb.
familiar. Exige-se desc. em folha.
Ver no local. Inf. 42.5248.
CENTRO - Sta. Teresa - Alu-
pam-se apartamentos na Rua Mon-
te Alegre, 482.
CENTRO — Alugam-se quartosna Rua do Lavradio, 159.
CENTRO — Alugam-se quartosna Rua do Livramento, 151.

,. , .JCMC1,
dências empregadas, lelefone, ga.ragem para 2 carros, égua abun-
dante. Ver Rua Professor Mauri-
ti Santos, 151. Tratar pelo tele-
fone 45-5603

BOTAFOGO - URCA

J^A-Sí uma sala grande mo-
billada na Rua General Polidoro" 47, c| 5.

ALUGO ótimos quartos o vogas
a partir de 60 mil c| refeições,
tudo de primeira, edifício nôvo.
R. dos Andradas, 161
ALUGA-SE um quarto a rapazes.
Rua Riachuelo 224, sobrado.
ALUGA-SE úm. quarto para rapa-
zes ou casal. Ver na Frei Orlan--.do n. 8, em frento à„ Rua _do

____ Socado,——-—~—- "~~;

ALUGA-SE um quarlo para rapaz
na Rua do Senado, 47.

¦M
A 2 MOÇAS ou cas. a/ f. Al. qt.
grande e mais 2 menores, 1 mo.
ça só, pode lavar e coz. e trab.
cm casa pessoas rigoros. selecio-
na. - 52-5973.
ALUGA-SE qt. Ind. p| homens.
Lad. do Livramento 16-A, lérreo.
65 mil. Ver à noite c| Baiano.

CENTRO — Alugam-se quartos eapartamentos na Rua da União
n.o_30.
CENTRO - Hoteir~aÍu^a"iísl
confortáveis quarlos c aparta-
mentos, com égua corrente, na
™a'Monte Alegro 6. Telefone

ALUGA-SE ap. de sala, 3 quartos,
quarto e dependência de em-
pregada. Ver local. Rua Volun-
tários da Pátria, 160, ap. 403
Tratar tel. 45-9362 e 52-3732.

ALUGAM-SE apis. p| temporada,
curta e longa e fixo, c| todos
pertences. Vianna. Av. N. S.
Copacabana 731-302.

COPACABANA - Alusa-se apor-
tamento 1.0 locação, na Rua Sl-
queira Campes, 85, grupo 210.
Servindo para qualquer ramo co-
mercial cu profissional. Aluguel
250 mil cruz. Chaves ccm o por-teiro. Tralar Av. Rio Branco,
156, s 906-9. Telefones 22-5814
e 32-5735. Creci 480.

QUARTO p| 2 meças, bem mobi-
liado, ctimo ambiente, c| café
de frente. Barata Ribeiro, 185,'ap. 601.

CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 4.°.feira, 8-3-67 — 3

QUARIO gr., frenle, mob. com
r. cama, junto praia a moça dis-
tinta trabalhe fora. 36-7672

ANDARAI -
VILA ISABEL

GRAJAU _!ALUGA-SE na Rua Lu:ídio lago
h. 91, sala 210, p| 100 000 -
choves c| porteiro. Tralar Trav.

|do_Paço n^23, s| 301.

QUARTOS - Alugam-so 2 ótimos
a senhores de re:ponsabil:daHe
que trabalhem fora, 1 quarto pe-'racanã.
queno com entrada inuepcnc.cn-
te, e outro, grande, mobiliado,
ccm café. Marcar hora — Tel
36-4280.

ALUGA-SE um bom quart-, em UUGAM-SE aos. de 3 qts., sa-casa de família, • rapaz soltei- ' ' depds. na Rua Coração dereu 
pu tno;j .ária n. 123, c| 6, p| 30J 000lhe fora. Tratar à kua f-ro.L^__r,meri.sa's- Chaves no ap. 201.

Eurico Rabelo, 215, casa 6 - Ma-

ALUGO 2 vagas p. 2 moças, c
refeições, perto praia, em ap.
de moça só, em Cop. Trotar"uorque de Macedo 32, op. 102.
A MÔCA q. tr. f. alugo qt.mcb. 80 mll. Vaga desde 40
bom ambiento, em ap. gronde
?„„nil0..f_jl'a á9ua- Copac. 563-
608. Tel. 32-3461.
ALUGA-SE ap. soía, quarto sepo-
rados, 'cozinha, 

banheiro com tan-
que. Aluguel 275 mil. Chaves
com porteiro. Tels.t 27-9979 e57-2358 - D. Elza.

COPACABANA, ap. frente, mo-
biliado, sl. g. ccn|. banh. coz
Barala Ribeiro, 200-429, 230 mil
lei. 57-0649.
COPACABANA - Quarto paracasal ou vaga p| 2 ou 3 cava
lheiros Rua Almle. Gonçalves
15, op. 202. Posto 5. - Telefo-
ne 27-9651.

QUARTO - Aluga-se mobiliado,
com direitos, a uma ou duas
moças quo trabalhem fora -
iratar 37-9358.
QUARTO - Cspacabana. Aluga
se em ap. cer.fciliv.l c| lei. a
pessoa idônea, òn-co inquilino.
Tratar hj. 57-4494.

COPACABANA - Aluga-se ap.
301, Rua Guimarães Natal n. 19
com sinteco, 3 quartos, varan-
das, sala, banh., coz., dep, emp,
área c| tanque. Ver no local e
fralar pelo tel. 42-5832, Dra,
Auroa.

ATENDO segunda-feira anúncio
referente demingo. Quarto fren-te, areiado, 2 sacadas, janela, a2 rapazes. Mobiliado. - Dou a
poço referências. Preço 100 cru-
zeiros novos. - 46-3945

CENTRO - Alugo casa 2 salas
coz., mais 1 sala e coz. Run
Ebroíno Uruguai n. 113 a 5 ml-
nutos a pé da Central do Bra
sil - S. Cristo.
CENTRO - Al. ap. bom, nôvo,
i i, lü'.! "P"et «I 1 m. dtp.
T.l. J83.4074, Dolson.
CENTRO - Alugo ótima vaga cjdireito, a moça trab. fora. Não fégua. Rua Washington Luis, 5o'ap. 505.

ALUGAMOS - R. Vol. Pátria, 1op. 308, c| 3 quortos, dependên-
cias (armários embutidos). Tratar CIVIA - 52-8166.
AuUGA"SE ' quarto à Rua Pi-nheiro Guimarães 30, casa 1 -
Bolafcgo.
ALUGA-SE quarlo para rapaz -
Botafogo _ Te|, 26.4795.

APARTAMENTO 2 halls., 2 livinq,
3 qts., garagem, telefene, depen-
dências. Copacabana 37-6743
ALUGA-SE ap. luxo mobiliado,
3 sls., 3 qls., 2 banhs., ala., alm.
2 qls. emp., garagem. Rua SéFerreira, 115. Chave, c| pcfleir0.
ATENÇÃO - Vaga p| rapaz edw.
.__U___- fora refas" ó'- ambit.

ALUGO quarlo, 3 senhoritos -
Ambiente fino — Tel. 26-0779 —
R. Vol. do Pátria, 375, c/ 6

ALUGA-SE ótimo quarto em ap,,
no Estácio, a moça fino trato
Tratar 42-1316 chamar Elizelo.
ALUGA-SE bom ap., na Rua do
Riachuelo, 171, op. 54, de fren-
fo, claro, dois quartos, sala etc.
Ver no local.
ALuí?A"jSE uma 5ala de' frente,
mobiliada com direito a lavar e
cozinhar a casal que trabalhe fo.
ra. Rua Frei Caneca, 287.

CENTRO - Praça Mauá - -Alu-
gamos, NCr$ 160,00 ap. coni. Rua
Sacadura Cabral, 117, 508. Cha-ves porteiro. Tratar CIVIA52-816ó.

ALUGA-SE ap. de 3 quartos, 2
salas, aluguel 200 mil, ap. -
quarto a sala, 70 mil. Ladeira
do faria, 133 — Centro.
ALUGA-SE quarto na Rua Saca-
dura Cabral, 311.

CENTRO - Aluga-se, na R. lean
dro Marlins n.° 22 ap. 1209, co-
marcial, de 2 salas, banheiro ekitchnette, c| porteiro e tratar nsUnião Imobiliária Ltda. — Av
Erasmo Braga, 299, gr. 503. Tel'.
42-4686 ou 52-5008 - CRECI814.
CENlKO - Rua Washinglon LÜTsi- 3, ap. 510 - Aluga-so derente com qto., sala, banh..
cozinha separados - Tel..-
22-4685.

ACEITO I maça em ap. mcb. demoça só. Tratar P. Botafogo, 356ap. 855. Bloco A.
ALUGO 1 quarto mcb. 2 rapa.
"'entrada independente. NCr?
60,00. 1 vaga por NCr$ 25,00.R. Palmeiras, 30.
ALUGA-SE bom quarto cl refei-
çoes e vaga p| moça. Praia de

466738°' "P- 
2" Tclefcno

ALUGA-SE - Rua do Riachuelo
217, ap. 706, qt., sola, cozinha,
area c| tanque. Trotar da ma-
nhã pelo tel. 52-0123 Sr. Ovidio,
dos 2 as 6, no ap. 706.

CENTRO - Aluga-se metade deum ap., com todos os direites.
Rua, do Riachuelo 319, ap. 1 201.
CENTRO - Aluga-se ap q., s.separado, área com tanque, ier-dim de inverno. Rua Tadeu Kos-'?_ 

I5' Chaves com o po.lei-ro. N.B. edificio rigorosamente
familiar. • ¦

ALUGA-SE 1 quarto para moçaou senhora que trabalho fora. -
Pedem-se referêncios. 80 mil. RVoluntários da Pátrio, n. 1 ap.

ALUGA-St qt. mob. no Lido 
"a

uma pessoa que trabalhe fera cltel e r. de cama. Tel. 37-0430.
ALUGA-SE 9.0 a. RuaTSTola^
be.ro, 412, 2 salas, 3 quartos, 2banheiros sociais, 2 varandas,
dependências empregada, gara.
gem, cofre e pequenos orma-nos embutidos. Pintura a óleo esynteko. Proço NCrS 650,00. Cha-ves ccm porteiro. Tralor BancoAuxiliar Produção. Trav. Ouvi-

ÃVÈnTÕÀ, ATLÂNTICA- - Alii^T-

QUARTINHO para 1 rapaz com
móveis e roupa de cama, bem
areiado. NCr$ 70 cruzeiros. Rua
Barata Ribeiro n. 87. an. 604.
RUA MAESTRO FRANCISCcTbrÃ^
GA, 546, ap. 102, c| sala, 2
qts., banhoiro compl., cozinha,
área c/ tanque e depend. empre-
gada. Aluguel NCr$ 450,00 —
Chaves c/ portairo Benicio.

ATtNÇAO - Alugo ap. da Rua
Campinas, 205, op. 102, idificio
de luxo, de frente, junto j Pro-
ca Verdun, composto do hall,
amplo sala com sancas, ótimo
quarto, banheiro, copa, cozinha,
area, dependências de emprega.
?_?, e .. Quintal grando. Aluguel
li5-,."?!1 

~ Tra,ar *•'• 26-0281 ou46-7603 com Alaldo - CRECI
763.

- Tratar na Trav. do Paço, 23

Agenda

ALUGO qto. de frente ' a Sr. ou
38?Ô263Tr' 

Bo'UCalU' Gr"ia"- Tel

ÃrUGÕ~l>7.~3Õ3~da"RÜã~D. Züí-
E>"?t»,36',._Mls' 2 qt3- etc ln'-52-6571. Chaves 101.

ALUGA-SE ap. ótimo, 3 qts., sl.,mais dependências — Rua Vitor
Meireles, 48, ap. 302 - Chaves
101.
ALUGA-SE um ap. pequeno, sa-
Ia, quarto, cozinha, area, ba.
nheiro, na Rua Dr. Garnier n.
811 — fundos.
ALUGA-SE sala e quarto de fren-
te, independente — Rua Sousa
Barros, 257 - Eng. Nôvo.

COPACABANA - Alugo ai.T
Barata Ribeiro, 340, »p. 4Ò2, 3
qls. SOTIC - 32-1619. ÇRj.lsidência,
Cl 53».

RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 133— Aluga-se ap. qts., sl. separa-
<ia,_, b,.n"- cl °ox< depend. só re-

COPACABANA - Alug. op. con
jurado à Rua Barata Ribeiro, 577
ap. 802 — Chaves com porteiro.
Tratar 36-4103.
COPACABANA - Aluga-se ap.
202 - Av. Copacabana, 1 227 c|
2 qts., sala, banh., coz., dep.
de empreg., área c/Ianque. Ver lo-
cal. Tratar CARNEIRO DE MEN-
DONÇA - Av. Copacabana "
861, sj 501 - Tel. 57-2853.
COPACABANA - Quarfo, alugo
mobiliário com telefene a 1 ou
2_rapa;es. Tr.-.tor tel. 57-6135.
COPACABANA - T.mwliTTu
nao. Alugo quarto mobiliado a
rapaz distinto. Posto 5 — Tel
56-0600.

RUA PAULA FREITAS, 37 ap.
201 - Aluga-se com sala e-quar-
to separados, varanda, banheiro,
cozinha e érea da serviço. Cha-
ves c| o porteiro. Tratar 32-7318
aoos ès 14 horas.

ALUGA-SE um quarto para senho-
ra que trabalhe fora. Rua Felipe
Cornarão- 157 - V. Isabel.
ALUGA-SE um quarto na RuaSousa Franco, 790, ap. 201 ou
pelo iei. 54-2588.
ALUGA-SE ap. com 2 quartos,sl., coz., bonh., érea. Tralar no
90? 

~_ 
l- .Le°P°ld°- 285, op.202 — Andarai.

ALUGA-SE ap. de sala, quarlo e
dependências - Rua Licinio Cor-
doso. Tel.; 34-4288 - Cardoso.

PARTIR de NCr$ 150, 150"
200, 250, 300 - Casas e aps!
de Madureira ao Contro. Tratar
Rua Miguel Couto, 27 sala 403- 7 às 19 horos. Inf. 38-4031
ou do B òs 18 horas - 23-3042
(fiador ou 1 mês depósito).

COPACABANA _ Aluga-se paratemporada, ap. mobiliado, na Rua
ota. Clara,1! Bo, Infcrmações pele

ne«wíJ"-i 
]_"ÍS° rT,,afinífico ap. telefono í"-5l'l7. Croci 776

__épi'° ÍÚ ^baixada ou fapjf- COPACABANA

SÓCIO - Apartamento próximo
J?.iS,a,s'e'ln.ho- Rua Sou!a Lima,
3631606, Posto 6 ou tel
22-8482 a noite com Roberto.""
TEMPORADA - Alugam-se aps.I c/ quarto e sala, oulro 2 quar-les, salão, c| tol;, roupa do co-
vrãrfS^al 

u,ensilios- Telefone
37-4330. Edina.
TEMPORADA - Aluga-se ^57ap. de frente bem mebiliado -
av. Copacobona n. 750, op.

ALUGA-SE ap. 603 da Av. 2ÍTd;Setembro; 312, 3 quartos, sala,dependências de empregada cltelefone e ar condicionado. Tra-tar Av. 28 da Setembro, 227 -
Alberto.
ADMINISTRADORA Imob. L. H"
¦ "?_? "¦ Jorres Homem, 270 ca-sa 19, sala e qt. Vcr local. Tra-,ar„;;„Gonç. Dias. 841602. Tel.:«¦0982 _ Creci 636.

ALUGA-SE op., 2 qls., sl., cõzT,
banh., dep. emp., área c| tan
que na Rua Pernombuco, 512.
play-ground e gorogem. Tratar
l.m.J.'- Paul°- Tels- 43-2724 e
5-4-4516.
ALUGUÉIS? - Arranjamos casas,
aps. lojas • fcrn*Komoj ot mtüio-
ras fiaderas da Guanabara. Rua
do Rasand», 39, sala 1103.
ALUGA-SE casa nova Índepen-
dente c| fiador, 160 000. Ver
e tratar na Rua Sílvia n. 44 -
Piedade

GRAJAU - Aluga-se um quarloccm direito a lavar e cozinhar.

tão1" 372Ç 
°' "Ua Ara"'° Ui

1 003.
TEMPORADA - COPACABANA.

Em aps. mobiliados junto a
praia. Preços a partir de Cr$
ó 500 diária. Ver e tratar di _tamente no Iccal, Rua GustavoSampaio n. 85-4 — Tel

GRAJAU - Ap. de dois quartos,saia e banheiro completo. Alu-
guel Cr$ 200 000 2 meses depó

Üo do oito tratamento ccm 40C ^CABANA 
- Aluga-se

m2 e ¦seguinle, 
pcça'° 

"Talões 
^de-:e' 

"? R"a Bolfcrt Rcxo.l37.4799.
4 quartrs. Tratar PREDIAL E AD }'4_ 

ap' 201 c| so.a, 2 quarlos. VÃGÃS <r_ .A _.!,', T~L c AU" sendo um duplo, coz., banh l„ . i V 3a a cu<'",
depend. empr., grande érea co-CVj' o ní^' a,m,b'ente srsse-
teria e garr-em - Chaves cl :ad'i,pRua Dédo Vila'"' 3Ó0 -
Pr,"5!'°-, Iratar na União lmo'l°p' 208'

oÁAér'a Llca- Av- Erasmo Braga,!

minTétradora' reInikcff A__y_cn'í:'1- um "^"."'"coz":, '
*"""« Rua do Ouvidor n. & 

"'" ""J-''MITADA
130 _ 9.0 andar, cfõ'?" Ml'-
(j.°2) 

'•'• 32"1675 ou 52U77-

APARIAMENTO - Praia Botafogo
7'_,<ii- í?n'" banheiro kitch.
t i H°„ mi1' mois condont. -
Tel. 26-9181.

ESTÁCIO - Aluga-so vagas a re
paz, em casa do fomllio, 25,000.Rua Noronha Santos, 150, esq«m a Rua Machodo CoelhoALUGA-SE casa grande, serve pa-ra 2 famílias. 4 q. e 1 s. etc.L,._-^lv, _ u,,.r,Precisa pintura, base 250 mil, cl dependente, aluga-se a ca-tl 

'_,
fiador idôneo. Rua Presidente!lav.. r_, 

'otT,, -'.í1'"' P
Barroso, 32.

Ru, PrèsIde^l^^^^S^ tmiliar. Rua Maia Lacerda. 221.ALUGO ap frente, sala, 3 qts., «IADOR \T~
dep. emp. Rua Carmo Neto, 232! „„, T~ "" «••• • aparta.
202. Fiador idôneo, próximo 2L, 

*"i", PÍ°P''«»í'lor é
Av. Solvador de Sé. " marcianta. Solução ripida,

ALUGA-SE quarto independente
para rapoz ou voga pora 2 mo-
ças que trabalhem fora — RS
Clemente, 95, ap. 805 - Bota-
fogo.

ALUGAM-SE vagas V rapazes qúetrabalhem fora. R. Pinheiro Gui-
moraes, 29 - Botafogo.

52& -f°3cR?ciTeé-,4:2-'680 '".'PANEMA | LEBLONALUGA-SE quarto para casalum quarlo pequeno a moça que^OPÃrXí»",?^ xtraba ho fera - InfcrmacSc, n, , V • , .? 
~ A"- mob

Rua Belfort Roxo „, 296 - 1031^ 
ec!r9 ' -A'"90 ap' f,e" andar

-"ei3 3R6Ua,67Va,a ^'"o"- Mé™^«-* bonh! fmp , 
'ércõv

Jal.36-1679,- Pâs,n;1 |lq etc., pintado, Bar. Rib. PôsbAIUGO quarto m?b. mô«, úni.2 Trat. Graça Aranha, 174 - 7ocajnq._CrS 50 :mll. Tcl.: 26-9440.ljls_9 -i' 12li.
Alíí?°. '?n,?i ' Pr»i?~de 1 a f J ADQR?ír Resolvo .Va" hera/'cfou

ALUGO vaga rapaz trabalhe fo-ra, documentos, referências. Vo-luntários da Pátria 136-A, c| 3

am 24
ALTOÍ apartamento conjuga-feSS^ÍSÍ^ff S 2Sfe-

mk>sm± ^ ^.3002. ['«^rha^^jaar^Bancos •_ Comércio. Solução na
ALUGO quarlos - NCr$ 41,80 a71,80 - 3 nreses em depósito
na Rua Tenente Possolo, 9.

n

ALUGO qto. mob. a dois rapa
zos com referencias — Únicos
inquilinos - Av. Mem de Sé
n. 215 - ap. 501 - Praça CruzVermelha.
ALUGA-SE casa com sala e quar-to e demais dependências e ga-ragem para automóvel pequeno,na Travessa Pedregais, 37, casa
2. — Chaves no local -. Tratar
na Rua Debret, 23, sala 1201,
Soares. • •

A PARTIR de NCr$ 150, 180
200, 250, 300 - Casas e aps.
do Centro a Z. Norte. Tratar
Rua Miguel Couto, 27 sala 403- 7 as 19 horos. Inf. 38-4031
ou de 8 às 18 horas - 23-3042
(fiador ou 1 mês depósito)

__„. - .'..Av- "'° Bronco, 185, .;604. Edif. Marquês do H.rval. 
'

aAPA.~ AluSa:se o op- 100Í daAv. Augusto Severo, 202, cl so-la e quarto separados, kitch ebanheiro. Chaves c| porteiro eratar na Av. Rio Branco, 156, sl'714. Tel. 52-5917 (12 és 18 h

ALUGA-SE uma vaga para rapaz
na Rua Voluntários da Pátria n.'3° - cl 1 - Bctafogo.
ALUGAM-SE aps. na Rua Volun
táncs da Pátria, 416 - Botofogo
em primeiro lecaçõo, constondo
do ampla saio de iantor, 2 e 3
gronde3 quortos, cozinho, banhei,
ro social completo, 1 éreo de ser.viço e dependências do emprega-
da. Trator na Avenido Lobo Jú-nior, 1672 - Penha Circular (Fá-brica Do Millus), no horário das8 horas és 16h30m, ou pelos te-
lefcnes 30-7168, 30-1947, 30-6862
o 30-6865, com o Dr. Eduardo —
5rt.a Mancelina.

meses ap. bam mob., 3 „,.,. -
tes, salan, j. inverno, 2 b.-nhs

.sociais,.; dep.; cerni tol.-47.7363.
AIUGO temporada a combinai"!
pequeno ap. próximo a proio,

todos os documentos. Resolvo ...
,-crJ- Av- Ki" Branco, 185, sl1819 - 32.2503.

r!"D0.R ,oora ilucuéis. FÕrnõçõ

APARTAMENTO MOBILIADO -
Desejo a.usar com 3 dcrmitorlos
garagem, proferive_men!e c-mlelefone, no Leblon cu Ipanma — Ccnforme o aluguel estu-do compra de moveis. D. Olgat.m do -emana - Tel. 57-3723
demais dias tel. 42-2144.

sito. Tratai
38-7233.

tel. 42-2494

GRA.JA!ív,-, Alu3"-« o aparta"-mento 202 da Rua Assará, n.o 88ccm sala, 3 grandes quartos, va-randa, dependência completa dtempregodo. Chaves na mesmarua no n.° 88-A (quitanda). Tra.tar pelo telefone 43-9575. Esta

GRAJAU - Alugo ap". grondeTlPl andor, sol., 3 qts., dep. ém-
Pfln9;-inf'i2í0n 

>Rua Campinos,
188, 101 fd. 9 é; 12h.

BENTO RIBEIRO - AÍuga-se cosa
pequena, 110 000,00 - Ruo Pa
checo da Rocha, 446, fundos -
Tralar 30-3492.
CASA — Aluga-se em Bangu -
Sala, quarto e dependências -
Rua General Alencostro Guima
raes n. 117 - Praça l.o de
Maio — Bangu.
ENCANIAUO - Alugo 1 quar-Io grande, 1 ou 2 moças. Cr$
O0 000. Lavar e cozinhar. R. Ber-
nordo 317, ap 102. D. Lindai-
va. Tel. 48-1187.

.... -.. . . ,„„.., -.-K6' in""5« » contrato gra-m-b||iad0 , '__'<*<¦ Trajar Rua Senador Dantas n.
idôneas. Inf. 47-7363 ™ ¦. 1"7I' 229.-, Tol;r-62.°70S.
APARTAMÊNTcn^rórada Alu-' l'£HI:IR1d0 MAGALHÃES _l9-"" meu luxuoso com felofon» i . '_. "?.- Cop- Alu3° >• »•

frente. Ricamente mcb. c—-b^^-??iá?7 S 37-0465. FIADOR??? .NS^ T~_
vo 

'q 
o13 .d°<^°- TOhf? nífc*"Píp P,r.!;:«.sa,x...p.^. cifres d" &"« fe^ &&

PcrnnrlZ' 
't^'8 5°p- Rua Ra«l '""""?• ^"l", ProP'i«lário, é n- hi h",a. AvT Rb B«„co IM

coCmPntóJ.?.,.ap- 303> *».tote?^Jil^.,?í?!ft «P! .« iU_}7___- !___¦ 3Í2*_T'°- 
'83'

AlUyA-SE um quarto em a-..de família de respeito - RuaNascimento Silvo, 120, ap. 104 -
Ipanema.
ALUGA-SE lemporado - Aparta-
monto mobiliado, quarto e sala
separaoes, cozinho, bonh. com-
P eto, quarto e banheiro empre-
gada. Ataulfo de Paiva, 209, ap,406. Chaves ccm o p-rteiro.

VILA ISABEL - Aluga-se- ap.con; salão, 2 qts., banh. socialcozinha, dep. compl. empreo.ver com o pintor na Av. 28de Setembro n. 264, op. 203- Tratar c. o Dr. Alberto -
52-8304 - das 17 h,19 k

ENGENHO NOVO, dependência.
Aluga-se. R. Vaz de Toledo,
417-F, c/ pintor e deposito, qto.,sala e cozinha.
ENGENHO NOVO - Aluga-se 1
quarto com direito a lavar e co-
zinhar, 50 000, ccm 2 meses de
depósito. Ruo Martins Laje, 46,
scb. Em frenfe à Estação
ENGENHO DE DENTRO - Alu-
flo quarto para rapaz na Rua
Dr. Bulhões n. 299.

com_proprÍetárÍo
ALUGO ótimo, quarto 

:bem'mobi
liado para 1 ou 2 rapazes de res-poito. Rua Bolivar, 35 ap 7QK
ALUGO aparlamento de um s7.d" na Rua Bolivar, mobMiadS,alto luxo c| tel. TV. máq. lavar3 quartos, 2 -alas, 3 banhs. depend. atapetadi, temporada ol1 ano. Tratar tel. 57-3031.

QU^RT0„,- Alugo. R. Pedro Er-nesto, 102, com todos os direi-tos, podendo lavar, cozinhar,
depósito ou desconto 6m folha
QUARTO EM APARTAMENTO -Alugo mobiliado, pode lavar ecozinhar a um casol ou senhor

e „re!Pa'to. Aluguel de 80 COO- Rua Joaquim Silva n. 49-B
Mr — Lapa.

ALUGA-SE ap. 160 000, três
meses adiantados. Rua Frei Ca-
neca, 148 ap. 703, 7° andar.
ALUGA-SE quarto e sala com Y". das" 8"às"Í8 

"horas, 
Estácio.

QUARTOS mobiliados!" Alugo

Sáara349PaZeJ' 
Avenida Mem de

H,™,- Al"9a-s. p| cosol quêtrabalhe fora ou maça, tratar RuaConselheiro Zacarias, 13, finalRua Sacadura Cabral.
QUARTO - Aluga-se, Rua Rodrl-
quês dos Jantos. 340, térreo. -

direito a cozinha, cosol ou dois
rapazes. Tratar na parte da lar.
de. Ruo General Pedra n. 34
cob.
ALUGAM-SE vagas p/ rapazes c/ótimas refeições, ótimo lugar p/residir em pensão de fino trato,
favor apresentar carteiro profis-
o,°Tnal 

~, 
„Rua Sacodura Cabral,

217 — l.o andar.  
¦

A CASAL s| t. ou 2 moças, ol.
qts., pode lav., coz. NB. Ambien

SENAÒu, ano, alugo ap. 803 detra"te, conj. ver c/ porteiro
SENHORES proprietários e comerc|ontes, para ganhar 2 ou 3milhões por mês sem empate docapital e sem sair de casa Êo mínimo qua V. S. poderá na-nhar. Pode apresentar-se para en-trevista na Av. Rio Branco, 185

ALUGA-SE quorto grande mobil.
?_?, ff.n!7e„,c/ '•!¦ P/ 1 ou 2 srs.Inf. 46-7211. - Botafogo.
BOTAFOGO - Aluga-se a cavaIheiro distinto quarto pequeno cibanheiro anexo - Informações •
Voluntários da Pátria n. 31 -
ap, 202 - Tel. 28-3280
BãMKJbO - Vagas par, moçascom todos os direitos, 45 mil -
Rua Lauro Muller n. 36, op. .I J05 - (Próximo oo Túnel No.VO),
BOIAFOGO - Alugam-se 

'vagas
a moças com direito a lavar ecozinhar. 40 mil cruzeiros. Ruarernandes Guimarães, casa 59Telefone 26-5341.

ALUGA-SE cl cu sem móveis,
S' flP-, £l »ala, quarto soía-ados, banh. e cozinha. Rua Fe-'!& 

22-9?l"veirx' U '»¦ 50J- -

S_?,IAF,übU,_ Aluaa-se "ua"o
para 1 ou _ rapazes, que dêemboas referencias. Rua Pinhei-Guimarães 55.

A^A-SE;a^,.,ala,-2^ií!. „ de-pendências. Ver na Leopoldo Mi.guez 174/602 - Chave? c/ por-loiro. Tratar Av. Rio Branco, 185/7___£ - Tels. 42-0262 <_ 22-4974
ALUGA-SE um quarto c/ roupl
._.. S8m?'J café , da ma""S, c|entrada independente ou 2 rapa-zes ou 2 moças - Ru, Santa Cia
ff. 90, casa 3,

o*^,0""."'"-3- Av- ,3 dn Maio,
n.^j«7;:_sala_l_603._Tol. 42-9957
FUNCIONARIA PUBLICA--~Do-
so;o alugar ap. na Zona Su!, 1
quarto e rala ou confuosdo atéCrS 160 000 - Tel. 34->822.
FERNANDO MENDES", 7 ap. ÀT,
çsq Atlântica. Alugo-se 1 quarto'de frente p/ 1 casol ou 2 ropa-
zes de fino traio, condições acombinar, 27-2347.
GARAGEM. Voga, aluca-se. Ga'eria Mencsca'. Tel. 57-1203.
LEME - Copacabana - FIad.il
para aluguéis - Fornaço com ib-soluta garantia. Solução rápida -
RuaSanl» Claro, 33, sala 815.
PROCURA-SE moça que trabalhe
fora para morar com outra. Tra-
tar ccm Luci, das 9 às 5. Xa-vier da Silveira, 40 Ioi
Copacabana.

a 201

IPANEMA - Aluga-sa ap. sa'o,
3_ qlos, dependências. Rua Ba-
roo da Terre, 225-103. Chaves
no ap. 204. Alu-uel 400 000,00
inçnraís, mais ta xas.
LEòLCN - Alug:> ao. qto., sala,
ccz. bsnh., qto. banh., troa, em-
pregada Av. Crnde Albuquer-
que, 275, op. S-404. Chave com
p:rtoiro, 300 000. 23-3146,
Vicente.
QUARTO - Para 2 moças dc fi"
m trato c| ou s| refeições. Ve
nancio FI6res, 341 - Loblrn.
RUA BARÃO DE IPANEMA, 62
ap. 201 - Aluga-se op. sola,

VILA ISABEL - Em edifício"!^,
bado de construir s/ pilotis 4andares, 2 aps. p/ andar, alugo«cclonto apartamento todo defrente, 2 salas coni., 3 quartos,amplas cozinha e érea com tan-ciue, banheiro completo, depen-
dências completas empregada
vaga automóvel, cortinas, pérsia
UM ,T, 

v" R"a Héber de Bósco.
II, 101, ap. 101 (final Rua Vis.
çrnde 

Abaclé) _ Tratar PAIMA.
RES - Av. Graça Aranha, 226 -
^2 5">0-9 

~ T°'!- 32-6556 -

ENGEMHO DE DENTRO - Aluga
se casa ccm quarto, sbIi, cozi-
nha, banheiro, tanqu; e quintal
à Rua Adolfo Berqamini, n. 370Í
c| 4. Chaves na c| 1. fretar )e|
52-9498.

VILA ISABEL - Aluga-se um
quarto bem mobiliado ccm sin-
Ií"'. et'._ Um"_ ou dua5 m°5as
aue trabalhem fora — Tol
£8.9581. •••
VILA ISABEL~Â|ug,-^-,-ín;
da Rua_Bareo de Drumond, 124.

ENGENHO DE DENTRO - Abo^
lição — Alugo casa, quarto, ss-'• cozinha. Rua Assis Vasconce-

37-5 — 5r. Ma rio.
FIADOR ALUGUEI DE IMÓVEIS -
Casas, aps. e lojas. Propriotérios
o cemerciantos credenciados perEaneos a Ccmárcio. Solução na
hora. - Av. Rio Branco, 185, si
604. Edif. Marquês do Herval.
FIADORES para aluguéis. Fiadí^
ras irracusévais. Solução imediato.
Atende-lo , qualquer hora, in
clusivo domingos. Tol. 49-5547,
FIADOR — Para casas a aparta-
mento. Temos proprietário, i co-
marcionte. Solução répida, am 24
horas. Garantiria, Av. 13 da Maio
n.° 47, sala 1603. Tel. 42-9957,

POSTO 6, „, Ay. Copacabana;
ótimo quarto d. fr.„„, ,m „,__[

j\_Tir~f\—T~- a? *'*n»lf*, com roupa d* cama
2," Ton ií,T° «"iugado. Alu- Pl _ «valheiro». 200 mil, telefo.

quartos, dependências. Visitas
a qualquer hora. Chaves com o
porteiro.

GÁVEA - J. BOTÂNICO

MAGALHÃES BASTOS - AluoaV
se ótima casa, c/ sola, 3 quãr-

itt.it- _»__-_.__._. ___. Um5' cozinna e banheiro, no Rua
LINS — EOCA DO MATO L'be«.o Bittencourt, 187. Chaves

ina casa 137 ccm D. Lúcia. Tratat
ALUGAMOS - Aps. de" 3 a de f.m João Fortes Eng. S. A. Ruo
4 quartos, com garagem, de!™.!."' 21- Bmp0 202' '«lofones
^nI?™e flm de condução. CrJ220 000 e Cr$ 240 000. VerRua Ernestlna, 12 com o vTratar R. Visconde de Santa
bel, 34.

EMPRÉSTIMOS - O IPEG paga hoje das 11 àsIB horas, as propostas ssguintes de empréstimos-código 20, pedidos 3 200 a 3 350. Código 25 pedi-dos 122, 121, 126, 128, 97, 98 e 99. Código 30. pedi-desI 2 346 a 2 391. Código 40. pedidos 105 a 107Código 42, pedido 87. — Agência n.° 1, CampoGrande, Código 20, pedidos 100 839, 100 841 a103 872. Código 30, pedidos 101100 a 101112 Có-digo 40, pedidos 100 036 a 100 038. Código 42 v_- ' '
dido 100 033. _ Agência n." 3, Bonsucesso. Códl- '
go 20, pedidos 300 859 a 300 899. Código 30 Dedi- • -
dos 300 688 a 300 716. — Agência n.o 5, Bento Rl- •-•'
beiro, código 20, pedidos 500 365 a 500 377. Código--30, pedidos 500 416 a 500 426. — Agência n ° 7 ¦
Meier, código 20, pedidos 700 770 a 700 804 Código' • •30, pedidos 701000 a 701039. Código 40 cedido 

'•
700 026. Código 42, pedido 700 016. Código 25, pe-
NAVIOS — São esperados hoje o Yapelú, argen- •
tino, de Buenos Aires, Montevidéu e Santos para -
Vigo, Havre e Hamburgo; Del Mar, americanode Buenos Aires e Santos para Salvador, Houston'.".
Sk r°osa ns' 

eOS caxBUein>s Cap Delgado e',
FUNDAÇÃO — Será, fundada no dia 10 bi 18horas, na Escola Brasileira de Administração Pú- .",'blica^da Fundação Getúlio Vargas, a AssociaçãoBrasileira de Bacharéis em Administração A no-¦va entidade congregará os profissionais diploma-
País6"1 

CU1'S0S SUperiores de Administração no ,
FACULTATIVO - Será ponto facultativo nas re-partições federais o dia 15, data da posse do Ma- "
rechal Artur Costa e Silva na Presidência da Re- ""
publica.
VAGAS — O Ministro da Aeronáutica baixou nvi-so estabelecendo, anualmente, um número minimode 50 vagas para matricula, no 1.» ano, <ia Escola 

"
de Aeronáutica, mediante concurso
?,10 

~l,?is_ 
,n' ^ 15 horas- «o sa-Ko nobre do •

Sr.™ 6ráp?t F0Ttu^ - «urso de AspectoHistóricos e Pitorescos da Cidade do Rio de Ja-neiro reiniciará as suas atividades didáticas docoí rente ano letivo, com a aula inaugural aue será '¦•
proferida pelo Professor Manuel Tanger ad docultural à Embaixada de Portugal, que aborda?rá o interessante tema: O Rio Uc Janeiro „a Li-leratura Portuguesa.
IMPOSTOS -A Secretaria de Finanças prorro-
SnS-^t °-,*? 15m° prazo áe Pagamento dos im-postos Predial e Territorial e Agua e Esgoto extr-cicio de 1966. Os contribuintes que não recebe-
^"V?,So goUat ár P^amento, deverão procurá-lasna Rua Santa Luzia, 11. _ a Secretaria de Fi-nanças estabeleceu normas para pagamento doImposto sobre Circulação de Mercadorias peloscontribuintes sujeitos ao regime de recolhimentopor estimativa. Será adaptada de acordo com os ¦
SS&^S&ffoperações de saIda «S%Sí
mica avisa que creditará em contaTcorreTs •em suas agências, os pagamentos das sStescategorias de servidores públicos federais- It!VOS, Ministério da Educação e Cultura' lotei t1.» e 2." partes. APOSENTADOS, Ministério da

Sr?' Ministério da Fazenda.ikens — Os trens paradores destinados a Deo--"coro nao farão paradas hoje nas estações de En- "

dfn ü°í«',M6Íer^ Todos os Santos,5no período '
™l S 

,16 horas'.devid0 interrupção dá linha 1para serviços na xêde aérea. *...

virjia.
Isa-

5» r~. í_J«Ba's.? "uar,° "Ia,dep. Cr$ 150 mil e taxas. RuáDona Francisca, 336. casa 2 -! Lins.'

oeto « 
~$« Ba'a*a 

'

MÊMsmmmmmmm.esquina do Passeio. Brasil.

ZONA SUL

BOTAFOGO - Aluga.,e~_7nírTí.
a e quarto independente, pode
Z1__' COZ,ní^ ní Rua Ga""alPo[idoro n. TQ2.
BOTAFOGO-- Aluga-se 1 ÍJaT'o para rapazes e uma vaaanos aps. 

^02 e 401 da Rua Vo-
]unlarios_jJa_Patrie, 266
PROCURA-SE apartamento 

~8"íaT-
d« para possoa com necessidade «iT,^. c±~,
sal» 

rePr0S-Cn,.a!a°' CCm livi"9 * o a, _- 
SE "ÍÕ^pTSSÍ e va-"1 

í° .'.s_1UL..l..',í'>d"r m'ni- f-^lVj.Jamli«- "• Siqueira

Aí^"ÃÃÍEN'o _ Temporada -Alugo mob.liado, c/ sala e quar-
or.™,!'" 

C?l__,",a' dePcnd- *<"¦pregada, geladeira, telef A casal

duindmi';a' 
42°>n "i=n.al"n'Lu.'nd°, 1"*>> sís e lur. Pagto.aj^nlado^ Tratar tel. 37-4210

T__tM?s-~*°r^"*'~w
i Si'.-' c-V»="V:n n.» 374 -sal. 304 - TeK_37.';358.

ALUliO climo quarto de frenleamplo e confortável a Sr quépossa dar refei '
Pl tel. ;0-5651

ne 47-9643.
QUARTO em ap. de casal novo,alugo c| ou s| mov. Ind. direitotel Alugo p| 1 ou 2 moças quetrabalhem do dia. Rua SantaClara. 115, np. 312.

unVEA 
~._^ia_ San,:" Dumont,

MO, ap. 304 3 qts., sala gran-de. cozinha, copa, vaga na gara-
gem. Exige-se fiador idôneo ouconsignação, em folha. Tratar ever np Iccal c:m porleiro, de
preferencia entre 9 e 12 horas
osta_vazio e pronto para habi-
Ur. Também aceita-se oferta paravenda. Negócio urgente.

ZONA NORTE

único inquilino

GLÓRIA - S. TERESA
AGÊNCIA FEDERAL DE IMÓVEIS
aluga mag. coniugado Rua Mon-
te Alegre 356. 52-4211. Cre-
ci 78].
ALUGAM-SE 2 qts., na R. Con-
de Lale, 52 e Praia do Russel,
344-B, ap. 409^-_g|6ria. ^
GLORIA - A"luga-se grande quar-to de trente e 3 rapazes com ousem móveis. Preço barato, RuaSanta Cristina, 46, ap. 301.
SANTA TERESA

íe!U45 Sífi í' ,3 m°SaS-, Tra,ar
_ d í2', e ' va9» P rapazna Rua Pedro Américo. 135.
ALUGO 1 quarto com banheiro,roupa de cama, café pela manhã8 uma refeição, a moça ou ra-
paz, que trabalhe fora. 25-9533.Late te.
ALUGO sala em ep.'para'3 rapa"zes ou 3 moças. Rua Pedro Ame-rico, 135. Tel. 45.3321. '
BONS FIADORES - Ofer.;. p».ra aluguéis em tada a Guanaba.

mo de três quartos com arma
en? __MU'id0S- & P^farencüem Botafogo ou Flamengo, peleprazo mínimo de 3 anos. Cha-
í"an-ra?r434-er,Í t ™' 52'S°55 ~

^MRTy 
com entrada indepe^denie , ,cnhor só p f

tafogo. Tel. 46-779?

SANTA TERESA - Aluga-se, Rua '•( 
Ç"« Alcindo Guanabara 24Navarro, 4B7, ap. 201 - Chaves "'¦?*- Cinelindia. - íilefono ap. 101 - Tratar Rua Quel- "» *™M7-

'-°Z Um>- S4' «P- 20'- ICATETE - Quartos alugam-s. ot,.mos pode lavar e coz., na RuaCATETE - FLAMENGO
ALUGA-SE apartamento na Rua
«nador Vergueiro, 218, apart.
J13. Chaves com o porteiro. —
Tratar pelo tB|. 25-7978.
ALUGA-SE - p,aia do Flamengo,98, ap 20 - Frenle para a
pri». Amplo, confortivel, ¦ 2«Is. conjugadas, 3 quartos, 2 ba-nheiros, tôdas dependências em-
pregada, sacada interna, roupa-ria bar, telefone, garagem -
Pintura nova, ilnteco. Chaves
portaria - Tratar tel. 47-4194
ALUGO quarto casal, mêças ou

do Catele, 32, sob. Exige-se de-
posito. Inf. 42-5248, das 12 i,19 horas,
CATETE - Aluga-se um quarto
fm, 

ca» de família, a moça quetrabalhe fora. Tratar Rua ArturBernardes, 49, ap. 205.
CATETE - Aluga-se um quartoindependente com banheiro. RuaDois de Dezembro n. 131 ap.

rní_ J' 
mOV°15' 2 'W OU

?fSSod,e resPei'o, Rua ViscondiSilva, 93, c| 1. Tel. 26-9143

LEME - COPACABANA

iNT„ELD,E ALUGJA^ mobiliado para temporada, consulte-nos.
Temos ít,mos de 1, 2 e 3 qtoscom geladeira roupa de «máetc Basimar. Barata Ribeiro, 90,coni. 203. Tels. 36-3822. 36-2972
AlUGUEl FIADOR-SÍTi-iSói
X*'* - '"«"sivel - Forneço -P'»S« Tiradentes n.o o, ,,|, 802
^ Junto aoCinema São José.
AIUGII6IS? -Arraniamo, „,

Campos, 60-102,

ÍLÍÍ_S? 
"8° =m quarlo frenü;a pessoa de trato. General Ailvedo Pimentei, 14, ap 402 ICopacabana.

ALUGA-Sc quarto mcb. frontemoças que trabalhem fora. RuaSiqueira Campos, 43, ap. mo
taria3 «querdo da por-'

«LUÜAM.SE vagas para rapa.

ALUGO vagas para moças com«das refeições - Rua Visconde
___S_\oo_Jrlo, 10 - Tiiuca

PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO
ALUGA-SE quarto para rapazes
a Kua lolxeira S:ares n. 123Praça da Bandeira.
ALUGA-SE quarto mobiliado a 2rapazes Rua Figueira de Melo,

'. c'..! ~ São Cristóvão.
ALUGA-SE - Apartamento"" ÍJí,I quarto ei sala separados, emcditlcio nôvo com elevador,conlrato c:m fiador. Ver e tra-
!5'U1-?.J_;ya_General_Argolo, 72.
ALUGA-SE casa com doiVquãí]'50 Hapaglpe, 300, das'T*as 

"l2

e grande quintal. Con- £2?!. Tlluca/Và
fiacbr. Vc-r na Rua Mi- BONS FIADORC5

LINS - Alug» ap. cl telefone, 3
?Á-',.X, .e deps- Rua Bicuiba,
'IV*". Tratar Pedro Les-a, 35
.¦> l«n 

Da-r Rulíins.,,ejn-; Telefone
52-1550. Aluguel NCrJ 350,00
LINS DE VASCONCELOS - aTupa-so casa fundos c| sala, 1 ou
__%'¦• .?¦ ^^'P- Ru» Pedrodo Carvalho, 385.

32-3929 e 22-2215.
MEIER - Guarlo conlugado com
banheiro aluga-so otimo pode Ia.
var e coz., na Av. Amaro Cavai.
cante, 425. Exige.se desc. em fo-lha.
MEIER - Alugo aps. 202|402
na R. Cônego Toblas, 158 -
250,00 e taxas, entrar p| R. Io.
pes da Cruz - Porteira - Tel,
36-1873.

UNS - Aluga-se o ap. 202 daK. Lins de Vasconcelos, 59, comsala, 3 qts. e demais dependen-
cias. Chaves p|f no ap. 102 etratar na Av Rio Branco, 156.

18 horas).

MflER - Aluga-se o ap. 404 da
R. Dias da Cruz, 499, c| sala,
2 qts. e demais dependências.
Chaves 'c| 

porteiro - e tratar na
Av. Rio Branco, 156, s| 1714.
Tel. 52-5917 (12 às 18 hs.)
MEIER - Aluga-se, na R. Modina
58, ap. 201, s. 2 qts.,. demais
dep. Tratar Av. Rio Branco, 1381
15.°. Tel. 32-8585,

HIGIENOPOLIS - Aluga-se ap
de quarto, sala, copa, ozinha,eanheiro e área, comodes g'£-n-des, a Rua Washington de Aze-vedo n. 114, transversal a Darke
de Matos. Final de ônibus Tira-denle-Higienopolii. Preço Ctí
190 000 com fiador.
HIGIENOPOLIS - Aluga-sT-^
Kua Tamtarana, H, ap, 203. —
Ponto final do ônibus, esq.' daRua Darke de Matos, c/ 3 quar-tos, salão, cozinha, banheiro erM,df serviço de frente. Alu-
guel 220 mil cruz. Tratar Av. Rio
???£?!. 

,56^!L??8-9- Telefones
22-5814 e 32-5735. Creci 480.
OLARIA - Aluga-se 1 quarto eomhall, banheiro. Rua Angélica Mo-ta. Tratar Rua Dr. Alfredo Bar.celos 187 Tel 30-1193. Aluguelmensal 60,
OLARIA - Aluga-se ap. de fren-te, 3.°^ andar, edificio sobre pi-

,,u„ iT-r—-^——  lc,'s. ônibus CMaria-Copacabana

CrS 5o"no(>Cí":hamab 
~ Quarf0V 

?a. por_la- Sua Anselica Mota.Crí 50 000 - Aluga-ae casal Tratar Rua__Dr. Alfredo Barcelos

ALUcA-SE casa com 3 quartos,sa.a, c;pa, cezinha e banheiro
ççmpleto. Rua Sanla Alexandrina
4^7, térreo, Rio Ccmprido. Verna Iccal. Tratar 22-4387. Dawid.
ALUGAM^E quart-s para casalsem filhes ou meças que traba-hom foia, na Rua Barão de Ita-
pagipe, 302, casa 6. Rio Com-
prioo.
ALUGA-SE casa espaçosa, trans-
tçrmavel em 2 residências. Ba-

UNS - Aluga-se ap. 101 - RuaRarcnesa Uruguaana, 70, sala,
2 qts., dep. compl. emoregada!
Chaves no 201. Tel. 56-0555.

JACAREPAGUA
ALUGA-SE casa, 2 quartos e de-
pentências, alug. 150, chaves nacasa 6, Rua Atituba, 80 — Ta
quara — Jacarepaguá.
ALUGy, laquara, 2 aps. Ver nsRua Mapcndi, 579, chaves ap.101. Tratar largo Campinho. Pa-dar|a- Tel. MH 765. Sr. Manuel.

sem filhos, único Inquilino, das
8 às 12 horas.

ALUGAM-SE quarlos _ R.
224 — S. Cristóvão.

otimo ambiente. Avenida Cona^
£ajana, 1 246, ap. 202.

^?°^T^£^^ ALUGA-SE^;-Tr quarto, sala,
pacabana, 1171. ap 201, aguar- 

°,nhe"°, «*»>ha c| área. Rua
dando telefone^Pôttn 6. Monsenhor Manuel Gomes, 59

les, sala e VrandVquímàl. c""."!^", Tijuca,' à noite: 45-6925 
JACAREPAGUA - Casa - Alu-irfi^OKS—rõfi^-ZZr. P^e-Jiua, Araguaia, 477, fun.

.EVy.nírd°fe t>.'W.° .G«?abara, 24, sala com tanque azuleiado, peça, 
"&

trato"ãÍr°na3,RJa 
^Pl^^^^'

/y^nteirs^^em^São Crislóvão._"Bela

Ofereço para dos, casa I
UuaiiaL.

..,., ,. ara, 24,
m. Cmclandr^Tel. 42-2667

-, ,  ,- c°m sala, quarto,ara.|cope, cozinha e banheiro, érea

ALUGA-SE pequeno quarto detrente e uma vaga a moças. Av.
36.4187 

a' P°S'° 2- Telefo"ei

A5G0. 
^u,arto de fTcnte, bémmcb c| tel., a meça quo traba-Mie fora. .Rua Bolivar, 35, ap.

AlUGUEl - ífSÍT p.r, c,aps. » salas. Fornecemoa lm-cusavel, proprietário de gabari-Io, credenciado p| banco,. T.m",docum.nt.sio , disposição. Nãocobramos taxa. Tel. 23.B9nn

bana,
13

p,,0,"íi 
,,ad°"s, d. Guan.b.r..""» do Resende, 39. s.l. 1 ina

ALUGAM-SE apartamentos paíitemporada curta cu longa, temos
Í__."°7. 

de ,odos 'amanhos, ai-
bmarl. T?3Jm * ,e|efcne, mo."'fcoLnn^' 

Sc-^J^tl ^gfÍT1^71!5^^

ém^mm. 7'í^ev'isa-õ,e,SrE,a(J0G,rATdiLreérei:'

São Cristóvão.
PRAÇA DA BANDEIRA - Ali.gT-
se o ap. 204 da R. Barão doIguatemi, 46 c| sl., 2 qls. e de-mais dependências. Chaves plfno ap. 404 e tratar na Av. RioBranco, 156, sala 1714. Telefo-
ne 52-5917 (12 às 18 h).
QUARTO - Alu-a-so para senhora
que trabalhe fora, à Rua Barão deIguatenl 46, ap. 306

COoERiURA - Aluga-so . Rua
Conoe dc Bonfim, 240. Sala, 2
qls, c| arm., terraço do frente ef
.-- . , Vcr ,c| ° Porleiro Sebas.tiao. Aluguel Crí 350 000 e cn-carçcs .^
HADÓiem R.solvo n. hora. Doudocumentos em di. — Pça. TI-rat.ntes — Rua Imperatriz Leo-
S:fei'R,.!7,o4M-I,,,,cn,:

. - -.,-»..,, p-^na «llll-
pas e claras, terraço privativo.
^"err, con. ° visia- p'eço Cr$
23878fl' , 

3". P0,L° 1elefoni
-ij-u/SB, com Sr. Marques Pereira. -.

JACAREPÃGÜÃ^r"p7aia~Sêca~^
Aluga-se grande e nôvo aparta-
mento. Rua Barão, 1 400/203 -
Chaves 202.

MEIER - Aluga-se bom aparta-
mento de frente, sala, qt., coz.
o sacada, apenas ; no andar, ésobrado, ver dis 8 até às 12h
Rua Santos Titara, 48/201, fim
da Rua Silva Ri-belo, Al. 180 000

Tel. 23-9293 - Brito.

Aluga-se

187 (tel. 30-1193). Saleta, entra'
d. varanda, 3 q., 1 s., 2 qde banh., sendo 1 social etc.Alugue , podendo guardar um au-tomóvel, 3C0 poi- mês.
Pakaua DE LUCAS - Ãh^iTe
casa para comércio ou pequenamd"'l_'r.- 

Y" Rua Ferreira Fran.'
ça, 600. Tratar tel. 38-8423 -
Leopoldina.

ESTADO DO RIO
CASA GRANDE - pãsso 0 con:trato, montada para pensão fun-cionando, grande quintal, perti-
fho da praia. Dispensa fiadofiInformar tel. 28-135. Nilercl.
ICARAÍ- Alugo ap. sala, 2 qts.,dependências, garagem. Rua Al-vares Azevedo, 134|10O3 -Chaves
no_6JH._Preço_J26O,00.
NITERÓI - Àluga-se"ou vende-si
coniugado. Aceita.se Caixa. Alu.
guel 150 000, inclusive taxes -

34V.2805mari1' 
Pei,<0,0 

v 
Tel- —

PETRÓpr^TcORREIAS-
ITAIPAVA
PfcIROPOLIS _ Hotel Quitand,-:'nha, aluga-se amplo e luxuoso

famento, 
preço médico. Tel.

TWESÓPÕLIS.FRIBURGO?
TERESÕPÕL1S - Aluga-se-síSí:
mento mobiliado ou sem, portemporada. Tratar tel. .58.4606.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS

OSWALDO /CRJZ
uma casaca R_a Cananéia, 

"Í79. 
QUARTO c| cozinha. AlugaTaFundes. Confor ével.  perto da estação Cr$ 40 000 R

PADRE MIGUEL - Aluga-se uma 
Sabauna, 311. Bonsucesso

casa ccm 2 quartos, sala, cozinha.
Rua Olimpia Estêves 652,, ônibus
Madureira-Pedre Miguel (777
QUARTO independente, aluga-se
na Estação de Sampaio, fiador
idôneo. Tratar tel. 48-6225.

QUARTO - Aluga-se mebiliado
a casal que trabalhe fora. RuaFi lomena Nunes, 886 - Olaria.

84FIABOP.??? Proprietário irrecusi.
vel, com todos cs dccument:s.'ras.

3212503° "' 
,M *' '8" - —

JACAREPAGUA - Aluga-se casa
grande centro terreno ou vendoa.uguel 250 mil. Rua José Silva,- Freguesia, das 8 ás 16 ho-

QUINTINO - Alugo quarto ind.móveis a casal pode lavar t co-
zinhar, Trav. Bittencourt, 29. Me
lhores detalhes 52-3946

RAMOS - Alugam-se 2 confor-
laveis aps., um com 3 quartos,oulro com 2 quartos na Rua Ara-
guari n. 494.
RAMOS - Junto Av. Brasil. Alu-
go ap. 3 qtos, saleta, sala, var
copa coz. gde. área. NCr$ 250
Sr. Ivan: 37-8092.QUARTOS E SALAS _ Aluqam-

se na R. Doutor Garnier^-179, ena Tijuca. Tratar na R. Senador
Muniz_Freire, 32 - Vila Isabel. 

i?nUJ™ADOS ~ Aluga-se por Cr$ "AMOS - Aluga-se ap. 2 qts.,"í

tÍM& 
~ 

^,uaa-!e' desconto em ,folha ou 3 meses em depesito,
í^^jf1' .' ^Pendências.
Av. Mlrandela, 1454. Nilcpoli».
CAXIAS - Alugo átima casa,unducao i porta. Rua Igarapé,

NC8r$l00,0P0eriqü"OÍ 
~ Alü9U"

RAMOS - Aluga-se o ap. 101da Rua Pindorama 22. Tratar clLuiz - 22-0017.

à"*17rSh ''f.032.8' Déa<

SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se 1
quarto ccm direito a lavar e co-
zinhar, com 2 meses em depó-
sito. Rua São Lufs Gcnzaga nú.mero 1 807.
SAO CRISTÓVÃO, Rua Gal. Fa
dilha, 158, casa com dois quartos, cozinha e demais coinparli-
mentes.

*itie — Aluga-se ap. de sala ÃTiTnü—i
quartos . demais dependênc 

".' 
f, 2 e 3 tí._ 

°Pf mob__liad0!
•-r c| zelador, na Rua Bento Lis- ó'„ _,,? l.5""'Sl- J?mP"^? lon-k1.. -/_--» "uo oenio lis-boa, 52, ap. 202. Tel. 22-3984.

"TET,!.- ô}^"-'. «P- <=l 2 lis-.
do'a'm"b'-7|b>nh'¥--Pí--«''':.,,,^-r--- ___._, do mobiliado, estado do nôvo.

í..üGdípEenÔ,,*K;' P""-F,a3 Í*«*"' 
*""' *"n"d"' "¦

ul-°.\\M-,el- 32-8e3"4-d"íSlt^u„-..A!ü»»r...?«™
ALUGÁM-Sb apartamentos e quar-tos com telefone, café pela ma-
tel.: 45.8030. Hotel Suisso; amblente famijiar.
ALUGA-SE 

'- 
Quarto mobiliado

„'«pazes, ou casal que tra-

7rfL Pô?o '_""• ,om telefone.
1"'%'_1,;_? h- • 14-19. Telefo-

im™^.!!?- B- Ribei'0, 90, ap.210. 57-1264 e 57-7599. P

balhe fora. Tratar"
Amaro 122-A.

Santo

APARTAMEN IO de f. com j. dêInverno, sala, 2 quartos e dep.ae empregada, transfiro contra- tur BernaM.. ÍV"""'"'^?; Mr-

&?J_*^.._?_V?W&_à_7_i •e-la,%Bue.rrn,aodVál,.3.' fc&l' 
"

ne 25-3628.

KS*» f*> JP. 204, qle„ coz.,banh. .lo,^ mebiliado. SOTIC- 32-1619 - 47^174 CRECI 53».
M®Pp. - Aluga-se ap. com
_5aila'a?...C|U.arto;:_.Ç''a.Cruz li41 Alugue, NCr$ 

°5ÒõSS. 
Xves c| o porteiro.

flAM_tNGU - Aluga.se, R Ar.

lefone. Aluguel Cr$ 230 000, toido legal. Tel. 25-7243.
ALUGu vaga a cavalheiro. RuaCorreia Dutra. Tel. 25-2064 -
Catete. 
ALUGU vaga duas moças _ RSijveu-a Majrtins,_ 147/811
APARTAMENTO" pa7a""temS^adí
de 1 mês a 6 meses, todo pinta-do a óleo, quarto e sala separa,
dos e moblliados com geladeira
Tó» • R". d° Ca,ete, 66, ep.308.-oO. pelo jel; 45-0590.
ÃLUGAM-SÉ _o_~rta~_~b_~rlhiil

quarto, saleta, banheiro, coha, banhe rn _,mr,,.„._j. <_-ÍI_m$ÊÊSSFm
Único inquilino.fora.

independente. Enderôço Rua Pe-dro Américo n.o ]5i. Procurar
porteiro.
ALUGA-SE l.a locação, ap. aolado da praia. Rua Senador Ver.
gueiro, dou quartos, sala, de- ,. - - —
pendência» e garagem. Aluguel\lev," ,Junlor 70-202
500 mil mensais. Tratar 36-6734 5alvador

trabalh,
Jel.: 25-0934.
QUMKIO mob., cole. molas .map. casal s| filho, Alugo i _T
nt?,%Wor>r.^sE5ir/-

í__?*_?11.!*l0 
~ «uPral^vIslimar-mebiliado, temporada,'3 qt.,z salas, 2 banhs. sac, qt. . banempreg., ár.a i.rv., g.lad., rou-pa cama, mesa, . louças ete. -Domingos Ferreira, 41, port. 5ap. 306 - 3.» .ndar - ísq. fí.9u.lr.do Magalhie, _ Ver so-

S?. «? l CiV dl*, 7 • ,ms"'hi 8,das »lil| «da, 14 is ,th, '
ALUGA-SE ap. mob. sala e quar-to sep. todo conforto. Temo

S8&3È 2^45C8haV' POr,e"0' Tr"

nmporada, longa ou curta -

carandá, sofá-poltrona, 2 mesi-nhas t/mármore - Saleta:de'r,a.,í.ll-(nova)-. 
.mesa fórmica,

gela
4 cadeiras, armário - Quarlo:t_Z/M.1- Cak^° de ™Ü1;cômoda Iacaranda, mesinhe cabeceira, tapete 2x3, armário du.Plex - Quarlo empregada: guar-
(nòETr :Cra- cokhi° mola(novo). Cozinha, armário aço, ma.
?"'na Jayaf Bendix, aspirador pó,enceradeiras etc. Cr£ 500 000mensal depos.to 4 meses. Visita.
sal 

" ÍS 21h> -Cr* 30° 00° men-"' 5.cm moveis ou 12 000 000enlrada e restante a combinar
BAIRRO PEIXOTO- Alugo 2 

"v7

Fares,P229ra!a?o!2 
"^ D"ÍO Vi'

TIJUCA - R. COMPRIDO

MAJOR ÁVILA, 455 ap. 516, 2
qls., 1 il., dep. compl. de em.
preg. Tratar A BRILHANTE. Ruanilério Gouveia, 66 gr. 51657-2086 - 57-5Í87 - Cr.rlh,.
PENSIONATO - Acomodações plmoças - Rua Haddoclc Lobo, 37- Tel.: 28-8509.

CENTRAL
ALUGO grande sala de frente,
crttrada Independente com móveis
a dois rapazes eu casal sem fi-lho, Rua 8 de Setembro, 148 -
Meier - Cachambi - Seguir R.Baldraco.
APARTAMENTO em Mesq"SitT~T
Sir 

~oniuSam-!e, 
,°» de números

_°hí 2?...do__<"é_>° 32? da Rua

48 000, casa com sala, quarto, co.zinha, banheiro na Rua Odilon

%TSò6m- il. 3siiJ:.a,ar ,eWone
SALA, qt. e coz. Alugo."l05 mll.Rua Nazano, 22 - Est. S FXavier. Tratar na 24 Maio, 235Í

pfAfA SAENZTÊNA - Ap. am"
Pio, 2 salas, 2 qts., coz., banh

ALUGA-SE apartamento, 412 - Jua 
Aguiar, 21, ap. 202. Largo ÃLUGA SF°VVRua Conde de Bonfim, 1178 - Jl_g°".-Foira. Tijuca. sala hãnh I '

Ver no local, com o porteiro —
Tratar Rua Haddock lobo. 33.loja D.
ALUGA-SE ap. coni. de fundos,
com luz e gás, c;m área c;mIanque. - Vcr chaves por favor
no ap. 301 da Rua Cândido de
?__"''".•- S2- T,a,ar Rua HaddockLobo, 33-D - Américo.

fa^^i^^-TT^^-^ADM. iOlIVAR _ iv e 
~ '* *:.U9UÍI'. 'm «W» • G.an.E,

ban. „. «OJI _ ,Í,*V004 "il? »í. 7__ WWí*»'"*»™*._t-SStS. ' °04- *•'• l.'.7.0}.- Cinelandia. - Tl\,h.

NCr$ 120,00.

«ndíiüí 
~ A5»'«"amíSrbSí

pend.nl. .grand., ,p. 2 p.ssoassilencio W9i.ne, «oSfôrte -"'„';
2 d. Dezembro, 26 ,,p. jm _
próximo ao lgo. M,eh,da
QUARIO, mobiliado, col. molaT,«¦ugo a cavalheiro, NCrí 90 00

ALUGU dormitório p/ moças c7dreitos em luxuoso ap., 1 qu,.dra Praia- 
fis-,a mar- "ua Figuei-

- Tcl 3D7.2,9V.' 
I08' "P- '20t

.lLí^:i,t,_uma' vaSa moça quetrabalhe. Preço 40 mll cruzeiro!Tel. Dora, 36-4582

foL2UGtSE7nT P0rSpe. l°u""°-102, ap. 701 - 3 sls., 3 qlsdep., garagem, gde. terreno -
Chaves porteiro. Tratar tel.J/-551/.

n. 42-2667.

ALUGA-SE uma vaga a moça ousenhora, mobiliada, que trab.tora. Casa de família, R. doCatete n. 355. Tel. 25-6525.
ALUGO quarto pl 2 moças ouvaga p| 3 moças trabalhem fora c| fami,ia, única inquiiina -
K. Bcnlo Lisboa n. 96, ao. 1- 25-6712. °°

VAGA alugo para moços em c
45-2449 " 

4S m- Ca,e"-

LARANJ. - C. VELHO
ALUGA-SE apartamento amplo t!sala, saleta, cozinha, banheiro évaranda, dependências de

f. 
casal qt. grd., . inv. indopI móveis p| 2 Sras. de resptodo direito, geladeira, TV, ga3HiiJ&""" R-Di" da R"

COPACABANA - Alugo ap. ,.e q. coni., amplos, frente, mob.,ftct'2slZ. 'nf- 27-Ó49°- ""*
COPACABANA - Aiugl^ríST
de sala, 2 qts., coz., banh., deps.compl. emp-3., pintado, sinteco,arm. emb., Crí 450 mil. Barãode Ipanomi, 127, ap. 501. Vcrdas 9 às lóh.

ALUGO ap. 405 na Rua João Al-
fredo 50, c;m 2 quartos demais
dependências. Informações com
opcrteíro.

- ap. com 2 quartos,
RIOTPMPPini-i _Ti 1saia,, banheiro, cozinha e 1 boakiu CCMPRIDO - Aluga-se um area na Rua Baidraco n 53 aoquarlo mobiliado a casal ou ra- 101 - Cachambi -Tratar nó Inpaz que trabalhe fora - Av. Pau- cal, diariamente das 2 às ló'
üitii0 Wl' 4344 ,ap- ,301 -LhJ=ras- A|US"=I NCrS 250,00 -(ultimo andar). - Tel. 54-0935. "-', •— - -• ^-".w

LEOPOLDINA
ApARTAMENTO - Aluga-s. „uJardim América, 2 qls. e sala -
Praça da Feira. Rua George BI.zel, 563.
ALUGA-SE ap. com quarto, sala,cozinha e outras dependências.
Ver e tratar à Rua Lourenço R|.beiro, 24, Higienópolis.

sala. Rua Lígia, 110 ap. 202''-
Chave n. 102.
RAMOS

N°VA IGUAÇU, alugo ou vendo
galpão com 100 m2, com casaanexa, água, luz e força na por-ta. Aluguel NCr$ 150,00. 46-5044.

LOJAS
CENTRO

CENTRO - l.i, Aluga.s. „,Ru" 
J»n««"« "•* If*, cem lOOmí

„„..,,. _, • <10m2 de lubso o. Chavel ccm
oííartn* ,*" 

AIU90u Cí,a de "Ia "_ P="»l«- Tratar ccm o proprlíquarto, coz. e banh., 90 cru- t»rb - Tel.t 22-0919 - 5. ií.zeiros novos na Rua Taci n. .. noel. "g"" 
S;- M"

200 - transversal a Nossa Senho. >»AfT_-, ,#r. das Graças. *™° CASTELO - LOJA aluqovila da penha - Próximo è" com 160 m2. Ver Av.

AlUGUtl FIADOR com 6 imé.

Vila Kcsmcs, alugo resd. nevaenf- Pl carro, 3 qts. Rua Jornahsta Mino Galvão, 279 • En

289 c| Joel. Tratar Av. Nova

3Y0°5k7247'' 
9f- 30K Tel-

AUXILIAR e RIO DOURO

n.w»uci. rmuuK com 6 imó. jl V ií' YÍ" 
~ '-asas e aps

i?" ^: !_•?__'*•! -_*>'.«°_- t ^lh,;i^!!0.ao. Çent™ Tr,Praça Tirad.nt.s n,« 9, aala," 802Junto ae Cinema Sãe Josá.
ALUGA-SE - Uma meia água emRamos com quarto, sala, cozi-nha, para um casal sam filhos na

i B","",.' 3?7'A' "rn Silva,aluguol 130, liquido ou paradois rapazes solteiros ou mocas

SAENS PENA - Alugam-se quar.tes a preçci módicos. Av. Ma-
racanã 651 - iob. Tratar dai 8as 12 hs.

ALUGO ap. 2 quartcs, sala, co-zinha, banheiro, quarto de em-
pregada e terraço. Rua Itapiru
5ÍS331ÓP' 

4"" Tr",ar LUÍI -

A^GA-SE ótimo ap com qto.-.sala «psradci, banheiro e cozi-
Bait. or-kCO-m ° P°'»elro na RuaBarata Ribeiro, 450, ap. 309tratar pelo tel. 22-1674;
AlUGUtl? FIADORESÍTíãTíeiafavo,.,, vonh, vm gQmfiador propr.ctirlo com.rclante
para alugual de casas, aps. ouloias. Solução na hora - Viscon-1oe_do Pira|á, 572, c| 5, das »|COPACABANA - ÁlugI

COPACABANA - Aluga-se ,_'.•ala, 2 qusrtos, armários embutidos, completos, banheiro, cozi-nha, ciuarto empregada, e/ arma-
í", * c?ni» embutida. PreçoNCrJ 450,00 mais taxas, ver clo porteiro -na Rua Santa Clara,
íi?l 

"pv 30ír T/a,ar em JoãoForles Eng. S. A. Rua México,

22-22°r5UPO 32-3929 e

COPACABANA - ApartamenloT
Aluga-se Rua Figueiredo Maja-lhaes, 219, ap. 303, tendo aala,
quarto e:n|ugado, coz. e ba-nheiro. Alujuel 250 mil cruz.
«w o rV! 

R«. 
rBnranc- ,5Í- salas

? '• ¦IS1'1 22'58l-<. 32-5735. -

ALUGA-SE sala-qt., coz., banh.
e tanque, Ind. R. Alzira Brandão
118 casa 9. 150 mil, saltar C.Bonfim 90 — onde começa.
ALUGA-SE na Rua Des. Isidro
n., 2V, ap 303 p| 250 OÕ0 men-
sais, c| sala, qto. e deps. Visi-
ta domingos de 9 às 12 cu horarlo a combinar pelo fe!.
34-7407. Tratar na Trav. do Pa
ÇQ n. 23, sala 301.

SAENZ PENA - Aluga-se apt.sa.a grande, 2 quartos grandes,cepa, «ozinha, dep. da empre-
gada comp.eta e vaga na gara-
gem - Ver na Rua Barão de
Pirassinunga, 7, ap. 204 - Cha-
ves ccm zelador - Inf, telefone54-1551.

(duzentos
novos]

cinqüenta cruzeiros

ílYGy.- írasa '• «-. <=-. b- RuaPedro do Carvalho 178 _ limVasconcelos, fundos. Ver dai 8ai, 12 Tratar CIVIA Trav. Ouvi-dor, 17, dai 12 ài 17h.

ALUGA-SE '- Uma casa grandecom o direito de fazer o conserto
na Rua Barros Barreto n. 75Bonsucesso.

Churchill, 129. Ver local
c| porteiro Lima. Tratar ¦"
con|. 1001.
CENTRO - Vendo edificio 840mz, zona bancaria. Alugo loiee sobreloja. Celio - 42.mn.
LOJA - Passo contrato nôvo 5
SJos-.,AiuSuel 200, armações etc.
30 milhões. Trat. R. Alfândega
111, sl. 405. Valério. Carlos.

tar Rua Miguel Couto, 27 i'| 403 LOJA c/ 30 m2 - Aluga-se 
'ou-

... j. ai !9 Aoras- Inf. 38-4031 vende-se no Edifício Avenld» 55.ou d. 8 í. <_-_  3BW] 2 ,? P° edifício Avenida 25,ou de 8 às 18 horas - 23-3042 ^o lado da Rua São Bento, proxAv. Rio Branco. Tratar Sr. Antô-

ALUGA-SE - Casa q., s., cozi-
nha. Aluguel NCrS 125. R. San-
tarem 107 - Penha Circular.

ALUGA-SE apartamento cl quar-Io e saia con|ugadoi cm edificio
de luxo, de frente para a rua.Contrato c/ fiador. Ver e tratar
na Rua Conde de Bonfim, 59.

TIJUCA - Quar/os alugam-se oti-
mos pede lavar e coz., na Rua
Uruguai, 299, Lúcio de Mendon-
Ça, f6, também em outros bair-
ros. Inf. 42-52tB, das 12 ài 19
heras.
TIJUCA - Rua Josi Higino, 22,
*.• andar, inteiro, alugo ap. c|
* qti, d.ma.i deps. • 2 ár.ai.
Ver local. SOTIC — 32-1619 —
CRECI 539.

ABOLIÇÃO - Aluga-se ap. 2
qts, sala e dependências. Fiadorou desconto em folha _ RuaTeixeira de Azevedo, 360.
ABOLIÇÃO - Alugo ótima casanova oo varanda, sala. 2 quartosetc. Rua Assis Vasconcelos-. 261.

TIJUCA - Aluga-se ap. 408 -
Rua Bom Pastor, 43, c/ 2 quar-Ioi; sala e depend. Primeira Io.cação. Chavei c/ porteiro. Tra-tar tel. 22-2349 cl FcrnanHn.

ALUGA-SE quarto independente,
_?.."_ .parí rap,az' referências,
Kua Bento Gonçalves, 249. ei 6Engenho de Dentro.

ALUGA-SE 1 apartamento tipo ca-
se, com sala, 2 quartos, cozinha
e demais dependências. Rua Ar-
mando Godói, 60 - Bonsucesso.

ALUGO caja 47, Ana Nári, ÓÓ2.taxas. Tel. 34-1469. Cr$ 240 3quartos, sala, maii dependências,
j. r. Xavier.

^UGA-SE uma casa nova, ..130 000. Travessa Bernardo 130.
P__\Jlía íi™.?? ,inal da R«áfompilho de Albuquerque — En-cantado.
«NLMIETA - Alugo ótima casa"sala, quarto, cozinha, área, ba-

ALUGO - Casas e apartamenlosAluguel de 80 a 150 mll. -
Tratar na Rua dos Romeiros n.
186, sala 206 - Diariamente de8_às_ IB horas — CRECI 892
* PA,RTIR de NCrS 150, 180,200, 250, 300 - Casas í apl!
de Cordovil ao Centro. Tratar
Rua Miguel Couto, 27 sala 4037 às 19 horas. Inf. 38-4031
cu de 8 às 18 horas - 233042
(fiador cu 1 mês depósito).

(fiador ou 1 mês depósitol
ALUG«-st uma casa na Ruí~pTes do Rio 158, em Éden. Tra.ar tel.: 47-6161, r| ^88 Sr
•af. 

°4ü(Vt "« MTel,_Cou'° 27-A-
32-5855 A'cldo- Te,e'cns

Blírâiu RUXO - Aluga-se cT

wlll aJ a"""', Tr„a,ar na «ar-wlll. Av. Amaral Peixoto, 2717-° andar. N. Iguaçu. '
INHAÚMA

nio, tels. 43-4511 e 23-1353.
SOBRELOJA n.o 219, e/ 24 mi— Alugo c/ banheiro privativo.Rua Sete Set., 88. Tratar 54-0413

proprietário.

ZONA SUL
FLAMENGO - Aluga-se espeta,cular Icja, em excelente pcn'ocomercial; Praça José de Alencar

Tratfrte'!.'^" 
PÔ5'° She'"-

.. Rua Oriente n. BAluga-se casa de sala, dois
ou?m.°i' f??inha' banheiro e 
150 MO . .n.'ra.'0 

' fiador' Cr* PAi,_A^ «ntrato de loia
nSÍF a,  ?J.ada ?°ra- ° Ccmérd0 de mo.IRAJA - Aluga-se casa, quarto, 

da.s. masculinas infantis eu fe-sala, cozinha, banheiro, varanda """""s pu qualquer cutro ramo
?£««{&?• 

Juque"'' '*!• P"fo Bí[ ™'?,ivoJde vlaoem. Ver na120 000 000. Rua Visccnde da t>l,.;i _ni a
ROCHA MIRANDA - Alugo
apartamento 2 quartol e deps"
Tr,. ua Jurmalinas n. 380, ap.
1\~. C,Í I,30 mil- s* aceito
30PB_7_a 

* 
Xlr- « ,e:efonar

JU8874 — Diariamente.

IWBB © J?»nd. .s„a. V 1"^™,*"» iP\-°.!>. S W' OSS 
'tot*'"- Rü" CardM° de

Vergueiro „. 182 - ,p. S.Xlefon^^.lJosT Laran|e"a,• " 
ívl,UrG°

as 20 horas, inclusive sáb.'» dom.Em frent. . TV Exclsior, Ipan^i

- vagas a repiz. Rui Be-
hvar ól, ap. 703 - Copacabana.

mebiliado com geladeira. Quartoe sala separados. Aluguel 400. -
Informações tel. 43-3661.
COPACABANA - Ã7
casal ou Sr. distinto

dependente na Rua Miguel de ' ASuiar s5> da 2 qis, sala,
Resende, 399 em Catumbi - Tel. 5oz" tIC- Barasem. Vcr c| iela.
32-0633. - D. Maruos. 

'•._ 
?«• 

Tratar 43-7991 - 43-9342.
ALUGO 1 ,al. d. f^TSSl gajÊg; .,
sem filho, 1 mês depósito. Ba. a ." ,"JAI,'° "ma sala de
rao Itapagipe 90. Marlene. Alu- o"" on%S[a ,lavar e cozinhar.
nuel 150 000. \p_í"> M00O, à Rua Araújo lima 185. sobrado.ALUGA-SE um quarto, 1 ou dolilT, ,,,,-„ ,, rapazes. R. Desembargador Izidro,\_, CA,r Alusa-se ap. 203, Rua
31 - Tijuca. '"'Caries Vasccncclcs, 60-62 - sa-

z.nhar _ Rua Alfredo Pinto, 17 CIvíÁ.

ALUGA-SE - Olaria, cata, 3 quar.tos, sala e dependências e qtemp. Rua Major Rego, 293 -
Chaves Rua Uranos, 1474, sala
212 -, Jafi - CRECI 431.
BRAZ DE PINA - Aluga-se ca-
sa 2 qls., 1 ||.- cozinha, ba-
nheiro, varanda, garagem, quin.
o • TT .1™'" ccn~ Manuel »aRua Orojó n. 179-B.

ROCHA MIRANDA - AluãíTTsa de vi.a, 1 quarto a deps. _
i \ nenrlqu* Ferreira n. 796'*' Cr5 ,0? W- A«»° de,

30-W4 
Vtr l0CSl * *e,e,onar

Visconde de Pirajá, 571 -B
e tratar no n. 306-A, com An-tomo Ministro, parte da tarde.
PASSA-SE contrato de pequenaloia instalada para o comercie.
de relojoarla, otima, agencia d«lavanderia ou qualquer oulro ne-
gócio de pequeno porte. Ver etratar na Rua Djalma Ulrich, nú.mero 183-A.

ZONA NORTE

*'*

BONSUCESSO - Aluga-se ólimo
ap. 302, frente 2 qts, sala, dep.
emp, pode sar visto das 9 àl 12
horas. Av. dos Democráticos n.o
609.

ILHAS

Tratar 52-8166!

10K
ALUGA-SE'na Rua Coraçãi dí
^ar.!;„n,;,J20' c 30, ap. 301°
t_2A? °? c| 2 «'•' » ' «d»-
pends. Tratar na Trav. do Pa-

lmre« 
":ap3pL CORDOVIL - Alugo ca,,; sala,ALUGA-SE na Rua Vasco da Ga- f>»1<>> cezinha, banheiro, varan-ma n. 70 - fundos, ap. 303 Sa- 90 °°° - £s'rada Porto Ve-- ledos 01 Sanios, p| 220 0:0 mo, 609.

A_____r";_ 
"'"' deei- dt empr.' FIADOR - T.m;,, propri.tário i

T«t- • :. Í"V" i" aP- ¦«" - ccmerci.nt., par. X',l dlCh-V:
Il -o, ""• do Pas° n- 23.apartamento . «,_.* P°!......!,nl,?'rc?' .?«"».

VA* LOBO - Aluga-se o ap. 402da Rua Manoel Machjdo 246constituído de ,ala, 2 qls e deimais dependências. Ver no localcom o zelador e tratar i Av. Rio

GOVERNADOR
IlHA DO GOVERNADOR _ RoíJoburana. 355, Cacuia, ilurft

_?LU_PA,"SE uma loi« na Av. N. S.
da Penha,. 335-8, conlrato nôvo
tíe 5 ancs, com aluguel de 30.000
e umas pequenas despezas per a.- Informações pelo tcl. 32-9963.
ar. Eduardo_ou Correia. ,-
ALUGO ótima loja e grande 10^
brado, iunto ou separado, faço
contrato de 5 cu 7 ancs a com-
binar — Ver domingo dai 9 âs
12 horas na Rua Joaquim Palha-
res n. 31.
ALUGO ótimas lojas em edifício
ee esq., iunto à Praça do Car-
mo. Ver demin-o das 9 às 12

jALUGA-SE ap.
í_í.ugueii -_ rí3^~íí «»»

'TIJUCA ^ ?_7«7tV; __TI 1 1 *, **'**.• Fcrnecomes irrecus,
401 na Rua Ma- casal, B |.v eo, 

' 
Ri 

9Í'" a7e'' d* 
¥*""<¦>¦ crcd.nci.d:

famLr P,,- Jmil'n-am"!S"e"---T"m"» documentação •
2.0 das^tVh". 

d° 
^JSftESSit» 

c=b,.m..5,.xa.

3 var tal 2 l.íií^SÜ na Av- Brt* dt pín« n|
. 

'_'¦ *..H' 77° - Telefone 30-6697. 1' r3P* •mP"*i|CRECI 892^\zr:%_rXr_ ã^^^isrf tTí ?&!__?: ^.Ifmmmmis^m
Í,,i'£n?íõ~-z—a °—: ln-° SÍ9. fo Bergamini n.» 316 - Alugo

, -il™.-.? t~ 
" ":", • 'Pa">-, cu vendo leias A, B a E. Ver no¦> p||m.ntc. T.mci proprietário, i co-^LHA DD GOVERNADOR - Ao '«»' P«!a manhã.

fôomntól&JÍÍ^B ?4fe.2 ?SVe 
"'a tm?ks- Ve^IRÃJÃ - Aluram-se 2 Icjas c-m

'n.o 47. V«U 1603 lll íl «-?',n?ar 
R" CaPan£™. «° - Sr.VrVVincia a-xa. Tratar/itelefo.11. ma 1 603. Tal. 4J.99o7.iDin,z. ,ne 253628, 9-12 e 16-19 hoias.

•S?5?^!!**!!^^^



4 - CIA.SIFI.ADOS - Jorna! da Brasil, 4.°-íe!rii, C-3-67

.-..,,..,,...,.,..

U.JA própria_ para oficina, depó-
stto. cu inãústria, ótimo pentoem Bsnsucesso c;ntrato iniciado

.em 1-1-67, cinco anos. Tratar na
Rua Tan.iarana, 197, Higienópolis
S'i____2j5l-_____505.
LOJAS - Alugo, 120 í^T
Benedito Otôni, é5-A, outro Rua
Ana: Néri, 1044, 180 m2. Já foi
padaria. Tratar proprietário Sr.
Maios. Tel. 48-2563.
L0JA. — .Tijuca - Aluga-se 

"ou

Vende-se com moradia — Rua Pa-
reira de Siqueira, 71, ao lado do
Touring Clube. Tel. 54-3783.
PASSO loja e sobrado ludo vazio
olimo contrato - Ver no Rua
Joaquim Palhares n. 31, das 9

PASSO espaçosa sala, com bai- INST
Cíio-vjiríne, armaf&u e movei
Baratíssimo. Motivo d:en;_. Tra-
tar Edison, tel. 23-7171, R. 6.8,
dias úteis.
QUINTO ANDAR
salas com W. C.
Rua Álvaro Alvim
26-0073.

De 1 a 2
Aluga-se na

¦ Tratar .,

às 12 horas, só no domingo, —
Serve para qualquer rumo de,negócio

RUA DO OUVIDOR - Passo
contrato 2 salas ricamente mobi-
liadas, t| telefone, máquinas e
instalações. Tratar Rua do Ou.
vidor 130, aala «13, pessoal.m«n. •.

N. ,t .Sm MARTA ~ ,naJèl ~ CASA WILANNCr? .5,00 por mes. Turmas nais
principiantes em 13 e 1513167,
Av. 13 de Moio 44-A, s| 1204,
das 14 òs 20 horas. Centro
INGLES( alemão, francês. Audio
visual, 1-2- meses. Profs. nativos.
Provas, emprego, viagem. Sen
Danlas. 117-935 - 52-9649.
INGLÊS-PORTUGUÊS - Orientação
para ginásio. Professora diplomo-
da pola University of Michigan.
Tel. 46-5372.

PILARES — Alugo loja ae csqv.l
na, para qualquer negócio. ver
o tratar Rua Edmundo 420, ap.
20'' 

fom. _r- *I'B««I. Aluguel
mensal NCr$ 130,00

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO "

SAIA COM telefone alug.
critório comer., ind. Enlrada
banh. Ind. Tratar 8 ís 12 ...- Pedro I n. 7, gr. 1 003 -
saio 5. Esq. da Pca. Tiroden
tes.
SALA - Aluga-se na Av. Alm.
Barroso, coniunto de talo, sale-
ta, banheiro e depósito — Tel
52-2516.
SALAS — Alugam-se, I.» andar,
frenle, escritório eu «márcio.
Buenos Aires, 224, perto Av.
Passos.

PROFESSOR do Geografia, Hist.,
Ciências, Port., Mot., precisa-se.
Estrada Vicente de Carvalho
n.o 880.
PESSOA recém-chegada dos EUA
com "advanced courso degree'
ensimr inglês-gramáíica e|ou con
versação em curso rápido, aula*
individuols, crianças e adultos.
Telefone 36-6777, apó» es 13
horas. Miss Ruth.

Fianoa nacio-¦ estrangeiros, cauda, sr-
mario, 10 anos de garantia - a
prazo sem juros. Ouvidor. 130

PIANO Pleyel, 1 [2 coudo, cepo
metálico, c[ cruzados, c| bon-
quela,- baratíssimo, facilito 10%
algum. Ver na Rua Barão de
Iguatemi 404, c| XI. Praga da
Bandeira.

VENDE-SE piano alernõo, madélm
francesa, perfeito estado, teclado
marfim etc. 27-5989 - 47-1581
VENDO 2 acordeons e 1 aspira-
dor dc pó GE, novo, cm caixa
lechada. Praço João Pessoa, 9,
ap. 1 004,. conf D. Cármem.
VENDEM-SE PIANOS - Bem li-
nanciados, por preços de ocasião.- Rua * Santo Sofia, 54, Soenz
Pena. Casa especializada.

&J}MÇiM^1?.!... .Pft-.PFEREÇEM-SÊ 2nheiros, cop.-arrum., babás etc,
Çom doe. e informações. Tel-'fones 32-5556. 32-0584.

•IMÓVEIS - ALUGUEL « ENSINO E ARTES

ALUGAM-SE 8 talas comerciais
enveonlunto ou separados. Rua
cio Riachuelo, 199 - B. Fátima.
ALUGO sola frenle, escritório oucomércio, Senhor dos Passos, 134Tr»í«r ci Pires na loja.
ALUGA-SE - Centro - 5ala,"~bí
nníSi. kilch'. >'m«xo, frenle

•í .°...ní£ns?' mail encargos
Te . 42-9792 José ou <«'z. Ave-nido Gomes Freir«_17a.A.
ÃiM-QA-SE escrivaninha -~Ed.
Marquês do Herval, com telefo.

Av. Rio Branco, 185, t/
. Tel. 32-9342,

SALA MOBILIADA - Alugo
ótimo • bem mobiliada solo de
frente. Ruo da Assembléia, 93
esquino dc Rio Bronco. Tratar!
32-9802.
SALA — Voga - Aluga-se, 2
mesas, recados a telefone. Centro
r_„?ua. Rodri9° SUva, 18, salas
802/804 - Tel. 52-2645 - Costo

Rubem e Ninlnha.

PROFESSORES - Precisam-» do
professores d* Português, Mala.
mática, Inglês, Francês • História
para os turnos da manhã, farde
• 1 noite, no Ginásio Itamar Sil.
va, Rua Tares* Sanios, S74, Bento
Ribeiro — Exige-se a apresenta,
ção do Registro do MEC.
PROFESSORA DIPLOMADA - Le-
ciono piano • acordeão. Telefone
57-1043.
PRECISAM-SE professores Mate-
mática, Geografia, História, In-
glês, Francês, Ciências — Colégio
Guanabarense — «48-8292.

206
ALUGAM-SE fins comercieis, ou
_ajk 2 ótimos aps. em l.o on.tlã-r do frente, juntos ou separa-
dos, 3 solos e

?_.-_._. J'15"-" V .la' 'Ç2 da PRIMÁRIO E ADMISSÃO - No.Travessa do Poço 23 (em frente malltto. do Instituto dá o u I a soo Palácio dn Justiça), toda mo- Darticuloros - Telbiliado, telefone. Trotor com o ANA MARIA
porleiro 5r. João.

57-9253

&5ísò/l

ATENÇÃO - Precisa.» dè mcozinheiro - Av. N. S. de Co
pacabana n. 734.
ATfjWAO _ Cozinheira'preeis.
mos, átimos ordenados, R 5.,

sn0loO206Dam" 
"• 39' 2-° Snd°''

gados do Maranhão, cozinhartorno, outra todo serviço, cada50 mil - Tel. 22-5683

"^iilâ™? S?-^-"**. b.»PATIL_GRAFcFr
® EMPREGOS

COZINHEIRA DE MEIA IDADE
para trivial comum - Exlgom-se
documentos e referencias. Pou,-,.
47-7670° 

b6m ~ Telef°nar P«ro

COZINHEIRA de tTiíiSTfhír".
que lave e roupa. Preciso-se porocosa de casal. Exigem-se referên-cios. Ruo Antônio Vieira, 22, an.501, Leme, próximo . Princesaisaoei.

OFERECEMOS cozinheiras de vánas • categorias, com ólima refercncinse documentos. - Telefo-ne ò2-4oQ4.
PRECISA-SE empregado para co*nhar e arrumar, Copacabana -
[ei. 57-6253.
PRECISA-SE de umo cozinheiro -
Pago-sa bem. Tratar no Rua Re-
Pubjic. do Peru, 81-902.
PRECISO de boa Cozinheira e~ãr"rumadair.-i com documento, reco-mendoçoes, no Rua Marquês deAbranles, 126-1102.

prat. fot. livros fiscais r,
A?' ., 

l8° 
Ç00- Av- Ri° Branco151 slloja s! 09.

AUXILIAR escritório — Precisa-mos lmfiça, solleiro, maior, da-tilogroro, prática assuntos ge-rais escritório. Rua Teixeira Ri-beiro, 619 - Bonsucesso.

SALAS - 30 m2 - óm de frente
para o ediflclo-seda do BEG cl
tel., alug. NCrS 00,00, em pre-dio de 4 andares. Passa-se o
contrato de 5 anos, c| moveis de
escrilório ou vazio. .Para ver eIratar c| Calazoni, tel. 23-0033 ou43*5415.
TREZE DE MAIO 47Í2 504

mais dep. cado, sa-se aala comercial
quase esquina da Av. Postos - frente sombra.
Mostra zelador. Rua Luiz de Co.moes, 75 - Tel. 37-4737.
ALUGA.SE escritório nrejado, es-
paçoso, mobiliado, ó.° andar com
janela e sacada porá Av. RioBranco, com direito oo uso dedois telefones e banheiro privo-tivo - Aluguol NCrS 400,00, tu-
„_ o.C.7..0- 

Tra_?r pel° ,"lBfo-
lie 23-5731 com Sr. Ary.

_£-UY"J.,au"s sslas frente poroCinelândia com telefone. Ruo Alvaro Alvim, 48, s/_ 512 - Chaveno portaria. Tratar nt> ¦ BancoLowndes - Matriz.
ALUGA-SE i Av. Presidente Van
Bas, esq. c| Uruguaiana (EdificioUboolsala n.. 1 719, de frente
Pl Presidente Vorgos. Chaves cl
porteiro. Trntar lei. 34-5209.
ALUGA-SE conjunto de 3 „|<s _
Juntai ou s.paradament», para .i-«rltório comercial, com IO ml -
próximos a Praça Mauá, na AvRi» Branco n.<> 3». Tratar no
-e.!m43.95. íreS° 

"" "¦'"' ' M'-'

«cio è Trav. do Paço n. 23 -
Irí-?r_i«°i °rupo 301 d° •"««•nio edifício.

37-0465.

- Alu-
bnnh.

PROFESSORES - O Colégio Pa-
vuna preciso de professores (re-
gistrodos no MEC) de Português
(turnos do tarde o noite), Mate-
mática (turno da torde) e Geogra-
fia (turno do noite). Tratar no
Largo do Pavuna^ 47 — Pavuna.
PROFESSORA PIANO - EnsW.
foi. 460475.

ZONA SUL
ALUGA-SE Copac. çoniugado com
telefone e oulro mobiliado -
Fins comerciais. Tratar em 26-7048.
ALUGO - Sala pera oficina, es-
critório ou fins comerciais. Rua
Barata Ribeiro. Tel. 57-1012.
ALUGA-SE grupo de 2 salas
merciols. Ver no Av. N S. de
Copncabona, 540, grupo 603. —
Tratar com o porleiro

PRECISA-SE de professor de ln-|
glês, Educação Física, Desenho ei
Gaografio. Tratar na Ruo Vls.
conde Tocontins n. 28 — Méier.
PRIMÁRIO NOTURNO - Malrícu-
lat abertas. Escola Ipiranga - R.
Marques São Vicente, 37 - Oi,
vea. T.l. 47-0442.

SEU FUTURO DEPENDE DE VOCE
MIIIOÍMFIS
ESI.HOGRAFIJ
RECEPCIONISTA
poiiTueuís
MAIEMJIIM

cMmnuNDE
_UX. ESCRITÓRIO
CORRESPONDÊNCIA
SECRETARIADO
IHGIES

PROFESSORAS PRIMARIAS - Pre-
cisom-se c/ reg. diurno • notur.
no. Urgente. Av. Gen. Osvaldo
Cordeiro de Forio, 121, Marechal
Hermes.

CENTRO Comerciei de Copacoba-
no — Aluga-se.ótimo conjunto da
salas comerciais c/ cozinho e
banheiro, no Rua Siqueira Cam-
pos, 43, saln 808. Chaves com
o porteiro. Trotar em Joõo For.
tos Eng. S. A. Ruo México, 21,
grupo 202, feia. 32-3929 «
22.2215.

âmGC"i't .«".unto de 3 salTs
çom banheiro, telefone, moveis,
£»?.• ,ívanlda 13 de Moio n.
__».. }B'S fnd-' s- 1 S01 3. -
Edifício Darke. Cinco salários.- Tralar no local dos 13 às 18

SALA - Alugo-se de frente -
Av. Copocabona n. 202 — 1 o
ondar - 57-5443.

SE seu filho, desde iá, no primo-rio ou admissão, apresentar dlfi-
cuidades, não perca tempo. Pro-
cure os professoras Emma ou Gló-
ria no» telefonei 54-1820 ou
34-0378. ¦

TAQUIUKA. IA - 3 meses, adap-'
tável o qualquer idioma. Treina-
mento de velocidade porá outros
métodos. Tel. 46-5372.

naCASTELO - Alugo
Av. Churchíll, 129, conj.
comercial çj 100 m2. —
Ver local cj porteiro Li-
ma. Tratar

SALA - Centro comercial do Co-
pocobana, Siq. Campos, 43 p«s-so contraio novo de 5 anos cl
pequena indústria de calçados
por 11 milhões. Tratar c| FROS1NI
no sola 344 ou tol. 36-5514 -
CRECI 552.

ZONA NORTE
ALUGO sala comercial no Ed.
líí,y!-wRu? Conde da Bonfim,
422. Ver porteiro Moysos. Tra-
lar tel. 38-5142.

yipiAp, guitarra, conto. Aulas
ind. Método eficiente, prático,em 10 aulas. Atendo apenas com
hora mareoda. Tel. 29-2759. Prof
Medeiros.

CUflSOS COMPACTOS
MÉTODO D/RETO
APREMDIZ^DO^ACÍL

[COLOCAÇÃO IMEDIATA

COZINHEIRA.- Precisa-se com
pratico, referencias, carteiro, po-ga-se bom ordenado, Av. Atlên-SsZap'402' -"""-•
COZINHEIRA - Precisa-se paraserv. pequeno família. Ord. 70
__ó 

~ 
&• °°mm Moreira rt552 - 301 - Tel- 27-2541

COZINHEIRA - Precisa.'s'e na R
2C02Pe-nLOebí3on50 3? !* "" '

COZINHAR E LAVAR para 3 peT«oas adultas que durma no em

PRECISA-SE coz. trivial variado,
t. fino, forno fogão-orrumod-,
bobís copeiro (os), todo servi-
çp com referencias e docum —
Volunt. da Pátria, 31, op. 501.
PRECISA-SE ce.inh.ira de -wíTi
fogão para casa de alto trata,
menfo, uma folga semanal com-
plela,_ tem ajudante, dormir no
emprego. Paga-se multo bem. -
Tralar c/ D. Oaura — Tel. 46-8180

AUXILIAR DE ESCRITÓRIcTTírS
prítico de extrair notas fiscal-
guias de exportação e cálculos.
Exigimos referencias. Trotar na R
Sacadura Cabral n. 164, Sr. João
AUXILIAR Contabilidade ÍTaT?elass. conlas, balancete — 1801250 000. Av. Rio Bron
tíloja s| 09.

151

Prücis,-

Salário

"' .7 rrecija.se com RELAÇÕES PURLI^A>- rüiãexperiência. -Tratnr n»'r«n«í J. i? ,. .5 ~ ('«"ÇO o:<
V ENGENHARIA LTDA Imi.; ,8 Babarl,,°)' Ganhar 30O
tóxico, 168, gr. ,007: BrlIV^..--,.r™" 3°%' EraSmo

bastante
firmi AIA

Rua México, ,68, gr.combinar.
DENIL adm. dactilógrafas - aucobrança c| conhec, foturV
mento 200 - Aux. de deprrá'.: ,1VAv-Rio B"n»
OACTILOGRAFAS, uma ci T^lTafluente, bem pratica, 300, outra
p| faturas serv. gerais 160 000 —outra p| eorrespond. 250 000 .lVENDEÒÒRÉS~ãFBTDÃS
Av. Rio Branco n. 151, .'loia ^ "-

cruis. c maia" 30%— q,?_.^2Z___.-
VENDEDORA, com pratica de e|e:rodcmé.tiços , referencias* pc-dendo ganhar oté 300 mil mensali
s| 302°' 

"" Rüa Mayrink Veiei. 11,

VÊÍ-ibÊDÕR- matérias da escrito."o, mesmo sem pratica. Av Mi-nistro Edgar Romero, 896, sl 205Lobo.

PRECISA-SE de umo empregoda
poro cozinhar e lavar. Rua Si-
queira Compôs 43, ap. 1 236.
PRECISA-SE de uma empregada
porá cozinhar trivial, lavor 

' 
e

passar para tros pessoas. Dormir
no emprego Pago-ie bem -prego, pedem-se referencia, rii S° *5P/eso - Pago-ie bem

penado ^combinar'.8 Trota, n, R°ua fc .0rien,e »-• "2I ~ P<?»J--— w «-vw.nuFiiai. iraiar na RuaPaul_^,,_ir de Andrade, 274,ap. 402 (Porque Guinle) Loroniei-ras. -

COZINHEIRA trivial fino - Pre:clsa-se no Rua Barão di -Joguo-

37 S_iV 232n7 'Panema ~ ^1.27-9647 - Exigem-se referencins
COZINHEIRA peq. família e aiu^dar com roupo miúda. Ref. Con-selheiro Lofaiele, 53 - 602. Cop.Posto 6. \

C.NTRO
COPACABANA

CATETE
TIJUCA

MADUREIRA
MÉIER

NOVA IGUAÇU
NITERO'l

Av Pres Vorgos, 529-18.1 tel.: 43-8024
Av. Copotobono, 690-6.' tel.: 36-6728
Ruo do Colete. 216-s/lojo tel.: 23-4376
Conde Boníim, 375-s/lojc tel.: 34-0489
Horio Freitas. 42 s/loja Cetel 90-1750
Dios do Crui, 185-salo 223 tel.: 49-5068
Nilo Peçanha, 185-i/loja tel.: 29-09
Borõo Amoionos, 528-s/lo|a Iel.: 2-7861

COZINHEIRA - Prccfsa-jo parâtodo o serviço de um casal, me-nos lavor e passar. Rua Ma|orRubens Voz, 5Í1, na Gávea, pir-to do J6quel. Tel. 27-4491
COZINHEIRA - PorTpequenTTo.
mflio. Pago-se bom. Trotor AvMaracanã, 343, ap. 702
COZINHEIRA - PrSisa.se porácosal. Exigem-se referencies, Rua
£"«rnborgador '"idro n.° 60, od802 — Tiiuca. ".
LUZINHEIRA - Trivial fino, U-mflia pequena de tratamento -
57-4174 - Cr$ 70 00Q.

Matos.
PRECISA-SE de uma empregada

AUXILIARES - NCr$ 160Í28ÕÕÕ,
U moças, 3 rop. prática falura
mento, N. Fiscais, Aux. Pessoal,
Telefon. P.B.X., Esteno, Secretário, Op. Ruff, Vendedor. Sen.Dantas, 117 gr. 223
AUXILIARES DE ESCRITÓRIO-;

M^en" 
raPazes' '50!W - dact.

~ 'l50,-_Almoxarifç 170 - aux.
pessoal 180 _ Ru, Máxico n.111. sala 605.
ADMITIMOS ll) rapaz p| aüx"cl pratica n. fiscal - (1 Zncom pratica Cardex (1) aux. ex-oedição, (1 eux. do seção c.branca e (2) dactilógrafas , Aten-

.."_. fVÒ2,Ri° B'anC0 "• ,83

DAClILOGRAFO' BOM (fíoãii?.m» .n í° ,TO£„pi ,rab- à"
l. a, '°n-h- l- Nor'e- A,°"d'
na AV. Rio Branco n. 185s. 1 021.
DATILOGRAFA - precl.a.M~com
pratico de serviços gerais de cs-critório. Semana de 5 diasSalário iniciol de NCrS 120,00Kua Frei Caneca n. 54. sob.

AUXILIAR DÈ ESCRÍTÕRÍÕ~r-pr7.
para cozinhar • arrumar. Paga. cisa-,'e de uma com prático rli.'. ..b,m: Ru" v'"onde Itamarati, «rvlços dc escritório para cosa131 - Maracanã. ^^ d» modas, Rua RaimundS Correio
PRECISA-SE do cozinheira na R.l5.:Si_i 

c,50n Modat LUa. Tcl.
Barão de Jaguaribe n. 327, ap.
201. Nõo precisa trobalhor aos
domingos.
PRECISA-SE de umo cozinheira
com prática de salgadinhos e co-
midas paro bor, na Ruo Mona
Barreto n. 94 — Botafogo.

COZINHEIRO - Pritiih-^.
prática do lanche - Est. Vicente
de Carvalho, 1585-A - Proça do..armo

PRECISA-SE de umo cozinheiro
com prática de lanches. Run do
Matoso, 105-A._

Or-
Rua
101

PRECISA-SE de empregada,
denodo 60 000. Trator na
Andrade Pertence, 25, ap.- Catete.

57-3343.

PRÉCiSA-SE de uma aiudante de
cozinha c| pratica na Av. Amaro
Cavalcanti n. 2 039-A - Eng.
de Dentro.
PAGO Crí 80 000 por muito
boa cozinheira fazendo também
todos os serviços, na Ruo Con.
de Bonfim, 412, op. 604 - Saenz
Pena.

EMPREGOS

Curso Yozi
Art. 99 - l.o a 2.» Ciclos,

Largo do Machado, 29, 302 —
Edifício Cine Condor.

DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
EMPREGADA - Preciso-se na Av.
Moracanã, 1 445, ap. 401, Tijuca,
para cozinhar e arrumar, quedurma no emprego. Pedem-se re-
ferências. Ordenado Cr$ 70 000.

MEIER - Aluga-se saio comer-
ciai com privativo, b Rua Cons-
tança Barbosa 152. Aluguel 90
mil. Chaves r.o sala 401. Trotar

COnf. 1001. Ül: 32-3468.

í_í_i.0_,7 A,v_ J3 d« M>'»r.ií
?OTIC - 3M6iy _ caEC, -3,-

CAIS DO PORTO - A.V^CW

tadora Mercantil - Alugn-se no
so as com 90 m2 e outro de 2Mu com 50 m2, iodos com bo.nneiro privativo. — Tel •
43J843.
CONSULTÓRIO dTnTarÍÕ~ Z
_/ ._n_ 

n" 
ÍV- 13.de Walo,- 47,

sab. doa 8 it li horas c/ Dr¦ftnsjiae..
CENTRO - ÃÍJga-sc „, ed nô.vo, com telefone, durante diaausenca locador. Carta para por-

SAENZ PENA - Alugo-se otrniã
sala comercial, novo c| sinteco,
banheiro, na Rua Conde de Bon-fim, 375, sala 609. Choves com
o porteiro. Trotar em João For-
tes Engenharia S. A. Rua México,

ggjW 
202. Tels. 32-3929 e

SÃO CRISTÓVÃO - Alugo-se 1sobrodo poio comercio no RuaFigueira de Melo — Tel.-
22-4685Í •

Cursos Téd
Moças c rapazes que deso-

iam iniciar em escritório, ou
oinda, melhorar seus conheci-
mentos e galgar cargos eleva-
dos, devem assistir a umo se-
mana. Inteiramente grátis, cm

EMPREGADA - Precisa-se para to-
do o serviço. Familia 3 pessoas.Paga-se bem, na Rua Toneleros
n. 330, tp. 201 - (Atende-se das
8 as 9 e das 16 li ern diante)

PRECISA-SE senhora de 35 a 40
onos, branca, boo aparoncio, quedo referencias, cosa de senhor
viuvo, para prestar «erviços
duas pessoas, poda dormir no
emprego. Tratar à Ruo Agrário
de Meneses, 11, ap. 201 - Vaz
Lobo, das 15 às 18 horas.

COZINHEIRA _ Família „t™.
Seira de 3 pessoos procura com
pratica. Exigem-se referencias -
Tem qu» lavar e p,-,SSar roupasmiúdas. Tratar só pessoalmente

PRECISO 2 cozinheiros mensolis-
^¦Jims.de """OO e outra de
60000. Av. Copacabana, 534, ap.
402 — Trazer documentos.

1 001
COZINHEIRA -- Preclsi.s»v pari"cosol. Pagom-j» BO 000. Exigem-se referencias. Ruo Repúblicado Peru n. 72 - op. i 21'

VIUVA c/ filho 23 nnos procurocozinheiro lo. copeiro, 100- a70 mil — Rua da Carioca n. 55
ap. 202.

COZINHEIRA qu. saiba o trivialvariado e arrumar. Proclsa-se naRua Coirana n. 268. Brás de Pina
ura. 65. Trazer documentos.

EMPREGADA - 70 mil. Preciso,
cozinhar, Av. AtISntica, 2 788, op.
101, perto Cine Rien, Copacoba-
na.
EMPREGADA - Precisa-se muito
eficiente com referencias boas -
Poga-se muito bom se tiver pra-

,,.. ," ¦¦¦-¦'•-' — tien. Avenido Gen. Son Martinum dos estágios práticos; Dac- n. 749 - 302 - Leblon.

sim""1 Jorniil' 80b ° "•

SI"0, 
- A!_fla"«e vogas jponfo de referencia em escrito-'",,. >m°. ohmo ponto. Preçosmódicos. Tel. 22-9345. Sr. __,,.°

fren... 
0 ~ A'U.a-Se Coniunto~Sfrente poro a Rua Senador Don-

jas de 3 solas, na Rus AlcindoGuanabara n. 24 - ¦ 1 503-5 -«tapetado, com movais e telefo-

r«NRTu^?n^-';7~Ialr^ana Rua Buenor. Aires, 48. Infor.mafiSes tel. 43-3661.

ÍS - ÃÍIÍÍIiV^d^

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRU2 - SEPETIBA
CAMPO GRANDE - Aluga-se ca
sa, Ruo Gramado, 455 - Choves
f- 

Sf. Guimarães, Rua Tupacere-

50 00 
~ 9uel ba,° NCfS

DIVERSOS

Tel. 42-5020.
ESÇRITÕRÍçTccm telefne TTc.
TfflSS?.... U-90 mos'1' pento. _
Tratar Edifício Odeon, 8.° an-OÜ ..«.-. 807. 45-O^òe.
FSCRITORÍd 

~"'~
- .:„•,, ., , Alugo meso ou-v..inna. Venaedr; n-tle ter A'
feri .Rua Senador Dantas, 117,M.s 441.

ARARUAMA - Alug5-se~-6so
confortável paro você passar suosférias. Tratar tel.i 58-9809.
CAXAMBU - Aluga-se op. juntoao Parque des Águas, qto. e sa-
la separados, roupae de cama o
mesa, geladeira, fogão a gáslouças etc. Edifico c| piscina erestaurante. Preço módico. Tel.
-.6*1294.
GUARAPARI 5 Alugo-se oparto^
monto mobiliado. Hotol Beira-mar ou Torlunt. Telefone 37-9827

D. Anita.

EMPREGADA - Precisa-se paratodo o serviço de pequeno fo-miho, menos cozinhar, no RuaCachambi n. 34 — op. 405 -
Méier - Pedem-se referencia».

a emprego para EMPREGADA - Preciso-» m-
viço doméstico, dormir no alu-
guel. Rua Sá Ferreira n. 234 -
ap. 46.

i- A

Í?,:VC.'0 „AVENIDA CENTRAI":
A/. Rio Bronco, 156 - Alueia-si

Ay. .„, ur flurr., persianas, ai
í-_',,•' í.!" •_" f^rma d. I, n.12 «1. Tralar Dr. Fernando. - EdAv. Centro!, sali 815.
EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL--
AlUsti meso em escrit. modern.,insta.ado, com secretário, bov o

;_J_i: "12-6437 e 42-2827.
. \WSfr 

'"Ã_ÃNHÃ~774T2ÕB.~SÍ
Io, priv.'Vr. 32 m2. Aluquel 250.
?> •"*,?. rí- 32-2687 a,é 10h e

ÍAP/'1 __ Aluoa-se o grupo 206do R. Marrecas, 40. Chaves com
p^rle.ro c tratar na Av. RioBronco,- 156, ,so!s 1714. Telefo-ne 52-5917 (12 ás 18 hl.
pTÃDÊ escrit. ci tel. mobilia.
do, 2 moses; 120 mll, 1 meso70, no Ed. S. Vahlis. Tratar Al-
nvranle Barrosc,_91 sl 607.
PASSA-SE ótima sala7 frente, 

"inch

tcle.one, aluguel antigo, com al.¦ guns móveis (cofre, geladeif», 2estantes, máq. escrever, prensa,mesa e 4 cadeiras), lnf. 43-9603
e 57-2005. < -V • '

SAO LOURENÇO _ FérToT -
Apartamentos e quartos com águacerrente, colhõei de molas, oti-mas c fartas refeições, diários
para casal desde NCr$ 12,00. -
Hotel Silva, iunto ao Porque das
Águas; televisão, recreação in-lantij, estacionamento. Condução
durnicillo a domicilio, pagamentoa parte, 56-1294, 32-9258 - Srta
Neuza.

tilografia — Aux. de Escrito- EMPREGADA
rio — Aux. de Contabilidade 

*"'"

~ Estenografia (Sistema Marti
adaptável a qualquer idioma)

Correspondência Comercial
Secretariado — Inglês (Prin-

clplontes, médios e avança-
dos). A TÉD é a maior orga-
nização de empregos e en-
sino Comercial prático do País,
dando, plena garantia de en-
caminhamenlo
seus alunos. Faça eomo cen-
tenas de pessoas que foram
empregados após freqüenta-
rem os cursos TÉD — CEN-
TRO — Av. Pres. Vargas, 529
- 18.» - Tel.: 43-9523; CO-
PACABANA - Av. Copaca-
bana, 690 — 6." — Teli —
36-6728; CATETE _-RUa do
Catele, 216 - ,J|„|a _ Te|,.
23-4376; TIJUCA - Conde de
Bonfim, 375 - a.lo.a - Tel
34-0489; MÉIER - Rua Dias
da Cruz, 185 - s|lo.a - Tel.:
49-5068; MADUREIRA — Ma-
rio Freitas, 42 - s||0ja - Tel.:
90-1750; N. IGUAÇU - Nilo
Peçanha, 185 - é.loia - Tel.:
29-09; NITERÓI - B. Amazo-
nas, 520 - s.lo.a - Tel.: -
2-7861. (p

Preciso-se porátodo serviço, menos cojinha, -
Dorme no emprego, folga aos do-mingos. NCrS 40,00 (Cr$ 40 000)- tel. 46-7128, Botafogo.

PRECISA-SE de 1 arrumadeVa-c]
referencias • carteira. - Ord
70 000. Rua Fálix Pacheco, 130,
esta ruo começa na Rua Coda-
ja» (Leblon).

. 
°fi_-HE'RA ~ Pfeciso.se no Ruã..ustódio Serroo n. 3, na. 302 —

Tel. 26-9974
COZINHEIRA - Precisa-se na R.Livreiro Froncisco Alves n. 46- transversal a Conda de Bon-tim, defronte • Matriz da Ti-
luca,

LAVAD. E PASSADEIRAS
LAVADEIRA-PASSADEIRA - Pre-
ciso de^ uma qua forn prática pa-ra camisas de homem. Telefone:
57-3027.

AUXILIAR DE ESCRITORT_r_Tp^.
cura.se moça para serviços &.
ra. Kesposta oara o n. 281 291na portaria dêste .l_r__l ''
ASSISTENTE - CORRISPÕNDÈN.

í.,h" 
" bínc'"« d» alto qa.

ci. at. 35 anos, datilografo, cl

fiais, ótimo ambiente a salárioInicial p|_ experiência j, 280 .,

Maio, 23, orUD0, tu t)3
AUXILIAR PRINCIPIANTE -~D^

f.lf. seu jnS«>»° em ca"r-
R ,de Brandes perspectivas.
r_£;_J"eVe e!,aSÍ0' WCe es,^i
colocado em emprego de salário
** ¦ '50 .mil. Gorontimo°
mcdiolo aproveitamento. . Dacti-logrofia, Secretariado, Estonogra-

r '. I*m-X; , de E=critorio, AuxContabilidade, Port., Inglês, Ma-temática e Recepcionista. Infor-
Tài,™3_„Av. 

Pres. V"0«; 529,
. , . 

Av- c°Picabana, 690, 6."

fií,' &rl/lo,[a: C°"°e de Bon-tim, 375, s/loa. Dos da Crurn-° 185,ala'223. Borõo Io Am"lona, 528 s/loia, Niterói. Nllór Sa u"' 8/loi° ~ No™

DACTIIOGRAFIA - Você que láesta auferindo lucros com a dá-tiloorafla, podará aumentar suos
possibilidades estudando esteno-
grafia pelo sistema Marti com-
pacto modernizado, em 2 e 4meses você está colocada em em-
prego nunca inferior a 350 milcruzeiros. Nova técnica de ensi.no cm nosso curso de Secretaria,
do. Venha assistir olgumos oulassem compromisso. Informações
no Av. Pres. Vargas, 529, 18 o
Av. Copacabana, 690, 6 o _ _ _'tete, 216, s/loja - Conde Bon-
fim, 375, 3/ loia - Maria Frei-
• "¦ 42, s/ loja - Dias da Cruz,
185, s/ loja - Nilo Peçanha, 165,

s| loio - Nova Iguaçu - Barõo
do Amazonas, 528, s/ loia -
Niterói.

• custo e comissão. Junto « ba.rei, armazéns „ super mercadas

2 -°loN.i)acE8s^" Ba • »•
VENDEDORES" DE LlVRÕS^Tri,:"" ?,- B"sllia 

incrementando sou;
10, mesmo com pcuca «poriên-Oferecemos: registro prefis.sional cem décimo terceiro, férias,
St 

"_".'?' 
,ó,im" «missões

prêmios. Retiradas semanais .tcEntrevisto, com o Sr. Orlando n,ree», VanAv
906.

»rgas n. 542, sala

VENDEDOR - BICO"- Brilho.,-tina, óleo etc. Prccuror Dios _.R. Ewbonk da Cornara n. 43Madureira - Ponto '
Mouá

ESTENOGRAFA port. inglês orou
de prática 700Í800, outra . em
Port. c| prática, 350 000. AvRio Branco, 151 sllola s| 09

• qu»MOÇA de boa aparência
3albí. ler e escrever direílo —
Precisa-se para troba.Xar como
secretaria na Rua São Francisco
Xavier n. 393.

VENDEDORES E COBRADORES-Precisam-so 
para visitor e om.

pilar ótimo freguesia, artigos douso, lugar de chefia ao l.o cc„°íado-, Tratar na Ruo Acre, 56,I." andar.
VENDED0R_T7__r^TFéfi:
cas, papelaria, boa oporência ató-5 onos 200,00 fixo mais co-missão. Av. Rio Branco,
|í> :.'09. 151 silo.

°«CA ~_ Precisa-se de doctiló-
grota - Rua Alcindo Guanabara- 21, sa.a 805 - CineiSndia.
N'STA - Importante casa banca-ria admite rnôra, solteira, boaaparência e d.s.mbaraçado, cl
prática em datilografia - ótimoambiento ds trabalho • salárioinicial p| experiência de 200 mil- Tratar na Av. 13 de M.io, 23,
grupes, 614 o 613.

LAVADEIRA - CrS 12 500 du
2a,( ate óa. -feira a pessoa quetenna pratica de passar a fer-
ro paro lavor a maquino em ca-
sa de faiTÍIla, das 8 às 17 h— Rui Sousa Aguior n. 37 —
Meter,

i^WW,,Pl„ departameSÍTTeT
sool (moço)). Preciso-se de uma c/comprovado experiência. Apresen-tar-se na Rua Sete de Selembro
_• 66' ?•_ andar' dos 10 às 12
!__Hí__ÍJ__Hori n e I or o.

COZINHEIRAL *" """ mSS* P'" --¦ -
trabalhar em cas. d» pequen.i 'riviol fi,
f.miha, de côr branca, com óli- poisar r
mas_ referinci.s. Trat.r n. Rua
Republica do P.ru, 238 ap. 702— Copacabana.

COZINHEIRA par. lanchonete c!muita pratica de lanches - Pre-
•?-*¦"_? »na Rua Wosningfon Luis** 51-B,

PRECISA-SE de umo empregada
todo serviço, cozinhar. Paga-se
muito bem. Rua Santo Amoro n.5T, op. 606 - Ca,'eíc.

Precisa-se parafino e variado, lavar e
t 

roÍ,p.íl 
,,_ni,3d;, ~ Pedem-

se refs. Cr$ 80 mil - Ruo Rai-mundo Correia n. 71, ap. 702

EMPREGADA - Precisa-se, c|:refe
rencias, todo serviço, menos cozinhar. Pires de Almeida, 8, op,502, Laranjeiras, 25-5775

PRECISA-SE da empregada par.todo o s.rvire. Coiinha trivialtino » variado. Cartolra • refe-réncus. Pagn.s» .té CrS 90 000Rua Domingos Forroira, 198, ap'TO2 d.s 9 i, 11 . d„ ,'4 P,
16 hora*..
PRECISA-SE de _emp"rogodo paraumo pessoa no Dois de Dezem-
bro n. 124. oo. 302 - Colete
LANIERNEIROS - PrtcfiEéF™:
rs otiemo especializado em Vol-kswagen - Trator na Av. Brásd<> P'na n. 2 155 - Irajá.

LAVADEIRA - Grajaú - Preci
so-se 3 dias por semona paralavar com maquino e possar.Diário • 5 mil cruzeiros — Rua
Henrique Morize, 286.
OFERECE-SE uma possodeira pa-
._¦ ?«d,'os,' Hiári9 s n,il- Telefone

57-4854 das 9 às 17 horos, cho-mar Insou Maria.
OFERECE-SE passadeira especioli-
d^ode em camisas do boas refe-rencias - Diária Cr$ Cr$ 6 000- Aceito pars lovonderla tenho
pratica - Infs. 23-5278 dos 20
horos os 22 horas. Falo com oSr. Leopoldino poro dor recadoAibertim.

COZINHEIRA - Cs. f.míll,. T,|.vi.l simples. Pag..s« muito bemR.ferenci.s. Flamengo, 26», ap,

COZINHEIRA p| reslíÜr.nte, com
prática • documentos. Rua Pe.dro Ernesto n. 106.
COZINHEIRA - Precüí^TPÍ
ga-se bem. P-dem-ie referências.
Kua Raul Pompéia, 131 op. 707— Copocobono — P6slo 6,
COZINHEIRA que durmo 

'no 
em'. .- ,.  -

.P.ría„0...c°'.',' ..referências, _prec!„- !?" 
'"„? 

.''"•'"L 
* « •• M

ADMITIMOS méço/ropaz, ,• ou«~esc. doct. D. Pess. Dact. dact.

n. d »0|_- Fron' Fecd- M6c=.
?Pi ,uf-X>Paze Moças. Dact.
Ç| 

Fortes C| em Inglês, oux., Ext.lnf. Rapaz. Demonstradoras. Mó-
ços. Prat. P| dc Beleza. Temosvagas. P| oux. Administ. C| Téc.
faO605. Varsas' 435> sa

PRECISA-SE urgente: dactilogra-
__üa Constonça Barbosa, 152,407 - Meier - .labontóriol.

SECRETARIA DE GABARÍJÕ~^'
Importante casa bancária procura
pl sua diretoria moça, solteira,
instrução socundária, boa datilo-
grafa, curso secundário, c| reda.
çao oropria. Não é necessário sartaqulgrafa £ condição «ssoncial
ter trabalhado anteriormente eo-mo s.crelária. ólimo ambiente esalário inicial de 350 mil p| ex-
periência. Tratar na Av. 13 deMaio, 23, grupos, 614 . 613.

VENDEDOR,_ F,rma especializacio no ramo de artigos para en-
Benhara e desenhos admite comconhecimento do ramo. Cortas
poro o Caixa Postal 4 282
VENDEDORES (AS) 5 -Material
impor ado, de consumo obrigató.no pl escritório. Bpa aparência
n- T^n*7- Ri0 B,anc.°
VENDEDORES DE . LIVROS - 

' 
b «

jrelhor plano dc venJas, o me-lhorf catálogo da praça a melhorcomissão - Tralar com Sr. Go-mos - Av. Pres. Vargas n. 52.
r 6-°,_salo_l 603.

»,E»PED0R£S °U VÊNOEDÕRÃS
PARA AUTOMÓVEIS - Precisa .»em Ccp.ccban. i Av. Atlantic»
»>q- d» R Djalma Ulrich n.^3-A - Le|a — p6ilo 5

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS
DENIL
contab.
170

(1(111 recepcionista, aux.
iniciante e c| tecn. —

' ... 2_!0 — Bcs oparoncia.
«v. Rio Branco n. 185, s| 923.
MOÇAS

VENDEDORES -
CORRETORES

PRECISA-SE de pessoa honesto
limpo porá lovor e arrumar emcasa de familia modesto. Ordena-
do 20 000, na Rua 6 n. 48 - Jor-dim Sumaré.
PASSADEIRA - Preciso.se

EMPREGADA - Preciso^tídS".;
serviço de 4 pessoas. - Nãocuida de roupa grande - Não
ín"^"0 """Preflo- Inicial de .40 000 com reajuste caso aprovo- Folgo semanal mínimo doisdomingos - Exijo competência ereferencias - Rua Joaquim Mé;" 426 np. 304.
EMPREGADA poro todo o sarvll
co de um casal sem filhos, nãolavo roupo. Paga-se bem. Exi-
gem-se carteira e referencias -
Rua Figueiredo Magalhães n.470 - .eP. 202 - Copacabana.

.,1 .T,Sd'SrE do. """Pesada paracasal.- Referencias e corteiro —
Rua Domingos Ferreira
op. 1 102.

n. 31,

PRECISA-SE de empregado todoserviço oporlamento de cosal -
WS"5«5°M Pelo telefone ...45-0623 ou pessoalmente na R.nonono de Barros n. 38801 — Flamengo ap

com
se. Ruo Silveira Martins, 76.A cl Í 

'_'".' C,í„3 °°° ~ Ruo
16- Colete. cl|Assis Brasil n. 06 - 901. Co.
COZINHEI RO 

"^Tíêciií;

rníeJí? ,»P| DEPARTAMENTO

?,?_.-l"*5 (P* ?f»b«lhar na Av.Suburbana) - Firma d. gabaritoprocur. p| filial r,pai Jté 27«nos, residindo nas proximidadede Bonfic, que tenha trabalha-do em D.p. de Compra, c| p,á.lica em dachlogr.fia . «Imoxa.rifado (estoque). S.mans de ídias. Salário inicial p| oxp.riênl
ci. dt 180 mil cl reajuste. Tr».

• If, c,n,ro' n» Av- 13 d» Maio- 23, grupos 614 « 613.
AUXILIAR ESCRITÓRIO - Ropozmoço ou senhora, urgenle, boadactdografia, cultura médio, booopnrencio. Corta para 199 279, no
portaria deste Jornal.

CORRETORES, ambos os sexos
para clinica medico, boa remu-
geração. Tralar nos dias útois das
, 

asj '7_n„or.!' h Rua Carolin
Amado, 280, Voz Lobo, com DMarlene.
CORRETORES - Precisai doseis par. empreendimento de exi-to. Trav. do Ouvidor, 36, 3."6, dos 9 ás 17 horas.
CORRETORES - COBRADORES
Ambos os sexos, zono de trabalho: Copacabana. Ajudo decusto e comissões - SenadorDantas, n. 105 - 117, gr. 6328 os 12 hori

para
^cl»*»i 

Rua Hoddock Lô.

COZINHEIRA - Precisa-se psracozinhar e arrumar. _ p0g,.se

9° "• 122 - ap. | 202.
COZINHEIRA - Precisai com"
pratico e referencias — 37-3551
COZINHEIRA"- ARRUMADEIRA -
Pr.clso.se. T.l. 454)367 - p„.
que Guinle.

pac.
PRECIIA-ÍE d. pitsad.lr. d.'brim • camisas. Só s* .pr.s.n-
Jjr quem. for-.profissional. RuaMarques d» Abt.nt.t, 203.
PRECIoO de um, rapoz para pus-sar calça sob medida quo seiorápido. Trotar no Rua Machado
do Assis n. 31-A,- loja 36. -
Flamengo

EMPREGADA, - Preciso-so- paratodo o serviço de 3 pessoas -
Pedem-se reforencios. Ordena-
R,J, íc-í,binar- „?« Engenheiro
Gama Lobo n. 241 - Vil. Is,bei.

Alugo
Salas no centro comercial

do Penlia, na Rua dos Romei-
ros, 106 com Walter - Tel..-
30-1799.

Av. Rio
Branco, 14

Aluga-se o 16° andar c/ m/
m 130 m2. Ver no local. Pro-
postas ao proprietário. — Rua
Beneditinos, 10 sobrnloia.

Para-psicologia
Os mistérios da para-psicolo

fila revelados em aulas teórl-
cos e práticas. Somente para
adultos: vidência, clarivldência,
psicografia, mesas falantes, te-
'equinezia, aparições etc —
I.C.B. — Rua Uruguaiana, 114 e
H6, l.o e 2.° andares.'

Tel.: 25-6185

EMPREGADA todo serviço, 
"com

referencias, sabendo cozinharbem, 3 pessoas. Leopoldo Ml-fluer, 28, op. 501.

para
Leonor

EMPREGADA - Prediííí"
família pequeno — R.
Porlo, 4, ap. 6.

j^HKIIGADAV doméstica X^Kj:
Uranos 1503, op. 50, _ 0l2.

PRECISA-SE de arrumodeira corr
protica, carteiro e referencia cia.

I- 1T4 Dol"m 
Moroiri' n. .

PRECISA-SE de empregado naKua Sao Clemente n. 147, cl 82— DOfafogo,
PREC 'SÃ-SE de uma boa mí

fomilla" 
emDM!a cie pequeno

da Osvaloo Cruz n. 78 -
801. op.

COZINHEIRO-AJÜDÀNTE - PrecTso-se, com pratico em restouron-

Miro^J^ M°i0 ,27> Roch=
ÇÕTií-HEÍRÃTdTtrivial 

"fÍ_ÍTp7í

çiso-se a Av. Edson Passos, 884,
comida e ordenado,Tijuco. Casa,

PRECISA-SE de emprogoda nBelfort Roxo n. 146 - op.- Tcl. 37-8320, f
PRECISA-SE de uma empregad,
-°'I?" n^,Ruil "««ta Ribeiro

ENSINO E ARTES
COLÉGIOS E CURSOS
ARTIGO 9» - Matrícula, .b.rt.s.
Si lpl««JJ. Rua Marques SioV|„nt., 37 - 0_v„. Tel,

APRENDA A DIRIGIR _ Ensino•m Vc hs, DKW . Gordini! Nil«bro taxas _.m Inscrlçio. F.ci-ito documentos. Aul.s . domlcl-lio. Humberto. Tel. 46-3435.
AULAS - Matemática _ Blolo-
?'f,~ íí'í0L0aia- Tratar pelotelefone 23-5375 das 3J0 à, 5^0•S 5r. Francisco.

AULAS de Portuquês e Materna-
tico, para1 admissão e glnoslal. -

EDULAtAO FISICA - Coléoliem Soo Crlst6võo preciso de
professora, turnos matutino

noP-Síriíí 
lnfrrm«õe» P»ra .n.o 310 471, na portaria dêste

GRAIUIIO - Português, curso de3 meses. CinelSndia. R. Álvaro

fe'9.W' S'Up° *"• T«ls-!

ÚLTIMOS DIAS
DE MATRÍCUU

COMERCIAL
EM DOIS ANOS
Português, Inglês, matemáti-

co, contabilidade, taquigrafio
estatístico, dactiiografia, cali-
grafia, correspondência, direito
comercial. Horário: dos 9,30 Js
11,30, cios 18 àa 20 e das 20
àj22hc.

EMPREGADAT-píSS- 
parnodos os serviços de umo, pes.

lho n. 1 550-A - P. fe Carmo.
EMPREGADA - Precisa^ SE

50 rf"'. 
d. c""i- Ordenado:

TAoi 
'• 

ÍVi Copacabana, 21,1001 - Tel.: 37-6194

PRECISA-SE uma empregado comreferencias. Dorme no
Pogo-se bei

Lobo n. 379,
luca.

emprego
Ruo Haddock

an. 403 - Ti-

-RECISO empregodo só rta par-to do monha, apartamento pe-queno de umo senhor,-,, CrS 50•'Hl - Rua Domingos Ferreira
op. 401236

menlo. Forno • fag» .u trivialt no, s.ib. pnsir ,0up,. R.f,rín.ci.s 2 anos. Ord. 100 000. R. Sou.
!________!__.. 101. Cop.cab.n..
COZINHEIRA -\Pr.ci...» defuma"coilnh.ir. de forno • fogio, exi.
gmdo.se referinci.s. Serviço p»a
?Í_,___!""0M • °"len.do d. CrS120 000. Av. Afrinl. d» Me,Franco, 119-leblon.

TINTURARIA - 
"Precisn.se 

de of-misto, na Ruo Ana Neri, 652 -
Tel. 26-7391 - Triagem.
TINTURARIA - Preciso-se 

~dT7

possodor hoffman na Rua Bom
Pastor n. 343.
TINTURARIA - Preciso-so pasadeira para linho na Ruo Mar-
quês de Paraná n. 10 — FI5.mengo.
TINTURARIA REGINA - Rua Uru-
guai n. 203 - Precisa de lavador.
TINTURARIA - Preciso-se de pas-sodor para máquina. Ruo André
Covalcanti n. 8. TeL. 32-1230

BOY — Precisa-se, ativo,
desembaraçado, 15 a 16
anos, conhecedor do
Centro da Cidade. Dar-
se preferência a quemtenha trabalhado em
agência de publicidade.
Apresentar-se na R. Mé
xico, 41, s| 1 604, das
10 às 16 horas.

DISTRIBUIDORES PARA OS ES-TADOS - Para produtos cie
gronde oceitaçõo e penetraçõo .Iratar na Rua Campos da Pa2111, c|_2 - Rio Comprido.
FABRICA - Precisa-se de pS".i0._s - Vendas n domicílio, 180mil — Rua Silva Mourão n. 15-- Transversa! Honório — Ca-chsmbti

Oferecemos excelen-
fes condições de trabalho parsprincipiantes onlre 16 e 25 ano;,
igeiro período de adaptação etreinamento c/ professores espo.cialipdos e curso de ensino, di.rígido. Recepcionista, Dactilogr-!.

tia. Secretariado, Estenogrofia,
Aux Escritório, Auxllior Conta-bilidade, Port., Mat., Inglês, in-

.«riflo 'a Ar' f'eí- Vargaí'
549, IS.o, Av. Copacabana, 690,6.°., Cotelo, 216, s/loia., MariaFreitas, 42, sllola,, Conde deBonfim, 375, s/loja.. R. Dias daCruz, 185, saio 223., Borõo doAmazonas, 528, s/loja — N"- -i
Nilo Peçanha, 185, s/loia -' No'
va Iguaçu.
MOÇA 23

DENIL odm. chefe escrilório
conhecimento do contabilidade -
Imp. cons-, dep. pessoal. FGTS500 - Av. Ri0. feronco n. 185, s|

COZINHEIRA - Pr.ci.a-s. d. for.no t fog.o par. colônia de fariasduas hor.t do Rio. - P«g..S6bem, Rn. Sete d. S.lembn
tels.: 43-8180 ou 43-4003
Antonieta.

186,
Dons

COZINHEIRA conTTSií^dST

^eC_a'Íe ^a R' Aimlronto To-mandará, 26, op. C-04. Não dor.me no emprego, em casa de co-sal sem filhos.
COZÍNHÉÍRA _ Precha-seTlTT

TINTURARIA - Precisa-se do
passadeiras na Rua Medina n
j4-Ç — Meier.
TINTURARIA - PrecÜÍIÍ dê
passadeira. Rua Ubiraci, 501-A
Higienópolis.

Arf. 99
GINASIAL EM 1 ANO

COME SEM BASE

; 
Novas turmas pela manhã,

a tarde e a noite.

»Í^IP£S^P5S_í^rno, nao lava nem passo, oreci-a
casa 8 (esto rua começa na RuaSoo Francisco Xovler. 115 

"

EMPREGADA -'"pSÃi^T-Wa
todo o serviço de três pessoal lmorar no emprego. Ru. s!" F" n*cisco Xavier. 903. ap. 202
EMPREGADA - Preclsi .. 

"_|-r-
«I cl 2 filhos. OrdenoM 7o"Nao precisa lavar e passar AvVieira Souto, 276, op.P 201? |pí

PRECISAM-SE moças com práti- í'a' fin„0< c/ reféíenclõs!"' NCr»ca d. <ro„, . ,,,g- C| doc*men. 70,00. Rua Conde de Irajá, 192*-'—'¦ '*-nn — 3 of a rogo,
ca de copa
'os. Rua Ana NárL 902"
P^C.'.S.A'S? de «.lüpregãciã pôrtuguésa para serviço de um
_._,* i 

criansas. Poga-s. muiTo
,n _níUa ?eneral Glicério, 74ap. 003 _ Laranjeiros.
PRECISA-SE de mâ^T para Ira'-balhar em casa de família. Des-
tana 76™ "' 

~ Rua San"

protestante ou com refVrèncias
iVen^Ü Br*'..* Pino n! i 615c-op. 202 - Vil, dá Penha

para

Dactiiografia
um mês, curso 'Xomum,Em

GRATUITO - Inglês . TaquigrT.
p'.^ 

Ci\'° de.. 
,meses CinelSndia.

TeTs 3A6d249.A'Vlm' 
"' <"' Ò0K

I

Evite o fim ila semana
para a entrega de seu
Anúncio Classificado
O Jornal do Brasil mantém 15 agências, espalhadas
por toejo o Rio. para facilitar esse seu trabalha Enío vai ficar nisso, porque continua abrindo uma
nova, cada 4 meses.
Mas nâo esqueça: seu pequeno anúncio merece a
antecipação de sua enlrega de pelo menos dois dias.
Evite o sábado, evite o atropelo do fim da semana.
Você será mais bem atendido. E vai lucrar.

QassificadosJB r.;;;::v„::L

rápido e aperfeiçoamento. -
Diplomas no fim do curso.

Instituto Comercial Brasil. —
Rua Uruguaiana, 114 e 116 -
Tels.t 52-3997 e 52-8899.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

Ôa? 
P|a^?S NACIONAIS NO-VOS E ESTRANGEIROS - Casaespecializada vende bom finan-ciados, por preços de ocasião. -

Rua Santa Sofia, 54. Saenz Pena.
A CASA MOTTA - Pianos eu-rop-us novos _ p|eYe|, Wo|niilrPetrof., cauda e armário a pro-zo, menor proço — 2 de De.zembro n. 112 - Cat.

615-C,
—„..___ - -nha.™™ÊGÃDr-r-pssíís .....todo o serviço. Rua Raul Pom-

47-5550 
'' "P- "°2 ~ Tel,,f°"™'

ÊMPRÊ&AUA - Preciso paro seri
tjft$. '?" de ¥"' «»á"e que
í""» 

«iBunt» pritica de cozinho
v.'mACr,ufl_1' .ó0' Ur"- Só se?:

___^!p^Lr^bo- "'"
*ENINA"r-p£57,.s- de -
dos ÍL"T COm b0" r6fe'»"-
c ianca d. S™' 

Con,Ta de umacriança de 2 anos. Trata-se co.mo pessoa da forrflla. Ordena-

|tôsr.^v-er„G-S
WUÇA - Precisa-se de 17 a 22anos, e| boa —-_—.- • " *f-

PRECISA-Sc do arrumadeiro cosal, referencias - Humaitá n. .243, ap. 604 - Botafogo
PRECISA-SE de ume copeira. ar"rumadeira que dê referencias «
__ ? no _!'. pre9° ~ Rw« Re-dentor n. 205 - Inon.m/
PRECisÃíb de uma empríãldi
para coperar e .arrumar em casa
T«t.. 

"nf'o fan"'11»-. 
f»9a-se bemTrator na Rua Aquidabã, 562 -

COZINHEIRA - Precisa.se d<TtF.
Cri _nnnm 

Vnriado' ~ OrdenadoCr5 80 000. Boo aparência e re-ferências, na Rua Êolivar n. 14,

COZINHEIRA do trivial varlodo",
para casa de 3 pessoas. Ruo AiresSaldanha, 95-1101 - 56-1578.

TINTURARIA - Precis._7~d;
lavador e possador para máqui-
no. Pago-se bem. Rua Conde
de Bonfim, 982-A.
TINTURARIA - Preciso-se
bom otimista e passadeira de
brim _ Rua Machado Coelho,
75-A - Molricula 107.

n_C»í5Ê,<_AD0 DE ESCRITÓRIO
DE IMÓVEIS - Procura-s. enten-djdo de Contabilidade, reparti-
çoes, c| referências. Trator 7 ticSetembro, 66, 7.» andar, ii 10nora..
MOÇA p| escr. indúslria",1-.)"-co
nhecimentos gerais, inclusiv» se-
çao pessoal, datilografa, bea
tra » firme em cálculos. - RuaJos. dos Reis, 2 001. Inhaúma
D. Gilda.

MOÇAS E SENHORAS - Precisa-se - Ensina-se o serviço. Sabá-dos livres - NCrí 110,00 « co-missões. Av. Rio Branco n. 185aala T 415.
MOÇAS de boo aparência
ro serviço interno nos postos 

'de
fjasolina. Exiio pratica de vendadireto e referencias. Dou aiudade custo,. comissão, uniforme «condução - Av 28 de Setem-

^éreWa0'. d6s U ás ,7bro
horas
PRECISA-SE de 

~^^d7_7T^_:

dutos novidades pela primeirovez no Brasil, venho ho|e falarconosco - Salário 1B0 mil, Sda de custo, prêmios. Há 10 vo-
aos - T. cort. nrofissional, Av.Copocobono n. 435 _ sa|o 709u. oevenna.

Preciso-se de 20 aanos, para atender telefones,
dispensável ótima apresentação,
boa letra, conhecendo bem qua-tro operações, preferência quemmore perto, não se atende portelefono. Rua lpiran0a, 33, ia.rnnieiríig.
RECEPCIONISTA - Procurl..,
senhor d» 30 a 50 anos, cl curis
primário ccmpl.to, desembaraça,
do que soiba lidar com o públi.co p| serviço Interno. Salário ini-cui de 140 mil c| reiiuste. Tra-tor na Av. 13 de Msio, 23, sl

RTcePCÍÕNTstA - Celina De_I_roçoes está admitindo em seu
quadro de funcionários, moça daboa oparência c bastante desem-
boraçada paro atendimento no pú-blico em umo das suos filiais doCopacabana. Entrevistas hoie n
parlir de 15 horas na Rua Barata
Ribeiro, 797.

DIVERSOS
AUXILIAR compras bom calcula-
Ia, prática 3[4 anos em carteiro,
referencias. Av. Rio Bronco, 151slloio sola 09.

PRECISA-SE de um Au-
xiliar de Contabilidade
com bastante prática. —
Apresentar-se Av. Pres.
Vargas, 529 — ÍO.0 -
de 9 às 11 horas. — Sr,dc Sarfatti.

PREcisÂ^EdTV^dS^—_
vendedoras paro venda de ca-mnbo:, otimi comissão - RuaMiguel Couto n. 27-A, solo_AO?
RAPAZ ou senhoro livre, iovemboa aparência, culluro média, via^
iar componhia chefe. Poga-se óti-mo salário o comissões. Cortes ur-
gente para 199 278, na portariadeste Jornal.

AIMOXARÍFÊ - correspondem,
bom dot., serv. gerais escrit. plMangueira 300,00, prat. mínima3 anos. Av. Rio Branco, 151 sl
jóia__s| 09. '
COBRAUOR PROFISSIONAL . Pro-cura-se elemento c| prática com-
provada em carteira de firma an-terlor comercial ou industrial. —
ótimas condições financeiras. —Tralar na Av. 13 de M.io, 23,
grupos 614 e 613.
PRECISA-SE do moças de boaaparência com pratico de caixalanchonete. Paqa-se bem na R.
-AIMo"' 

3t23"B -."SA SAOPAULO - Tralar das 12 is 14

TINTURARIA - Precisa de passa'-deiro de vestidos e brim, na R.Conde de Bonfim, 761.
TINTURARIA - Precisa-se de uma'
possodclra da brim, Rua Hoddock
Lobo, 126.

JARDINEIROS

EMPREGADA - Preciso p[ co-
.íi1 íííi f d°_mir no «mprego -
40 000, na Ruo Pedro Américo

218 - ap. 901.
EMPRtOAUA NOVA - Cozinhar-.

íViaLvarioc,°' «rrumar, dormir.
#• 

8° 000, na Rua AlmTrTn i'lainandare, 59, ap. 80].
EMPREGADAS - Precisa-se de"í
que cozinhe bem e outra, mo.cinha, para arrumar e copeirar,

CASAL - Preciso iardineiro, eloserviço doméstico, com prático ereferências. Tratar Travessa doSereno, 13. 43-7668.

PRECISA-SE urgente moça paroescritório com os seguintes re-
quisitos: prático em noto fis-cal, faturamento, escrituração deconsumo, verba e demais livros
tiscois. Horário integral. RuaPedro Américo, 89 - Catete

PROFISS|ONAlS DE INDÚSTRIA
METALÚRGICOS E
SOLDADORES
SERRALHEIRO :com-;,pratlca áesoldo elétrica - Rua São Jonuá-
no n. I 015 - São Cristóvão.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS

PRECISO, de armadores na RuaArnaldo Quintela n. 51 - Bo-¦afogo - Trator oi com Sr. Nó -son — Pago bem.

BALC. E VITRINISTÀT
AUXILIAR de balcão com práTícãde padaria. Trotar na Rua Co-tumbi n. 34.

DIVERSOS
ACOMPANHANTE paro senhora.
Precisa-se maça ou senhora -
Rua General Glicério, 82-102 -
Laranjeiras.

«igindo-se referencias. Paga-se
bem. Avenida Epitodo Pessoa,744, próximo da R. Montenegro
EMPRtoAUA - Cozinho e pequeinos serviços. Precisa-se na Rua

^'â*^<!»«íopeiro,faX|n.lroi
que 

'685 '!COnde de ^"^

A RAPAZ EDUCADO .com refe-
rencias paro casa de família, ca
sa, comida, 40 mil, folga somo
nal — Rua Farani n. 33.
CASAL - Precisa-se, sem filhos,
ele paro orrumador e ela paracozinheira de trivial fino. Casa,
comido e ordenados, Avenida
Edson Passos, 884 - Tiiuca.
OOVEPNANTA coiTTÍáticn;'^^4^________ar a_s-«_s__r

ATENÇÃO - Precisa-se do umbalconista paro padaria no RuaCindido Benício, 476 - Tratarno locsl.
BALCONISTA - Farmeíia-"""^
aplique inieção, trobalhor manhã

Ribeiro:'73y.fr 
M *"> Bara,a

BALCONISTA _ Pred"s~.íh_itir
urgente 2 rapaze-s com pratico de
papo ária. Paga-se bem. Rua Con-
de_de Bonfim, 375, sobreloia.

.^...aí&5Tdr',-6-rio••T-horas. 10 ás 18

PÕri-ÃT. "¦"'"¦' 
°__ exige-se carteira.

n. », . I. 7? V.T13 empregada EMPREGADA - rnn,f»l.-„.  r-Kn-iSA^t faxineiro com pratica

i PaBa.so°_êm 
MÍ°U6Z' 32' " 4 S« m.is^slfvfço",8 I ±^ d-* fa-mi"a-- W*_Ep

PRECISA-SE faxii

Tel..- 57-4796.PRECISA-SE de babá paro criança EMPREGADA"de 3 meses Exigem-se referén- f"1K-,<tt'ADA

5» ai?rdenado ,50000- Viscondede Albuquerque, 685

Ru T.SS5: q_e.,,iba azrnhi".
ini I".6.í,..da Co"a- 215, ap!

famflii

104 Loblo

ACORDEON - Vendo
um, de 80 baixos, To-
deschini, novo. D. Cori
gição — Tel. 58-0649.

i* VISIA - Ccmpro 1 piano cau.
_• eu armário, mesmo precisan.do conserto. R.soivo rápido - Ta.lefone a qualquer hora 36-3652.

MENINA para serviço de caso?!2!sí-!_______fe_____Mffi "so
OFEREÇO 3 portuouüír^TTj^copeiro, babás e cozinheiras iAgencia Al.mS Olga _ ."719T- Av. Copacabana. 534. »P. _ni
OFEREÇO cop.-arrumadeira, cõ'zinhe.ra, etc. Com referências™doe. Tel. 32-0584. 32-5556. AgRiachuelo. ü
OFERECE-SE

ePRbM.!?_t.mpr<i9ada~s «'"ngeirose brasileiras, cope ros, babás ecozinheiras O;denados até. 110mu, com documentos e ref. AvCopacabana, 534 ao. 402"l^Ê-dr-s^r^ri^
moçoo e pequenos serviços ÃaRu»; Sonta Clara n. ílO^ap! .

PRECliÁ-òb empregado paro 
"iõ

dos os serviços, -'

Procuro-se em
lila pequena para cozinhar eserviços caseiros. Paga-se bom

ordenado. Exigida boas referên-
cias e documentos, Rua Min. Vi-veiros de Castro, 128, op. 601.
EMPREGADA - Precisa-se, saben^
do cozinhar. Paga-se bem. Pe-
quena família. Exigem-se refe-
rencias. Tratar de manhã atá 12
horas - Rua Bara!» Ribeiro, 67.ap. 302. ' '

BALCONISTA - Rapaz motor 
"-_

Precisa-se com pralica de roupasde criança. Tratar na Rua Bara.

^Ribeiro 
n. 468-A, com Sr

ÇARPINTEIR05-MARCENEIROS -
Pr.cisa.se do bons profissionais
qu. tonhom muita prática em ins-tolaço.s comerciais e conheçam
planta, marquem obra • saibamtrabalhar «m máquinas. Paga-so
j m_ ,**? ho'" extras. Rua Mariad» Gloria n.» 180, Ramos - lado
da Av. Brasil. Esta rua fax esqui,na com a Rua_GersonF.rr.ira
MARCENEIRO - Preeiso^se~nw-
ceneiro é lustrador com experiên-
cio em instalações comerciais. —
Procurar das 7 os 8 na Av. Viei-rajjouto, 462, ap. 402, Ipanema.
MARCENEIRO - Rua Mariz iBorros n. 1 061 - fundos. Sr.Mario.
MARCENEIRO - Precisa-se SiFabrica de Móveis Ritz. Proça
11 de Junho n. 260-A.

J 
RPSA.5.E, de servente - Cons-miora JOMEL Ltdo. no Ruo daQuitanda n. 30 - sala 505 -

das 7 as 8 horas.
WREIROS--Preciso'a'dia õua metro - Rua Ari Kerner n. 15— Tiiuca — cm frente
5ousa Crur.

Cia

PRECISA-SE de 20 serventes éum calceteiro _ Tratar na Av.aos Bandeiras no barraco daobra em frenle ao n. 19329 na
ponte de Coelho Neto, esquinacom Av. Automóvel Club comar. Amauri, de preferência aos
que morem perto Campo Grand»e Bangu.
PSÈCTsÃíirde 2 pintores. Reiforn-a particular. Paga-se 40 aSO por semana, e| almoço, [an-far o café e pode dormir Ruada Alfândega, n. •"¦ - ¦
começar hoje.

CAIXEIROS - Precisam-^ _„„
pratico, Av. Copacabona n. 967

c8"«jro, na Rua Felix Pachecon. 130 - Esla rua começa na Co-doiaz — (Leblon).
PRECISA-SE para arrumar quar-tos, lavar • passar roupas. Tem
máquina de lavar. T.l. 27-3366
Ordenado «0 mil. Dormir no em.
prego.

FARMÁCIA - Precisa-se de meio
prático para balcão e injeções -
Farmácia Lux - Rua Riachuelo,
n. oy. *
FARMÁCIA NA-ARÉ - Precisiba.comsto cem prática mínima 5onos. Tralar tel.i 47-2574, RuaGen. Artigos, 325. Paga-se bem.

PRECISA-SE de marceneiros, ma-
qumista e luslradores - Tratar àRua Maria Passos n. 863 - 871
das 9 As 12 horos.
PRECISA-SE de carpinteiro deforma, que conheça planía. —
Rua Borõo de Cotegipe n.- 104.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL

191 - 1.0

SERVENTES DE PeTjRÈTrÕs: 1"
Precisam-se urgente com prati-

Sr n.„Ben,I> 
Lisboa n- 106or, Balfazar.

ELETRICISTAS
RADIOTÉCNICOS

ESTUCADOR - Da-se revestimen
to de empreitada a metro. RuaSanto Luiza, 167 - Macaranã.

carteira, saida

ACORDEÃO Seandalli. 80 
"Si".

»s, 6 registros, 4 abafadores.Vendo urgente, 230 mil. Av.Gomes Freire, 176. sala 902.
COMPRO 1 pl,ro d. armário ou•P- d. p.iticüLr para particular.Pogo m.a„,f|co p,.;o. f,nho ur-
SjSncl.. T.l. 57-C960.

Z?]*^. """•.~ p«B»menlo rá-

, umo babá, ,
peira, podendo fozer todo
_£.68C3.Z'nh0-'oTra,ír h0>

Pl um senhor c!

wfr1SA„;SVr^rí^n^d_i^.
IS 

"a*,*: Vle!ra So"to n.o
1 
~. 

^_rí^^2£_J___?r"a.

OFERtLtMUS ótimas arrumada,o. copeira, • b.M,. ccUmmadae;
fen" &&&_&*&** 

"Tele-

OFEREÇO três boas cozinheiros',
1 de forno 1 do trivial e 1 detodo serviço. Agência Alemã OI
ga - 37-7191. C| ref.
OFERECE-SE uma empregodo decor para trabalhar por hora -
Aceita-se roupo paro lovor adomicilio - Telefonor a portirdns 9 horos - 52-5024
OFEREÇO cozinheira, eop-arru-
madeiros etc. Com doe. a infor.maS°"- .Tel. 32-0584 . 32-5556— Ag, Riochuelo.

ni&MSU' .? copeiro de me"crcom pratica de restaurante, comtodos os seus documentos.
Avenida Brás de Pino, 21.A

rí.!íISA"S. d* «|T|P'«9edo^ro
casal, na Av. Atlântica, 3 70O,«p. 402. '
PRÉ"Lio«-at menino pl ajudar, naRua Voluntários da Pátria n. 220ap. 502. f
PRECISA-Jt d. um copeiro qu'.'
possa dar referências — Rut Co-
dijás, 4W _ 27J45J - Ord.n.do
a combinar.

»ra^«-«.d.ífãüBcã
Cas. rf. c0,'.pa" ,rab»:her em
dúlm. _ 

Saude-.com prática e

COZINH. E~DOCEIRAS
AtoENCIA ALEMÃ OLGÃT3Ã7T91

elcWcTS^i„t,,factí

ãtênUui _ Preci!0 cozinhe-^
de fo,n0 , foB_i0 par, casa| dealto luxo, exiio carteira t refe-rencias minimo de 2 anos. Pafl0ordenado 150 mil. Dou quartogronde com banheiro. Favor não . . ,1 -. --•-- ""¦• i"«"se apresentar quem nõo estive" Siv_rf.,,''l,TSÍ0 

con,ábil com-em condições. Trator tal 1VÍ2Í sim- CI.7. f"5'"""3'-", n> R-
com Aloíde. CRECI 763. "¦ jÍ7C,are 

n- 33 - "'a ....

PRECISA-SE de caixeiro com
pratica de balcão de padaria naRua Dias da Cruz n. 617 -
Méier — GB.
PRECISA-SE de um garoto p».ra pequenos serviços de limpe,
za - Ordenado CrS 20 000 -
___ua_Haddock_L6bo_n._ 37.
RAPAZ - Precisa-se de"l"ó~iTT8
onos, para aiudar em serviços
de casa de familia na Rua Fer-
reiro de Androde n. 294 — Co-
chambi — Exigem-se referencias

PRECISA-SE de um rapaz  .„,.„, „„ .... „
pratica de balcão de padaria - calculista d^T.Sao Francisco Xavier, 196. í™, ,< j" Preciso-se iovem
PRECI<!A"<;F~rfr-,. —  ^ .profundo conhecimento dePRECISA-SE de_ rapaz para Ira- cálculo e medição em plantasbalhar em balcão de líquidos e de construção civil. Apresentarcereais que saiba ler, escrever e '" -1" ° "- '' ' «presentar-
fazer contas. Rua Santana, 76

RAPAZ menor oté 15 onos, deboa aparência. Preciso-se paraoiudar em serviços em ap. de
sal. Ordenado cem cata e comi-
do, Av. Gomes Freire, 740, ap
902. Depois de 8 hofai.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
AUX. DE ESCRITÓRIO
AUXILIARES di e^7itó?Í5 Z
Fábrica de bebidas sediada noba'"° d« S. Cristóvão, admiteropaze. que tenham curso gina-siol, certificado de reservista eapresentem referências. Xarta
«_£í_p"° punho PJra » n. ..426506 na portaria dêste Jor-

AUXILIAR Dt ESCRITÓRIO. -
Preci:a-se de moças com prati-

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. -
Admitem-se mediante teste, rapa
"' ,?V„ ,mc5a' com bca redação
possibilidades de aprender a se.crelanar e realizar pequenosserviços de dactiiografia. Em-
presa de vasto futuro e em gde.desenvolvimento. Salário com-
potivel. Rua Senodor Danlas n.

n~.P.Jpo_' 34i -CAPEMI
Das 8 às 18 horas.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pre-
cisa-ie rapaz de gronde prática
de datilografia. Trator com Ar-
tur. Rua Proclímaçõo 501,

PRECISA-SE de um menor com
pratica p| papelaria na Travesso
dos Tamoios n. 7'G.

CONTADORES ~~
AUXIUAR DÊ" CONTABILIDADE
Z. uin?i "•«'"¦«?. para firma
mobiliária com prática de dacti.

lografia. Tratar na Av. Pres. Vir.
ais, 446, 3.e lndar. sl 304,

se das 9 ès 11 horas na Av."Rio Branco, 156, conj. 1125.

DACTILÓGRAFAS"^
ESTENOGRAFAS -
SECRETARIAS
DACTI LOGRATo - Preciso-se c/instrução ginasial, mencr de 12« 15 anos. Tratar em Caxias, noRua Ccnde Parto Alegre, 47. -
Tel. 2093.

c"LSTRt 
0E OBRA - Precllííí

£?,. . 
mprova.. * "P^ncia e.nconcreto armado ou acabamento.

Minimo de 1 ano de carteira asslnada em uma só firma. Apre
br. M .0 

Ru8_ S"* de S<"»'"bro, 66, 5.0 andar - Das 15 òs17 horas - Ç[ 0 Sr. Morais.
OBRA
de

TÍCNICO, TELEVISÃO - Preelí«-so, ótimo salário e futuro.Av_._ CcpBcaban, 268. Loia F
ELETRICISTA - P7ecisa.se 

'ãm

comprovada expériénc'0. Apresen-»«W1 nr1 Ruo Sete de. Setembron. 65, 5.0 anaar - Dss 14 à'
l_____j:_- Cl o Sr. Morais 

'"

GRÁFICOS

Preciso-se de pedreiroarremates, estucador, ladrl-meiro o servente na Ilha
Governador. Tratar na Rroo Bom Retiro n. 1 588 -
Barro5.

do

Sr.

PRECISA-SE de servenl«, .„,„praliç.1 e cem referencias. Travessado Mcsqueiro. 18. fundo, _"íp"

DACTILÓGRAFOS - Gronde or-oanizarão necessita odnvtir dac-ti.ógrafos cem Icn-a pratica eredação própria. Ótimo ambien-
te de traba.ho. Promoção e fu-
turo garantidos. _. Apresentar-
se para teste 2a.-feira ás 18 ho-
ras na CAPEMI - Rua Senador
Dantas n. 117 - grupo 1 341

Edifício Santos Vhalis.
0AÇTILOGRAFA - Precisa-se commuito prática. Apresentar-se naAv. R,o Bronco, 257, ss!l 713-15,
de 9 os 12 horas.

PINTORES - Meios oficiais -Apresontor-se c| documentos nar-to manh. Av 13 de Maio n.o23
PREC ISÃÍFde um p;m57orática e de um servente paraa Rua Senador Pcmpeu n 188erm o Sr. Eduardo
PEDREIROS É SERVÉNTÈsT-p^

r»b.l',n.na72.U^; d> Sa"*a
PKifJISA-SE de dois' ps..i,,:._-,
CfLTl", 

-cPaS3-" bem naKua Felisbelo Freire n. 1*9- Sr. UDSON.

COMPÕSilUR oposentodo. Apre-sentar-se no Av. Ministro EdgarRomero, 896. sl 2n. Voz Lobo
COMPUollOR _ Precisa-se „_r.tipografia. Rua Lui!Esílv ,'340 -
j____Jfluoçu. Com SoarescoMPosiTc_rT-iííí,Tso7rR_r;
Benta Gonçalves, 142, Eng. de

^ÃFICÕi. 
- Preciso-so um .„«-dernador, 1 compositor, 2 impre=-sores competentes. Tratar na Pe-

S±"a„Pauli"a' "» Av. Prest
gilteVarga s, 246 - Caxi.-.s.
IMPRÉsTok para Multilith 1 250"Preciso-se Rua Alzira Voldetaro,
l!_N_Sampaio. Tel. 29-6685.
IMPRESSOR - Precisa-se. . RuãCnslianio, 2-A - Cachambi -
Meier.
PRECISA-SE compositor cempe-tente. Rua Reol Grandeza 248 -P"lafooo.
SILK SCRINE - Preciso-se pessoa'erm pratica de recorto a Imrres-sao se possível desenho. - E-mordenado. Tel. 23-26S3 - Ro-berto.

PRECISA-Sc de empregada do-mestiça que durma no empreqo- Rua Patagonio n. 45 - Pe-
DACTILOGRAFO - Prec. d
ç6_.s ^e, in8|es' Para aprendêrlnha.

na Rua

TORNEIRO MECÂNICO - Precisase cempetente para serviçcs ce-rais, na Rua Tenente França 101~ tCachambi}.
TIPOGRAFIA - Precisa-se de im-
presspr para máquina Nebby, no
Rua Moncervo Filho, 109.
TIPOGRAFIA - Preciso-st dê
operador Multililh 1 250 - Rua
do Ouvidor n. 130, solo 514.
riPOGRAFIA - precisa-se taT
pressor Minerva — Dá-se almoça
gratuito - Rua j0 c3rmo n. 63
TIPOGRAFIA - Precisa-se dc u,n
compositor no Rua Ricardo Ma-
chado, 59 — São Cristóvão,

i

.X.
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O EMPREGOS CLASSIFICADOS - Jornal .. Brasil, 4.«-f«!ra, «-3-Í7 - 5

TORNEIROS - FRESAD.
- AJUSTADORES
AJUSTADOR MECÂNICO - A
COFABAM admito dois c| bas-
Tanta pratica. Rua Melo e Sou*
ta n. 101 — Sao Cristóvão, com
o Sr. ARTUR.

PRECISA-SE ds oficial, d* torneiro
« ajudantes práticos em caldeira-
ria. R. Cachambi n. 709.

TORNEIRO — Com prático em
-fôrmas para Borracha — Run Del
•fim Carlos, 194-B — Olaria.

TORNEIRO .— Preclsa-sa para sor-
viços de embuchamento, arranque
c gerador. Rua Hipólito da Costa
37 - Vila Isabel.

SAPATEIROS
¦'RECISA-SE ds sapateiro monto
der de sandálias com bastante
pralica na Estr. Velha da Pavu*
na n. 8í6 — tnhaúma.

SAPATEIROS - Preclsa-se de
Tnrntadcres para esporte e Luiz
XV — Rua Bulhões Marcial n
751 - Vi.. Geral.

PRECISA-SE pespontodor esporte
¦fino. Marquês de Abrantes, 162
Botafogo.

DIVERSOS

APONTADOR — Precisa-
se de apontador para
obra no Estado da Gua-
nabara. Exige-se referên-
cias. Apresentar-se . na
Av. Franklin Roosevelt,
115, grupos 304|305,
depois de 9 h, com car-
teira .profissional e duas
fotografias 3x4.

ADMITE-SE bombeiro - eletrícií.
(a alé 35 anos ¦— Paga-se bem,
Rua México n. 111, sala 605.

BOMBEIRO — Precisa-se com com-
provadn experiência. Apresentar-
so na Rua Sete de Setembro, 66,
5.° andar — Das 13 òs 14 horas
— Com o Sr. Morais.

MOTORISTA - Para ônibus ei-
colar, de meín idade, cem refe-
rências — Procurar o Sr. Felipe
ho[e pela manhã na Rua Fran-
cisco Otaviano n. 131.

CAIXEIRO — Precisa-se com mui-
ta pratica dc balcão na Run Bo-
rSo do Bom Retiro n. 1 277-A.

MOTORISTA - Predsa-so pura
material de construção — Neces*
sárlo conhecer mecânica, entre-
gas, referencias nn carteira do
casas do ramo. 180 000 — 24
de Maio n. 235.

CAIXEIRO - Precisa-se c| pra-
tica de balcão de padaria. Tra-
tar na parte da manhã. Av.
Albarico Diniz n. 1 567-B -
SULACAP.

MOTORISTA - Preclsa-se casa de
tratamento com prática, solteiro,
dormindo no aluguel. Trata-se, R.
São Clemente, 490, pela manhã.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
— A COFABAM admita um cont
bastante pratica/ no Rua Melo
e Sousa n. 101 — SSo Cristo-
vão, com o Sr. Artur.

MOTORISTA-MECANICO - Preci
sa-se, dá-se preferência ¦ quem
more na Zona Sul. Exigimos com-
provação em cart. prof. Exigimos
referências. Trator com Sr. Osval-
do. Rua Bolivar, 70, das 15 is 18
horas.

FERRAMENTEIRO com boa pritl-
ca na projeção e execução de
matrizes de injeção e. prensagem
de matéria plástica. Precisa-se, —
Rua Cordovil, 815.

INDUSTRIA 
' 

LETREIROS IUMI-
NOSOS precisa de oficial de
plástico conhecendo desenho
Faga-se bem. Tel. 29-3512.

PRECISA-SE frezador mo-
cassim manual. Rua do
Livramento, 98.
PRECISA-SE de montador na R,
Fernandes da Cunha n. 605 —
V. Geral.

PRECISA-SE de 1 funileiro, 1
torneiro,.2 fruzodores, 2 oficiais
de plaina, 2 mecânicos de: ban-
cada, cio acabamento, de mon*
tadores, de reparos e Ajustado-
res. Apresentar-se na Av. Rio
Branco, 156 al 1314.

PRECISA-SE de oficial de bom-
beiro, gasisto e eletricista na Rua
doa Inválidos, 144, -fundos.

PRECISA-SE com urgência de
bombeiros — Tratar na Rua Al-
varo Alvim, 24, sala 802. Das
14 horas às 17,30.

OFÍCIOS E SERVIÇOS
ALFAIATES - COST.
ALFAIATE - Preclsa-se de cal-
ceiro. Traier amostra com re-
ferência. R. do Matoso, 273.
ALFAIATE — Precisa-se de cal
ceiro, favor trazer amostra. —
largo São Francisco n. 26 sl 610.
ALFAIATE - Precisa-se do ofi-
ciais de paletós, calças, butuiro,
ajudante, aprendiz ad.- moças, na
Rua Francisco Serrador, 90, gru-
po 204 — CincISndia.
DORDADEIRA - Pr.cisa-s» tom
pratica d* maquina industrial na
Rua Teixeira Bastfis n. 16 —
Eng. de Dentro, entrar na Rua
Donii Tores*».
COSTUREIRA - Precisa-» para
maquina de 3 agulhas • 2 agu-
lhas, na Rua Teixeira Bastos n.
16 — Eng. d» Dentro, entrar na
Rua Dona Teresa.
CORTADOR — Para malharia. Pre-
clsa-se com muita prática em cor-
le de malhas e maios de helanca,
Paga-se multo bem. Rua do Ro*
sário 140 1,9 andar.
COSTUREIRA - CAMISEIRA ex-
lema — Precisa-se para serviço
fino, estoque e, medida. Otimo
preço, trazer amostra — Casa
Oscar, Rua Barata Ribeiro n.°
344.
COSTUREIRAS - Precisa-se para
calças e vestidos, que seja boa
pespcntadelra. Favor não se apre-
sentar sem competência. Serviço
interno e externo. Trazer amos-
tra. Tratar na Rua Visconde de
Piraiá n.° 318, sala 211.
COSTUREIRA PARA CAMISAS
confecção sob medida. Pago Cr$
120 000 mensais. Silveira Mar-
tins n. 40, ap, 308 — Flamengo
COSTUREIRAS - Precisa-se do
fechadeíras 2 agulhas. Semana
de 5 dias na Rua Canindé n. 5
•— esquina de Lino Teixeira.

COSTURO roupinha de
criança. Qualquer modê-
Io, acabamento capricho-
so. Sônia. Tel. 58-0649.
OFICIAL calceiro — Preciso bom.
Quitanda, 11, sala 204.
PRECISA-SE aiudante do alfaiate
com pratica, na Rua Real Grande-
za, esq. São Clemente.
PRECISA-SE de um ajudante de
alfaiate, adiantado, na Estrada do
Portela, 44, s| 212 - Madureira.
PRECISO de aiudante de costu-
ra que more no Flamengo. Tra--lar Correia Dutra n. 26, ep.' •
806.
PRECISA-SE de calceiro (a) com
pratica em calças modernas. —
Tratar na Rua Machado de Assis
n. 31-A, loia 36 — Flamengo.
PRECISO colarinhelra c| pralica
— Apresentar-se na Praça João
Pessoa n. 13 — 1.° andar. —
Centro.

nabarro, 119-A.
PRECISA-SE de 2.o co-inhelro c|
pratica. Tratar no Hospital dos
Marítimos Serviço de Alimenta-
cão — Rua Leopoldo n. 280.
nDCn.A ce (__ _i

PRECISA-SE de bordadeira para
monograma a mão. Av. 13 de
Maio n. 47, sl. 1011.

PRECISA-SE copeiro c| pratica
caipira na Rua do Rosário n. ..
1Ó7-A - Centro.

BARBEIROS - MANIC.
ACADEMIA de cabeleireiros Gu-
edscop. Agora com novo meto-
do das escolas de São Paulo, lhe
ciará mais garantia. Há modelos
suficientes. Tel.: 26-4254. R. 19
Fevereiro 05.
A ESCOLA DE CABELEIREIROS,
MANICURAS - Inscr. grátis até
dia 10, maior eficiência, mais
jss.iitôncia ao aluno, maior es*
cola, tudo isto você encontra na
Rua Conde d. Bonf'm, 42. Di
ploma m cart. pre fissional.
BARBEIRO - Preciso, na Rua Ali-
ce n. 3 -- Laranjeiras.
BARBEIRO - Preclsa-se de dois
profissionais, na Rua da Passa-
<jem n. 146, com o Sr. LICI.
NIO.
BARBEIRO - Precisa-se de 1 que
trabalhe bem, para efetivo. Rua
Almirante Marlath n.° 40o — São
Cristóvão. Paga-se 50%. 
DUAS MANICURAS profissionais
para 

'senhora. 
Rua Haddock Lòbo,

37, sala 104.
CABELEIREIRO (A) - Precisa-se
com freguesia para salão no Cen*
tro - Rut da Assembléia n. 93
sala 402.
ENSINA-SÊ manlcura, fornece
material. Tratar das 20 òs 22 h
de terça a quinta. R. Voluntários
da Pátria, 354, - Dona Nadir.
MANICURA boa com pratica de
salão — Av. Marechal Floriano
n. 175 - 1.o.
MANICURA - Precisa-se - Que
trabalhe bem e rápida. Dá-se ga-
rantia. Rua Frei Caneca, 313, sob.
MANICURA — Precisa-se. Rua Iri-
cume n. 16, sl. 207. Brás de Pina.
MANICURA rápida na Rue Ma-
rechal Bittencourt n. 4 — Est.
Riachuelo. Tel. 29-1500.
MANICURA com. pratica na Rua
Figueiredo Magalhães n. 741
loja E.
MANICURA com prática para se-
hhora. Preclsa-se na Rua Maga-
Ihães Couto, 9, esq. Dias da Crui.
MANICURA — Precisa-so, urgento,
Av. Princesa Isabel, 346. casa 8.
PRECISA-SE de manicura com
pratica na Rua Prado Júnior n.
281 - 213. •

PRECISA-SE de aiudante de cabe-
leireiro com prática. — 37-3311.
PRECISA-SE de dua6 manicuras
— Rua Catete n. 247 — sala 203

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS

PRATICO DE FARMÁCIA - Pre-
cisà-se na Farmácia Royal Ltda.
Rua Montenegro n. 129-B -^ Ipa-
nema.
PRECISA-SE de uma senhora de
30 a 40 anos, com prática de
enfermagem, desembaraçada, pa-
ra encarregada de uma clínica,
que durma no emprego. Exigem-
se referências de onde trabalhou.
Tratar no Largo da Carioca, 5, 2.°
•andar, sa'a 210, das 14 às ló
fi:rai. Não ae atend. por tale-
fone.

GARÇONS
BAR — Precisa-se de uma còrí-
nheira ou cozinheiro na R. Ado!-
fo Bergamini n. 362. — Tel.: »,
29-1855.

COPEIRO c. pritica de bar. Pre
clsa-se na Av. Gomes Freire n.°
387 — Pedem-se referências. Do.
cumentação completo.
COPEIRO — Precisa-se com pra-
tica, Rua Teófilo Otoni n. 20.
— Centro.
COZINHEIRO ou ¦ cozinheira, bar
e restaurante. Precisa-ss, Rua Se*
nador Pompeu, 144.
COPEIRA com bastante prática de
servir a mesa, para trab, restau-
rante de banco, ord. 60 mil nao
trab. sábado e dom. Rua da As-
sembléia, 98, 3.° and. Tratar das
9 às 11 horas.
COPEIRO — Precisa-se com pra-
tica e documentos — Lanchonete
Canárias — Av. Rio Branco n
133-D - Bar.
COZINHEIRO com prática - Av,
G.lúlio Vargas n. 418, 21.".
EMPREGO EM BAR com pratica
Av. Paranapua n. 16 — Ilha do
Governador.
GERENTE — Bar, churrascaria,
boate, I. Governador — Precisa
t» qua assuma gerência • lodo
o controla sob soa mponsabilí-
dada. Ord. Interessa, lucros. In-
dispensável fiança am dinheiro
um milhão. Troca-sa documentes,
Garanti, reciproca, 23-2883, Ro-
cha.
GARÇONETES - Quitanda, 201
l.° and.'
GARÇOM - Conde de Bonfim
n. 214 — A partir de 12 horas
— Boliche Tijuca.
GARÇOM c/ prática para salão
de bar. Precisa-se na Av. Gomes
Freire, 387. Pedem-se referências
e documentação completa.
LANCHEIRO'- Precisa-se com
pratica de pastéis, salgadlnhos -
doces etc. com documentos,
LANCHONETE CANÁRIAS, Av
Rio Branco n. 133-D - Bar.
LANCHEIRO - Muita pratica de
salgadinhos e doces — Travessa
Ouvidor, 4.
MOÇA para cafezinho c| prótic
- Rua Vise. Rio Branco, 45 -
Centro. Bar.
PRECISA-SE de moça para café
com pratica na Praça Joáo Pes-
soa h. 3.'
PRECISA-SE cozinheiro, com bas-
tante prática para bar. Trntar no
Serviço Nacional de Recensea-
mento. Av. Pasteur, 404 — P.
Vermelha.
PRECISA-SE empregado c| práti-ca de bar. Rua Visconde Maran-
guape n. 18 — Lapa.
PRECISO cozinheiro — Salgadi*
nhos e minutas — General Ca-
nabarro, 119-A

PRECISA-SE de uma senhora que
saiba fazer salgadinhos. Rua do
Catete n. 213.
PRECISA-SE de: cozinheira e lan-
cheira na Rua do Resende, 39-Bar.
PRECISA-SE de um copeiro com
prática. Avenida Rio Branco n.°
40-D.
PRECISA-SE de aiudante de co-
zinha, moça tenha prática do
lanche. Rua Rodrigo Silva n.

PRECISA-SE de um rapaz com
prática de lanchonete, Rua Bar-
reiros n." 190-C, Ramos.
PRECISA-SE de uma garçonete
para pensão com bastante prática,
Rua Buenos Aires, 102, 2.° «n-
dar.

CHOFERES E
MECÂNICOS
AJUDANTES DE MECÂNICO -
Pracita-se com prática am ôni-
bus Di.stl. P.de-t. qu. tenha
ferramenta. Rua Viana Drumond,
45 - Vlla Isabel.
CHOFER — Precisa-se para tra
balhar em uma firma comercial,
numa Rural Willys,, com mais de
5 anos de carteira de habilita*
çãò. Tratar na Rua Tomás Gon
zaga, 41 — Jacarèzlnho.
ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS -
Precisa-se 100% especializado. —
Rua Almirante Cochrane, 13/. —
Tijuca.
LUBRIFICADOR - Precisa-se -
Real S. A. Oficina Auto MecS-
nica e Comércio. Rua do Ria
chuelo, 187-189. — Paga-se bem.
PINTOR DE AUTOMÓVEIS. -
Preclsa-se. Tratar na Av. Brás
de Pina n. 2 155 — Irajá;
LANTERNEIRO - Precisa-se um
bom oficial. Paga-se bem. _t fo-
vor não se apresentar quem não
fôr competente. Rua Pedro Al-
vei n.° 75. Sr. Araújo
LAVADOR e lubrificador de ou-
tos passeio e carga. Precisa-se
_ Rua Proclamacão, 901, com Ar-
tur Fonseca.
LANTERNEIROS - Oficiais com-
petentes, precisam-se na Rua Ba-
rão de Petrópolis n. 417.
LANTERNEIROS BONS - Admito
2 na Rue Júlio do Carmo n. 27

Não tendo crednciais ê favor
nãoi se apresentar.
LANTERNEIRO - Preclsa-s. com

gráfica 
am ônibus, Rua Viana

rumond, 45 - VII. Iiabal.
MOTORISTAS — Pf.cium.1 pa.
ra completar nosso quadra. Mo-
toristas cem prática d. serviço de
ônibus, várias vagas. Salário d.
CrJ 12 340 dlrloi. Rua Viana Dru
mond, 43 - Vila Isabel.
MOTORISTAS - Precisam-se pa-
ra_ trabalhar om ênlbuj. Tratar
diariamente das 8 us 10 horas
com Sr. Acióli. Av. Guilherme
Maxwell, 210 — Bonsucesso.
MOTORISTA DE CAMINHÃO
P-.cisa-M somente pessea honesta
. siri», tem carteira, referências
. prática de multei anos. Apre-
sentar-s» na Rua Carloi Seidl n.
731 - Caju - Retiro - Rio.
MOTORISTA CAMINHÃO F-600
— Necessitamos^ com mínimo de
5 anos, experiência comprovada
carteira, e que tenha trabalhado
firma material de construção. —
Procurar Sr. Fernando, R. Coim-
bra, 264 — Penha Circular a
partir 7 horas da manhã.

COPEIRO PARA BAR E CAFE' cj
pratica — Precisa na Rua Wash-
ínqton n. 51-B.
COPÊIRÕ -~p7e7Í7aTe no Hua
das Marrecas n. 38.

MOTORISTA - PORTUGUÊS -
Solteiro — Oferece-se até 14 h
cu 17 h, muita pratica. Tel. ..
5S-59I8 — chamar Abel após às
17 hora;.
MECÂNICO DE WILLYS - Pre-
cisa-ss na üus Dono Maria n.
22 - íiiuce.

PADARIA - Precisa-fe de 2 aju-
dantes de mesa, cem drcumer.t 3.
Pedem-se referencias. Rua José
des Reis, 1 404.

MOTORISTA - Precisa-
se de motorista. Exige-
se referências. Apresen-
tar-se na Avenida Fran-
klin Roosevelt, 115, gru-
pos 304|305, depois de
9 horas, com carteira
profissional e duas foto-
grafias 3x4.
MECÂNICO DE V. W. - Preciso-
se. Real S. A. Oficina Auto Me-
cínica e Comércio. Rua do Ria
chuelo, 187-189 - Paga-se bem.
MOTORISTA - Preclsa-se com
pratica de particular — Bairro La
ranjeiras. tel. 32-0535.
MECÂNICOS VW - Admite-se
com bastante pratica em Volkswa-
gen. Auto ASA Ltda. Rua São
Crislóvão, 217 - Praça da Ban
deira.
PRECISA-SE de melo oficial pin-
tor de automóvel, na Rua General
Otávio Povoa n. 335 — Vila da
Penha. ' .
PRECISA-SE da mecânicos com-
patentes «tn Scania Vabis. Fina*
ia se* aparecer quem tiver capa*
cidade, Tratar Rua Marechal Fio-
riano Peixoto, 2 574 — Nov.
Iguaçu.

PRECISAM-SE d. eletricistas ¦
lanterneiros competentes para
trabalhar am Empresa d. Ôni,
bus. Tratar Rut Manchai Floria-
no Peixoto, 2 Í74 — Nov. Igua
_u. Evanll.' -
PINTOR de automóveis - Preci-
sa-se profissional competente,
pronto para trabalhar. Rua Lei
te Leal, 135 - Sr. Dutra,
PRECISA-SE de um lanternelro.
Rua Lôbo Júnior n, 883 - Falar
com limo.
PRECISA-SE de um bom lanter-
neiro com muita pratica de Vol-
kswagen. Tratar no Av. Moriti
n. 2 540 - Vlla da Penhs.
PRECiSA-SE de lontérneiro na R.
Tacaratu n. 57 — Rocha Miran-
da.
PRECISA-SE de um oficial ne mo-
tores. Oficina Elétrica Santo Fér-
bara. Avenida Itaoca, 1 197-B —
Bonsucesso.

PRECISA-SE de torneiro o freza-
dor mecânico na Rua Miguel de
Frias n. ii — Carlos Soares.
PINTOR DE AUTOMÓVEIS - Pre-
clsa-se de melo oficial na Rua
Barão de Petrópolis n. 417.
POSTO DE GASOLINA - Pred-
sa-se de dois lubrifleadores com
todos os documentos — Estrada
dos Bandeirantes n. 130 — Ja-
carepagué — SHELL.
PINTOR DE AUTOMÓVEIS -
Precisa-se de oficial na Rua Vis-
conde de Santa Cruz, 110, Enge-
nho Novo.

DIVERSOS
CAIXA — Preclsa-se com muita
prática de padaria. Rua S. Sal*
vador, 87. laranjeiras.
ATENÇÃO — Precisa-se um caixel
ro com pratica para Tinturaria, na
Rua Figueiredo Magalhães, 741
— Loja L. '_______
CAIXEIRO de balcSo de padaria— Precisa-se com pratica na R
Siqueira Campos n. 117.
CAIXEIROS — Precisam-se com
bastante pratica de padaria, na
Rua Conde Bonfim, 804.
CARREGADOR - Precisa-se dê
dois com prática em transpor
te de resmas de papel. Tratar
na Rua Alexandre .. Mackenzis,
7ó - Centro.
CAIXEIRO com muita pratica -
Preclsa-se paro podaria na Av.
Suburbana n. 7 346 — Aboli-
Ção. -
COBRADOR - Precisa-se com
multa prática. Apresentar-se no
Av. Rio Bronco, 257, ss|l 713-15,
de 9 ás 12 horos.
ESCAMADOR -.Precise-s» de es-
mador, preferência more na
Zona Sul. Sal. NCrS 120.00. Exi
glmos referências. 7r_i_., com o
Sr. Osvaldo, Rua Bolivar, 70, das
15 ás 18 horos.
ESTOFADOR - Precisa-s» eò
quem tenha pratica em estofar
cadeiras de tubo, com documen-
tos, na Rua Frei Caneco n. 117

PRECISA-SE de duas moças de
boa aparência para trabalhar
meio expediente — Atende-so a
portir das 14 horas — Largo do
Campinho n. 9, sala 102, — Sr.
Marcos.
PRECISA-SE para expedição aa
um rapaz que conheça material
elétrico — Tratar na Rua Ana
Néri n. ÓQ6 - S. Fco. Xa-
vier.
PRECISA-SE taixa com prática
Marcado d* cereais. Rua Ana Na-
ri n. 41, asq. Rua Sáo Luiz Gon-
xaga. Largo do Pedregulho. Sio
Cristóvão.
PADARIA — Precisa-se de entra-
nador que saiba paletar na Rua
São Luís Gonzaga n. 2 383.
PADARIA — Precisa-se de um
caixeiro com pratica na Rua An*
gélic. Mota n. 23-A — Olo-
ria.
PRECISA-SE de uma mocinha p|
trabalhar em pensão todo respel*
to, dorme no emprego. Folga
domingos • feriados — Rua da
Alfândec-a n. 191 - Sob.
PRECISA-SE da caixeiro <| prática
padaria. — R. Anita Garibaldi ni
Í3-B.
PRECISA-SE de eiudante de for-
no com pratica na Rua Conde
de Bonfim, 804.

GRANDE OPORTUNIDADE
VENÇA NA VIDA A CURTO PRAZO, COM ENORMES

POSSIBILIDADES DE CARREIRA
DamQS rigorosa assistência técnica permanente.
Exige-se: Curso Secundário; Idade entre 24 e 50 anos; Boa apresentação; Vontade determinada

de trabalho.
Possibilidades mínimas de Cr$ 2 100 000 mensais.
Apresentar-se HOJE, quarta-feira, dia 8, com documentos, no horário das 10 às 19 horas à Srt.a

J0RZIRA, AV. PRES. VARGAS, 435 - 16.° ANDAR. (P
PRECISA-SE de caixa ou m6;a
com pritica de padaria. Rüa Teó-
filo Otôni n. 137-B - Centro.
PRECISA-SE de ajudante de mesa
qua saiba fornear. Av. João RI-
beiro n. 67. — Pilares.
PRÉCISA-SE r'~  

'

pratica de brim para tinturaria, I
na Rua Júlio de d.,
15-A.
PRECISA-SE de 2 empregado» p|

Codariu, 
1 p| aiudante de interior

em pratico e um balconista
bem pratico, Rua Lôbo Júnior n.
1 036.
PRECISA-SE de mestrinho padel-
ro, com prática. Paga-se bem na
Rua Francisco Portela n.° 205 -
Guadalupe.
PRECISA-SE de uma moca de boa
aparência para exercer as fun-
ções de discotecária e atender
telefonemas em restaurante de
luxo. Damos instruções necessá-
rias para adaptação ao serviço.
Tratar na Av. Frank'in n---*.

velt, 194-A. Restaurante Vendo-
me com o Sr. Pinto. ,
PRECISA-SE mofe ou garota paro
pensfio familiar, que durma no
emprego. Paga-se bem, à Rua
Antunea Maciel, 202 — SSo Cris-
tóvão. ¦
PRECISA-SE de: uma empregada
para serviços simples de pen-
sõo — Paga-se bem — Tratar na
Frei Orlando n. B, em frente á
Rua do Senado
PRECISA-SE de 1 caixeiro para
armazém, liquido e comestíveis,
na Rua Costa Barros, 20
RAPAZ ATIVO para serviço do
entregas ¦— Precisa-so, na Rua
Nári Pinheiro n. 29B.
RAPAZ PARA ENTREGAS EM
TRICICIE - Corri carteira de
ttiBlor. Preciso. Rua Buenos Al-
res n. 122.
RAPAZES - Preclsa-se de 20 a 25
anos, que saibam andar de bici-
dota, carteira assinada por outra
firma com mínimo de 1 ano, R.
Ipiranga, 33 — laranjeiras.
SERVENTE com pritica de móveis
— Precisa-se na Ri-a do Matoso,
154, com Sr. lourival.

Auxiliar de
escritório

Precisa-se para admissão ime-
diata, que tenha curso ginasial,
se|- exímio datilografo e fir-
me em cálculos. Idade alé 30
anos. Apresentar-se na Av.
Princesa Isabel, 323, 2.»
dar — Copocabana. (P

Almoxarife
Admite-se elemento dinâmi-

co, idade oté -40 anos com co-
nhêcimentos básicos de escri-
turaçüo, compras e alrnoxari-
fado; Apr_seritaT.se •" na- - :*Av.

Princesa Isabel, 323, 2.° an-
dar — Copacabana.

(P

Boy

EMPREGADO para servente, linv
peza e portaria. Rua Carlos Sam-
paio n. 106.
ESÍOFADOR - Preclsa-se na Rue
da Passagem n. ÍI6 — Bota-
foco.
FAXINEIRO - Precisa-se, compe-
tanta a com referências. Ordena-
do à combinar. Tratar na Rua En-
gon heiro Alfredo Duarte, 450 (en-
trar na Rua Eurico Cruz). — Jar.
dim Botânico.
FARMÁCIA - Precisn-se rapaz
com prática para auxiliar de bal-
cão e serviço de sorvente. Exi-
gem-se referências. Rua Acre, 38.
FAXINEIRO - Precisa-se na Es-
trada Velha da Tiiuca n.° 93
— Dão-se coso o comida. Pe-
dem-se referencias.
FARMÁCIA — Procisa-ae de mo-
ça com boa aparência, polida pjtrabalhar na caixa - Exigem-se
referencies, pref. more no Zona
Zul - Barata Ribeiro n. 5600.

FUNCIONÁRIO p| dep6silo - Pre-
cisa-se de um com comprovada
experiência. Idade oté 35 anos.
Mínimo de dois anos de carteira
assinada em uma sé firmo. Trazer"Curriculum Vitae". Apresentar-
se na Rua Sete de Setembro, 66,
S.° andar - Das 11 is 12 horas,
com o Sr. Morais.
MOÇAS E SENHORAS - Preci-
sam-se para fábrica do cabao
na Rua Delfins Enes n. 63 —
Penha.
MENSAGEIRO para Hotel - Pre-
clsa-se com pratica, c-nneclmemo
de Inglês. Referencias, na Rua
Republica do Peru, 305.
MERCEARIA - Precisa-j» de 1
menor com pratica do balcSo
- Rua 24 de Mein n. *>".

MOÇAS E RAPAZ - ...an-tes
até 16 anos, precisam-se 2 mo-
çns e 1 rapaz de boa aparên-
citi. Sai 716 horas e folga seba*
do e domingo. Preferencia a
quem tiver pratica, morar perto
e vier com responsável. TratBr
no Rua do Rosário n. 102, ati
9 horas.
MOÇA - Precisa-se para caixa
de mercearia na Rua Guatá. 104.
MÔÇAS E SENHORAS - Preciso-
mos. Pagamos bem — Almôco e
condução por conta da firma -
Tralar Rua Acre, 47, sl 810,
Copeiro com pratica — Preci-
sa-se, bar na Rua Ministro Vivei-
ros de Castro n. 41.
ORDENADO FIXO - Cr$ 250000
pessoa com pratica em molda-
nem de plástico, serviço fácil,
basta apenas conhecimentos pro-liminares — De preferencia que
|á tenha trabalhado em ca ...j
de amplitel — Tratar na Rua
Campos da Paz n. 111, cl 2 -
Rio Comprido

Preclsa-se, com experiênclo,
bastante ativo, 14|l6 anos, pa-
ra escritório de firma indus-
trlal. Apresentar-se à Av. Prin-
cesa Isabel, 323 — Salão 201
— Copacabone. (P

Auxiliar para escritório
Precisamos, com prática de faturamen-

to e outros serviços. Cartas do próprio pu-
nho com pretensões, idade e referência
para a portaria deste Jornal, sob o n.°
426 327.

Cronometrista
Precisa-se para fábrica de

móveis, Ruo Teixeira de Aze-
vedo, 86 (perto do Largo do
Abolição), Américo.

Com prática de
DKW

Preclsa-se para trabalhar em
frota de táxi, lanterneiros, me-
cênicos e pintores. Tratar Av
Radial Oeste, 135 — Posto São
Sebastião e Maracanã,

Conferente
Precisamos com prática para

trabalhar em empresa de trans-

porte dc cargas, exigimos ex-
periência comprovada e sóli-
das referências. R. Sargento Sil-
va Nunes, 144 — Sr, Herminio.

Estenógrafa
com prática

Preclsa-se, trotor na Rua A!
varo Alvim, 21 — 17° ondar -
Sr. Pedro - FAMAFILMES, Das
8,30 às 12,00 a dat 14,00 às
18,00 hs.

Família
estrangeira

Precisa de cozinheira e ar-
rumadeira. Praia do Flamengo,
172, 5o andor. Fone 25-9645.

PADEIRO - Amarelelro - Precisa-
se. Paga-se bem, na Rua das La-
ranjeiras, 366.

Lanterneiros
Precisa-se de lanternelro com-

petente e um meio-oficial, óti-
mo salário. Apresentar-se à Ruo
Bento Lisboa, n° 116 — REDI
S/A.

VENDEDORES
Cr$ 1.200.000

y (NCr$ 1.200)
Grande Empresa Nacional, com sede no Rio de Janeiro e Filiais em

todo Brasil, oferece excelente Oportunidade no seu quadro de vendedores.

PROPORCIONA;
Possibilidades reais de ganhos acima de Cr$ 1.200.000 (NCr$
1.200). ''

Curso de Preparação e aperfeiçoamento profissional remunerado.
Emprego efetivo, registrado em Carteira, 13.° salário, Férias Re-
muneradas, etc....

Prêmios e possibilidades de promoção funcional.

PEDE:
Dinamismo
Capacidade de iniciativa
Boa apresentação
Idade entre 25 e 45 anos

Para entrevista e seleção, apresentar-se HOJE, dia 8, no horário de
8,30 hs. às 11,00 hs. e das 14,00 hs. às 16,30 hs. à

RUA MIGUEL COUTO, N.° 105 - 3.° andar - PROCURAR O SR.
FÁBIO CAPELLI

COBERTURA PUBLICITÁRIA PERMANENTE EM TODO 0 BRASIL

Operadores Ruf
r

Precisa-se com prática e conhecimen-
tos contábeis.

Tratar à Rua Sacadura Cabral, 103 ¦—

6.° andar. C/ Sr. Altino. (P

Banco
Admite auxiliar de contabilidade com

conhecimentos de máquinas Audit — Oli
vetti.' Oferece ótimo ambiente dé trabalho;
salário compensador e boas gratificações
semestrais. Exige prova de conclusão do
curso Técnico em Contabilidade ou equiva-
lente. Cartas para a portaria deste Jornal,
sob o n.° 335 087.

Moça
Contabilidade

Precisa-se, com prática, es-
crevendo à máquina. EMPRÈ-
SA PROPAGANDA Sino. Av. Rio
Branco, 128 — 15.°. De 9 às
He de 14 às 17 horas.

Moça
Precisa-se tendo boa aparên-

cia e prática caixa de loia. Rua
Vol. da Pátria, 360.

Mecânicos
Precisa-se, de preferência

com conhecimentos de, auto-
móveis SIMCA. Salário de acôr-
do com a capacidade. Rua Ben-
to Lisboa n. 116 — REDI SJAJ

Motorista
Preclsa-se com bastante prá-

tico para trabalhar com cami-
nhão com materiais de constr-

São. Rua Vol. da Pátria, 360.

Precisa-se
Moço para escritório que

aiba tirar notas fiscais a má-
quina serviço geral* de escitó-
rio, exige-se prática, favor, só se
apresentar quem preencher os
requisitos acima. Av, Almirante
Barroso, 72 s/-!01.

Precisa-se
modelista

Malharia para camisas, blusas,
shorts e vestidos. Tratsr Gil-
fort. S|A. Telefones: 49-3769
ou 29-3845. Falar com Sr. Clau-
dio.

Relações
Públicas

Praclsa-se de funcionários

Rua Eduardo Jansen, 4 — Pra-
ça Mauá. Expresso dc Enco-

mendas Guanabara LTDA.

Relações
licas

Para estabelecer contato c|
as maiores empresas da Gua-
nabara, NCr$ 160,00 fixos e
mais comissões. Somente 3 va-
gas para pessoas de persona:
lidade c| possibilidades de
acesso è cargo de chefia, En-
trevista c| Dr. Vianna, à Rua
Senador Dantas, 76 — 4.° an-

Secretária
Admile-se, que exímia da-

Hlógrafa com experiência co*
provada' e noções gerais de
serviços.de escritório. Apresen-
tar-se r,a Av. Princesa Isabel,
323, 2.°. andar — Copacabana.

(P

Vendedores
Homens de 20 a 30 anos c|

ginasial.. Fixo x Comissão. Dá-
se treinamento e clientela, —
Ramo industrial. Apres. hoie.
Rua Riachuelo 381-A, sob.

PADARIA - Precisa-se ferraman-
teiro com pratlci servido noturno
ne Rua Siqueira Campos, 65-A.
PRECISA-SE de maças maiores e
mencres. Tratar no Laròo do Cam-i
pinho n. 9, s| 101 - Hélio
PRECISA-SE detellzador que saia
ciclista a dê referencias. Tratar
das 9 ít 11 horas, na Rua SSo
Salvadcr, 17, não te atende paiotelefone
PADARIA - Precisa-se de caixel-
ro de balcão com pratica. Rua
S. Clemente, 104.
PADARIA, caixeiro com pratica
de baicSo de padaria, precisa-
sí, na Rua Bolivar, 92 — Copa-
Cabana — Pcsto 5.
PENSÃO — Prtcisa-se ajudante,
Rua Marechal Aguiar, JB — Ben-
fica.
PRECISA-SE de um cortador pa-J
ra trabalhar num sçeugue. Estra- L
da Rio do Pau, 21, Anchieta. \

COCA-COLA REFRESCOS. S. A.
Admite os seguintes profissionais:

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, COM
PRÁTICA COMPROVADA EM CARTEIRA PROFISSIO-
NAL.

Apresentação com documentos, na Estrada de Itararé,
1071, ao Sr. ROMEU. (P

Chefe Seção de Pessoal
Precisa-se com bastante prática, atua-

izado em Leis Trabalhistas, fundo de ga-
rantia de trabalho etc, para firma do ramo
de construção. Solicitamos informarem em-

pregos anteriores. Cartas com pretensões
para a portaria deste Jornal, sob o n.°
321 393.

Datilografa
Firma brasileiro-amerieana de enge-

nharia, com escritórios no centro, necessita
de datilografa muito competente, também
para serviços gerais de escritório. Instrução
secundária. Dá-se preferência a quem tam-
bém possua conhecimentos de inglês. Sa-
lário condizente com as habilitações. Guar
da-se sigilo. Marcar entrevista pelo tel. .-..
42-2144, com o Dr. Pereira.

Motorista particular
Precisa-se bem educado, para família

de tratamento. Prática mínima de 5 anos.
Idade mínima 40 anos. Tratar na Rua Araú-

jo Porto Alegre, n.° 36 - Grupo 1 Í09. (P

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

Precisa-se
AUX. TÉCNICO DE PESSOAL: Idade:

21 a 35. EXIGIMOS: ginasial completo, ex-
periência comprovada (2 anos) em serviços
de pessoal, conhecimentos do Estatuto dos
Funcionários Públicos Federais e sua Legis-
lação complementar e da CLT.

ESCREVENTE DATILOGRAFO: Moças
- Idade: 18 a 25. EXIGIMOS: ginasial com-
pleto e experiência em serviços datilogra-
ficos. Maiores detalhes: Tel. 32-8066 ¦—
R. 28.

Sauer S.A.
Indústrias Mecânicas

Oferece oportunidade a:
RETIFICADORES - FRESADORES

- TORNEIROS -
(SEMANA DE 5 DIAS)

Rua Figueira de Melo, 313

Secretária Steno-Datilo
em Inglês

-¦ 
•

Procura-se perfeita secretária para
uma agência de viagens trabalho de 5 dias.

Escrever com detalhes para a portaria
deste Jornal, sob o n.° 335 323.

Técnicos de administração
Precisam-se de profissionais com cur-

so superior de administração e experiên-
cia em implantação de serviços, para via-
jarem aos Estados, com passagem e diárias
pagas. Pretensões e "curriculum vitae" pa-
ra o n.° 426 803, na portaria deste Jornal.

Wek io
ADMITE

9

O

Caixas com prática extração de notas
fiscais recibos, carnets. Datilografia e
boa caligrafia (exige-se carta de fian-
ça).
Pintor a pistola para geladeira, auto-
móveis etc.
Tratar Depto. Pessoal. Rua Buenos Ai-

res, 294 das 9 às 12 horas.

(p

Vendedores f
LIVRARIA EDITORA SÜL AMÉRICA,

Oferece oportunidade a profissionais e aos
novos no ramo a ingressarem em seu quadro de
ivendas. Estamos, em nosso catálogo, com obras
de fácil venda e grande procura, tais como Dic.
Melhoramentos, Dic. Inglês Michaellis, Dysnelân-
dia e mais 20 outras obras. Tratar à Rua da As-
sembléia, 93, sala 303, com o Sr. Furtado.

_'¦'
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* ANIMAIS E AGRICULTURA O UTILIDADES DOMÉSTICAS ® MÁQUINAS E MATERIAIS © DIVERSOS

G
LUIZ octavio pires leal

Os galpões para reprodutores Shaver que a Gran-
ja Guanabara está construindo cm sua nova uni-
dade, em Ilaipava, têm 100 metros dc comprim.cn-
to, paredes ripadas, lanternim plano c corredor
central de serviço. A planta básica dos galpões foi
idealizada pelo próprio Sr. Roberto Bebiano Cos-

ta, presidente da organização.

CONSELHO NACIONAL DE AVICULTURA —
Os avicultores de todo o Pais esperam que o nô-
yo Ministro dai Agricultura, Sr. Ivo Arzua, ins-
titua um Conselho ou Comissão Nacional da Avi-
cultura, diretamente ligado ao seu gabinete, e
que funcione como órgão de i assessoramento, in-
cumbido do planejamento e do desenvolvimento
dá avicultura, visando popularizar o consumo de
ovos e de carne de aves, em substituição à car-
me bovina que, cada vez mais, deverá ser produ-
to de exportação.
CHINESES FORAM OS PRIMEIROS — Escritos
que datam de 1400 anos antes de Cristo provam
que os chineses dedicavam-se à criação dè gali-
nhas não só para serem sacrificadas em homena-
gem aos deuses, mas também para lhes aprovei-
tarem a carne. Os chineses e os japoneses foram
os primeiros povos a reconhecerem a importan-
cia econômica dai avicultura. A galinha domésti-
ca é originária da Asla, de espécies selvagens ain-
da hoje representadas na sua fauna. Admite-se
que as diferentes raças existentes derivam do ga'-
lo bankiver, que tem ampla distribuição. geográ-
ficai, encontrando-se desde a Índia até a Indo-
China e nas Ilhas do Arquipélago de Sonda: do
Gallus sonerati, do Indostão, e do Gallus lafaieti,
da Ilha de Ceilão. Parece que foram os comba-
tes de gaios o principal motivo da domesticação
da espécie e da sua disseminação.
FALTA DE PROMOÇÃO. — O mercado poten-
ciai para produtos avicolas no Brasil é enorme.
Mesmo nas grandes cidades o consumo de ovos é
muito baixo e o de carne de aves menor ainda.
Uma pesquisa de mercado, mandada íazer pela
Agropomoções em São Paulo e na Guanabara,
-único trabalho sério realizado sobre o assunto até
agora e financiado pela iniciativa privada, mos-
trou os motivos desse baixo consumo. £ incom-
preensível que os produtores, comerciantes e in-
dustriais avicolas ainda não se tenham reunido
para, somando esforços, contratarem os serviços
de uma companhia de publicidade visando pro-
mover o consumo de produtos avicolas em todo

Pais.
ARGENTINA JA EXPORTA — Na última safra,
«i Argentina exportou, para a Itália e para a Ho-
landa, 133 mil caixas de ovos, com 30 dúzias ca-
da. Em poucos anos a Argentina passou de im-
portadora a exportadora de ovos graças ao gran-
de progresso técnico' que se verificou neste país.
UM MILHÃO DE POEDEIRAS! — Julius Gold-
unan, proprietário da Egg City, em Moopark, na
Califórnia, é provavelmente o maior avicultor do
mundo, em sua especialidade: produção de ovos
de consumo. Goldman, imigrante alemão, possui
um milhão de aves em produção.
NOVOS PRODUTOS PARA A AVICULTURA —
Os Laboratórios Vineland, de origem norte-ame-
ricama e especializados em produtos paia a avi-
cultura — nos Estados Unidos produzem 40% dos
produtos, fornecidos aos avicultores — estão mon-
itándo filiai no Brasil. Inicialmente, fabricarão,
apenas, alguns de seus produtos mais importan-
tes: desinfetantes, sulías, antibióticos e vermífu-
gos. Num futuro próximo a organização produzi-
rà também suas famosas vacinas.
NOVA GRANJA — Construção de 10 mil metros
quadrados de galpões para aves e incubatório
com-, capacidade para produzir, mensalmente, 300
mil pintos e fábrica de ração autíjmática Big-
Dutchman é o plano do Sr. Svend Hvenegaard
para a sua nova granja de Varginha, em Minas
Gerais. O projeto compreende a aplicação de 800
milhões de cruzeiros e será financiado pelo Ban-
co ; Nacional do Desenvolvimento Econômico. A
inova unidade está nascendo em conseqüência da
necessidade de ampliação da Granja Trevo Avi-
cola, de Resende — produtora de pintos Hy-Line
— e de propriedade do Sr. Hvenegaard.
JACAREPAGUÁ TERÁ ABATEDOURO AUTO-
MÁTICO — O Sr. Paulino Blanco de Dios,. pro-
prietàrio de uma moderníssima granja produto-
ra de frangos de corte — em Jacarepaguá — es-
tá montando um dos maiores abatedouros auto-
máticas do Pais, que usará equipamento impor-
tado dos Estados Unidos. Na opinião da revista
Avicultura Brasileira, o abatedouro atual do Sr.
Paulino — não automático — é o que paga me-
lhor aos fornecedores dé frangos.
ORGANIZAÇÃO SOCIAL — Interessantes estu-
dos foram feitos nos Estados Unidos, com rela-
ção ao comportamento das aves num lote de ..

000 poedeiras criadas no regime de cama. O es-
tudo visou a compreensão dos fenômenos sociais,
que, a exemplo do que ocorre com as abelhas e
as formigas, sabe-se que existem também entre
ei aves. A hierarquia social entre as galinhas
manifesta-tse pela relação entre o número de bi-
cadas que determinada ave dá em suas compa-
nheiras e o número de bicadas que recebe delas.
Quanto maior fôr a primeira parcela e menor a
segunda, tanto mais importante, socialmente, se-
rá a ave.
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ANIMAIS
CAVALO — Vendo dois, do mon-
taria, pela melhor oferta. Ver na
Rua Cmte. Rubem Silva, 105, Ja-
carepaguá.
COLLE - Filhotes com 30 dias dc
nascido. Vende-se. Av. Demo-
cráticos, n. 303, Higienópolis
Bonsucesso, com o Sr. Orlando.
CANIL REPE DOG - Vendo fi
lhoto miniatura PINSCHER, fê-
meas — Telefone 34-4423 . Crí
75 000.
O JORNAL DO BRASIL instalou
om Campo Grande, na Av. Ce-
sário do Melo, 1 549, junto -à
Guandu Veículos, mais uma agên-
cia para recebimento de anúncios

assinatura.

TRATORES E
AGRÍCOLAS

IMPLEM.

TRATOR FORO 1951 - Modelo
9N, equipado com arado e piai-
DACTILÓGRAFA - RECEPCIO-
na. Tratar Evanil. Tel.: 2327 ou
2328.

Tratores - aluguel
Executamos sorvlços de ter

raplcnagern, desmonto, ater-
ros, loteamento etc. Trotar pe-
lo tel.i 28-5328. (P

GELADEIRA - Ótima, americana
Urcjente. 90 mil ou Fngidai-

re, nova, retilinea, luxo, viagem
R. Eduardo Rabocira 53, Eng.

Novo.
GELADEIRA GE - Duplex, ameri-
cana, 12 pés, modelo luxo, estado
de nova. Vendo motivo de via-
gem. Raul Pompéia, 152, ap. 303
— Copacabana.
GELADEIRAS Frigidaire, GE, Kel-
ylniitor e outras marcas, funcio
nando otimamente, vendem-se
urgente. Rua Senador Dant...
n. 19, sala 205. Tel. 22-5700.
GELÀDEÍRÃS - Vendo várias co
mo Brastemp, GE, Frigidaire,
Climnx, a# partir de Cr$ MO. Rue
da Conceição, 145, sobrado, ac
lado do Colégio Pedro 11.
GEIADEIRA Gelomatlc, 7 pés -
Perfeito estado. Vende-se urgen-
te. NCr$ 150,00. Rua do Ria-
chuelo, 44, 3.° andar, s. 306.
GELADEIRA Frigidaire 8,5 pés,
ótimo estado, gelando bom. Von»
do 180 mil. Rua Edmundo Lins
n, 38 ap. 303, prox. Siq. Cam.
pos — Copacabana.

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

IMÓV. - DECORAÇÕES

ATENÇÃO — Compro moveis
usados. Tel, 48*4119, que com*
prarel dormitórios Chipendale!
Rústico, moderno ou Império e
salas conjugadas, claras • , mo-
dernas • Império — Pago bem
o atendo répido ._Te|._4S-4119
ATENÇÃO — Compra-se móveis
usados da salas dormitórios mar
fim, cavlúna. Império L. V. jaca-
randó, rústicos dormitórios chi-
pendale • coloniais. Paga-se bem.
Atende-se urgente em toda Cida*
de. Tel.: 324111.
ATENÇÃO — Compram-ss móveis
usados de salas, dormitórios, mar.
fim, cavlúna Império l. V, ja*
carandá. Rústicos, dormitórios
Chipendale Colonial. Paga-se bem.
Atondo-se em lôda a Cidjdo. Tal,:
22-0967.
ATENÇÃO — Compram-se móveis
usados, precisa-se de grende
quantidade do dormitórios.» salas
de {antar chipendale, pau marfim,
caviuna. Luís XV, rústicos o
lonlals. Paga-se o valor máximo
o atende-se rápido em qualquer
bairro. Tel. 48-0148.
ATENÇÃO — Compram-se móveis
usados, precisa-se de grando
quantidade de dormitórios, salas
de jantar Chipendale, pau mar-
fim, caviuna, Luiz XV, Império,
Jacarandá, rústico, colonial. Pa-
ga-se o máximo. Atando.s*> na
hora - Tel. 48-4558.
ANTIGÜIDADES - Sino de bron-
ze, antjquíss. Vendo e 1 como-
da, cama e lavatorio c| már-
mere Carrara relógio 8 muito
antigo - 25-2630.
CHIPENDALE - Dormitório de ca.
sal, rnuito bonito e em ótimo
estado, pof Cr$ 150 000 e uma
sala de iantar no mesmo estilo.
Cr? 100 000, juntos ou separados.
Rua Haddock Lobo, 181.

SAIA DE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em estado de
nova. Vendo por Cr$ 150 mil.
Rua Haddock Lobo, 303-C,
SALA DE JANTAR - Chipendale
conjugada, clara,, maciça — Cr$
150 000 para desocupar lugar. —
Rua Haddock lobo, 181.
VENDE-SE excelenta coniunto de
móveis. Colonial, por motivo de
viagem, Rua do Resende 113, ca
ia 36, ap. 201 ¦
VENDO cama beliche madeira Pa-
raná 50 mll — Miguel Lemos,
106, ap. 301.
VENDO — Cama beliche, pau
marfim, 2 gavetas, 58-0819.
VENDE-SE um armário embutido
desmontável, com 3,45 m com*
primento, portas em decapê c
dois armários de pau marfim me-
dindo um 2,26m e outro l,22m,
todos de ótima qualidade. Tratar
à Rua General Artigas n.o 72
Tel. 47-7132.
VENDO conjunto de sala moder-
no com mesa console, ó cadeiras
estofadas, bufete, bar e cadeira
do papai. Rua Toneleros, 137,
Sr. Manoel.
VENDO ume mosa de iacaranda
redonda, de abrir, com 4 cadeiras
mineirinhai. Um sofá de espuma
e uma mesa de centro com Iam*
po de mármore. Rua Barata Ri-
beiro, 678, com o João porioir-o»
VENDE-SE dormitório de casal
cala de jantar, tudo 120 mll. Ver
Rua Pará, 2ô2, casa 7, Praça
da Bandeira.
VENDEM-SE móveis usados de
sola e quarto de todos os tipos
e peças avulsas. Rua General Ar-
tigas, 325-D — Leblon.
VENDEM-SE moveis de sala em
bom estado. Rua Ana Néri 680.

COLCHÃO DE MOLAS PRODEL -
Ortobel, pronta entrega, abaixo
da_tabo1a. 28:9040_e_58-1451.

BARATÍSSIMO""- Vendo dormitó"-
rio para cassl, estado do novo,
per Cr$ 150 mil e uma sala com
bar espelhado, juntos ou separa-
dos. Rua Haddock LSbo, 303-C.
CHIPENDALE - Dormitório para
casal cm eslado novíssimo, por
preço baratíssimo, sala do mos-
mo estilo, apenas Cr$ 155 mil
juntos ou separodos. Rua Had-
dock Lobo n. 303-C.

DORMITÓRIO - Moderno, arm
3 porcas, colchão, etc, mot. noi
vado desfeito. 100 mil e 1 ven*
tilador 70 mil .Tel. 46-2203. -
Ana.
DORMITÓRIOS - Estado novos.
Salas jantar iguais. Vdo. barato.
Pres. Vargas, 2 963-A.
DORMITÓRIO — Vende-se em per-
feito estado. Ver e tratar na Rua
Uruguai, 377, ap. 302.
DORMITÓRIO - Vendo urgente,
em legítima caviuna, novo sem
uso, por' apenas 225 mil. Rua
Catete, 46, ap. 1, de 2.a a ó.a
f., a qualquer hora. ^^
DORMITÓRIO CHIPENDALE, com-
pleto, claro, gavetas curvas. Está
como novo — Artigo de luxo —
Vende-se muito barato. Rua Had-
dock Lobo, 181-B.
DORMITÓRIO - Modorno p| ca-
sal, muito bonito, em marfim ou
caviuna, igualzinho a novo. Sala
do mesmo estilo. Vendo p| preço
vantajosíssimo, juntos ou separa-
dos. Rua Haddock Lobo, 303-C.

VENDEM-SE moveis que guarne-
cem ap.: dormitório casil e sa»
la de jantar em jacarandá, ca-
deiras medalhão, arca com três
portas, console — Barata Ribeiro
n. 726 - ap. 404.

GELADEIRA General Eletric, 12
pés, retllinea, porta tjnanunda,
pedal, nova, na garantia, vendo
420 mü. Rua Hilário do Gouveia
30|303 - Copacabana.

GELADEIRA BRASTEMP 10 pis,
congelador inteiriço, prateleiras
na porta. Vendo, ótimo estado,
NCrS 230. Rua Xaxier da Silvei-
ra 40, ap. 401. Tel.: 36-3652
GELADEIRA GEIOMATIC a que.
rosene, embalada. Vando para
desocupar lugar. Av. 28 d* Se-
tembro n. 313. — 38-5145 • ..
58-'.;«.

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 - Tel. 23-3957.
TÉCNICO — De geladeira, ar con-
dicionado, tôdas as.marcas c pin-
tura no local, c| garantia. — Não
cobramos visita. Tel. 27-7589 -
Antônio.
TÉCNICO geladeira, ar condicio-
nado. Conserto no mesmo dia e
locsi, com garantia, Tel. 23-3652.
VENDE-SE refrigerador marca Kel-
vinator em perfeito funcionamen*
to. Preço de ocasião. NCr$ ..
150,00. Rua Estremadura, 37 ap.
201. Irajá. Conjunto Residencial
de Água Grande.
VENDE-SE -
ciai 6 portai,
polis. Km. 14
xlas — Sr. Dininho

Igreja).

Geladeira comer-
Estrada Rlo-Petró-

Pilar — D. Ca-
(Em frente

STANDARD Jóia 11", na emba-
iagem, c. garantia fábrica. Cr$
380 mil¦ Av. Copacabana, 610-J.
STANDARD Electric 19", c. ga-
rantia fábrica, Cr$ 450 mii. Av.
Copacabana, 610, loja J.
TELEVISÕES de 17, 21 e 23 po-
legadas, portáteis e de mesa,
funcionando, várias marcas, o
partir de 120 mil. Av. Gomes
Freire, 176, sala 902.
TELEVISÕES Standard Electric,
GE, Philco, Semp, Emerson e
outras marcas, de 17, 21 c 23
pol., e portáteis. Vendem-se a
partir de 150 cruzeiros (novos).
Senador Dantas 19, sale 205.
Tol. 2-5700.
TELEVISÃO ¦"— Liquidamos 100
televisões, tôdas revisadas, per-
foito -funcionamento, diversas
marcas,*a partir de 100 mil -
Ponto Sonoro, Rua Mayrink Vei*
ga 11, sala 302.

MAQUINA DE LAVAR Bendix,
Giromatic, superluxo, pouco uso
Cr$ 290 mil. Avenlda Ccpacaba
na 610-J.
MAQUINA DE COSTURA VIGO-
RELI — Zigue-zague, gabinete,
marfim. Vendo 115 mil. Rua Ge-
neral Caldwell, 265, ap. 102. -
Cruz Vermelha.
MAQUINA de lavar Bendix Eco
nomat, funcionando 100%, só
hoie, 150 mil. Ru» Edmundo
Lins n. 38. ap. 303, prox. Siq
Campos *— Copacabana. '
MAQUINA LAVAR - Vendo 1
Bendix, mod. WGH, c| pouco
uso. Preço 200 000. Rua Antônio
Vieira 17, ap. Ó03 — Leme

TELEVISÃO 21 pol., de mesa,
verdadeiro cinema nos 5 canais.
Vendo urgentíssimo, 1Ó0 000. —
Rua Taylor, 31, ap. 624. Glória,
TV ADMIRAL 19" modelo recon
te 27 00 TV RCA 9" com emba
lagem própria. 18,00 cruzeiros
novos — Rua Barata Ribeiro 411
ap. 202.  
TV 21" Teleking Imagem o con
servação como nova, urgente -
160,000 — Rua Barata Ribeiro
411_ap._202.
TV EMERSON 21 - Pol: boa, f âr-
mica, vendo 210,00. Um grava-
dor portátil 110,00 e um Geloso
320,00. Tcl, 30-4906.
TELEVISÃO Philco 21" console,
fino movei 250 mil. Rua do Ria-
chuelo 14B, ap. 805.

APRENDA em poucas aulas a fa*
zer peruca, cl lios e unhas pos-
tiças, limpeza de pele, maqui-
lagem, depilação 

'— 
Aulas indivi-

duais — Vendo peruca — Rua
Barata Ribeiro, 87, sobreloja 201
Procure (Tânia) cabelos natural e
sintético p/ revenda.

TV 23" Sibeal Videovision como
nova, em tudo, imagem comple-
ta, 30,00 - Rua Barata Ribeiro
4911 ap. 202.
TV PHILCO 19" recem-importa
da, 350 no TV GE 14" cl nova
Cr$ 180, no. — Barata Ribeiro
185, ap. 601. Pr. Arco Verde,
TELEVISÃO Phillips, último modê
Io, nova. 'Facilito com pequena
entrada. R. Maria Amália, 382 —
58-9887, Dona Aracy.
TV STANDARD ELECTRIC - Mod».

[óia portátil, nova. Vende-se.
Trotar Rua Senador Vergueiro, 2,
ap. 605.
TELEVISÃO SILVERTONE - 17'
Func. n| 5 canais. Vendo 135
mil. Rua General Caldwell, 265,
ap. 102 - Cruz Vermelha.
TV SONY - 5 e 9 polegadas,
na embalagem, Cr$ 650 mll, c,
pilha corrente, outros modelos.
Av. Copacabana, 610,J.

VENDE-SE geladeira Norge, mui*
to gelo. 120 000, depois das 13
horas. Tel. 49-3285.

Ar Condicionado

FRI-AIR
Gabinete *co Inox. jjaranti-

do 10 anos. Assistência t-Scn.
ca direta da fábrica. Facilita-
it. 2M77« — 42-Í8W __
30-3024*. .

VENDE-SE por motivo de viagem
um sofá-cama e uma mesa con-
sole. Informações: tel. 45-3387
— pela manhã ou a tarde.
VENDO uma linda cama de sol-
teiro na Rua Aguiar n. -42, —
ap. 403. Tijuca.
VENDO ótima sala de Jantar com-
pleta • geladoira Brastemp Irn
perader. 33-5145 — 58-1392.
VENDE-SE um dormitório rústico,
casal, cm ótimo estado, por 90
mil cruzeiros, para desocupar lu
gar. Rua Haddock Lobo, 181.
VENDO mobilia, quarto e sala
completa e utensílios. Ver das
16 às 20h. - Santa Clara, 86/702
- Sr. Gilberto.

(a galinha poedeira mais
lucrativa em 1965)

Vencedora da ledos o* testes (89) reo-
lixados nos Estados Unidos naquele ano.

Desculpem a falia de mod-fttla, mes
isto já aconteceu, tambím, em 1961, 1962,
1963 • 1964. é formidável, não acha?

Qualidades quo se reproduzem o se
¦nantfm 5 anos se-gui-dos na mais alta
categoria perante as duros tesles do Gover-
no Americano, merecem a sua consideração.

Pejo folhetos sabre tstet «lados.

Procuro o Distribuidor

SHAVER 6UANABARA
r^_£»

mais próximo de sua Cidade ou eicreva
direlamenle'a

GmiasxtiSA. ffiinaim_B£_n&&. §0Ao
Rua do Rosário, 158-A, Caixa Potlel 4639
Tol. 22-9017 - Rio de Janeiro, GB

Lui mmnvA-r-- r:,.,r'- ¦ r.;„¦ r,-^al

DORMITÓRIO Rústico pnra casal,
mesmo estilo, vendo, preço Cr$
90 000; uma sala Rústica, 60 mil,
juntos ou separados. Rua Had-
dock Lobo, 206.
DORMITÓRIO Chipendale para ca.
sal, sala Chipendale. Vendem-se
barato, dtísocupar lugar. Rua
Haddock lobo, n. 206,
ESTOFADOR reforma e faz novo:
cortinas, capas o estofamentos
em geral. Serviço perfeito
garantido. Tel. 43-3142. Coelho.
ÊSPELHcTpE CRISTAL - 180x70,
moldura 

'dourada 
a ouro, toda

trabalhada. Custou 480. Vendo
por 75. Tel. 56-1721.
ESPELHO DE CRISTAL - 180x70
moldura dourada a ouro, toda tra
balhada. Custou 480. Vendo por
75. Tel.: 36-4951.
ESTOFADOR a prazo - Reformo
e executo qualquer tipo no ra-
mo c| perfeição — Botafogo —
Tel. 47-0738.
ESPELHO PAREDE - Moldura dou-
rada, novo, 1,60x80 — Custou
180, vendo 70 mil - Av. Copa-
cabana, 1 299-108. Tel. 27-8439
FAMÍLIA americana vende todos

tóveis jacarandá e artigos di-
verses. Motivo volta USA. —
46-2042, depois das 17h.
GUARDA-ROUPA casal coniu.
gado — Durante o dia sumier e
à noite confortável cama casal —
Sala jantar completa — Doso-
cupar lugar — Rua Cerqueira
Daltro, 352 - 29-9217.
MOVEIS de quarto e sala rústi-
co com colchão de molas 60 000.
Rua Itatiaia, 197 — Anchieta.

Dedetização
Super-Synteko

RASPAGEM P| CERA

Certificado de garantia. —
Pagamento facilitado. LÁFER,
tel.: 36-0949. Insc. na F.M.F.,

47|óó.

RÁD. - FONÓG. - TVs

ALTA FIDELIDADE -> Novinha,
uso, som espetacular — Vendo
urgente 280 000 — Rua Dias da
Rocha, 31 casa 4 — Copacabana
- Tel. 37-7350. Qualquer hora.
ALTA FIDELIDADE mod. 67 mó-
vel jacarandá, sem uso, 8 alto-
falantes, nova, stereo, custou ..
1 380. Vendo 300 mil. Avenida Co-
pasabana, 1 299-108. Tel.: 27-8439.
À VISTÃ_— Compro • pago hoje.
1 televisão e 1 geladeira. Resolvo
rápido. Tolefona a qualquer ho-
ra. 36-3652.
ATENÇÃO - Compro 1 TV, uma
geladeira, 1 stérao • um ar cond.
Pago o melhor proço à visla
Atando a qualquer hora.
37-5774.

T.l.

ATENÇÃO — Compro televisão
de qualquer tipo, stíreo • Hi-Fi,
— Negócio hojo a vista. — Ta-
lerono 57-1596 . g.lideir».
ATENÇÃO - Compro televisão,
storeo • galadoira. Atendo a
qualquer hora, Tel. 37-1215

TELEVISÃO PHILCO 21" - Per-
feita. Um cinema nos 5 canais.
Ocasião. CrS 195 000. Rua Do-
mingos Ferreiras,J87, ap. 37, 4.°.
TELEVISÃO" 21" moderna," pó pa'-
lito, ainda na garantia. Vendo
290 mil. R. Antunes Maciel 318,
cl ó. S. Cristóvão.
TV GE 10" - Vendo uma jóia
da TV — Pre^o único 180 mll.
Excelente estado. Xavier da Sil.
veira 40-401 — Esq. Copacabana.
36-3652.
TELEVISÃO moderna, marfim, cs
tado de nova, perfeita nos 5 ca
nais, pouco uso, com antena, por
165 mil. Av. Democráticos
690-B, perto da Uranos.

TORGA LAVAR — Otimo estado
funcionamento. 200 mil cruzei-
ros. Sta. Clara, 192, ap. 501
Porteiro.
VENDE-SE 1 máquina do costura
Crosley, em peffetto estado. Rue
do Catete, 156, i| 1, entrada peta
papelaria. 

VESTUÁRIO
ABC MODAS - Depósito malha
rias — Vendas a prano p. reven*
dedores — Av. Rio Branco, 156,
10.° andar. Tol. 42-4598, Centro.
Estr. Portela, 29, 2.° andar - —
Madureira.

FAÇA SUA PERUCA - Aulai de
parucas, franjas, rabos, cílios. —
Implantadas • tecidas. Tijuca. —
Tel. 58-6856 - Icléa.
PERUCAS ELITE - As famosas
de Uberaba, Minas. Rabos e
meias, inteiras ele. Peça o re-
presentante em sua casa pelo
telefone 37-4719, Sr. PAULO.
PERUCAS — Socaites, as afama-
das, preço de liquidação, rabos,
meia e leão. Meia a partir de
40 000 e inteira a partir de 120
mil. Tel. 57-8375. Mme. Dúcla.
Rua Barata Ribeiro, 74 - 105.
PERUCAS - 1/2 PERUCAS, rabos
de 40 - 50 - «0 - 70 cms.
Trancas » franjas. 46-3845.
PERUCAS - Nío • 

"chamarhirví

nham ver para crar. Rabos a pe-
ruças inteiras, da cabelo natural,
a parlir d* NCrS 120,00. Facilita,
mos o pagamento. — Atendemos
também aos domingos. Rua Gan,
Polidoro, 185, ap. 701. Talafona:
46-9732.

VESTIDO DE NOIVA - Vende-
se. Brocado, enuda d,o 3,5 m,
manequim 44, novo, modelo mo-
domo, Cr$ 200 000. Tratar na
Rua Lopes Ferraz, 71, ap. 202.
Sao Cristóvão.

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICILIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pago melhor que qualquer
outro.

ÓCULOS - CINE-FOTO
PROJETOR cinema 16 mm. sono-
ro Bell & Howell perfeito 465
mll. Apoio 16 mm 110 mil — Fll-
mes, ocasião, 57-0222.
PROJETOR Bell Howell, 16 mm,
sonoro. Mod. 385. Tel. 29-6461.
NCrS 450,00, Cunha.
VíNDO magnif. motorzinho, esp.
d| virt. quatro rotações, dif,
igeira, reduzida, vai-e-vem e pa-

ra-e-anda (slides) perf. est. func.
NCr$ 150 - Tel. 58-6668. Celso
demonstro à noite.

DIVERSOS
À VISTA — Compro urgente TV
galadoira, ar condicionado, míq,
lavar, itéreo ou Hi-Fi • 1 piano.— Talafona a qualquer hora ...
36-3652.
TELEVISÃO Sony 9", p| elétri-
cidade, carro, bateria; Magnavox
Solid-State Stéreoj Carrinho e
berço p| criança; Máq. escrever
Royal etc. Tudo origem ameri-
cana. 46-2042, depois das I7h.
ATENÇÃO - Compro TV, g.la.
deiras, modernas, Hi-Fi, starao —
pianos. Tel. 57-1596 — Negócio
rápido, hoja a qualquer hora.
À VISTA compra 1 TV, I g.la.
dalra moderna, 1 starao. Pago
hojo o melhor preco i qualquer
hora. T.l. 37-6517.

VENDO vestido de noiva 42, c|
véu e grinalda. Modelo belíssi*
mo. Tratar na Rua Saruê n. 16,
ap. 207.
VENDO urgente, vestido de noi*
va, manequim 42, talho Império,
cauda longa, bom preço. Telefo
ne 29-7852.
VESTIDO DE NOIVA - Organza
c/ renda francesa, véu, grinal-
da e buquê. Cr 600,000. — Tel.
47-4212 AAanequim 40-42.

TV RCA Victor 17", importada,
caixa metálica, cinema nos 5 ca-
nais, 160 000. Clarimundo de Me
lo, 371, F. ap. 102.
TELEVISÃO — Vendemos várias
marcas como Emerson, Philco,
Philips", RCA, Telefunken e ou-
trás, de 17", 21", 23", tSdaj
funcionando muito bem nos 5
canais, muito bem e ao preço
de oportunidade. Rua da Conceí-
ção, 145 sobrado, ao lado do Co-
légio Pedro tl.
TELEVISÃO - Vendo uma, 21 po.
legadas, GE, pouco uso. Tel.:
4B-3138, ò noile. 
TELEVISÃO - Compro. Pago
bem, func. ou com pequeno de-
feito. Tol. 43-045C.
TELEVISÃO 23", pouco uso, lin-
do aparelho, ótima imagem, cai-
xa metálica. Vendo 380 mil. Rua
Edmundo Lins n. 38 ap. 303,
prox. Slq. Campos — Copacaba-

TUBOS 0E TV,
garantia de 1

colocamos com
ano polo melhor

preço da GB. Tel. 57-5310.

Ã VISTA compro 1 TV, 1 gela
dalra moderna, 1 stereo — Pa.
go hoje o melhor preço. Aten*
do a qualquer hora — 37-6517.

Super-synteko
legítimo

Com garantia — Praça Fio-
riano, 19, sala 66. Tels
52-0316 e 30-7051 - Facilita-
mos o pagamento.

Super-Synteko
Cr$ 3 000 rr.2 só êste mês.

Com 3 demãos sólidas, refe-
rênclas. Garantia de firma es-
tabelecida. Nota: Aceitamos
serviço para início imediato.
Orçamento inteiramente grá-
tis. Tel. 57-2042.

FOGÕES - AQUECED.
FOGÂÕ Cosmopolita com 2 bu-
jões, entrega automática. Ven-
de-se por 70 mil. Av, Roma
n.o 347-A. Bonsucesso.
FOGÃO comercial para bares,
pensões e hospitais, por preço du
ocasião. Facilita-se. Rua General
Caldwell 217, loia. - 52-3512.

MOVEIS — Fabricação própria. Por
motivo de obras urgentíssimas,
liquidamos todo estoque de mó-
veis modernissimos por preços
abaixo do custo, para desocupar
lugai com máxima urgência. Mo-
dernissimo dormitório completo
do 680 por apenas 380. Colchão
de molas para casal de 180 por
apenas 90. Conjuntos de sofás, es-
tofados em legitimo Vulcrom c
pura esçuma. Moveis de fórmi
ca dos últimos modelos e milha*
res de peças avulsas pelo me-
nor preço do Rio. Sem competi-
ção. Compre já para não se arre-
pender. Praças das Nações 394-A,
Bonsucesso. Tcl. 30-7646.
MOVEIS — Vendemos para de*
socupar ap., inclusive estofados.
Sta. Clara, 192, ep. 501,. por.
teiro.

IMÓVEIS e colchões baratos —
I Por motivo de entrega das cha-
jves, estamos vendendo por pre-
ços abaixo do custo: dormitórios,
salas, peças avulsas, colchões de
molas etc. Aproveitem. ' Restam
poucos dias. Rua Barão de Mes-
quits, 702|704. Andaral. - Tel,
38-3283.
MOVEIS DE FÓRMICA - Saldos
de balanço — Conjunto de 5 pe-
ças para copa e cozinha, mesa e
4 banquinhos, a partir de NCrS
50, mesa e 4 cadeiras NCrS 70,
única fábrica que vende e en-
trega-diretamente ao consumidor.
Rua Frei Caneca, 117,
MOVEIS - Vendo quarto Chi
pandale c| 2 camas solteiro, 9
peças, 1 g. roupa rústico, 1 sofá
2 lugares e peças avulsas. Acei-
to oferta. R. Antônio Vieira 17,
ap. 603 — leme.
PAU MARFIM - Dormitório de
casal, em estado de novo. Ven-
de-se por CrS 150 000 e uma sa-
Ia de jantar também pau mar-
fim, coni. por Cr$ 100 000 iuntos
ou separados. Rua Haddock Lobo,
n. 181-B.

FOGÃO de luxo "Semer" em cór
c| tampa 3 bocas e forno. 70
mil. Ouvidor, 169, sala 111, Cas-
tón - 43-5781.
FOGÃO COSMOPOLITA - 3 bô-
cas cj 2 buiões Ultrags. Rua Pa
dre Telêmaco, 56, c'
dura.

Casca-

ATENÇÃO. TV Philco 23 pol.,
mod. óó. Tela ray-ban, custou
070. Vendo urgente 240. 'TeL:
36-4951 
ATENÇÃO TV Philco, 23 pol.,
med. óó — Tela Ray-ban, custou
870 - V| urgento p. 240. Tel,
364951.
ATENÇÃO - TV - Vendo 21
ótima imagem, 150 000 para de-
socupar urgente. Rua Lavradio,
70, ap. 301, D. Edna.
ATENÇÃO — Televisão, compre
sua TV a crédito a preço de li
quidação, soja um dos primei
ros a_ aproveitar os preços de TV
cm liquidação das seguintes mar-
cas: Artel, St. Electric, General
Electric, Admirai, Semp, Teleking
Philco, Philips, e Zenith e
trás do 13, 19 e 23 polegadas,
1967-1968 só até fim do mo
50% abaixo da tabela, aceita-
mos sua TV ou sua geladeira
usada, como parte de pagamen-
to. Ver exposição na Estrela de
Prata, Avenida Copacabana 581
loja 211. Tel. 36-1852.
ALTA FIDELIDADE, mod. 67,
móvel de luxo, pé palito, sons
grave, médio e agudo, toda au-
tomática p| 12 discos. Urgente.
220 000. Rua Taylor 31, ap. 624

Glória.
COMPRO televisão, qualquer es-
tado, marca, ano. Negocio rapi-
do à vista, a domicilio. Telefone:
57-0222.
COMPRO radiovitrola, toca-disco,
discos, LP, ventiladores, m. es*
crever e outros obietos, mesmo
com defeito. Tel. 52-1490.

TELEVISÃO General Eletric 21 -
Funcionando em todos os canais.
Ver à R. Tenente Abel Cunha,
óO — Higienópolis. Detalhes p
48-6932 - à vista 190.
TELEVISÕES da 21" a partir de
120 mil 23" a partir de 240 mil
boas marcas, -func. 100% nos 5
canais. Rua do Senado 322, en*
tre Av. Mem de Sá e R. Ria
chuelo.

VESTIDO DE NOIVA -
Vendo completo, estilo
moderno, manequim 42
- NCr$ 50,00. Ver e tra-
tar Rua São Francisco Xa-
vier, 189, ap. 202 —
Dona Cleusa. .

Revendedores
Saias, blusas, vestidos, sla-

cks, muitos conjuntos, artigos
finos das melhores fábricas,
cam. v. mundo, cam. tergal,
capas, preços p| revenda (tro-
cam-se mercadoria). R. México
41 - Sala 604.

Ternos usados
Tel.: 22-4435
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pf.go melhor qui qualquer
oulro.

AR CONDICIONADO - Vendem-
se um de 8 000 BTU e outro de
14 000 BTU. Também secadora de
roupa elétrica e bicicleta. Tudo
americano com muito pouco uso.
Av. Gen. San Martin, 749-302 -
Leblon.
ATENÇÃO - Vendo urgente sa-
Ia de jantar, marfim com mesa
bufê 6 cadeiras e bar espelhado
90 mil, estante conjugada, com
bufê e bar, medindo 3x2 80 ms.
250 mil TV Philco 300 mil, mesa
console belíssima, 50 mil, arma-
rio de 3 portas, 35 mil, tapete de
lã grande 00 mil, cama de casa!
com colchão de molas cômoda

espelho, 110 mll, 2 camas de
solteiro com colchão de mol.
55 mü, cada, cômoda, 20 mi
biombo 35 mil, poltrona 10 mii
etc. Avenida Princesa Isabel 386
casa 16, ap. 101. Tudo está
conservadfssimo.

Condomínio do Edifício São
Pedro - Bloco C

Rua Pedro de Carvalho, n.° 98 — Fundos
EDITAL V

Tem o prazer de convocar todos os
seus condôminos para a reunião ordinária
a realizar-se no dia 19 deste, em 1.a con-
vocação às 9 horas, e em 2° e última con-
vocação às 9 horas e 30 minutos para o
que se segue:

a) aprovação dos exercícios de 65 e
66;

b) aprovação do orçamento para 67
e 68;

c) eleição de Síndico para o período
de 67 e 68 e outros assuntos de .
interesse comum e urgentes.

Estado da Guanabara, 7 de março de 1967.
as.) Assinatura ilegível.

Síndico

Obra de assistência à
infância de Bangu

De ordem do Sr. Presidente ficam convoca-
dos os Srs. sócios para a Assembléia Geral, ex-
traordinária, a realizar-se no dia 11 do corrente,
às 17 horas, em primeira convocação e às 18 ho-
ras em segunda convocação.

Ordem do dia — Reforma dos Estatutos.
Rio de Janeiro, 6 de março de 1967

a) Saint-Clair da Silva Paixão
1.° Secretário.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

FAMÍLIA que se muda vende ge*
ladeira GE, TV GE 23, nova
quadros e moveis. Av. Copaca
bana, 861-1 208. Tel. 36-1307.
POR NCr$ 50,00 um fogão semi
novo, I tapete, 2 colunas de
mármore, 6 portas de estanle com
vidro pelo telefone 57-4657.
PARTICULAR vende 2 tapetes
Persas, grando e pequeno. Pro-
ço ocasião. Rua Paula Freitas, 66,
«p. 210.
VENDO RADIOLA - 200 mil
Enceradeira 70 mil. — TV. GE.
antiga 250 mil. Rua Marcílio
Dias, 20, ap. 1101, ll.o andar.
VENDO um rádio transistor ja
ponês, novo, ccm 3 faixas e 21
alto-falantes, e uma máquina Pc
laroid, modelo 80 b. Nova na
embalagem. Tratar tels. 22-2376

49-7505.

Compram-se )
antigüidades

Moedas, prata, bronzes, por-
celanas, cristais, tapetes etc. —
Amaury — 46-4309.

AQUI NAS
ATERIAIS

VITROLA portátil stereo pilha,
corrente, nac. importados, a par-
tir de 160 mil. Avenida Copaca-
bana 610 loja J. 
VENDO estéreo Philips, melhor
oferta. Praia do Flamengo, 72,
ap. 202 - Pérez.
VENDE SE um conjugado GE
Tel. 32-9325.

Antenista
Tel. 52-0022

Instalações e revisões de an-
tenas de televisões. Atende-se
diariamente todos bairros in-
clusive domingos e feriados
com garantia c honestidade —
Tel.: 52-0022.

COMPRO - 1 televisor, 1 g.la.
deira, 1 ar condicionado, pouco
uso - 57.2539.
ESTERECHONICO - Vendo ur-
pente NCr$ 600,000 t| discos
Garrard, amplif. Cosmosson, 2
CVS acústicas c| 6 autofalantes.
Sr. Mauro, tel. 48-7340 — De-
país das 14 horas.

GELAD. - AR CONDIC.
AR REFRIGERADO - Vendo Fed
ders, otimo funcionamento Cr$
300 00 urgente - Barata Ribei-
ro 185, ap. 601 — Pr. Arco
Verde.
ATENÇÃO — Serão liquidadas 50
geladeiras, desde 120. Muito çê-
lo. Pinturas novas. Rue da Rela-
ção 55, térreo.
ATENÇÃO — Compro _>lad»ira,
ar condicionado • maq. i» ia.
var — Atendo • qualquer hera.
Telefone 37.5774.
BRASTEMP Geladeira duplex, 14
pes, med. 65, seminova perfeita
tino gosto — 520 000. Avenida
Copacabana 610-J.
COMPRO geladeira mesmo para-
da. Pago bem, atendo n.tt. te»
lefen. «té 13 horas. T.l. 544922.
COMPRO 1 geladeira - 1 TV, 1
ar condicionado — Pouco uso —
57.2539.
COMPRESSORES selados novos e
recondicienados de 118, 1|6 e 1
HP de várias marcas ao» mcSho-
res preços da praça. Motores nio-
tricôs e demais acessórios u?.ra
refrigeração. REFRIGERAÇÃO ATE-
NAS LTDA R. do Senado, 289 -
Tcl. 32-2655.
GRANDE LIQUIDAÇÃO - 50 go-
ladeiras serão liquidadas, desde
120 000. Muito gelo. Pinturas
novas. Rua da Relação 55, térreo.

PAU MARFIM dormitório para ca
sal, em bom estado, por CrS ..
150 000 e uma sala pau marfim
Cr$ 120 000. Também separadas
Rua Haddock L6bo, 206

ISOFA-CAMA direto da fábrica, li-
] quidação total sofá-cama a partir51 000. R. México, 41, sala 604.
SALAS JANTAR, estado novas
completas. Outras moderna», dor-
mitórios iguais. Vdo. barato. —
Pres. Vargas, 2 963-A.

GELADEIRA - Vende-se Admirai
9 pés Relilinea, estado de nova
particular — Rua Jpão Afonso,
n. 15.
GELADEIRA ADMIRAL 5,5 pér
retilinea pouco u:o Cr$ 200 mil
— Avenida Copacabana 610 —
loja J. .

GE - Philco - Philips - Standard
— ABC — Zenith. Grandes e pe-
quenas. Novas na embalagem. Ga-
rantia de fábrica. Menor preço
do Rio. Rua das Marre:as, 43.
Tel. 42-4774
PHILCO PREDICTA - Tubo 1140
com garantia de 1 ano. Aceita-
se oferta de 12 às 19 horas, R
Sáo José 84 - 2° and.
RADIOVITROLA moderna, auto
mática, vendo a partir de 120
mil — Av. Gomes Freire, 176
sala 902.
RADIOFONO stereo Grünfeld
moderno novo, vendo bó hoio, —
280 mil. Rua Edmundo Lins 38
ap. 303. Prox. Siq. Campo» -
Copacabana.
RADIO pilhas, calça Lee, nov|.
dades p. presentes cam. V. Mun-
do, cam. tergat, capas, saias,
blusas, vestidos, sabonetes, pre-
ços p. revenda. R. México, 45,
2.° andar, sala 205.
RADIOVITROLA aut., estado de
nova, por 55 mil. Av. Democráti-
cos n. 690-B, perto da Uranos.
RADIOVITROLA - Vendo
estereofo-.iíca ' automática ! V
vulas, em pau marfim. CrS
mll;. R. Decio Vilares 229,
102.

h;-fi
vál-
350
ap.

Alta Fidelidade
Modelo 67, sem uso — Ven-

do 280 000, urgente, com ga-
rantia, 4 rotações, controle ele-
Irônico desligando tudo quan-
do findar programa, 11 vál-
vulas, várias ondas, toca-disco
Standard Eletric. Rua Dias da
Rocha, 31 casa 4. Tel. 37-7350
— Copacabana.

MÁQ. INDUSTRIAIS
AMASSADEIRA Pemsotti, vende-
se reformada, de 120 qüílcs de
massa. Facilita-se. Tratar ccm
Hamilton Moló. Rua General
Caldwell 217 -: 52-3512.
COMPRAMOS transformador tri.
fásico 75 112 KVA 60 HZ. Ofer
tas para Fonseca. Graça Aranha
n.o 326, grupo 62.
GRUPO GERADOR CllNTON IRNE
4 KV/A — Vondo um com pouco
uso e em ctimo estado de fun-
cionamento. Av. Pres. Wilson n."
165, sala 1108 - Tel.: 32-2184
Sr. Wall.r.
IMANTADOR U.S.A. alta capaci-
dade. Ocasião. Financio. Telefo-
ne 52-0009. Praça Republica, 52
— Centro.

MAQUINAS calcular Divisuma i
Multissuma. Vendo urgente. Pou
co uso. 28-3855 - Sr. Portela ou
Ari.

MOTORES Tri-Clad 55-GE. Ven.
do 7. 100 mll cada, na emba
lagem. Novos. Tel. 38-6046.
MODELADORA, cilindro. Moinho
de Rcsca Divisora e Amassadeira,". 

p--'r-'--. a oràzoi direta-
mente da Fábrica Hamilton. Tra-

.gia Usncral Caldwell, 217.
MOINHO para moer café. Ven-
de-se de 1/3 e 1 H.P. Facilita-se.
Tratar com Hamilton Melo. Rua
General Caldwell, 217 - 52-2512.
MAQUINAS p| confecção - Ven-
dem-se (3), 2 cortes, 1 costura e
balcão. R. Carioca 32, c| o por-
telro. Tel. P. F. 47-5707. -
Aceita-se oferta.

Consertos de
televisão?!

Consertamos tôdas as mar
cas, todos os dias, inclusive
domingos, e feriados. Insta-
íamos entenas. Tel.: 38-4778.

Compro TV
GELADEIRAS

34-2920
MAQUINAS

LINO

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)

MÁQUINA — Compro uma ma-
nual p| Imprimir e tipes. Tratar
4 Rua Buenos Aires, 208, 2.°, i
3. Sr. Alex.

MAQUINA DE ESCREVER Royal,
de mesa, moderníssima, carro
grande, 210 mil. Calculadora elé-
trica Marchant com defeito, 50
mil - 57-0222

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.°
J, Caixa n.° 1, Rasão n.°
i, 2 e 3, EXTRAVIADOS du-
rante as últimas enchentes de
fevereiro próximo passado

Rio de Janeiro, 3 de mar-
ço de 1967, — J. Ramos Ar-
tigos Plásticos.

Irmandade de N. S.
do Amparo de

Cascadura
REUNIÃO DE MESA

CONJUNTA
De ordem do Irmão Provedor ¦

convido os membros da atual
Mesa Administrativa, e os que
fizeram parte de Mesas ante-
riores a se reunirem em nos-
so escritório às 20 horas • 9
do corrente.

ORDEM DO DIA

Assuntos importantes e ina-
diá veis.

Rio, 7 de março de 1967.

M. BARBOSA

Secretário

Cruzadas
CARLOS DA SILVA

MAQUINA escrever ds mesa Oli-
vetl Lexekon, 80, moderna, sem
uso, urgente. Av. Democráticos n.
690-B, perto da Ura nos.

MAQUINA DE ESCREVER semi-
portátil Olivetti Studio 44 e 1
portátil Olivetti Lettera 22 -
Vendo na Rua Delgado de Car-
valho n. 48 — Tiiuca.

VENDO de meu. escritório, 1 má-
quina de eterever manual e 1 de
somar elétrica. Av, Rio Bronco
183, sl 605Í6. Sr. Arnaldo.

NOVO - Cofre
0,50 m, arqui*
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VENDO TUDO
de aço l,35m
vo de aço tipo ofício c| 5 gave-
ta:. Escrivaninha sacretária, ja-
carandá, Italma, 2 poltronas es*
tofadas giratórias. Sr. Roberto
ou Souza. Tel. 30-7627

MAT. DE CONSTRUÇÕES
CIMENÍcTpãraiso e Maüá7"Tiiólõs
la., areia Guandu, pedra, saibro,
tábuas, telhas e verg. ferro. Pôs*
to cbra. 34-7990 - Silvio.

MARCENARIA - Vende-se diver-
sas máquinas para desocupar lu-
gar. Tôdas em perfeito estado, na
Rua Júlio do Carmo, 55.
MÁQUINA DE CAFÉ - Vendo
semi nova, com esterilizador cap.
seis litros. Melhor oferta. Preço
à vista. Av. Rio Branco, 311-B,
sobreloja. Sr. Geraldo.

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO
MAQUINAS de escrever e somar
a partir de 70 000 — Preço espe-
ciai para revenda — Av. Rio
Branco, 9 s| 317.
COMPRA X VENDA consertos e
reforma de máquina de escrever,
somar, calcular e mlmeógrafo.
Facilidade de pagamento e ga-
rantia absoluta. Rua Riachuelo n.
373, gr. 505. Tol. 22-5665.
MOVEIS escritório. Vendo mesas
com gavetas, mesa de reunião,
estantes, cadeiras. Av. Marechal
Floriano, 6 — 11.°.

DEMOLIÇÃO - Vendem-se 70
mil tiiolos Santa Cruz, 300 m.
de vigas 3x9, blocos de mármo-
re Carrra, esquadrias com vidros
de cristal, 300 m de assoalho de
peroba. Tratar na Avenida Pas-
teur n. 104. Botafogo.
TUBO BARBARA - Compro 180
m de 6". 80 m de 4". — Tel
37-8916, das llh ès 8h. Ray-
mond.

DIVERSOS

BALANÇA - Vendo uma de 500
kgs usada, marca Hove, ótimo
estado — Rua Santo Cristo, 277

Carlos - 23-0041.
BALANÇAS - Vende-se de 6
200 quilos. Facilita-se. Rua Ge-j
neral Caldwell n, 217.
COFRES — Vende-se por preço
de atacado e facilit<vse. Rua Ge-
neral Caldwell, 217.
COFRES — De parede, de mesa,
de apartamento, comerciais, ar-
quivos, etc. Financiados até em
5 pagamentos iguais, na R. Re-
gente Feijó, 26 — Consulte-nos
ou peça a visita de nosso repre-
sentante pelo tel. 22-8950.

VENDE-SE uma máquina de cos-
tura quase nova, à Rua Joaquim
Silva, 128. Tel. 32-9303
ASPIRADOR de pó GE, moderno,
50 mil, enceradeira eletr. 59, li-
quidifieador, 28, batedeira bolo
Walita, 45 - Tel. 32-3461.

STEREO EMERSON, portátil, óti-
mo funcionamento. Vendo, 80
mll. Rua Senador Dantas, n. 19,
sala 205. Tel. . 22-5700.

MAQUINA de lavar Bendix Eco
nomat automática, func. 100%,
pouco uso, vendo 150 mil. Rua
Hilário de Gouveia 30-303 —
Copacabana.

GELADEIRA Bergom 8 pés, pint.
nova, porta aproveitável Cr$ 195
mil — Avenida Copacabana 610
— Loja J.
GELADEIRA Brastemp, último ti-
po, 8 pés, nova. 300 mil. Aires
Saldanha, 76, ap. 211, atá 12
horas.
GELADEIRA 11 pés, Frigidaire,
estado de nova, pouco uso, por
225 mil. Av. Democráticos n.°
690-B, perto da Uranos.

Equipamentos eletrônicos
Vendem-se equipamentos de Estúdio

e Transmissor usados. Ver na Rua Conde
Pereira Carneiro, 371 - Estrada Vicente de
Carvalho, telefone: 30-8344. (p

MOVEIS DE ESCRITÓRIO - Ven-
do um gabinete estilo renascen-
ça. Rua Anfilófiò de Carvalho,
29 Gr. 1414. Tel. 52-5356.

COFRES — Residencial e comer,
ciai. Arquivos em todos os tipos,
à vista e a prazo. Beco do Te-
souro, n. 14. Tel.: 43-7496. Esq.
da Av. Pastoi, n, 53.

DIVERSOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS
ACEITO escritas comerciais m
atrasadas. Balanços e quaisquer
oroblemas contábeis. Atendo c
hora marcada. Tel. 48-6932 Ma
rinhe. '
DETECTIVE PARTICULAR - Dia .
noite. Te!.: (dia): 26-3556, (noi.
te) 46-9198. Sr. Santos.
LUSTRADOR PROFISSIONAL do-
mlcílio, móveis, pPanos, arma-
cões etc. Trabalhes perfeitos. —
Recado 30-5546. Sr. E'so.
ORGANIZAÇÃO LIMA - Pin-
tura do apartamento, raspagant
de assaalh?, C3!afetaçao e apli-
cação de Sinteco. Precurar Sr.
Heber Reis Lima 26-8758.
PINTURA E REFORMAS a prazo— N5d deixe de verificar ncs-
s-js preços. Tel. 49-2242. — Sr.
Gemes.

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. da impotência — Pré-
Nupcial. Orientação Dr. Gilvan
Torres. Av. Rio Branco, 156,
sala 913. Telefone: 42-1071.

ACINCIA DO
JORNAL DO BHASILdi

CAXIAS
HEFCRAiVS e pfoturfts tm çcral:
em predtcs e ap., divisões, ro
Rai>ríir«nlo de tr!:s, decorações.
32-4038 - Teixeira
REFORMAS e pinturas de casas.
Pinto cômrdo a 55 mil, com tín-
ta plástica. Tel. 29-8791. Sr.
Joie»

PAItA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

«UA tOSt Dt AIVAKINCA. 379 *-0|A

DAÍ S."3 AS 17.30 HORA?
SÁüADOS: CAS li AS 11 HORAS.

HORIZONTAIS — 1 — corrigir; retificar; 10 —
atribuir; 11 — subúrbio; contorno; 12 — varieda-
de de videira; nome de mulher (Fr. isabelíe); 14

em a; 15 — íruto da tamareira; 16 — unidade
de trabalho do sistema C.G.S.; 18 — lâmina de
ouro que imita folha de palma (pl.); 19 — desig-
nação científica do joio (gênero Lolium); 21 —
símbolo químico do rádio; 22 — manada de tou-
ros; 24 — excitando; eneolerizando; 26 — milho
torrado, que se reduz a pó; temperado com azeite-
de-cheiro; 27 — nome de diversos rios da Europa;
29 — folhas de íerro estanhado; caras; 31 — só-
zinho; 32 — os que cosem.

VERTICAIS — 1 — casa editora; relativo a edi-
tor; 2 — pronunciar pelo nariz; 3 — acontecimen-
to terrível; catástrofe; 4 — corroer; gastar; 5 —
boa maneira de falar; boa dicção; 6 — andar; 7

medida de peso equivalente a mil quilôgramas;
8 — clamor de vozes; gritaria; 9 — nome dà letra
grega, correspondente ao R; 13 — paliçadas; trin-
cheiras de paus (De. bastir); 17 — ex-província
portuguesa, na índia; 20 — enfeite; atavio; 23 —
afecção crônica, não inflamatória, do ouvido; 25

larápio; ratoneiro; 28 — laços; 30 — antes de
Cristo; 31 — igreja.

Pessoas
desaparecidas

O Serviço de Utilidade Pública da RADIO JOR-
NAL DO BRASIL relaciona, abaixo, o nome das
pessoas desaparecidas e que, até o momento, não
íoram encontradas por seus parentes. Quem sou-
ber do paradeiro destas pessoas deve ligar para
22-1519.

ANÍBAL DA CONCEIÇÃO, 14 anos, branco,
cabelos e olhos castanhos, desapareceu de sua re-
sidência, a Rua Natélis, 536, Jacarepaguá, dia 23
de fevereiro último. Vestia short, preto. Inf. para
90-1369 CETEL. ALMIRA DE ALMEIDA SANTOS,
50 anos, mulata, desde o dia 18 de fevereiro saiu
de sua casa, na Rua Siqueira Campos, 164, ap.
303, e não deu mais noticias. Informações para ..
36-3194. ALVINA BRAGANÇA, moradora em Cam-
po Grande. Informações para sua filha, Rosário
Fonseca, na Rua Bolivar, 162, ap. 401, Copacaba-
na. ANTôNIA DANTAS, residente na Rua Sena
Madureira, 166. Informações para Antônio Seve-
rino Pereira, telefone 43-0252. ALZIRA CASTILHO
DA CONCEIÇÃO e CATARINA NAZARETH COU-
TINHO DA CONCEIÇÃO, desapareceram dia 15
de sua residência. Informações para a Rua D.
Helena, 374. ANTÔNIO MARQUES, português,
57 anos, sofrendo de doença nervosa, desapareceu
de sua casa em Vila Valqueire. Vestia calça azul
e blusão caqui. Informações para 90-0051, CE-
TEL. BERNARDINO MOREIRA DE LIMA veio
de Minas Gerais e estaria em Copacabana. Sua
família procura localizá-lo. Informações para a
Rua Ifrramirim n. 83 — Vicente de Carvalho; —
DOMINGOS- SÉRGIO DA CUNHA ALONSO, 18
anos, branco, cabelos e olhos castanhos, desapare-
ceu da Rua Fialha, 3, ap. 202, na Glória. Infor-
mações para o telefone 52-5086. — BIVINO
FRANCISCO NASCIMENTO, trinta e seis anos,
preto, cabelos pretos e olhos castanhos escuros,
residente na Vila Guimarães. Telefone para ....
46-1912 OU 22-5530.
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O OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS •• VEÍCULOS CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, A.«-hln, 8-3-47 - 7

É FÁCIL COMPRAR A PRAZO 0 SEU WILLYS, 67 EM TÂNIA S. A.
Revendedor Willys

Av. Princesa Isabel, 481
Tels.: 57-7787 e 57-0113

ÜS

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

AVENIDA BRASIL - Ca.a. Alu-
ga-se' uma para pequeno deposi-
to. Tratar n Rua Capitão Carlos,
140 (Bomucesso). Tem telefcne.
GALPÃO - Del Castlllo - Ven
do, 520 m2. Força, cisterna, óti-
ma construção. Rua Cap. Sam-
paio, 66. Tel. 29-5210-
GALPÃO INDUSTRIAL - Vendo
c| 1 300 m2. Um mundo indüs
trial força etc. Moderno equi
pado. Baratíssimo. Infs, Andrade
.42-3285 - CRECI 603.
INDUSTRIA DE CALÇADOS (pe-
quena) no Centro Comprcia! de
Copacabana. Rua Siq. Campos,
43, sj 721 c| maquinaria e con-
trato nôvo 5 anos por 11 milhões

Tratar c| FROSINI, tel. 36-5514
CRECI 552.

BARBEIRO no Méier — Vende-se
na Rua Magalhães Couto n.° 9,
porto do Shoping Center
BAR na Cinelândia - Vende-se.
Fir. 15 m. Iratar Av. Presi-
dente Vargas, S90, i. .512, com
Sr. José.
BAR, caipira, lanchonete etc.
Tenho várias na Zona Sul, para
vender, dou assistência técnica c
facilito entrada. Ver sem com-
promisso R. Rosário, 155, s| 202.
Sr. Carlos, parte da tarde.
BOUTIQUE - Vindo na Prata
Saens Pena, ótima oportunidade.
Tal. 34-0662 ou 49-5493.

BAR em Braz de Pina, feria 2 500
vende-se. com apenas 7 milhões
de entrada, lenho outros em ou-
tros bairros, no Centro, Tiiuca, VI*
Ia Isabel, Ramos e Meier. lnf.
Rua Mayrink Veiga 11, i| 902,
com Rodrigues, financla-se.
BARBEARIA — Vende-se urgente
com 4 cadeiras, mesa de mani-
cura, contrato de 5 anos, com 4
anos e meses de contrato, alu-
guel barato, instalação moderna,
ou aceita-se sócio, a Rua da Pas-
sagem 146. Tratar com Sr. II-
cinio. __

POSTO DE GASOLINA - Vendo
ou aceito sócio para um dos
melhores da Tiiuca. Movimento
mensal da ordem de 45 milhões.
Informações, com o Sr. Melo p|
tel. 42-9776 até às 12 horas ou
pj fel. 48-3266.

VENDO -
gem, sali

Por motivo do via-
___..., _. _ do cabeleireiro c[

boa frcauosla e boutique c| to-
lefone, não centro,, ótimo preço,
Cartas para Correio da Manhã.

PADARIAS. Férias s6 baleio .
12 000, 9 000, 8 000 7 000,
6 000. Entradas 35 000, 25 000,
18 000, 15 000, 13 000. Sr. Age-
nor. R. Vde. Rio Branco, 377-A,
2.0, t. 8, Niterói.

CAFÉ E BAR — Venda-se no Cen-
tro da Cidade, contrato nôvo a
começar em 1-5-67. Féria: 4 000.
Preço a combinar. Informações e
tratar c/ Sr. Álvaro na Rue 20
de Abril n. 6, ap. 1 002

BAR. Vende-se um na Rua Adol-
fo Bergamini, 362, 29-1855.
BAR e café c. moradia. Vende-se,
um bom negócio, motivo doença.
Rua Álvaro Miranda, n. 45 —
Pilares.

PILARES - Passa-se contrato de
dois galpões com luz e força.
Preço de ocasião. Aluguel bara*
to. Tratar com o Sr. Antônio
Duarte pelo telefone 29-5835.

BAR nos Pilares, feria muito lu-
crativa, tratar Álvaro Miranda, n.
210.

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

BAR e café no Engenho Novo,
fér. 9 000, c. 5 anos, alug. ..
40 000, instalações de primeira,
financia-se a entrada na Praça
Tiradentes, 9, l. 901-2, c. Ma-
rinho.

Alô? — Casas comerciais... pa-
ra comprar cu vender... Antônio
Queirós... •, nada mais... Efi-
ciência « rapidez... Av. Pres.
Vargas, 446, 2.° andar.
AÇOUGUE .m Copacabana. V.ndo
por motivo 4% viagim, na Av.
Prado Júnior n. 281.
AÇOUGUES - Vendem-se bem
localizados na Zona Sul, Centro
« Tijuca — Tratar na Rua Gon.
çalves Dias n. 85 - 2.° andar
- Dr. Correia das 16 is 19 ho.
ras,
ARMAZÉM c| ótima moradia, -
Tem copa, telefone, grande es-
toque, feria, 7 mllh., podendo
ter bem aumentada. Tratar c|
Bueno Machado, R. Barão Mes-
quita, 398-A, tel. 34-0694 • ..
58-3233. CRECI 9B6.
A MELHOR CASA da Rua Barão
Bom Retiro. Bar, café e restou-
rante, aluguel baratíssimo. *•—
Ponto invejável. Trale cj Bueno
Machado, R Barão Mesquita, n.
398-A. Tel. 34-0694 • 58-3233.
CRECI 986.

AS CASAS comerciais nos me*
lhores pontos da Tijuca, Rio
Comprido, Grajaú, Praça da Ban-
deira. Engenho Novo podem ser
vistas c| Bueno Machado, Rua
Barão do Mesquita, 398-A. Tel
34-0694 . 58-3233. CRECI 986
— Temos condução.
ATENÇÃO - Vende-se um avli
rio com adicionais, prod. de lim-
peza, cerâmica e religiosos, loja
Rua Curitiba, 290 - Realengo,
contrato 5 anos, aluguel Cr$
30 000. Tel,: 32-6128.
AÇOUGUE — Grajaú, bom movi-
mento. Rua José Vicente 61-A.
AVIARIO - Vende-se ne Estra.
da Velha da Pavuna, 210-A
Ponto excepcional. Ver e tratar
no local, diariamente, das 9 às
16 horas (indus. sábado e do-
mingo)
ATENÇÃO - Vendo bar bem
montado, f| 9 m. Prest. 350
Cont. novo. AI. 50 m. Tratar na
Rua Ataulfo do Paiva, 1 320 -
Leblon — Com o Sr. Júlio ou
Torre.
AÇOUGUE - Vende-se à vista,
4 milhões, tem moradia, c| con
trato novo. Tratar Aurélio Vai-
porto, 131. M- Hermes.
BAR E CAFÉ - Vendo, preço 10
milhõos, entrada 2 milhões, fé-
rias Cr$ 2 500 000, ou aceito só-
cio. Rua São Jooã Batista, 904,
São João de Meriti, Est. do Rio,
com o próprio.
BARBEARIA - Vendo com 4 ca-
deiras, contrato bom, aluguel 8
mil. Preço ó mil com pequena
entrada. Av. Suburbana, 8197.
Piedade.
BAR - CANTINA - Passa-se con-
trato da mesma cm. um colégio,
baratíssimo. Rua São Clemente
277. Tel. 46-6234.
BAR — Vende-se - No melhor
ponto de Madureira com contrato
novo, por motivo de viagem,, até
sábado. Falar com o dono na
mesma Rua Carolina Machado.
504-B.

BAR no Méier, tem chope da
Brahma, fer. 10 000, instalação de
primeira, facilita-se a entrada. —
Tratar Praça Tiradentes, 9, s. 901-2

Marinho.
BAR CAIPIRA - Centro. Féria
8 000. Contrato 6 anos, caia lu
crativa.' Vende-se, ajuda-se na
compra. Tratar Oliveira Campos,
Rua dos Andradas, 96, 9.° andar.
BAR E CAFÉ — Centro. Féria de
10 000. Horário comercial, chope
da Brahma, casa de grande mar-
gem de lucro. Tratar Oliveira
Campos, Rua dos Andradas, 96,
9.o andar.

BAR E CAFÉ - São Cristóvão -
Féria 10 000, prédio nôvo. Ven.
de-se. ajuda-se na compra. Tratar
Oliveira Campos, Rua dos Andra
das n. 96, 9.0 andar.
BAR E CAFÉ - Vende-se, Vila Isa-
bel, féria 6 000. Enlrada 12 000,
Tratar Oliveira Campos, Rua dos
Andradas n. 96, 9.° andar.
BAR CAIPIRA - Copacabana.
Féria 9 000. Contrato nòvo, casa
lucrativa. Vende-se, pequena en-
trada. Tratar Oliveira Campos -
Rua dos Andradas, 96, 9.° and.
BAR CAIPIRA - Vende-se a me
lhor do Engenho Nôvo. — Féria:
6,000, casa lucrativa. Entrada de
12 000. Tratar Oliveira Campos -
Rua dos Andradas, 96, 9.» and.
BAR E CAFÉ - Vende-se. Bonsu-
cesso. Féria: 6 500 c/ moradia
Contrato nôvo, ajude-se na com-
pra. Tratar Oliveira Campos, R.
dos Andradas, 96, 9.° andar,

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 8
começar, vendemos com 50 dos
compradores. Caipira Copacabana.
5 de féria, horário curto, aó
salgadinhos . bebidas, vendemos
com 12 dos compradores. Caipi-
ra Copacabana, 11 de féria, pos
sibilidades de fazer multo mais,
edifício e boas instalações, com
30 milhões temos ótimo negócio.
Caipira Centro, 7 de féria ao*
mente salgadinhos, chope • ca-
chaça,' vendemos com 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 feria, instalações
de 

' 
luxo, vendemos baratíssimo

por motivo de outro negócio. Cai-
pira Penha para inaugurar, edifi-
cio, bom futuro • 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 ajudamos. Caipirinha Olaria, 2
de féria, telefone, moradia, boas
instalações e preço de brincada!-
ra. Mercearia em Catumbi, 3 de
féria, bom contrato. Com 2 ml
lhões do comprador lemos ne
gócio, E de Copacabana até Ma
dureira, de 3 a 100 milhões de
entrada, o senhor podeMer o seu
caipira, de acordo com suas pos-
sibilidades. Org, Cont. Cruzeiro,
hi. 13 de Maio 23, salas 509 a
512 com Eduardo.

PASTO DE GASOLINA NO CEN.
TRO — Tudo moderno. Contrato
nôvo feito à firma. Aluguel a
da recebe do 4 lojas, titragem
350 mil, podendo faiar o dobro.
Fai 600 lubrs. Excelente nogócio
— Obs.: Facilitado part» da «n-
trada. Tr. ORG. JORGE NETTO.
R. Rosário, 155, 1°, sala 301. -
Cr. 263.
POSTO DE GASOLINA - Ven-
de-se, 120 I. tudo nôvo, ótimo
local. Vende-se por não ser do
ramo. Informa 28-5010, David.

PADARIA — Para comprar ou
vender, procure uma organização
especializada, R. Rosário, 155,
1,o e 2.° and. Visite-nos sem
compromisso, assistência técnica
e financeira. Preferência parte da
tarde.

VILA ISABEL - Vende-se pensão
Rua Silva Pinto n. 84. Cr ..

8 000 à vista. Tratar na Rua Eva
rlsto da Veiga n. 35, sl. 1707,
Tel. 42-9104, Dr. Caldeira.

PRECISA-SE de um_ teltfone para
recados, dc preferência no Cen-
tro. Tratar ho(e p| tcl. 32-5597 c|
Norcy, de 8 as 12 horas.

VENDE-SE ótima farmácia. Alu-
guel 80 000. Contrato nfivo. Es-
toque 45 000 000. Entrada de ..
35 000 000, roslante 35 000 000 a
combinar. Rua Joaquim Nabuco

20-A. — Copacabana.

DINHEIRO E HIPOTECAS

ATENÇÃO - Dinheiro - Empr.s
tamos d. 3 a 100 milhões sob
hipoteca ou retrovenda do Imó*
vais. As melhoras taxas. Solução
em 48 horas. Adiantamos para
certidões. Trazer escritura. • Av.
13 d. Maio, 23, 15.° andar, sa.
la 1516 - Tal. 42-9138.

CETEL, compro urgente dois tele-
fones, sendo um comercial e ou-
tro residencial, à vista. Tratar p/j
tel. 90-1448, qualquer dia,

SÓCIO — Preciso d. um pl as-
critório de corretagem, aaminis-
trações *fc., qu* tenha carro,

pequono capital, Rua Saruâ,
16, ap. 201 (Gonz. Bastos, 153),
dat 20 horas em diante.

PBX — Compro e vendo, em
tôdas ai Unhas. Tenho grande
experiência no assunto ft poiso
fazer transações rápidas. Tratar
com Sr. José - Tel. 46-2882.

PASSO tel. est. 37, - vista. Base
1800 000. Tralar tel.: 42-0585.
TELEFONE - Compro linha 25-
45, pago hoje em dinheiro. Tel,
31-3686. Oliveira.
TELEFONES - Vendo linha 23.
Av. Marechal Floriano, ó — 11,°.
TELEFONE 57-36-37-34
_ s. - 48 - 28 - 38 - 42 -
Urgsnte — Passo «m %/ nome an
tos da Instai, om 10 dias. MAU
RO 23-8910 - Pr.s. Vargas, 417-A
- aala 1308.

ATENÇÃO - Hipoteca ou retro,
venda de prédios ou aps. na GB,
fazemos — Solução em 48_ horas,
quantias acima do 5 milhões. —
Tratar tel. 2Í-4337, do 12 às 18
horas.

TELEFONE 27 . 47 - Passo hoje
até 1 hora. CrS 2 600 em •/ no.
ma, inst, 10 dias. Total garantia
- MAURO, 23-8910 - P. Vargas,
417-A, sala 1308.

PASSA-SE o contrato da loia "Es
tofadora Rio Belo Ltda." com
grande fraguezia, ou aceita-se
um sócio. Rua Visconde de Pi-

lá, 318, Loja 7, subsolo.

CAIPIRA - Centro de N. Iguaçu
— F. 5 mllh, chopp e salg. Pr,
35 c/ 15. R. 13 de Maio, 85, gr,
201, s| 1. N. Iguaçu c| Soares
& Henriques.
CAIPIRA em Madureira, féria .,
11 000, c. 6 anos, tudo em pé,
entrada muito facilitada. Tratar
Praça Tiradentes, 9, >. 901-2, c.
Marinho.
CAFÉ e bar em Bonsucesso, fér,
8 000, tem chope da Brahma,
cont, 5 anos, financia-se a entra-
da. Tr. Praça Tiradentes, 9, i. ..
901-2, c. Marinho-

BAR E CAFÉ — Largo do' Cam-
pinho. Féria 7 000, chope da
Brahma, Entr. 15 000. Tratar Oll-
veira Campos, Rua dos Andradas,
96, 9.o andar.
BAR CAIPIRA - Cachambi - A
melhor casa do local, féria de
7 000. Contrato nôvo, ajudamos
na compra. Tratar Oliveira Cam*
pos. Rua dos Andradas n. 96,
9.° andar.
BAR R. da Matriz Meriti esqui-
na moradia, cont. nôvo, en foi-
mica. 9 milhões c| 3 e o resto
a combinar. Tel. 24-93 Meriti,
R. S. João 27, s| 3.
BARES? — Casas comerciais...
Para comprar ou vendar... An-
tônio Queirós... •, nada mais...
Eficiência * rapidez... Av. Pres.
Vargas, <46 - 2.° andar.
BAR CAIPIRA no centro do Meier
contrato bom, férias 14 milhões,
boa freguesia, ótima copa, muita
bebida, lucrativa, casa em fran-
co progresso, vende « ajuda mais
aos seus amigos. Antônio Queiroz
Pres. Vargas 446, 2°. ._•

CAIPIRINHA - São Cristóvão -
Féria: 6 500, ent. 20, muito lu-
cro, outra com horário comer-
ciai. féria: 6 500, ent. 21,
tra com boa residência, féria
5 500, ent. 12, outra com ho-
rário comercial, bem instalada,
féria: 8 500, ent. 25 a muitas ou-
tras com «nt. mínimas para prin-
ciípantes ou caiais, ajuda-se, vi-
site-nos na ..Rua São Januário.n.
28, sob., junto-à Cancela.
CAIPIRA E BAR com prédio f| 26
m| Empresta-se para ajuda com-
pra. T. Rua dos Romeiros 58 sl
301 cl Cerqueira — Juros banca-
rios.

BAR CAIPIRA no Centro, con-
trato de 7 'onos, boas ferias,
chop Brahma, vitaminas, salgadi-
nhos, excepctonal oportunidade,
ótima clientela, boas instalações
vende * ajuda mais. Antônio
Queirós. Av. Pres. Vargas 446
2.° and. \

BARRACA DE FEIRA - Vende-se
uma. Boas feiras. Tratar na Rua
Teodoro da Silva 392, ap. 302
Helena.
BAR E CAIPIRA com prédios, fé"
ria 35 m| muito facilitada. Em*
presta-se para ajuda compra. Rua
Romeiros 58 sj 301 — Cerqueira,

BAR E CAIPIRA Lanchonele, no
melhor ponto de São Cristóvão,
bom contrato, ferias convidatl-
vas, muita bebida, chop da
Brahma, lucrativa, raríssima opor-
tunidade, vende e ajuda mais -
Antônio Queirós — Pres. Var
vas 446, 2° and.

BARES — Tenho diversos c| entra-
da de 4 « 5 até 50. M. Centro,
Tijuca, Leopoldina. T. Rua des
Romeiros, 58, t\ 301, com Cer-
queira. ,

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, 20 and.

BAR CAIPIRA Cop. f. 6.5 c/ 5
alug. 90, apenas 25 do comp.
Outro caipira f. 12 salg. chope
«penas 50 mil do comp. Tratar
c| Artur — Rua Alcindo Gua-
nabara, 17, sala 1303 Cine-
lándia.

BAR CAIPIRA Cop. f. 10 em cho
pe, salgadinhos c| 5 nôvo. Alug
250 edifício. Apenas 35. do
cornp. — Tratar c| Artur — Rua
Alcindo Guanabara, 17, sala 1303
— Cinelândia.
BOTEQUIM - Vende-se junto i
estação do Eng. do Dentro. Oti-
ma moradia, telefone o contrato
novo. Ver na Rua Dr. Padilha
n.o 32.
BAR - F. 2 500, vendo, contr.
5 anos. At. 30 mil. Tem moradia,
Preço 12, cl 5. Tr. Rua 13 de

„ Maio, 85 - Gr. 201, s| 1 - N*" Iguaçu, c] Soares & Henriques.
BOTEQUIM morad., tel., zona por-
tuéria, for. 3 200, entr. 8. Tr,
R. Alfândega, 111, s| 405. Vale-
rio-Carlos. Empresto.
BAR - R. Mariz e Barros, tel.,
fer. só bebidas, entr. 8 m. Tr.
R. Alfândega, 111, s| 405. Valério.
Carlos — Empresto.
BARBEARIA — Praça Bandeira
Vendo salão, féria 700, entr. 3
m. Tr. R. Alfândega, 111, s| 405.
Valérío-Carlos.
BAR — Tiiuca. Vende-se um, fa-
sendo 8 m., c| contrato na escri-
tura, edif. pequeno aluguel. Ex-
cepcíonaís condições, financiamos
p| a|uda de compra, lnf. Glória,
338. Leonel ou Figueiredo — CRE-
Cl 1098.

BAR CAIPIRINHA - Na Zona Sul.
Cont. novinho. Féria de 20 000.
Tudo cm pé, somente em bebidas,
salg., pizzas. Negócio de rara
ocasião. Tel. 23-1509, na Av.
Pres. Vargas, 1146, 9.° andar,

Confiança, vende Amadeu
Queirós.
BAR CAIPIRA - Lanches, em Bo-
tafogo. Cont. nôvo. Féria de
8 000, Inst., boas. Prédio nôvo.
Tel. 23-0449, na Av. Pres. Var-
gas, 1146, 9.°, na Confiança ven-
de Amadeu Queirós.
BAR LANCHES - Em Botafogo.
Cont., nfivo. Féria 15 000, chope
da Brahma, salg., Inst. de fino
gosto. Tel. 23-0449, Av. Pres.
Vargas, 1146, 9.o andar na Con-
fiança, vende Amadeu Queirós.
BAR CAIPIRA - Em São Cristo-
vão. Cont. nfivo. Féria de 14 500.
Tudo somente em bebidas, e, em
pé, inst. finas. Negocio muito
convidativo. Tel. 23-0449. Av.
Pres. Vargas, 1146, 9.« andar, na
Confiança, vende Amadeu Quei
rós.
BAR CAIPIRA - Caldo de cana
no centro comercial, cont. novi
nho. Féria de 13 000. Inst. no-
vas. Negócio do oportunidade.
Tel. 23-0449, na Av. Pres. Var.
gas, 1146, 9." na Confiança, ven-
de Amadeu Queirós.

CAFÉ e bar em Vila Isabel, fé.
ria 10 000, financia-se a entrada.
Tratar Praça Tiradentes, 9, a.
901-2, c. Marinho.
CAIPIRA nas Laranjeiras, fér.
7 000, faz c. nôvo, Inst. de pri-meira, ajuda-se na compra, c. Ma-
rinho, Praçt Tiradentes, 9, s.
901-2.
CAIPIRAS Vdo. no Centro. Férias
10 000, 9 000, 6 500, 4 000. En
tradas 35 000, 25 000, 15 000, ..
9 000. Sr. Agenor R. Vde. Rio
Branco, 377-A, 2°, s. 8. Niterói,

PASSO contrato de loia na Rua
Btnto Lisboa. Serve para qual-
quer negócio. Contrato de 6 mais
7 anos. Aluguel 120 mil. Tr. tel
42-2294 - M. Pereira.

ATENÇÃO COPA E ZONA SUL
— Possui ap.? Precisa de dinhei-
ro? Emprest. sôbre Hipot. ou Re.
trovenda. Solução imediata -
Assembléia, 73 - 3.o s| 4 - Tel.
52-2796.
ACIMA ds dois milhóes até quin-
ze milhõet empresto sob Hipota-
ca ou Retrovenda de Imóveis. —
Tal. 57-0638 — Olympio.

PASSA-SE contrato nôvo, de lo-
ja, com 90 metros quadrados,
com 2 metros de azulejo em vol-
ta. Aceita qualquer ramo de ne
gócio. Rua General Artigas, n
325-D, Leblon. 
POSTO DE GASOLINA c| proprie-
dsd* — Por motivo d* viag*m
vando ludo pele preço IÓ do ne-
gócio. Grand* negócio para só-
det quo queiram ganhar dinhei-
ra. Preço . condições d. compra
em J. Castanheira * Cia. Rei doa
postos o garagens. R. Haddock
lôbo 75, Mb. Auxilio técnica •
financeiro. T.I.: 48-9405.
PÔSTO DE GASOLINA - V.ndo
por motivo d* desavença ontr*
sócios; um dos maíhotas nego-
tloi d. 67 - litr. 300 mil; óleos

lat. 6 000, fér. sup. .70 000
. mait d* 20 000 em estoque.

Negócio é falto da portas a den-
tro. Lucro líquido pl mé* acima
d. 7000, contr. 5; alug. não pa
ga, ainda receba. Preço * con
dições d* pagamento cf J. Casta
nh.lr. * Cia. Rei doa postot .
garagens. R. Haddock Lôbo 75,
•ob. Auxilio técni» • financ.I
rar - Tal.. 48.9405.

P6STO DE GASOLINA t CARA
GEM — Vondo um dos negócios
da atuatldado o motivo ê viagem
a Europa por doença na família
litr. ítima; 2 boxes; muitas Ju-
brií., boa fér. Preço o condições
d. compra «m J. CASTANHEIRA
t_ CIA. "R.I dos postos . gara.
gens" tt. Haddoclc Lôbo, 75 lob
Auxilio técni» . financeiro. Tel.
48-9405.
PADARIA E CONFEITARIA loca-
lizada em São Cristóvão contr,
10 anos, aluguel rei. férias de
vulto, forno francês, própria p|
3 sócios progredir, vende e ajuda
mais aos amigos. Antônio Quei-
rós. Pres. Vargas 446 - 2o an
dar.
POSTO - V.nd. 60 mil lts., hx
150 lubrif., borracheiro. Preço 45,
cl 16. lnf. Rua lucldio lago, 91
,1 405. Méier. Tel. 49-0241
POSTOS, garagens, padarias, lan
chonet.1, bares. Quer comprar ou
vender. Nio . faça >| primeiroconsultar ANDRADE, qu. lh. pro-
porclonara um bom negócio ou
um ótimo cli.nl.. lnf. Rua lucl
dio lago, 91, al 405. Méier. Tel

CAUTELA DA CAIXA ECONÕ-
MICA - De 1 000 000, de várias
jóias de meu uso, vendo a cau-
tela por 650 000. Motivo tem que
pagar 1 cheque. Av. Gomes Frei
re, 740, ap 902.

TELEFONE - 37.- Copacabana -
Transferido imediatamente. Tra
tar - 22-2345. 

VENDE-SE - Balcão frigorífico
nôvol Otimo preço I Motivo de
mudança de negócio. R. Co-
mandante Coelho, 697 — Cor-
dovil.

CHEVROLET Brasil 64 - Tipo jar-IDKW VEMAG 60, 61, 62, 63, 64
dineira, 9 lugares. Vendo ou a 65 — Não compre o seu DKV/
troco carro nacional _de preferên-|usado em qualquer tugarl A Tc-

TÍTULOS de clubes - Vendo late
Clube, Tijuca, Fluminense, Fia-
mengo, América, Jar. Guan. Com-
pro Jockey e outros. Tel.t ...
22-2491 — Ary Brum.

VENDE-SE armarinho sapataria e
papelaria com pequena moradia
— Estrada do Qultungo, 15Ó8 —
Vila da Penha.

VENDO - T. T. Madureira, 5 co-
tas. Fluminense. Hosp. Silv., M.
Líbano, tato Jardim, Rtvlera-Ne-
vada, Costa Brava, Gurilândia,
Copaleme. Cl. Federal, Tijuca Tê-
nis, M. M. Gorais, P. P. Hotel,
Hípica, Touring e outros — Av.
Rio Bco. 156, s| 2 925. Telefone
32-8215 — Juanita.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS
ATENÇÃO - Vende-se 1 gela-
deira e 1 balcão frigorífico com
2 motores, melhor informação pe-
Io telefone 45-6081. Rua Cos-
me Velho, 886.

TELEFONE - Transf. inscriçãl-
1951 - 27-47 - NCrS 800 -Rua
Constante Ramos, 53-706.
TELEFONE - Méier x Copaca
bana, tenho tel. 29149 permuto
por 37157 — Pago diferença a
vista - Sr. Hilton. Tel. 37-9333.
TELEFONE 45 - Vendo 1 800
Urgente - 45-0564.
TELEFONE 31 — Vendo, negocio
direto, com extensão. Infs. Sr
Martins. Tel. 46-8899. 

CAUTELA da Caixa Econômica,
Agência Central, n.° 251 000 do
CrS 2 000 OCO, encontra-se ex-
traviada. Informações para o Dr,
José, tel. 52-3327. Providências
|_ tomadas paar ecautelar Inte-
rêsses.

TELEFONE 57 - Vendo - NCrS
2 000,00. Tratar tels. 47-5675 ou
22-6170, sem intermediários.

COMPRO promissórias e diplic
de vendas, qualquer prazo, ra-
pidez. Cortas na portaria deste
jornal sob o n.o 310 260.
CAUTELAS - Compro - Jóias
e brilhantes. Rua Ipiranga, 44
c| 20. Tel. 25.2641. Walter.
CONTAS DE LUZ - Não iogua
fora suas contas pagas de luz.
Receba até 20% do Emp-E. Rua
Buenos Aires n. 84, 1.° andar.
CRS 500 000 ANTIGOS - Pre-
ciso urgente para desenvolver
firma - Tel. 22-1581 - Costa
DINHEIRO x 

"automóvel - 10,
12 e 15 meses. Rápido, pnra
industrial e comerciante. Tele-
fone 42-5924.
DINHEIRO - 1, 3, 5, 10, 50 ml
lhões. Empréstimos sob hipoteca,
retrovenda do loias, aps., casa.
Leblon — M. Hermes. Tragam
doets. Operações rápidas. H. Sil-
va. R. Gonç. Dias 89. s| 405.
Tels. 52-3886 - 52-3840- 29-B903

R. Sanatório, 61, s| 204. -
Cascadura — Creci 648,"DINHEIRO 

X AUTOMÓVEL. Não
venda seu carro. Resolvo hoje
sua situação financeira sob ga-
rantia de carro. 48-3975. — Sr.
Oliveira
DINHEIRO sob imóveis Z. Sul e
Centro. J. 12%. Compro ap.
salas, prédios de vila. Solução,
rápida. Negócio direto. — Tei
22-0764.
DINHEIRO X AUTOMÓVEL - Ra.
pidex, completo sigilo, 30 dias ou
10 meses. Tel. 43-3729 - Rober-
to.
EMPRESTO de 5 a 100 milhões
sob garantia Imobiliária. Solução
cm 46 horas. Quitanda, 20, gr,
508. Tcl. 31-3367, com Santos.

CAIPIRA c| Chopp da Brahma c[
prédio. Só prédio vala o dinheiro.
T. Rua dos Romeiros 58 a| 301
ç] Cerqueira.
CANTINA NO CENTRO ótima pa-
ra um casal. , Preço 4 500, com
1 500, de entrada Rua 1.° de
Marca, 6 2.° sala 9 com Amado.

POSTO DE GASOLINA NA ZONA
SUL — ótima, oportunidade d*
compra, osté abandonado. Obs.
não tem vinculo à companhia. Ltt.
170 mil. Fax 600 lubrs. Contr.
nfivo feito à firma. Aluguel ain-
da receb* d. 3 lojas. Facllita-s.

Sarte 
da «tirada. Tr. ORG. JOR-

E NETTO - R. Rosirio, 153, 3.»
sala 301. - Cr. 263.

EMPRESTO sob Hipoteca Retro,
12%, Z. Sul e Ti|. Compro ap.
para renda GB, Petrópolis, Nit.
Pago à vlsta. Neg. direto. —
42-5641.
EMPRESTA-SE 2, 3. 5. 7, 10, 15,
20, 30 e 50 milhões c| hip, ou
retrov. R. Alcindo Guanabara, 25,
gr, 1 103 - Tel. 42-5884.
EMPRESTO d. 1 • 10 milhóes
am uma ou> mais hipotecas d
prédios . aps. T.l. 23-3870.

CABELEREIRO - Vende-se ou
passa-se o contrato, loja grande
Av. Democráticos, 357-B.

PENHA — Vendo bar bem mon-
tado, mod. de luxo, cont. novo,
al. 80m. F| 2 000,00m. Prest. 50
m. — Tratar Rua Leônidas, 12 —
S| 205 - Penha

CAIPIRA - Centro, féria 14 000
em chopp da brama e salgadi-
nhos, cont. novo em edifício, fe-
cha domingos e feriados. Bar
com minutas Centro, féria 12 000
hor. comer. cont. e instalações
novas, vende-se com 40 dos com-
mpradores., Caipira Tijuca feria 9
miih. e instai, novas, outro féria
7 000 com tudo nôvo; outro féria
12 000 somente bebidas c sal-
gadinhos, vendem-se com grandt
facilidade na entrada; Lanchonete
Calete, feria 25 000, uma das
melhores do bairro cont. na es-
critura vendo por 60 dos com-
pradores., Caipira Flamengo, fe-
ria 7 000, tudo em pé. Vende-se
por 20 dos compradores; Caipi-
ra Copacabana, féria 8 000 mui-
to lucrativo. Vende-se por 25
dos compradores; para comprar
ou vender em qualquer ponto da
Guanabara com férias e preços a
seu alcance, um simples telefo-
nema para 42-2547 ou pessoal-
mente a Rua Senador Dantas, 117
sala óló. Org. Cruz com Fran-
cisco ou Rodrigues que financiam
parte da entrada.

PASSA-SE urgente por motivo de
viagem, firma de peças o acesso-
rios para Volkswagen com to-
do estoque e instalações e fer-
ramenta5, contrato de 5 anos,
no melhor ponto de Copacabana

Aluguel de NCrS 150,00 men-
sais. Tratar com Sr. Jorge pelo
Tel. 36-2019, horário comercial —
Preço _ vista NCrS 10 000-

FARMÁCIA — Vende-se na Pe-
nha. Ponto excelente. Com
sem Imóvel. Facilita-se. Tratar
pelo tel. 28-9672.
INSTITUTO DE BELEZA »m Copa-
eabana. Motivo mudança do Esta-
do, vende-se otimo salío. Ur-
gente. Tratar daa 20 is 21 horas
•na Rua Viscond. d. Pir»|é, 520
ap. 403. '

QUITANDA — Vende-se com nio-
radia, pequena entrada. Tratar
Av. Presidente Vargas, 590, cala
512,, com Sr. José.

LANCHONETE - Vende-s., nova,
na Rua Dias da Cruz, 655. Con-
trato feito na hora. Tratar no
local.
LANCHONETE a venda. "Barra
Limpa". Rua N. S. das Graças
n.o 450-A. Centro São João de
Meriti.

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.°
endar, na Confiança, vende Ama-
deu Queirós.
BARBEIRO - Vende-se salão
com boa feria e freguesia se-
lecionada Bolafogo. Tel. 32-0915-

LOJA de armarinho e brinquedos
c/ Alvará para ferragens, louças.
artigos elétricos etc. etc. Com
grande residência. Vendo por não
poder administrar. Ver na Rua
São Francisco Xavier n. 918.

BAR, RESTAURANTE - Vende-so
em Ipanema contrato novo o boa
freguesia. Tel. 32-0915.

BAR — Catete. Vende-se fazen-
do 5 m. Contrato nôvo, pequono  _______
aluguel, lnf. Glória, 338, l.o, BOTEQUIM - Vende-se c/ mo-
Leonel ou Figueiredo — CRECI |radia, boa féria. Ungente. Rua
1098. Adriano n. 93. Tel. 29-7003.

Clubes
CASA DE LAFOES (Bua Professor Gabizo. 293— 48-0321) — Dia 17, às 21 horas, Baile-Show
animado pela Orquestra Alegrias de Espanha.
Passeio, completo. A 25, no mesmo horário, íesta

, típica portuguesa, com distribuição de uvas. Vai-se
apresentar o Grupo Folclórico João Ramalho.
MONTANHA CLUBE (Estrada Velha da Tijuca,
407 — 38-0609) — Sábado, às 22 horas, festa ani-
mada pelo conjunto de Joni Mazza. Passeio.
CASA DO MARINHEIRO (Av. Brasil, km 11) —
Sábado, às 23 horas, a Escola de Samba Unidos
de Lucas desfilará ali, em homenagem às entida-
des coirmãs.
SOCIAL RAMOS CLUBE (Rua Aureliano Lessa,
79 — 30-6612) — Sábado, baile que consagra a
Máscara Negra, com a presença de Zé Kéti. Es-
porte ou fantasia. Orquestra ds Permínio Gon-
çalves.
VÁRZEA COUNTRY CLUBE (Rua Torres de Oll-
Telra, 436 — 29-2509) — Sexta, às 22 horas, show
com o Grupo dos Vinte. Esporte.

(Correspondência para Danúbio Rodrigues. —
Av. Rio Branco, 110, 3.* andar).

LANCHONETE nova, edif. esq..
fecha cedo, fer. 9 m., entr. 20
m. St. Cristo. Tr. R. Alfândega,
111. il 405 - Valerlo - Carlos.

LANCHONETE em Higienópolis.
Féria 13 000 Inst. de luxo, facll.
a entrada. Tratar Praça Tiraden'
tes, 9, s. 901, c. Marinho.
LANCHONETE - MEIER - Féria
9 000. Horério comercial, tudo de
Ia. — Vende-se, ótimas condições
— Tratar Oliveira Campos. Rua
des Andradas.n. 96, 9.° andar.
LOJA — Pasto central* nôvo 5
anoí, instala;»» novas, alugue
150 mil. Armarinho om toral. -
Cr 12 milhões com 7 m. o ros-
tanta facilitado. Diat Ferreira n.
154 - lablon.
MERCEARIA c| copa e botequim
etc, tem moradia, 10 000 000 c[
50%. Existe mais em máquinas e
mercadorias.. Rua Navarro da Cos-
ta n. 2, Marechal Hermes.
MERCEARIA - Zona Sul. Vende
ie ou admíte-se sócio. Base 10
m. Majs detalhes Glória, 338, l.o,
Leonel ou Figueiredo. — CRECÍ
1098.
PADARIA - Zona Sul. f. 20 ci
novo alug. pequeno edifício. —
Apenas 50 mil do comp. uma
outra f. 23 c| 9 anos, alug.
baixo — Outra no Estécio f. 19,
só 40 mil do comp. — Tratar
c| Artur — Rua Alcindo Guana-
bara, 17, tala 1303 — Cinelín-
dia. ,
PASSO lo|a com 2 portas, 00 m2
Negócio de plástico, papelaria,
brinquedos, etc. Otimo ponto. Av,
Suburbana, contrato longo, alu-
guel barato. Tel. 43-7694. Sr. Pe-
cego - CRECI 812.
PADARIA — Tenho uma com pré'
dío, só prédio vale o dinheiro f|
francês, férias de 7 até 18 só
balcão.- T. Cerqueira. Rua dos Ro-
meiros 58 t| 301.

PADARIA, forno lento, prédio e
loia, féria 7, c| tel. Conlr. 5
anos. Preço 40, cl 15. Inf. na
Rua Dagmar Fonseca 77, Madu-
reira. Tel. 29-9886.
QUITANDA e mercearia, com
uma loja vazia ao lado, passa-
se em ótimo ponto, na Estrada
Manuel de Si, 160. Bairro lete
15, D. Caxias. Entrada 1800 000,
QUITANDAS E MERCEARIAS com
moradia. Pequenas entradas. F. de
5. E. . * 3 M| T| C| Cerqueira
Rua dot Romeiros 58 s] 301. Pe-
nha.
QUITANDAS - Vend» duas, uma
na Tiiuca) outra em Botafogo,
boas moradias c| 5, alug. 100
bom movimento. Apenas 13 míl
do comp. Tratar c| Artur na Rua
Alcindo Guanabara, 17, sala 1303
— Cinelândia.

VENDE-SE um bar a
Av. Getúlio Moura,
João de Meriti.

mercearia.
247. Sõol

VENDE-SE uma padaria, motivo
de viagem. Preço bom,.boa fé-
ría. Tratar na Rua Raimundo
Correia, 289, Periquitos, Caxias.
VENDO carroça frutas "a legumes
melhor local Copacabana — Ne-
gócio 100% rendoso — lnf. tel.
56-0071. '
VENDE-SE café a bar contrato
nôvo, boa féria na Rua Marquês
de Abrantes, 77-A,
VENDE-SE bar a restaurante err
frente ao Cinema Sâo Pedro. Av.
Brás de Pina, 21-A — Penha.
VENDE-SE um bar, casa própria
para um casal ou principiantes,
em Bonsucesso, contrato nôvo, í.
3 600 p. 30 c. 12 dos compra-
dores; bar no Estácio, cent. nô-
vof p. 20 c. 8 dos comprado
res;.Dar no Andaraí, cont. nôvo,
f. 2 500 p. 18 c. 8; bar.em São
Cristóvão, f. 5 000 p. 35 c. 16;
em Copacabana, uma parte, en.
trada de 9 mll, ótimo negócio
nos Pilares,,35 c. 16 dos compra.
dores. Para maiores informações,

3uelram 
ta dirigir a Pça. Tira-

entes, 9, 4.° — t. 411 a pro.
curar o Geraldo ou Gilson, con*
dução própria.
VENDE-SE farmácia no Centro, 2
salões, moradia, sobrado
20000,00 com 50% sinal. Tratar
local.' Visconde Rio Branco, 897,
ou tel. 4613, Niterói.
VENDE-SE ou aceito sócio que
trabalha am casa de biscoitos,
massas o bombons, casa multo
lucrativa, entregue a emprega-
dos como será provado. Tratar
Av. Presidente Vargai 590, aala
512, com Sr. José.
VENDE-SE depósito de matérias
de construção c] -'.rea de 800
m2. Rua Aires de Casal, 331.
VENDO um bar. Não paga alu-
guel, ótima féria, grande opor
tunidade. Praça Marechal Hermes,
número 29.
VENDE-SE um bom bar
metros da nova Rodoviária.

500
Boa

féria. Rua Pedro Alves n.o 5-A.
VENDE-SE um bar a café e res-
taurante. Av. Brás de Pina, n.
727, loja A. Motivo mudança
Tratar com Sr. Maciel.
VENDE-SE Tcrrefação Moagem
Café Sorridente Ltda. R. José
Eugênio n. 34, com local pró-
desembaraçado.
VENDO -bar o restaurante. Rua
Levenroth n.° 10, Estado dcí
Rio. Nova Friburgo. Telefone
1103.

VENDO 2 cautelas 2 P. de br
lhantes. Tel.: 37-5151, de 9 da
manhã às 12 horas

Acima de
5 milhões

Fazemos hipoteca ou retro-
venda de prédios ou aps. na
GB, solução cm 48 horas — Tel.
22-4337, dat 12 às 18 horas.

Atenção
Dobre seu dinheiro em ape-

nas um ano, com garantia reais.
Qualquer importância, telefone
43-3729 — Roberto.

TELEFONE - Vcnde-so 52. ln-
formações com o Sr. Ferreira.

Tel. 43-0805.

ATENÇÃO - Vende-se 1 Instala
ção completa de bar e restauran'
te melhor informação pelo tele
fone 25-6978. Rua Cosma Velho" 836.

VENDEM-SE 2 cadeiras, 1 mé-
quina elétrica e outros objetos
na Rua Fernandes da Cunha, 460

V. Geral.
VENDO armações para farmácias

Armarinhos. Preço de ocasião
para desocupar lugar. Rua Gon-
zaga Bastos, 20, tel. 48-2583.
VENDO giratório p| casquinha
sorvete, maq. registradora, ob-
jetos antigos, geladeira e fogão
americanos no estado, bomba de
sucção etc. —. Rua Barão da
Torre n. 510 - L. C.

Balcão
expositor

Vendo todo em formica. vi-
dros, fluorescentes. 2 balanças.
Preço de ocasião. Rua Siqueira
Campos, 274 C. das 10 ès 22hs.

VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS

AGORA AT! AS 10 HORAS DA
NOITE você podo comprar sau
Vemag na Av. Atlântica asq. de
R. Djalma Ulrich. Todas as coras
o tipos. Financiamos a longo pra-
zo o aceitamos troca por qual-
quer automóvel. Tal. 47-7203 •-
TEXAS.

AERO WILLYS, 64 -
Troco e facilifo. —.' Rua
Haddock Lôbo, 379-B.

TELEFONE linha 45, passo por m.
urg. Cr$ 2000 000 (dois milhões),
lnf. tol. 25-7243.
TELEFONE 29-49 - Vendo hoie,
barato, ínst. imediata. PrecSoo
urgente 25-45, Sr. João. Tel.t
29-4735.

AUTOMÓVEIS novos Vemag para
a praça. Qualquer quantíddae,
\k emplacados a com taximetro,
desde 4 000 de entrada e o sa.
do V. S. determina como deseja
pagar. Em Copacabana, na Av.
Atlântica, esq. da Rua Dialma
Ulrich, no Pôsto 5. Tcl. 47-7203
Na Tijuca, na Rua Conde de Bon-

, 40. Tel. 48-6483.

TELEFONE - Vonde-se linha 52,
melhor oferta. Tratar tel. 32-2702

Alcides ou Aquiles. ^^
TELEFONE 22/42, inscrição 10
anos, vendo. Cartas para o n.°
310267 na' portaria deste Jornal.
TELEFONE 30 - Firma precisa ur-
genle. Ofertas 37-5954.
TELEFONE - Compro 27, 47, 36,
37, 56, 57, 25, 45 - Tenho dl-
versos para trocar. — Telefona
43-1464 - Sr. Gomes.
TELEFONES — Compro a vendo
tôdas as linhas — Tenho vários
para trocar, instalação rápida. St.
Gomes - T.l. 43-1464.
TELEFONE - Vendo 32, 42, 23,
43, 37, 57, 27, 34, 29 • 30 -
Sr. Gomes. Tel. 43-1464.
TELEFONE - 25 - 45 - Compro

Pago em dinheiro, 1 500. Hugo
Estabilocldo hi 11 anos na Rua

Uruguaiana n. 55, sala 719. Tal.
23-3578.

TELEFONES - Preciso linhas 30
25|45 - 42,52 - i9|49 a CETEL
99. Cedo urgente 26, 46, 29, 38|
58. — Roberto ou Rocha. — Tal.
23^2883.
TEIEFONE 27 - Vendo instala-
do, Ganarat Urqulza, Hugo. Ei*
tabelaeido hi 11 anos na Rua
Uruguaiana, 55, sala 719. — Tal,
23-3578.
TELEFONE 28 - 48 - 34 - 54 -
Compro. Pago om dinhalro na
hora, Hugo. Estabelecido hi 11
anos na Rua Uruguaiana, 55, sala
719. - T.l. 23-3578.
TELEFONE 38 - Vendo instalado.
Condo Bonfim, 1 500, im mu no-

, Hugo, estabelecido hi 11
anos na Rua Uruguaiana, 55, sa-
Ia 719. Ttl. 23-3578.
TELEFONE — Preciso para hojei
27-47; 30; 26-46; 36-56; 37-57;
25-45; 28-48; 34-54; 23-43. lálaro
Av. P. Vargas, 590 s| 806 - Tal.
23-6302.
TELEFONE — Ji no seu nome:
27-47; 37-57; 36-56; 22-42; 26-46;
30-; 28-48. 38-58; 25-45! 23-43;
Lázaro. Av. P. Vargas, 590 s| 806.
Tcl. 23-6302. »

TELEFONE - Compro vendo to-
das as linhas, tenho diversos pi-
ta permuta. Negócio honesto. Tra
tar c| José tel. 46-2882.
TELEFONE 31 — Compro para fir-
ma. Pode ser comercial ou resi-
dencial. Urgente. Tratar com Sr.
José, tel. 46-2882.
TELEFONE - Vendo todas as li-
nhas, tnst. rápida, negocio ho*
nesto, com garantia. Também,
compro. Sr. João. Tel. 29-4735.
TELEFONE - Compro 36, 37, 57,
22, 42, 32. Mendonta, telefona
43-3795 • 43-7660, Rua Concel.
são, 105, t| 504, asq. Prat. Van
gas.
TELEFONE - V.ndo 27 - 47,
preço: 2 600, tenho para hofe
mesmo, garanto a instalação. Men
don;a. Tel. 42-7660 . 43-3795.
TELEFONE — Compro o vendo
qua!r>uer linha. Mendonça. — Tel
43.3795 a 43-7660, Rua Conci-
(ão, 105, t| 504, atq. Prat. Var.
gas.

Cautelas
JÓIAS E MERCADORIAS

Compro da Caixa Econômici.
Pago o máximo, em ouro ve-
lho, ióias antigas oü moder-
nas, brilhantes, platina e pra-
tas, — Av. 13 de Maio, 47, i\
610. Tel.: 22-0348. Atendo a
domicílio. Ed. Itu. .

Cautelas
Pago bem ouro valho e bri-

lhante. Rua da Carioca, 28,
1° s| 5, de 9 ès 5 horas. -
Otacílio.

Dinheiro x imóvel
Zona Sul ou Tiiuca. Resolvo

rapidamente, completo sigilo,
Tel. 43-3729 - Roberto.

Atenção
Vendo, tenho tôdas as li-

nhas, documentos em cartório

Sr. Gomes, Tel. 43-8211 — .

43-1464.

TÍTULOS e sociedades

3 a 100
milhões

Emprestámos sob hipoteca ou
retrovenda de imóveis. Solu-
ção em 48 horas. Adiantamos
para certidões. As melhores
taxas. Trazer escritura. Av. 13
de Maio, 23, 15.° andar sala
1516 - Tel.: 42-9138.

TELEFONES
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, sl 710, cal-
deira - 43-8124.
CETEL - Vendo telefono da CE-
TEL — Qualquer estação. Tralar
pelo tel. 498 M. H. - Qualquer
dia e hora.
CETEL — Quero vender meu te-
lefono linha 93 — Preço 1 200
somente à vlsta — 93-1225.
CETEL — Compro um telefone da
CETEL — Serve qualquer esta-
ção. Pago na hora. Tratar pelo
tel. 90-2490, qualquer dia.
CETEL — Vendo telefones da ..
CETEL. Estações 90, 91, 92, 93,
94, 95, 91, 99. Tr. telefone
90-0508 - Qualquer dia e hora.
PRECISO tel. 29, 49. 43, 23, 26
e 46. Telefone: 54-2658.

ACEITO SÓCIO - P| loja com
vinte anos de existência, na Rua
Gonçalves Dias. Melhor ponto,
melhor freguesia, capital m. ou
m. 30 000 000, resp. p| 305 475,
na portaria deste Jornal.
COMPRO - Country CRJ, Calça-
ras. Regata Guanab. Vendo Ca-
deiras Maracanã, trib. Av. Rio
Bco. 156, s| 2 925. Tel. 32-8215.
Juanita, ;- • .
COSTA BRAVA - Costa Azul -
Vendem-se títulos. Tal. 360949
HOTEL Int. Galeão - Vendo 2
títulos - lnf. tel. 26-2452
Fernando, _________________________
METALÚRGICA - Sócio (de ca
pitai e trabalho) — Aceito c.
NCr$ 50.000 parcelados — Novas
atividades, tornos, tornos revól-
ver, fundição, 'cromagem, teiou-
rão, prensas, soldas oxigênio,
elétrica. Tratar, Av- Rio Bran-
co, 151, sala 1 002 de 16 is
18 horas;
SÓCIO — Tenho firma estabeleci
da há 2 anos, com escritório com
telefone no Centro, operando no
ramo acessórios para automóveis
e outros produtos, com mais de
Ó00 clientes selecionados na Gua<
nabara a Est. do Rio, procuro só-
cio com NCr$ 15 000, tomando
parte ativa. Resp. na portaria
deste Jornal sob n. 305 761,
SÓCIO ACEITO - Pouca capital,
com experiência, bombelro-eletrl-
cista. Casa pronta abrir, bem si-
tuada. Muito estoque e espaço,
Av. Pasteur, 184-C — Rodrigues.
SÓCIO — Procuro para Posto de
Gasolina, no melhor ponto da
Tijuca, considerado um dos 20
melhores do Estado da Guana*
bara. Informações pl tel
42-9776 c| o Sr. Melo, até és
12 horas, ou 48-3266.
SÓCIO salão de cabeleireiro. —
Desejo sociedade cm um que es-
tejs funcionando. Oferta para a
portaria desta Jornal sob o n.
310 310,

AUTOMÓVEL - Compro tem
aborrecê-lo. Va[o a domicilio no
horário dt sua preferência. Pa-
go hoje. ¦- Tel. 38-3891.
AUTOMÓVEIS novos Vemag para
a praça, modelo 67, na Texas.
Qualquer quantidade, ]& empla
cados e com taximetro, desde
4 300 de entrada e o saldo V. S.
determina como descia pagar.
Em Copacabana, na Av. AtlântI
ca, esq. da Rua Dtelma Ulrich
no Pôslo 5. Tol. 47-7203. Na TI
juca, na Rua Conde de Bonfim

40. Tel, 48-6483.
AERO WILLYS - Compro tem
aborrocfi-loi Va]o a domicílio no
horário da sua preferência. Pa-
go hoj». Tel. 38-3891.
AERO WILLYS 1963 - Vende-se
preço do ocasião, motivo dono
ausente do pais. Tratar na Aveni-
da Dr. Arruda de Negreiros, 19.
São João de Meriti com Sr,
Gaspar.
AERO WILLYS 60/61 - Cr$ ....
1090 000 verias cores, equips.
novíssimos — Saldo a comb. —
Troco — Rua São Francisco Xa-
vier, 342 — Maracanã.
AUTOMÓVEL por terreno. Troco
2 lotes 15x30 em Itambi, Niterói,
preferência carro nacional. mesmo
precisando reparos. Rua Capitão
Meneses 335 — Jacarepaguá.
AERO 63, superequipado, estada
de nôvo, a qualquer prova. Fac.
c| 2 000. Troco. R. 24 da Maio,
19 fundos. Tel. 28-7512. São
Fco. Xavier.
AERO WILLYS — Compro, paga
mento à vista de ano 1963. Tel.:
22-4229 ou 32-5397. (Comprando
de particular).
AUTOS EM OTIMO ESTADO (n
baratos}, Dauphíno 60 a 63,
Volks. 62 • 64, Vemag Sedan 60
• 67, V.maguate 59 • 67, Gor
dini 64 a 66, Aero 63 * 64,
Simca 61 » 63, Rural 62, Kombi
62 a 64 otc. o muitos astrang,
como Citroan, Austin, Morris ate,
Proços o cond. excepcionais. Ent.
desd* CrS 500 000. Saldo nat
cond. do diante. Troca-u Rua
Conda Bonfim, 40. Toxas.
ADQUIRA pelas melhores cond
na Rua Conde de Bonfim 40. Na-
cionais o estrangeiros, grande va-
riedade desde 500 mil. Saldo a
combinar. Rua Conde de Boa
fim 40.
AS MELHORES OPORTUNIDADES
— Nacionais, todos os tipos
anos, desde 500 mil. R, Conde
Bonfim 40.
APROVEITE n| oforlas especiais:
nacionais, todos os tipos anos,
marcas e cores, superequip,
(Dauphine, Volks, Gordini, Ve-
mag, Vemaguete, Aero, etc. etc.)
desde 500 mil, estrangeiros, gde.
variedade, desde 500 mil. Sal-
do feito pelo cliente. Troca-se
pelo valor exato. Rua Condo d
Bonfim 40.
AUTOMÓVEIS. - Nio perca tem.
po e dinheiro! Só a Texas tem
o carro que você procura nas con-
dições quo pode pagar. Aero Wit<
lys 61 e 63. Dauphine 60, 61, 62
e 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. Simca
Chambord 60, 61 e 62. Volkswa-
gen 02, 63 e 64, Visite-nos sem
compromisso. Rua São Francisco
Xavier, 342, e Rua Conde de Bon.
fim, 4CK ^__
AERO 62, 63, 64. Impecável cs
tado geral. Vendo, troco, f_naa
cio. Paim Pamplona, 700. Jacaré,
Tel. 49-7852.
AERO WILLYS 65 - Novíssimo,
único dono, carro médico,' pouco
rodado, equipado. Vendo à vista!
financio parta 

'ou 
troco Volks,

Ver Rua do Matoso 202. Telefone
54-1316.
AERO WILLYS 1964 e 1965 - 5
marchas, superequipados, exce-
lentos, troco cu facilito com Cr$
2 500 e saldo a combinar. R.
Conde de Bonfim Óó-A. Telefo-
ne 34-9909.
AERO WILLYS 1963 - Equipado,
rádio, b/ branca, côr pérola -
Olimo estado, 4 000 milhõet _
vista - Tel. 31-1742.
AERO WILLYS 64 - Estado de nò-
vo. Vehdo urgente. Rua 24 de
Maio, 265, sob
AERO WILLYS, c&mpro de par
ticular para uso próprio. Tel.: • •
38-3816, Sr. Michel.
AUTOMÓVEL Buick super 56 -
4 portas, vende-se ^la melhor
oferta — Ver Rut," .«feilo Olim
pio de Melo, 1 531 — Telefone
48-4568.
AERO WILLYS 62 - Estado ní-
vo, todo equipado, aceito troca
facll. rest. R. S. Fco. Xavier,
628.
AERO WILLYS 61, p. de couroí
Piniura, máquina, suspensão 100%
— Vendo ou troco p/ carro me^
nor valor. R. Teodoro da Silva,
678. Tel. 38-8288.
AERO 65 — Vendo um equipado,
rádio, capas) bom estado, do par-
ticular. Rua Teodoro da Silva n,
749/753 — Troco Kombi 63 ou
64.
AERO 66 — Cinza madrugada,
estado nôvo, 12 mil km, trans-
firo contrato Consórcio Cassio
Muniz, mensalidade NCrS 270,00

Aceito troca Volks 63 - Lllia
Tel. 38-8414.

AERO WILLYS 62 - Vende-se
estado ót nôvo. Rua Luiz Cama
ra, 90 — Tratar no botequim -
Olaria.
AERO 63 — Excepcional estado,
equipado, luxo, pouco rodado.
Só a vista a particular — Av,
Pres. Vargas, 529 — 10.° and
AUSTlN A-8 - 47 - 4 portas,
impecável, 590 mll à vista fac,
c/ 300 mll e 10 de 45 mil -
R. 24 de Maio, 325.
ATENÇÃO — Camioneta de car-
ga, 4 cil. fechada, vendo ao pri-
meiro que chegar, 490 mil. Ver
na Av. Automóvel Clube, 1846,
c/ 35 — Sr. Pacheco — Tomás
Coelho.
AERO 64 — Grafite, equipado,
um só dono, quase nôvo, nun-
ca bateu. Vendo bom preço. Rua
São Januário, 28 tob. — 34-9520.

Volks. Base NCr$ 6 000,00.
Telefone 37 9344.
CHEVROLET bas. Marra Rocha
957, Vendo financiado ou troco
por carro nacional. Rua Tibíriçá,
35, Banco do Areia, Mesquita.
CHRYSLER ano 53, 4 portas, ven-
do ao primeiro que chegar. Fac.
com 500, ótimo preço a vista.
Ver Av. Ataulfo de Paiva, 1 015.
CHEVROLET CONVAIR 62, Com-
pacto, estado de novo. Tratar te-
lefone 37-8226.
CITROEN 50, ótimo estado geral,
tôda prova. Vendo, facilito, Cer-
queira Dailro, 82 — PSst», em
Cascadura.

xas-Concessionária DKW tem'
Belcar ou Vemaguet usado quo
vocô procura revisado por pesso-
al treinado na fabrica. Entrada o
formas de pagto. de acordo com
sua conveniência. Na troca seu
carro (nacional ou estrangeiro)
sempre vale mais — Rua São
Francisco Xavier, 342, Maracaní
— o Rua Conda da Bonfim, 40 —
Tiiuca.
DKW — Compro sem • borra cê-Io.
Vejo no horário da sua prefarên-
cia o pago hojo om dinheiro. —
T.l.i 38-3891.

CHEVROLET 54, Bel-Air, táxi -
Pronto para rodar. Vendo, troco
e facilito. Cerqueira Daltro, 82.
Posto, em Cascadura.
CHEVROLET 48-4 p., part.,
ótimo estado, vendo 1 480 mil,
ac. troca e facilito. R. Lobo Ju-
nior, 1 655. Tel.s 30-3698 -
Gordínho.
CADILLAC Cupê, c| rádio, 4
pneus novos, pintura marfim e
preto, máquina hidramático, esta-
do de novos, financio. Av. Su-
burbana, 7 765. Tel.: 49-2274 -

.Waldir.

ALUGAMOS Volks 1966, sem
fiador e sem burocracia, única
exigência. Retrato 3x4, Cart.
Mot. Rua Dr. Satamini, 161-B -
Borracheiro. Tel. 48-3493.

CHEVJ-OLET 1941, particular, com
radio. Hoie 780. Facilito. Av. 28
de Setembro, 191-B - Alfaiate.
CHEVROLET 1958 - Radio e es-
tofo original, p. b.b., sem colu-
na, em estado excepcional. 2 500,
resto 15 meses. Rua Ana Neri
n.o 770 — Troco.

AUSTlN A-40 - 1949 - Bom es-
tado, 350 mil entr. . 100 p| mês
- Av. Suburbana, 10 002 - 3.°
andar, sala, 305 — Cascadura.

CHEVROLET STATION WAGON
1958, 6 cilindros, mecânico, 4
portas, rádio. Mecânica 100%.
Cr$ 4 500 000 — Rua Marquês
de Pinedo, 84. Tels.: 45-9165 e
25-3443. ,

AUTOMÓVEIS nacionais, em óti-
mo ostado, mecânica 100%, to-
dos revisadas. Volks. 66, 65, 64,
62. Gordini 64, 63. Simca 65. -
Troco, facilito. Saldo atá 18 ma*
sos. Rua 24 d. Maio, 254. Ttl.
48-09B7.
AUTOMÓVEIS a prazo. Volks-
wagen 1965: 3 000 000. Volks-
wagen 1962: 1 900 000. Sinca
1960: 1 200 000. Dauphine 1963:
1 300 000. Dauphine 1960: 950
mil. DKW Vemague 1962: 1 200
mil. Táxi Dauphine 1963: 2 mi-
lhões. Gordini 1963: 1 600 000.
Dodge 1949: 800 000. Kaizer
1950: 300 000. O restante a
combinar. Av. 28 de Setembro,
189 - 48-8181.
AUSTlN A-40 - Otimo do mecâ-
nica. Financia. Visconde Sanla
Isabel, 46-C.
AERO WILLYS 65 • 61 superequi.

fiado, 
estado novo. Troca. Faci-

ita. Rua Conda Bonfim, 577-B —
Tel. 58-6769.
AERO 64 - Grafite c| ar condi-
cionado. Rádio original. Estado
de OK. Troca. Vende facili-
ta. Rua Gonzaga Bastos, 20 —
Tel. 48-2583.
AERO WILLYS ól, ult. serie,
equip, a qualquer prova. À vis-
ta, troco e fac. c/ 1 500 ent.,

18 m., R. 24 Maio, 316 -
48-2701.
AERO 64 — Excepcional est., su-
perequip. A qualquer prova. A
vista. Troco e fac. c| 3 000 entr.
S. 18 m. Rua 24 de Maio, 316.
48-2701.
AERO WILLYS 61 - Vendo ur-
gente, a melhor oferta. -Barata
Ribeiro, 502, loja 1 - Sr. Roberto,

DKW VEMAG na Tiiuca, na Te-
xas, com o seu tradicional pia-
no de trocas e com esquemas de
financiamento inéditos na Guana*
bara, onde os clientes escolhem
a modalidade de pagamento que
melhor lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
com novas lindas cores. — Rua
Conde Bonfim, 40 o Rua SSo
Francisco Xavier, 342.
DKW VEMAG na Zona Sul, Te.
xas, com o seu tradicional pia-'
no de trocas o com esquemas do
financiamento inéditos na Guana-
bara, onde os clientes escolhem
a modalidade de pagamento que
melhur lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
com novas lindas cores, — Av. ,
Atlântica, esquina do R. Djalma
Ulrich no Pflsto 5.
DAUPHINE 61, ult. serie, todo
reformado, excelente. Fac. c| 800
mil. R. 24 de Maio. 19 fundos.
Tel. 28-7512. São Fco. Xavier.
DAUPHINE 62, ótimo estado. -
Fac. c. 900 mil. Troco. R. 24 d.
Maio, 19 fundos. Tel. 28-7512.
São Fco. Xavier.

COMPRO seu carro sem aborre-
cê-lo. Vejo no horário da sua
prafarância o pago hoie am di-
nheiro. Tel. 38-3891. 
CHEVROLET 58 - Impala, ven
do pela melhor oferta, troco, fa-
cilito. Av. Brasil 2 440 - A lu
sltana.
CARRO bom p. revendedor, mui-
to econômico, Rover 49, ótimo
pneus, p( elétrica, forraçáo, 600
mil. R. do Bispo, 120, porão,

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 FINANCIA. (B

COMPRE SEM, DEMORA pelo me
nor preço, R. Ccnde Bonfim 40
grande variedade de nacionais
e estranegiros, desde 500 mü -
Saldo a vontade do cliente. R
Conde de Bonfim 40.
AERO WILLYS 61, novo entrada
1 800, oferta à vista e cupê 42,
Chevrolet, 800 ent. Barata Rl-
beiro, 189. Tels. 57-1330 e
36-7549.
BEL-AIR 58 - Troco ou facilito
com 2 500 000 de entrada. Ver e
tratar na Av. Suburbana, 9991-A
e B — Cascadura.
BORGWARD IZABELA 55, ótimo
estado geral. Facilito c/ 700.
Aceito troca. Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura.
BARATA ESPORTE, conversivel,
Morgon 53, mecânica 100%. Ven
do barato ou troco por automó
vel. Sto. Amaro, 145.
BUICK 56, Conversível, vendo ur.
gente. Baso 2 500 000 ou melhor
oferta à vista. Av. Copacabanaj
314, ap. 508. Tel.; 36-5882.

AERO WILLYS. 61, 3.» série, Cr$
1 600, cj rádio, tranca, capas etc.
Perfeito de tudo. Saldo ató 15
meses. Barata Ribeiro, 147.
AERO WILLYS 66 - Câr verde
veludo. Com pouco uso. De uni-
co dono — Vendo à vista — Ver
e tratar na Rua Gal. Polidoro,
171, ap. 202.
AERO 61, painel de couro todo
equipado. Vendo, troco e -facili-
to. Cerqueira Daltro, 82. Pôsto,
em Cascadura.

BOA COMPRA, boa troca e bom
negócio o amigo fará adquirin-
do um Vemag nôvo na TEXAS
com tôdas as garantias. Visite-
nos na Av. Atlântica, esq. de Rua
D|alma Ulrich no Posto 5 e na
Rua Conde Bonfim, 40 onde en-
contrará milhares de planos adap
táveís às condições que V, S.
pode e deseja comprar. Aceita-
mos seu veiculo usado como par-
te de pagamento. TEXAS.
BUICK - 1953 - Vende-se, máq
recóm-ret. Tratar com Sr. Ivan
- dai 8 ii 18, pelo tel. 34-2154
e sábados e dom. 48-3413.

ÀERO 63 — Pouco usado, equi
pado, 1.° e único dono, à vista
ou facilito parte. R. Haddotk
Lôbo, 335.
AERO 63 e outro 60, equipados,
de m. uso, vendo um facilito
parte. R, do Bispo, 47 — Ga-
ragem.
AERO WILLYS 63- Grafite, equi-
pado, único dono, 53,00 km. —
Preço 4 milhões e 100 mil. Tel.:
46-8524.
AERO WILLYS 1964 - Vinho. O
mais equipado do Rio, estof,
preto, vendo, troco, facilito —
R. S. Froncisco Xavier 39B —
Tel. 28-3770.
AERO WILLYS 1965 - Azul, su-
perequipado. Estado excelente —
Vendo, troco, facilito. — R. S.
Francisco Xavier 398 — Tel.
28-3776.
AERO 66, fat. em novembro,
equipado. Vende-se financiado
Av. Suburbana, 7 084-B. Telefone
49-2020 - Assis.
AUSTlN 52, ótimo estado, me-
cSnica 100%. FacilUo c/ 400 -
Açoito troca. ^ Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura.
AERO WILLYS 65 completamcn
te nôvo, equipado. Ver e .tra
tar Av. Pres. Vargas 435 sala
903-A. Tel. 43-0655.
AERO WILLYS 64 equipado com
radio, capas nylon, pneus b. b.
reforçado, etc. Tel. 52-6725. -
Marinaido.
AERO WILLYS 1967 - Zero qui
lòmetros, cor a escolher, sem
entrada, sem iuros, NCrS 320,00
mensais. Consórcio Cassio Mu-
niz o pioneiro no Brasil. Infor-
mações Av. Calogeras 23. Cas-
telo ou Rua Barata Ribeiro 200
loia C.
AERO WILLYS 65-5 marchas,
2 cores, últ, serie, superequipa
do, nunca bateu, com 18 000 km
— Vendo a vista ou troco por
menor valor. Rua Felipe Cama
río 138, tel.: 48-0962.

AUTOMÓVEIS A PRAZO sem fia
dor: Volkswagen 66; Simca 65;
Kombi 63, Rural, DKW Vemague
te 62, Gordini 62, Dauphine 63.
Longo financiamento, Medeiros
Automóveis, Rua S. Francisco Xa<
vier 254, em frente ao Colégio
Militar.
AUSTlN 1951 - Com radio, maq.
ref. caixa ret. Bom preço a vis-
ta ou fin. com 500. Rua Had-
dock lobo 320-B.
AERO WILLYS 65 - Faturado
out. 65, excepcional estado. Uni-
co dono cj 32 450 km rodados
equip. c/ radio translstorizado,
tranca, cor verde-amazonas. Rua
Conde Bonfim, 42. 
AERO 62 — Equipado, ótimo es
tado mecânico, à vista ou finan-
cio - Rua C. Bonfim; 577-A r-
Tel. 58-3822.
AERO WILLYS 1965 e 1964 am.
boa equipados est. de novos tro-
co . facilito - Infs. tel. 58-3822
— Rua C. de Bonfim, 577-A.
AERO WILLYS 2 600 e Itamarati
67. Zero km. Todat as cores.
Facilitamos e aceitamos trocas.
Rua [Francisco Otaviano, 41. —
Delsul. Revendedor Willys. Não
compre sem nos consultar. Tele-
fone 27-8656.
CHEVROLET 50-2 portas -
Power GÜde, rádio, bom de
máquina e transmissão — CrS
1 700 - Rua Elvira Machado, 15
— Botafogo.
CHEVROLET 57 - Vendo ótimo
carro, hidramático, teis cilindros,
nôvo de tudo, a qualquer prova.
Bom • preço. R. Silvino Montene-
gro, 62. ^^^
CHEVROLET 1966 - Vendo ca-
mloneta passeio, equipada, esta-
do de nova, facilito parte em
10 meses — Rua Leopoldina Rê-
go, 18-A — Magarin Farage.
CHEVROLET 56-6 cilindro., 2
portas, sempre de particular,
magnifico etsado geral. Aceito
troca por carro de menor valor

R. Frei Caneca, 303.
CHEVROLET 51 - Pronto para
trabalhar. Todo nôvo. Vendo ho-
je. A vista. Rua Cadete Polônio,
542 — Sampaio.
COMPRO automóvel amerirtano
à vista. Rua Dr. Satamini, 161-B.
Tel. 48-3493, Rela.

BONS E BARATOS só na R.
Cond. de Bonfim 40 (nacionais
todos os tipos e anos, estran-
geiros,- grande variedade) — Des-
de 500 mil, saldo a combinar -
Rua Conde de Bonfim -40.
BELCAR E VEMAGUETE 60 a 67
desde 1 000 mil Gordini 64
66, desde 1 200 mil, Dauphine 60
a 63, desde 700 mil, Volks 62
a 64, desde 1 500 mil. Aero 63
e 64 desde 1 800 mil. Saldo mui-
to facilitado feito pelo diante
R. Conde de Bonfim 40.
CADILLAC 54 4 portas, otimo.
toda original, urgente. Facilito c
1 000. Av. Suburbana 2 422. -
Tel. 30-7063.
CHEVROLET 58 hidr. 4 pots. s.
coi. NCrS 3.200,00. Av. Fran
klin Roosevelt, 23, s/li. ,/ 201.
Tel. 52-7362. Waldlr.
CHEVROLET cupê 40, pintura no
va, mecânica 100%. Facilito e]
700. Aceito troca. Av. Suburba.
na, 9 942 — Cascadura.
CADILLAC 60 - Fleetwood, c|
ar condicionado, vendo, ou tro-
co, estudo facilidade, em esta-
do de 0 km. Av. Copacaba-
na, 314, ap. 508. TeL: 36-5882.
CARRO X BRILHANTE - Penho-
rado na Cx. Econômica, por CrS
3 000 000, vendo ou troco pof au-
tomóvel a cautela. Tel. 42-9701,
Sr. Coelho.
DKW VEMAGUET 61, estado de
nova. Vendo, troco Volks. Rua
Santana, 77 — Borracheiro.
DKW VEMAG 67 som dinamo,
com altornador o 12 volts, novas
linhas aerodinâmicas. Var na Av.
Atlântica «squina do R. Djalma
Ulrich . Rua Cond* Bonfim, 40
— Texas.
DKW 62 — Caiçara, equipado,
em bom estado. Aceito oferta.
Tel.: 43-9319 - Soares.
DAUPHINE — Compro sem abor
racâ-lo. Vejo no horário do sua
preferência o pago hoie em di-
nheiro. Tel. 38-3891.
DKW — Compro. Pagamento à
vista. Sedan ou camioneta. Tel.:
22-4229 ou 32-5397. (Compro de
particular).
DÕDGE 51 - Máquina retifl.
cada. CrS 9C0 000 ent. Real Gran-
deza, 193, loja 1, Até 20 h.
DAUPHINE 60 a 63 - 700 000,
Gordini 64 a 66 - 1 200, Volks-
wagen 62 a 64 - 1 500 mil,
Vemag 60 a 67 - 1 000 mil. Ve-
maguet 59 a 67 — 980 mil, Aero
Willys 63 e 64 - 1 800 mll,
c/ o saldo muito facilitado. Tro-
ca-se. R. Conde Bpnfim, 40.
DKW — Sedan 63. Impecável es-
tado geral. Vendo, troco, finán-
cio. Palm Pamplona, 700. Jaca
ré. Tel. 49-7852.
DAUPHINE 62-63. Impecável es
tado geral. Vendo, troco, finan-
cio. Paim Pamplona, 700. Jaca-
ré. Tel. 49-7852.
DE SOTO 53 — Mecânico, otimo
estado. Rua S. Cristóvão 190-A
34-8502. ¦
DKW 62 — V.ndo um com motor
novo, multo conservado . «mui.
iado. Tratar R. Fiquaira do Ma-
>, 251 - 54.1765.

DKW Vemaguete 62, no estado
de nova . vista ou a prazo. Rua
Açaré, 38. Tel. 38-3326
DKW VEMAGUET 62, único do-
no, equip., toda nova, 2 000 e
12 de 250. Av. Copacabana, 245,
ap. 605 - 57-2746.
DKW VEMAG 1966 - Belcar,
azul. excelente, 10 mil kms —
troco ou facilito com Cr$ 4 000 e
saldo a combinar. R. Conda de
Bonfim 66-A- Tel. 34-9909.
DODGE 1959, excepcional Kings.
way, dir. hidr. freio a ar, troco
ou facilito com CrS 2 500 e saldo
a combinar. Rua Conde da Bon*
fim 66-A. Tel. 34-9909.
DODGE UTILITY, 1953, em óti
mo estado, vende-se à vista ou
com pequeno financiamento. —
54-0115.
DAUPHINE 61 - Bom de meca-
nica, p/ novoa v. & vista 1 670
fac. c/ 1 000 - Est. São Franc.
Xavier, 884 — Escudini.
DODGE 49-4 portas - NCrS
700,00, qualquer prova, aceito
troca, facll. rest. R. S. Fco. Xa-
vier. 628.
DAUPHINE 60, 61, 62 e 63 -

r$ 690 000 quase novos, várias
cores. Saldo a comb. Troco —
Rua São Francisco Xavier, 342 —
Maracanã.

DKW BELCAR 63 - 100% d.
máquina e lataria. Perfeito esta.
do de conservação. Pequena en*
trada e o saldo a longo prazo.
AUTO-PRAZO - Conde de Bon-
fim, 645-B - 38-1135 e 38-2291.
DAUPHINE - Bom estado, par-
ticular, vende desocupar vaga —
Apenas 1 350, Alaxandre Calaze,
145 — Grajaú c/ zelador.
DODGE 51, Conversível, mec,
rádio orig., pneus b.b., ótimo
estado geral, só à vista. Base:
1 600. Av. Marechal Rondon n.
423. São F. Xavier.
DAUPHINE 62 3a. série -
frisos, rádio, tudo 100% - Cr»
1 800,00 ou troco — Sto. Ama-
ro, 145 - Catete. 
DAUPHINE 62, ótimo estado,
vendo, troco, financio. Av. 2B
de Setembro, 279 casa S. Tel.:
38-5346. ;
DKW mod. 1001, vendo hoie,
urg. em ótimo estado, equipa-
do, 3 500 mil. Av. Engenheiro
Richard, 160, camisaria.

DKW 60 ult. série Belcar ÍOOO,
estado de nôvo, tudo 100%, um
dono vendo só à vista 2 900
mil - Tel. 4B-3123.
DAUPHINE 64 - Vendo a parti,
cular, pela melhor oferta — Ru»
Gomes Carneiro, 58, ap. 501.
DKW 1963 - Vemag, motor nô.
vo, rádio, capas etc. particular,
estado impecável — Av. Atlanti.
ca, 3 590 - Sr. Araújo.
DAUPHINE 60, 61, 62 • 63 -
Todos em ót. est. Vendo org. h
partir de 1 380 - R. Haddoclc
Lôbo, 33 - Tel. 34-6001. ¦ -¦¦¦ ¦

DKW Vemaguet 63 azul. • pé.
rola am perfeito estado — Ven-
de-se. Rua Domingos Ferreira,
11, ap. 602 - Cope. .
DKW Belcar 1001, estado zero
km, pouco uso, vendo ou troco.
Tel. 34-8283, Rua Almte. Balta.
zar, 124. .: -
DAUPHINE 62 - Otimo estado,
motor revisado, 5 pneus novos.
Aceito troca Volks. até 61. Fa.
cilito. Ver Carlos Carvalho n.«
52. Tel.: 32-0360, daa 9 is lBh.
DKW Vemaguet 62 — Otimo «sta-
do. 3 200 « vista. Financio —
38-0397.
DAUPHINE 1963 - Otimo «stado,
azul, equipado. Facilita-se. Rue
do Russel, 32 — Largo da Gloria.
DKW 63 - Em perfeito estado.
NCrS 4 300,00. Tel.t 52-6725,
Sr, Marinaido.
DAUPHINE 61 - Otimo est-, a
qualquer prova. À vista, troco o'
fac. c/ 900 «nt., s. 18 m. Rua
24 de Maio, 316 - 48-2701.
DKW BELCAR 66, novo, 8 OOO
km, rádio, capas, pneus b.b. etc.
A vista, troco e fac. c/ 4 OOO
ent., s. 18 m., R. 24 Maio, 316
- 48-2701.
DAUPHINE 1962 - C/ radio.
Vendo, troco e facilito </ 90O
de entrada. Rua Ana Neri, 770.
DAUPHINE 1960 - Cor azul -
Vende-se peta melhor oferta acl-
ma de NCrS 1 200,00. Só 1 vis-
ta. Telefone 27-2829.
DKW 62 VEMAGUET J. Carro de
médico, NCrS 3 700. Rua Gusta-

Martins, 138, Iraiá. CETEL
91-0927.
DKW 54, BELCAR, Cri 2 200, ej
rádio etc. MecSnica a tôda pro.
va, sem batida. Saldo até 15 me-
ses. Barata Ribeiro, 147,
DKW 65 - Belcar Rio, ult. sé.
rie, c| 8 mil km, único dono,
equipado c/ rádio, prot. da pára'-
choques, pneus novos etc, car-
ro muito tratado. Av. Pasteur»
184 - Tel. 26-6172 - Sr. Or.
lando.
DKW 62, VEMAGUET, equipado,
tôda prova. Vendo," troco', feci-
lito. Cerqueira Daltro, 82. Pôsto.'
em Cascadura...
DKW BELCAR 64, 65 e 66 - Dl.
versas cores. Carros revisados a
em .perfeito estado. À vista ou
financiamento a combinar. Rua
Bambina, 37 - Tel. 26-4099.
DKW 65 - Vendo um, estado da
zero, cir pérola c/ capas, radio.
Carro para pessoa exigente. —
Troco e facilito. R. Bolivar, 125.
Tel. 37-9588. '., .
DKW-VEMAGUET 63/64/65 - Di.
versas cores. Carros revisados •
em bom estado, o vista ou fi-
nanciamento a combinar. — Rua
Bambina, 37. Telefon. 26-4099. ¦
DKW 62,. Belcar, unlco dono des*
de 0 km. Pouco uso. Mec. . Ia.
taria 100%. Troco e facilito. Te*
lefone 22-9073. Av. Mem da
Sé, 173,
DKW VEMAGUET 56, elemã, mo.
tor 1 000, otimo estado. Facilito;
Av. Mem de Sá, 253-B. |~_
DAUPHINE 63 - Excelente -
Pneus novos, lataria impecável.
Vende, troca, facilita. — S. F.:
Xavier 400.
DAUPHINE 61, mecânica nova,
pintura 100%. Aceito troca Ci.
troen. Facilito saldo. Av. Subur*
bane, 9 942 - Cascadura.
DODGE 58 - Mecânico, 8 cilin.
dros, documentação tôdà 100%.
Aceito troca e facilito. Av. Su.
burbana, 9 942 - Cascadura.
DAUPHINE 62, ótimo estado ge-
ral, mecânica 100%, aceito troca
Citroen ou Austin. Facilito saldo,
Av. Suburbana, 9 942, Cascadura.
DKW VEMAGUET 59-0 mali
nôvo da Guanabara, tedo Irans-
formado p/ 65, uma jóia. Aceito
troca e facilito saldo. Av. Subur*
bana, 9 942 — Cascadura. 
DKW 63 - Belcar, equp. c| ré*
dio, único dono, tratar pela ma*
nhã — Tel. 48-6952, a a tarde.
Rua Bom Pastor, 393 — Telefona
48-9448.
DKW 67 - Belcar, zero km, lin-
da cor, troco, facilito. Bas. CrS
8 600. Rua Barão Mesquita, 218
_Tej\_3B-3J45. "
DAUPHINE I9Ó1 - Ultima tério
pintura nova frisos e rodas do
Gordini. Otimo estado. Rua C.
de Bonfim, 577-A - Telefones
58-3822, ¦; ••.-.-_¦
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DKW 1963 Vemaguet equipa-lGORDINI 62
da raríssimo est. de conserva
<;5o troco menor valor e í*ic. -
Rua Conde de Bonfim, 577-A -
Tel. 58-3022.
DKW 1961 - Vema-juel motor
na garantia 3 000 km rodados.
Otimo estado. Preço à visla
2 850. All.rli. Rosaria 61, l.°
and. Tel. 31-1307.
DODGE 50 — Jardineira conser*
vadissima. Preço 1 500. Troco por
monor. Rua Taborari, 845.
EMPLACAMENTO na praça: visite
a Nova Texas,, em Copacabana, na
Av. Atlântica, esq. da Rua Djal-
ma Ulrich, ou na Tijuca, na Rua
Conde de Bonfim, 40, e adquira
o teu Belcar nôvo, compictamen-
te emplacado e com taximetro,
pronto para trabalhar, pagando
até em 24 meses ou no plano
de financiamento que lhe convier,
Aceita-se lambem troca.

EMPLACAMENTO na praça, Ve-
mag 67. Visite a Nova Texas,
em Copacabana, na Av. Atlânti-
ca, esq. da Rua Dialma Ulrich,
ou na Tijuca, na Rua Conde de
Bonfim, -40, e adquira o seu Bel-
car nôvo, completamente empla-
cado e com taxfmetro, pronto
para trabalhar, pagando até em
24 meses, ou no plano do finan-
ciamento que lhe convier. Acei
ta-se também troca. Texas.

Excelente e.t., a
qualquer prova. À vista, rroco e
íac. c/ 1 OCO ent., s. 18 m„ R.
24 Msio, 316 - Tel. 48-2701.
GOKDINI 64, excelente est., r.
qualquer prova, equip. Â visla,
troco e fac. c/ 1 600 ent., s.
18 m., R. 24 Maio, 316. 48-2701.
GORDINI 63 - Excelente est., a
qualquer prova. À vista. Troco a
loc. cl 1100 enlr. S. 18 m. Rua
24 de Maio. 316. 43-2701.
GORDINI 63 ou Aero Willys 60— Os melhores do mercado —
NCr? 50,00 mensais. Grupo de-
seja formar consórcio. — Telefo-
nes 58-9346 ou 22-1288.
GÕRDINÍ".965 - Eciuipado, om
estado de novo. Vendo 1 CJ0 de
entrada, restante em 15 ou 20
meses. Trcco. - Rua Haddock
Lobo, 320-B.

KOMBI - Vende.se Standard 62
em estado excepcional. Rua
Piauí, 296 — Todos os Santcs:
KOMBI 

"STANDARD 
61 - Ven

de-so uma de particular tôda re-
fcrn.íida para 66, pintura, pneus,
tapetes, suspensão, máquina, par-te elétrica, bateria, quadro de
fnstruinen.es, ludo novo. Tra-
tar com o Sr. José Machado Fir-
reira. Rua Debret 23, 12.° andar,
_..'.- 1 210, hoje, depois das

9 horas.

GORDINI 66 - Equipado. Novt
nho, Cr$ 2 000. Mecânica íe
ro. Saldo até 15 meses. Barata
Ribeiro, 147.
GORDINI 1965 - Azul, estado
excelente, vendo troco, facilito

Ri S. Francisco Xavier 398
Tel. 28-3776.

ESPETACULARES LINHAS AERO
DINÂMICAS APRESENTA O VE
MAG 67. V. S. pod* var • ad-
quirir na Av. Atlântica «quina
eVR. Djalma Ulrich, no Posto 5
•m Copacabana, «ti às 10 horas
da. noit». Tal, 47-7203. TEXAS.
ESPLANADA - 0 km - Todas
as cores. Pronta entrega — Tel.
48-2003.- •
FORD 1929. - Baratinha, salda de
reforma total. Preço base à vis-
la NCrS 1.350. Aceilo troca eir
Dauphine ou Gordini. Telefone:
37-5922 com Arnaldo.
FORD 1929 Sedan, de 4 porlas,todo original e reformado. Oti-
mo preço à vista. Tel. 37-5922.
com. Arnaldo. Urgente.
FORD 52153 - Impecável. Motor
c| 8 000 km, pintura metálica, es-
lofamento em vulckron. Facilito
c| 1 200 de ent. Rua Barão Mes-
quita, 218.
FORD FALCON 60 - Econômico
boa apresentação, equipado lin-
da côr mecânica excelente, pre-
Ço bom, aceito troca em carro
nacional ou americano, mesmo
antigo, facilito com pequena en-
trada e o resto em 16 meses— Rua Maria Amália 382. Não
-l.cndo ao telefone.

GORDINI 65, rádio, pintura 100
por cento. Aceito troca Dauphine
ou Simca. Facilito saldo. — Av.
Suburbana, 9 942 - Cascadura.
GORDINI 63, ótimo eslado, me-
clinica 100%. Aceito troca Ci-
troen ou Dauphine, Facilito saldo.
Av. Suburbana, 9 942.

KOMBI 62 — Vendemos uma em
bom estado. Trafar 23-0819 ou
43-7049. Base NCrS 3 300 000 à
vista.
KOMBI - Compro 1 de parti-cular p| uso da firma. Pago à
vista'. Tel. 48-7132 - Urgant».
KO&BI aberta em ótimo estado.
Aceito troca. Visconde Santa
Isabel, Ah.
KOMBIS — Alugam-se, com tno-
torista, para pequenos frates, via-
gens e excursões. Tel.: 52-6938

Ernesto.
KOMBI 63, Std., maq. nova, toda
reformada, traga mecânico. Rua
Allan Kardec, 50, c/38, Engenho
Novo. 3 750. Aceito ofertas '
vista.

PARTICULAR vende um Volks.
wagen ultima serie 63, azul gol-
fo, todo equipado e com forro
de napa, tudo em perfeito es-
tado. Tratar Praça Eugenia Jar-
djrr., 55 com o porteiro Luís.
PICK-UP - Tenho dois prontos
para trabaihir, Chevrolet Brasil
59 • Ford F-100 61. Venclo ou
troco. Av. Suburbana, 10 087 —
Posto Texaco.
PICK-UP De Soto 56 - Otimo
estado. Troco e facilito. Av. Mem
de Sá, 253-B.
PEUGEOT 203 - Vende-se ano
53, máquina retificada — Tel.
25-1274.
PEUGEOT 404 - Vende-se 1961,
telefonar 46-5411 — horário es-
critório, das 9 ás 12h » 14 às
18h:
PEUGEOT 54 - Vende-se. Está
bom de tudo. Rua Humaitá, 231.

VEÍCULOS O ESPORTES E EMBARCAÇÕES

Concorrência
IMPALA 1965 -
CHEVY II 1965 -

Placa 236488.

6 cil., mec, Placa 251612.
¦ Nova — 8 cil., mec, rádio, bonito

FORD GALAXIE 1963 XL Sport, 2 porlas, 8 cil., hidr.,radio. Placa 20813.
CHEVROLET 1960 - Camioneta, 6 cil., mec, 2 porlas,radio. Placa 135069. Preço mínimo, CrS 5.00O.C00.
MUSTANG 1965 - 2 portas, 8 cil., hidr., rádio, arcondicionado. Placa 29942.
As propostas deverão ser enviadas com um cheque novalor de NCrS 500,00 e entregues alé 15h30m do dia 8do corrente. Maiores informações com Sr. Goodman. —

Telefone 52-8055 - R/458. (p

VOLKS 66 — Troco ou facilito. .VOLKS 1961Ver e tratar na Av. Suburh,.n...1
9991-A e B.
VOLK5 61, últ. série, lincron.
superequipado, pneus nevos, fi
nancio c metade. 27-2521. Não
tem batida.

Suburbana, pas, tranca, rádio etc. Mecânica~ aparência excelente. CrS

VOLKSWAGEN 1964, última sé-
rie, rádio, capas Vulcromo, t.
direção, ótimo preço a vista.

I Barata Ribeiro, 254, porteiro -
Urgente.
VÕLKS"~607o3, todõ~ transfõTmi.
do, cx. sincronizada. Está' uma
ióia. 2 950 000. R. Diamantes,
665 — Rocha Miranda.
VOLKS 59, superequipado, 1 500
mit entrada. Troco. Cerqueira
Daltro, 82 — Posto, em Casca-
dura.

VOLKSV/AGEN (S6/67 - Pérola,
6 000 km rodados, veloc. lacra-
do. Rua Júlio do Carmo, 244 -
Sr. Manoel.

PREFECT 1949 - Único dono
350 mil cntr. 100 p| mis. Av.
Suburbana, 10 002 — 3.° andar,
sala 305. Cascadura.

KOMBI 1965 - Ultima serie, azul-
pastel. Vende-se pela melhor efer-
ta. Av. Gomes Freire, 333
Tel.: 22-1272 - Sr. Marcos.

GORDINI 64 - Todo 100%, úni
co dano. Aceito troca Dauphine.
Facilito saldo. Av. Suburbana
n.°_ 9 942_-_Cascadura.
GORDÍNÍ 63 -'"Troco 

"ou 
facilito

c/ 1 500 000 de entrada. Ver
tratar na Av. Suburbana, 9 991-A
e 8 — Cascadura.

GORDINI III - -Zero quilôme
tros, cor a escolher, sem entra
da, sem juros. NCrS 120,00 men
sais, consórcio Cassio Muniz. O
pioneiro no Brasil. Informações
Av. Calógeras, 23 (Castelo) ou
Rua Barata Ribeiro 200 loia C
(Copacabana).
GORDINI 63, gelo cl est. verme
lho. Rádio Telespark de teclas
mecânica e lataria 100%. Só te-
ve 1 i dono. Facilito com 1 400.
Rua Barão de Mesquita, 218.
GORDINI 62, 64 e 65, todos em
bom estado geral e ótimo fun-
cionamento, facilito. Barão de
Mosquiat, 125.

FORD F-350 modelo 60 pouco ro-
dado e nunca pegou peso, de
inteira confiança motor óleo 30
Ver « tratar Rue Medeiros Pas-
«aro n. 28. Tiiuca. Tel. 38-0621.
FORD TAUNUS 51 - Pintura no-
va, todo 100%. Aceito troca e
facilito c/ 400 - Av. Suburba
na, 9 942 - Cascadura.

GORDINI 62 - Cinza grafite,
equipado, ótimo astado — Rua
C. Bonfim, 577-A - Tel. 58-3822,
GORDINI 1962 e 1963 ambos
equipados est. de novos Iroco e
fac. c| pequena ent. — Rua C.
de Bonfim, 577-A — Telefone:
58-3822.

FORD ANGLIA 48 - Pintura no
va, maquina retificada. Facilito
_/ 400. Aceito troca. Av. Subu
bana, 9 942 — Cascadura.
FORD SEDANETE 46, ótimo esta
do geral, a tôda prova. Vendo
ou troco. Av. Suburbana, 10 067,
Posto Texaco.
FORD PREFECT 48 e Ford Vedete
52. Vendo urgente por 650 mil
cada. Tel.: 37-0629.
FORD F-100, 1962, c/ rádio, óti
ma conservação, particular. Ur
gente. Rua Barata Ribeiro, 254,
Dr. Pedro.
FÕRD 46, riquíssimo estado, tôda
prova. Vendo, troco e facilito. -
Cerqueira Daltro, 82 — Posto,
em Cascadura.
FORD 929 - Vendo o mais bem
conservado, passeio, 4 portas,freio a óleo, para desocupar lu-
gar - CrS 1 000 000 - Con-
dessa Belrnont, 261 — Engenho
Novo.
FORD PREFECT 50 - ótimo esta-
do. 350 entr. 80 mil pl més. Rua
Ana Néri, 662, c| 17, ap. 101. -
Triagem. S| telefone.

GORDINI III 67 - Zero km
Todas as cores. Facilitamos e
aceitamos trocas. Rua Francisco
Otaviano 41. Delsul. Revendedor
Willys. Não compre sem nos
consullar. Tel. 27-8656.
GORDINI 1965 impecável esta-
do, único dono, superequipado.
Vendo financio 15 meses. Siquei-
ra Campos 23-A. 36-3435.
INTERLAGOS 64 - UU. série,
conversível, vermelho, ¦ de ún.

dono, capota nova, pns. cintura-
dos, volante esporte nôvo, rádio
japonês removível, trabalha com
pilhas ou na bateria (6 e 12 v.),
silencioso especial, nunca ba-

teu, está em ótimo estado. A
vista ou troco. Rua Felipe Ca-
marão, 138. Tel. 48-0962.

KOMBI 63 - Luxo - Vendo ur-
gente, em otimo estado, 4 pneusnovns e com radio, à vista
NCrS 4 500,00 - Tel. 42-1608- Ver na R. Ana Neri, 1652 -
Estação do Rocha.
KÕMBI 67 - 52 HP, 0 km, à
vista 7 700, ou '4 500, de ent.
mais 15 x 400, R. Babaçu, 11-
201 - Praia do Bica - Ilha -
Ac. troca - Tel, 96-1156 - (06).

PARTICULAR vende Volkssvagen
66 com rádio. Blaupunkt melhor
oferta — Ver na Av. Rainha Eli-
zabeth, 653 — garagem.

KOMBI 61 — Standard, máquina
e pneus novos, tudo bem, ,Whdo
estado de conservação — Tel.
47-9961 - Antônio, «c. oferta.
KOMBI 62 - Vendo impecável,
parlicular cem rádio, 2 autofalan-
les, .tc. NCrS 3 400,00 i vista.
Rua Leandro Martins (I. Fon»
234171. Sr. Padro luis.
KARMANN-GHIA 62, esporte, rá"
dio, ótimo estado, sem defeito.¦Preso 3 550. R. Barata Ribeiro,
207, ap. 302. Aceito Iroca Dauphi-
ne ou Gordini.

KARMANN-GHIA 64, «stado de
nôvo. Tratar 37-8226.
KOMBI 66 - Última série, c|
7 000 Rm originais, facilito ou
aceito. Troca-se. R. do Bispo, 47

Garagem.
KOMBI 63 - Vendo, equipada,
estado de nova, 4 pneus 'novos,
uso particular, à ¦ vista 3 850 mil.
Tel.: 46-0475.

PEUGEOT 52]203 - Vendo pela
melhor oferta à vista, bom car-
ro. Rua Dom Meinrado, 37 —
Tel.: 48-6932.
PEUGEOT SUPERLUXO 1965 -
V»ndo. Tratar no Hl. 27-0010,
com o Sr. Michel, das 8 is 11
horas ou das 20 às 21 horas.
PÍCK-ÜP -"Ford F-100, modelo
03, ótimo estado, preço 4 550— Rua Júlio do Carmo, 9.
PONTIAC CATALINA, uma jóia,
boa de tudo, vende-se pela me-
lhor oferta. Rua Plinio de' Olivei-

14, sob. Penha.

PLYMOUTH 48 - Mecânico, par-ticular, 4 portas. Vende-se cu
troca-se por caminhão. Rua Hcn-
rique Valadares, 57-A — Borra-
cheiro.
PICK-UP FORD 49. F-l, 2 500 000
vende-se. Rua da América, 176

Santo Cristo.
RURAL — Compro sam aborreci-
lo. Vejo no horário dt sua pre-
ferência • pago hoje _m dinhat-

- Tel. 38.891.
RENAULT - Tipo Rural, valente
como o diabo — Vendo à vista
por-NCrí 800,00 - Tel
22-ÍÍ76.
RURAL 62 — 4 x 2, nova mesmo
um só dono, nunca bateu. Vendo
ou troco por pick-up. Correia Du-
tra, 29 - Tel. 45-8603.
RURAL WILLYS...64 - Vende-se
com motor nôvo. Tratar Rua Ta-
deu Kosciusko, 22-A, esquina
Rua do Resende.

J, VOLKSWAGEN 65 - Pérola _l
,.. rádio,, capas, ótimo estado —

100 - Tel. 46-8469.

KOMBI 60, luxo, otimo estado.
Vende-se urgenle melhor oferta
à vista. Ver _ tratar na Rua 24
de Maio, 841, garagem, parle da
manhã.
KOMBI, Rural, Volkswagen e mo-
locicleta, 1 de cada, compro —
Tel.: .2-6836.

ISABELLA DE LUXE 59 - Come
nôvo. Estofamento original, ma-
cânic.i em perfeitas condições —
Estudo troca. Aceilo oferta —
Tel. 28-6210.
INTERLAGOS - Berlineta 63,
ult. série, supernova, equipado,
preço 3 450 mil. R. Sivetra Mar-
tins, 139-B - João.
INTERLAGOS 63 - Vendo barato

Benedito Hipólito, 53 - Tele-
fone - 43-9586.

FORD 58 (Zodiac) linha cônsul
Bom estado. 1 500 è visla. -
Araújo lima, 47.
HAT 1949 - Especial luxo, 350
mil «ntr., 100 p| mês — Av. Su.
burbana, TO 002 - 3.» «ndar,
_¦ 305 — Cascadura
FISSORE 66, nôvo, 7 000 km
vando 8 milhões. Ver Rua Bu
Ihões Carvalho, 373 - Garagam
FISSORI 64 — Superequipado, es-
tado excepcional. Vendo à vista,
estudo troco menor valor — Tel.
Tel. 29-6323 - Jair.
FORD 62 — Compacto — 6 cil,;
mec, 4 porlas, equipado, excep-
cional estado, aceito troca porcarro de menor valor. R. Frei Ca-
nflea, 305.
FISSORE dez. 64, vendo ou tro-
co nacional, menor valor. Tel
36-6041. __ ;. '

fAB~RÍCA"çãO VEMAG 67"~^_T.
praça, a longo prazo, sem fia-
dor, completamente emplacados eeom taximetro. Tratar na Av.Atlântica, esq. da Rua DialmaUlrich, Posto 5, » na Rua Conde
da Bonfim, 40. Vendas portermedlo da Nova Texas.

ISABELA 57 - Tôda orininal -
Rua Neri Pinheiro, 93 - Sr. Pau-
lo.
IMPALA 59-4 portas, com co-
luna. Tudo nôvo — Rua Luiz
Barbosa, 72 — Sr. Luiz.
INTERLAGOS 62 - Rádio etc,
2 850 à vlsta Dr. Araújo — Tel,
56-0071 até ès 15 hor«.
ITAMARATI 66 - .Vermelho -
7 000 km. Aceita-se troca Volks.
Tel. 27-J936. '_
ÍMPALA 1.61 - Em ra"ro estado
de conservação. — Documentação
100%. Vale a pena ver. Vendo,
troco e facilito. Rua Haddock
Lobo, 320-B.

KARMANN.GHIA 1 500, zero km,
cor marfim, estof. preto, à fatu-
rar. À vista ou a prazo. Telefo-
nes 32-3458 e 32-4856.
KARMANN-GHIA 63 - Tala ."lar-
ga, rádio, pneus^ cinturadoi, ca-
pas napa, uma ióia. Aceito troca
p/ sedan. Facilito. Av, Suburba-
na, 9 942 - Cascadura.
KARMANN-GHIA 63164 branco
pérola, rodas cromadas, calota li<
sa, pneus cinturados novos, ban-
cos reclináveis de espuma,' buzi
na italiana, radio Intertron vo
lante formula 1, farol de milha.
Mecânica a qualquer prova. Rua
do Riachuelo, 187. Tratar Sr. Ce-
sar. 32-4856.

ROVER 53 - Vendo em perfeito
estado de conservação. Pode tra-
zer mecânico. Tratar pelos tele-
fones 34-5430 e 48-6640, Sr. José
Di Giorgio.

CfMJvãk
MELHOR GARANTIA • MELHOR PREÇO

MELHOR PRAZO

1964 — Gordini, côr bordo, ótimo eslado.
1965 — Aero Willys, côr cinza névoa, espetacular, com

rádio.
1965 — Gordini, côr azul, ótimo estado.
1965 — Aero Willys, côr castor e gelo, com rádio mui-

1o bom.
"*5 — Aero Willys, còr grafite e gelo, com rádio mui-¦ to bom.
1965 — Aero Willys, côr verde amazonas, 3 velocida-

des, ótimo estado.
1966 — Itamaraty, côr azul, muito bom.
1966 — Aero Willys, côr verde, espetacular.
1966 — Aero Willys, côr cinza madrugada, ótimo eslado.

ÓTIMOS PIANOS DE VENDAS A PRAZO

Av. Pres. Wilson, 113-A (em fronte ao Obelisco).
Telefones: 22-6876 e 32-9426

Av. Henrique Valadares, 156 — Telefone: 22-1914, '

ramal 11/14

Desejando visila do nosso representante, peça telefone
52-6611, ramal 93. (p

VOLKSWAGEN 60 - Nunca be-
teu, superequipado, pneus novos,
bom de mecânica e bem conser-
vado - Tel. 47-9961 - D. Mada-
lena;

VOLKSWAGEN 66 - Azul, equi.
pado, 7 000 ' km rodados, veloc
lacrado — Carmela Dutra, 93 -
Tijuca.

. VOLKSWAGEN - Vendo, 1966!NCr$ 5 600,00. Av. 13 de Msio
n.o 23, 6.o, s/607. Tel. 42-5924.

RURAL 64 - .4x2, placa GB part.
seminova de tudo, vendo ao pri-
meiro que cheoar Cr$ 4 000 00*0
(quatro milhões). Não aceito in-
termediário 43-4047 ou 23-3494
— Freitas.
RURAL ÓS. Impecável estado ge
ral. Vendo, troco, financio. Paim
Pamplona. 700, Jacaré. Telefone
49-7852.

KARMANN-GHIA 66, ólimo es-
tado, nôvo 15 000 km. Urgen-
te ou troco carro maior. Av.
Suburbana 2 422. Tel. 30-7063.
KOMBI 1500 zero quilômetro.
Pronta entrega. A faturar, bran-

A vis ía ou a prazo. Tele-
fone 32-4856, 32-3458; Rua do
Riachuelo, 187.
KARMANN.GHIA 1966 excelente
estado. Verde petróleo, forrado
de preto com radio Motorola.
Vendo ou troco por Sedan. Rua
Riachuelo, 167. Tels. 32-4856 e
32-3458.
KAISER 50 - Vendo com peq.entrada e o resto a 60 cruzeiros
novos, por mês. Rua Maria Ama.
lia 382 - 58-9887. Sr. Tlrso.

INTERLAGOS 66 - Berlineta, pou-
co uso, estado de 0 km. Troco e
financio. Tel.: 22-9073 - Av.
Mom de Sá, 173. i
ISABELA - CUPÊ - Vendo
melher e o mais bonito cupê
do Rio de Janeiro, carro parauma môça de fino gosto, eco-
nômico faz 200 km com 20 I.
Base NCrS 8.000,00. Ver paracrer. Tratar tel. 37-6003.

GORDINI 64 a 66, Dauphine 60a 63, Volks 62 a 64, Vemag eVemaguete 59 a 67, Acro 63 e64, i muitos outros desde £00
mll, saldo muito facilitado. Tro.
ÇÇ;so._Rua__Conde_Bonfim 40.
GORDINI — Compro sem aborre
5 a * y#i° no horário dr sua pre-ferência • pago hoje em dinhei-ro. - Tel. 36-3891. 
GORDINI 63 - Otimo estado,
vendo ou Iroco por Kombi ouSimca. Praça Cruz Vermelha 23.Tel. 31-4110 - João.
GORDINI 62, 63 e 64 - 980 000varias cores, equips., novíssimos.
Saldo a comb. Troco, na Rua SãoFrancisco Xavier, 342 - Maracanã.
GORDINI 66, verde, eslado deno-vo, a qualquer prova. Fac. com1 800. Troco. R. 24 de Maio, 19fundos. Tel. 28-7512. S. F. Xavier.
GORDINI 66 - C/ 7 000 km
equipado. Troco e financio. Reai
Grandeza, 193, loia 1. Até 20hora 5.
GORDINI 65 - Superequipado.
IíSC0.e financ. Real Grandeza,
193, loja 1. Até 20 horas.
GORDINI 62-64. Impecável esta-do geral. Vendo, troco, finan
cio. Paim Pamplona 700. Jaca.
ré. Tel. 49-7852.
GORDINI 64 - Unlco dono, ca-
Sa 

luxo, rádio, excepcional este-
o, bom preco à visla ou faciii-

to. Ver Rua do Matoso, 202 -
Telefone 54-1316.
GORDINI 1965 . 1966 - Vários
superequlpados, novíssimos, tro-co ou facilito até 20 meses —
R. Cond» de Bonfim 66-A. Tel.34-9909.
GORDINI 63 - 100% de méqul-
na e latoria. Perfeito estado deconservação. Entrada desde CrS1 500 e o saldo em 10, 15, 20,25 e 30 meses. Av. Almirante
Barroso, 91-A - 42-6138.
GORDINI 62 - Vendo ou troco'
p/ Kombi. Haddock Lobo, 117,ap. 405. - 48-8154 - Sr. Paulo.
GORDINI 64
dio, mecânica

JEEP 60, ótimo estado geral,
pneus novos, mecânica 100%. —
Aceito troca e facilito. Av. Su-
burbana, 9 942 — Cascadura.
JEEP LAND ROVER, otimo esta-
do, mecânica 100%. Pneus novos.
Faciliio com Cr$ 800. Telefone
27-2521.
JEEP 64 — Vendo em ótimo ei
tado. Tratar na Rua Barão dt
Iguatemi n. 77 — Praça da B
deira — Armando.
JEEP 60 - Pintura, forração e
pneus novos. Mecânica em timo
estado. Pequena entrada e o sal-
do a longo prazo. AUTO-PRAZO.
Conde de Bonfim, 645-B — Tels.
38-1135 e 38-2291.
JEEP 58, 4 cilindros, pneus no-
vos, tudo bom. 1 750. Avenida
Edson Passos n. 87-A - Tel.:
38-6823 - Euclides.
JK — 62 — Absinto metálico,
motor 2 000 km rodado, roda-
gem geral 23 mil km, todo equi-
pado, reformado há 5 meses, es-
tado impecabilíssimo. Tratar cl
Carlos Torres — 34-1981 ou ver
à Av. Presidente Vargas, 3 149- Fone: 52-1641.
JAGUAR 48 - Conversível -
Carango legal, mora. Vende-se
barato. Ver na Rua Conde Leo*
poldina 439, com o Sr. Antônio.
JEEP WILLYS 62 - 980 000, me-
cSnica, pint. etc, novos. Saldo a
comb. Troco. Rua São Francisco
Xavier, 342 — Maracanã. '
KOMBI.— Compro »n\ AorracS-
lo. Vejo no horirlo da. sua pre-
ferência • pago hoje em dinhei-- Tel. 38-3891.

LINCOLN 54 - Muito conserva-
da, rádio, pintura carro excep-
cional estado, troco por carro
pequeno Morris, Austin, Volvo —
Jjiua Silva Rabelo, 36 — Méier.
MORRIS OXF 51, em otimo est.
único dono - Pela manhã — Tel.
48-6952 e a tarde Rua Bom Pas-
tor, 393 - Tel. 48-9448.

TAXI Chevrolet 52, vendo -
Praça da Bandeira, ponto de tá
xis em frente aos Correios -
David.
RENAULT Juvaquatre, vende-se
52, motor dianteiro, máq. refor-
mada, stand., pint, bordeaux,
uma ióia, só vendo para crer.
Rua Barros Barreto, 42 — Bon-
sucesso.
RURAL I964, equipado, otlmo es-
tsdo de conservação. Facilito, —
Rua do Russel, 32, Lgo. da Gloria.
RURAL 64, 4x2, CrS 2 200,
Seinínovo, mecânica tinindo, equi-
pado.. Saldo atê 15 meses — Ba-
rata Ribeiro, 147.
RURAL 62 - Vendo em bom es-
lado geral. NCrS 3 mil. Troco
Jangada 65 ou carro americano
mecânico 60 em diante — Vollo
parcelas mensais. Rua Silva Ra
belo, 154.B — Méier.

TAXI DKW 65 - Belcar, lenho
dois belíssimo est., equip., ven
dem-se ou fácil. c| 3 000, saldo
até 20 meses. Tralar cl Morais.
Rua Aristides Lobo n.° 209. Tel.
34-9816 p. ..
TAXI Volkswagen — Vendo 62,
todo nôvo, rádio etc... à vista
NCrS 6.200,00. Estuda-se finan-
ciamento. Rua Tadeu Kosciusko,
15, porlaria c| Sr. Daniel. Esta
Rua Começa na Rua do Rosen-
de 169 .

TAXI CHEVROLET 46 - Vendo.
Ver à Rua Dias da Cruz, emfrente ao 59.
TAXI Gordini 64 — Vendo ou
troco carro particular, máquina
100%, c/ rádio, 4 200, pneus
novos — R. Laranjeiras, 103/601.
TAXI De Soto 53, dos peque-nos em perfeito estado. Vendo,

Rua Júlio de Castilho, 15-A,

VOLKSWAGEN 62 novo vendo
35 mil km. rodados niecan. 100
por cento Financio até 15 mc3es
46-0525._ Maria. Botafogo,
VOLKSWAGEN 55 em bím esta"do com rodio, capa dc napa, etc.
Tratar na Rua Leopoldo Miguez
137. _P°sto_51_ Copacabana.
VOU.SWÃGÉN 1966 e"Í9-5~am-
bos cor vinho equipados esl, dcnovos troco menor valor e fac.
Rua Cor.de de Bonfim, 577-A -
Tel. 58-3822.
VOLKSWAGEN 1961, l.a sincro-
nizada único dono está realmen-
te novo troco e facilito - Rua
C. de Bonfim, 577-A — Telefone
58-3822.

RURAL 62 - 1 diferencial, todo
nôvo de tudo. Vendo, troco, e
facilito. Cerqueira Daltro, 82
Posto, em Cascadura,
RURAL WILLYS 62 - Vendo em
perfeito estado. Aceito troca em
auto, nacional. Rua Conde de Bon-
fim, 42.
RURAL luxo 65 — Superequipa
da. Vendo com 2 800 à vista e
15 de 279. Delsul. Rua Fran
cisco Otaviano, 41. Telefone:
27-8656.

MORRIS OXFORD 51, mecânica
nova. Pintura 100%. Facilito c/
600. Aceito troca. Av. Suburba-
na, 9 942 - Cascadura.
MERCEDES-BENZ 2"20"-S, 597~fo7
rado couro, rádio Becker, freio
hidrovacuo, placa milhar. De um
dono desde zero — Estodo im*
pecável. Facilito. Aceito troce. R.
Bolivar, 125. Tel. 37-9588.
MERCURY 1948 - Otimo estado.
450 000, urgente. Tel. 23-1183,
após às 10 horas.
MERCEDES BENZ 230 - Novo,
azul, metor baixa compressão,
direção hidráulica, radio Be. er,
antena automática, assento intei-
ro, pneus originais,^ banda bran«
ca. Exposição Leblon Motor S|A.

Tsl.: 37-5719
MERCEDES BENZ 220, 1964 -
Gelo, este. a men to preto, equipa-
do. Exposição Leblon Motor S/A

Tel.: 37-5719.
MERCEDES 220.., ano 1963, côr
gelo, «_tof .mtnto couro, bancos
separados ,rádio Beckar. Perfeita
conservarão com todos ím .o.-
tos pagos. Av. Atlântica, 1 536-B
MERCURY 58-4 p., s|c„-bells-
simo, ludo original, hidr. gnrant.,
dir. hidr., Power Brake, ótimo
estado, urgente, vendo, ac. of.
ou troco p| menor. Tel. 3.4-6641,
com Umberlo.
MERCURY 58, 4 p„ estado de
nova. Preço para revendedor, ur*
gente 2 580 á vista. R. Dr. Sa-
lamini, 161-B. Tel. 48-3493.

MG-TD 53—0 mais novo do
Rio, 2.° dono, tudo perfeito -
Rua Jardim Botânico, 228.
MORRIS OXFORD 51 - Bom es-
tado, forração perfeita, mecáni-
ca • lôda prova, original 2.° do-
no — Rua Correia Dutra, 120 -
Catete.

RURAL WILLYS 1964 tra;ão sim.
pies 30 mil km, estado impeça-
vel, 2 milhões, saldo 12x350.
Tel. 57-2539.
SlMCA RALLY Especial 1965 -
Dourada, a mais bem conser-
vadn do Rio. Mecânica t lata-
ria 100%. NCrS 3.800,00 de en.
Irada e NCrS 370,00 mensais. —
Aceitamos troca. Ver e tratar na
Av. Calógeras. 23 (Castelo) Cas-
sio Muniz Veículos.
SIMCA 1962 serie 17 000, côr
verde, pneus b.b., radio ótima
mecânica lataria perfeita, vendo
urgente CrS. 2 950000 — Rua
Sousa ___.ranco_107, Vila_ Isable.
SKODÃ 56, 

"tipo 
1 200,' por 900

rril, Hillman 52, conversível por
850 mil. Tel.: 46-8524.
SlMCA 64/65 - Vendo em ex-
cepcional estado de conservação,
superequipado, parlicular, urgen-
te; à vista 4 380 mil. Tel. 46-0475.
SlMCA ESPORTE, 52, conversível,
tipo 8, motor avariado, precisa
reparos. Base 400 mil. Telefene
46-8524. Austin 47, por 400 000,
funcionando.

TAXI Volkswagen, ano 1963 —
Bom estado, pouco rodado, ven-
do ou troco por particular, Av.
28 de Setembro, 227.
TAXI Plymouth 48 - Vendo
máq. , nova s/ taximetro, bara-
lo. Pres. Vargas, ao lado do n.°
805 - Jardelino.
TAXI Volkswagen 62 - Vendo
só à vista, 6 milhões — Rua
Laura de Araújo, 103, ap. 204.

VOLKSWAGEN 65 - .63 - 61,
todos em excelente estado, equi
pados, troco, facilito entrada
desde 1 800, saldo olé 15 meses
a vista, ótimo preço. Baráo Mes
quilo, 218 - 38-3545.

TROCA-SE um Renault Teimoso,
equipado para Gordini, 65 em
estado de zero km., por uma
Kombi VW 65 ou 66. Tratar na. -  ~-
R. Araúio Pena, 65, Tiiuca das 12 • «.v9i c°r pérola, capas de napa

VOLKS 65 - Radio AH Transistor
capas e latarias Vulkron, rodas
cromadas etc, est. impecável,
linda cor. Aceito troca ou faci-
lito c| 3 000 de ent. Rua Ba-
rão _ de Mesquita, 218.
yOLKSWAGEN'" 

"i 
9ó3~-~SenT~bã~

tida, em ótimo estado, equipado
revisado. Vendo, troco e facilito— Rua Haddock Lobo 320.
VOLKS' 59 - Aparência de 

'64.

eciuipado, pinlura nova, côr ce*
ramica, facilito — R. Maria Ama-
lia 382 - 58-9887_._Sr. Valente.
VOLKSWAGEN .5 - Perfeito es

ãs 18 horas.
TAXI Chevrolet 5! - Vende-se,'
procurar na Rua dos Inválidos," 67.
TAXI ou basculante x borrachei-
ro e eletricista, boa loja cí 6x8,
maquinaria nova, contrato de 5
anos, Av. Suburbana, 3 827 —
Tratar na R. Afonso Bebiano, 91,
op. 101 — Inhaúma - Casas N.
América, depois das 18,30.
TAXI Capelinha, vendo e insta-
lo, blindado n, consta oficina
autorizada "taxirei". R. Ibira, 10— Jacaré.
TAXI - DODGE 1951 - Mec. 6
cil., em bom estado, bem calça-
do. Rua da Proclamarão n. 658

Bonsucesso. Sr. Fernando.

preta, particular vende por cinco
milhões a IOO i vista. Telefone
38-5292.
VOLKS 60 - EquipãdV, 

"facilifo,"
troco, R. Maria Amália 382 -
58.887,_Sr. Jerra. _
VOLKSWAGEN 1961 - Su^_u7-
quipado, estado excelente, vendo,
troco, facilito. R. S. Francisco
Xavier 398 - Tel. 28-3776. _VOLKSWAGEN 65Í64, sinal 2 000
resto longo prazo. Radio, capas,
Av. Mem de Sá, 14-A. (Junto
R. do Passeio). 22-4229.

VOLKSWAGEN 64 - Equipado,
grená. Troco e facilito. Av. Mem
de Sá, 253-B.
VOLKSWAGEN 62, ultima serie.
Vendo CrS 3 600 000 à Vlsta.
Telefone 45-2842, Sr. Carlos.
VOLKSWAGEN 65, ultima serie,
em estado de novo, com 13 km
rodados, vermelho. Vendo porCr$ 5 200 000 à vista. Telefo-
ne 52-1617, Dona Cléa. .
VOLKSWAGEN 65, otimo estado,
todo equipado, grená. Vende-se
urgente melhor oferta . à viste.
Ver e tratar na Rua, 24.de Maio
n. 841, gara gem, parte da manhã.
VOLKSWAGEN 66 - Superequi-
pado, pouco uso, unlco dono.
Todo forrado em Vulkrom, radio
etc. Troco e facilito. Tel. 52-5934- Av. Mem de Sá, 173.
VOLKS 63/62 - Vende-se, bom
estado côr pérola, superequipa-
do. NCrS 3 600,00 è vista. Av.
Epitácio Pessoa, 260, com o por-teiro — Ipanema.

vista. Rua Haddock
Garagem.

3 2-0 mil
Lobo, 74
VENDO-Gordini 65, todo equi-
pado, novíssimo, 11 COO km rc-
dados. Por NCrS 3 600,00 - Tel."7-9604.

Sincronizado, ca-VOLKWAGEN 65 r Vendo, equi-'pado com r.dio ctc. Preço NCr$
¦1900. Tratar lei.: 36-3825.

VOLKSWAGEN 60 - Vende-ce
em ótimo estado — Rua Luiz
Câmara, 90 — Tratar no botequim

Olaria.
VENDE-SE um Volkswagen em
excepcional estado, ano 1965
Telefonar i tarde para 29-6287.

VOLKSWAGEN 60 e 62 - Car-
ros de trato, equipados, vendo
barato à vista ou posso finan-
ciar até com 1 300 e saldo a
combinar. Rua Don Moinrado
37, residência. Tel.: 48-6932.
VOLKSWAGEN 62 - Verde, equi
pado rádio, tranca, napa, mecâ
nica 100%. Troco, facilito. Rua
24 do Maio, 254. Tel. 48-0987.

VOLKSWAGEN - Vendo eno 60
bco. pérola, base 2 800. Tratar
Av. Brás de Pina, 2155 — Irajá

VOLKSWAGEN 61 - Excelente
de tudo ao primeiro que vier,
Cr$ 3 250 — Rua Barreiros, 210-
C — Ramos.
VOLKSWAGEN 62 - Perfeito es
tado, todo equipado, mecânica

tôda prova, facilito — Tel,
26-8214.
VOLKSWAGEN - Compro de 53

67. Pago à vista os melhores
preços — Tel. -49-1357 — Jorge,
de 9 às 21 h, diariamente.

VOLKSWAGEN 63 - Vendo p!
melhor oferta. Unlco dono, pou-
co rodado. Tratar Rua- Dias da
Crur, 174, loia, Méier. Sr. Clau-
dio ou Sr._VaIter.
VOLKSWAGEN 65"- AzülTtlan-
tico, com 23 000 km, estado 0
km. Vendo urgente, .4 950 000 —
Rua Barão de Mesquita, 28, ap.
702, até 12 horas.
VOLKSWAGEN 1965 - Vende-se
em ótimo estado, teto solar
Tratar na Rua Cuba 512. Penha
Circular.

iVOLKS 64 - Vinho, superequi
psdo, baixa quilometragem, ún.
co dono. Ver Lauro Muller, 34/
311 - Botafogo. -
VEMAGUET 63 - Bom estado,
preço excepcional, só à vista. Ver
e tratar â R. .Min. Viveiros de

jCastro, 41-B - 57-0823, Guido.
VOLKS 66 - Modelo 67, côr
vinho, outro 64, novinho, equi-
pados. Vendo ou aceito troca. R.
Haddock Lobo, 335.
VOLKS 67 - 0 km, faturado da
Auto Modelo. ' Vendo ou aceito
troca. R. Haddock Lobo, 335.
VOLKS 66 e outro 64, tenho 2,
vendo um. R. do Bispo, 47
Garagem.
VOLKS dez. 64, vinho, único do-
no, conservadíssimo, equipado. —
Senador Vergueiro, 56/303. Tel.:
45-6060. NCr$ 4 600,00.
VENDA seu carro sam aborreci,
mentos. V#|o no horário da sua
preferência • pago hoj* em di-
nh.iro. — Tels 38-3891.
VOLKS 65 — Teto solar, equipa-
do. Vendo urgente pele melhor
oferta. 43-3533 - Dr. José R.
cardo.
VOLKSWAGEN - Compro tem
aborrecê-lo. Vejo no horário de
sua preferencia • pago hoj* em
dinheiro. — Tel. 38*3891.

VOLKS 66, equipado, 5 mil km,
côr verde, vendo ou troco por
outro de menos valor. Tel.:
34-8283. Rua Almte. Baltazar n.
124.
VOLKSWAGEN 65, equipado, as-
tado OK, carro nôvo. Troco, fa*
cilito. R. 24 de Maio, 254 -
48-0987.
VOLKSWAGEN 66, cereja, supe-
raquipado, mais da um milhão
em equipamentos. 6 000 km ro-
dados. Troco, facilito. R. 24 da
Maio, 254 - 48-0987.
VOLKSWAGEN 64, equipado, _¦
tado OK, mecânica, 100%, rádio,
napa, pnaus novoi. Troco, faciii*
to. R. 24 de Meio, 254 - Tel.:
48-0987. «4
VOLKSWAGEN 66 - Único dono.
Vendo, ent. 3 600,00, saldo 23
meses, particular — Tel. 43-5691

49-1205 - Carlos.
VW Sedan 1960 - Vendo de um
uníco dono. Tratar 27*7529 à noi-
te - Preço base NCrS 2 800.
VENDE-SE Chevrolet 49, passeio,
NCrS ,1 150,00 - Tratar Sr. Adyr

Rua Sargento Silva Nunes, 164
Bonsucesso.

VOLKSWAGEN - Compro 1 de
particular, p| uso próprio. Pago
a dinheiro, em s| domicílio
Tel. 48-7132 - Urgenle.
VENDO Volks. 61, última série,
superequipado, à viita 3 100. —
Molivo cempra d» oulro. 48-7183

Dr. Hélio.
VOLKS 61, última série, supere
quipado, bom preço a viata ol
troco por Dauphine ou Gordini 62
ou 63. Avenida Heitor Beltrão,
57 gp. 301. Tel. 48-7183.
VOLKS 61 - 3e. série. Nôvo,
equip. Particular vende com
2 500 e 12x200, au Iroca po.Rural. Tel. 28-2507.
VOLKSWAGEN 54 - Todo transf.
p| 65 — Reformado totalmente,
está-jcom 2 400 kms. Motor, sus-
pensão, carroceria, pinlura, for-
ração, tapetes, etc, tudo nôvo,
superequipado, o mais nôvo do
Brasil. Vendo à vista por Cr$
3 200 000 òu fac. pgto. Rua
Felipe Camarão, 138. Telefone
48-0962.
VOLKSWAGEN 66, 65 e 64 -
Superequlpados em estado de no-
vos. Troco facilito. Rua Conde
Bonfim, 577-B. Tel. 58-6769.
VOLKS 64 - Vendo. Troco. -
Preço barato. Rua Gonzaga Bas-
tos, 20. Tel. 48-2583.
VOLKS 66-67, côr Pérola, equi-
pBdo. Vende, troca, facilita. —
Rua Gonzaga Bastos, 20 — Tel.
48-2583.
VOLKS 62 - Pérola. Base NCrS
3 600,00. Rua Gonzaga Bastos,
20. Tel. 48-2583. Troca e vende.
VOLKSWAGEN 66 - Estado ex-
cepcional. 15 000 km, equipado.
Rua Visc. Cabo Frio, 15, ap. 204,
porteiro, Sr. Luiz.
VOLKSWAGEN 62 - Superequi-
prdo, radio, tranca, capas napa,
chave elétrica contra furto etc.
Ent. 2 200, saldo prest. 160 mil.
R. l.o Março, 7, 6.° andar, s/605

Dr. Roberto. 31-3024 e 31-2687.
VOLKSWAGEN 60, superequip.,
otimo est,, a qualquer prova. À
vista, troco e fac. c/ 1 300 ent.,

18 m., R. 24 Maio, 316 -
48-2701.
VOLKSWAGEN 65, excepciona!
est., a qualquer prova. Ã vista,
troco e fac. c/ 2 600 ent., s. 18
m., R. 24 Maio, 316 - 48-2701.

Karmann-Ghia 67
0 Km — Creme à vista ou

financiado até 24 meses. Av.
Gomes Freire, 333 — Sr. Mar-
cos — Tel. 22-1272.

Locadora Júnior
aluga

Itamaraty, Karmann-Ghi..,
Volks, Kombi, equipados com
rádio, com ou sem motorista.
Rua da Passagem, 98. Tols.: —
46-3800 — 46-3136, filiado ao
Diner's, Realtur, Interlar.

Mercedes Benz
220-S

Ano 1961 côr preta eslo-
famento em couro vermelho,
rádio "Beker" em estado de
nôvo. Vendo urgente. Ver à
Rua Redentor, 152 — Ipanema.

veículos de carga
CAMINHÃO CHEVROLET 5B e 59— Totalmente impecáveis, a qual-
quer prova, à vista ou financiadocom 2 500, o resto a combinar,
na Estrada do Otaviano n. 298 —
Turiaçu - Pòslo Texaco, comFrancisco.
CAMINHÃO Chevrolet 58, 59, 61.
Em bom estado. Vendo, financio,
troco, carro passeio. Paim Pam-
plona 700. Jacaré, Tel. 49-7852.
CAMINHÃO CHEVROLET ano Ã_Z
vendo em perfeito estado de
funcionamento. Rua Conde Bar-
nadote n. 32, Leblon.
CAMINHÃO CHEVROLET 1964 -
Seminovo de tudo, financia-.»
uma parte. Rua Dr. Nieméier,
412, casa 13. Estação do Enge-
nho de Dentro.

VOLKS 1963 - ólimo estado.
Único dono. Pouco rodado. Ven-
do financio 15 meses. Siqueira
Campos, 23-A. 36-3435.
VOLKS 60 - Transf. 62, supere-
quipado. Único dono. Urgente.
Rua Francisco Enes, 148 — Circular
Penha.
VOLKS 62 - Excelente est.,
equip., qualquer prova. À vis-
ta. Troco e fac. c| 1 800 entr.
S. 18 m. Rua 24 de Maio, 316.
48-2701.

VOLKSWAGEN 1966 - Equipa-
do, 2a. série, único dono ' —
\4 000 km. Preço único à vista
CrS 5 700 000 - Ver e tratar
na Rua-Maria Angélica, 274
J. Bot., na parte da manha
Sr. Marco Antoni o.
VOLKS .4 - PeTfrTito - Vendo
azul, 2,5 entrada, 18x25. Ver Av.
Rjo Branco, 241 — Quirino.
VOLKS 66, completo em fins de
setembro, apenas 6 000 km reais.
Ver na Rua Santo Cristo 151 com
o Sr. Américo.
VENDO Volkswagen 61, última
série, em bom estado. Rua Pi
nheiro Guimarães, 18, Raul.

TAXI VOLKS 60-4 500,_~0~
Volks 65, ambos S 000,00 em
perfeito estado — Rua Antunes
Maciel, 484 - Tel. 28-9815.
TAXI Chevrolet 49, mecânico
Gordini 64, prontos pi rodar, fa
cilito. Rua Hadock Lobo, 66. -
Cruz ou'Tuninho.

STUDEBAKER 52 Comander V-8,
hidramático, c| ridio, este carro
está muito bom de tudo. Vendo
baratíssimo. Tel. 49-2274, Waldir.
STUDEBAKER 51 - Belíssimo es-
lado. Vendo 1 000 ent. 80 mil
p/ mês, R. Ana Neri, 662, c/17,
ap, 101. Triagem. S/tel.
6TUDEBAKER 51, 6 cil, mec,
pneus b.b., impecável, 1 100 mii
ou 600 mii ent., 10 de 80 mil
R. 24 de .Viaio, 325. -

KARMANN-GHIA 64, todo equi-
pado, estado nôvo. Aceita ofer-
ta acima de 5 500 000. — Tratar
49-3456 e 49-1617, Augustinho,
KOMBI — Compro pagamento _
vista. Standard, ou luxo, telefone
22-4229 ou 32-5397 (comprando de
particular).
KOMBI 66 — Standard, único
dono, supernova. Vendo h vista.
Estudo financiamento ou troco -
Rua do Matoso. 202. Tel. 54-1316,

Equipado c/ rá
,. - lataria 100% -
!n.,r'2*„L2°°' "ldo ,s meses,Tel. 22-2404.-
GORDINI 63 - Muito bomNCr$ ; 2 650^, nunca bateu -Rua Sousa Franco, 10758-1298. Tel.

GORDINI 1965 - Superequipado!
muilo lindo, NCrS 3 300,00, só
Sn,d_yRua Sousa Franco, 107 -
58-1298.
GORDINI 10.3~^Ést-do~de-'n6.
vo, unlco dono, com 23 000 kmrodados, pneus originais, vendourgente por 2 900 mais 14x66cruzeiros novos. Rua Porena, 166- Ramo» - Tel. 30-9840 - DtNilton.
GORDINI II _ Novo - tod.equipado. Santa Clara, 210, ap.201. p
OORDINI 64 _ Est.d, «,.„. im.
pecável, pneus novos, cinturados
_ VIí!*x.-í50. AC,Í,° »'«• P«Kombi «2.63, dou diferença. RuaMexwell n. 77 - Vil, |,abel.
OORDINI Í4 - Grafita, equipadontoeinic» 100%. Troco, facilito. -
Ru» 24 d» Maio, 254 - 484)9.7.
GÕRDINl 63 - Equipado, únicidono, estado Impecável. Entr.de Cr$ I 500, rest. è longo pra-zo. Rua São Francisco Xavier,n.» 30-A.
GORDINI II 66 estado de nôvo,cmza, superequipado. Facilita. —
Troca. Ruo Conde Bonfim, 577B—' 58-6769.
GORDINI 66 - Côr verde. Equi-
pado. Rádio. Invictus. Preço ba-ralo. Rua Gonzaga Bastos, 20.Tel. 48-2583.

KOMBI 67, 52 HP, 0 km, à vi»-
ta 7 700, ou 4 500 de entr., mttl»
15 x 400. Rua Babaçu, 111201 -
Praia Bica, Ilha, Tcl. 96-1156
(06). Ae. troca.
KOMBI — Compro urgant* de 57
* 67 qualquer estado pago à vis.
ta Tal. 49-8132 - Sr. Santo», na
nor» d» su» preferencie.
KOMBI 62 - Vende-sede luxo,
em excelentes condições de mé-
quina e lataria - R. Haddock
Lobo, 369, das 9 às 12h.
KOMBI luxo 62 - Vendo Can-
dido Mendes, 53 - Tel. 32-6688,
à vista 3 600.
KARMANN-GHIA - Compro de
particular para uso próprio, tel
38-3816, Sr. Michel.
KOMBI - Vende-se 59, bom es
tado, base NCrS' 2 500,00, acei-
tam-se ofertas na Rua Conde deBonfim, 761
KARMANN.GHIA 1964 - Equi-
pado, vendo, troco e facilito. —
Rua Haddock lobo n. 382. Tel.:34-2458.

ÍSS1,81 ,63. ~ Ma1"'na nova -
100% de lataria. Pequena entra-°alí o,«'do a longo prazo -
AUTO-PRAZO - Conde de Bon-fim, 645-B - 38-1135 e 38-2291
KARMANN GHIA 62 - Equipa-da, urgente, 3 950,00 ou troco
por carro de menor valor — Sto.Amaro, 145
KOMBI 66 — Com motorista, pir» passeio • Caxambu, São Lou-renço, Cambuquira, Aparecida doNort», Cabo Frio etc. - Tr»t»rcom o Sr. Bueno, t.l. 43-2330
KOMBI 60 Stand.,

io, trar
pint., pneus, tudo nôvo.

-., part., 4
portas, único dono, transi, p] 64,
ataria,

N. B. - Máq. nova,
2 750 à vista. Rua Dr.
216. Tel.: 29-4997.

MORRIS Oxford 52 - Financiado.
Rua São Salvador, 41, ap. 602,
MORRIS OXFORD 51 nôvo de for-
raçãc, bateria, bem calaçdo mec.
Qualquer prova. 700 ent. Rua 24
de Maio, 411, fdos
MORRIS OXF. 51, carro de fino
gosto, vendo-e troco, facilito. R.
Lobo Júnior, 1655. Tel.: 30-3698

Gordinho.
MERCEDES-BENZ 60, 220-S, esta-
do de nôvo, c/ rádio Becker, côr
cinza, forrado a couro. Facilito.
Troco. Rua Bolivar, 125. Telefo
nè 37-9588.
MERCEDES-BENZ 65, 220-S, esta-
do de nôvo c/>27 000 km, com
vitrola, estéreo de fita. Carro
para pessoa de fino Irato. Aceito
troca. Estudo facilidade. R. Bo-
livar, 125-A - Tel. 37-9588.
MERCURY - Cupê, 47, supernô-
vo, todo como de fábrica. Ven-
do ou troco. Av. Suburbana
n.° 10087 - Posto Texaco.
OLDSMOBILE «0 Din.mic 81 -
Nova, ludo cam por cento, vi-
dro ray-b«n, tipo Impala, dir».
cão hidráulica. Vende-so urgente
podendo facilitar parta do pana-mento. Tols.: 21-5700 • 22-5731.
Ru» Senador Dantas, 19, sala 205

Cinelandia.
OLDSMOBILE 1956 (88) - Ve.
de-Teresopolii, pintura como de
fabrica, hidramático, direção hi-
draultca, radio, ar frio e quente,tudo -funcionando 100%. Pode le-var mecânico para ver. Vende-se
urgente — 31-0891
OPEL RECORD 1960-4 200,00- 4 portas, 4 cilindros — Rua
Soma Franco, 107 — 58-1298.
OLDSMOBILE 56 - Coupé, ar
refrigerado, aceito troca, fácil,
rest. R. S. Fco. Xevier, 628.
OLDSMOBILE 47 - NCrS 450,00,
qualquer prova. Aceito troca,
fácil., rest. R. S. Fco. Xavier,
628.

SlMCA TUFÃO 65, superequipado,
pneus novos, mecânica a qualquer
prova. A vista, troco e fac. c/
3 000 enl., s. 18 m., R. 24 de
Maio, 316 - 48-2701.
SlMCA 63 — Sincronizado, tôda
nova. Base: 3 350,00. — Avenida
Edson Passos n. 87-A. - Tel.:
38-1293, Pedro, tel. 38-6823.-
SlMCA TUFÃO 64 - Dou porNCr$ 4 300,00 ao primeiro quechegar, pneus novos b. b., rá-
dio etc, único dono, só até 13
horas - Ru» Pinhal, 155 — M.
Hermes.
SlMCA 65 — Lindo carro, todo
original. Troco e facilito — Rua
Almirante Cochrane, 173 — Saenz
Pena.

TAUNUS 12m 52, máquina e pintura novas com rádio. Vendo. -
Ver Rua Pinto Figueiredo, 26 -
lanchonete. Fernando.
TAXI Aadn^-yD^eTlTiTdã
Guanabara, equipado pj casamen*
to. Ponto da Praça do Carmo,
Heitor. Troco 6^ Particular.
TAXI MÒRRTS ÒXFOYcrTW---:
Vende-se ou troca-se por carro
particular. Rua Uranos, 1170 S-2
Ver no Pòsío Esso Ramos.
TAXI DODGE 52 - Excelente es
tado, maq. nova. R. Victor Mei-
reles, 192, ap. 301 - Riachuelo.
TAXI -- Compro carro de praça,
pago à vista, mesmo parado,
qualquer marca. Tel.: 23-1183,
Rua Orestes, 13, ap. 202 - San-
to Crista.
TAXI PLYMOUTH 47 - Pronto
para trabalhar. Enl. 1 000. Troco
particular. Av. 28 de Setembro
n.° 191-B. Alfaiate. Vendo placa.
TAXI GORDINI 66, mod. II, pron-lo p/ Irabalhar, seminovo. Troco
e facilito. Av. Mam de Sá, 253-B.
TAXI GORDINI 64, CrS 2 500.
Motor na garantia, cx. mud. no*
va, lataria perfeita. Slido até 15
meses. Barata Ribeiro, 147.
TAXI Volks. 62. em ótimo esta-
do, molor nôvo c/ garantia, fi-
nancio com 3 000 mil - Rua
General Urquiza, 242, ap. 305.
tal. 26-2091 - Jóia.
TAXI — Vendo Chevrolet 51
mec. 100%. Av. Suburbana n.ó
8 883 - Piedade. Sr. Magalhães.

VOLKSWAGEN 66'65, sinal 2 500
resto a longo prazo. Radio, ca-
pas. Av. Mem de Sá, 14-A (iuntoRua do Posseio). 22-4229.

VOLKSWAGEN 62 e 63 - Cr$
I 490 000 várias cores, novíss!
mos. Saldo a comb. Troco — Rua
Sno Francisco Xavier, 342 — Ma-
racanã. 
VOLVCfs. - 7~9_"Õ0O quase nôvo
equjp., para 54 — Saldo a comb.
Troco — Rüa São Francisco 

"Xã>
vier, 342 - Maracanã.
VOLKSWAGEN 64 - Estado de
novo. Preciso vender. Ver po de-
pósito de banana. Rua Paula Ma*
tos, 6, esquina da Frei Caneca.
VOLKS 52, o mais nôvo do ano,
à visla. Rua Açaré, 38 — Eng.
Nôvo.

VOLKSWAGEN 62, sinal 1 800,
resto longo prazo. Radio Capas
Av. Mem de Sá, >14-A (Junto Rua
do Passeio). 22-4229.
VOLKSWAGEN 1953, todo equí
pado conservadissimo. Facilita-
se. Rua do Russell 3?. Largo da
Gloria.
VOLKSWAGEN 1965 e 1964, to-
dos equipados, azul e grená oti-
mo estado. Rua do Russell 32.
Larqo da Gloria.
VOLKSWAGEN 60 - Troco ou fa-
cilito com 1 500 000 de entrada.
Ver e tratar na Av. Suburbana,
9 991-A e B - Cascadura.
VOLKS 60, nôvo de tudo. Aceito
troca Gordini ou Dauphine. Fa
cilito saldo. Av. Suburbana
9 942 - Cascadura.
VOLKS 61, primeira sincronizada,
mecânica nova. Uma jóia. Aceito
troca Gordini. Facilito saldo. Av.
Suburbana, 9 942.
VOLKS 66 supernovo — Vendo
ou Iroco, côr pérola e Volks 60
no mesmo estado. Av. Suburba-
na, 10 087 - Posto Texaco.
VOLKSWAGEN 1966 - Vinho,
superequipado, eslado excelente— Vendo, Iroco, facilito — R.
S. Francisco Xavier 398 — Tol.
28-3776.
VOLKSWAGEN 1963 - Supere-
quipado, otimo estado — Vendo,
troCo, facilito. R. S. Francisco
Xavier 398 Tel. 28-3776.
VOLVO - Vende-se 50/51, ÓH.
mo estado, em tudo, Rua Matu-
piri, 25' - Ambulatório IPASE,
Benfica Sr. Sá.

VOLKSWAGEN 61, ult. serie, cl
radio, estado de nôvo. Fac. coni
I 800. Troco. R. 24 de Maio, 19
fundos. Tel. 28-7512. S. Fco.
Xavier.
VOLKSWAGEN 60, superequipado,
a qualquer prova. Fac. cj 1 500
troco. R. 24 de Maio 19 fundos.
Tel. 28-7512. São Fco. Xavier.
VOLKSWAGEN - 0 km - 1967Vende-se grenat-vínho, 1 300emplacado na GB, pela melhor
oferta. Rua Miraluz 26 — Bon-
sucesso — Higienopolis.

VENDE-SE Rural Willys, ano 1964
e um Jeep, ano 1963 — Tratar
com Dirceu. Tel. 43-2885.
VOLKS, único dono, 1966, todo
equip., rádio, 10 000 km, vendo
à vista, 5 800, Sr. Raul, 32-6737.
VOLSWAGEN 65 - Superequipo-
do, estado de zero — Troco e
facÍ|Íto. Almirante Cochrane, 173
— Saenz Pena.
VOLKS 1960, equipado, ótimo
estado, vendo, troco e facilito,
Rua Haddock Lobo n. 382. Tcl
34-2458.
VOLKS 1962 - Equipado, eslado
de nôvo, vendo, troco, facilito.
Rua Haddock Lobo, 382. Tel
34-2458.
VOLKS 59 — Vendo em ótimo
estado, azul, modificado 65. Rua
Barata Ribeiro, 746. Tratar tel
58-0857.
VOLKSWAGEN 66 - Branco pé-
rola, novinho, 6 000 km — Ju
Mo do Carmo, 244 — Sr. Ma-
noel.
VOLKSWAGEN 67 - Tigre, dl-
versas cores, 0 km, Iroco e fa*
cilito parte. Rua Barão Mesqui*
ter- 174-C. ¦-. .
VÇÍLKSWAGEN 64 - Carro de
médico e único proprietário em
estado de 0 km, troco e faci*
lito. Rua Barão Mesquita, 174.
VOLKSWAGEN 66 mod. 67, ver.
melho, equipado, revisão 2 500
kms a ser feita. Troco e faciii-
to parte. Rua Barão de Mesqui*
ta, 174.
VOLKSWAGEN 63 - Modificado
p/ 65, superequipado, estado de
nôvo, vendo facilitado até 20
meses. Haddock Lobo, 123-A —
Casa de flores — Luiz.

VOLKS 54 - Cabriolet, vidros
ray-ban orig. Troco e financ.
Real Grandeza,193, loja 1.
VOLKS 61 - Ultima série, equi
Rado 3 500. Rua Presidonte Car-
los Campes, 286 ap. 302.
VOLKSWAGEN 67 - 1 300 - Ven
de-se. Tratar tel. 46-1664.
VÕLKSWAGEN 61 - Transforma
do para 65, sincronizado, equi
pado com rádio, tranca etc, ven
do financiado cem pequena en-
trada. Avenida Prado Júnior, 335.
VOLKSWAGEN 61 ¦- Sincroniza"
do, superequipado, novíssimo —
Vendo à vista ou financio com
2 de entrada. Ver na Rua do
Matoso, 202.* Tel.: 54-1316.
VENDE.SE Volkswagen ano 1964
c/ 30 mil km - Tels. 22-6931
ou 57-6807.
VEMAGUET 66 - ótimo estado
conservação, vendo à vlsta com
13 000 km rodados. - Telefone
26-6529.
VOLKSWAGEN 1963, 1965, 1966— Vários superequipados, troco
ou facilito com entrada a partirde CrS 2 000 e saldo a combinar
R. Conde de Bonfim 66-A. Tel.
34-9909.

VEMAGUET 1963 - Vendo em
ótimo estado — Tel. 37-9903

STUDEBAKER 1953 - Land-Crui-
ser, 4 porlas, estado de nôvo.
Preço: Cr$ 1 700. Aceita-se tro-
ca... Rua Teixeira Ribeiro, 616.
Tel.: 30-4198, Rafael.
5IMCAt — Compro sam aborreci-
lo._Ve|o no horário da sua pre*forânci» a paga heie am dinhei-
ro. - T.l. 38-38.1,
SlMCA CHAMBORD 60, 61 a 62 -
980 000, quase novas, aquips. -
Saldo a comb. Troco. Rua São
Francisco Xevier, 342 - Maracanã.
SIMCA 61 c/ radio, novo, de tu-
do, vendo. Rua Moreira, 406
Abolição.
SlMCA — Compro pagamento _
vista 1964 ou 1963 tel. 22-4229
ou 32-5397 (comprando cle partit.u!ar). '

SIMCA JANGADA 1963 equipadacomo nova, aceito troca, R. Me-
reehal Trompowsky 45. Tel. —
38-1788.
STUDEBAKER conversível, ano
1950 champion mecânico,.- 6 ci-
lindros. Vende-se o mais boni-
lo e enxuto do Rio, côr vinho,
capota preta, preco. 1 £00 cru-
zeiros novos ou 2 000 finencia-
dos — Sr. Manoel Rua Lemos déBrito, 658 - Quintino.
SIMCA 1962, rádio, estofamento
de luxo, t. direção. Preço 2 580.Urgente. Barata Ribeiro, 254 -
Porteiro.

OLDSMOBILE .55 - Conversível,
,. ótimo estado, 2 200 - Av. Prado
,. Júnior, 135 - Banca jornal, Co-

pa.
OLDSMOBILE - Vende-se mod.
54, em perfeito estado, melhor
oferla. Ver a qualquer hora. —
R. Baronesa, 625-A\, P. Seca.
OLDSMOBILE 60 hidr. 4 p7rT"s'iurgente, col. todo novo. Av. FranklinPadilha, Roosevelt 23 sli sl 201. Telefo-
n» 52-7362, Waldir.

SIMCA 1964, Tufão, c/ rádio,otlmo eslado, sem defeito, capas
Vulcromo. 3 950. Urgente. Bara-ta_Ribeiro, 207 - 302, à vista.

TAXI VOLKSWAGEN - Vendo 1
de 62 e 1 de 63. Troco, facilito,
à vista. Preco ocasião. — Tel.:.
52.009.- 52-3110, Sr. Fernando.
Praça República, 52, Centro.
TAXI VOLKSWAGEN 64 - Ven
do, teVo equipado, mecânica e.
toda prova. Rua Barata Ribeiro
n.o 391-A •- Tel..- 37-4873 -
Eugênio.

VENDE-SE oficina Volks, equi
. pada, contrato nôvo — Aluguel

50 mil - Av. M. S. Félix, 1 155- Irajá.

TAXI - Vende-se Dauphine 63
trabalho. Ver e tratar em No-

va Iguaçu - Rua 13 de Maio 533— Centro. I
TAXI CHEVROLET 40 - Vendo
urgente, motivo de viagem, —
S. F. Xavier 400. j
TAXI — Qualquer marca, rodan-
do ou parado. Compro. Pago na
hora. Rua Emflio de Meneses,
30) - Piedade. Soares.

VOLKSWAGEN 66, mod. 67 -
Vende-se superequipado na ga-
rantia. Ver Rua Visconde Rio
Branco, 49, placa 28-21-38, GB.
Tratar Hotel Barão Rio Branco,
ap. 316.

VOLKSWAGEN - Ano 64 - Ven-
dese ou troca-se por Aero Willys
ou Koir-bi. — Humaitá, 243, ap.
-01 - Tel.: 26-1097.
VOLKSWAGEN 61 - CrS 1 800,
c| motor na garantia. Faço qual.
quer prova — Saldo a prazo. Ba-
rata Ribeiro, 147.
VOLKS 1964 - Modelo 65, rá-
djo Motorola, mecânica 100%,
côr vinho, realmente nôvo. Av.
Teixeira Castro, 145 — Bonsu-
cesso.

VOLKSWAGEN 1964 - 3a. série,
estado de nôvo, pouco uso —
Único dono, equipado. Vendo ou
troco menor valor — Barão de
Mesquita. 129.

VOLKSWAGEN X AP. - Pelró-
polis — Aceito de. 64 ou 65 co-
mo parte pagto., ap. conjugado,
mobiliado, no centro. Valor do
imóvel 9 500 000 - Telefone
43-4609, dias úteis, das 16 às
18 horas.

VOLKS 66 - Vrd. amaz. Pouco
uso, equip. À vista. Troco e fac.
c| 2 500 entr. S. 18 m. 24 de.
Maio, 316. 48-2701.

CAMINHÃO - Vende-se Int.'
L-200, maq. Scania Vabis ou tro-
ca-se carro nacional. Base NCrí
7 000. Ver e tratar Pôslo Ipiran-
ga. Av. Nelson Cardoso n.° 1178''Taquara".

CAMINHÃO Chevrolet, ano 54,
enxuto. Vende-se pátio da Cruz
Vermelha. Facilita-se, com o Sr.
Cândido.
CAMINHÃO BASCULANTÍ F-óOü",
58, todo bom. Base; 3 600, ou
troco passeio. Avenida Edson Pns-
____lJ7'A.______L68._. __!cll_-
CAMINHÕES Chevroléts, 57, 61 e
62;yMercedes LP-321-61 e Ford
F-600-61, basculante est. geral
novos. Vendo e facilito — R;
Uranos, 1 180.

VOLKS 62 - Excelente est.,
equíp., qualquer prova. A vis-
ta. Troco e fac. c| 1 800 entr.
S. 18 m. Rua 24 de Meio, 316.
48-2701.
VOLKSWAGEN 64 - Lindo, exce-
lente, estado de. nôvo. Fac. c|
2 200, saldo até 18 meses. Tro-
co. Rua 24 de Maio, 19, fundos.
Tel. 28-7512.

VOLKSWAGEN 65 - Lindo, su-
perequlpado, estado de nôvo, ex-
cepcional. Fac. c] 2 800. Troco.
Saldo até 18 meses. Rua 24 de
Maio, 19, fundos. Tel. 28-7512.
VOLKSWAGEN 63 - Lindo, tx-
cepiconal, estado de nôvo. Fac.

2 000, saldo até 18 meses.
Troco. Rua 24 de Maio, 19, fun-
dos. Tel. 26-7512.
VOLKSWAGEN 66, cereia, equip.,
c/ 19 000 km, à vista 5 580, ou
3 000 de ent. mais 12x400, R.
Assaró, 17, Eng. Novo — Telefo-
ne 58-6423 — Ac troca.
VOLKSWAGEN . .1966 - 13 000
km, cor vinho, radio, calhas, re-
forço etc. Somente, à visla. Ver
e tratar Rua Mayrink Veiga, 18.
VOLKSWAGEN 1960 - Ultima se-

ie, equipado, com radio de te-
lado, pneus novos, capas etc,

:arro, sem batidas. 2 950. Rua
Antônio Rego, 154.
VOLKSWAGEN 1966-— Equipado.
15 mil autênticos. 5 580. Telefo-
ne 300107 - João.
VOLKSWAGEN 64, cor vinho,
bem equipado. Comprei carro
novo. Vendo, posso facilitar par-te. Av'. Rui Barbosa, 280, ga-
ragista.
VOLKSWAGEN 66, cor pérola,
com .pouco uso, com mais cle 400
mil de equipamento, por motivo
de viaqem. — Av. Rui Barbosa
n.o 300/1302.

CAMINHÃO CHEVROLET 55 -
Reduzido, astado de nôvo, ven-
de-se urgente, motivo doença.
Preço 3 100. Tratar Estrada dos,
Bandeirantes 144-C, no bar Ta-
quara, com Gaúcho.
CAMINHÕES - Vendem-se Mer.
cedes Benz 1962, 3 Big Job 1954.
Rua Barão, 1381, Jãcarepaguá,
Sr. Vieira a partir das 16 horas— Praça Seca.
CAMINHÃO F-600, 59, 100% de
mec, boa conservação. Vendo,
troco por Rural ou Simca 61/62.
Rua João Pereira, 61, Madureira.
CAMINHÕES FNM 62 e 63, com
trucões. Aceita-se Volks. 65 em
diante como parte do paganr;n-
Io. Av. Rodrigues Alves, 539 —
Tol.: 23-099K
CAMINHÃO Ford F-600, 64~'-
Completamente novo, a qualquer
prova. Vendo baralo i vista ou
troco carro de passeio e um Che-
vrolet caminhão 50 por 1 650 h
vista, todos em perfeito estado-
Rua Paim Pamplona, 95 - Sani.
paio. 
CARROCERIA nova, sem uso, cem
7,60 de comp. e 2,60 de larg.
Rua Coronel Audomaro Costa, 7,
fundos.
CAMINHÃOZINHO Ford 5. F-3,
muito bem conservado, ótimo de
mecânica, bem calçado, Cr$ 1 000
e 10x150. — Barão de Mesquita,
125.
FNM — Vendo cavalo-mccânico,
equipado c| carreta p| transporto
de bois vivos. Negócio urgente»
Tratar tel.: 52-5318.
ÔNIBUS MERCEDES BENZ LPO -
Cermava 64. Urbano. Rodado em
65. Vendem-se com bom finan»
ciamento. Falar com o Sr. Pes-
tana. Tels.: 524934, 52-4935 •
22-8747.

VOLKSWAGEN 63 - Em estado
de nôvo, 1 só dono, professora,
ultima série, dezembro 63 — Tro»
co e facilito — Rua Barão Mes-
quita, 174. '
VOLKSWAGEN 11 000 kms. c|
rádio e tranca, estado nôvo. —
Vendo motivo viagem — Tel. ...
57-0651 R. Dias da Rocha, 26,
de manhã e à noite.
VOLKSWAGEN 67-0 km, gre-
ná, 46 HP — Vendo pela me-
lhor oferta, à vista. Entrego na
hora - Tel. 57-2878.
VOLKSWAGEN Alemão', todo
transf. para 62, rádio, tranca, ca-
pas côr verde amazonas 

' —
Rua Silva Rabelo, 36 — Méier.
VOLKSWAGEN 63 - Equipado,
rádio, tranca, capas, cromados, à
vista — Rua Raul Barroso, 31 —
Lins.
VOLKSWAGEN 1961, sinc, c| rá-
dio e capas. Trat. p| tel. 43-20)2
cias 9 às 12 horas, diariamente.
VOLKSWAGEN 61 - Equipado,
vendo urg. p/ melhor oferta ou
troco, fac. R. Haddock Lobo, 33
-Tel. 34-6001.
VOLKSWAGEN 62-0 mais nô-
vo e equipado da GB — Vendo
urg. ou troco, fac. R. Haddock
Lobo, 33 - Tel. 34-6001.

VOLKSWAGEN 61, 62, 63, 64, 65.
Impecável estado geral. Vendo,
troco, financio. Paim Pamplona
700. Jacaré. Tel. 49-7852.
VOLKSWAGEN 1967-0 km, 46
HP, 2a. série, modelo 1300, ver-
molho, forração preta, concessio-
nário Rio. Todas as garantias de
fábrica. Vendo ou troco menor
valor. Berão de Mesquita 129.
VOLKS 66, único dono, equip.,
nôvo, como 0 km, vinho, 3 500
e 13 de 300. Av. Copacabana,
245, ap. 605 - 57-2746.
VOLKS 64/65, único dono, equip.
nôvo, 2 500 e 14 de 250. Av.
Copacabana. 245, ap. 605
57-2746.

TAXI e placa — Vendo. Faço
a permuta. Tenho derp. oficial.
Rua Emílio de Meneses, 301 —
Piedader Soares.
TAXÍ - Vendi-Te-!^ 941 m7-
nido de Capelinha, por NCr$
1 500,00. Ver,, e tíatar na Rua
Aracóia 152/ Braz de Pina.
TAXI GORDINI Ó3-6.-^"'Pouco
tempo na praça, ótimo funciona
mento, pneus novos — Barão de
Mesquita, 125.
TAXI — Volks 64 com radio, es-
tado de nôvo. Rue Farani, 45
Botafogo.

SIMCA Aronde 52 em estado dezero. Av. Suburbana 2 422

VOLKSWAGEN 1964 ctimo esta
do, único dono, pouco rodado,
equipado. Vendo financio 15 me>
ses. Siqueira Campos, 23-A. -
36-3435.

TAXI DKW 60 3.0 sincroniíídoT
capelinha, caguete, máquina na
garantia, enxuto, $A à vista
4 600 ur;ente. Ver na Rua Ge-neral Amolo 224. _ Sr. Chico

VOLKSWAGEN 64 novo, todo
equipado, linda cor, à vista 4 600
ou a combinar. Rua Figueiredo
Magalhães 598. »
VOLKSWAGEN 63 - Radio, ca.
pas, nunca bateu mec 100%.
Rua Maria Eugenia 30-402. Tele-

TAXI - Dauphine, totalmente bom fone 26-7702.
- Capelinha etc - Vendo ou tro-'VW 65 equipado, azul atlânticoco- Tel. 37-1150. tel. 36-6598. Rua Domingos Fer-
TAXI VOLKSWAGEN - Compro. Ij__j____.242-B. - Fundos.
.f.° "_._,_ Av- f,'ído Júnior, VENDE-SE Gordini, tixl 63, fí-31/ - 57-8705. |nanciado. Rua Riachuelo, 48-A.

VENDE-SE 1 placa e taximetro,
para permuta, licenciado até iu-lho de 1967. Preço 1 200 (ummilhão é duzentos mil). R. Qué-
nia, 63 — Vila Kennedy^ Bangu,
VOLKS 64 — Equipado, em óTü
mo estado de conservação, lindo
carro. Rua Miguel Cervantes, 37)— IAPC Cachambi.
VOLKSWAGEN Í9Ó0~- TÍanlf..
mado p/ 66,. superequipado, Ma-
quina na garantia, pintura nova.
Vendo, troco e facilito. Rua Had-
dock Lobo, 320.
VOLKSWAGEN 66 e 65 - Vendo
equip., na garantia, est. de nn-
vos. Rua Riachuelo, 388, até às
20 horas.
VOLKSWAGEN 59 ou DKW 60 -
Os melhores do mercado. NCrS50,00 mensais. Grupo deseja for-mar ccnsorclo. Inscrições pelostels.: 58-9346 ou 22-1288.
VOLKSW AGEN 1967 - Verds-al-

VOLKSWAGEN 63, c| rádio, ca-
pas, tranca, volante, alavanca
Porsche, bitola larga, pneus no-
vos. Av. Nova Iorque 212-A —"pgnsycesso. 

VENDE-SE carros táxr^DKW~ê
Volks. Ver e tratar na Rua Bu-
Ihões Marcial, 36 — Lucas, GB —
Tel. 30-1941.
VOLKSWAGEN 66 - Vende-se
Ver na Rua Barão do Flamengo,
28, na garagem. Tratar na Rua
do Lavradio, 180-A.

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

WILLYS W
ti sua confortável HJKcom suac

AMBULÂNCIA

|3__5||S-
e tôda a linha de
UTILITÁRIOS, V. en-
contra, com todas as
facilidades, na

£q\M
AGÊNCIA CAMPO GRANDE

DE AUTOMÓVEIS LTDA.
Av. Cesário do Melo, 953
Campo Grande - Tels.
10IO - CETEL 94-1171 .
Praia do Flamengo, 244
Loias AeB-Tel.25-9776

PRECISAM-SE 20 caminhões bas.
culantes. Rua Maxwell, em fren.
te a garagem da Viação Ccnieta.
Pagam-se CrJ 170 o km. Pro.
curar Sousa.
VENDO 2 caminhões Ford F-6,
ano 52, Rua Projetada, 1, n.° 295— Rio do A, Campo Grande ou
Av. Brasil, 8 443 - Antártica, it
José Ramos — das 6h às 7,30
ou 16 às 18 horas.

AUTOPEÇAS E REVEND.
APROVEITAMENTO de peças, óti-
ma oportunidade — Kombi 63
amassada, na enchente — Melhor
oferta. Tratar 25-5322 e 47-4205.
COMPRAM-SE placas e taxi c/
licença 66 paga. Paga-se bem &
à vista. Não se atende por tele-
fone. R. Idalina Senra, 49, Sr.
Ahir.

VOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63.
64 e 65 — Lindos carros, entra
das desde CrS 1 500 e o saldo
em 10, 15, 20, 25 e 30 meses.
Av. Almirante Barroso, 91-A -
42-6138.
VOLKSWAGEN 65 - Vendo bom
estado. CrS 5 200. Ver R. Bara-
ta Ribeiro, 67, ap. 302 — Tels.
36-1360 ou 31-3297 - Sommer.
VOLKSWAGEN 62 - 2a. série,
tranca, direção, motor, pintura,forração e pneua névos. Otimo
estado, 3 650 mil à vista — R,
Mesrim, 307/203 - Graiaú —
58-0434.
VAUXAULL 51 e 53 - Ambos e
qualquer prova NCrS 500,00 -
Aceito troce, fácil., rest. R. S.
Fco. Xavier, 628.

VEMAGUETE 62 - Modelo 65,
magnífico estado gera). Rua Frei
Caneca, 305 — (garagem).
VOLKS 63 - Vende-se azul, esta
do excepcional. Tel. 58-3995.
VOLKS 59 — Equipado, excelente
estado. Entr. de CrS 1 500 e o
rest. a longo prazo. Rua São
Francisco Xavier, 30*A.
VOLKSWAGEN 63, único dono,
pelo preço único à vista de NCrS
4 000,00. Tel. 48-9645, Sr. Go-
dofredo.
VOLKS 61 - único dono, últ.
éric, excelente estado. — Entr..ace, 46 HP, estofamento preto, de Cr$ 1 700, rest. a longo pra-Vendo, troco e facilito. Rua Had- zc Rua São Francisco Xavier n.°dock Lobo, 320. 30-A

. .nnnnn", 
'0C. °_" f,a,cili"' Y0US 64 ~ E"uiP" ""• "ri=.2 200 000 de enlrada. Ver e único dono, exc. estado. Entra-tralar na Av Suburbana, 9 991-Alda de CrS 2 000, rest. a longoo B —Cascadura..; jprazo. Rua S. Francisco Xavier n.VOLKSV/AGEN 66, azul-Atlàntir0:3°-A-

_f capas,_. radio, c/ 11 000 ki„,
de um dono. Estado impecável.
Iroco e facilito. R. Bolivar, 125Telefone 37-9588.

VOLKSWAGEN 63 - 100% de
mecânica e pintura com capa e
tranca de direção e 4 pneus no-
vos. largo do Jacaré n.° 45 —
Tel. 29-1948 com o Sr. José Fé-
lix - Prejo Cr$ 3 850 000 •
vitsa.

Aluga-se
Volkswagen

SEDAN E KOMBI 66

Diner'» Reaultur e Interlar -
Prado Júnior, 335-C. 57-7034
57-8705 - 36-2128.

Chevrolet
conversível

66167
Vende-se, Ok, V-8, Chovei-

le SS. Amarelo claro, capota
preta, hidramático, superequi-
pado. Ver R. Visconde Pirajá,
425 - Loia. Tels. 27-0189 Ext.
702, ou 47-7017.

FNM - Motor D. 11 000 comple.
to, caixa de cambio, diferencial,
eixo de manivela e um trução.
Av. Rodrigues Alves, 539 - Te-
lefone 23-0991.
FNM — 57, cavalo reformado, c/
cabine nova e pneus. Vende-so
ou tròca-se por carro nacional —
Tratar Km 0 Rio-Petrópolis —
Nata lido.
PLACA — Vende-se de inscrição d*
licença particular de automóvel
na Guanabara, com n.° 65].4.
Tratar diretamente, Scizinio. Av,
Amaral Peixoto, 327, apto. 112.
Niterói.
TAXI — Vendo uma placa, fala*
fone 38-6796.
TAXIMETRO e licença, compro,
pago à vista, para meu uso. Tel.
23-1183.
TAXIMETRO - Vendo estodo nô.
vo. Ocasião — NCrS 360,00. Tel.
22-5558, após 16 horas.
VENDO toca-fita para carro Blau-
punkt na embalagem — Tel, ...¦
27-5380.

OFICINAS
OFICINA E LOJA de peças .
acessórios Volks. Vende-se. Con-
trato nôvo. Aluguel barato. Te>
lefone, bom estoque, ferramentas
completas. Ponto ótimo. São Cris-
tóvão. 28-4711,. Sr. Francisco.
OFICINA MECÂNICA - Vendo
sem empregados e sem ferramen-
tas, contrato novo, preço de oca-
sião — Rua Visc. de Santa Isa-
bel, 220 - Tel. 58-9940. ^

VOLKS 62, ótimo estado.
Troco e facilito. — Rua
Haddock Lobo, 37?-B._
VEMAGUETE 63 -Pouco roda-
do, equipada, -financio. TeL ...
48-3787, Rua José Félix, 21, est.
Rocha.

Chevrolet
Embaixada

Vende-se, mecânico, ano
1963, ótimo estado, com rá-
dio transistor. Documentos de
Embaixada em ordem. Preço

1 900 000. Ver com o por-
teiro à Rua Xavier da Silvei-
ra, 53 — Copacabana.

OFICINA MECÂNICA - Vendo
c/ ferramentas, c/ estoque de pe-
ças, ótimo ponto. Ver t tratar
na Rua Teodoro da Silva, 676 —
P. B. Drummond.
VENDE-SE urgente, à vista, Aero
Willys 63, côr pérola, estado nô-
vo. Rua Montevidéu, 116 — Pe-
nha. Telefone 30-5028.

VOLKSWAGEN 61 - Sincroniia-
do. Particular vende a particuar
no estado de excepcional con-
servacão. Base CrS 3 700 000 —
Rua Conde Baependi, 39 c| por-
teiro - Tel. 25-0278.
VOLKS 65, equipado, vendo. —
Entrada 3 200 e 14 de 300,00.
Rua Gonzaga Bastos, 166-B —
28-0934.

VENDO meu Aero Willys 64, to-
do equipado, estado de nôvo,
25 COO kms' rodados, por NCrS
5 500,00. Tel. 57-9604.

VOLKSWAGEN 63, excepcional
esl., equipadíssimo, rádio, napa
etc, mec. 100%, vendo barato,
recebi nôvo. Rua Castro Barbn-
sa, 72, Sr. Alcides (parle da
manhã).
VOIKWACEN 1963, único dono.
Impacável, «quipado 100% *m tu*
do. Av. Nilo P._inha n. 155-A- Esplanada Roupas — Júlio.

Kombi
Precisa-se aluguel c/motoris-

ta, pago NCr$ 25,00 por dia.
Riachuelo, 339, Sr. Machado.

Kombi - 67
0 Km — A vista ou financia-

da até 24 meses. Av. Gomes
rreire, 333 - Tel. 22-1272. Sr.
Marcos.

MOTOS - LAMBRETAS
LAMBRETA LD-58, superequipeda,
à vista. 450 000. Navarro da Cos-
ta, 2, Marechal Hermes.
LAMBRETA ou mota — Compro.
Tel.: 22-6301, Luiz, depois de
13 horas.
MOTOCICLETA Norton, 500 cc,
51, enxuta, preço de ocasião —
Rua São João Batista, 67, tsl.
46-9696 - Ver no local, até às
12h.
VENDE-SE motocicleta Monark —
Tratar Rua Felicio, 56, Cascadura.

ESPORTES E
EMBARCAÇÕES
BARCOS E LANCHAS
LANCHA — Vende-se com motor
de 150 HP, recondicionada, banh.,
coz., beliches. Ver no Carioca
late Clube, com Daniel e tratar
com M. Lima, 25-2496. P.eco
NCrS 4.000.
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