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TEMPO: bom. TEM.
PERATURA: elevada.
VEfíXOS: fracos VI-
SIU.: boa. MÁXIMA:
29.5. MÍNIMA: 19.4,
(Mais detalhes na l.a
)>á£ina do Caderno dc
Classificados)
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S. A JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio Branco, 110/112 - End. Tel.
JORBRASIL - GB. - Tol. Rede
Interna 22-1818. - Sucursais: S.
Píiulo — Rua BarSo do Itapetinin-
ga, 151, coni. 21/22, Tcl. 32-8702,
Brasília — Setor Comercial Sul,
Ed. Central, 6.0 and. or. 602/7,
Tol. 2-8866. B. Horizonte - Av.
Afonso Pona, 1 500, 9° and. Tel.
2-5848. Niterói — Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P. Alegre — Av. Borges de Me-
doiros, 915, -4.° and. Tcl. 4-7566.
Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
s/1003, Tel. 2-5793. B. Aires -
Flórida, 142, loias 10 e 14, Tel.
¦40-3B55. Correspondentes: Belém,
S. Luís, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Salvador, Curiti-
ba, Montevidéu, Washington, N.
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS: —
VENDA AVULSA - GB _ E. do
Rio: Dias úteis, Cr$ 200 ou NCrS
0,20 — Domingos, CrS 300 ou
NCrS 0,30;SP, DF e BH: Diao
úteis, Cr$ 300 ou NCrS 0,30 —
Domingos, CrS 400 ou NCrS 0,40;
Estados do Sul: Dias úteis, Cr$
3C0 ou NCrS 0,30 — Domingos,
Cr$ 500 ou NCrS 0,50; Nordeste
(até PB): Dias úteis, CrS 300 ou
NCrS 0,30 '— Domingos, CrS 500
ou NCrS 0,50; Norte (RGN ate
AM): Dias úteis, CrS 500 ou NCr$
0,50 — Domingos, CrS 800 ou

. NCrS 0,80; Cesto (GO, MT): Dias
úteis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 500 ou NCrS 0,5^
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
CrS 45 000 ou NCrS 45,00; Se-
mestre, CrS 23 000 ou NCrJ

.23,00; Trimestre, Cr$ 12 000 ou
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI-
CILIAR: Trimestre, Cr$ 18 000 ou
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 OOO
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre USS 30; Argentina: PAS
60 e PAS 100; Uruguai: $8, dias
úteis • $15, domingos.,

ACHADOS E PERDIDOS
ANTÔNIO ARAÚJO JORGE - Per-
deu a tua carteira de registro no
CREA - 5.6 Região, n.° 12 240-D.
Pcde-se o favor, a quem a encon*
¦trar, do a devolver è- Rua Uru-
guaiana, 55, s[ 906.

DOCUMENTOS PERDI-
DOS - O Sr. CHARLES
LANIER MILLER, perdeu
no último domingo todos
os seus documentos, nas
proximidades da R, Ro-
nald de Carvalho. Entre
os documentos encon-
travam-se sua Carteira
de Identidade, Carteira
de Motorista e Licença
do carro. Solicitamos a
quem os. encontrou a
gentileza de entregar na
Av. Atlântica, 1588, ap.
901.
DOCUMENTOS PERDIDOS - Iden-
fidade, 128 288; motorista, 9 190;
automóvel, 59 710. José Ferreira,
tel. 28-5152. Será gratificado.
GRATIFICA-SE com NCrS 50,00
quem devolver gata oiameea beje
com focinho c patas marrom e
rnbo curto.- Perdida sábado dia
18 na Barra da Tiiuca, imedia-
ções do ítonhango Golf Clube.
Telefonar por» D. Lúcia. — Tel.
48-4762.

O ENGENHEIRO «gro. Evtrton de
Almeida perdeu a sua Carteira
profissional do CREA n.» 2615-D
da 4a. Região. Pede a ctuem a
encontrou telefonar para 23-3942.
HEITOR MARTINS DE ATTAYDE,
residente na R. Rio Grand* do
Sul, 66,- tel. 29-6701, perdeu aus
carteira de motorista e os car-
toes de Identidade funcional e de
fiscalização do Ministério do Tra-
balho. Gratifica-se a quem en-
tregar.no endereço indicado.
PERDI carteira OMB n. 4463
Favor ligar para 36-7428.
PERDEU-SE um passaporte de
Antônio Lopes Maia. Pede-se e
quem o achou entregé-lo, na
Av. M. Edgar Romero, 353
PROCURA-SE cadela deieparaci-
da,' poluda, brabea, com malhas
amarelai. Gratifica-se. Telefone
45-9950.
PERDEU-SE vários documentos
pertencentes' a Ruth de Moraes
Soares, gratifica-se a quem en-
contrá-Ios, Devolve-los à Rua Ba-
rata Ribeiro 189, ap. 503 - Co
pacabana. Tel. 36-2142.

PROCURA-SE uma pasta preta,
contendo documento esquecido
num Volks, vermelho (táxi), no¦trecho da Estrade Vicente de Car-
valho e a Cidade. Gratifico
quem encontrar. Estrada Vicente
de Carvalho, 858, ou pelo telefone
46-0405.
FOI PERDIDO um embrulho de
Notas Fiscais pertencentes h Fir-
ma J. Vieira e Rodrigues Ltda.
Estabelecida à Rua Dr. Jovlnia-
no, 395, om 6-3-67. Gratifica-se
a quem encontrar as mesmas.
PASSAPORTE perdido. Perdeu-se o
passaporte n. 538 215, pertencen-
te a Dona Maria Lorcto Cavalcân-
ti da Costa Miranda. Gratifica-se
a quem encontrar.-
PEÇO ¦ quem encontrou uma
bolsa de plástico preta, esqueci-
da às 10h30m do dia 8, no
ponto do ônibus da Rub São
Clemente, perto do quartel, con-
tendo material de manicura e do-
cumentos. Gratifico a quem en-
tregar. Avisar pelos telefones!
26-0203 e 27-0933.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
AGENCIA Riachuelo tem cop.-
arrum., babás, cozinheiras "etc*.
Com documentos e informações.
Tel.: 32-0584, 32-5556.
ATENÇÃO - Emp. doméstico?
Ag. Mota' tem as melhores com
documentos e ref. Av. CopacabO'
na, 610, slloja, 205. 37-5533.
ARRUMADOR com prática e refe.
rências. Rua Ferreira Viana, 81
— Flamengo.
ACOMPANHANTE (MULHER))
Preclsa-se de moça forte, ;
compromisso^ branca, cuidar se-
nhora paralítica. Morar no em-
prego, 1 folga semana, 8 às 20
noras. Referencias — Crí 90
mil — Rua Siqueira Campos n.
142 - ap. 701 - Copa.
ARRUMADEIRA — Precisa-se na
Rua São Francisco Xavier n. .
163, ap. 201 — Dormir no em-
prego.
ARRUMADEIRA - freclsl-i» com
pratica o referencias. Rui Barata
Ribeiro, 283, ap. 701. Copacabana
—. Posto 3.
ARRUMADEIRA-BABA com bo»
referências. Precisa-te Av. Vieira
Souto, 490, ap. 201 — Ipanema,
T.l. 27-1758.
ARRUMADEIRA - Pracini. com

Erátita 
• referincias. Rua Repú-

'ica d» Paru, 345 — Copac*'
bana.
ARRUMADEIRA - Precisa-se. Dur.
ma fora, folga domingo. 50 000
mensais. Av. Copacabana 769,
«p. 701.
ARRUMADEIRA - Precisa-se ern
casa de pequena família, qua te-
nha boa aparência, portando car-
teira e referencies. Paga-ss bem.
Rue Hilário Gouveia, 126 ap. 702.

Cigarros
começam

Shfe a voltar
Rio de Janeiro — Quinta-feira, 9 de março de 1967 Ano LXXVI — N|fc56 N|

A ESTRANHA VIAGEM

Às três horas áa tarde de on-
tem, no Centro da Cidade,
um carro, subiu, aos,céus. mi? <
te a curiosidade ãas pessoas
nas calçadas: tratava-se do
primeiro Galaxie ãa Ford a
chegar ao Rio, e que está ex-
posto no helipõrto áo edifi-
cio-seãe ão Banco do Estado
da-Guanabara, na Avenida
Nilo Pecanha. Para içá-lo
desde o solo até o 32.° andar,
todo cuidado foi pouco: ven-
tava e além disso o Galaxie
custa, à vista NCrS IS 400,00
(18 milhões e 400 mil cru-
zeiros antigos). Suportado
por ãois cabos fortes, o auto-
móvel fêz sua longa viagem
conãuzião por um cabo âe
aço áe 150 metros. Em um
coquetel, hoje, às 19 horas,
serão explicaãos os áetalhes
técnicos sobre o carro (P. 10)

Jeremias não
quer mais
ser barrado

Resolvido a solucionar o
problema que na noite anterior,
pela terceira vez, lhe criara
obstáculos vara entrar no Pala-
cio do Ingá, o Governador do Es-
tado do Rio, Sr. Jeremias Fon-
tes, .suspendeu as audiências na
manhã ãe ontem e como ¦ pri-
meira providência do dia man-
dou chamar todos os soldados
do corpo ãa guarãa para apre-
sentar-se a êlès.

De bom humor e explicando
que em seu sistema ãe Govênio
terá. de entrar ãe maãrugaâa no
Palácio várias vezes, porque age
na base das chamadas incertas
o Sr. Jeremias elogiou o zelo
dos soláaáos e apresentou-se
como Governador. (Página 10)

Negrão acha cara à

proteção da Cidade
O Governador Negrão de

Lima ouviu ontem, em seu
gabinete, um relato dos en-
genheiros da SURSAN sobre
as obras que se fazem neces-
sárias para livrar o Rio de
Janeiro das catástrofes, e
depois manifestou a impres-
são de que essas providên-
cias poderão prejudicar, pe-
lo seu alto preço, os seus
planos de Governo.

Uma avalancha de terra
obstruiu ontem mais de 500
metros da Estrada das Fur-
nas, derrubando postes da
Light e da CETEL, soterrai!-

do parcialmente um cami-
nhão e destruindo uma mo-
toneta, cujos ocupantes se
salvaram porque abandona-
ram imediatamente o vei-
culo, que ficou soterrado.

A perícia do prédio n.°
23 da Rua dos Arcos só não
foi determinada pelo Juiz da
6.a Vara da Fazenda, na
ação de sua desapropriação,
porque o Estado abandonou
a causa, permitindo dessa
forma que o velho casarão,
ocupado por quatro oficinas,
misse anteontem, matando
várias pessoas. (Página 5)

Greve das lojas
Copacabana é

O comércio de Copacaba-
na, inconformado com os
horários de corte de energia
np bairro, anunciou uma
greve de 24 horas no dia 17
se a coordenação do raciona-
mento" não atender nenhu-
ma das duas sugestões da
ACISUL, que são oú o corte
de energia pela manhã ou o
racionamento por quilowatts,usando . cada comerciante
sua cota como quiser.'A ACISUL, que represen-
ta o comércio do bairro, pre-
parou uma carta aberta ao
Ministro Mauro .Thibau exi-
gindo uma solução prática

de
dia 17

para o racionamento, pois
diz que os prejuízos são de
50 a 60 por cento. Seu Pre-
sidente interino, Sr. Vilmar
Barbosa, dis,se que a greve
não será agora para evitar
agitação antes da posse do
Mal. Costa e Silva.

A Rio Light e o Governa-
dor Negrão de Lima terão
contra si, hoje, na Fazenda
Pública,' uma proposta de
ação popular por parte do
advogado Tánus Jorge Bas-1 tani, pela absoluta falta de
critério com que vêm se rea-
lizando os cortes. (Pág. 16 e
Editorial, página 6).
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cna/meios para
__f? -mrevisãoraos decretos

O Senador Auro de Mc«£":j minadas medidas adota-
ra Andrade determinou da- §las pelo Marechal Castelo
tem à Secretaria do SenaoítaíÍTBranco.
a promoção urgente de um
levantamento dós decretos-
leis baixados pelo Presidente
da República, iniciativa quedá seguimento à observação
do Senador Milton Campos
de que aqueles atos do Ma-
rechal Castelo Branco devem
ser revistos com a possívelrapidez.

Porta-vozes do Presiden-
te eleito Costa e Silva des-
mentiram as notícias de queo futuro Governo pretendadesenvolver, logo após sua
instalação, uma Operação-
Impacto caracterizada pela
preocupação de anular deter-

Qosta e Silva
se reúne com
o Ministério

• 'O Presidente eleito Costa e
Silva, antes de embarcar ontem
para Porto Alegre, onde foi as-
sistir aos funerais de seu irmão
mais velho, convocou seu Minis-
tério para lim encontro ainda
hoje, às 16h30m, em local que
não foi revelado, para debater
vários problemas ou planos de
Governo já .estabelecidos. A
reunião dependerá, porém, do
estado de espírito do Jvlarecnal.

Um assessor do futuro Pre-
sidente revelou que êle está in-
teressado em conhecer os pia-
nos4 de. cada um de seus Minis-
tros, para submetê-los ao deba-
te dos demais. Embora todos os
auxiliares do futuro Governo
estejam convocados para a reu-
nião, há possibilidade de alguns
faltarem,. como o Deputado
Eondon Pacheco (Casa Civil),
que se encontra fora do Rio.
(Página 4)

No Senado, o Sr. Josafá
Marinho, referindo-se aos úl-
timos decretos-leis, declarou
que "o paroxismo da fúria le-
gislativa do Marechal Castelo
Branco amesquinha e humi-
lha a tradição jurídica do
Brasil, pela sucessão de
absurdos jurídicos que cria
em ritmo cada vez mais ace-
lerado".

O escritório político queo Marechal Costa e Silva
manteve em Copacabana,
durante 10 meses, encerra
suas atividades hoje, após a
reunião na qual o Presiden-
te, consultado o General Ma-

Campos nega
benefícios
com o dólar

O Ministro do Planejamen-
to, Sr. Roberto Campos, utili-
zando-se de um trabalho do Mi-
nistro da Fazenda, sustentou
ontem na Câmara que não tèm
fundamento as acusações da
Oposição de que membros do
Governo se beneficiaram com a
desvalorização do cruzeiro, pas-
sando a Informação de quando
isso iria ocorrer.

Sem ser interpelado pela
Oposição, o Ministro Roberto
Campos afirmou que a desva-
lorização do cruzeiro já era es-
perada por todos os que estu-
dam o mercado. No" Palácio do
Planalto, o Presidente da Re-
pública recebeu do Chefe da
Policia Federal uin relatório
oral sóbre as investigações em
tomo da especulação do dólar.
iPágina 4 e Editorial, na pág. 6),

UMA ESTRADA A iV/EiVOS

_m \__\_mi__l

_\________________íJ> .__* ' v&TOtofrLrfjntir-*

Bacü E*w *¦ m_W__*-'
WWtx •i**i_K_. m,zm-

\\_\\w^ttÉ_-_-_-_\_-_-_-W__-l tÉ__ii__}^^_WÊ^-^^Ê:^^.

Í»ÍI1mK»SÍr . - '.'¦ ' 9Á_ÍW___miW__\\__\__\ l_ix_____WÊ Bfe^aSifiiSfflH

inipni ffitoiiiiiifiw í ií i ifíiiywPiM

wSÊ_-W_W^^ÊÊÊÊ-w_^'^Hm Wm ¦Ib^B^^^.^ÉI

ra^IBBÍ^^MWr.' '* ¦____!_-_-__¥ _t___3__W_WW\ BKSi 9nw&i£a£a

J_? **/*" -íW^ss«£'^^
SSsSSff.-í^' -: '&F~— 'JJr "\; . £¦».' '
WÊSPim____W_¥M_&< i?™******»;^ - ,; "i;s«^*v

0BÜIIH %* - sÊliH

Só dentro de 15 dias a Estrada das Furnas dará tráfego

cedo Soares, futuro Ministro
da Indústria e do Comércio,
escolherá o próximo Presi-
dente do IBC. O nome mais
cotado é o do Secretário de
Agricultura do Paraná, Sr.,
José Miro Guimarães.

Aceitaram convites ontem
para integrar o Governo Cos.
ta e Silva o Coronel Florimar
Campeio (Polícia Federal), o
diplomata Marcos Coimbra
(Cerimonial da Presidência),

e o economista Rubens Costa
(Banco do Nordeste do Bra-
sil). É possível a per ma-
néncia do Sr. Plínio Canta-
nhede na Prefeitura de Bra-
silia. (Noticiário na página3, Editorial e Coisas ãa Poli-
tica, página 6)

Robson foi
metralhado
em Alagoas

O ex-Deputado Robson
Mendes, cassado recentemente
pelo Presidente da República,
foi morto numa emboscada nas
últimas horas de anteontem na
localidade de Mata-Burro, quan-
do viajava em companhia de
três capangas de sua fazenda
em Cacimbinhas para outra em
Palmeira dos índios, tendo sido
atingido por quase 50 tiros, in-
clusive de metralhadoras.

Os dois capangas que via-
javam na carroçaria desapare-
ceram, admitindo-se que te-
nham sido assassinados, e o ou-
tro fugiu mesmo ferido e art-
sou um amigo do ex-deputado.
Quase toda a Polícia alagoana
procura os assassinos do Sr.
Robson Mendes, que em 1965 foi
vítima de um atentado e veio
para o Rio em estado grave.
(Página 3)
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Bicho fechaj

até acordo
com Polícia

Todos os il 300 pontos de jogo d«
biclio da Zona Norte e da Leopol-' •
dina fecharam-se ontem e só rea---
brem no sábado porque os baa-
queiros não chegaram a um acordo
com as autoridades das delegacias-
distritais sóbre o pagamento, cm"'
dobro da "escrita", exigido "para
compensar os rlscoí da. campanha
contra a corrupção policial".-'

Na Zona Norte, ontem, as após-
tas só foram feitas pelo telefone e r
no Centro e na Zona Sul íoi ado-
tado o sistema de lista feita, que 

'•
dificulta a ação policial, mas os
banqueiros acreditam que até sâba-
do a crise estará resolvida porque j>os "Dez Grandes" já comunicaram-?"'-
ao Gabinete da Secretaria de Se-
gurança a nova exigência dos .po-
liciais. (Página 16)
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Americanos
contam
com URSS

Um inquérito de opinião pública.,
divulgado ontem em Washington
pelo Instituto Gallup, demonstra
que diminuiu a hostilidade dos nor-
te-americanos em relação à União
Soviética, e muitos acreditam em
tê-la n seu favor, em caso de di-
ficuldades entre Estados Unidos e
China, que consideram agora a
maior ameaça à paz mundial.

Jornais de Hong-K.ong noticiaram
que mais de mil pessoas fortuna
presas em Cantão — o grande cen-
tro urbano da China meridional,
que estaria sob absoluto controla
militar — e levadas para local des-
conhecido, em caminhões. As pri-
soes tiveram inicio há. dias, em sua
maioria entre burocratas e dirigen-
tes locais do Partido Comunista.
(Página "2)

ARRUMADEIRA - Copeira - Pra-
cisa-se cont prática. Paga-se bem.
Avenida Vieira Souto, 402 ap.
102- Ipanema. Tel. 27-6764.

ARRUMADEIRA - Pracilo ,-._¦
ponsável, boi aparêntia para
olhar duas crianças pela manha
e arrumar m passar à tardo. Refs.
Rua Joaquim Nabuco, 2SS ap.
201.
BABÁ — Pracisa-*», do boa apa*
rência, jp_\x_\ crianças quo estão
no colégio. Ótimo ordenado a
combinar. Exigem<se referências.
Tal.: 26-8043. Rua Enganheiro Al-
fredo Duarte, 450 (entrar pela R.
Eurico Crui) — Jardim Botünlco.

BABÁ — Maior, com prática pa-
ra duas crianças, na Rua Arau-
caria, 90, ep. 102 - (Cometa
na Rua Jardim Botânico, 236) -
Tel. 460764.
BABÁ — Precisa-se responsável
para 2 criança». Cr$ 50 000. Av.
Epitacio Pessoa, 30 ap. 3 — Jar-
dim de Alá.

BABA' — Precisa-se para duas
crianças no* colégio. Exigem-se
referencias. Tratar na Rua Anita
Garibaldi n. 38, ap. 304.
BABA - CrS 90 000. PracUa-ia
para cuidar do criança. Tralar a
Praia do flamengo n.o 168, ap.
502- . . i ,

BABÁ — Precisa-se com
prática para 2 crianças
em idade .escolar. Exige-
se pessoa com alguma
instrução e boa aparên-
cia. Paga-se bem. Tratar
na Av. Vieira Souto,
230, ap. 101.
BABÁ — Precisa-se para uma
criança de 2 anos. Exinem-se ra*
ferências. Ordenado a combinar.
Rua 19 de Fevereiro, 22. Tel.: ..
26-4167.

BABÁ, boa aparência, idade mais
de 30 anos, experiente, ref., do-
cumentos, para cuidar 1 criança
e pequenos serviços. Ord. 100
mil. Tel. 27-3361, de 11 ài 4 -

fMmé; Soares.
BABA' - Preciso - 70 000. Se-
nador Vergueiro n. 52, 7.°. an-
dar, ap. 14.
COPEIRA — Preciso com prati-
ca o referenciar, Rua Almirante
Tamandaré _n. 23 - 501 - Tel.
25-6030 — Flamen9Q.
COPEIRA — Arrumadeira, prefiro
portuguesa, com pratica o rafo-
rências. Pago bem. Rua Domin-
go> Ferreiia 140-701.

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),

COZINHEIRA - Precisa-ce na R.
líatu n. 40, fim da Rua S. Cie-
meníe — 46-5749 — Paga-se bém.
COPEIRA - Preciaa-se na Rua
Icatu-n. 40, fim da R. Sâo Cie-
monle - 46-5749.

COPEIRA — Precisa-sa clara apre-
sentável servindo à .francesa, e
dormindo no emprego, dando re-
ferências o apresentar carteira —
Pr. Botafogo, 280, 9.* andar. -
Tol.: 46-4312.

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Casa
casal. Rua Almirante Salgado, 158
— Laranjeiras. Tel.: 25-7982. Ped.
referências.

DOMESTICA - Pana-se bem, ra-
ferenciai — R. Canavieiras n. 20
ap. .101 — Grajaú.

COPEIRA - ARRUMAPEIRA -
Com prática e documuitos. Tele-
fone 46-9071, das 9 ís 13 horas.
COPEIRO - Precisa-se para Ian-
chonete, com prática, ótimo lugar
- Rua General Roca, 913-A. Pra-
ça Saens Pena,

EMPREGADA - Precisa-se qua
durma no emprego. Paga-se mui-
to bem. Trntar à Rua Prudente
da Moraes, 381 ap. 101.
EMPREGADA - Precisa-se_ para
dormir no emprego referências.
Rua Hilário de Gouveia, 77 —
302.

EMPREGADA - Preciso. Av. Mi-
nistro Edgar Romero, 363. Ma-
dureira.
EMPREGADA lodo serviço, preci'
sa-se, com referências. — Rua Re<
pública do Ptiu, 136, ap. 602.
EMPREGADA - Precisa-se. Conj.
tante Ramos, 67 ep. 301.
EMPREGADA - Precisa-se com
muita prática na cozinho. Lava
na máquina e faz outros peque-
nos serviços. 70 mil. R. Rainha
Elizabeth, 244 - 301 - 47-9843.

EMPREGADA - Ap. de 3 pei-
soas, arrumar • cozinhar — Pra-
cisa-se. Psga-se bem. Sarteir*
e referencias na Rua Sta. Clara
n. 229 - 701..

EMPREGADA - Moça parB peq.
família. Machedo de Assis n.°
73 402, Exijo referências. Dorme
fora,.

EMPREGADA - Precisa-se. Rua
Toneleros, 330 ap. 201, para
todo serviço. Paga-se bem. Fa-
mília 3 pessoas. Tratar até às 9
horas da manhã ou' de 12 hs. em
diante.
EMPREGADA - Precisa-se a Rua
Nascimento Silva, 133, ap. 301
— Ipanema.

'EMPREGADA psra todo serviço d«
casal. Paga-se muito bem. Taíft-
fone 25-2156.

* # 9 #' jt



2 ^ i-° Cad.,' Jornal «o Brasil, quinta-feira, 9-3-67
t

Viètcong vai formar governo de coalizão no Sul
Exército controla Cantão e
prende mais de mil pessoas

TRAGÉDIA

Hong-Kong, Moscou- (UPI-JB)
— Mais de mil pessoas foram
presas em Cantão e levadas p<i-
ra local desconhecido, fora da
Cidade, em caminhões milito-
res, disseram ontem jornais de
Hong-Kong, atribuindo a in-
formação a viajantes que pas-
coram os últimos dias naquela
Cidade chinesa.

A notícia foi publicada si-
tnultaneamsnte pelo Mig Pac___
o Hong-Kong Times, o Kong
Sheung e o Express, e afirma
que as prisões tiveram início
há alguns dias, sendo bu.oc.a-
tas e dirigentes do partido as
principais vítimas.

Toda ft Cidade de Cantão
(um milhão e meio de habitan-
tes o maior centro urbano da-
China Meridional) estaria sob
absoluto controle militar. Tam-
bém subordinadas à Comissão
Militar estariam ns repartições
do Governo e os órgãos do par-
tido, os estações de rádio, joi--
nais, delegacias de polícia, fá-
brlcas e oficinas.

A Comissão Militar teria es-
tendido seus podêres a todo o
território da província de
Kwangtung, da qual Cantão é
Capital.

Em Moscou, o órgão político
das fileiras do Exército Verme-
lho, O Comunista das Forças
Armadas, íèz ontem uma ad-
vertêncla à China, afirmando
que os militares soviéticos es-
tão prontos para esmagar qual-
quer "agressor da pátria".

— O soldado soviético tem
ordens de estai em preparoti-
vos constantes para defender o
Estado socialista — disse o jor-
nal. — O anti-sovietismo des-
carado da camarilha de Mao
Tsé-tung provoca no povo so-
viético indignação e severo re-
púdio.

Americanos contam com URSS contra China
Washington (UPI-JB) —

Muitos norte-americanos acre-
ditam que terão a União So-
viética a seu favor no caso de
dificuldades entre os Estados
Unidos e a China, revela um
inquérito de opinião pública,
do Instituto Gallup, publicado
ontem.

Os norte-americanos, segun-
do o levantamento, demons-
tram muito menor hostilidade
em relação à União Soviética
do que há dez anos e o relato-
rio atribui parte dessa altera-
ção a "dramática mudança de
atitudes em relação à China".
TRANSFERÊNCIA

"Muitos n o r t e-americanos
acreditam agora que a China
é a maior ameaça à paz mun-
diai", diz o documento, apre-

sentando a seguinte compara-
ção, entre um recente inqué-
rito relativo ã atitude em íace
da União Soviética e outro fei-
to há dez anos:

O número de "fortemente fa-
vorávels" aumentou de um pa-
ra dois por cento; o número de
"relativamente favoráveis" au-
mentou de cinco para 15 por
cento: o de "relativamente des-
favoráveis" passou de 74 para
48 por cento e o de indecisos
se manteve em sete por cento.

Sôbre a pergunta de qual
seria a maior ameaça à paz,
Gallup fêz a comparação en-
tre 1967 e 1961, quando essa
escolha íoi proposta pela pri-
meira vez aos consultados:

O número dos que citaram
a China como maior ameaça
aumentou de 32 para 71 por

cento, enquanto que o dos que
citaram a União Soviética re-
duziu de 49 para 20 por cento
e o de indecisos baixou do
mesmo modo, de 19 para 9 por
cento.

Há apenas dois anos, acres-
centa Gallup, 59 por cento des
norte-americt-i-os acreditavam
que a União Soviética, apoia-
ria a China no caso de difi-
culdades entre esta e os Es-
tados Unidos, enquanto 18 por
cento diziam que a União So-
viética apoiaria os Estados
Unidos.

O atual inquérito diz que 48
por cento acreditam agora no
apoio soviético aos Estados
Unidos e apenas 37 por cento
estão convencidos do apoio so-
viético à. China, havendo 15
por cento de indecisos.
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Entender
de mercados novos
fora do País é outra.

Através do The Chase Manhattan Bank, o Banco Lar
Brasileiro está ligado ao grupo Standard Bank (The
Standard Bank Ltd., The Standard Bank of South Africa
Ltd. e Bank of West Africa Ltd.), com mais de 1.100
agências em toda a Africa.
O Banco Lar Brasileiro pode, assim, abrir portas também
para novos mercados nas populosas repúblicas africanas.
Estimular e financiar exportações é nosso negócio.

BANCO LAR BRASILEIRO S/A
Associado ao THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
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Londres, Nova Iorque,
Saigon (UPI-JB) — A Fren-
te Nacional de Libertação
discute no momento a for-
mação de um governo de
coalizão no Vietname do
Sul, anunciou o delegado-
chefe da FNL em Hanói,
Nguyen Van Tien, em en-
trevista exclusiva publica-
da ontem em Londres pelo
Morning Star, órgão oficial
do Partido Comunista bri-
tánico.

— Nossa intenção — afir-
mou Van Tien — é estabe-
lecer um governo de coli-
gação que inclua pessoas
que pertencem e pessoas
que não pertencem à Fren-
te, desde qua dispostas a
trabalhar conosco contra a
agressão norte-americana.

FORA DA FAMÍLIA

Van Tien acrescentou que
existe, nas cidades, muita
gente — inclusive "religio-

Fuzileiro carrega nma velha ferida perto de Da Tydng (VPI)

Kerensky culpa o Kaiser
por seu malogro em 1917

Richard M. Sorge
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Senado teme
EUA fora
da Europa

sos, intelectuais e burguè-
ses", que estaria dispôs-
ta a participar de uma co-
alizão com a Frente, que
é, por sua vez, uma coliga-
ção de várias forças.

Do governo de coalizão,
disse ainda Van Tien, só
não poderiam participar
aqueles que "ajudam os
agressores norte-america-
nos, pois esses estão fora de
nossa família".

ENCONTRO

O Secretário-Geral da
ONU, U Thant, e o Embai-
xador dos Estados Unidos
junto à Organização, Ar-
thur Goldberg, ambos re-
cém-chegados da Ásia, en-
contraram-se ontem em
Nova Iorque, na residência
do primeiro.

Um porta-voz de Thant
revelou apenas que o Secre-
tário-Geral e o Embaixador
"trocaram informações

acerca da situação no Viet-
name, com base em suas
recentes viagens ao Extre-
mo Oriente".

Thant passou dez dias de
férias na Birmânia e entre-
vistou-se, em Rangum, com
um emissário do Presidente
Ho Chi Minh. Goldberg vi-
sitou vários países aliados
dos Estados Unidos na guer-
ra vietnamita.

DESMENTIDO
Em Saigon, o Embaixa-

dor dos Estados Unidos no
Vietname do Sul, Henry Ca-
bot Lodge, desmentiu os ru-
mores de que teria enviado
carta ao Presidente John-
son, renunciando ao pôsto.

Lodge fêz o desmentido
ao desembarcar de volta de
uma viagem a Manilha, Fi-
lipinas, onde participou de
reunião de embaixadores
americanos nos países que
prestam ajuda militar ao
Vietname do Sul.

Sclilesiuger diz que Johnson não negocia

Especial para o JI)

Nova Iorque — "A Rússia seria um pais democrático hoje
em dia se a intervenção estrangeira em grando escala não
houvesse ajudado Lênine e os radicais a chegarem ao poder."
Esta declaração é do velho líder russo, Alexander Fedorovltch
Kerensky, que tem atualmente 86 anos c, há meio século,
tentou estabelecer e manter a democracia em seu país.

Kerensky ainda está convencido dc que somente o apoio
maciço, dado aos insurgentes bolcheviques pelo Kaiser Wi-
lhelm II e seu Governo possibilitou aos comunistas tomarem
o poder. .

Um dos políticos mais Importantes do período que findou
com a. Primeira Guerra Mundial, Kerensky vive atualmente
numa simples c elegante casa na Bua 99, perto da Park Ave-
nue, no Manhattan. Êle ainda acompanha com interesse os
acontecimentos da União Soviética.

Antigo social-democrata e membro da Duma — o Taria-
mento russo estabelecido depois que o Czar teve que admitir
a monarquia constitucional, Kerensky não se sente em casa.
Èle aiiida se considera exilado.

Falando inglês multo devagar, elevando a vo/. e por vê-
zes procurando a expressão adequada, Kerensky recorreu ã
história de seu país nos últimos 200 anos para provar que
seu povo, no século 19, tinha desenvolvido o mesmo espirito
democrático que a maioria das outras nações européias. Em
seu entender, a Rússia eslava pronta para um regime plena-
mente democrático quando irrompeu a revolução em 1917.

As forças da liberdade, ressaltou Kerensky, já Unham
instigado no século 18 c cm 1835 o movimento "dezembrista".
O velho político russo disse que o Czar Nicolau II foi for-
çado a aceitar a Constituição, "Seguiu-se então, em meu
pais, um período de florescimento das aa-tes, da agricultura
e da indústria", comentou Kerensky.

Lênine e seus radicais, afirma Kerensky, tinham uma
influencia relativamente pequena até que receberam maciço
apoio do Governo alemão. Diz Kerensky: "Os alemães invés-
tiram 40 milhões de rublos de ouro no movimento bolche-
vique. Era uma enorme quantia naquela época."

Êle relembrou o fato de que os alemães transportaram
Lênine e outros lideres de seu grupo num trem blindado, atra-
vés da Alemanha, levando-o até à Rússia. Kerensky disse
que depois que os bolcheviques tinham organizado uma gran-
de contra-ofensiva em seu apoio, simultaneamente, um grupo
direitista sob o comando do'General L. G. Kmrnilov, que cra
financiado por latifundiários e pela nobreza, desfechou mn
ataque contra o nôvo regime democrático.

Kerensky é capaz de ficar irritado quando trata dc algum
assunto de seu interesse particular. Agita as niãrr. e começa
a falar francês, para fazer valer seus pontos-du-vista. Êle
reiterou várias vezes que os sentimentos democráticos da Rús-
sia eram tão firmes como os de qualquer outro país. Èle diz
que uma ditadura foi imposta ao seu povo c esta situação
continua até hoje.

Quanto ao futuro, diz Kerensky: "Estamos no inicio de
uma nova cra da história mundial. As raças de cór estão
lutando pela liberdade e êste inundo não será apenas de
brancos. Os brancos seráo minoria c terão que aceitar isso
no futuro".

Sôbre a situação cm seu pais, comenta Kerensky: "Na
Rússia, a nova geração está se esforçando para ter uma vida
melhor, mais liberdade, mais dignidade. E quer também liber-
dade de palavra, na imprensa e na literatura".

A casa dc Kerensky é simples, mas elegante, decorada,
em sua maior parte, com móveis antigos. A escada da porta
de entrada é de mármore. Kerensky tem um pequeno escri-
tório decorado com quadros de pintores modernos e cercado
de estantes com livros.

Com a vista fraca, Kerensky tem dificuldade em ler. Mas
será que ainda espera voltar um dia a uma Rússia mais mo-
derada que tolere sua pessoa c suas idéias? Êle responde:
"Não. Não acho possível. £ muito tarde".

Washington, Genebra (UPI-
JB) — Arthur Schlesinger Jr,
ex-assessor de John F. Kcnne-
dy na Casa Branca, declarou
não acreditar que a adminis-
tração Johnson deseje negociar
as' condições para um ponto
ílnal na guerra do Vietname.

Schlesinger expressou seu
ponto-de-vista em conjunto
com um pronunciamento da
Ação Democrática Americana
(ADA) no sentido de que
Johnson enfrenta a possibilida-
de de perder a Presidência, no
ano próximo, por causa do con-
flito.

SOMENTE DEPOIS

Falando em entrevista cole-
tiva, Schlesinger afirmou não
duvidar de que o Presidente
deseje, em termos gerais, con-
seguir a paz porém acrescen-
tou: "O executivo demonstrou
que embora a negociação da
paz continue sendo seu objeti-
vo mediato, não considera van-
tajosa a negociação no momen-
to atual".

Em outro ponto, o historiador
que é também Vice-Presidente
da ADA, insistiu em que " os atos
dfJ administração levam irresis-
tivelmento à conclusão de que
não deseja a negociação agora".

"Se de foto quiséssemos a
negociação", acrescentou Schle-
singer, "teríamos terminado os
bombardeios, como foi sugeri-
do pelos russos, deixando a
Moscou a responsabilidade de
levar Hanói á mesai de confe-

rência. Mas se estávamos pro-
curando uma desculpa para
evitar a negociação, teríamos
que fazer exatamente o que fi-
zemos — não demos ouvidos
aos russos e só tomamos co-
nheclmento dns propostas mais
extremas e extravagantes de
Hanói".

Adiantou ainda que a utili-
zação de tropas de terra no
Vietname do Sul está prova-
velmente dando melhores re-
sultados do que os bombar-
deios contra o Norte, no sen-
tido de forçar Hanói a tomar
o caminho da mesa de nego-
ciações.

Sôbre o que deve ser feito,
declarou Schlesinger: "A ne-
cessidade urgente é de fazer
uso de todas as oportunidades
para diminuir o ritmo da
guerra. Os bombardeios con-
tra o Vietname do Norte não
fizeram cessai- a infiltração
nem quebraram a íôrça de
vontade do povo norte-vietna-
mita e tampouco trouxeram
Hanói ã mesa de conferên-
cia".

O pronunciamento cia ADA
sôbre política exterior lembrou
que a Administração Kennedy
construirá uma coalizão pelo
progresso nos Estados Unidos
e no exterior. "Hoje em dia",
observou-se ainda no pronun-
ciamento, "tal coalizão está
tão retalhada, sobretudo pela
política exterior adotada e por
seus efeitos internos, que tor-
na-se concebivel que pela pri-
meira vez neste século, um pre-

sidente democrata tenha da
deixar o pôsto depois de ape-
nas um periodo de Governo,
arrastando em sua queda tanto
os programas criativos que êle
próprio estabeleceu como o po-
deroso apoio conseguido para
esses programas".

PAZ NA TERRA

Polílicos e cientistas de 70 v
paises participarão, de 28 a 31
de maio próximo, de uma sin-
guiar conferência sôbre a paz
mundial que se realizará em
Genebra, sem qualquer apoio
oficial com a presença de dele-
gados dos Estados Unidos,
União Soviética e, possivelmen-
te, da China popular.

A conferência será a segun-
da convocação para a Paz na
Terra, organizada pelo Centro
para o Estudo de Instituições
Democráticas, de Santa Barba-
tu, Califórnia. O titulo provém
da encíclica do mesmo nome,
do Papa Joáo XXIII, e a con-
ferência é patrocinada por em-
presas privadas. Seus organis-
mos mantêm, simultaneamente,
a Casa Branca e o Departa-
mento de Estado informados
sôbre suas atividades.

Questões decisivas para a paz
internacional serão discutidas
no decorrer da conferência, pa-
ra a qual foram convidadas
importantes personalidades de
vários países, inclusive a China
popular e o Vietname do Nor-
te. Nenhuma autoridade chi-
nesa compareceu à primeira
convocação em Nova Iorque.

Guerrilheiros atacam no Mekong
Saigon, Washington, Wel-

lington (UPI-JB) — Forças do
Viètcong lançaram ontem seu
maior ataque de morteiros em
toda a guerra, desalojando de
suas posições uma unidade da
infantaria americana no dei-
ta do Mekong. O ataque ocor-
reu a oito quilômetros de My
Tho, a primçira base ameri-
cana no delta, e desdobrou-
se em três etapas.

Nos últimos dias, o Viet-
cong lançou-se à, ofensiva em
pesados ataques com mortei-
ros, mas até aqui seu alvo
principal eram as peças de ar-
tilharia instaladas a pouca
distância da Zona Desmilitari-
zada do Paralelo 17, no outro
extremo do pais.

BASE POUPADA

Os porta-vozes americanos
reconheceram que ó ataque no
delta foi de grande violência,
mas observaram que a base de
My Tho, muito próxima do
teatro de operações, não foi
atingida pelos morteiros.

Na primeira etapa, foram
disparadas dez salvas, e dois
americanos morreram e 23 fi-
caram feridos. Menos de duas
horas depois, o Viètcong vol-
tou à ofensiva, e desta vez
morreram quatro e ficaram fe-
ridos dois americanos. Quase
simultaneamente, 

" os guerri-
lheiros atacaram tropas sul-
vietnamitas em posição próxi-
ma à dos americanos. Estes
pediram ajuda aos Dragon-
ships, avióes-transporte adap-

tados para combate e arma-
dos de grande número de me-
tralhadoras, que fazem seis mil
disparos por minuto. Graças à
cobertura aérea, os guerrilhei-
ros foram repelidos.

NO MAR

Três belonaves americanas
o cruzador Canberra e os

destróieres Keppler e IngersolI
foram alvejadas ontem pe-

las baterias de costa norte-
vietnamitas quando navega-
vam pouco ao norte da zona
do Paralelo 17, para atacai-
rotas de suprimento próximas
ao litoral. Respondendo ao
fogo, as belonaves conseguiram
em poucos minutos silenciar as
baterias, que não conseguiram
atingi-las.

Prosseguindo em sua rota, o
cruzador e os destróieres ca-
nhonearam áreas de armaze-
namento de combustível, depó-
sitos de suprimentos e instala-
ções de transporte.

NO AR

O mau tempo reduziu a 68
missões, na terça-feira, a ação
aérea contra o Vietname do
Norte. Na noite de têrça-fei-
ra e na manhã de ontem, as
superfortalezas B-52, que voam
com qualquer tempo, orienta-
das por equipamentos eletro-
nicos, atacaram quatro posi-
ções do Viètcong no Vietna-
me do Sul, inclusive um acam-
pamento a menos de sete qui-
lômetros da cidade de Qui
Nhon.

O Secretário de Estado Dean
Rusk afirmou ontem, falando
em Washington a um grupo
de jornalistas, que não se con-
sidera provável, no momento,
o envio ao Vietname de tropas
de qualquer país latino-ame-
ricano.

Em Wellington, enquanto
Isso, o Primeiro-Ministro Keith
Holyoake anunciou que a Noya
Zelândia aumentará seu pe-
queno efetivo no Vietname do
Sul, de 150 para 360 homens.
A Nova Zelândia enviará tam-
bém um grupo de 16 médicos,
para prestar serviços na pro-
víncia de Binh Dinh.

DA MALÁSIA

Holyoake informou que o
nòvo contingente será retira-
do das forças neozelandesas
atualmente em serviço na Ma-
lásia e operará em conjunto
com uma bateria de artilharia
australiana.

O envio de novas tropas
— acrescentou — terá como
objetivo aumentar nossa con-
tribuição ao esforço militar
aliado, em defesa do Vietname
do Sul contra a agressão norte-
vietnamita.

Disse também Holyoake que
nem o Vietname do Norte nem
o Viètcong demonstram, no
momento, estar preparados pa-
ra um "genuino acordo de
paz".

Até que chegue o momen-
to de tal acordo, temos o dever
de ajudar o povo do Vietname
do Sul a preservar seu direito
â independência.

Menina vietnamita publica poema antiguerra

Washington (UPI — JB) —
Um subcomitê do Senado ad-
vertiu ontem que os EUA cor-
reriam "sérios riscos" se re-
tirassem grande parte de suas
seis divisões de tropas da Eu-
ropa, tal como foi sugerido pe-
lo Senador Mike Mansfleld, de-
mocrata. de Montana, e ou-
tros.

O' Subcomitê Nacional de
Operações Internacionais de
Segurança, chefiado pelo Se-
nador Henry Jackson, demo-
crata de Washington, disse em
relatório que há necessidade de
"um forte corpo de combate
na Europa pronto para entrar
em ação sem preparações poli-
ticas difíceis". /

% f>

Numa declaração que acom-
panha o relatório, o Senador
Jackson frisou que os Esta-
dos Unidos "deveriam manter
a posição básica de íôrça que
nos custou tanto trabalho cons-
truir, e procurar ativamente a
aceitação de revisões graduais
e equilibradas nas forças mi-
litares de ambos os lados da
Cortina de Ferro"..
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Teaneck, Nova Jérsei (UPI-
JB) — Uma organização cato-
lica de Teaneck, os Cavaleiros
do Capítulo de Colombo, ini-
ciou debate entre seus. sócios
sôbre se deve ou não protes-
tar, perante a Junta de Edu-
cação local, contra a publica-
ção, numa revista escolar, do
poema de uma aluna de 12
anos contra os horrores da
guerra do Vietname.

O poema, A Cry from a
Vietnamese Chlld (O Grito de
uma Criança Vietnamita), foi
escrito por Rhonda Matuson,
nascida no Vietname e alu-
na do sétimo ano da Escola
Benjamin Franklin. A decisão
dos Cavaleiros deveria ter si-
do tomada ontem à noite, mas
íoi adiada a pedido de alguns
membros, que desejam novos
debates.

PAI E IRMÃO

O poema diz, à certa altura:
"Por que eles, os americanos,

[não nos deixam em paz?
Ianques, vão embora, vão em-

[bora.
O canhão dispara e posso ou-

[vi-lo,

Os gritos de dor parecem tão
[perto.

Mataram meu pai e meu ir-
[mão,

Como os odeio, como os odeio."

O superintendente da esco-
la de Teaneck, Harvey B. Scrl-
bner, defendeu a decisão da
revista escolar, de publicar o
poema. A decisão, explicou, es-
tá de acordo com o prógra-
ma de atividades da escola
aprovado em 1951, pelo qual
íicou permitida a discussão de
questões polêmicas e mesmo
explosivas.

Uma vez que se comece
a discutir essas coisas, não se
pode mais parar — disse o su-
perintendente. Revelou tam-
bém que a mesma aluna es-
crevera um poema pró-ameri-
cano, que deveria ter saído
juntamente com o outro, mas
teve de ser cortado à última
hora por falta de espaço.

A mãe de Rhonda mostrou
relutância em discutir o caso,
mas disse que não ficara preo-
cupada nem chocada.

Gostei muito de saber que
minha filha é do tipo de pes-
soa que pensa. E acho que foi

ótimo seu poema ter sido pu-
blicado.

Já os dirigentes dos Cava-
leiros do Capítulo de Colom-
bo disseram que a publicação
do poema não pode ser justi-
ficada sob o argumento da 11-
berdade escolar.

— Em nossa sociedade —
afirmou o porta-voz dos Ca-
valelros — as diferenças ho-
nestas de. opinião são respei-
tadas, e a liberdade de im-
prensa é um direito assegura-
do pelo tempo. Contudo, êsse
privilégio implica um dever —
para com a verdade, a hones-
tidade e a boa-fé. O poema
não atende a qualquer desses
requisitos.

Impotência
Doença» sexuais crônicas, fimose,

pré-nupcinl, atraso do desenvolvi-
mento, tratamento rápido. Dr. Au-

gusto Marques. Radioscopia. Cônsul-
tas das 8 às 20 horas. Sábados e
feriados até às 18 horas. Carta» e
informações telefones: 22-7481 e
32-6671 — Rua Riachuelo, 386 —

Rio. (P
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Costa e Silva não fará governo de hostilidade a Castelo
Porta -vozes do Marechal

Costa e Silva desmentiram on-
tem, categoricamente, que o
Presidente eleito pretenda —
logo nos primeiros dias de sua
ascenção ao Poder — realizar
a chamada Operação-Impacto,
visando a anular ou modificar
o sentido de determinadas me-
clid-is adotadas pelo Presiden-
te Castelo Branco.

Uma Operação-Impacto,
tal como está sendo anuncia-
da, tíe hostilidade ao Marechal
Castelo Branco, é impossível
na prática, dada a solidariedn-
de ideológica entre os dois Pre-
sidentes. que continuam plena-
mente identificados na prcscr-
vação dos propósitos originais
da Revolução — acrescentaram

•os porta-vozes.
CONTRADIÇÃO

Há uma evidente contra-
dição nas noticias, pois não se
deve esquecer que o Marechal
Costa e Silva é um revolucio-
nário e se compromete a exe-""cutar a segunda etapa do pro-
grama revolucionário, eviden-
temente com diferenças em al-
guns pontos, mas sem êste ca-
ráter que querem fazer crer.~* Os mesmos porta-vozes dis-
serârn que "deve ter havido
precipitação da parte dos anun-

ciadores da Operação-Inipacto,
pois é indiscutível que o Pre-
sidente Castelo Branco teve
diante de si uma realidade, a
da situação caótica encontrada
após a queda do Sr. João Gou-
lart".

SITUAÇÃO NOVA
' — O Marechal Costa e Silva
sucederá não ao Sr. João Gou-
lart, mas ao Marechal Castelo
Branco, scb cujo comando fo-
ram promovidas importantes
medidas de modificação da ih-
fra-estrutura brasileira, bem
como na politica social. Ê evi-
dente que algumas providên-
cias corretivas ou de ajusta-
mento serão tomadas pelo pró-
ximo Governo, mas não com o
propósito deliberado e precon-
cebido de renegar o que o Ma-
rechal Castelo Branco deixará.

Os informantes esclareceram
que, devido ã necessidade dês-
ses ajustamentos ou correções,
"sugeridas inclusive pelo bom
senso", criou-se fora das áreas
ligadas ao Marechal Costa e
Silva a impressão de que será
realizada uma Operação-Im-
pacto.— Nâo existe qualquer Ope-
ração-Impacto no espírito cie
qualquer colaborador do Presi--

dente eleito. A única possibili-
dade é que, no futuro, hajam
providências de mera repara-
ção em setores da estrutura
brasi 1 e i r a modificados pelo
Marechal Castelo Branco —
concluíram os porta-vozes do
Marechal Costa e Silva.

SOBRE O NOEDKSTE

O Marechal Costa e Silva
prometeu ao Governador João
Agripino visitar a Paraiba em
íins de abril, quando inaugu-
rara uma fábrica de fogões em
João Pesson, um frigorífico e
uma estrada em Cabedelo,
aproveitando a oportunidade
para fazer seu primeiro pro-
nunciamento sóbre como c* seu
Governo encara o problema
nordestino.

O Sr. João Agripino disse
que o Nordeste nada mais pede,
a náo ser o prosseguimento da
atual politica federal em rela-
ção àquela área,- já estabeleci-
da em farta legislação. Com
entusiasmo, o Governador da
Paraiba diz que dentro de 20
anos o Nordeste será a região
brasileira com melhores con-
dições para competir no Mer-
cado internacional, com os pro-
dutos de suas fábricas.

O ATENTADO ANTERIOR

Josafá critica decretos em série
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Ponto sem
facultativo
no dia 15

O Governador Negrão
de Lima, através de de-
creto, tornou facultativo
o ponto, nas repartições

públicas estaduais no dia
15, data da posse do Ma-
rechal Costa e Silva na
Presidência da Re-

pública.
O ponto será faculta-

tivo também nas reparti-
ções federais.

Francelino
faz elogio
de Heráclio

Brasilia (Sucu.__.l) — O D-yp-u-
tado Fi.mcelrao Pereira (ARENA-
MG), cm dl.cur&o p'*__-i_._.cl_.d.o
cntam rra. Cítmar.i, congratulou-se
ccm o Marechal Costa e Silva pe-
la -.-colha do jornalista Heráclio
Saleá para o cargo de SecreKi-
rio de Imprensa da Presidência
cia República, ressaltando que cia
é "aim úa proíteslcaais tri alu
compl eicí. e con*etos da Imprensa
brasileira".

Becl.arou, ainda, o Sr. France-
lino Pereira qaie "ee por acaso o
iuturo Presidente Ccstm e Silva
tivesse oporumidade dc promo-^ver uniu consulta entre os jor-
nalistas do Brasil para que Indi-
cassem o Secretário -de Imprensa,
outro nome nfio seria escolhido
pela classe qtie não o ds Hera-
cllo Sales".

Brasília (Sucursal) — O Se-
nador Josafá, Marinho afirmou,
ontem, no Senado, que mais
condenável e mesmo vergonho-
so do que a invasão de com-
petência do Congresso ou do
Governo que terá, início den-
tro em pouco, o "paroxismó da
íúrià legislativa do Mal. Cas-
teio Branco" ainesquinha e
humilha a sólida e bela tradi-
ção jurídica do Brasil" pela
sucessão de absurdos jurídicos
que cria em ritmo cada vez
mais acelerado.

Em aparte, o Senador Mário
Martins observou que a "en-
xurrada" de leis, decretos e
portarias dêste fim * dc Go-
vérno pode, talvez, ter expli-
cação não só na prepotência
do Mal. Castelo Branco, como
também no fato de ter o atual
Governo "armazenado uma
safra para prazo mais longo,
talvez de dez ou quinze anos",
sendo, agora, forçado a expe-
Mr todo o despropósito de pro-
jetos que armazenara na su-
posição de sua permanência no
poder.

SUBVERSÃO

Conforme anunciara, o Sr.
Josafá Marinho ocupou a tri-
buna do Senado para analisar,
em longo discurso, os "frutos
do paroxismó, da> fúria legis-
lativa" do Presidente Castelo
Branco, afirmando que "a sub-
versão de que se acusou o go-
vêrno passado é nada perto da
anarquia que so implanta no
Pais para. agrado do a.utorita-
rismo do atual Presidente".

— O atual Governo não sis-
tematiza o Direito vigente, mas
faz a subversão total da ordem
jurídica, afogando a Nação mim
maremoto legislativo — disse o
Sr. Josafá Marinho, lendo tre-
chos dc editorial publicado pe-
lo JORNAL DO BRASIL, já
no ano passado, de crítica à-
"fúvia legislativa", ao lado do
número de milhares de leis já
promulgadas. ."Tão grande c o número de
leis, decretos, portarias, atos
complementares etc. baixados
pelo Marechal Castelo Branco
que não há funcionário ou ad-
vogado, juiz ou Jurisconsulto
algum capaz de afirmar, sóbre
determinadas matérias, quais
as normas em vigência ou quais
as derrogadas. O que domina
a paisagem do Direito escrito
no Brasil é o tumulto, a con-
fusão, a insegurança" — disse
o orador.

Numa crítica direta e pessoal
ao Marechal Castelo Branco, o
Sr. Josafá Marinho observou
que "o minimo que se poderia
dele esperar era que se subme-
tesse, pelo menos, às restrições
que aceitou ou que editou".
Nem isso se deu, pois o Presi-
dente não só fêz vista grossa
às limitações jurídicas e legais
a que se submetera ao aceitar
o posto para o qual foi eleito
pelo Congresso, como as pró-
prias normas por êle discricio-
nàriamente editadas.

Mostrou, longamente, que a
maioria dos atos presidenciais
refletem mero abuso de poder,

oriundo do "autoritarismo sem
limites" do Marechal. Daí le-
gislar de forma absurda, des-
respeitando não só a Consti-
tuição como os próprios atos
institucionais, invadindo com-
petência do Congresso, desres-
peitando a harmonia dos Po-
deres.

Mais do que ls-so, cometendo
o absurdo de baixar leis e de-
cretos com base na Constitui-
ção que só entrará em vigen-
cia no dia lõ, o Mar. Castelo
Branco pratica atos jurídica-
mente nulos e politicamente
Inaceitáveis, pois invadindo,
simultaneamente, a competen-
cia do Congresso e do futuro
Governo, foi ao despropósito
de regulamentar dispositivos
da nova Constituição, ou de
baixar decretos com base em
dispositivos seus, invadindo
área de competência do Go-
vêrno que breve terá começo.

Concluiu o Sr. Josafá Mari-
nho por dizer que a situação
mais lamentável se torna pelo
íato de a "fúria legislativa
do Mar. Castelo Branco e seus
auxiliares — que não têm. se-
quer, tempo material para ler
o que editam tão a jato —não
ter por objetivo aperfeiçoar,
consolidar ou melhorar o já
cxislente."fi essa paroxismó legislati-
vo fruto apenas do autorita-
rismo de um Governo — afir-
mou, mostrando que o Pais na-
da ganha com "a enxurrada
de leis novas", apenas passan-
do a ser vítima da anarquia e
da confusão".

JBsín foto de Robson Mendes, ao lado dc seu falecido cunhado Muniz Falcão, joi feita em Alagoas,
depois que êle se restabeleceu no Rio' de Janeiro, em 65, do primeiro atentado

Ròbson Mendes morre vítima
de uma emboscada em Alagoas

instituto Nacional do Desenvolvimento
Agrário - INDA

EDITAL
ÀS INDÚSTRIAS DE

Duros homenageiam Gama e Silva
São Paulo (Sucursal> — O

Reitor Gama e Silva, da Uni-
versidade de São Paulo, futu-
ro Ministro da Justiça, foi ho-
mena geado por civis e milita-
res identificados com a linha
dura, num encontro em que se
destacou sua participação em
conspirações - de movimentos
democráticos desde 1D51 e em
que todos recordaram o frus-
trado movimento de janeiro
de 1957 para prisão e deposi-
ção do Presidente Juscelino
Kubitschek.

Depois de ressaltar, a parti-
clpação do futuro Ministro
nas "rebeliões de protesto" de
Jacareacanga e Aragarças e
em outros movimentos "quo
fracassaram devido à deserção
de última hora", o Coronel
José Canavó, antigo Coman-
dante-Geral da Milícia paulis-
ta, entregou ao Sr. Gama e
Silva um mapa e uma segun-
da-via do plano da operação
contra o ex-Presidente Jusce-
lino Kubitechek.

O Coronel José Canavó re-
velou que o plano do* conspi-
radores de janeiro de 1957 vi-
sava "nada mais nada menos
quo a prisão e deposição do
Sr. Juscelino Kubitschek e seus
ministros", o que seria feito
num navio da esquadra que
estava fundeado no Porto de
Santos, quando o ex-Presiden-
te visitava São Paulo. O ex-
Presidente iria retornar por
êsse navio, mas à última hora
nlterou seus planos.

Acrescentou ainda que a re-
volução estouraria em cinco
pontos do País, denominados
bolsões, e o ex-Presidente se-
ria enviado para fora do
Brasil.

Participaram da homenagem
ao futuro Ministro da Justiça
o Comandante da 4.a Zona
Aérea, Brigadeiro Carlos Huct
de Oliveira Sampaio; Coman-
dante da Artilharia Divisioná-
ria da 6.1- Divisão de Infanta-
ria. General Tomás Alves, com
sede em Cruz Alta, Rio Gran-

de do Sul; General Aurélio
Barbosa de Lemos, ex-Secre-
tário de Segurança Pública;
General Silvio Correia, ex-
Chefe do Departamento Fe-
deral de Segurança Pública em
São Paulo; General Agostinho
Cortes, ex-Chefe do SNI em
São Paulo; General Mena Bar-
reto, candidato do MDB ao
Govêmo estadual, nas últimas
eleições; Presidente da Comis-
são Naval em São Paulo, Ca-
piião de Mar-e-Guerra Couti-
nho; Presidente da Caixa Eco-
nômica e o Prefeito de Santos.

MAGALHÃES EM MINAS

Belo Horizonte (Sucursal! —
O Deputado Magalhães Pinto
é esperado amanhã nesta Ca-
pitai, para um primeiro con-
tato com seus companheiros
da ARENA desde sua escolha
para Ministro das Relações
Exteriores do Governo Costa
c Silva.

Maceió (Correspondente. —
Foi morto com dezenas de ti-
ros numa emboscada o cx-
Deputado Róbson Mendes,
cunhado do falecido ex-Gover-
nador Muniz Falcão, que per-
deu seu mandato na penúlti-
ma lista de cassações assina-
da pelo Presidente Castelo
Branco c estava com mandado
de prisão, acusado de vários
crimes de morte.

O Sr. Róbson Mendes, que
estava foragido mas permane-
cia oculto em suas proprieda-
des, viajava nas últimos ho-
ras da noite de anteontem de
uma fazenda em Cacimbinhas
para outra em Palmeira dos
índios dirigindo uma camlo-
neta Ford, chapa 1-3354,
quando foi surpreendido na
localidade de Mata-Burro e
atingido por várias rajadas de
metralhadoras.
O CRIME

Três capangas» um na bo-
leia e dois da carroçaria, se-
guiam com o Sr. Róbson Men-
des, mas ninguém desconfiou,
da cilada em Mata Burro. Êle
diminiuiu a marcha quando
viu carros parados simulando
acidente e de repente foi atin-
gido por sucessivas rajadas de
metralhadoras enquanto um
jipe, uma rural, uma pick-up
e um sedan bloqueavam total-
mente o caminho.

O Sr. Róbson Mendes teve
morte instantânea, admitindo-
se que os dois capangas que
viajavam na carroçaria, cujo
paradeiro ó d e s c o n hecido,
também tenham sido chacina-
dos.

O capanga que viajava na
boléia mesmo ferido conseguiu
fugir e após rastejar seis qui-
lômetros chegou à casa do la-
zendeiro Alberon, amigo de
Róbson, que o recolheu e de-
pois foi buscar o cadáver do
ex-Deputado.

O corpo foi levado para Pai-
meira dos Índios num cami-
nhão, tendo a autópsia, feita
pelo Dr. Marcos Morais, revê-

lado a presença de balas, es-
tilhaços e orifícios causados
por balas de calibres 45, 38 e
32! além de fragmentos de
chumbo de rifle. Não ficou
preciso o número de tiros, mas
o médico admitiu que pelo
menos uns 50 atingiram o cor-
po do ex-Deputado.
MUITOS INIMIGOS

O Sr. Robson Mendes, que
foi Prefeito de Palmeira dos
indios e Cacimbinhas, tinha
grande número de inimigos,
feitos principalmente durante
o Governo do seu cunhado
Muniz Falcão, a maioria por
questões de terras. Nos últi-
mos meses perdeu várias fa-
zêiidas; que íoram r.stituidas
por acórdãos da Justiça a seus
donos anteriores.

Como estava afastado das
atividades políticas, sua morte
não provocou nenhuma movi-
mentação do ordem política. O
Governador Lamenha Filho foi
informado do crime ãs primei-
ras horas da manhã e man-
teve seu programa de viagem
de inspeção a obras rodovia-
rias na Cidade de Porto Real
cio Colégio, às margens do Rio
São Francisco, no Sertão.

No Palácio dos Martírios, os
auxiliares informaram que o
Governador estava contrariado
e irritado com o crime, jus-
tamente quando havia conse-
guido estabelecer as normas
preliminares de convivência
ampla entr,. todas as córrerí-
tes policicas do Estado, afa.s-
tando totalmente as possibili-
dades de crimes políticos.

Embora ainda nãq possam
garantir a desvinculação poli-
tica do crime, todos considera-
vam danosa para o prestígio
ds Alagoas a divulgação na-
cional e internacional do epi-
sódio.

O Secretário de Segurança,
Coronel Adauto Gomes Barbo-
sa, transferiu-se com toda sua
equipe de auxiliares para Pai-
meira dos índios, onde preten-

dia dirigir pessoalmente as
diligências e esclarecer o cri-
me. Todos os policiais' das 70
delegacias do Sertão Agreste e
do Baixo São Francisco ío-
ram mobilizados na busca aos
criminosos, mas até ãs 18 ho-
ras de ontem não havia em
Maceió nenhuma informação
concreta sobre o crime, embo-
ra jornalistas vindos de Pai-
meira dos índios divulgassem
através das rádios versões con-
traditórias.

CIDADE DIVIDIDA

Palmeira dos indios dividiu-
se ontem em dois grupos — o
dos amigos exaltados e o dos
inimigos ferrenhos do Sr. Jlob-
son Mendes — e se tornou uma
cidade nervosa. Com o comer-
cio e indústria fechados, o ve-
lório teve momentos espeta-
culares, especialmente quando
um camponês que morava, numa
das propriedades do Sr. Robson
Mendes beijou-lhe o rosto e os
pés e ajoelhou-se dramática:-
mento rezando alto. O enterro
realizou-se às 17 horas com
grande acompanhamento, ten-
do o Prefeito decretado luto
oficial por três dias.

CULPA DO GOVERNO

Brasilia (Sucursal) — O
Deputado Djalma Falcão
iMDB-Alagoas) comunicou à
Câmara o assassinato do ex-
Deputado Robson Mendes per-
to da Cidade de Palmeira dos
indios, no interior alagoano.

O Sr. Djalmi. Falcão, que é
irmão do ex-Governador Mu-
niz Falcão, já falecido, respon-
sabilizou o atual Governo da-
quele Estado pelo metralha-
mento de que foi vitima o Sr.
Robson Mendes, acrescentando
que "o Presidente Castelo
Branco concorreu para o fato,
pois cassou seu mandato arbi-
trãriamente há pouco tempo".

De acordo com a tel n.° 5 097, de .2/9/66, e Decreto-te! n.° 58,
clc 21/U/66, as indústrias: de- Açúcar, de Laticínios, Charqueadas,
Indústria do Mate, Extração de fibras vegetais e descaroçamento do
algodão, Indústria de beneficiamento de café, de beneficiamento do
arroz, extração do sal, extração de madeira e lenha, matadouros, frigo-
ríficos rurais, corturnes rurais, olarias, e as demais empresas de atividades
rurais não relacionadas acima e não contribuintes do IMPOSTO TEKRITO-
RIAL RURAt, que recolheram suas contribuições ao INDA, e aos órgãos
antecessores, referentes ao período de 1956 a 1965, deverão receber uiti
CERTIFICADO DE CRÉDITO que será utilizado nos 10 (dez) anos vindou-
ros, na liquidação ou abatimento das mesmas contribuições vincendas, a
partir de 1967, e nos termos da regulamentação baixada pelo Conselho
Diretor do INDA.

Esclarece ainda, que a partir de 1967, os débitos fiscais a favor
do INDA estão sujeitos, à correção monetária, nos termos dos índices
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia, além dos juros a
multas vigentes, consoante o que estabelece o artigo 4.° do Decreto-lei
n.° 58, de 21.11.66.

(P

Robson Mendes, a morle no cangaço
Departamento dc Pesquisa

Castelo fará balanço no dia 14
Brasília (Sucursal) — Cerca-

da da maior divulgação, inclu-
trivé com sua gravação em vídeo-
tape a ser distribuída para todo
o Pais, a fala do Presidente
Castelo Branco perante o Ml-
nistério, reunido no Palácio do
Planalto na manha do dia 14,
irá constituir-se rio balanço fi-
nal das atividades do Governo
revolucionário tnos últimos três
anos, segundo se apurou junto
a fontes da Presidência.

íisse discurso do dia 14, com
cerca de uma hora de duração,
será mais longo e mais subs-
tancial do que os dois outros
pronunciamentos que o Presi-
dente fará na Escola Superior
de Guerra, no dia 13, e na pró-
pria cerimônia de transmissão
do cargo do Marechal Costa e
Silva, no dia 15.

Viajando num helicóptero da
FAB, desde o Palácio da Alvo-
rada, o Presidente Castelo

Branco inaugurará heje uma
série de obras da NOVACAP e
da Prefeitura de Brasília, in-
cluindo o nôvo Hospital Dlstrl-
tal do Gama, com 250 leites,
um conjunto residencial do Cor-
po de Bombeiros, outro da Pre-
feitura, a nova Delegacia de Po-
licia do Gama, o Departamento
de Águas e Esgotos e ainda um
conjunto de casas do BNH.

Almirantes prestigiam a posse
Brasília (Sucursal) — Todos

os almirantes da ativa foram
convidados para a posse do
Marechal Costa e SUva na
Presidência da República, os
que aceitaram o convite come-
çarão a chegar em Brasília,
vindo do Rio por estradas de
rodagem, no próximo domingo.

O Almirante Augusto Rade-
maker Grunewald, que estará
presente à posse, deverá rece-
ber nesta Capital, ¦ o Ministé-
rio da Marinha, do atual Mi-
nistro, Almirante Araripe de
Macedo, que também assistirá
à transmissão do Poder presi-
dencial. O atual Chefe do Es-

tado-Maior da Armada, Almí-
rante Silvio Moutinho, tam-
bém deverá passar o cargo ao
seu sucessor nesta Cidade.

O Governador Negrão de Li-
ma chegará no dia 14 a Bra-
silia, onde já encontrará o Go-
vernador. Israel Pinheiro, de
Minas Gerais, a fim de assis-
tir à posse do nôvo Presidente
da República.

PRESENÇA URUGUAIA

Montevidéu (UPI-JB) — O
Vice-Presidente Jorge Pache-
co Areco chefiará a delegação
do Uruguai às cerimônias de

posse do Marechal Costa e Sil-
va na Presidência do Brasil,
no próximo dia 15.

Completam a delegação o
Subsecretário de Relações Ex-
teriores, Sr. Heitor Cerpa, e o
Embaixador uruguaio no Bra-
sil, Sr. Amorin Sanches.

COLÔMBIA PRESTIGIA

Bogotá (UPI-JB) — O Che-
íe da missão colombiana ã
posse do Marechal Costa e Sil-
va será o ex-Presidente con-
servador Mariano Ospina Pe-
rez.

Mira é o mais cotado para IBC
O escritório político que o

Marechal Costa e Silva man-
teve, durante 10 meses, num
edifício de Copacabana, encer-
ra as suas atividades hoje,
quando será escolhido, após a
reunião que êle terá com seu
Ministro da Indústria e do Co-
mércio, General Edmundo Ma-
cedo Soares, o nôvo Presidente
do Instituto Brasileiro do Café,

O nome mais cotado para o
IBC é o do Secretário da Agri-
cultura do Paraná, Sr. José
Miro Guimarães, homem liga-
do à lavoura e considerado,
segundo informações de pes-
soas ligadas ao Presidente elei-
to, grande conhecedor dos pro-
blemas cafeelros e sem liga-
ções com grupos econômicos,
condição que contentaria o

seu Estado
Paulo.

r. também São

OUTRAS ESCOLHAS

As últimas escolhas feitas pe-
lo nôvo Governo íoram a do
Coronel Plorimar Campeio,
que chefiará o DFSP, e do di-
plomata Marcus Coimbra, pa-
ra chefiar o cerimonial da
Presidência. Na.s .subchefias da
Casa Civil ficarão o Sr. Abílio
Machado e o Deputado Geral-
do Ferraz, homem ligado ao
Sr. Carlos Lacerda.

RUBENS ACEITOU BNB

Recife (Sucursal) — O Su-
perintendente da SUDENE,
economista Rubens Costa, re-

oebeu ontem e Hceitou (em
princípio) convite do General
Afonso Albuquerque Lima, fu-
turo Ministro dos Organismos
Regionais, para ocupar a Pre-
sidencia do Banco do Nordes-
te do Brasil.

CATANHEDE APLAUDIDO

Brasília (Sucursal) — Ve-
emente apelo foi íeito pelo Sr;
Vasconcelos Torres, na sessão
extraordinária realizada ontem
pelo Senado no sentido de o
Presidente Costa e Silva man-
ter na Prefeitura de Brasília
o engenheiro Plinio Canta-
nhede. permitindo-lhe dar
prosseguimento à "excepcional

obra que vem realizando".

Para a familia do Deputado Robson
Mendes, o luto começou em 1962 numa das
cenas mais famosas do cangaço alagoano.
Votava-se na Assembléia Legislativa o im-
peachment do Governador Muniz Falcão e,
apesar do sol, a maioria dos deputados en-
trou. no plenário usando capas de chuva
para esconder as armas.

A sessão começou com uma rajada dc
metralhadoras, que matou o Deputado
Humberto Mendes, pai de Robson Mendes
e sogro de Muniz Falcão. A familia Men-
des estava no Govêmo e todo o aparato
policial do Estado foi posto em ação para
descobrir os possíveis assassinos.

Três anos depois, governava Alagoas o
udenista Luís Cavalcanti, quando se deu o
primeiro atentado contra Robson Mendes.
Èle era o lider ãa Oposição em Palmeira
dos índios, depois ãe ter sião o deputado
¦mais votado da região (eleito pelo Partido
Social Progressista). Dirigia-se para a Fa-
zenda Terra Vermelha, de sua propriedade,
a fim de efetuar o pagamento áos traba-
lhaáores, quando caiu em uma emboscada
e foi baleado — a 28 áe fevereiro de 1965,
domingo de carnaval.

ÀS OUTRAS MORTES

O ex-Governador Muniz Falcão dirigiu-
se imediatamente para o local e declarou
que âesconfiava do pistoleiro profissional
Davi Barbosa, homem de maus antecedeu-
tes. Segundo informes, o pistoleiro regres-
sara ãuas semanas antes do Paraná, para
onde fugira, entrando no Estado de Ala-
goas sem que as autoridades policiais to-
massem qualquer atitude para a sua pri-

são. Davi foi visto muitas vezes pelos ba-
res ãe Araviraca e Palmeira dos indios, c
Muniz acusou-o de ter atuado a mando
dos grandes inimigos da familia — Juca
Sampaio e seu filho Geraldo, ambos áa
UDN, Rubens Amorim e José Araújo, todos
eles apoiados pelo Secretário ãe Segurança,
Sr. Luis Augusto Castro e Silva, conhecido
como Tininho.

Gravemente ferido, Robson Mendes veio
para o Rio e foi operado no Hospital Sil-
vestre, tendo a clavicula direita e o braço
esquerdo engessados. Na porta de seu quar-
to ficava um PM armado, providência to-
viada depois das cartas vindas de Alagoas
que anunciavam a chegada ao Rio ãe um
pistoleiro especialmente destacaáo para
"terminar o serviço".

Robson convalescia no Hospital quan-
do o Secretário de Segurança âe Alagoas

o Tininho — foi assassinaâo no interior
ãe uma camioneta oficial, no âia 4 de abril
de 1965. Mais ¦ de mil policiais começaram
a vasculhar o Estado, inclusive Palmeira dos
índios, reduto âe Robson, mas êste ¦ des-
mentiu formalmente qualquer ligação entre
o assassinato e o atentado qué sofrerá.

No. dia 11 de abril, restabelecido, Rob-
son voltou a Alagoas, declarando que não
estava imbuído de qualquer sentimento ãe
vingança. Teria mais dois anos de vida,
antes do atentado que o vitimou.

Casado, pai ãe oito filhos, Robson era
conhecido èm Palmeira dos índios por sua
extraordinária coragem pessoal. Andava sò-
zinho em terras por onde outros só se
aventurariam com uma forte guarda
pessoal.

BACALHAU
CRr$ 2 980 ou NCr$ 2,98

Importação direta das CASAS DA BANHA de todos os tipos e
tamanhos das melhores procedências.

HOJE, apresentamos êste tipo - BACALHAU IMPERIAL LEGÍ-
TIMO - a Cr$ 2.980 ou NCr$ 2,98 o quilo.

E/NA TODOS OS POSTOS DAS CASAS DA BANHA

Instituto Nacional do Desenvolvimento
Agrário - INDA

DELIBERAÇÃO N.° 687, DE 3-2-67
Aprova instruções referentes _ devolução para

.-¦V" -Ç*¦'¦&' compensação de contribuições da Lei n.° 2613,
de 23 de setembro de 1955.

O CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVI-
MENTO AGRÁRIO — INDA, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Arf. 5.° do Decreto-Lei n.° 58, de 21 de novembro de 1966, para cumpri»
mento do disposto no art. 2.° da Lei n.° 5097, de 2 de setembro de 1966,
e citado Decreto-Lei, quanto à devolução, por compensação, de contribui-
ções, recolhidos até 31 de dezembro de 1965,

DELIBERA:
Artigo 1.° — O contribuinte do extinto Serviço Social Rural (SSR), da

extinta Superintendência do Política Agrária (SUPRA) ou do Instituto Na-
cional do Desenvolvimento Agrário (INDA), poderá obter Certificado d»
Crédito correspondente às importâncias recolhidas em decorrência do "ca-

put" do art. 6.° e do art. 7.° da LEI n.° 2613, de 23 de setembro da
1955, relativas às contribuições de junho de 1956 a dezembro da 1965,
para fins de, compensação facultados no art. 2.° da Lei n.° 5097, de 2 de
setembro de 1966.

Artigo 2.° —O Certificado dc Crédito deverá ser solicitado, sob pena da
decadência do direito, até seis (6) meses da data da presente Deliberação,
em requerimento endereçado ao Presidente do Instituto Nacional do De-
senvolvimento Agrário — INDA — contendo:

a) — qualificação do contribuinte requerente ou do seu sucessor legal;

b) — número do imóvel rural consignado na Guia de Imposto Territo-
rial Rural, quando fôr o caso;

c) — demonstração das contribuições e acréscimos pagos, a serem ob-
ieto do Certificado;

d) — declaração de que continua no exercício da atividade que moti-
vou os pagamentos;

e) — discriminação dos documentos que acompanham o requerimen-
to c sua natureza.

Parágrafo 1.° — O requerimento será entregue às Delegacias Regionais'
do INDA, nos Serviços Gerais de Finanças no Estado da Guanabara,
ou em sua Sede em Brasilia, de acordo com o local do recolhimento
das contribuições em causa, acompanhado dos seguintes documentos:

a) — guias de recolhimentos das contribuições a serem objeto do Cer-
tificado, ou suas fotocópias sujeitas às conferências com os ori-
ginais, no ato da entrega do requerimento;

b) — prova do exercício da atividade, com s fotocópia, ou documento
equivalente, da Guia do Imposto Sindical do corrente ano de
1967;

c) — prova documental, quando fôr o caso de sucessão;

d) — apresentação do recibo, ou Certificado de Cadastro do IBRA. Tal
documento destina-se a simples conferência, com devolução ime-
diata.

Parágrafo 2.° — O contribuinte requererá separadamente, quando tiver
de pleitear Certificado sobre contribuições distintas (art. 6.° ou 7." da
Lei n.° 2613, de 23/9/55).

Artigo 3.° — Somente terão direito ao Certificado de Crédito os con-
tribuintes que continuem no exercício de atividade, que lhes imponha o re-
colhimento aluai de contribuição da mesma natureza daquela de que tra»
tam os recibos apresentados.

Artigo .." — Serão desde logo arquivados os requerimentos que não
satisfizerern às condições do artigo anterior, ou não vierem instruídos com
os documentos exigidos no parágrafo 1.° do artigo 2.°.

Artigo 5." — Os requerimentos encontrados cm ordem serão deferidos

pelo órgão, que, em cada repartição, fôr autorizado pelo Presidente do
INDA.

Parágrafo Único — Deferido o requerimento, o contribuinte será noti-
ficado para recolher à mesma repartição a importância de Cr$ 3.000

(três mil cruzeiros), correspondente aos emolumentos para emissão do
Certificado de Crédito (Decreto-Lei n.° 58, artigo 2.° § 2.°).

Artigo 6.° — Pagos os emolumentos, o Certificado de Crédito será
emitido em nome do contribuinte ou de seu sucessor, não podendo, em
nenhuma hipótese, ser transferido.

Parágrafo Único — Verificando-se sucessão do contribuinte, na vigência
do Certificado, deverá ser requerida ao INDA a transferência, ia o
sucessor continuar no exercício da atividade tributada.

Artigo 7." — Os contribuintes incidentes do Imposto Territorial Rural
terão as compensações do Certificado de Crédito iniciadas no exercício da
1968, através daquele Imposto, em parcelas iguais e no prazo de 10 (dez)
anos. Os demais contribuintes do INDA terão as mesmas compensações ini-
ciadas dentro de 180 (cento e oitenta) dias da data da entrega do Certifi-
cado, através de guia das contribuições vincendas, em parcelas iguais • no

prazo de 120 (cento e vinte) meses.

Artigo 8.° — O valor do Certificado de Crédito será arredondado, para
mais, em milhares de cru7«iros.

Artigo 9.° — A demora na apresen* :_o do requerimento, ou na en-
trega do Certificado, não autoriza e -* ....-Ictção no recolhimento das con-
tribuíções devidas, as quais deverão * «|-ar sendo pagas pelo total, nos
prazos e condições estabelecidas na \zll

Artigo 10.° — O» casos omissos ie.
INDA.

Ass.t

o em vigor.

resolvidos, pela Presidência do

Eud.s de Souza loio Pinto

Presidente do INDA
(P.

*.é
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Coluna do Castello

Govêmo mobilizado
para conter Auro

Brasília (Sucursal) — Duas questões po-líticas estão mais ão que nunca na orâem áo
dia: a Presidência do Congresso, envolvendo
a cúpula ão Governo, e a constituição âa equi-
pe âo Marechal Costa e Silva, gerando des-
contentamento nos plenários legislativos e se
manifestanão sob formas inesperadas como os
embaraços para a constituição ãas Comissões
permanentes da Câmara dos Deputados.

Tanto o Marechal Castelo Branco quan-to o Marechal Costa e Silva se definiram pelatese de que cabe ao Vice-Presidente da Repú-
blica exercer a Presiãência do Congresso Na-
cional. O Senador Daniel Krieger, Presiden-
te da ARENA, promotor e fiaãor ão acôrão
de que resultou a ãivisão de atribuições entre
o Senador Auro de Moura Andrade, que ficoucom a Presiãência do-Senado, e o Sr. Pedro
Aleixo, que ficou com a Presidência ão Con-
gresso, também não hesita em que ãeve pre-valecer a tese ão Vice-Presiãente da Repúbli-
ca, mas, por esprit de corps e pelo desejo âe
manter o bom entendimento na cúpula âo Se-
nado, pretende dar uma saída ao Sr. Auro ãe
Moura Andrade, oferecendo a oportuniâaãe ãe
uma solução que seja aceita também pelo Se-
nador paulista.

Três fórmulas foram aventadas nos últi-
mos dias: aãoção de emenda constitucional
que elimine os"téxtos equívocos, apelo ao Su-
premo Tribunal, através de mandado de se-
gurança, para que'dirima o conflito, e proãü-
ção ãe pareceres ãe eminentes juristas ante os
quais se curvasse expressamente o 'Senador
Auro de Moura Andrade.

A idéia ãa emenáa constitucional é re-
jeitaãa tanto pelo Presiãente Castelo Branco
quanto por seu sucessor. Um e outro enten-
dem que a emenáa apresenta o risco ãe abrir
as comportas do revisionismo, que em segui-
da dificilmente seria contido. O apelo ao Su-
premo é rejeitado pelo Sr. Peãro Aleixo. É
possível que os pareceres ãe afamaãos júris-consultos, entre os quais o Prof. Vicente Rau,
ofereçam, a oportunidade para a manifesta-
ção de concordância ão Senaãor Auro âe Mou-
ra Andrade, coisa que se pretenãe obter o mais
ceão possível, isto é, até o dia 15 próximo.A cúpula governamental compreende queo Presiãente ão Senado pode criar dificuláa-
des irremovíveis e, conquistanão a Presiden-
cia ão Congresso, gerar no futuro problemasmais importantes ainda do que os que gerouno passado. Em suma, a presença do Sena-
dor Auro áe Moura Andrade na"Presiãência
ão Congresso não tranqüiliza o Govêmo, e
essa é uma razão que estimula a coorãenação
ãe movimentos e as gestões que se processam
para precipitar a decisão. Em função áêsse
estímulo é que ãeverão se conhecer nas pró-ximas horas pareceres juríãicos que fixem a
interpretação que atribui ao Vice-Presiãente.
da Republica o ãireito áe presiâir o Congresso
Nacional.

Quanto ao segunão item áas preocupa-
ções políticas, o Marechal Costa e Silva já deu
um passo para aliviar a tensão nas bancaâas
parlamentares, com a entrega à Bahia ãe um ¦
Ministério áo seu Govêmo. Estava previsto
para ontem um nôvo encontro no Rio âo Pre-
sidente eleito com o Governaâor Luís Viana ¦
Filho para escolha ão futuro Ministro ãas Co-
municações.

No entanto, se a bancaáa baiana foi tran-
qüilizaãa, persiste uma ampla área ãe ães-
contentamento politico no Congresso, ante aconstatação áe que a escolha do pessoal ão,
segunão escalão também não se faz com vis-tas à composição política e partidária. Oscritérios ^continuam a ser fechados e as áe-bisões vão senão tomadas à margem da in-
fluência áas representações parlamentares
que aspiravam a ter um pé no Governo.

Peritos no diagnóstico ãas crises ão pie-nário ãa Câmara identificam nesse áescon-
tentamento a causa ãas dificuldades com quese vêem às voltas os líderes para constituição
áas Comissões permanentes âa Câmara e adistribuição áas suas presidências.
O MDB na "frente ampla"

A tese defendida pelo Senador Josafá Ma-'rinho ãe que o MDB deverá ingressar embloco na frente ampla vai senão amplamen-
te triunfante dentro ão Partido, segunão in-
formava ontem o Sr. Renato Archer em se-
guida a uma série de entendimentos no Par-tido ãa Oposição. O Sr. Martins Rodriguesconcorda com a sugestão e entenãe que o in-
presso ão MDB em bloco na frente facilita asolução áe casos pessoais, entre os quais citouo ão Sr. Amaral Peixoto que, não tenâo obje-
ções a acompanhar o Partião, não se ãeslo-caria sozinho para um movimento sob a liâe-rança ão Sr. Carlos Laceràa.

Com relação ao encontro áo Sr. CarlosLaceràa com o Senaãor Carvalho Pinto, foitransferido para depois ãa posse presidencial,ãesãe que o Senaãor paulista pretenãe aqui
permanecer até aquela data, embora se pron-tificasse a uma viagem especial ao Rio se oSr. Carlos Lacerda julgasse conveniente.
Definição da "Guarda Vermelha"

Circula entre os ?nembros parlamentaresda Guarda Vermelha um documento por' en-
quanto reservado ãe definição áos objetivos
políticos ão movimento. As iãéias gerais aês-se documento aludem à conveniência ãe com-
pattbilizar a presença áos militares no pro-cesso político, o que áesãe logo confirma a in-umidade da Guarda com elementos fardados.A Guarda, ãe resto, vai-se entrosando rà-
piãamente na cúpula.áo futuro Governo, onãealguns Ministros já identificaram a sua po-tencialidaãe como instrumento ãe mobiliza-
çao política para o futuro próximo.
A procura de um Sócrates
_ Depois ãe conversar com elementos âaGuarda Vermelha, o Sr. Gustavo Capanema
foi interpelado pelos repórteres:Estão lhe pedindo ajuda?

O Sr. Gustavo Capanema respondeu:Não, eles estão procurando o seu Só-crates.
E acrescentou:

É preciso esperar para atirar. Só quan-áo surgirem no horizonte silhuetas áos pri-meiros astros é qüe poderemos pegar em ar-mas e atirar, isto é, organizar a ação objeti-va. Até lá, só é possível dar tiros áé festim.
Carlos Castello Branco

Costa e Silva assiste hoie
em Porto Alegre aos funerais
de irmão vítima de enfarte

Porto Alegre (Sucursal) — O Presidente eleito Costa e
Silva chegou ontem às 16h20m nesta Capital para assistir
hoje às 9 horas aos funerais de seu irmão mais velho, An-
tônio Costa e Silva, que morreu vítima de enfarte no Hos-
pitai dos Servidores Públicos Ernesto Dorn.les, ao se sub-
meter a uma intervenção cirúrgica.

O Marechal Costa e Silva rumou diretamente para a
capela onde está sendo velado o corpo de seu irmão, em
companhia do Governador Peracchi Barcelos e várias auto-
rldades. Acompanharam o Presidente eleito na viagem o
General Jaime Portela e três capitães. Como o enterro só
será realizado hoje às 9 horas, está previsto para as 10 o
regresso ao Rio do Marechal Costa e Silva.

Medicina até o quinto ano. Há
dias estava internado no Hos-
pitai dos Servidores Públicos
Ernesto Domeles se preparan-
do para, uma intervenção ci-
rürgiça e morreu durante ela.

O Governador Perachi Bar-
celos, com a chegada do Maré-
chal Costa e Silva a esta Ca-
pitai, adiou por algumas horas
sua viagem ao Rio, tendo re-
servado passagem em um avião
ria Varigque sairá às 12 ho-
ras. O Presidente da Assem-
bléia gaúcha, Deputado Carlos
Santos, assumiu o Governo do
Estado, sendo esta a primeira
vez que a oposição governa o
Rio Grande do Sul desde mar-
ço de 1964.

Campos repele na Câmara
acusações ao Governo de
beneficiar-se com dólar

Brasília (Sucursal) — o Ministro do Planejamento,
Sr. Roberto Campos, respondendo ontem na Câmara às
acusações de que as autoridades estariam envolvidas na
especulação do dólar, negou fundamento a tais denúncias,
explicou a politica monetária do Governo e terminou di-
zendo que "em janeiro de 1967 não houve, praticamente,acréscimo na compra de moedas estrangeiras".

O Ministro Roberto Campos compareceu à Câmara poriniciativa do 'próprio Presidente da República, conforme
revelou o líder do Governo, e baseou seu depoimento em
documento elaborado pelo Ministro da Fazenda, Sr. Gou-
veia de Bulhões, não sendo aparteado pela Oposição, que

Senado rejeita Chefe do %
Gabinete de Medeiros para
cargo de juiz em Brasília

Brasília (Sucursal) — O Senado deu Início, em sessão
extraordinária que realizou ontem de manhã, à apreciação
das 80 mensagens do Presidente da República indicando
nomes para os cargos de juiz federal nos Estados, rejei-
tando, por 24 votos a 23, a escolha do Sr. Gutemberg Lima
Rodrigues, Chefe do Gabinete do Ministro Carlos Medeiros
para juiz na Capital Federal.

A rejeição dessa indicação se deu a despeito dos es-
forços realizados pelos Srs. Daniel Krieger e Enrico Resen-
de, justificada pela deficiência do curriculum apresentado

QUEM FOI

O Sr. Antônio Costa e Silva,
irmão mais velho dos Costa e
Silva — Artur, Riograndino,
Emanuel e Romualdo —, fale-
ceu aos 70 anos, e vivia, como
aposentado da Secretaria da
Fazenda, onde foi Chefe de
Gabinete durante a gestão do
Secretário Válter Jobim. Dei-
xa mulher, Sr.a Maria Costa e
Silva, e uma filha solteira,
Eneida.

Formado em Odontologia pe-la Universidade do Rio Grande
do Sul, o Sr. Antônio Costa e
Silva exerceu ai profissão na
Capital gaúcha e em várias ci-
dades do interior, tendo feito

"^^.^ollYJl.1^0-^1^03^? f imprensa considerando ao Senado sobre o indicado, contra cuja nomeação se pro-- --„-„.„_ ... ......... nunciaram 
diversos senadores, como os Srs. Aurélio Viana

e Oscar Passos.

"inócua" a argumentação do titular do Planejamento.
SEM DEBATES

Ministério é convocado
para reunião ainda hoje

Antes de embarcar para Pôr-
to Alegre, onde foi assistir aos
funerais de seu irmão, o Ma-
rechal Costa e Silva convocou
todos os seus ministros paraum encontro ãs 16h30m de ho-
je, em local que está sendo
mantido em segredo, mas po-
dera ser a sua residência ou o
próprio escritório político, em
Copacabana.

Um assessor do futuro Presi-
dente esclareceu que o encon-
tro destina-se a debater, em
caráter preliminar, vários pro-
blemas ou planos já estabeleci-
dos para a administração a ins-
talar-se no próximo dia 15.
ENTROSAMENTO

A reunião permitirá a troca
de pontos-de-vista dos futuros
ministros e o entrosamento da
equipe que subirá ao Poder. O
interesse do Marechal Costa e
Silva é tomar conhecimento, de
forma sumária, dos planos de

cada um, submetendo-os ao
debate dos demais. O encontro,
porém, dependerá do estado de
espírito dó Presidente eleito,
que voltará hoje ao Rio, logo
depois do sepultamento do ir-
mão.

Todos os auxiliares diretos
do futuro Governo estão con-
vocndos para a reunião, mas há
possibilidade de alguns íalta-
rem, como o Deputado Rondon
Pacheco, próximo Chefe da Ca-
sa Civil da Presidência, que
está íora do Rio.

ADIAMENTO

• A comissão da turma de As-
pirantcs a Oficial de 1921, da
Escola Militar do Realengo,
encarregada da realização de
um almoço em homenagem ao
Marechal Costa e Silva e sua
mulher, decidiu adiar a mani-
festação sine-die, "por motivos
de ordem superior".

Filinto diz que Pedrossian
agora irá à Justiça para
defender-se das acusações

Um pouco decepcionado pelaausência- de debates, o Minis-
tro Roberto Campos, respon-
dendo a uma indagação do
Deputado Rui Santos declinou
os nomes dos que sabiam da
reforma cambial: o Ministro
da Fazenda, Otávio Gouveia
de Bulhões; o Presidente do
Banco Central. Demo Noguei-
ra; o Presidente do Banco do
Brasil, Luís de Morais Barros,
e os diretores do Banco Cen-
tral, Casimiro Ribeiro, Aldo
Franco e Antônio de Abreu
Coutinho.

Em seguida, disse que a es-
peculação cambial é apenas
uma das variantes de espe-
oulação, "fenômeno inevitável,
sob certos aspectos desejável,
da economia capitalista", ci-
tando que há especulação na
Bolsa de Valores, nas Bolsas
de" Mercadorias e lembrando
que "a especulação cambial é
típica dos ipaíses dc moeda ins-
tável".

Em seguida, perguntou "qual
o problema ético a analisar?"
e disse que "existiria proble-
ma ético se alguma autorida-
de, ou várias autoridades, mu-
nidas da informação sobre a
data precisa da desvaloriza-
ção, a tivesse comunicado em
segredo a especuladores que,
comprando a moeda no último
momento, teriam lucros, mas
nada indica que isto tenha
ocorrido".

TAXA FLUTUANTE

Ao Deputado Daniel Faraco
— que indagou a razão pela
qual o Govêmo mantinha fixa
per muito tempo a taxa de
câmbio — o Ministro afirmou
que o sistema, da taxa flu-
tunnte apresenta grandes atra-
tivos, porém já foi tentado no
Brasil, em breves períodos, sem
grande êxito, "como ocorreu
após a Instrução 204, no Go-
vêrno Jânio Quadros, quando
operamos algum tempo numa
taxa cambial flutuante, em que
não havia propriamente desva-
lorização decretada pelo Govêr-
no e sim desvalorização que
deflui das forças do mercado".

Brasília (Sucursal) — Depois de entrevistar-se com o
Presidente Castelo Branco, ontem à tarde, o Senador Filin-
to Müller afirmou que o seu amigo e correligionário Pedro
Pedrossian, Governador de Mato Grosso, está satisfeito com .-
o ato que o demitiu da Estrada de Ferro Noroeste, "porque Acrescentou que isso só é real
terá oportunidade agora de.se defender na Justiça das mente viável em sistemas que
falsas acusações que lhe são imputadas". '" "' l"

O Sr. Filinto Müller observou que não restava ao Pre-
sidente outra alternativa senão aquele despacho dado ao
processo do Governador, tendo em vista o parecer da Pro-
curadoria-Geral da República, calcado no relatório do Mi-
nistro Juarez Távora. Na sua opinião, "a demissão foi re-
vestida de excessiva publicidade — devido talvez ao cargo
de Pedrossian —, mas tudo será esclarecido devidamente
na Justiça".

gozam de um certo grau de es-
tabllidade.

ESPECULAÇÃO

AS ACUSAÇÕES

líder do Governo no Sena-
do explicou que as quatro
acusações contra a administra-
ção do Sr. Pedro Pedrossian
são as seguintes:

— Acusação de corrupção,
por ter auxiliado, com dinheiro
da estrada de íerro, obras de
restauração do prédio da Cã-
mara Municipal de Bauru;

— Acusação de corrupção,
por ter auxiliado a construção
do estádio de futebol de Bau-
ru;

— Acusação de corrupção,
por ter ordenado o enrocamen-

to (proteção de pedras) da ba-
se da Ponte Eurico Dutra, que
passa sóbre o Rio Paraguai;

4 — Acusação de subversão,
por ter ordenado a cessão de
prédios desocupados, de pro-
priedade da ferrovia, a uma
associação de sargentos e uma
associação de estudantes em
Araçatuba.

Lembra o Senador Filinto
Müller que o Sr. Pedro Pedros-
sian não agiu em proveito pró-
prio e que outros benefícios,
quando concedidos aos bata-
Ihões militares locais, foram
recompensados com a Medalha
do Pacificador.

— A primeira grande espe-
culação cambial em 66 — es-
clareceu o Ministro — foi nos
meses de fevereiro e maio.
Venderam-se neste período USS
127 milhões. Não ocorreu a des-
valorização e os especuladores
fizeram uma imobilização
inútil. A segunda onda espe-
culativa foi em junho, no mès
de julho houve a venda de US$
115 milhões. A terceira foi em
novembro, quando se havia
completado um ano da desva-
lorização anterior, e vende-
ram-se USS 116 milhões. A
quarta corrida cambial foi no
íim de novembro: USS 120 mi-
Ihões. A última antecedeu à
desvalorização de fevereiro. Foi
a especulação cambial do mê_
de janeiro, quando foram v.n-
didos USS 133 milho.:. Verifi-
quem, portanto, que, 15 meses

após a última desvalorização,
quando já havia razões de so-
bra para se antecipar que uma
desvalorização era inevitável,
porque as exportações já esta-
vam sendo contidas, porque os
importadores já .se estavam
apressando para importar e por-
que os investidores estrangei-
ros já estavam retendo um
pouco o ingresso de capital.

Acrescentou que "quinze me-
ses após a última desvaloriza-
ção, o montante vendido no
mês de janeiro foi de US$ 133
milhões, apenas mais US$ 6 mi-
Ihões do que em semelhante pe-ríodo em 1966" e recomendou
que várias Comissões de Inqué-
rito fossem solicitadas "para
apurar o prejuízo que o Govêr-
no causou aos especuladores",
no ano passado.

PONTOS BÁSICOS

São os seguintes os pontos
principais do documento pre-
parado pelo Ministro da Fa-
zenda, Sr. Gouveia ds Bu-
Ihões, e lido na Câmara peloMinistro Roberto Campos, pa-ra explicar as medidas adota-
das pelo Governo:

1) Conhecendo o público a
orientação do Governo, sabe-
dor de que o cmzeiro é moe-
da de valor único, tanto no
mercado nacional como no
mercado internacional é natu-
ral que êste público, ao acorn-
panhar a evolução dos preços,
pressentisse a modificação cia
taxa cambial.

2) O simples íato de o pú-blico contar com os ajusta-
méritos da taxa, de câmbio
afasta a presunção de segré-
dos revelados, quando se prê-sènciá um movimíiito de com-
liras de moeda estrangeira.
Per ser tradicional o aprovei-
lamento de' uma seqüência de
feriados para a modificação da
taxa de cambio, dada a defi-
ciência de nossas comunica-
ções, é comum a compra de
moeda estrangeira em íins de
semana e, ainda mais, quandose apresenta um feriado con-
jugado com o sábado e do-
mingo.

3) Estacionalmente, o.s meios
de pagamento aumentam no
íim do ano. Se o Governo ti-
vesse modificado a ta:;a cie
câmbio em outubro, .•riov_mb.ò
ou dezembro teria evitado vá-
rias fins <le semana de espe-
culação. Mns, em plena fase
de aumento da circulação mo-
netárià, o'ato cambial poderia
comprometer a formação dos
preços. Bastava êsse fato pa-ra desaconselhar a modifica-
ção da taxa no fim do ano e
adiá-la para uma fase de
maior rigor na disciplina dos
meios de pagamento. O enga-
no de oportunidade íõra co-
metido no passado e não se-
ria admissível repeti-lo.

4) Os diretores do Banco
Central,. após o exame da si-
tuação monetária e cuidadosa
análise do comportamento das
exportações que começou a iu-
dicar certo enfraquecimento
em outubro, provocando queda•nas haver.s líquidos no exte-
rior, aconselharam o Governo
â .modificação da taxa d. câm-
bio no curso do mès de ja-
neiro.

APROVADOS

Na mesma sessão íoram
aprovadas as indicações dos
Srs. José Fernando Prado Vas-
concelos, Hamilton Bittencourt
Leal, Atos Gusmão Carneiro e
José Pereira de Paiva para
juizes, respectivamente, em
Sergipe, Guanabara, Rio Gran-
de do Sul e Minas Gerais.

Antes de iniciada a votação,
íoram lidos pedidos do Presi-
ciente da República para reti-
rada das mensagens que indi-
cavam para cargos de juiz-fe-
deral em Pernambuco e Brasi-
lia os Srs. Juarez Távora Fi-
lho e Paulo Távora, filho e
sobrinho do Ministro Juarez
Távora. Para substituir a in-
dicação deste último, íoi apon-
tndo, noutra mensagem, o no-
me do Sr. Oto Rocha, cinta-
do do Deputado Guiihermino
de Oliveira, indicado para juiz-
substituto em Brasilia.

MAIS RECUSAS

Desde muitos anos o Senado
tem aprovado as indicações
que lhe são feitas para postos
importantes da administração,
para cujo preenchimento é no-
cessaria sua concordância. No
Govêmo atual, nenhuma indi-
cação foi repelida, aceitando o
Senado toda escolha, mesmo
quando provoca desagrado em
muitos de seus membros.

Assim, a rejeição da indica-
ção do Chefe do Gabinete em
Brasília do Ministro da Justiça
foi surpreendente e vem sen-
do interpretada como sinal de
que novas recusas se darão na
apreciação das indicações fei-
tas para preencher os cargos
de juiz-fedeial.

RAZÕES

Várias são as razões dessa
expectativa. Primeiro, muitos
sáo os senadores que discor-
dam do preenchimento desses
cargos, de grande importância,
mediante livre escolha. Acham
que para seu preenchimento
deveria ser realizado concurso
público, Isso já garante certa
dose de má vontade na apre-
ciação das mensagens remeti-
.tis ao Senado pelo Presidente
da República.

Por cutro lado, informa-se
naquela Casa que diversas es-
colhas feitas peio Presidente
recaíram-em pessoas que não

são adequadamente indicadas
para os cargos, conforme de-monstra a retirada de algumas
mensagens, íeita pelo próprioPresidente. Algun. currículos
remetidos ao Senado seriam
mais do que deficientes, cons-
trangedores mesmo.

HOSTILIDADE

Em substituição ao nome do 
'

Sr. Guttcmb.rg de Lima Ro-
drigues, cuja indicação parao cargo de juiz federal de Bra-
sília foi rejeitada pelo Senado
por 24 votos contra 23, o Pre-
sidente Castelo Branco subme-
terá agora o nome do bacharel 1
José Bolívar de Sousa, irmão |jde seu amigo pessoal Desem- I
bargador Colombo de Sousa, ll

Embora o Presidente da Re- !
pública não tivesse íeito qu:ii- I
quer .' pronunciamento o.stensi- i
vo sóbre o incidente, no Pa- |lácio do Planalto a rejeição do '
nome do Sr. Guttemberg Ro- i
drigues, que é Chefe do Gabi- :
nete do Ministro da Justiça, ¦
psio Senado. íoi Interpretada '
como um ato de hostilidade ao
próprio Ministro Carlos Medei-
res. . .. s
MAIS UMA RETIRADA

No momento mesmo em quealguns senadores comentavam
a íalta de critério do Presi- i
dente nesse sentido, chegava '
um nôvo pedido do Executivo
para a retirada de mais uma
indicação de nome para juiz
federai; no caso o do Sr. Nas-
ser Bussamba, indicado antes
para juiz- federal substituto em •
São Paulo.

Acmpa.nhahdo êsse nôvo pc-
diclo cie retirada, o Presidente '
fazia outras indicações á Cá-
mara Alta para juizes federais: 

"'
Romeu Rodrigues Silva (Es- '
tado do Rio), Paulo Pimentel :
Portugal (São Paulo), Péricles
Luís Medeiros Prado e Hercílio
Aldo da Luz Colaço (Santa
Catarina) e Euelides Reis
Aguiar (Amapá).

Ao íim da tarde, o Senado *
aprovava mensagens do Presi- '
dente da República indicando
as bacharéis João Peixoto da
Toledo, Gilberto de Oliveira >
Lomaco, Pedro Acioli e Ângelo
Nogueira da Silva para os car- :;
gos de juiz federal ou juiz
substituto, os dois primeiros f
em Minas, o outro cm Alagoas '
e o último no Piaui.

Sarnei consegue da União
NCrf 7 milhões para dar
mais energia ao Maranhão

O Governador José Sarnei assinou, na manhã de ontem,
um convênio no valor de NCr$ 7 000 000,00 (sete bilhões de
cruzeiros antigos) com o Ministério das Minas e Energia
para aplicação através da Companhia de Eletricidade do
Maranhão (CEMASA). j!

Também assinou um convênio com o Banco Nacional
da Habitação, no valor de NCrS 3 000 000,00 (três bilhões de
cruzeiros antigos), para o início da construção de casas .
através da COHAB da Capital maranhense.
CONFERÊNCIA

Impedimento é o último
recurso dos opositores

Luiz Antônio Maciel e Wilson Sanlos

MDB insiste em CPI
para estudar o assunto

Cuiabá — A oligarquia poli-
tica de Mato Grosso, que pre-
tende assumir novamente o Po-
der, está aos poucos se entro-
sando com importantes setores
militares para obter, através da
Assembléia Legislativa, o impe-
dimento do Governador Pedro
Pedrossian e a ascensão de um
interventor, provavelmente mi-
litaa-.

O grande problema consiste
numa saída honrosa para a
ARENA — Partido do Gover-
nador — , que procura adiar
sua decisão por mais alguns
dias e estudar, até que a As-
sembléia Legislativa volte a se
reunir no próximo dia 15, qual
será o melhor caminho a se-
guii\
OS INDÍCIOS

Dois fatos aparentemente
sem importância poderão s_r
indícios de mudança na situa-
çáo política de Mato Grosso: a
visita que o Comandante da
Brigada Mista de Corumbá fèz
ontem ao 16." Batalhão de Cuia-
bá e o pedido ao Ministério da
Saúde, para que devolva uma
placa alusiva à próxima inau-
guraçâo de'um sanatório de tú-'
bereulosos em Cuiabá, para queseja gravada novamente.

O Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Emanuel
Pinheiro (ARENA), afirma queo Marechal Castelo Branco jáassegurou ao Senador Filinto
Müller (ARENA) que a crise es- -
tá definitivamente encerrada no
âmbito federal, não havendo
possibilidade de nova punição.

Quanto à decretação do im-
pedimento, por parte da As-
sembléia, o Deputado Emanuel
Pinheiro afirma que isso só po-
de ocorrer quando o Governa-
dor comete, no exercício de seu
mandato, crimes ou irregular!-
dades previstos em lei.
SEM IMPLICAÇÕES

O Senador Filinto Müller
afirma que a demissão do Sr.

Enviados especiais
Pedro Pedrossian foi de acordo
com o Estatuto dos Funciona-
rios Públicos da União e o ato
está sujeito .à apreciação do
Poder Judiciário.

O Deputado Emanuel Pi-
nheiro esclarece que o relato-
rio encaminhado pelo Ministro
da Viação, Marechal Juarez
Távora, pedia a demissão do
Governador com base no Ato
Institucional n.° 2 — abrindo
chance para a cassação de seu
mandato, sem que o ato pudes-
se ser apreciado pela Justiça—, mas devido a intervenção
do Senador Filinto Müller jun-to ao Presidente da República,
êste reviu o problema e con-
tomou a situação'.

DESCONFIANÇA

Qualquer ação que seja in-
tentnda agora contra o Sr. Pe-
dro Pedrossian — na área da
Assembléia Legislativa —, dei-
xaria o Presidente Castelo
Branco imune â impopular!-
dade cia decretação do impedi-
mento do Governador, como
também o Senador Filinto
Müller não sairia desgastado.

Esta situação leva os cor-
religionáries do Sr. Pedro P_-
drossian à desconfiança de qúe
o impedimento será tentado ha
Assembléia, razão pela qual

seus ' inimigos políticos conti-
nuam atuando naquele sentido.

BOA CONDUTA

O Deputado Emanuel Pinhel-
rò afirma que ao candidatar-
se. o Sr. Pedro Fedrossiair járespondia ao processo admi-
nistrativo existente na Noroes-
te do Brasil.

— Naquela época, o Coman-
dante da 9.a Região Militar,
General Álvaro Panasco Alvim,
passou ao candidato um ates-
tado de boa conduta, afirman-
do não ter conhecimento de
qualquer fato desabonador —
acrescentou o Presidente da
Assembléia mato-grossense.

Embora 19 deputados esti-
vessem inscritos para falar,
sendo 12 do MDB e sete da
ARENA, somente quatro par-
lamentares, todos do Partido
do Governo, fizeram perguntas
ao Ministro, enquanto o MDB,
em um manifesto, reiterava o
seu propósito de constituir uma
CPI para examinar o assunto,
por pretender "depoimentos e
não dissertações".

Precedendo na tribuna o Mi-
nistro dp Planejamento, o Li-
der do Govêmo, Sr. Raimundo
Padilha, repeliu as acusações
do MDB, dizendo que tudo não
passava de uma tentativa de
armar um escândalo, mas ata-
da assim o Governo entende-
ra que as acusações mereciam
pronta e cabal resposta.

MANIFESTO DO MDB

Ê o seguinte o texto do ma-
nifesto do MDB considerando
inócuo o comparecimento do
Sr. Roberto Campos à Cama-
ra dos Deputados:"A Oposição deseja afirmar
que considera inócuo o compa-
recimento cio Sr. Roberto Cami
pos à Câmara dos Deputados,
Até porque, já está sobejamen-
te comprovada a inutilidade cie
tais depoimentos, ante o resi-
mento regulador cias mesmos,
que impede sejam obtidas res-
postas definitivas, ãs indaga-
ções formuladas, deixando-as
na maioria das vezes, â sombra
de sofismas e evasivas, sust?n-
tados por longos e in.onclusi-
vos monólogos

Em outras oportunidades, S.
Ex.a aqui compareceu, de for-
ma espontânea, sugerindo a
oferta de esclarecimentos. Féz,
entretanto, citações, de verifi-
ctição imediata impossível, que
não tlnh a m correspondência
com a realidade.

O MDB náo julga azado,
portanto, o ensejo, para dar
lugar à renovação do debate

sobre a atual politica eco-
nómico-íinanceira, já conde-
nada por seus funestos resul-
tados, sóbre a desnacionaliza-
ção, o empobrecimento nacio-
na!, o desemprego, como indis-
farçáveis efeitos de uma ges-
tão que pesa sobre o nosso po-
vo ce forma penosa e insu-
portarei.

O Sr. Ministro aqui está
porque assim ó desejou. A
Oposição não o convoecu. Veio
pelas mãos do líder do Govêr-
no, a quem a liderança da
Oposição entrega a tarefa, pa-
ra êle certamente prazemeira,
de formular e servir os motes
que o Executivo sente necessi-
dade de glcsar.

A Oposição fixou a instância
em que discutirá o problema.
Julga imprescindível apurar a
procedência do clamor nacio-
nal que se levantou contra
graves irregularidades cometi-
das á sombra da última refor-
ma cambial. Para tanto, soli-
citou a instauração do uma
cemissáò parlamentar, de in-
qjlériíò. A Oposição pretende
depoimentos e não disserta-
ções. E. ua Còmi-sãq, se reser-
va o direito de ouvir a quem'lhe páracer conveniente.

Êste o seu objetivo, e dele
-se afastaram. É a conduta que
lhe impõe a opinião pública
nacicnal, que está reclamando
um total e definitivo esclare-
cimento. Não fugiremos ao
cumprimento desse dever,
quaisquer que sejam as diíi-
culdades a enfrentar, na con-
vicção de que assim estaremos
correspondendo a uma inexo-
rável imposição da consciência
moral de nosso povo.

A Oposição agradece à Pre-
sidência da Câmara a atitude
de equidade parlamentar, res-
guardando-lhe a possibilidade
de primeira inquirição. Decll-
na, entretanto, por antecipa-
ção, e pelas razões expostas,
dessa prerrogativa."

Durante duas horas, o Go-
vernador José Sarnei conte-
rendeu com estudantes do
Centro Maranhense e estabe-
leceu com os técnicos da Casa
dos Estudantes do Maranhão
medidas de estimulo que o
Govêmo emprestará âs enti-
dades maranhenses do Rio de
Janeiro.

A tarde, o Governador José
Sarnei compareceu k soieni-
dade de lançamento do navio
Sáo Bento, construído pelo Es-
taleiro Caneco, que fará o ser-
viço de cabotagem entre o Ma-
ranhão e os grandes centros-
do Sul do País, transportando
principalmente óleo de babaçu.

O cargueiro São Bento deslo-
ca 1 100 toneladas.
PARA O PIAUÍ

Um outro convênio íoi as-
sinado entre o Ministério das i
Minas e Energia c a Centrais!
Elétricas do Piaui S. A. (CE-
PISA), que receberá NCr$ .. .
7 500 000,00 (sete bilhões e
meio de cruzeiros antigos), pa-
ra a execução do Programa de
Distribuição de Energia Elé-,.-
trica do Piaui.

Dentro do plano de eletri-
ficação, a CEPISA construirá
novas redes distribuidoras em
tôdas as cidades do Estado
com mais de mil habitantes,
bem como aumentará o supri-
mento da Capital, Terezina.

Everardo aeusa Negrão de
aliciar votos visando a
alterar sucessão na ARENA

O Deputado Everardo Magalhães Castro acusou ontem
o Governador Negrão de Lima de estar aliciando ou per-
seguindo funcionários públicos, membros da ARENA, para
levar o Marechal Mendes de Morais à presidência da seção
carioca do Partido, em substituição ao Sr. Adauto Lúcio
Cardoso.

O parlamentar considerou incompreensível como o. Sr.
Negrão de Lima "continua a mostrar a mesma incapacida-
de administrativa que sempre demonstrou, deixando o tem-?
po de trabalho para intervir ostensivamente nos proble-.
mas internos da ARENA carioca".

I

Leia Editorial "Suspeita 
Gratuita!

ESTA DECIDIDA

O Deputado Everardo Maga-
Ihães Castro acrescentou que a
sucessão do Sr. Adauto Lúcio
Cardoso já íoi decidida pela
maioria dos membros da Co-
missão Diretora, que indicou o
Deputado Flexa Ribeiro para
Presidente e o Deputado Lopo
Coelho para Secretário-Geral.

— Contudo, luta o Sr. Ne-
grão de Lima para colocar na
Presidência da ARENA o Ma-
rechal Mendes de Moí-ais e, vi-
sando a êsse objetivo, designou
o Sr. Armando Ventura, Asses-
sor da Secretaria Sem Pasta,
para articular o aliciamento de
alguns membros da ARENA
que assinaram a indicação. Al-
guns desses membros são sim-

pies funcionários estaduais que,
estão sofrendo pressões de tõ-[
da sorte. Outros, que n&o são^
funcionários públicos, vêm re-!.
cebendo ofertas de emprego.

íl a corrupção a serviço doa,,
objetivos de quem não sabe
governar a Guanabara. O po-
vo está abandonado pelo Sr.:
Negrão e exposto a uma situa-
ção de insegurança c angústia:"
prédios desabando, famílias ao'..
desabrigo, casas soterradas,,
ruas enlameadas, e o Sr. Ne-
grão de Lima brincando de po-
lítica, usando o bem público e'
aviltando os membros da ARE-
NA, numa tentativa flagrante
de corrupão — finalizou o'
Deputado Everardo Magalhães
Castro.
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Negrão acha caras obras para
evitar novas tragédias no Rio

Após ouvir um minucioso re-
lato de todos os chefes de equi-
pes e diretores de Departamen-
tos da Secretaria de Obras que
estão mobilizados para o estudo
dos problemas das encostas dos
morros, ontem no Palácio Gua-
nabara, o Governador Negrão
de Lima admitiu que o vulto
e o preço desses trabalhos po-
derão, inclusive, prejudicar o
plano de obras de seu Govêr-
no para este ano.

Demonstrando um certo es-
panto com as inúmeras provi-
dências que lhe foram mostra-
das pelos técnicos da Secreta-
ria de Obras, disse o Governa-
dor, dirigindo-se aos repórteres,
que "isto deve ter sido uma
imensa 6Urprêsa para a im-
prensa, pois demonstra que es-
tamos trabalhando em obras
que trarão segurança e tran-
qüilidade à população."

O LONGO RELATO

Após abrir a reunião, infor-
mando que todos os coman-
dantes de equipes e Diretores
de Departamentos da Secreta-
ria. de Obras que sé encontram
itrabalhando no problema das
encostas fariam um depoimen-
to especifico sobre sua parte, o
Sr. Paula Soares passou a pa-
lavra ao Diretor do Departa-
mento de Saneamento, antigo
Departamento de Esgotos Sa-
nitários, Sr. Paulo Costa.

O Sr. Paulo Costa citou as
obras de contenção de encostas
e construção de muralhas, ain-
da em andamento, sob sua res-
ponsabilidade, no Morro do
Pasmado e em diversos locais
da Zona Norte, como os Morros
do Caracol, do Dendê e Inácio
Chaves.

O Diretor do Departamento
de Urbanização, Sr. Joaquim
Chaves, cuja equipe é respon-
sável pela Lagoa, Jardim Bo-
tânico e Gávea, mostrou obras
que estão sendo realizadas na
Rua Major Rubens Vaz, no
Corte do Cantagalo e na Rua
Benjamim Batista, esquina de
Abade Ramos, onde uma íir-
ma particular chumbará as la-
jes que ameaçam cair e cons-
truirá muralhas de concreto.
Os trabalhos serão iniciados

amanhã, e como não foi possf-
vel levar máquinas e material
pesado até a crista, eerá ins-
talado um cabo de aço no pé
do morro, de onde o material
será levado nté em cima.

— Outras obras estão sendo
realizadas nas Ruas Senador
Simònsen e Almirante Gui-
lhobcl, principalmente nos
fundas do edifício n.° 26, onde
será construída uma muralha
pelas proprietários, com fi-
nanciamento da COPEG. Há
também obras previstas nas
Ruas Negreiros Lobato, onde
duas pedras que ficaram ã
mostra com as chuvas, serão
dinamitadas, Ministro Arman-
do de Alencar, construção de
muralha, e favela da Cata-
cumba, remoção de detritos.

O Sr. Joaquim Chaves anun-
ciou ainda. a desinterdição do
Túnel Santa Bárbara para
dentro de dez dias.

MAIS ENCOSTAS
Falou depois o Diretor do

Departamento de Estradas de
Rodagens, engenheiro Segadas
Viana, que prometeu para den-
tro de cinco dias a desinterdi-
ção total da Estrada de Fur-
nas, onde houve ontem um
deslizamento de 50 mil' metros
cúbicos de terra. Disse que a
desobstrução do trecho de bai-
xo da estrada seria concluída
ontem mesmo, e que a da par-
te de cima, mais atingida, le-
varia cinco dias.

Na Rua Comendador Marti-
nell, no Grajaú, foram des-
montados vários blocos de pe-
dras e esvaziada uma lagoa
que estava minando a terra
no pico do Morro do Papagaio.
Ainda na área do 1.* Distrito
de Obras foram realizados tra-
balhos nas Ruas Vitor Meire-
íes e Conselheiro Otaviano, em
Vila Isabel.

O-Diretor do DER prometeu
ainda encerrar os trabalhos de
remoção em Laranjeiras hoje
e disse que as obras de conten-
ção, por exigirem um estudo
mais prolongado, que está sen-
do íeito com a colaboração da
firma Tecnossolo, levarão mais
tempo.

Anunciou também obras em
Santa Teresa, na Rua Prefeito

João Felipe e Almirante Ale-
xandrino, constando principal-
mente de construção de mura-
lhas e remoção de detritos.

O Diretor do Departamento
de Obras da Secretaria, enge-
nheiro Bandeira de Melo, após
mostrar Inúmeras fotos de ope-
.árias removendo blocos de pe-
tiras na Favela do Matinhc,
no Rio Comprido, passou para
Copacabana, onde obras some-
lhantes estão sendo realizadas
na Ladeira Ari Barroso e Ruas
Euclides da Rocha, Mascare-
nhas de Morais, Toneleros e
Pompeu Loureiro.

Na Rua Epitácio Pessoa, nn
Lagoa, perto do número 1134,
a encosta do morro já foi Íim-
pa e retirados dois blocos de
pedras; na Rüa Negreiros Lo-
bato foram tirados 15 blocos
e na Rua Sacopã, além da re-
tirada de pedras, trabalha-se
na limpeza da ladeira.

Na Rua Goulart, na Tijuca,
foi segura com uma injeção de
850 sacas de cimento uma pe-
dra de 900 toneladas, que amea-
cava desabar atingindo 30 ca-
sas. Foram realizadas também
obras de chumbagem da en-
costa.

A VEZ DA TÉCNICA

O Diretor do Instituto dc
Geotécnica. engenheiro Ronald
Young, fêz ao Governador Ne-
grão de Lima, com n ajuda de
fotos e gráficos, uma ampla
reconstituição das obras, prin-
cipalmente as de antes dos
desabamentos dêste ano.

Citou obras na Rua Santo
Amaro, Dr. Noguchl, em Ra-
mos, na encosta da Raia Vis-
conde de Paranaguá, na La-
deira do Castro, em Santa Te-
resa, na Run Euclides da Ro-
cha, cm Copacabana, na Es-

| trada Grajaú—Jacarepaguá e
no Morro do Arrelia, no An-
daraí.

Disse o Sr. Ronald Young
que na Avenida Epitácio Pes-
soa, no Morro do Cantagalo,
somente. a instalação para a
retirada .de uma ipedra quo
ameaça arrasar a Praça Eugê-
nio Jardim custará NCr$
149 000,00 (149 milhóes de cru-
zeiros antigos).

Comício pedirá renúncia do Governador
O Dejiutado Mauro Maga-

Ihães anunciou ontem, que co-
meçou a organizar um comício,
para a segunda quinzena de
abril, no Jardim do Méier, com
a finalidade de iniciar campa-
nha popular pedindo a renún-
cia do Governador Negrão de
Lima.

_ pensamento do Deputado
Mauro Magalhães congregar
todos aqueles que estão des-
contentes com o atual Governo

e tentar, assim, convencer o Sr.
Negrão de Lima a abandonar
o cargo.
EM ABRIL

O comício que contará com
a presença de deputados esta-
duals e federais, além de re-
presentações de diversas cias-
ses,' será precedido de ampla
campanha de opinião pública,
mostrando a necessidade de
substituição do Governo como

única alternativa de sobrevi-
vencia para o Rio de Janeiro.

Alertado por amigos, ontem,
da necessidade de permissão
policial para que o comício pos-
sa ser efetivado, o Deputado
Mauro Magalhães afirmou quo"normalmente a Polícia de Ne-
grão,não irá permitir este co-
mício. Porém, o povo não se
furtará de comparecer, a fim
de solicitar a renúncia do Go-
vernador".

Remoção em Laranjeiras no fim
O trabalho de remoção dos

escombros dos prédios desaba-
dos no Jardim Laranjeiras ter-
minará hoje, pois os engenhei-
ros do DER concluíram ontem
que V já estainos escavando no
taludéque servia de base aos
edifícios", restando somente
poucos metros cúbicos de en-
tulho aqui na base para remo-
•ver, trabalho que deverá ter-
minar até o íim da tarde.

Quanto aos corpos das 36
pessoas que ficaram soterradas
e não íoram descobertas as
perspectivas são de que não
serão localizados. Os engenhei-
i-os acreditam que "todos •_
que poderiam ser achados ío-
ram retirados, resta a espera n-
ça de que nenhum tenha Ido
junto com o entulho". Essa es-
perança íoi desmentida dias
atrás pelo achado de um ante-

' braço e sua mão entre o entu-
liio depositado no aterro do
Parque do Flamengo.

- O Administrador Regional de
Botafogo, Sr. Jorge Avelino,
não aparece no Jardim Laran-
jeiras há dias e os poucos bom-
beiros que ainda permanecem
estão Impossibilitados de con-
tinuar as buscas porque o tra-
balho está restrito à ação da.
escavadeira que enche os ca1-
minhões com o entulho na Rua
General Cristóvão Barcelos e
ao trator que está sobre o lo-
cal onde existiam os edifícios,
empurrando o entulho para
baixo.

Enquanto o DER se prepara
para "concluir o trabalho de
remoção e entregar ao Depar-
tamento de Limpeza Urbana o
trabalho de limpeza da Rua
Cristóvão Barcelos", os enge-
nheiros do Estado, encarrega-
dos de dinamitar as pedras que
ainda ameaçam as edifícios nú-
meros 535, 555, 578 e 586, da
Rua Belisário Távora e outros
três da Cristóvão Barcelos, em-
baixo, até ontem ainda não

500 metros da Estrada das Furnas
rA MA SITUAÇÃO

tinham decidido quando con-
cluirão o serviço.

Os edifícios, apesar de nada
terem sofrido quando rolou a
pedra que destruiu a casa da
família Coimbra Bueno'e de-
pois os dois edifícios, soterran-
do mais de 150 moradores, ío-
ram interditados e evacuados"até que o trabalho de remo-
ção das pedras acabe e 6 pe-
rigo passe". Faz quase 20
dias. que os moradores estão,
íora de seus lares à espera de
providências concretas do Go-
vêrno, qvte se limitou a contra-
tar os serviços de empreiteiros
particulares 

'— 
que até agora

nada fizeram à não ser períu-
rar as pedras para dinamita-
las, mas não concluíram o tra-
balho — obrigando os 700 mo-
radares evacuados a pedir so-
corro de parentes e amigos ou
morar em hotéis, pois todos são
unânimes em se recusar a vol-
tar "enquanto existir perigo
para nós e nossos íilhos".

Uma avalancha de terra de
seis mil metros cúbicos desceu
ontem do morro sobre n Estra-
da das Furnas, na altura da lo-
calidade denominada Mato Al-
to, obstruindo cerca de 500 me-
tros da rodovia, soterrando
parcialmente um caminhão e
destruindo uma Vespa-Car que
passava no momento.

Odilon Araújo da Silva, pilo-
ío da Vespa-Car, e seu acom-
panhante Moisés Gomes de
Oliveira, quando perceberam a
avalancha abandonaram o vei-
culo e conseguiram escapar
ilesos. Em seguida, registra-
ram a ocorrência no Posto Po-
liclal da Barra da Tijuca.

PREJUÍZOS

Com o deslizamento do mor-
xo, íicou interditado o acesso

Este prédio da Praia do Russel está ameaçado, maf o Governo do Estado não faz nada

O PERIGO NO CAMINHO

As Calçadas da Rua Joaquim Soares, cm Piedade, estão cheias de perigosos buracos

TRABALHO PARA TODOS /¦¦¦.-¦¦

Nd Hua liorja Reis ate as crianças e os velhos removem a sujeira deixada pela chuva

A ESPERA BO MILAGRE

às Furnas e à Barra da Tiju-
ca. A região ficou ainda sem
luz e sem telefones, pois a ava-
lancha derrubou os postes da
Light e da CETEL.

Segundo o engenheiro Lessa
Aboim, cuja empresa, Compa-
nhia T- Lessa Aboim, realiza-
va no local um trabalho parn.
evitar novos deslizamentos, a
desinterdição da Estrada das
Furnas somente se dará dentro
de lã dias, se o trabalho íôr
eficiente.

Duas escavadeiras Bucyrys-
Erie e um trator Caterpllar ío-
ram bastante danificados pela
avalancha, que não causou, se-
gundo as autoridades, nenhuma
morte.

Moradores da Mal. Rondou
já pensam até em mudança

Moradores da Rua Marechal
Rondon, em São Francisco Xa- '
vier, estão procurando outros
locais pnra residir, porque vá-
rias pedras, pesando centenas
de toneladas, estão prestes a
rolai1 morro abaixo, onde es-
tão localizadas dezenas cie re-
sldências pertencentes a uma
vila, situada no número 477,
sem que as autoridades do Es-
tado tomem qualquer provi-
dência, apesar de já terem si-
do feitas diversas tidvertên-
cias.

Moradores do local informa-
ram ontem ao JORNAL DO
BRASIL que essas pedras es-
tão ameaçando aquelas casas
há mais de um ano — desde
o temporal de janeiro do ano
passado, sendo que algumas
delas já chegaram a se des-
locar alguns metros, estando,
agora mais próximas dá riban-
ceira formada de rochas.

SEM PROVIDÊNCIAS

Segundo disseram, no ano
passado foram feitos várias pe-
didos para vistoria daquela
área no Instituto de Geotécni-
ca, sendo enviado um enge-
nheiro, que constatou o peri-
go, "mas não passou disso,
uma vez que nenhuma provi-
dência concreta foi tomada pe-
las autoridades". Enquanto
isso, várias pedras continuam
se deslocando, com possibüida-
de- rolarem e atingirem de-
zenas de residências, bastando
para isso uma chuva mais per-
slstente.

As providências estão sendo
tomadas pelos próprios mora-
dores da vila residencial, que
já se reuniram, a íim de acer-
tar detalhes para a contrata-
ção de uma firma particular
especializada nesses traba-
lhos. Os chefes de família es-
tão dispostos a pagar qualquer
importância para livrar aque-
la área de possíveis cntâstro-
íes. Pretendem eles sé reunir
novamente, até o próximo do-
mingo, para acertar os deta-
lhes finais da chamada "cola-
boração entre amigos".

Os moradores, em sua maio-
ria, são proprietários daquelas
residências, mas, segundo suas
mulheres, estão dispostos a
abandonar o local e morar em
um outro onde não haja pe-
rigo, caso as autoridades esta-
duais não tomem as devidas
providências ou o plano de
entregar a uma íirma parti-
cular não dê certo, uma vez
que o preço cobrado vem sen-
do considerado muito alto.

AMEAÇA

Moradores das Ruas Conse-
lheiro Otaviano c Luís Barbosa,
em Vila Isabel, reclamam a
visita de geólogos do Instituto
de Geotécnica ao local, onde
duas grandes pedras suspensas
ameaçam desabar a qualquer
momento, devido ao desliza-
mento de boa'parte de terra
com as fortes chuvas que caí-
ram na madrugada de ontem.

Informaram ainda, ao final
da tarde de ontem, que os mo-
raclores do prédio n° 85, da
primeira rua, e do n.° 160, da
segunda, estão dispostor a dei-
xar seus apartamentos no ca-
so de se registrarem novas
chuvas idênticas, pois o tra-
balho de remoção das pedras
por uma firma particular vem
sendo íeito de íorma lenta.

RECLAMAÇÃO

Os moradores do edifício da
Praia do Russel, n.° 344, quo
no dia 17 do mês passado foi
tomado de assalto por solda-
dos da Polícia Militar e inter-
ditado pela ameaça de desaba-
mento de uma casa da ladeira
da Glória, irão às 6 horas da
manhã de hoje protestar junto
a residência do Governador
Negrão de Lima pelo descaso
com que são tratados _ pela
Incperâncla do Governo, que
at. hoje só mandou os mora-
dores desocuparem o prédio.

A maioria dos moradores
ainda continua residindo no
edifício Nossa' Senhora do Ou-
teiro, justificando sua perma-
nência com o fato de que não
têm onde se alojar, enquanto
o Estado nada faz para impe-
dir uma posivel catástrofe, li-
mitando-se apenas a ameaçar
os que lá estão e, a alarmar
pessoas que não têm meios
para solucionar o problema.

PROVIDÊNCIAS

Quando o repórter do JOR-
NAL DO BRASIL chegou ao
local, onde já ocorreu alguns
deslizamentos de terra e con-
seqüentemente a queda de uni
grande muro e a metade do
quintal da casa n.° 228 da La-
deira da Glória, uma comissão
de moradores, constituída prin-
cipalmente de mulheres, antes
de começar a explicar o que
vinha e vem acontecendo no
prédio desde a madrugada de
17 de fevereiro, afirmou:

Antes de qualquer lamú-
ria, queremos providências. Ê
impossível deixar as coisas co-
mo estão — disse a Sra. Zélia
de -Lurde3 de Barros Falcão
de Lacerda —, pois a cada dia
que passa ficamos mais teme-
.osos quanto â nossa sorte. Na
madrugada de 17 de fevereiro
íomos alarmados e acordados
pelas soldados da Policia Mili-
tar, para que desocupássemos
o prédio imediatamente, pois
havia perigo de uma tragédia.
Uma casa np alto da Ladeira
da Glória, muito velha, estava
na iminência de desabar. Par-
te dela já tinha desabado e
atingido o andar térreo do pré-
dio, desalojando alguns mora-
dores, que passaram a dormir
no corredor e a tomar suas
refeições nas casas dos vizi-
nhos. A intranqüilidade é total,
tnas até hoje nada íoi íeito..
Alguns moradores se mudaram
para casa de parentes. Outros
mais afortunados para hotéis,
e a maioria está em desespero.

Nós vamos acordar o Go-
vernador, que certamente es-
tara dormindo tranqüilamente
na sua casa sem perigos e bas-
tante guardada para que ela
assista a um espetáculo depri-
mente — nós todas mães de-
famílias desesperadas em bus-
ca de uma solução para a vol-
ta à normalidade — afirmou a
Sr." Zélia de Lurdes de La-
cerda.

O que queremos e isto de-
ve ficar bem claro — disse a
viúva Iria Temporlm de Oil-
veira — é a demolição da casa
que ameaça desabar. As pro-
prietárias, Sras. Elvlra e Ce-
cília Leitão da Cunha, ató
hoje não apareceram no local
para tomar nenhuma provi-
dência. A casa vive abandona-
da e mesmo no seu abandono
traz a intranqüilidade e a
apreansão a inúmeras fami-
lias. Mais de 500 pessoas pode-
rão ser atingidas, quando es-
tiverem no trato diário de seus
afazeres, preparando refeições
para as crianças ou mesmo
dormindo apreensivas. Inúme-
ras pessoas, principalmente
nós, mulheres, dormimos ves-
tidas e prontas para qualqner
incidente. Soubemos que íoi
ventilada a hipótese de se
mandar construir um outro
mmo para substituir o desmo-
ronado, mas Isto não adianta.
O próprio aspecto da casa, sua
localização, abandono por par-
te dos proprietários, já consti-
tuem motivos mais do que su-
ficientes para uma providên-
cia enérgica. Vamos tentar
acordar o Governador e íazê-
lo visitar o local e usar dos di-
reítos que lhe íoram conferi-
dos (êle é o Governador, não
é?) pára usar sua autoridade

A casa em questão está de-
sabitada e vem sendo admlnls-
trada pela Administradora
Proença Companhia Silva Cos-
ta Ltda., Engenharia • Cons-
trações.

Povo limpa ruas porque
o Governo está parado

O Governador Negrão de Lima ouviu os engenheiros da SURSAN e ji-ou surpreso

A inércia do Governo do Es-
tado está íazendo com que fa-
míllas inteiras — até crianças
— sejam obrigadas a tirar das
ruas a lama e os detritos que
com qualquer chuva de verão
Invadem sues casos, como acon-
teceu ontem, por exemplo, em
diversos subúrbios da Central,
a região mais atingida pela
chuva da madrugada."

Velhos, senhoras e crianças
limpavam ontem as ruas de
Piedade, Rocha, Riachuelo,
Méier e São Francisco Xavier,
totalmente enlameadas. A re-
volta era total contra o Depar-
tamento de Limpeza Urbana,
que amontoa toda a lama nas
calçadas e muitas vezes nem a
recolhe. Por isso, ela volta sem-
pre a entupir os bueiros, quan-
do chove.

LIMPEZA EM FAMÍLIA

Na Rua Borja Reis, no En-
cantado, que está pràticamen-
te encoberta pela tema, Dona
Cecília da Silva Azevedo e seus

íilhos, Lúcia de 5, Lucllene da
4, e Lúcio de 3 anos, residen-
tes na casa 530, trabalhavam
ativamente com rodos e vassou-
ras, retirando e lama e os de-
trltos que se acumularam na
calçada e no quintal da casa,

— Isso não é capricho não,
meu senhor — disse D,a Cecília,
— Se cu e meus íilhos não re-
tirarmos a lama, quem 

"o 
fará?

A caçamba de lixo só cqstuma
aparecer por aqui depois de um
dilúvio.

Um pouco adiante, em íren-
te ao n.° 398, onde mora o Ma-
jor-dentista teformado íris Má-
rio Furtado, mesmo doente do
coração e com dois ossos do
braço esquerdo fraturado, tra-
tava de desobstruir um bueiro,
aiixiliado por sua mulher, Do-
na Maria das Neves, ambos
quase atolados na lama.

Desabamento
nos Arcos, pág. 7
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O Conselho
de Cultura

Josué- .Mont elio

Preocupou-se o JORNAL DO
BRASIL, num de seus recentes
editoriais, com o Conselho T?e-
•deral de Cultura, hã pouco iiis-
talado pelo Presidente da Repú-
blica.

Diz um velho ditado que,
quando a esmola é grande, o
pobre desconfia.

O País, ao ver aparecerem
três a quatro dezenas de mi-
lhôes de cruzeiros novos, desti-
nados à reíoVmulaçfio da politi-
c.a do Governo em íace da Cul-
tura, tem razão para descon-
fiar. 

'

Como exerço no Conselho as
funções transitórias de seu Pre-
sidente, na íase de implantação
do novo .órgão, e como me con-
sldero um dos responsáveis de
sua existência (por me ter sido
atribuída a tarefa de lhe dar
estrutura), quero aqui tranq IU-
lizar o JB, quanto ao destino
e aos trabalhos do Conselho
Federal de Cultura.

Num velho filme de Charles
Chaplin, êste é acordado, a bor-
do, por um marinheiro, que lhe
v.sm dizer, aflito, que o navio
fstá afundando: "Ora essal —
responde o cômico, voltando-se
para o outro lado do beliche —
Que é que eu tenho com isso?.
O navio não 6 meu!"

Em lugar de imitar Charles
Chaplin, tratei de vir para o
convés, levado pelo desesperado
empenho de salvar, não apenas
a mim, mas ao próprio navio.

E a verdade é que náo fiz mi-
lagre. Limitei-me a enquadrar
a cultura nos termos da Lei de
Diretrizes e Bases (veja-se o
seu Art. l.°, letra f) e contei
com o integral apoio do Presi-
dente Castelo Branco e do Mi-
nistro Moniz de Aragão para
levar adiante a sugestão de des-
tinar-se ao Plano Nacional de
Cultura um décimo dos recur-
sos previstos pelo Art. 92 da re-
ferida lei.

Com isto, dois objetivos fo-
ram alcançados: revigorou-se
esse artigo, que poderia ser
considerado per emp to pelo
texto da nova Constituição da
República, e colocou-se pela
primeira vez a cultura ao al-
cance das verbas globais da
educação, por ser um dos ob-
jetivos desta, conforme se 16
na Lei de Diretrizes e Bases,"a preservação e expansão do
patrimônio cultural".

Reconheceu o JORNAL DO
BRASIL que "cultura, entre
nós,' ainda é uma aspiração
instintiva, que vive de tei-
mosa".

Abre-se agora para ela uma
nova perspectiva, não apenas
no papel ou no devaneio das
boas Intenções, mas na ordem
prática, com recursos objeti-
vos, à disposição do próximo
Governo. O novo Ministro da.
Educação e Cultura, Deputado
Tarso Dutra, encontra assim
um caminho limpo, por onde
poderá transitar com o seu
programa efetivo de realiza-
ções culturais em termos ver-
dadeiramente nacionais.

Ao contrário do que supOs o
meu jornal (onzo anos aqui
nesta coluna me dão direito
ao possessivo), o Presidente da
República não esqueceu, ao
compor o Conselho, que "cul-
tura é também ciência e pes-
quisa".

Das quatro Câmaras do nô- '
vo órgão, uma se destina às
ciências humanas, também
chamadas ciências da cultura.
Previram-se os convênios com
as Universidades, nesse campo.
E Universidade é, em si, en-
sino e pesquisa. Apenas não
se deu à pesquisa uma posi-
ção de relevo, por já existir,
com esse objetivo preclpuo, um
Conselho Nacional de Pes-
quisas.

Os milhões de cruzeiros no-
vos que se destinam agora à .
Cultura serão mesmo destina-
dos à Cultura, sem políticas
individualistas nem paterna-
lismos demagógicos, c dentro
de planos objetivos, que passa-
rão por êste crivo: as Cama-
ras e o Plenário do Conselho,
além de constituírem tema de
aprovação do Conselho Pleno,
composto pela reunião do Con-
selho Federal de Cultura c do
Conselho Federal de Educação,
sob a presidência do Ministro
de Estado.

No meu relatório de 1964,
ponto de partida para a cria-
ção do atual Conselho, dei ên-
fase especial à preservação •
atualização de nosso patrimô-
nio cultural, amparando-se de
imediato as Instituições nacio-
nais em agonia, como o Museu
Histórico, a Biblioteca Nacio-
nal e o Instituto Histórico.

Em nenhum momento, nessa
dura peleja silenciosa, tive em
mira o.lntsrêsse pessoal.' Acei-
tei um mandato rio Conselho
Federal de Cultura, rehúri-
ciando a outro mandato, em
iguais condições, no Conselho
Federal de Educação.

Confesso que, de muito tei-•mar, já me ia sentindo um
tanto cansado. Agora, depois
de tanta luta, se a nova ini-
ciativa não vingasse, só nave-
ria a solução do poeta: dançar
um tango argentino.

Mas não é isso que vai acon-
tecer.

Carta
do
leitor

Lama na Rubens Va?
Os moradores da Rua Major »

Rubens Vaz, em Copacabana,
enviam um memorial pedindo
? reportr.gem do JORNAL DO
BRASIL para que "constate,
íotogrâficamente, o abandono
a que está relegada aquela via
pública pclo Governo do Es-
tpdo". Na carta, explicam que"desde as primeiras enchentes
do ano a terra acumulada não
foi retirada e agora, com qual-
quer chuvinha, tudo rira um
Imenso lodaçal, além de cons-
tltulr-se num permanente ío-
co de proliferação de mosquitos
e mau cheiro".
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Planejamento Agrícola
Durante o Governo do Marechal Castelo

Branco não conseguiu o Ministério da Agricultura
libertar-se da sua velha condição de enjeitado da
Administração Pública. Os líderes do movimento
de março, que se propunham mudar muitas coisas
neste País, deixaram-no no mesmo lugar, subme-
tido aos mesmos critérios e relegado à desimpor-
tância de sempre. Pela Pasta passaram três titula-
res, mas nem por isso a administração dos nossos
problemas agropastoris conseguiu alçar-se da ro-

' tina estéril e melhorar a sua imagem.
Dos três Ministros do Governo Castelo Bran-

co, o Sr. Nei Braga era sem dúvida o que reunia
melhores condições para reformar e dinamizar o
setor, O çx-Governador do Paraná, entretanto, ali
passou meteòricamente, apenas fazendo hora para
disputar miia cadeira no Senado. O que o antece-
deu, Sr. Hugo Leme, constituiu o caso único de
fracasso oficialmente reconhecido pelo Governo; e
quanto ao Sr. Severo Gomes, que completa o trio,
tudo indica que se limitou a ocupar a vaga para
atender às injunções do íormalismo administrati-
vo, já que a cada Ministério deve corresponder,
uin Ministro.

Ninguém ignora, entretanto, que o desacerto
resulta menos da capacidade dos Ministros do que
da própria natureza do Ministério. O seu progres-
sivo esvaziamento vem de longe, através de cria-
ções administrativas paralelas e até conflitantes.
A política agrícola nacional foi pulverizada em
numerosos comandos e execuções. O vasto aranhol
se compõe hoje de órgãos como o IBRA, o INDA,
a SUNAB, a CIBRAZEM, a COBAL, a Carteira
de Crédito Agrícola do Banco do Brasil, etc, cada
qual atuando segundo critérios específicos e sem

qualquer preocupação de entrosamento. Isto ocor-
re num país ainda essencialmente agrícola, que
retira 50% de sua receita cambial — da sua prin-
cipal fonte de investimentos, portanto — de uni
único produto da terra, o café.

Sob o Governo Costa c Silva, o Ministério da
Agricultura não estará entregue a um especialista
no setor, nem mesmo a quem tenha convivência
com o problema nos aspectos típicos da lavoura
e da pecuária. Todavia, a administração do Sr.
Ivo Arzua não estará condenada só por essa ina-
dequação de origem, bastando ter em conta que
uma política agrária envolve matérias além da
competência dos agrônomos e suscetíveis de serem
conduzidas por qualquer bom administrador, como
a do abastecimento, transportes e outras.

Importante, sim, é que o Sr. Ivo Arzua pro-
cure dar consistência ao seu Ministério, aprovei-
tando para isso a excelente oportunidade da re-
forma administrativa. Neste sentido, espera-se que
o futuro Governo lhe conceda podêres de lideran-
ça para toda a área administrativa da agricultura,
em vez de entregar cada setor a influências auto-
noinas e intocáveis. .

Até aqui; temos querido aumentar a nossa pro-
dutividade agropecuária praticamente na base dos
favores da natureza ou então por via de estímulos
artificiais e discriminatórios) que na verdade só
conseguem agravar o custo de vida nos centros dc
consumo. Está faltando tentar atingir esse objetivo
pelos caminhos de uma racional política agrícola,
capaz de gerar outra categoria de lavradores e
criadores, além daquelas que compreendem os
poucos privilegiados e a grande massa de margi-
Balizados da terra.

Centro de Insegurança
0 sol nasce para todos, a chuva para os cario-

cas, a luz e a força são propriedade da Coordena-
cão do Racionamento. Esta raciona, mas não está
coordenando. Prova é que a Associação Comercial
e industrial da Zona Sul (ACISUL) perdeu apa-
ciência e promete uma greve de 24 horas para
a sexta-feira da semana que vem, caso não tenba
suas reivindicações atendidas. É que ainda ontem
o racionamento de Copacabana aumentou sem
mais aquela. Em lugar de ir das 16 às 19 horas,
começou às 14 horas.

O que vemos, assim, por falta de coordena-
ção no racionamento, é que, no País de sindicatos
ile trabalhadores atemorizados demais para irem
à greve, o comércio c a indústria é que planejam
o lock-out. E no entanto o que pede a ACISUL
é pouco. Pede à Coordenação que ou bem faça
seus cortes de luz e força pela manhã, quando o
movimento é menor, ou faça o racionamento com
base nas cotas de quilowatts, como foi feito no Rio
por ocasião da seca nas represas que alimentam
o sistema de energia da Cidade.

É extraordinário como o Brasil em geral e
o Eslado da Guanabara em particular estão des-
preparados para qualquer ação de emergência. O
País fala tanto em segurança nacional porque não
tem nenhuma. E não há Lei de Segurança que a
crie num país em que a chuva interrompe a prin-
cipal via de comunicações entre suas duas me-
trópoles.

E, como sempre acontece agora, no Brasil
desprovido de segurança,, a Guanabara é uma es-
pécie de centro da insegurança. Só a Guanabara

ainda não entrou no novo sistema nacional de
ciclagem e por isso, num instante de crise como
o atual, não pode importar eletricidade de outros
parques. Os trabalhos estão sendo executados, mas
deviam ser complementados por medidas urgentes,
a curto prazo. O resultado é que firmas partícula-
res e até pequenas lojas estão gastando o que não
podem com geradores. E não sabem até quando
durará a emergência, não sabem se algum gera-
dor encomendado não chegará no dia em que a
enigmática Coordenação do Racionamento haja
por bem comunicar que acabou o racionamento.

O aspecto realmente grave da desordem que
reina na distribuição de luz e força à Guanabara
é o do futuro. Ás indústrias que já deram o mau
passo de aqui se instalarem não têm grande es-
coíba, precisam lutar pela sobrevivência. Mas que
efeito tem o descalabro nas indústrias e firmas em
geral que faziam planos de se fixar no Rio? Que
conselho técnico aprovará tais planos?

, A Guanabara é unia cidade-estado que de-
pende de uma alta concentração fabril e comercial
para sobreviver e para começar um dia a expio-
rar a grande indústria que a natureza lhe reservou
e que os homens lhe têm negado: a do turismo.
Porque, se as indústrias dotadas de senso comum
fugirão desta Cidade,.á continuarem as coisas como
estão os turistas não virão jamais.

A verdade, sem retórica e sem exagero, é que,
excluídas as cidades vietnamitas, não existe no
inundo atual nenhuma outra que pareça mais
bombardeada e destruída e sem comunicações do
que o Rio de Janeiro.

Suspeita Gratuita
A modificação da taxa do dólar, na Quarta-

Feira de Cinzas, já porque se aproximava o finaj
do Governo, já por força de uma prevenção tradi-
cional, despertou uma onda de suspeitas em torno
de fortunas legendárias feitas por um círculo de
beneficiários de informações sigilosas. Como era
óbvio, teria de recair sôbre figuras do Governo
a suspeita e, também inevitável, a Oposição se
encarregaria de vocalizar o escândalo.

Fatos concretos não apareceram, como sem-
pre, aliás. Todas as acusações ficam no limbo das
imprecisões de alguém que soube de um parente
ou amigo. É a velha mania brasileira de queimar
etapas na apuração dos fatos e atingir logo a honra
pessoal. Provas, nenhuma. Nem mesmo o conheci-
mento exato das transações feitas no mercado de
câmbio apareceu em números certos. Para difun-
dir suspejtas irresponsáveis, nada melhor do que
a imprecisão.

A Oposição que estréia com o início da le-
gislatura não inovou nada: repete o comportamen-
to habitual aos que estão fora da maioria gover-
namental no Congresso, na ilusão, de que o es-
cândalo dá mais autoridade política do que a
atuação objetiva e impessoal. 0 recurso cediço
à Comissão Parlamentar de Inquérito, câmara de
eco sem resultados práticos, e o ataque à honra
alheia, com desprezo pelas provas, mostra que o
estilo oposicionista se renovou tão pouco quanto
o.s métodos de Governo. Estamos onde sempre es-
tivemos, isto é, muito atrás dos países desenvol-
vidos.

0 papel da Oposição seria, primeiro, munir-se
de dados competentes e, com base neles, e não

numa suspeita difusa, promover a apuração de
culpas, se culpados existem dentro dos órgãos
governamentais por onde passou, em grau de si-
gilo, a decisão dc modificar a taxa de câmbio. Ao
invés disto, armou-se inútil escândalo em torno
de uma operação que se faz a céu aberto. A espe-
cuiação é um jogo e, no caso, havia a expecta-
tiva persistente de modificação na taxa cambial,
conforme o movimento do mercado registrou ao
longo de todo o ano passado. A cada véspera de
feriado, no pressuposto de que é nessas oportu-
nidades que se fazem as modificações cambiais, a
especulação se intensificava. Os meios financeiros
foram muitas vezes à compra maciça de dólares
no câmbio manual, inutilmente aliás, a cada feria-
do, e voltaram às casas de câmbio para repassar
a mercadoria. Um dia teriam que acertar, como
é das leis do jogo especulativo.

O que estaria errado seria a presença de fi-
guras da máquina administrativa mancomunadas
com a manobra, e é isto que cumpriria apurar.
Não, porém, no tom retórico exaltado, mas à base
de fatos comprovados, em apuração rigorosa, mes-
mo pelos serviços secretos. E muito menos a ten-
tativa de envolver, numa suspeita sem qualquer
base de comprovação, os nomes de dois Ministros,
como são os Srs. Roberto Campos e Otávio Gou-
veia de Bulhões, já que a vida de ambos desauto-
riza insinuações desse tipo. Trata-se de dois ho-
mens honrados e que, pela dedicação à vida públi-
ca, merecem respeito, mesmo quando deles se di-
virja, na teoria como na prática.

Auro dá meios para
a revisão dos decretos

Brasília — O Senaãor
Auro de Moura Andrade
determinou, ontem, à Se-
cretária ão Senado, que
faça, com urgência, o le-
vantamento ãos decretos-
leis baixados em qualquer
época pelo Marechal Cas-
teio Branco. Esse traba-
lho, segundo pretende o
Presidente do Senado, se-
rá, na medida do possi-
vel, organizado em com-
paração com a legislação
modificada pelos referi-
dos decretos, a exemplo
do que fêz anteriormente
a Assessoria do Senado,
com o projeto de Consti-
tuição enviado ao Con-
gresso pelo Presiâente ãa
'República.

A iniciativa ão Sr. Au-
ro de Moura Andrade dá
seguimento à observação
do Senaãor Milton Cam-
pos, de que os decretos
do Marechal Castelo
Branco âevem ser revis-
tos com a possível urgên-
cia. Ela é um estímulo,
também, para os cinco
grupos âe trabalho cons-
tituíãos pelo MDB para
procederem à revisão ãos
decretos em nome do
Partido oposicionista e
que ontem mesmo come-
garam a operar.

O terceiro em 68

O próximo aconteci-
mento político capaz ãe
motivar a criação de um
Partido político será a
eleição geral para as Pre-
feituras, èm 1968. A le-
gislação revolucionária
impõe que a escolha dos
prefeitos se faça dois
anos antes ãas demais
eleições, o que obriga a
sua realização em outu-
bro, no máximo novem-
bro do ano que vem.

Como assinala o Depu-
tado Jorge Cúri, eviãen-

temente interessado nas
possibiliâaães áe um ter-
ceiro partião, o fator
mais notável âe definição
ãos campos políticos é a
luta municipal. Ê veráa-
de que, no novo quadro
constitucional, estão ex-
cluídas ãos embates elei-
torais as capitais áos Es-
tados e as estâncias hi-
ârominerais, mas 'isso
não chega a afetar o qua-
dro geral.

Ora, os grandes con-
flitos pessoais que se ve-
rificam hoje, na- classe
política, são os que tra-
vam os vários líderes re-
gionais da ARENA, es-
premidos à força num re-
cipiente em que não ca-
bem. Esses são os verda-
ãeiros inimigos < irrecon-
ciliáveis, pois nenhum
óâio ultrapassa o que âi-
vide irmãos. Os exemplos
são numerosos.

No Amazonas, já se
hostilizam o Sr. Ferreira
Reis e seu sucessor, o Sr.
Areosa; no Pará, ãispu-
tam a liãerança o Coro-
nel Jarbas Passarinho e
seu sucessor, Major (ou
Coronel) Alaciâ Nunes;
no Ceará, a incompatibí-
lidade entre o. Senaãor
Paulo Sarasate e o Depu-
taão mais votaão e ex-,
Governaáor Virgílio Tá-
vora é quase tão nítiãa
quanto a que separa, no
Rio Granãe do Norte, o
Senador Dinarte Mariz e
o Deputaão mais votaão
e ex-Governador Aluisio
Alves. Caminha para
atingir o mesmo tom a se-
paração entre o Senaãor
Nei Braga e o Governa-
dor Paulo Pimentel. Di-
fere na expressão, mas
também é bastante sen-
sível, o antagonismo en-
tre o Senaãor Carvalho
Pinto e o Governaáor
Abreu Sodré; entre o Se-

nador Paulo Torres e o
Deputado Raimundo Pa-
dilha; entre o Governa-
dor José Sarnei e o Se-
nador Vitorino Freire. E,
um pouco mais sutil, ò
que separa o Líder Ernâ-
ni Sátiro ão Governaáor
João Agripino.

Os óãios, as iâiossincra-,
sias, as simples disputas
de liderança, tudo isso
vai ãesaguar na eleição
municipal áe 1968, e nes-
se campo é que a idéia
do terceiro partião âeve- .
rá fazer suá colheita, ar-
regimentanáo a massa
dos que se descontenta-
rem com a orientação
oficial. Esta é a grande
esperança ãos que âese-
jam uma terceira agre-
miação, seja ou não re-
sultante da frente am-
pia: a de que a ARENA
não- mantenha sua uni-
dade para além ãa pró-
xima eleição geral.

Filinto quis sair

O Senador Filinto
Müller esteve, ontem,
para renunciar à lide- '¦
rança ãa ARENA no Se- 

'

nado, magoado pela re-
cusa do nome do Sr. Gu-
temberg Lima Rodrigues,
que fora indicado para ,
Juiz Federal em, Brasília.
Entendia o líder que
uma recusa política po-
ãe ser compreendida,
mas não uma que, sem
motivação política, pos-
sa atingir a honorabili-
dade ão canãiáato.

O Marechal Castelo
Branco, porém, por su-
gestão ão Senador Da-
niel Krieger, convidou o
líder ãa ARENA para
uma conferência no Pa- ¦
lácio, ãissuaâindo-o da

¦ 
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renúncia.

O crepúsculo melancólico

Estamos chegando ao
fim da aventura de 64.
Ou antes, ao fim do seu
primeiro ato. E não me
arrependo da recusa que
lhe opus desde o primei-
ro momento. Desde mar-
ço de 64 e não desde 9 de
abril ou desde outubro
de 65. Bem sei que as re-
voluções vitoriosas, por
menor que seja o seu ga-
barito, representam sem-
pre o suicídio do regime
anterior. Se o golpe mi-
litar de 31 de março teve
o êxito imediato que te-
ve, foi devido a duas cau-
sas, uma remota e outra
próxima. A causa remo-
ta está ligada ao que há
de mais autêntico e tra-
dicional em todas as nos-
sas mudanças de regi-
me: a vitória rápida e
quase incruenta dos no-
vos regimes. É uma lei
de constância original
em nossa história politi-
ca e em nosso caráter
nacional. É um dos si-
nais típicos do humanis-
mo brasileiro, que deve
ser a medida de nossa
formação nacional. Mas
também da nossa fragi-
lidade institucional con-
gênita.

A causa próxima foi a
decomposição natural do
regime janguista, que
sofreu do mesmo mal fa-
tal aos dois jotas ante-
riores: a inconsistência
e a imprevidência. O re-
gime velho se decompôs
antes de ser deposto. A
conspiração que se ins-
talou, no Governo e con-
tra êle, desde a renúncia
de Jânio Quadros, torna-
va insustentável a situa-
ção mesmo que João
Goulart fosse um gênio
político. Não é possível
governar contra o Par-
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lamento, a Imprensa, as
Forças Econômicas,
grande parte da Igreja e
last but not least as Pôr-
ças Militares. Todas elas
conspiraram tomando
por bandeira a "ameaça
comunista". E a supre-
ma habilidade do desen-
cadeamento das "mar-
chás", isto é, da explora-
ção da realidade cristã
do povo deu o golpe de
graça num regime que
se autodestruía pela ins-
tabilidade e pela impre-
vidência, que o novo re-
gime apelidou de "cor-
rupção" e "subversão".
Estas existiam, sem dú-
vida, como continuam a
existir ao cabo de um
triênio de combate con-
tra elas, mas não foram
a causa imediata da que-
da do regime.

O fato é que ruiu o úl-
timo dos jotas, como um
castelo de cartas. E se
desde o primeiro mo-
mento me recusei a crer
no novo regime e a espe-
rar alguma coisa de sua
vitória despreparada, é
que nele via o fruto de
uma conspiração de eli-
tes amedrontadas'. Ame-
drontadas com a impor-
tância crescente do Povo
e da Mocidade, nos con--
selhos do Governo. Era
apenas uma • guinada à
Direita por medo da Es-
querda. Ora, tudo o que
nasce do medo e da trai-
ção conspiratória, dos
interesses materiais fe-
ridos e da exploração da
boa-fé dos ingênuos, dos
humildes e dos tímidos,
não pode ter estabili-
dade.

É certo que, por al-
guns dias, de 1 a 9 de
abril, ainda pairou uma
sombra de esperança na
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Tristão de Âthayde 'i

sabedoria dos conspira-
dores vitoriosos. Mas a
partir do primeiro Ato
Institucional se desço-
briram as baterias. O que
havia era um golpe de
elites, militares e civis,
se não contra as massas,
pelo menos inspirado
num farisaísmo aristo-
crático, numa intolerán-
cia dogmática e num
programa autoritá-
rio, traçado na Escola
Superior de Guerra, que
caracterizava, nítida-
mente, uma revolução
reacionária e direitista,
com a máscara de "revo-
lucionária" e "democrá-
tica". Era a impostura,'
quero crer que inconsci-
ente, mas que viciava o
golpe em suas raízes e;
em suas conseqüências
previsíveis e imprevisí-
veis. Era a ambivalência.
Era o . equívoco oficial-
mente instalado. Era o
artificialismo como nor-
ma de organização poli-
tica, econômica e cultu-
ral, de cima para baixo e
de fora para dentro. E'
evidente que, durante
três mos de prática do
Govêmo, houve atos bons
e atitudes louváveis, e
até mesmo certos resul-
tados seguramente favo-
ràveis, como o combate
à inflação e certo realis-

. mo econômico indispen-
sável.

Acontece, porém, que
os atos acertados se per-
deram no conjunto de
uma política de vistas
curtas, que começou vol-
tando-se para trás quan-
do deveria olhar para
frente e está acabando
voltado demais para
frente, sem considerar a |
experiência do seu pró-
prio e curto passado.
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Prédio ruiu nos Arcos porque
Estado se omitiu no problema

A PERSPECTIVA IDEAL O JEITO DA POLÍCIA

Não íôsse o abandono a que o Esta-
do relegou a ação de desapropriação do
prédio da Rua dos Arcos,.n.° 23, que ruiu
anteontem matando várias pessoas, tal-
vez o desabamento não se registrasse,

t pois teria sido íeita a perícia de enge-
nharia determinada pelo Juiz da 6.° Va-
ra da Fazenda e constatado o péssimo es-
tado- de conservação do imóvel, como
constava de um dos quesitos formulados
pela proprietária, Sra. Joselina Tozzi.

. Embora o Estado tivesse demonstra-
do desinteresse pelo prosseguimento da
desapropriação — a ação estava parada
desde 1953 — em 17 de janeiro deste ano
o desinteresse passou a ser omissão, uma
vez que a Procuradoria do Estado dei-
xoü de atender a um despacho do Juiz
da 6." Vara da Fazenda, que lhe abriu
vista dos' autos para se manifestar sô-
bre uma petição do advogado da pro-
prietária.

A ação de desapropriação do prédio
da Rua dos Arcos, n.° 23, nunca chegou
a ser movimentada pelo Estado. Distrl-
buida à 6.» Vara da Fazenda, a ação foi
contestada pelo advogado da proprietá-
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ria, Sr. Lauro Muller Bueno, que pediu
perícia para a verificação do valor do
imóvel e o seu estado de conservação.
Dado o desinteresse do Estado, a peri-
cia nunca chegou a se realizar e o pro-
cesso íicou parado em cartório duran-
te 13 anos. Em janeiro de 1967, o advo-
gado da proprietária ingressou nos au-
tos com uma petição comunicando ao
Juiz que o Governador Negrão de Lima
havia revogado o Decreto de Desapro-
priação, pedindo, em conseqüência, a de-
volução do prédio. Em «face dessa peti-
ção, o Juiz da 6." Vara da Fazenda pro-
feriu um despacho mandando a expro-
priante manifestar-se sóbre o requeri-
mento do advogado.

Muito embora o despacho do Juiz te-
nha sido publicado no Diário Oficial, o
Estado nada disse, omitindo-se por com-
pleto. Tal omissão, porém, pode ter sido
a responsável pelo desabamento de on-
tem, pois se o Estado tivesse compareci-
do ao Juízo a perícia teria constatado a
situação precária em que se encontrava
o imóvel. i

• . Tão logo o JORNAL DO BRASIL
apurou a omissão do Estado, começou a
receber informações dos cartórios que li-
dam com as ações do Estado sôbre as
constantes omissões da Procuradoria uo
cumprimento dos despachos dos Juizes.
Os informante revelaram que de 1966
para cá a Procuradoria .passou a náo
atender às determinações judiciais, co-
mo fazia durante o Governo passado. Di-
zia-se que a atual situação não deve ser
atribuída aos procuradores, principal-
mente os novos, pois muitas vezes eles
íicam sem poder atender aos despachos
por falta de instruções superiores.

O mesmo vem ocorrendo na defesa
do Estado perante as Câmaras do Tri-
bunal de Justiça. Durante o Governo
passado a Procuradoria destacou um
procurador para funcionar junto de ca-
da Câmara, com ordens expressas para
usar da palavra e sustentar as razões
do Estado mesmo nas causas mais sim-
pies. Agora, porém, raro é o procurador
que é visto na tribuna, o que vem cau-
sando decepção aos desembargadores.

Retirada de pertences feita às pressas
Enquanto as escavadeiras removiam

cs escombros do velho casarão da Rua
dos Arcos à procura do último corpo so-
terrado — o de Dona Jandira, mulher
do Sr. José da Silva Sencadas, dono da
oficina de lanternagem que funcionava no
térreo — centenas de moradores dos lnú-
meros prédios vizinhos interditados, reti-
ravam ontem às pressas seus pertences.

A- aflição dos moradores aumentou
ainda mais quando por volta das 12h30m
uma possante escavadeira pôs abaixo o
prédio n.° 54 daquela rua, onde funcio-
inava o Café e Bar Arcos, cujo proprietá-
rio só teve tempo de retirar um pesado
cofre, uma geladeira-frigorifico e mui-
tas caixas de garrafas vazias, íazendo
questão de presentear os garis do DLU
que ,0 ajudaram, com as garrafas cheias
que estavam nas prateleiras.

DESOLADA

Dentre os moradores dos prédios in-
terdltados da Rua dos Arcos que conse-
guiram nas primeiras horas da manhã de
ontem iniciar a remoção de seus haveres,
colocando-os em caminhões e carrinhos
de mão, a jovem Dalva de Oliveira Gon-
çalves era uma das mais desoladas. Na
calçada, íicou horas guardando cs seus
móveis de quarto e de sala e demais per-
tences. adquiridos para o seu casamento
marcado para o próximo mês, para cuja
festa seu pai tinha mandado pintar a ca-
sa onde os noivos iriam morar.

Guardei com tanto carinho d meu
enxoval. Tudo novo e agora, tudo* molha-
do — disse chorosa, enquanto empilhava
uns pacotes sóbre um móvel.

O pai da noiva, Sr. Alcides Gonçal-
ves, lembrou que desde o ano de 1941
morava no n.° 29 da Rua dos Arcos, quan-
do pagava .0 aluguel de 70 mil réis, quemais tarde foi aumentado para 115, a
Dona Afaria Albino, encarregada do ca-
sarão, que por sua vez pagava à antiga
Prefeitura.

Com a sua morte ocorrida há dois
anos — disse o Sr. Alcides Gonçalves —
o Governo do Estado arbitrou o aluguel
em NCr$ 19,00 (Cr$ 19 mil cruzeiros an-
tigos), divididos entre as 19 famílias ali
residentes, isto é, NCrS 1,00 (um mil cru-
zeiros antigos) para cada um. Já aluguei
uma casa ontem mesmo, em Bento Ribei-
ro, sem saber o preço, porque eu não pos-so deixar minha família ao relento.

SEM ALIMENTO
Com um filho de oito meses ao colo,

Dona Maria Bolpato esteve ontem no
local, junto com mais três filhos meno-
res, a íim de reaver apenas as poucasroupas das crianças que ficaram no
quarto dos íundos do prédio n.° 25. Dis-
se que tinha passado a noite no Alber-
gue João XXIII, mas que lá não íica-
ria mais um dia sequer, pois as crian-
ças estavam sem se alimentar até aque-
la hora, temendo inclusive pela vida do
que acalentava em seu colo.

Desde ontem êle não come nada— acrescentou — olhando ternamente
para o menino.

O casarão n.° 54. há muitos anos
desapropriado pelo Estado e prestes a

ruir, vem sendo ocupado como depósito
de velhos Diários Oficiais e documenta-
ção antiga de uma repartição pagadora
do Estado, localizada na Rua da Qui-
tanda. Nele mora uma funcionária esta-
duai, Dona Euridice da Silva, com sua
família. /

DEMOLIÇÃO

O Administrador da II Região Ad-
minístrativa, Sr. José Romeiro Filho, re-
velou ontem ao JORNAL DO BRASIL
que é bem' possivel que seja demolido
todo o lado ímpar daquela rua nos pró-
ximos dias, dependendo apenas dos lau-
dos de vistoria que estão sendo feitos
pelos engenheiros do Departamento de
Edificações.

— Os que apresentam perigo imi-
nente imediatamente serão postos abai-
xo, como foi o caso do n.° 54, cuja de-
mollção iremos presenciar agora — in-
formou.

Em poucos minutos uma grande es-
cavadeira fazia ruir os velhos paredões 

'
do prédio onde funcionava o Café e- Bar
Arcos, desapropriado há 10 anos, sem
que seus ocupantes pagassem nada de
aluguel.

Enquanto a casa era demolida, foram
paralisados os trabalhos de remoção dos
escombros do n.° 23, que eram levados
para um terreno baldio vizinho ao 54. Os
moradores dos outros prédios, que faziam
as suas mudanças, íoram afastados para
além dos cordões de isolamento. Os mó-
veis, as panelas e as trouxas de roupa
tornaram a surgir das velhas portas dos
casarões, ao mesmo tempo em que güln-dastes transportavam restos de automó-
veis que estavam na oficina destruída.

Logo após a demolição do prédio n.°
54, um grande tumulto se formou nas
imediações da área onde sáo guardadosos carros apreendidos pelo Polícia. Estra-
nhando a atitude de um rapaz pelas ime-
diações, o policial Joel íoi interpelá-lo,
recebendo como resposta um soco na bar-
riga e uma dentada no ombro. Comple-
tamente descontrolado, o policial passou a
agredir ferozmente o rapaz, que aos gri-tos disse que se chamava Gilson, enquan-
to o policial.lhe arrancava mechas de ca-
belo da sua farta cabeleira. Foi levado
para a Delegacia de Vigilância, na Ave-
nida Marechal Floriano.

OS MORTOS

Os corpos encontrados sob os escom-
bros da Rua dos Arcos até ontem foram
os de Nílton Gomes de Almeida, Maria
Odila, Amador Canago e o casal George
e Irene Grama, faltando apenas ser en-
contrado o cadáver de Jandira Sencadas.
Segundo o Administrador Regional, Sr.
José Romeiro, não é verídico que estejam
soterrados os gêmeos Joel e Jovel, poisa mãe das crianças já as localizou.

ÔNIBUS CULPADOS

Os moradores dos prédios que estãosendo demolidos na Rua dos Arcos
acusam os ônibus que há dois anos co-meçaram a trafegar regularmente pelarua como os principais causadores do de-

sabamento do n.° 23, "pois, antes, apesar
de velhos e do abandono a que estavam
relegados não existiam rechafiuras nas
suas paredes, que só começaram a apare-
cer cada vez com mais freqüência, de-
pois que o Coronel Fontenele, realizando
modificações no trânsito da Lapa, desviou
parte do tráfego para a nossa rua".

— Cada ônibus que passava fazia
estremecer todos os prédios e isto apres-
sou intensamente a queda do primeiro —
disseram.

Recordando-se do dia da tragédia, o
Sr. Vicente Azariti disse que cinco minu-
tos antes, passara na oficina do n.° 23
e convidara o companheiro para ir tomar
café. Êle recusou, dizendo estar às vol-
tas com um motor de arranque do carro
de um freguês. Quando voltou do café o
prédio desabou.

DEMOLIÇÃO

O engenheiro do DER que está co-
mandando a operação de demolição dos
seis prédios vizinhos ao sinistrado, Sr.
Francisco Filard, disse ontem que até
amanhã não restará um sequer dos pré-
dios condenados, "pois terminada a busca,
do corpo da Sra. Jandlra, que se presume
esteja sob os escombros, as máquinas co-
meçarão a derrubada em ritmo acelera-
do para que toda a. área esteja limpa
até o fim da semana".

O prédio fronteiro, de n.° 54, já qua-
se totalmente demolido até às IH horas
de ontem era alugado por um dono de
bar que tentou impedir os trabalhos dc
demolição, pedindo aos engenheiros que
não destruíssem as paredes, sob a ale-
gação de que os tijolos eram portugueses
— da sua terra — e são os melhores
existentes. Solicitava aos engenheiros que
fizessem uma demolição mais lenta para
aproveitá-los, mas não íoi atendido: o
trator e os guindastes atacaram violen-
tamente as paredes, derrubando-as em
pouco tempo.

Os engenheiros que estão no local
supervisionando os trabalhos de demoli-
çáo tiveram que parlamentar com mui-
tos moradores que achavam arbitrária a
demolição tão rápida.

Moro aqui há 16 anos e éle até
hoje não caiu — disse ao Sr. Filard, um
morador do prédio 29. Outros se nega-
vam terminantemente a sair, sendo con-
vencidos do contrário por alguns poli-
ciais. Desconsolado ao extremo estava o
procurador do proprietário do prédio n.°
31, Sr. Rubens de Sousa, que explicava:

Todos êsses prédios foram inter-
ditados pelo Governo passado, para efei-
to do projeto de urbanização da Espia-
nada de Santo Antônio. Com as modi-

.íicações que foram introduzidas há tem-
pos no projeto, foi levantada a interdi-
ção do lado ímpar, sendo mantida sò-
mente em relação ao lado par e, com is-
so, solicitei ao atual Governo e obtive a
liberação do prédio 31. Para regularizai
totalmente a situação, aconselhei, como
procurador do Sr. Rubens de Sousa,
que êle pagasse todos os impostos atra-
SAdos, o que foi íelto há poucos dias.
Montaram a NCr$ 3 mil (três milhões
de cruzeiros antigos) e agora a Secreta-
ria de Obras mandou demolir tudo. Foi
muito azar, mas vou tentar receber êste
dinheiro que foi pago dos impostos.

Medo afasta os meninos das escolas
Enquanto o Secretário de Educação

Sr. Benjamim Morais, não encaminhar àDiretora da Escola José de Alencar, naRua das Laranjeiras, um documento ofi-ciai atestando a segurança do prédio,ameaçado por algumas casas, já desocu-
padas, e pelo deslizamento de terras da
encosta do morro Novo Mundo, as aulas
não serão iniciadas.

A Diretora da Escola, Professora Olga
Amador Torres, afirmou ao JB que receia
pela segurança de mil crianças matricu-
ladas e que tem comunicado aos pais quea abertura do anfj letivo está dependendo
somente da decisão da autoridade compe-
tente, o que acredita virá breve.

A DECISÃO

O fato de estar a Escola José de
Alencar sem aulas e à espera de uma de-
cisão que foi solicitada à Chefe do 4.°
Distrito, Professora Maria de Lurdes Vi-
laça, desde o dia da abertura oficial do
ano letivo, já provocou a saída de al-
guns alunos. Muitos pais náo querem es-
perar a decisão do Governo e resolvem
o problema de seus filhos mudando-os
de escola. Isto tem provocado muita tris-
teza para as professoras, que na maioria

dos casos vinham acompanhando a for-
mação dos alunos desde o 1.° ano pri-mário.

ESCOLA SEM LOCAL
Cerca de 400 alunos da Escola Vi-

tório da Costa, cujas dependências pró-
prias haviam sido abandonadas no ano
passado, por não apresentarem condições
de segurança, estudam há alguns meses
na sede do Centro Social e Esportivo de
Cavalcanti, divididos entre as salas pre-
cárias, mas com teto, e um grande gal-
pão sem cobertura.

Durante todo esse periodo, enquan-
to a Diretora Naíde Sousa evitava o re-
tônio ao velho casarão da Rua dos Lí-
rios, também em Cavalcanti, à falta de
um parecer conclusivo da parte de en-
genheiros do Estado, a sua escola pas-
sou a ser ambulante, funcionando, in-
clusive, na Igreja São Pedro, de Cas-
cadura.

DRAMA

Ainda no ano letivo de 1966, depois
de abandonar a sede na Rua dos Lírios,

cujo desabamento era tido como imi-
nente, a escola logo se transferiu para
as dependências da igreja de Cavalcân-
ti, diminuindo sensivelmente o número
de alunos. Ali ela permaneceu alguns
meses, passando depois, a pedido dos
padres, para a sede do Centro Social e
Esportivo de Cavalcanti, na Rua Silva
Vale. 95.

Atualmente, o Diretor do clube, Sr.
Manuel Tomás, vem reivindicando jun-
to à dirigente da escola o pagamento
de uma contribuição mensal, ante a in-
certeza acerca do tempo que ela ficará
ali, justificando. que a sede fica à dis-
posição de alunos e professores durante
toda a semana, no horário das 8 às 16
horas, gastnndo-se'luz e água, especial-
mente, às expensas do CSEC.

Toda sexta-feira, são iniciadas as
desarrumações de mesas e carteiras pa-
ra as festas e reuniões dos associados
no final da semana, e, às primeiras ho-•as de toda segunda-feira, tudo volta
novamente ao _eu lugar, ainda que no
amplo galpão, também utilizado como
sala de aula, o aluno fique sujeito às in-
tempéries.

Vistoria vai abranger toda a Lapa
O Secretário de Obras, engenheiro

Baula Soares, nomeou ontem uma' co-
missão de engenheiros para fazer um le-
vantamento de todos os prédios antigos
da Lapa, para relacionar os que se en-
contram em perigo de desabamento, ao
mesmo tempo em que os técnicos inicia-
ram as vistorias, devendo entregar um
relatório antes de 30 dias.

Nesse relatório apontarão todos os
prédios que necessitam ser demolidos ur-
gentemente, a começar pelos que estão
desapropriados pelo Estado, para efeito
da obra de urbanização da Esplanada de
Santo Antônio, que atinge numerosas ruas
da Lapa e adjacências. —

AS DESAPROPRIAÇÕES
O JB obteve ontem, no Departamen-

to de Urbanismo da SURSAN, a rela-
ção completa das ruas e dos prédios que
serão desapropriados futuramente, quan-
do o Estado se dispuser a iniciar a obra
dc urbanização da Lapa, que prevê a
construção de uma grande avenida — o
nome previsto, ora modificado, era Ave-
nida Norte-Sul —, que ligará as duns
zonas da ' Cidade, atravessando todo o

Centro da Lapa até a Avenida Presiden-
te Vargas.

A construção da Avenida Norte-Sul
demandará a demolição de grande nú-
mero de prédios e .até o desaparecimen-
to total ou de trechos de algumas ruas.
Para compor seus refúgios e distribuir
corretamente o tráfego, muitas outras
ruas laterais ao traçado da Avenida te-
rão prédios desapropriados e há proje-
tos também de construção de numerosas
praças para compor a paisagem.

¦ O Departamento de Urbanismo da
SURSAN apontou, dentro do projeto de
Urbanização da Esplanada de Santo An-,
tônio, as seguintes modificações que serão
feitas: a área mais atingida será a que
corta perpendicularmente, passando por
baixo da Avenida Chile e antes de atin-
gir a Rua Evaristo da Veiga. Ela se ex-
pande para que ali seja construída uma
grande praça, cuja função será a de dar
duos correntes de tráfego para a futura
Avenida; uma em direção à Lapa e a ou-
tra em direção à Avenida Mem de Sá.
Somente esta praça suprimirá a Rua Vis-
conde de Maranguape. o Largo dos Pra-

clnhas e parte da Rua Evaristo da Veiga,
como também o trecho inicial da Rua dos
Arcos.

Na Avenida Mem de Sá, pelo projeto
de urbanização da areai serão demolidos
todos os prédios do lado par, até o número
64. Também do lado fmpar, após os pro-
cessos de desapropriação autorizarem o
Estado a demolir, serão destruídos os pré-
dios dos números 29 até 53 e também os
de ns. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29.

A Rua Visconde de Maranguape será
toda desapropriada e desaparecerá do
mapa do Rio de Janeiro. Na Rua dos Ar-
cos serão demolidos os prédios até o nú-
mero 21 e todo o lado par. Também o
Largo dos Pracinhas vai desaparecer to-
talmente, com todos os seus prédios.

Na Rua Evaristo da Veiga, as desa-
prepriações atingem o trecho entre a
Avenida Mem de Sá até três prédios an-
tes de chegar à Rua das Marrecas, nes
dois lados, isto é, do número 99 eni dian-
te. As demolições atingirão, r.a Rua Se-
nador Dantas, do númíro 87 ao 103. só
no lado impar. A Avenida Chile, construí-
da recentemente, não terá problemas de
desapropriação.
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Depois da tragédia da Rua das Arcos, sobrou um vestido de noiva O policittl Joel conduz à sua maneira o punguista Gilson que loi

para iniciar vida nova apanhado em flagrante

Desabrigados encaminhados ao Albergue
- Quinze famílias de desabrl-
gados da Ruas dos Arcos fo-
ram encaminhadas para o Al-
bergue João XXIII, na Saúde,
onde permanecerão até que
seja encontrada uma solução
pelo Estado, que ainda não
iniciou a remoção das 339 ía-
mílias que estão habitando os
galinheiros da Fazenda Mo-
dêlo, cm conseqüência das úl-
tlmas chuvas.

Na Praça Coronel Assunção,
defronte ao Albergue e ondo
todos ficam durante o dia sen-
tados nos bancos, havia uma
mulher feliz entro tanta mi-
séria: abria sempre run enor-
me pacote para mostrar a
suas amigas e dentro havia
um vestido de noiva que con-
seguira para sua filha que se
casará em maio, agora com
véu e grinalda e flores- de la-
ranjeiras nas mãos.

QUANTOS SAO

Na noite de anteontem fo-
ram encaminhadas ao Alber-
gue João XXIII 59 pessqas:
17 homens, 22 mulheres e 20
crianças. Ontem pela manhã
foram mais sete pessoas, que

constituem uma família e que
não haviam sido identificadas
ainda. Além dos ílageladcs da
Rua dos Arcos, foram abriga-
dos mais 15 da Ladeira dos
Tabajaras — quatro homens,
quatro mulheres e sete crian-
ças.

Da Rua dos Arcos são os
seguintes os albergados: Ma-
ria Nadir Martiniano com doía
filhos; Amélia França Moreno
e Maria Emília Grimsrud, ir-
mãs; Francisca Maria da Sil-
va, com um filho; Leia Alves
Pereira, com um filho; Isaxna
Domingues de Lima, com um
íilho; Raimunda Silva Vas-
concelos, com dois filhos; Tc-
resinha Jesus Santana, com
quatro filhos; Joselita Ambro-
sina da Silva e Neli Ambrosi-
na da Silva, esta com um íi-
lho; Jordino Gomes e Sebas-
tiana Oliveira Dias; Edivar
José de Lima e Veniná Frias
do Lima, com dois filhos e três
irmãos; Belarmino Rodrigues
e Albertina Aurélia Santos;
Irineu Ferreira da Silva e Ma-
ria Belpato da Silva, com
quatro filhos; Jairo Ubiratan
Ferreira Martins e Jurema
Ferreira Martins, esta' com

dois filhos; Ana Maria Nunes
Costa e Luís Miguel Costa, o
último seu filho.

CONDIÇÕES

Apesar de as pessoas que vão
para o Albergue João XXIII
terem um prazo para ficar lá
durante 15 dias, os flagelados
ficarão durante o tempo ne-
cessário. segundo informou o
Administrador, Sr. José Lube
Neto. Após a identificação, va-
cinação e um exame médico
superficial para verificar se
são portadores de alguma mo-
léstia contagiosa, os alberga-
dos têm ainda os serviços den-
tário e de barbearia, que íun-
cionam regularmente.

O café da manhã é servido
cedo e às 10 horas o almoço,
quando todos saem e retornam
às 17 horas para o jantar e
depois dirigem-se aos aloja-
mentos para dormir. No Al-
bergue, a capacidade normal
é para 400 pessoas; há 274 lei-
tos para homens (estão ocupa-
dos 165); 85 para mulheres (a
lotação é de 111); 20 para me-
ninos (têm 63) e ainda 67 me-
ninas, isto incluindo os mais

antigos hóspedes do Albergue.
Uma creche com 20 berços

está ainda servindo aos fia-
gelados da Rua dos Arcos, e
uma. enfermeira atende às cri-
ancas necessitadas de cuidados
médicos. Para as menores de
um ano as mamadeiras são
servidas de três em três ho-
ras.

DA DESOLAÇÃO

Os flagelados da Rua dos
Arccs foram ontem à tarda
participar de uma reunião e
recolher seus pertences pes-
soais, bem como cuidar dos de-
mais interesses, no próprio lo-
cal, ausentaudo-6e toda a tar-
de do Albergue João XXUI.

Na Praça Coronel Assunção,
defronte ao albergue, reúnem-
se sempre os albergados e o
aspecto é de desolação. Mistu-
ram-se retirantes do Nordeste,
de mala na mão, esperando
para às 17 horas verificarem
se há vaga, albergados da pri-
meira enchente, do Rio, íaml-
lias que foram despejadas e
ficaram sem lugar para mo-
rar, e casos os mais diversos.

uma esquina tiadicional
(AVENIDA RIO BRANCO COM RUA DO. OUVIDOR)
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Em 1906 ergueu-se na Avenida Rio Branco,
esquina com a Rua do Ouvidor, o edifício do
«¦Jornal do Commercio", Durante muitos anos foi o
principal prédio do Rio. Estado-Maior da Repú-
blica Velha e ponto de encontro de intelectuais.
Dessa esquina, em 1917, Rui Barbosa falou ao
povo saudando a entrada do Brasil na gueira. Ela
serviu de fundo a tardes memoráveis da primeira
metade do eéculo*

Agora, acompanhando o progresso, da cidade, o
Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais,
construiu nessa esquina tradicional o «Edifíco Co-
mércio e Indústria", de 22 andares, onde está
instalada sua moderna filial Rio.
Nessa nova e arrojada sede, como nas 18 exis-
tentes na Guanabara e nas 156 agências e filiais
localizadas em todos os Estados do Brasil, milha,
res de clientes operam com o Banco Comércio e
Indústria de Minas Gerais em descontos, câmbio,
cobranças, transferencias, pagamentos e depósitos.

BANCO COMERCIO E INDUSTRIA
DE MINAS OERAIS S.A.

PADRÃO EM SERVIÇOS BANCÁRIOS

Av. Rio Branco, 123 - esquina com Rua do Ouvidor
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Promotor promete revelar trama de Dalas OJ.cE
De Gaulle teme que avanço
dos comunistas prejudique
sua maioria na Assembléia

Paris (UPI-JB) — Foram divulgadas ontem as
listas definitivas dos candidatos às eleições comple-
mentarés de domingo, que de 2 200 caíram para
1081, indicando que os degaullistas enfrentarão os
comunistas em 125 distritos, os esquerdistas da Fe-
deração em 144 e os representantes do Partido So-
eialista de Mendes France, èm seis apenas.

O Presidente De Gaulle, falando na reunião mi-
. nisterial, afirmou que domingo estará em jogo o

destino do regime e suas instituições, e acentuou que
o maior obstáculo a uma vitória esmagadora de seus
correligionários é representado pelo comunismo que,
no pleito do dia 5, surgiu como o principal Partido
da Oposição.
PNIAO

Pela. primeira vez, descie a
criação da Frente Popular, em
1936, as forças de esquerda

. f ormarão um sólido bloco rias
eleições de domingo, agindo se-
gundo acordo estabelecido em
dezembro.

Os degaullistas ainda eníren-
tarão a Oposição em outros
65 distritos eleitorais, onde
concorrerão com um candidato
de esquerda e um do Partido
Centro-Democrático. Nas de-
mais circunscrições, haverá
quatro ou mais candidatos.

O pleito será uma prova ar-
dua para 15 dos 26 membros
do Gabinete presidencial, que
não obtiveram maioria abso-
luta, domingo passado. Entre
eles, estão o Ministro do Ex-
terior, Maurice Couve de Mui'-
ville, que concorre com o di-
reitista Edouard Frederic-Du-
pont, na sétima circunscrição
de Paris.

rA PRIMEIRA DERROTA

fi certa sua eleição, o mesmo
não acontecendo com os Mi-
nistros da Defesa, Pierre
Messmer; de Estado, Louis
Joxe; de Veteranos, Alexandre
Sanguinetti, e de Cooperação,
Jean Charbonncl. Mendes
France, que pretende voltar ao
primeiro plano político, conta
com possibilidades de derrotar
seu oponente degaullista, em
Grenoble.

De Gaulle e seu Gabinete
voltaram a se reunir, pela ma-
nhã, para planejar a estraté-
gia do Governo. Correram a*u-
mores de que o Presidente ia-
laria de nôvo pelo rádio e te-
levisão, para pedir ao eleitora-
do garantias de uma sólida
maioria da União para a Nova
República, na próxima Assem-
bléia Nacional.

A reunião começou às lOh,
com a exposição de um relato-
rio detalhado, apresentado pelo
Ministro do Interior, Roger
Frey, sóbre as possibilidades
degaullistas frente aos grupos
de esquerda.

Rusk considerei os EUA em
condições de controlar a
desmilitarização âo espaço

Washington (UPI-JB) — O Secretário de Esta-
do Dean Rusk e o Embaixador norte-americano Ar-
thur Goldberg julgam que os Estados Unidos podem
controlar qualquer sistema de armas, colocado em
órbita por uma potência estrangeira, segundo aíü>
maram durante os debates, que se realizam ém
Washington, sóbre a interpretação das dez cláusu-
las do Tratado de Direito Espacial.

Assinado pela União Soviética, Estados Unidos e
Grã-Bretanha, Q. tratado conta já com a adesão de
outras potências, inclusive a França. Proscreve o
emprego de armas atômicas em órbita e prevê a ins-
peção de quaisquer instalações na Lua ou outros
corpos celestes.
CONTROLE

Sobre o problema do con-
trôle, afirmou Goldberg que
os Estados Unidos têm de
confiar em seus próprios
métodos de controle de sa-
télites, ou sistemas de ar-
mas colocados èm órbita poroutros paises (controle sig-
nificando captar e acompa-
nhar), e manter um progra-
ma contínuo de pesquisa e
desenvolvimento, nesse se-
tor. "E temos meios de con-
trolar um sistema de armas.
que inclua o emprego de
bombas em órbita" — acres-
centou.

Em um de seus apartes,
Rusk disse não haver du-

vidas sobre êsse ponto. Acre-
dita também que traga uma
série de Importantes pro-
blemas, para uma Nação,
qualquer tentativa de colo-
car em órbita sistemas de
armas. Citou, entre outros:
custo, precisão, dificuldades
de manutenção e riscos.

Para Rusk, as próprias
cláusulas do Tratado de Di-
reito Espacial, mais o con-
trôle que os Estados Unidos
podem manter, constituem
uma garantia sólida de que
o espaço exterior não será
usado para o aperfeiçoa-
mento de sistemas de ar-
mas contra os Estados Uni-
dos.

Líder sindical condenado
nos EUA como corrupto vai
receber salário na prisão

Lewisburg, Pensjlvânia, (UPI-JB) — James R.
Hoffa, condenado a oito anos de prisão pela práticade negócios ilícitos, continuará recebendo, enquanto
estiver na penitenciária, parte dos 100 000 dólares
anuais que percebe como chefe do Sindicato de Car-
reteiros (motoristas de caminhão).

Hoffa, cuja prisão se'deve a uma campanha
movida pelo Senador Robert Kennedy, ingressou na
penitenciária sob escolta de dois policiais e, a des-
peito de todas as restrições a que terá de se subme-
ter, prometeu que vai dirigir o sindicato de dentro
da própria cela.
VIDA DE DETENTO

Durante os seus primeiros 30
dias na prisão, o dirigente sin-
dical mat? poderoso dos Esta-
das Unidos passará por uma
série de exames físicas,, psico-lógicos e psiquiátricos e só^erá
permissão paia receber oh eu-
viar cartas em casos de emer-
gência. Posteriormente, poderámandar três cartas por sema-
na e receber sete.

Hoffa veste agora um uni-
forme azul igual ao dos outros
1600 presos no mesmo estabe-
lecimento. Seu número ainda
não foi revelado porém acredi-
ta-se que seja pela casa dos
30000.

REPERCUSSÃO
"Primeiro Mister Horfa, ago-

ra o presidente", exclamou o
prestigioso diário Times, dc
Londres, descrevendo o quechamou de "a mais recente
querela" do Senador Robert F.
Kennedy

Em telegrama enviado de
Washington, Louis Heren, cor.
respondente do Jornal inglês.
afirmou que "não parece haver
possibilidade de uma ponte"sobre o golfo que separa Ken-

nedy de Johnson, por causa do
problema da'suspensão dos
(bombardeios contra o Vietna-
me do Norte."O jovem senador por Nova
Iorque pode aspirar à Presi-
dência por causa da legenda
de Kennedy", divulgou o jornal."Porém Mister Keuncd.v não
lidera um grupo significativo
de rebeldes. O Senado apro-
vou o enorme orçamento paraa guerra no Vietname, com
apenas dois votas em contrário.

A Câmara Baixa está ainda
mais firme em favor do pros-seguimento da guerra, com to-
dos os meios necessários", cs-
creveu Heren.

Há uma idéia crescente de
que o senador "está mais inte-
ressado em proveito político do
que na sabedoria ou moralida-
de do aumento da pressão mi-
litar contra o Vietname doNorte e o Vietcong".

E concluiu o correspondente:"¦Quando visitei a Universidade
rir. Califórnia, em Berkeley, fl-
quei surpreso com o número de
estudantes que o consideram
um oportunista. Muitas pes-soas parecem mais interessa-
das na última querela do se-
nador. Primeiro, Mister Hoffa,
sgora o presidente."
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Cloy Shaw e teu advogado deixam o Tribunal após perderem uma questão contra Garrison (UPI)

Maioria do Congresso pede
um tribunal para Sukarno

Jacarta (UPI-JB) — A
maioria esmagadora do Con-
gresso'exigiu ontem que o
Presidente Sukarno seja des-
tituído do cargo, e processa-?
do como cúmplice do fracas--
sado golpe comunista de
1965, apesar do apelo feito
em seu favor pelo General
Suharto, o homem forte da
Indonésia.

Suharto, que exerce atual-
mente todas as funções da
Presidência, advertiu, ao
abrir terça-feira a sessão
especial do Congresso, con-
vocada para decidir a sorte
de Sukarno, que a persegui-
ção . encarniçada ao Presi-
dente poderá provocar o de-
sencadeamento de uma
guerra civil no país.

APELO

Em seu discurso, Suharto
aconselhou o Congresso a
tratar de Sukarno com a de-
ferência que merece por sua

luta pela independência da
Indonésia e frisou que as
investigações realizadas pelo
Exército demonstram que o
Presidente .uião . participou
diretamente do golpe, em-
bora o tivesse apoiado poste-
riormente.

A Rádio de Jacarta, que é
controlada pelos militares,
informou que os oradores
que se sucederam na tribu-
na insistiram na necessida-
de de destituir formalmente
Sukarno — que ainda man-
têm o título de Presidente
— e submetê-lo a julgamen-
to para esclarecer dei ini ti-
vãmente sua posição na
conspiração comunista.

RESOLUÇÕES

O Congresso, o mais alto
órgão constitucional da In-
donésia, é formado por
membros do Parlamento e
organizações estudantis, re-
ligiosas e militares. Foi con-
vocado para, em sessão es-

pecial, que deverá encer-
rar-se sábado, examinar
duas resoluções, aprovadas
pelo Parlamento.

A: primeira ôresolução. de-
termina $ deposição e o
julgamento de Sukarno e a
segunda a indicação de Su-
harto como Presidente in-
termo até as eleições ge-
rais, convocadas para mea-
dos do próximo ano.

QUEM FALOU

A emissora de Jacarta in-
formou que somente dois
dos onze oradores que usa-
ram da palavra na sessão
matutina de ontem se opu-
seram ao afastamento e Su-
karno e que dos 19 que fa-
laram na reunião da tarde"a maioria pediu a aprova-
ção das resoluções". Na ses-
são de abertura, têrça-fel-
ra, depois do discurso de
Suharto, falaram 16 con-
gressistas, a maioria a fa-
vor das duas resoluções.

SINDICATO DO CRIME
yy&yY-

Moscou, Nova Orléans e Ci-
dado do Vaticamo (UPI-JB) —
O Promotor Jim Garrison de-
clarou à, Gazeta Literária, de
Moscou, que Lee Oswald não
desempenhou papel importante
no assasslnio do Presiden-
te Kennedy, prometendo revê-

¦ lar parte dos resultados de suas
investigações sobre o crime de
Dalas no próximo dia 14, quan-
do day Shaw comparecer à pri-
meiraaudiència judicial.

O Juiz Bernard Bagert, de
N:va Orléans, negou ontem
procedência a seis das sete ale-
gacões de Clay Shaw contra -o
Promotor Jim Garrison que o
acusou de conspirar com Lee
Oswald e David Ferrle contra a
vida de Kennedy.

CERTEZA DE
GARRISON

Entrevistado por V. Geiraan,
correspondente da Gazeta Lite-
rária nos Estados Unidos, o
Promotor reiterou que houvo
uma conspiração, tramada em
Nova Orléans, para assassinar
o Presidente. Disse também:"As pessoas implicadas na
conspiração ainda vivem, eu as
conheço e vou revelar seus no-
mes. Quanto a Oswald, tenho
certeza de que está dè certo
modo implicado, porém não foi
figura relevante."

Acrescentou em seguida que
precisará de três a seis meses,
mas prenderá todos participan-
tes da conspiração, a não ser
que deixem os Estados Unidos.
German perguntou a Garrison
se achava que Shaw, libertado
sob fiança, poderia desapare-
cer como David Ferrie, outra
testemunha.

Não — respondeu o Promotor
— não tenho este receio. A si-
tuação de Shaw não é tão sim-
pies como a de Ferrie. Shaw
é rico, tem muitas propriedades
e é bastante conhecido. Não
creio que desapareça com faci-
lidade.

Garrison concluiu a entrevis-
ta garantindo que não se
sentia ameaçado dc morte, ape-
sar dos boatos de que sua vida
corria perigo.

A Gazeta Literária diz final-
mente que Garrison continua
recusando-se a entregar os re-
sultados de suas investigações
ao Governo federal. E acres-
centa: "parece estranho que
Washington permaneça em
silêncio, mesmo depois da pri-
são de Sl>aw.

DECISÃO

Shaw — o primeiro implica-
do na conspiração contra a vi-
da de Kennedy a ser preso —
havia solicitado ao Juiz Bagert
que obrigasse o Promotor Gar-
rison a íazer uma exposição de-
talhada sóbre . a acusação de
que teria participado no crime
de Dalas.

O Juiz recusou os seis pontos
da alegação è adiou sua deci-
são sobre o sétimo para o dia
14, quando Shaw prestará de-
poimento.'O sétimo ponto re-
fere-se a um pedido para que

Garrison identifique seu Infor-
mente confidencial, que teria
assistido às reuniões dos impli-
cados na morte de Kennedy, e
que não se aceite como prova os
documentos e objetos retirados
do apartamento de Shaw, sob o
argumento de que a revista e
ocupação foram ilegais.

James Alcock, auxiliai- de
Garrison. anunciou que terça-
feira a Promotoria apresentará
provas mais substanciais para
que o Juiz se disponha a que o
acusado seja processado e pos-sa considerar o informante dig-
no de confiança.

Até agora Shaw foi acusado
abertamente apenas de "cons-
pirar para cometer um homi-
cídio". Em sua acusação Gar-
rison não cita o nome da viti-
ma — que seria o Presidente
Kennedy — porém ao solicitar
autorização judicial para revis-
tar a casa de Shaw, cita Os-
wald como um dos envolvidos
na trama.

Shaw tem 54 anos . é ex-Di-
retor da Câmara de Comércio
de Nova Orléans. Encontra-se
no momento em liberdade, sab
fianra de USS 10 mil.

OPINIÃO DO VATICANO

LOsservatore delia Dome-
nica, semanário publicado no
Vaticano, editou esta semana
um artigo intitulado Intran-
qiiilidade, no qual afirma quoo Relatório da Comissão War-
ren deixa muitos pontos obs-
curos a respeito do crime, cha-
mando a atenção para o fato
de que dúvidas são comuns cm
investigações sobre homicídios,
mas não quando se trata da
morte de um Presidente.

Comentando os resultados
oficiais das investigações o se-
manário do Vaticano ressalta:"vendo tanta fumaça, um ho-
mem normal acredita que haja
realmente alguma coisa quei-
mando. A verdade é que os in-
terrogatórios da Comissão
Warren e as conclusões a quechegou não parecem convin-
centes".

Diz L'0 sser vatore que"desde o dia da tragédia, 15
pessoas, que se acreditava
que estivessem implicadas no
assunto, desapareceram bras-
camente de cena. As circuns-
tâncias são, para não Ir lon-
ge. anormais".

Prassegue o editorial afir-
mando que ninguém pode de-
clarar que as coisas estão cia-
ras, pois há uma sensação qua-
se geral de incerteza sóbre os
acontecimentos ligados à mor-
te de Kennedy. o que preocu-
pa não apenas a opinião pú-
blica norte-americana.

O correspondente da revista
Newsweek na Casa Branca,
Harpes Roberts, acaba de pu-
blicar um livro, A Verdade sõ-
bro o Assassínio, endossando
as conclusões da Comissão
Warren, de que Lee Oswald
agiu sozinho ao matar Ken-
nedy, e reabilitando a figura-
do Presidente Johnson, que foi
muito criticado pelo escritor
William Manchester no A.
Morte de mn Presidente.

Ingleses acham ua praia a
cabeça do homem-rã morto
durante visita de Kruschev

Chichester, Grã-Bretanha (UPI-JB) — O crâ-
nio encontrado domingo, na praia de Chichester,
pode pertencer ao Comandante Lionel Crabb, de-
saparecido em 1955, quando realizava uma missão
de espionagem, durante a visita, à Grã-Bretanha,
dos governantes soviéticos Nikita Kruschev e Niko-
lai Bulganin.

Segundo o patologista Donald King, o crânio
esteve na água cerca de 10 anos, e foi achado a
pouco mais de 3 quilômetros do local onde, em 1957,
encontrou-se o corpo sem cabeça, identificado como
o de Crabb.
PISTAS

Ò Comandante Crabb ins-
pecionava a quilha do navio
soviético em que viajaram os
dois estadistas, quando de-
sapareceu. Em 1960, o Go-
vêrno de Moscou noticiava
a morte de Crabb, dizendo
apenas que fora surpreen-
dido em missão submarina
de espionagem.

Alguns peritos britânicos
especularam sobre a possi-
bilidade de ter sido captu-
rado ou assassinado por

agentes soviéticos, e o en-
tão Primeiro-Ministro An-
thony Éden declarou, no
Parlamento, ser de interès-
se público revelar as circuns-
tâncias da morte de Crabb.

O crânio apresenta um
corte de lado a lado, mas
não foi possível estabelecer
a causa. Em um dos niáxila-
res, há ainda quatro dentes
intactos e o dentista de
Crabb está ajudando as in-
vestigações, para determinar
sé, de fato, o crânio lhe per-
tencla.
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Denunciado por Robert Keiin.úf. James Hoffa acabou condenado como corrupto (UPI)

Decisão judicial provoca
luta interna no partido dos
neonazistas da Alemanha

Bremen (UPI-JB) — Uma -decisão judicial que' invalidou a eleição -do Vice-Presidente nacional do
Partido Nacional Democrático (NPD), Adolph von
Thadden, como Presidente daquela organização neo-
nazista no Estado da Baixa Saxônia, poderá ter
como conseqüência imediata a diysão do Partido
em duas facções que lutem pela liderança.

A eleição de Adolph von Thadden na semana
passada, numa reunião do Partido em Menburg
deu início à luta interna, que foi deflagrada por
Fritz Thielen, o Presidente nacional do NPD, e po-
dera prejudicar a posição dos neonazistas nas elei-
ções que se realizarão em abril próximo no Estado
do Schleswig-Holstein.

uma crise politica porque as
eleições naquele Estado se-
rão realizadas no próximo
dia 4 de junho.

Adolph. von Thadden, ex-
Presidente do extinto Deuts-
ches Reichspartei, a primei-
ra organização neonazista
fundada na Alemanha, li-
dera a ala direita do NPD.

CRISE POLÍTICA

O Tribunal declarou nula
a eleição porque não foram
obedecidos os estatutos do
NPD e decidiu a realização
de nova votação para o pre-
enchimento do posto de Pre-
sidente do Partido na Baixa
Saxônia. Isso deu início a

Argélia e
Marrocos
querem Saara

reler Gaskell
Especial para o jll

Rabat (VPI-jbi — üm
velho ponto ãe fricção — '!
t>cZ/ios caminhos disputados
no sudoeste do Saara — re- 

'•'
velava-se ontem, novamente, ¦ ¦
um lugar sensível. Tanto a¦ Argélia como Marrocos re- ...
novaram reivindicações só- >
bre a área.

As duas nações têm sião
vizinhos írritaâigos desde
uirta guerra de fronteira há
três anos, a qual, após o seu
desfecho, passou a ser con- 

'¦
siderada u tn a batalha âe
propaganda. Mas os obser- '
vudores dizem que uma si- 

'
tuação potencialmente peri-tjosa está novamente sur- 

', '
(/indo.

Uma comissão de arbitra- ,
gem criada pela Organiza-
ção ãa Un idade Africana
tcni-se reunido para encon-
trar uma solução possível,-
mas até agora sem resulta- ¦
do. A medida que a comissão ¦
tem falhado, tanto Marrocos
como a Argélia deram início*
à sua guerra ãe palavras."A Argélia jamais cederá
uma polegada de terra rega-
tia pelo sangue de mártires",
declarou o Presidente Houa-
ri Boumedienne.

Marrocos t e tn retrucado
com novas reivindicações
sobre a região, a qual inclui
o Saüra Espanhol, tambcrr.r
cobiçado pela Mauritânia, e.
us regiões potencialmente ri--
cas cm ferro em torno âe
Tindouf.

obviamente exasperado'-.
pela. falia de progresso na.
discussão da questão âe
fronteiras, o Rei Hassan II;
de Marrocos, fés na semana,
passada o gue os observado-
res consideram vma mano-
bra diplomática hábil. . *,

Numa carta a U Thant,
Secretário-Geral âas Nações'.
Unidas, advertiu o Rei a res-
peito do perigo de uma cor-'(
rida armamentista entre,
o Marrocos e a Argélia e pro-,
pós a formação de uma Co- '
missão de Controle de Ar-
mumentos no Maghreb, pa- 

'

irocinada pela ONU. . .
Por algum tempo não tem.

sido segredo gue o Marrocos.'
está seriamente preocupado.
co;»- o gue o Rei chama de'"acumulação maciça de.ar-'
mas" na Argélia. Desde que:
o Exército argelino, de esti-'
lo guerrilheiro, levou uma'
surra, do bem organizado e('
disciplinado Exército marro-
guino na "pequena guerra"*
de outubro de 1963, os arge-"'
Unos adquiriram grandes
quantidades de modernos),
caças a jato soviéticos, tan-'
quês e artilharia que lhei\
dão, segundo fontes âiplo-[
tnáticas, uma superioriâaâe
de poder de fogo sete vezes
maior que a do Marrocos. ...

Hassan reforçou sua carta.
a U Thant com compromls-'.
sos, em sua "fala do trono"
anual, de 3 de março, no
sentido de que o Marrocos
não recorreria à força para.
obter satisfação na disputa'-
de fronteira nem se permi-
tiria ser arrastado a u m a'
corrida a r m a mentista no.
Norte da África.

Os contra-ataques argell-
nos acerca das "intenções-,
agressivas" do Marrocos âe-:
pois da recente promessa
dos Estados Unidos ãe tima'
ajuda militar suplementar',
âe 14 milhões âe dólares, ob-..
tida pelo Rei Hassan na sua'
visita de fevereiro a Wash-
ington, provocam sorrisos em:
Rabat."Que dizer a respeito doi
fato ãe que o total âa ajüdá'-militar dos Estados Unidos^
ao Marrocos, Tunísia e Li-;
bia em 1966 representa ape- ¦
nas um terço da ajuda so-;
viética à Argélia, que mon-
tou a 180 milliões de ãóla-
res?" — foi a resposta aqui:-

Fontes ão Ministério âa-
Defesa marroquino âizem
que estão confiantes em que.
o Govêmo argelino não da-i
ria início deliberaãamente et,
tima guerra com o•¦ Marrocos,
mas elas temem a possibili-
dade dc que a luta possa
surgir ¦ através da ação de
um comandante argelino lo-"
cal, na fronteira.

Sabe-se que os argelinos^
estão construindo uma rêdet
de campos de pousa pam
aviões a jato — com. uma.,
cônsul toria soviética — e
dando acabamento final tt.
uma estrada estratégica de
asfalto âe Colomb-Bechar a
Tinâouf, na área contestada]
mas dizem eles que apenas
estão se armando com "ob-
jetivos defensivos" para o
caso em que o Marrocos
queira recorrer a meias mi-
litares para solucionar, suas
reivindicações territoriais^-,

Dizem observadores qiíeX
ãe qualquer maneira que se
encare a situação e levando
em conta que a vizinha ori-
ental da Argélia, a Tunísia'
também tem uma âísputç
territorial coma Argélia,
salta aos olhos que as atuais
relações entre as nações dò
Norte da África têm o asij
pecto de uma incômoda tré.
gua. •--*

);. *
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Venezuela e dirigente da FALN com
. Caracas (UPI-JB) — As
autoridades v e n e z uelanas
prenderam o representante
em Cuba das Forças Arma-
das de Libertação Nacional,
Pedro Düno, acusado de ter
participado de uma tentati-
va de golpe de estado na
Venezuela em outubro de
1962.

O anúncio da prisão de
Duno foi íeito pelo Ministro
do Interior, Reinaldo. Mora,
e representa a. primeira
grande vitória do Governo
venezuelano desde o assas-

, sinato do irmão do Chan-
celer Ignácio Iribarren Bor-
ges, na semana passada, por
terroristas da FALN.

ROMPIMENTO

O assassinato de Júlio Irl-
barrei- Borges, antigo dire-
tor do Sistema de Seguran-

1 ça Social, representa o rom-
pimento definitivo das hos-

I tilidades entre o Governo e' os rebeldes da FALN, além
, da passagem da luta revolu-

1 cionária para um estágio de
dramáticos assassinatos, se-
gundo os porta-vozes dos
terroristas.

Segundo - o Ministro do
Interior da Venezuela, Rei-
naldo Mora, aproximada-
mente 140 pessoas foram
presas ^durante as investiga-
ções sobre o rapto e assas-

, sinato de Júlio Iribarren,

crime apontado como a rea-
firmação dos terroristas de
que estão dispostos a tudo
para vencer o Governo do
Presidente Raul Leoni.

PRISÃO
• Pedro Duno estava refu-

giado em Havana desde
1962, tendo sido o porta-voz
das Forças Armadas de Li-
bertação Nacional durante
a Conferência Tricontinen-
tal, no ano passado. Há al-
guns meses, regressou clan-
destinamente à Colômbia
em missão relacionada çom
a intensificação da luta de
guerrilhas liderada por Dou-
glas Bravo.

Em seguida a uma procla-
inação feita em Havana por
líderes venezuelanos da
FALN, que se anunciaram
como responsáveis pelo as-
sassinato de Júlio Iribarren
Borges, o Governo venezue-
lano suspendeu às garan-
tias constitucionais (depois
de as haver restabelecido 24
horas antes), iniciando uma
perseguição em massa aos
suspeitos de colaboração com
as Forças Armadas de Li-
bertação Nacional. Um dos
primeiros detidos foi Pedro
Duno.
REAÇÃO

O lider do Governo no
Congresso, Carlos André Pé-

o golpista
rez, do Partido de Ação De-
mocrática, fêz um discurso
ontem pedindo que todos os
Partidos de oposição passas-
sem a integrar com o Pre-
sidente Raul Leoni uma
campanha contra os terro-
ristas. É preciso — acres-
centou — que todos compre-
endam a necessidade de um
esforço concentrado para
conter a violência.

A luta contra os guerri-
lheiros no interior do pais
prossegue intensa. As tropas
do Govêmo estão em ação,
mas até o momento não se
registrou nenhum choque de
importância com os rcbel-
des. O Ministro do Interior,
Reinaldo Mora, calcula que
existam apenas 300 mem-
bros ativos das Forças Ar-
madas de Libertação Nacio-
nal, dispersos pelo pais, po-
rém dispostos a tudo para
conseguir seus objetivos.

Afirma-se que as Forças
Armadas de Libertação Na-
cional estão divididas e que
o único de seus dirigentes
que apoia o prosseguimento
do plano de assassinatos é
Elias Manuit Camero. Na
declaração de responsabili-
dade assinada pela FALN,
os revolucionários venezue-
lanos prometeram matar
três personalidades do Go-
vêrno de Caracas para cada
rebelde assassinado pela Po-
licia.

De atentado em atentado
Luís Edgar de Andrade

Editor Internacional

A fim ãe chamar a atenção ão mundo
para seu movimento, os guerrilheiros ãa
FALN na Venezuela já haviam, em 1963,
seqüestrado um navio, o Anzoategui. De-"pois áisso, raptaram o jogador ãe futebol
Di Stefano, do clube Real Maãriã, e o
Chefe âa Missão Militar Americana, Co-
ronel Chenauli. No ano passaáo tomaram
como refém outro militar âos Estaâos Uni-
áos e propuseram sua troca por um ter-
rorlsta vietcong conãenaão à morte etn
Saigon. Mas o Dr. Júlio lrrlbaren Borges,
irmão âo Chanceler, é a primeira perso-
naliâaãe importante assassi7iaãa pela
FALN, a cujos feitos teatrais não corres-
ponãe, entretanto, uma implantação sóliâa
110 terreno, para usar a lingttagem de guer-
rilha. Falta-lhe, provavelmente, um maior
apoio da população, segundo o manual de
Mao Tsé-tung.

Após oito anos de governo democráti-
co e civil, tudo indica que haverá eleições
na Venezuela em 1968 para a sucessão do
Presiãente Leoni. Mas, o Governo atual,
como o anterior, ãe Rómulo Betancourt,
vê-se âesãe o início entre ãois fogos. De
um lado, os guerrilheiros da extrema es-
querâa, ansiosos por repetir a experiência
cubana: do outro, uma direita saudosista
que sonha cóm a volta do ditador Pérez
Jiménez. Em meados âe novembro, Leoni

¦ sufocou a bala uma tentativa ãe putsch

militar. Em âezembro, teve âe ordenar que
o Exército ocupasse a Universidade ãe Ca-
raças, transformada graças à autonomia
universitária em centro das atividades ter-
roristas.

¦ Quando parecia que as garantias cons-
tltucionais iam ser restabelecidas, a FALN
reiniciou os atentados em Caracas, prome-
tendo matar três personalidades locais
para cada rebelde morto em ação. Faz
pelo menos cinco atios que as esquerdas
âa Venezuela combatem esporadicamente
7ias montanhas do interior e nas esqidnas
da Capital. Os resultados têm sião ãuvi-
dosos, áeviáo a suas divisões internas. No
ano passaão, a cúpula pró-soviética do
Partião Comunista âa Venezuela renun-
ciou à luta armada, retirando-se ãa FALN,
mas a facção pró-Pequim decidiu prosse-
guir a ação revolucionária, nos termos da
Conferência Tricontinental de Havana.

Terceiro exportador mundial ãe petró-
leo e sexto produtor de ferro, a Venezuela
ê o que se chama um âos mais ricos pai-
ses áa América Latina, com uma popula-
ção miserável à sombra âas refinarias áe
gasolina. Enquanto não resolver o proble-
ma âo desnível social, sua experiência de
democracia parlamentar estará sempre su-
jeita a um golpe de general ou ao levante
âe massas.

Governo americano assegura
que Cuba não possui mais
foguetes da União Soviética

Washington (UPI-JB) — Os Departamentos de De-
íesa e de Estado reiteraram ontem que não há foguetes
soviéticos em Cuba e que a denúncia apresentada pelo ex-
diplomata Paul Bethel não tem qualquer fundamento.

O Governo do Primeiro-Ministro Fidel Castro, segun-
do as autoridades norte-americanas, possui apenas fogue-
tes do tipo Sam, antiquados, e entregues pela URSS a
Havana antes da crise de 1962. Hoje em dia — acrescen-
taram — a vigilância dos EUA sobre Cuba é mais inten-
_a que durante a crise dos projéteis, no Governo Kennedy.

ALARME FALSO

Segundo Bethel, o Governo
cubano possui atualmente uma
grande quantidade de armas
nucleares armazenadas cm ca-
vernas e em centenas de qui-
..metros de túneis mandados,
cavar pelo Primeiro-Ministro
Fidel Castro em toda a ilha»

Bethel íoi Adido de Impren-
sa da Embaixada dos Estados
Unidos em Havana quando Fi-
dei Castro assumiu o poder e
garantiu há dois dias perante
uma Subcomissão do Senado
que recebe freqüentemente no-
ticias de Cuba, confirmando a
existência de projéteis.
DESMENTIDO

: Os argumentos dos porta-
vozes do Governo norte-ameri-
cano para desmentir Paul Be-
thel são os seguintes:

1 — os EUA. mantêm um
programa regular de reconhe-
cimento aéreo de Cuba desde
que o Governo soviético reti-
irou os foguetes em 1962, na
coberta de navios cargueiros.
O reconhecimento hoje é mais
intenso do que na época em
que os projetais íoram desço-
bertos, ém outubro de 1962.
.2 — as autoridades norte-

americanas interrogam todos
os refugiados j que chegam a
_eu território. As informações
que'fornecem são unidas a ou-
trás, permitindo.assim a con-
íecção de um quadro completo
da situação em Cuba,

• 3 — Bethel afirma que em
Cuba existem foguetes de 18
metros de comprimento. As in-

formações obtidas pelos servi-
ços de informação dos EUA in.
dicam que os foguetes mais
compridos existentes em Cuba
são os projéteis antiaéreos
Sam, de nove metros de com-
primento, enviados peia União
Soviética antes de outubro de
1962.

— segundo Bethel um ca-
minhão sofreu há poucos dias
um acidente numa estrada
quando transportava um ío-
guete de grandes dimensões e
de tipo ofensivo. As informa-
ções do Govêmo americano são
de que aconteceu realmente o
acidente numa estrada de
Guayabal, perto de Havana,
porém o caminhão transporta-
va ura foguete antiaéreo Sam.

— a União Soviética con-
tinua enviando equipamentos
militares a Cuba, concordam
as autoridades americanas, po-
rém não são foguetes. Geral-
mente trata-se apenas de pe-
ças de reposição.,

— os cubanos usam basta n-
te as cavernas naturais exis-
tentes na Ilha. Mas o Govêr-
110 americano acha que, na
maioria dos casos, as cavernas
são usadas para armazenar
combustíveis e não armas de
longo alcance como assegurou
Bethel.

— os cubanos cavaram
trincheiras na região situada
próxima à base norte-ameri-
cana de Guantánamo e cobri-
ram-nas depois para transfor-
má-las em túneis. Estas trin-
cheiras estão entre os postos
de guarda cubanos e as for-
tificações da base, provocando
uma série de boatos nos EUA.

CGT decide
hoje greve
argentina

Buenos Aires (ÜPI-JB) — Os
dirigentes da Confederação Ge-
ral dos Trabalhadores vão se
reunir hoje para decidir sobre
a realização de nova greve ge-
ral de 48 horas dia 1.° de abril,
em prosseguimento ao plano de
luta dos trabalhadores argenti-
nos contra o regime do General
Juan Carlos Ongania.

Trinta dirigentes da Uni-
áo.Ferroviária, a maior organi-
zação sindical da Argentina,
foram despedidos por terem
participado das últimas greves
contra o governo. A Empresa
Ferrccarriles Argentinos deter-
minou ainda, a suspensão, por
um mês, de 116 449 empregados
que participaram da greve.akim
de determinar a redução por
um ano do tempo de serviço de
100 211 ferroviários, que íoram
os únicos trabalhadores que
conseguiram paralisar total-
mente seu setor de atividade.

Os S i n d i c a tos ferroviários
contam cem mais de 200 mil
membros e estão empenhados
na campanha contra o Govêr-
no por se sentirem, como os
mais prejudicados pela política
oficial de eliminar o déficit or-
çamentário nas empresas esta-
tais, através de corte no pes-soai.

mmmm_z__\
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éxico ouve especialistas
em comércio para fixar sua
posição em Punta dei Este

Ciâaáe âo México (UPI-JB) — O Govêmo me-•-àcano convocou ontem uma reunião do Conselho
Nacional de Comércio Exterior para definir a posi-ção do México na próxima Conferência de Presiden-
tes do Hemisfério, em Punta dei Este, Uruguai, de12 a 14 de abril.

O Subsecretário da Indústria e Comércio, Piá-cido Garcia Reynoso, foi designado como represen-
tante pessoal do Presidente Gustavo Diaz Ordaz àssessões preparatórias da Conferência de Chefes deEstado a serem iniciadas a partir do dia 13.

Durante a conferência, os
¦>_:_'¦'?*._•¦_•:¦';:¦¦/.

entes su ho: pedarüo tio
__7_^ã_^_i.

Ilolel San Rafael. (UPI)

A GRANDE JOGADA

_-__¦_*_.%¦¦- ¦'- ^__tv___i%____9____HNu___l ____________W9_^
___*__^'1-^' - -:^í&0_&^__t__-____-S—_____-L%—Í0^_r_E1—__¦_ ______pv__L' _________t

_________\_m_m___
Os Presidentes americanos se reunirão neste salão do Cassino de Punta dei Este (UPI)

POSIÇÃO

Para os observadores po-
liticos, a convocação do
Conselho Nacional de Co-
mércio Exterior e a nomea-
ção de um especialista em
questões comerciais indicam
claramente a posição mexi-
cana de que os temas eco-
riômicos serão os mais Im-
portantes a sèr.hí aborda-
dos pelos Presidentes.

O Conselho de Comércio
Exterior é formado por re-
presentantes das Secreta-
rias de Relações Exteriores,
Fazenda, Indústria e Comer-
cio, Agricultura, Comunica-
ções e Marinha, devendo
Iniciar suas deliberações
amanhã, um dia antes da
partida de Garcia Reynoso
para Montevidéu.

BASE DE DEBATES

O Chanceler mexicano
Antônio Carrlllo Piores afir-
mou que as discussões pre-
liminares serão baseadas na
agenda preparada em Bue-
nos Aires para a reunião dos
Presidentes. Disse também
que na Conferência dos
Chanceleres "o México não
assumiu compromissos pre-

Judiciais aos seus interesses
nacionais ou que contradi-
gam sua política de respeito
e cooperação com outros
paises".

Governo mexicano de-
monstrou interesse em dois
p ph-t os fundamentais que
espera destacar na reunião
de Punta dei Este:

— Que não se estabele-
çam novas barreiras adua-
neiras ou outros obstáculos
ao intercâmbio entre os pai-
ses latino-americanos;

— Que se outorgue uma
"margem de preferência"
aos produtos latlno-ameri-
canos com relação aos pro-
cedéntes de .outras regiões
do mundo.

Carrillo Piores afirmou
que a Conferência Intera-
merleana de Buenos Aires
destacou a necessidade de
se conceder maior atenção
à colaboração econômica e
cultural dentro da Organi-
zação dos Estados America-
nos. Ressaltou que as emen-
das Implantadas na Carta
da OEA não modificaram
seus princípios fundamen-
mentais, porém constituí-
ram novos organismos .e
aperfeiçoaram suas dispo-
sições.
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Ifflfijf De alto a baixo,
o conforto anda neste edifício em elevadores Atlas.
O Banco Comércio e indústria de Minas Gerais
S.Ai já inaugurou sua nova filial na Guanabara.
É um edifício moderno, que fica na Av. Rio
Branco, esquina de Ouvidor. Possui nove eleva-
dores, três monta-cargas e duas escadas rolantes.
Atlas, naturalmente. E nisso o Banco Comércio

mm
*" MJ_s f»

e Indústria de Minas Gerais S.A. não foi original.
Os grandes bancos, em sua maioria, preferem
para seus edifícios a -garantia Atlas. Primeiro,
por causa da segurança; segundo, por uma questão
de qualidade; terceiro... bem, porque ninguém
entende tanto de economia como um grande banco.

SÍMBOLO DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA.

Ao Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais S.A., as congratulações, de
INDÚSTRIAS VILLARES S.A. t

m. s
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Mio pode ser coisa séria esfa Comis-

são Parlamentar de Inquérito que se
anuncia -para investigar a possível ocor-
rência de especulação na alta ão dólar.
E não pode ser séria porque todos nós,
o leitor e os deputados, estamos cansa-
áos âe saber que ninguém vai apurar na-
da. A CPI nasce, portanto, fatalmente
condenada a transformar-se em mais
uma pilha de papéis inúteis, colhida ao
cabo de urnas quantas reuniões estéreis
em que alguns deputados sqciarão a sua
louvável vontade de aparecer.

É lamentável que exatamente êste
nòvo Congresso, âe que tanto se espera,
não se tenha detido um minuto a pen-
sar na necessidade de restituir às comis-
soes parlamentares de inquérito a respei-
tabiliãaáe e a seriedade que elas devem
ter.

Todos nós lembramos de pelo me-
nos uma dúzia de comissões de inquéri-
to. Mas bem poucos hão ãe lembrar-se
de qualquer punição aplicada a quem
quer que seja, em conseqüência dns con-
clusões a que se chegou no Congresso,
Por quê? Simplesmente porque as co-
missões ãe inquérito não são para valer.

A resposta dada ontem na Câmara
pelo Sr. Roberto Campos, respondendo a
uma pergunta do Deputaão Rui Santos,
é tão lógica e tão precisa que encerra a
questão:

"A diferença entre a indústria e o
comércio — disse o Ministro ão Planeja-
mento — e a especulação é que o.co-
mércio e a indústria vendem mercaáo-
rias, e a especulação vende expectativa.
Na Bolsa de Valores vende-se, por exem-
pio, expectativa de alta ãe títulos; na
especulação ãe moeda estrangeira (que
pode ser passiva ou ativa) vende-se a ex-
pectativa da alta ãa moeâa. Em todo
país capitalista, por mais qjte não gos-
temos, existe especulação".

namo do seu carro, e que o motorista
faltou no sábado.

É genial.

Desentendido

Está criada a maior confusão na
ARENA da Guanabara. O Sr. Mendes
de Morais, salvo pela nomeação do Sr.
Adauto Cardoso para o Supremo da de-
cepção de ficar suplente, quer assumir
a presidência do Partido. Ora, aconte-
ce que a maioria da ARENA carioca é
formada por antigos integrantes da i
UDN, enquanto o Sr. Mendes de Morais
era do PSP e do PSD. Para os antigos
üdenistas, a pretensão do Sr. Mendes
de Morais é tão descabida quanto se-
ria a do Sr. Raul Brunini, se quisesse
assumir a presidência do MDB.

Muitos já tentaram, mais ou me-
nos delicadamente, íazer ver ao Sr.
Mendes de Morais que êle não pode ser
o Presidente da ARENA. Mas o Sr. Men-
des de Morais, se entende, faz que' não
entende e vai em frente, disposto agora
a consultar a direção nacional, mesmo
contra a vontade da maioria do Pár-
tido. ,.

Um grupo mais radical já está pen-
sando até em apelar para um recurso
extremo, aplicando ao teimoso deputado
uma violenta dose de. simancol, que é
para ver se êle se manca, como diz o
eleitorado.

Inconformado

Inconformado porque durante os
iiltimos três anos não conseguiu ver
aplicadas as penas do Ato Institucional
aos inimigos que denunciou como cor-
ruptos, o Procurador da República Gil-
do Correia Ferraz está agora distribuln-
do aos jornais cópias das denúncias quefêz mas não foram comprovadas pelasdemais autoridades. »

"No tipo áe desvalorização de moeda
— continuou —, como a que ocorreu em
fevereiro, a desvalorização só fêz saneio-
nar tendências que o mercado já havia
definido desde algum tempo (com notas
em jornais, com estimativas em revistas
econômicas especializadas etc). Em to-
do tipo de desvalorização há os que ga-
nham e os que perdem. No primeiro ca-
so estão aqueles que compram moeda no
último momento que antecede a alta; no
segundo, os que compram na expectativa
de alta e esta só se realiza tempos ãe-
pois":

..M
".4 primeira grande especulação

cambial nestes últimos tempos foi no
carnaval de 1966 (logo após a modifica-
ção da taxa havida em novembro âe
1965), quando foram vendidos 127 mi-
lhões de dólares; a segunda foi a ãe 2
de junho âe 1966: venderajn-se 115 mi-
lhões âe âólares; a terceira foi em no-
vembro de 1966 — Finados —, quando se
venderam 115 milhões âe dólares e a
quarta agora em janeiro de 1967, quando
se venderam 133 milhões de dólares".

"Ora — concluiu —, deveríamos,
pois, a julgar pelas perguntas âe hoje,
ter feito uma comissão âe inquérito pa-rá apurar os prejuízos ãos'especulado-
res durante o ano de 1966, já que porsimples matemática a especulação lucra-
tiva pi a ãe janeiro de 1967, cujos lucros
não exceâeram âe 6 milhões âe dólares
âa especulação — perdida — de feverei-ro de 1966".

Ai está, portanto. Dir-se-â- que isto
os deputados já sabiam. Mas se o que
querem saber é se alguém âo Governo
passou a informação aos especuladores
felizardos ãe janeiro de 1967, então de-
sístam.

Porque isto ninguém vai descobrir.

Reunião
Reuniu-se outro dia a Comissão Di-

retora da Assembléia Legislativa da
Guanabara.

Dada a palavra ao Sr. índio do
Brasil, o parlamentar comunicou aos
presentes que havia um defeito no dí-

Ajuda recusada

Quando das enchentes de janeirodo ano passado, o Ministro Nascimento e
Silva, então Presidente do Banco Nacio-
nal da Habitação, procurou oXJoverna-
dor Negrão de Lima a fim de colocar-
lhe à disposição cerca de 3 bilhões de
cruzeiros antigos (ainda um bocado de
dinheiro hoje) para um programa de
emergência de construção de casas des-
tinadas aos desabrigados das favelas.¦ Com esse dinheiro; de mão beijada,
o Sr. Negrão de Lima poderia inclusive
completar rapidamente as obras da Cl-
dade de Deus. Mas, para surpresa do
Sr. Nascimento e Silva, o Governador ca-
rioca recusou a ajuda, dizendo que a
calamidade não fora tão grave assim e
que o Estado se arranjaria com os pró-
prios recursos. O Presidente do Banco
deixou ainda os 3 bilhões reservados
para a Guanabara, esperando que o Go-
vernador um dia tomasse consciência
do absurdo da recusa. . : - -

Isso, entretanto, jamais aconteceu:
o Sr. Negrão de Lima não lançou mão
do dinheiro, as casas deixaram de ser
construídas e a Cidade de Deus até ho-
je permanece abandonada.

Resolução
O escritor Autran Dourado acaba de

entregar à Civilização Brasileira os ori-
ginais de seu nóvo romance, ópera dos
Mortos.

A alguém que estranhou o título do
livro, disse Autran Dourado, enchendo
fleumàticamente o cachimbo:

— Ultimamente andam proclaman-do tanto a morte do romance que re-
jsolvi rsar músico.

Reforma

O Artigo 177 da Reforma Admi-
nlstrativa transforma em Comlssão^Con-
sultiva os órgãos coiegiados da admi-
nistração pública em que estejam re-
presentados mais de 50 por cento de
Interessados diretos nas atividades da
autarquia, ou ministério. •

Ê o caso,' por exemplo, da Junta Ad-
ministrativa do IBC.

Ao que se sabe, entretanto, a 
'jun-

ta Administrativa, não chegará a trans-
formar-se em Comissão Consultiva. An-

, tes do dia 15, quando entra em vigor
a reforma, deverá ser assinado um de-
creto que a extingue.

Lance-livre
O economista Antônio Dias Leite aparece

nas últimas horas como o próximo Presidente
da Companhia Vale do Rio Doce.

. • Os rumores de alterações na legislação
do'<Impflsto de Renda estão contribuindo paraque todo mundo adie para depois da posse ocumprimento desse dever cívico.

Lá em São Paulo estão dizendo que oSr. Abreu Sodré está com a pose de quem 1a
fêz um grande Governo.

O Secretário de Economia da Quanaba-
ra, Sr. Armando Mascarenhas, almoçou on-tem com os Srs. Evaldo Correia Lima e Le-ôncio Albernoz, do BID, e o Secretário deFinanças, Sr. Márcio Alves, mais os Srs. Car-los Alberto Vieira e Marcilio Moreira, deba-tendo as possibilidades de financiamento doBID para a conclusão do porto de Sepetiba,da Cidade Industrial e do metrô da Guana-bara.

Noutros'contatos, com o Sr. Jacques Bla-zer, o Sr. Armando Mascarenhas estuda apossibilidade da lnstalaçáo de uma usina si-derúrglca da Hanna em Santa Cruz e de umafábrica de alumínio da Alcea na toesma área.
O Presidente da República assinou de-creto mudando para Escola Técnica FederalCelso Suckow da Fonseca o nome da EscolaTécnica Nacional. Notável educador e admi-nistrador, o Professor Celso Suckow da Fon-seca consagrou 20 anos de sua existência aoengrandeclmento da Escola Técnica, que en-controu com 400 alunos ginasianos e deixoucom 5 700 técnicos, além de ter criado o cur-so de Engenheiro de Operação. A morte sur-

preendeu-o em outubro último, nos EstadosUnidos, quando projetava internacionalmenteo prestigio do ensino industrial brasileiro.

Junto á FundaçSo Ford e ao BID, obtendo
considerável soma de auxílio financeiro e téc-
nico para a Escola. Segunda-feira, dia 13, às15 horas, no recinto da Escola, o professorserá homenageado pelas entidades de classe
a que pertenceu.

Frase do economista Mário Henrique Si-" monsen, sem negar as suas divergências como Ministro Roberto campos: "Tenho peloCampos o maior apreço e admiração. Nãoadmito que falem mal dele em minha fren-te."

A-Fundação Getúlio Vargas quase perde,pof decreto-lei, a faculdade de calcular osÍndices do aumento do custo de vida.
Um decreto-lei reduziu os jctons dosmembros do Conselho Superior das CaixasEconômicas Federais. Passaram a percebermenos de 300 mil cruzeiros mensais.
Atada de Mário Simonsen: "Nfio haviamelhor escolha para o Ministério da Fazenda

do que a de Delfim Neto. O Marechal Costa
e Silva acertou em cheio."

O gerador próprio instalado pelos proprie-tários dp Restaurante Nino's será a prova dosom. Despesas não foram poupadas para quea obra representasse o máximo na matéria.
Por falar do Nlno's, Gilson Amado foi alihomenageado, ontem à noite, por um

grupo de amigos, pelo seu aniversário. Sonhode Gilson: instalar uma emissora de TVeducativa no quintal de sua casa.
O Ministro Otávio Bulhões e o Sr. Ar-naldo Blanfc serão homenageados têrça-fei-ra pelo Conselho Administrativo da CaixaEconômica Federal do Rio de Janeiro.

Raul Barbosa
deixa Banco
do Nordeste

Fortaleza, (Covrespond e h t e)— O Sr. Raul Bar-bosa eoníir-
rniou ontem ter enviado ao Pre-
sidente Castelo Branco sea pe-dido dé demissão da Presidén-
cia do Banco do Nordeste, e
disse que espera o'atendimento
até o dia 14, "quando então irei
cuidar da minha vida".

Presidente do Banco' do Nor-
deste desde a sua fundação, o
Sr. Raul Barbosa teve sua no-
meação inicialmente cano uma
forma de compensação por ter
perdido a eleição para o Se-
nado, tendo sido afastado du-
rante o Governo Jânio Qua-dros, quafído então foi netnea-
do o Deputado Antônio Alen-
oar Araripe, seis meses depois
demitido.

NOME '¦, .,-:

O nome mais .comentado pa-ra substituir o Sr. Raul Barbo-
sa è o do Superintendente daSUDENE, Sr.-Rub eras Costa,
que conste, na lista, triplica-
enviada pelo Governador Piá-
cido Castelo ao futuro Presi-
dente da República. O Gene-
ral -Murilo Borges, atual Pre-
íeito de Fortaleza e com man-
dato a terminar d!4 25, é o
mais cotado para assumir uma
das diretorias do Banco do
Nordeste.

•imeiro' xie no Rio Jeremias z
foi içado 32 andares para
ficar exposto ao publico

O primeiro Galaxie da Ford chegado ao Rio está ex-
poslo desde ontem no hèUpòrtci do edifício-sede do Bancocio Estado da Guanabara, após ser levado por um cabo deaço de 150 metros desde o solo até o 32.° andar do prédioem meio a grande curiosidade de populares e empregadosem escritórios vizinhos.

Hoje, às l9h, presentes o Presidente da República, oGovernador do Estado e outras autoridades, haverá um•coquetel no mesmo local para serem explicados aos inte-ressãdos os detalhes técnicos do automóvel, que custaNCr$ 18 400,00 (dezoito milhões e quatrocentos mil cru-zeiros antigos) à vista.
A OPERAÇÃO

Desde meia-hora antes do
içamento — às 15 horas —
grande número de pessoas secolocou nas proximidades doBanco dó Estado da Guanaba-
ra para ver a operação, efe-
tuada em 11 minutos « meio,
com muito cuidado, uma vez
que havia vento forte. Foi ne-cessário suportar o carro com
dois cabos fortes, seguros naAvenida Nilo Peçanha por vá-rios trabalhadores. A mesma
manobra será feita no domin-
go, às 10.horas, em sentido
contrário. O cabo de aço que

içou o Galaxie possui uma po-legada e foi puxado por um
guindaste fixo. instalado no
próprio heliporto. O peso do
automóvel é de ,1 590 quilos.Estiveram presentes ao ato
o Presidente do Banco i do Es-
tado da Guanabara, Sr. Carlos
Alberto Vieira, o Diretor-Geral
da Ford no Rio, Sr. Paulo Sa-
lômão, e seus colegas de São'
Paulo, Srs. Flávio Melo Gui-
marães e Paulo de Tarso.
Também compareceram' à ceri-
mônla o engenheiro-geral en-
carregado da operação,. Karl
Berger, e o seu colega do Ban-
co, Sr. Haroldo Rodrigues.

Otávio Laje
atualiza sua
idolatria

Goiânia (Correspondente) —
O Governador Otávio Laje
substituiu ontem por um re-
trato 'a óleo do Marechal Cos-
ta e Silva a litografia do Pre-
sidente Lyndon -Johnson queestava no gabinete ds seu se-
cretário particular desde o co-
mêço da gestão do Marechal
Emílio Ribas, depois da inter-
venção federal em Goiás.

Os Secretários do Governo,
da Educação, da Fazenda e de
Imprensa do Governador re-
cíberam quadros com retratos
do Presidente eleito e todos
serão afixados em seus gabine-tss, cuidando-se no Governo

. de providências para colocar
retratos do Marechal Costa e
Silva nas sedes de todas as re-
partições públicas Importara-
tes.

Paquetá abre
dia 13 sua
nova estação

A nova estação das barcas
em Paquetá será inaugurada
parcialmente dia 13. O custo
da obra está orçado em NCrS
250 000,00 (duzentos e cinquen-
ta milhões de cruzeiros), e o
galpão que serve de estação
provisória só será derrubado
quando as instalações estive-
rem completas.
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Chuvas que caem no Ceará
enchem açudes, engrossam
rios e alegram população

Fortaleza (Correspondente) — chove intensamente hádez dias em Fortaleza, e no interior do Estado considera-se qué "o inverno será um dos melhores dos últimos tem-
pos". Todos os rios correm normalmente, os açudes re-cebem boa quantidade de água, e tudo isso é motivo dealegria para os cearenses.

A Secretaria de Viacão movimenta homens para a ta-refa de fazer baixar o nível dos sangradouros de Orós —
,o maior açude de todo o Nordeste, com uma capacidade
de quatro bilhões de metros cúbicos — e onde faltam ape-nas 50 centímetros para que ocorra o sangramento deágua.

¦se a
cada soldado do Palácio
para náo ser Mais barrado

Niterói (Sucursal) — O Governador Jeremias Fontesresolveu ontem, pela manhã, ápr^eritar-sé a, um a umtodos os soldados responsáveis pela guarda do Palácio do'Inga, porque desde que assumiu o Governo já foi barradotrês vozes, no portão de entrada, a última delas na ma-dragada de anteontem, quando retornava de uma in-certa pelas barreiras fiscais da Rodovia-Tronco AmaralPeixoto.
As barracões são encaradas, no entanto, com bomhumor pelo Governador, que na segunda vez que teve asua entrada vetada no Ingá, trajava roupa esporte e di-rigia um carro com chapa particular, de propriedade deum amigo, sendo por isso confundido.

ACOSTUMADO

O Sr. Jeremias Fontes disse
que já está se acostumando
com as barracões e, em vez de.se irritai, felicita a guarda doPalácio do Ingá pelo zelo natriagem dcs pessoas que pro-curam entrar na sede do Go-
Vêrno pela madrugada. Além
tio Ingá, êle já foi -barrado tam-
bém no Instituto de Recupera-
ção Feminina do Niterói, du-rante iuna incerta noturna,
.porque a guarda do presídio de
mulheres não o conhecia.

Nas barreiras fiscais, o Go-
vernador tem procurado não sedeixar conhecer também, deimediato, para constatar como
anda o trabalho de fiscaliza-
ção, chegando ató, depois deuma longa conversa com o res-
ponsável por um determinado
setor; fiscal, a auxiliá-lo discre-¦tamente a conferir cargas. De-
pois é que se identifica e fe-licita o funcionário, quando é

o caso, pela eficiência do sei--
viço.
SEMPRE A NOITE

As incertas, instituídas peloSr. Jeremias Fontes cinco dias
após a sua posse, quando apa-
receu de surpresa no DER pa-iva ver se o Serviço de Rádio
do órgão estava funcionando
em todo o interior, sem inter-
rupção, as 24 horas do dia, sãorealizadas sempre à noite, por-que o Governador acha que os
serviços noturnos são os quodevem ser mais bém vigiados.

Essas visitas de surpresa, quajá estáo se tomando uma ro-tina administrativa, pois o Go-
vernador bate quase todas asnoites num determinado setor
do Governo/ vão proíseguir,ininterruptamente, até o últi-mo dia do mandato do Sr. Je-remias Fontes, segundo revê-lou o Chefe do Gabinete Civildo Palácio do Ingá, Sr. Hum-berto Soeiro de Carvalho.

Representação do Itamarati
no DF se transferirá para
o acio reos s o

ABUNDÂNCIA

Nos açudes da Zona de Ibia-
paba há a ameaça de rompi-
mento, ante a grande quanti-dade de água armazenada. As
feiras-llrçres de Fortaleza co-

jmeçam a vender os primeiros
produtos da safra atual, prin-cipalmente feijão e milho
verde. \

O peixe está sendo vendido a
NCr$ 0,10 (cem cruzeiros anti-
gos) o quilo, e prevê-se qu8 a
quantidade disponível de pes-cado de água doce será a maior
de muitos anos, garantindo o
abastecimento à Capital, du-
rante a Semana Santa, com
duzentas toneladas do produto.Cinqüenta e quatro residén-
clns agrícolas da Secretaria de
Agricultura estão distribuindo
sementes a todo o interior, a
fim de garantir o plantio a
tempo, assegurando uma boa
safra. de cereais.
CALAMIDADE

Recife (Sucursal) — A Cida-
de de Palmares, no interior do
Estado, está sem água desde

ontem, em conseqüência do de-
sabamento da Ponte Japaran-
duba, sôbre o Rio Una, des-
traindo os tubos condutores do
sistema de abastecimento e dei-
xándo sem comunicação com a
Capital, pelo lado oeste. A si-
tuação é de calamidade pública.A Secretaria de Viaçáo e
Obras de Pernambuco enviou
ontem mesmo turmas de tra-
b a 1 h a dores, encarregados de
restaurar as adutoras destruí-
das, e vários carros-pipas, queabastecerão a Cidade enquan-
to durar a situação de emer-
gência.

A restauração da Ponte Ja-
paranduba demandará ainda
vários dias, e enquanto isso o
trânsito de veículos será reali-
zado de modo precário. O de-
sabamento da ponte ainda é
reflexo das cheias do ano pas-sado, quando sua estatura fi-
cou abalada.

Os engenheiros do SESP Jáhaviam admitido que a ponte
poderia ruir, causando proble-mas para a Cidade, pois os tu-
bos condutores de água íoram
colocados sôbre ela.

Grupo Opinião estréia a 17"A Saída?" mostrando os
fatos dos últimos 25 anos

O Grupo Opinião estreará no próximo dia 17 a peçaA Saída? Onde Fica a Saída? de Antônio Carlos Fontoura,
Armando Costa e Ferreira Gullar, sob a direção de João
das Neves, considerado o espetáculo mais complexo jámontado pelo Grupo. Entre seus elementos de choque estão
o filme documentário da morte do Presidente Kennedy e
um outro de Hiroxlma logo depois da explosão da bomüa
atômica. '

A Saída? Onde Fica a Saida? cobre 25 anos da his-
tória contemporânea e traz à cena, com oito atores queinterpretam 30 personagens, documentos vivos do depoi-
mento de um sobrevivente do bombardeio atômico do
Japão, o caso Rosemberg, o maccarthismo, a crise de Cuba
e o depoimento de uma camponesa do Vietname.

dá bomba atômica em Hiroxi-
ma , o Secretário de Estado
Stimisson, Robert Oppenhelm,
o jornalista americano que en-
trevista uma camponesa viet-
namita, MacCarthy, Frederic
March, John Kennedy, Ethel
Rosembarg, Elslo Marshall,
uma dirigente soviética, uma
camponesa vietnamita, Forres-
tal se opondo à utilização pa-clíica do átomo, Davia Green-
glass como testemunha de
acusação do casal Rosemberg,
Edward Toller, o soldado
Broccolll na Coréia, Bob Ken-
nedy, o Professor Nagal, o ci-
entlsta Bush, Batmán, Mary
Marvel e os três sobrinhos do
Pato Donald.

Biasíha (Sucursal) _ o Palácio dos Arcos, nova sededo Itamarati, será ocupado a partir do próximo sábadoquando a atual representação do Ministério das RelaçõesExteriores nesta Capital se transferirá para o prédio on-de ]a estará funcionando normalmente na segunda-feira
ja que as alas do bloco representativo a serem ocupadasestão recebendo os últimos retoques.

A atual representação, que está ocupando provisória-mente um andar.do Ministério da Marinha, irá para onovo prédio levando seus cinco diplomatas e 50 funcio-nários, além do Gabinete do Ministro, a Comissão de Re-laçoes com o Congresso Nacional e a Comissão de Trans-ferência da Secretaria de Estado e do Corpo Diplomático
para Brasília.

Este bloco, corilo administra-
tivo, estará concluído em ou-tubro dêste ano.

Nas duas alas que estarão
prontas neste fim de semana
estão sendo dados os retoques
finais de limpeza e, em al/u-
mas salas, sendo pintados cstetos e cobertas as paredes com
madeira.

No Gabinete ministerial a
parede está sendo forrada fle
seda, cuja côr varia de uma
sala para outra. Todas as por-.tas internas, de madeira, es-
tão colocadas e os pisos tam-bém estão prontos: são de ma-
deira e mármore.

* No terraço — um amplo sa-
lão aberto lateralmente, mas
coberto — o assoalho de már-more está sendo polido, as pa-redes cobertas e dadas as últi-' mas pinturas. Na cozinha es-
tão sendo instalados os azule-
Jos finais, enquanto os fogões
e fornos já estão instalados.

Os dois jardins internos, fei-
tos por Burle Marx, no primei-ro e no terceiro pavimento, es-
tarão prontos no fim desta se-
mana O lago que circunda o
Palácio já está ocupado por 40
mil litros de á,gua, e os seus
jardins — colocados por Burle
Marx em caixas de concreto
fixadas no solo — também
quase prontos.

VISITA

Na visita que os membros
das delegações especiais con-
vidadas para a posse do Maré-
çhal Costa e Silva farão ao
Palácio, no próximo dia 14,
serão percorridas as seguintes
partes do prédio, que já esta-
rão concluídas: primeiro pa-vimento — a ala esquerda, on-
de funcionarão os setores de
passaporte, financeiro, de pes-soai, de comunicações e de al-
moxarifado; segundo pavi-mento — ala direita, onde es-
tara o Gabinete do Ministro,
o setor de Cerimonial e as Se-
cretarias das Comissões de Re-
lações com o Congresso e da
Transferência Diplomática,
terceiro pavimento — o cha-
mado terraço, com os três sa-
lões para recepções e a cozi-
nha. Estarão também concluí-
dos os dois grandes halls do
primeiro e do segundo pavi-mentos, e neste último estará
a. Sala dos Tratados, onde se-
rão expostos documentos di-
plomáticos históricos.

No bloco representativo fal-
tara ainda concluir o subso-
lo (onde estará o auditório) e
as alas direita do primeiro pa-vimento e esquerda do segun-
do, onde ficarão, respectiva-
mente, a assessoria do Chan-
celer e do Secretário-Geral.

ESPETÁCULO

Oito projetores, sendo dois
de cinema e dois de slides,
oito telas, algumas das quais
transparentes, além de vários
refletores, contribuem paracriar atmosferas às vezes alu-
cinantes da peça, da qual par-
ticlparão Luís Linhares, Ru-
bens Correia, Oduvaldo Viana
Filho, Célia Helena, Ivã Cân-
dido, Carlos Vereza, Guilher-
me Dieken e Echio Reis.

Os oito atores interpretarão
Truman, Zeus;- Jules Rosem-
berg, o soldado 059, um psico-
pata da guerra da Coréia, An-
drew Marshall, o cientista
Goldman contra' o lançamento

Guerra pr«
do Exército com "Revista
de Engenharia Militar"

O Ministro da Guerra, Marechal Ademar de Queirós,
determinou que todas as organizações militares cessem os
vínculos ou transações que, sob qualquer título, mante-
nham com a Revista âe Engenharia Militar.

A medida foi tomada em face de sindicâncias proce-
didas por determinação do Comando do I Exército, que
concluíram não ser — nem nunca ter sido — publicação,
oficial do Ministério da Guerra a citada revista.-

A HISTÓRIA VISTA EM PEÇA
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ESCLARECIMENTO

O documento distribuído pelo
gabinete ministerial esclareceu
que "o Instituto de Engenharia
Militar, órgão não oficial cita-
do na revista como seu pro-
prietário, não se confunde com
o Instituto Militar de Enge-
nharia (IME), estabelecimento
de ensino superior do Exér-
cito".

O Marechal Ademar de
Queirós determinou que a Se-
cretária do Ministério da

Guerra providencie, com ur-
gência, a remoção dos perten-
ces da Revista de Engenharia
Militar das dependências do
Ministério, e "que o Departa-
mento Geral do Pessoal pro-
videncle no sentido de que o
General R/l Teodomiro Gas-
par de Almeida e o Coronel
R/I Rubens Massena. cessem a
prática de se apresentar, in-
devidamente, como oficiais da
ativa em publicações e expe-
dlentes da revista em apreço".

Enfermeiras confundem uma
Dalva de Oliveira com
a cantora e causam rebuliço

Niterói (Sucursal) — Ao dar entrada ontem no Hospi-
tal Antônio Pedro, após ser agredida pelo seu amante, a
jovem Dalva de Oliveira provocou uma confusão entre as
enfermeiras, pois todas queriam atendê-la, pensando tra-
tar-se da famosa cantora homônima.

A confusão foi provocada pelos médicos de plantão,
que convocaram uma enfermeira para atender a Dalva
de Oliveira, sem esclarecer de quem se tratava. Emociona-
da com a chance que lhe davam, a enfermeira convocou
todas as outras para ir ver a estrela acidentada.

Ivã Cândido, Guilherme Diecken, Luís Linhares eViana FUlio ensaiam A Saída?, qua vai mostrar a
Oduvaldo
História

MA SITUAÇÃO

A Jovem Dalva de Oliveira
ficou muito impressionado com
o mundo de enfermeiras que se
deslocou dentro do Antônio Pe-
dro para atendê-la. Para mui-
tas, que nunca viram a canto-
ra de perto, e nem pela tele-
visão, íoi dificil acreditar na
vagarosa explicação — o esta-
do da jovem agredida a gar-

rafadas Inspirava cuidados —
que procurava dar às enfer-
meiras. •¦'¦'•:

Entre as duas Dalvas de OU-
veira, a cantora e a doméstica
agredida pelo amante, existe
uma certa semelhança ffcica,
embora a cantora seja bem
mais idosa. Ubifatan Antônio
Ferreira, o agressor, está sendo
procurado pela Polícia flumi-
nense.
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Moniz atribui aos alunos
a culpa pela existência de
excedentes nas faculdades

O Ministro da Educação, Sr. Moniz de Aragão, abrin-
do ontem o ano letivo do Colégio Pedro II, explicou não
haver propriamente no Brasil "escassez de vagas no curso
superior, mas um desequilíbrio da demanda", e destacou
que "o anseio do jovem brasileiro para a Universidade
não é conscientizado, mas ainda uma busca de classi-
ficacão".

Depois de considerar o Brasil "um País de excedentes",
o Ministro observou que "enquanto os candidatos conges-
tionam as portas das Faculdades de Direito e Filosofia,
outras escolas, como as de Farmácia, Enfermagem e Agro-
nomia, permanecem com vagas para preencher porque
para o brasileiro ainda só é doutor o médico, o advogado
e o engenheiro".

VM DEVS-NOS-ACVDA

PROFESSOR ATRASADO

O Ministro Moniz de Ara-
gão chegou ao Colégio Pedro
II às 17h20m, com um atraso
de 20 minutos, para a aula
inaugural no Salão Nobre do
Colégio. Acompanhavam-no o
seu Chefe de Gabinete. Sr.
Canedo Magalhães, o Presi-
dente da Academia Brasileira
de Letras, Sr. Austregésilo de
Ataide, o Reitor da Universi-
dade do Estado da Guanaba-
ra, Sr. Haroldo Lisboa e o Di-
retor da Faculdade Nacional
de Direito, Professor Hélio
Gomes, que foram recebidoa
pelo Presidente da Congrega-
ção do Colégio Pedro II, Pro-
fessor Vandique Londres da
Nóbrega.

Dando initío à aula — que
êste ano, excepcionalmente,
deixou de ser proferida por
üm dos professores catedráti-
cos do Colégio para que o Mi-
nistro da Educação o fizesse
— o Ministro Moniz de Aragão
afirmou que "o panorama da
educação no Brasil é afeta-
do por dois fatos capitais e
que respondem pelo momento
nervoso em que vivemos: crês-
cimento excessivo da popula-
ção e, conseqüentemente, da
parcela estudantil, e o desejo
que se generaliza, em todo o
País e abrangendo todas as
classes sociais, pela ,educação".— Essas duas causas — con-
tinuou — se conjugam para
criar no BrasU um problema
de extrema gravidade, a pon-
to de podermos chamá-lo de
cósmico.
CONCEITUAÇÕES

O Ministro Moniz de Aragão
definiu o Brasil, no que diz res-
peito aos problemas de educa-
ção, de duas formas: "País de
excedentes" e "pais de estu-

dantes, se bem que não uma
república de estudantes". Re-
ferindo-se ao problema da eva-
são de estudantes entre o curso
primário e o superior, o titular
da Educação considerou-o co-
mo "impressionante, embora
não deva ser conceituado, ne-
cessàrlamente de funil". Lan-
çando mão' de uma série de
gráficos, o Ministro Moniz de
Aragão demonstrou que, em
1953, só dois, em 100 escolares
que entravam no primário, con-
cluiram o curso médio, e ape-
nas um alcançava a Universi-
dade.

— Ainda com relação aoen-
sino superior — prosseguiu —
em 1965 a população estimada
do Brasil era de 79 857 000 ha-
bitantes, sendo que, neste ano,
135 000 chegaram às Universi-
dades, o que nos permite cons-
tatar que apenas 1,1% da po-
pulação brasileira é constituí-
da de universitários.
NO EST. DO RIO

Niterói. (Sucursal) — O Rei-
tor Manuel Barreto Neto disse
ontem a uma comissão de ex-
cedentes do vestibular unifica-
do que o plano de expansão
da Universidade Federal Flu-
minense, elaborado de acordo
com o levantamento sócio-eco-
nômico do Estado, prevê a"assinatura de convênios com
faculdades isoladas e funda-
ções, visando & ampliação de
seus cursos".

Reafirmou, contudo, que de-
vido á considerável evasão de.
vestibulandos para o Estado da
Guanabara — os que presta-
ram provas em Niterói e no
Rio — a UFF defronta-se com
o problema de excedente ape-
nas na Faculdade de Medicina,
sendo que outras faculdades já
estão admitindo os candidatos
aprovados mas não classifica-
dos conforme o número de
vagas.

Universitário propõe à
ARENA organização de
uma comissão estudantil

O estudante Luís Fernando d'Avila, membro da
ASTJDEF — Assembléia de Suplentes Estaduais e Federais
da ARENA — propôs ao Partido a criação de uma Co-
missão Estudantil, e está fazendo um movimento para que
sejam levadas ao Presidente eleito sugestões sobre os pro-
blemas educacionais brasileiros.

O Sr. Luís Fernando acha que "a mentalidade ln-
surrecional que domina o meio estudantil não é sòmen-
te produto da atuação dos esquerdistas, mas, sobretudo,
e infelizmente, originada por uma péssima legislação edu-
cacional que não satisfaz as necessidades da realidade bra-
sileira".

RAIZ DA QUESTÃO

Os componentes da proble-
mática do ensino que contri-
buem para um inconformlsmo
dos estudantes e uma posição
de insubordinação na opinião
do estudante Luís Fernando
DAvila, candidato derrotado
da ARENA a deputado federal,
são os seguintes:

— Necessidade da reformu-
lação das Leis de Diretrizes e
Bases e Suplici — que antes
não era satisfatória e agora
tornou-se pior com o decreto
presidencial—,cátedra vitalícia,
reduzido número de vagas pa-
ra os cursos superiores, extin-
ção dos cursos noturnos e alto
indice de analfabetismo.

GOLPE PROFUNDO

Citou a extinção do Direto-
rio Nacional dos Estudantes
como "um golpe profundo nos
esforças dos estudantes não
comprometidos", porque era"um órgão máximo na luta

contra a infiltração esquerdls-
ta nas Faculdades, opondo-se
ã ação dos ativistas e simpati-
zantes que se arregimentaram
em torno da extinta UNE".

O estudante Luís Fernando
D'Avila acha que "cabe aos
estudantes democratas apre-
sentar contribuições efetivas
ao nôvo Presidente da Repú-
blica, no sentido de que a
educação no Brasil seja refor-
mulada, e que .as medidas, que
foram necessárias em dado
momento histórico e que serão
insuportáveis, não continuem",

— Um passo importante —
concluiu — seria o estabeleci-
mento de novas eleições livres
para todos os Diretórios Aca-
dêmicos, com a convocação
maciça dos estudantes que de-
veriam comparecer obrlgatò-
riamente às urnas, a fim de
que mais tarde pudessem tam-
bém obrigatoriamente votar
para a composição de um ór-
gão representativo, legal e au-
têntico — Diretório Nacional
de Estudantes ou UNE.

Estudantes gaúchos tiram
restaurante universitário
das mãos de interventor

Porto Alegre (Sucursal) — Os • estudantes da Capital
gaúcha retomaram ontem o controle do Restaurante Uni-
versitàrlo, que estava sob intervenção da Reitoria da
UFRGS,. bloquearam portas e janelas com mesas e cadei-
ras, entregaram o dinheiro da caixa aos representantes
da Reitoria e passaram a cobrar NCr$ 0,10 (cem cruzeiros
antigos), preço antigo, pela refeição fornecida a NCr$ 0,50
(quinhentos cruzeiros antigos).

O movimento se iniciou quando o Presidente do ex-
tinto Diretório Central de Estudantes, Sr. Carlos Alberto
Vieira, subiu em uma mesa e concitou os colegas à ade-
são, ao mesmo tempo em que pedia aos funcionários da
Reitoria para que se retirassem. ¦"•

CONVOCAÇÃO

Reunidos em assembléia—
permanente, os estudantes íor-
maram uma comissão para so-
licitar ao Reitor José Carlos
Milaiio — que se achava no
aeroporto aguardando a che-
gada do Presidente-eleito cos-
ta e Silva — que viesse deba-
ter com eles o problema.

GOIÁS PARA GREVE

Goiânia (Correspondente) —
A greve geral dos alunos 

"tia

Faculdade Federal de Mediei-
na terminou' ontem ao ser
anunciado pelo Reitor Jeròni-
mo Geraldo de Queirós que fô-
ra revisto o corte das verbas e
que serão instalados nas en-
fermarias mais dez leitos pa-
ra as aulas práticas.

O atendimento __ reivindl-
cações dos grevistas — que íi-
zeram questão de dar um ca-
ráter sério e pacifico ao seu

movimento — fdi obtido após
numerosos contatos entre a
Reitoria da Universidade Fe-
deral de Goiás e o Ministério
da Educação, em Brasília..

PAULISTAS

São Paulo (Sucursal) — O
Grêmio da Faculdade de Fi-
Iosofia da Universidade de São
Paulo organizará, depois da
Páscoa, as Três Semanas dos
Calouros, com a realização de
debates, um ato público con-
tra à falta de vagas para 120
excedentes e contra o Acordo
MEC-USAID.

Dependendo de contatos, qua
poderão ser feitos ainda hoje,
o Grêmio da Faculdade de Fi-
Iosofia da USP planeja lançar,
no próximo dia 15, data da
posse do Presidente Costa •
Silva, um manifesto conjunto
com a União Estadual dos Es-
tudantes..
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O Ministro Moniz de Aragão disse no Pedro 11 que o Brasil tem, um "problema cósmico"

Raul de Góis
proposto
para o CADÊ

i Brasília (Sucursal) —
O Marechal Castelo
Branco enviou mensa-
gem ao Senado, dali en-
caminhada à Comissão
de Justiça,. propondo o
n o m e do ex-Deputado
Raul de Góis para mem-
bro do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Eco-
nômica (CADÊ).

Projeto alterará normas
de prestação de serviço
militar por estudantes

Brasília (Sucursal) — O Presidente Castelo Branco en-
caminhou, ontem, ao Congresso Nacional, nôvo projeto de
lei sobre a prestação de serviço militar pelos estudantes
de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária, e pelos
médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários.

O projeto servirá de regulamentação a dispositivos da
Lel n.° 4 345, de 17 de agosto de 1964, e mesmo levando
em conta a obrigatoriedade da prestação do serviço mili-
tar, introduziu tôdas as medidas cabíveis no sentido de
estimular o voluntariado no Exército e na Marinha.

defende
a

Brasília (Sucursal) — O Ml-
nistro da Fazenda informou à
Camará que a COBAL — Com-
panhia Brasileira de Alimen-
tos — cooperou para que cies-
de março de 190., não mais
existissem filas para a aquisi-
ção de gêneros alimentícios.

Acrescentou o Ministro Gou-
veia de Bulhões que a COBAL
tem participado com real des-
taque na execução dos planos
e programas do . Governo, no
que diz respeito à comercial!-
zação dos gêneros alimentícios.
ESPECULAÇÕES

Respondendo a requerimento
de informações ap r e sentado
na Câmara pelo ex-Deputado
Tufi Nasslf, o Ministro da Fa-
zenda frisou que os estoques
reguladores de gêneros alimen-
tícios formados pela COBAL,
mediante planos e programas
baixados pela SUNAB, agem
como referência de preços e
impedem decisivamente as es-
pceulações.

Revelou, ainda, que a COBAL
não pode agir no sentido do
barateamento dos gêneros ali-
menticios, "porque para atinnir,
as suas finalidades necessita'
de capital de giro, posto que a
União — única acionista —.
só integralizou até agora a me-
tade de seu capital — CrS 2
bilhões e 500 milhões de cru-
zeiros antigos" (NCrS
2 500 000,00).

mal com
as casadas

O Banco do Estado da Gua-
nabara, Agência Botafogo, vem
proibindo a mulher casada de
colocar e retirar dinheiro em
suas contas sem autorização do
marido, numa exigência abso-
lutamente ilegal, segundo a
opinião de todos os juristas que
têm até hoje interpretado a
Lei 4 121 de 1952.

Segundo o Jurista João de
Oliveira Filho, consultado a
respeito, a agência de Volun-
tários da Pátria do Banco do
Estado da Guanabara vem
agindo realmente de modo ile-
gal, como afirma expllcltamen-,
te seu- parecer sobre o assunto:"Nenhum banco poderá exigir
legalmente' qúe a mulher ca-
sada tenha autorização do ma-
rido para abrir conta de de-
pósito em seu nome e a movi-
mentá-la, por meio de ordens.
e de cheques".

Cávalier
garante que
não morreu

O Sr. Roberto Cávalier Dar-
bily, morador na Rua Belisá-
rio rrávora, 655, ap. 302,.e que.foi'dado como morto no desa-
bamento do Jardim Laranjei-
ras, juntamente com a sua fa- ¦
milla, veio ontem -ao JORNAL
DO BRASIL solicitar um des-
mentido formal de sua morte,
pois amigos e (parentes que le-
ram a noticia estão àpreen-
si vos.

A família Darbily, formada
pelo Sr. Roberto, sua mulher
Norma e sua filha Kátla, mo-
rava no prédio ao lado do que
desabou na Rua Bellsário Tá-
vora, mas nada sofreu. O seu
apartamento está interditado
e a familia está morando cora
parentes..

INOVAÇÕES

Segundo a exposição de mo-
tivos que acompanhou o pro-
jeto, de 79 artigos, assinada
psio chefe do EMFA, Briga-
dairo Lavanère Vanderlei, são
as seguintes as Inovações pro-
postas: •

— Prevê o adiantamento
de incorporação pára os es-
tudantes de Medicina, Farmá-
cia. Odontologia e Veteriná-
ria, encarando como medida
progressista e necessária sem,
no entanto, atribuir-lhe sen-
tido de exceção à obrigatòrie-
dade da prestação de serviço
militar.

— Anula a excessiva libera-
lidade, eliminando-os disposi-
tivos da atual legislação que
declaram aspirante a oficial è
promovem a 2.° tenente da re-
serva da 2." classe mühax3s de
médicos, farmacêuticos, den-
tistas e veterinários sem que

os mesmos hajam sequer pas-
sado por uma organizaçãí' mi-
litar. A.decla.-ação de asplran-
te a oficial_ e também de guar-
da-marinha e a promoção a
2.° tenente da reserva, sòmen-
te se aplicam aos que forem
eíetivamente incorpo rados,
sendo nos demais casos deter-
minado apenas o registro da
potencialidade do brasileiro
médico, farmacêutico, dentista
e veterinário.

3 — Prevê que o estudante
deve apresentar-se pam a
prestação do serviço militar ao
ser diplomado. Se selecionado
e designado à incorporação,
sua situsção será a de Aspiran-
te a Oficial ou Guarda-Mari-
nha da Reserva de 2." classe
ou não remunerada. Em caso
de não apresentação no local
c dentro dos prazos estabele-
cidos, será considerado insub-
misso.

Cooperativas habitacionais
reúnem-se hoje no Rio para
ver o que já foi feito aqui

Os participantes do II Encontro Nacional das COHABs
estarão reunidos hoje à tarde, na Avenida Nilo Peçanha,
26, 5.° andar, quando irão tomar conhecimento da poli-
tica imprimida na Guanabara para as soluções do pro-
blema habitacional do Estado.

Após a reunião, os membros das delegações visitarão
as obras mais recentes do Conjunto Habitacional Cidade
de Deus, e travarão conhecimento com algumas já reali-
zadas na Vila "kennedy. Antes, serão exibidos slides sô-
bre as atividades do órgão no Estado.

GUADALUPE E N. IORQUE

Um convênio no valor de
NCr$ 3 350 000,00 (três bilhões
e trezentes e cinqüenta milhões
de cruzeiros antigos) foi assi-
nado entre a Companhia Hi-
drelé trica Boa Esperança e o
Banco Nacional da Habitação
para a construção de 254 casas
que alojarão os moradores das
Cidades de Guadalupe, no
Piauí, e Nova Iorque, no Ma-
ranhão, a serem inundadas pe-
las águas da barragem daquela
empresa. Para cs habitantes
de Guadalupe serão construí-
das 72 casas, e 182 para os dé /
Nova Iorque.

O empréstimo será concedido
em dez parcelas mensais, de
março a dezembro, e o paga-
mento está previsto para dez
anos. O documento foi assina-
do pelo Presidente do BNH,
Sr. Mário Trindade, o Presi-
dente da COHEB, Coronel Cé-
sar Cais de Oliveiro e os Go-
vernadores José Sarnei e Oví-
dio Nunes.

O planejamento foi executa-
do pelo arquiteto Vit Olaf Pro-
chnlk, que recebeu o prêmio
do Instituto de Arquitetos do
Brasil de 1903.

JORNALISTAS \
O Presidente da Coopsrati-

va Habitacional dos Radialis-
tas, Jornalistas e Serviços
Auxiliares da Guanabara, jor-
nalista Jair Frasão, adveríiiu
aos candidatos selecionados
pelo Çanco Nacional da Habi-
tação vque devem comparecer
à sede da cooperativa, na Rua
Ssnador Dantas, 20, 13.°. an-
dar, a fim de lntegralizar a
quota de NCrS 20,00 (vinte mll
cruzeiros velhos), pois pode-
rão perder 6ua vez.

O não pagamento da Impor-
tância resultará na desistên-
cia do candidato à aquisição
da casa própria.e, conseqüen-
temente, sua imediata substi-
tuição, de acordo com a lista
de reservas aberta na-sede da
entidade. •

Plano da Telefônica admite
que inscrição que não fôr
confirmada não perde valor

A Companhia Telefônica Brasileira informou ontem
que as inscrições ao programa de participação popular no
plano de extensão da CTB que não forem confirmadas no

prazo estabelecido, não perderão o seu valor e poderão
ser confirmadas em qualquer época.

Esclarece á Companhia que o candidato que vier ade-
. sistir da inscrição em melo ao pagamento das 27 presta-
ções mensais, terá direito à.restituição integral das con-
tribuições já feitas, comia dedução da taxa de 10 por
cento sobre a importância total paga.
REAJUSTAMENTO

O plano de expansão da
CTB fixa que os valores da
participação financeira pode-
rão ser revistos a qualquer
tempo, de modo que, ao final
do empreendimento, sua co-
branca global — incluídos os
reajustamentos mensais — ye-

nha a corresponder "ao custo
efetivo das obras.

Os inscritos habilitados po-
derão transferir para terceiros
todos os direitos e obrigações
relativos k inscrição. Observam
que, nesse caso, a inscrição do
telefone uo nôvo endereço fi-
cará sujeita às condições de
atendimento que vigorarem
para a respectiva área.

Ginásio tira
professoras
do primário

O Secretário de Educa-
ção, Sr. Benjamim de Mo-
rais, anunciou ontem ter o
Governador Negrão de Li-
ma autorizado a transfe-
rência da 226 profe_._ras
primárias, que possuem di-
ploma. de Faculdades de
Filosofia, para lecionar nas
escolas de grau médio, on-
de há carência de profes-' sôras.

As professores poderão
agora lecionar em regime de
dupla regência — isto é, do-
brar o seu horário na mes-
ma escola — ganhando mais
80% do seu salário.

CONTRATOS

— Além destas-medidas —
disse o Sr. Benjamim de Mo-
rais ao sair de seu despacho
com o Governador Negrão
de Uma — foi autorizada a
contratação de mais profes-
sôras de grau médio para
atender às necessidade cria-
das com a adoção do cum-
culo múltiplo para os cursos
clássico e científico nos co-
légios do Estado.

Deputados
ainda voam
sem pagar

Brasilia (Sucursal) — Ape-
sar do decreto presidencial
proibindo às empresas aéreas
o fornecimento de passagens
gratuitas a jornalistas e par-
lamentares, o 3.° Secretário da
Câmara, Deputado Aroldo
Carvalho, encaminhou ofício
às companhias aéreas autori-
zando a retirada de passagens
pelos deputados federais, debi-
tando-as â Câmara.

Os parlamentares já come-
çaram, desde ontem, a rece-
ber ó ofício que os autoriza a
retirar, gratuitamente, duas
passagens por mês de ida e
volta ao respectivo Estado, via
Rio. O débito àf Câmara foi
autorizado pelo Marechal Cas-
teio Branco, que abriu um cré-
dito especial de NCr$ 
3 000 000,00 (três bilhões de
cruzeiros antigos) para essa
despesa do Congresso.

Deputado quis
bater em
jornalista

Niterói (Sucursal) — O
Líder dQ MDB na Assem-
bléia Legislativa fluminense,
Deputado Newton Guerra,
tentou agredir ontem o jor-
nalista Vítor Combo, após
ofender seus familiares, por
não gostar de uma crítica
formulada pelo represén-
tante de O Fluminense, e
que deu origem a uma nota
de protesto da bancada de
Imprensa.

O Líder do MDB não gos-
tou da noticia que informa-
va a respeito da sua proibi-
ção, aos novos parlamenta-
res,' de fazerem discursos
políticos na Assembléia. A
bancada da imprensa la-
mentou que "o líder do Par-
tido que se proclama o de-
fensor das liberdades pú-
blicas venha a impor uma
censura prévia à imprensa
e aos que nela mili tam".

Flores acha
crime vender
aACESITA

Brasilia (Sucursal) — O
Deputado Flores Soares I
(ARENA-RS) ocupou ontem
a. tribuna da Câmara para"despertar a opinião pública
e alertar o Governo de que
a venda da ACESITA ao
grupo da AMFORP seria um
crime de lesa-pátria", escla-
recendo que o negócio já
estaria encaminhado na ba-
se de 18 milhões de dólares
quando o patrimônio da
ACESITA, hoje, é de 300
milhões.

O Sr. Flores Soares, de-
clarando-se homem de boa-
fé, "que acredita na probi-
dade e no espírito público
dos homens do Governo",
fêz um apelo ao Ministro da
Fazenda, ao Presidente do
Banco do Brasil, ap Diretor
da Carteira Industrial e ao

.futuro Presidente do Ban-
co do Brasil, "para que não
permitam essa negociata".

STF anula pena que a 7a.
impôs a advogado por ser
ele defensor de camponeses

' Brasília (Sucursal) — Por maioria de votos, o Supre-
mo Tribunal Federal anulou a condenação de cinco anos
de reclusão imposta ao advogado Rildo Souto Maior, quefoi denunciado na mesma ação penal a que resuonde p*èx-Deputado Gregório Bezerra, instaurada pa Auditoria da 7.a
Região Militar, sediada no Recife.

O Ministro Cândido Mota Filho, relator do pedido de
anulação, salientou em' seu voto • que não é crime ser
advogado das ligas camponesas ou de-sindicatos rurais. A
denúncia contra o Sr. Rildo Souto Maior foi considerada
inepta.

VERGONHA PARA A LEI

Para o Ministro Pedro Cha-
ves "comunismo não é crime
previsto em nosso Código Pe-
nal".

O Ministro Adauto Lúcio
Cardcso, examinando os do-
cmnent.s do habeas corpus,
afirma que "a inépcia da de-
núncia é daquelas que se pa-
tenteiam ao primeiro exame, e
constitui mesmo, como peça
processual, um atentado à or-
dem jurídica".— Como se acentua na im-.
petração e como o advogado
confirmou na sua sustentação,
— disse o Sr. Adauto Lúcio
Cardcso — não há nela um
íato definido, um fato preciso,
um íato delimitado. Sabemos,
todos os eminentes ministros
quo compõem esta Corte Su-
prema, que o exercício da advo-
encia política leva, freqüentes
vêzss, o advogado a transpor
uma linha divisória de isen-
cão ou de imparcialidade cu
de indiferença, para solldari-
zar-se com o cliente na causa
que defende. Nem isso, porém,
está posto de maneira nítida
na denúncia, nem isso, que se-
ria matéria para absolvição li-

minar do paciente, se encon-
tia -formulado na denúncia.

— De íorma que, tendo a
atividade do paciente, como ad-
vogado de sindicatos de em-
progados, sido já submetida a
julgamento na Justiça comum,
resultando na sua absolvição,
em sentença que transitou em
julgado, e sendo os outros a
repetição das imputações a êle
feitas, matéria que padece do
mesmo caráter de indefinição,
considero que existe, realmente,
dupla coação sobre o paciente:
á primeira, pela ausência de
justa causa, retratada na de-
núncia inepta, como elaramen-
te manifestou o eminente Sr.
Ministro relator, a segunda, por

.se tratar de matéria repetida
na denúncia, que ora se apro-
cia e que já foi objeto de exa-
me em decisão anterior, en-
volvendo, portanto, a matéria
Re Jwliaata.

Também o Ministro Djaci
Falcão, recentemente nomeado
para o Supremo Tribunal Fe-
deral, vindo de Pernambuco,
reconheceu a inépcia da denún-
cia do promotor, concendendo o
habeas-corpos para anular a
sentença da Justiça Militar.

Cabo Arrais vai ao STM
nomear seus advogados

O cabo Francisco Dorismar
Arrais, preso na Fortaleza de
Santa Cruz sob a acusação de
haver facilitado a fuga de três
presos políticos, comparecerá
às 13h de hoje perante o Con-
selho de Justiça da 2." Auditó-
ria da 1'.° Região Militar, a
fim de assinar uma procura-
ção constituindo seus deíenso-
res os advogados Evaristo de
Morais Filho e George Ta-
vares.

O Presidente do Conselho de
Justiça, Coronel Luciano Te-
bano Barreto Lima, solicitou a
presença, do cabo Arrais ao co-
mando daquela fortaleza por-
que os advogados Evaristo de
Morais e George Tavares não
conseguiram avistar-se com o
prisioneiro' na fortaleza, em
virtude da impossibilidade de
acesso ao local por via terres-
tre.

DENUNCIA REJEITADA

Deu entrada ontem na Pro-
curadorla-Geral Militar o re-'
curso . criminal do Promotor
Durval Moreira de Araújo con-
tra a rejeição por parte do
Juiz José Tinoco Barreto, da
2." Auditoria da 2.a Região Mi-
litar, em São Paulo, da denún-
cia oferecida contra o ex-Ma-
jor . do Exército Rivaldo Dias
de Sousa, ex-Capitães Luís
Gonzaga Refino e Plínio de
Deus, ex-sargentos Francisco
Gomes, Gilberto Negrão, Fran-
cisco Edesksi Kiki Filho, Antô-
nio Raimundo Madeira Filho e
Massanori Kanal e o civil Nél-
son Glbelo Gato.

Todos foram acusados de
subversão na Companhia Te-
lefônica Brasileira de São Pau-
lo, quando era presidente da,
empresa o General reformado
Auiete de Albuquerque Puertas.
O promotor alegou que os indi-
ciados não cumpriram ordens
do então Comandante do II
Exército, General Amauri
Kruel, no sentido de censurar
os troncos e ramais telefônicos
usados pelas autoridades fede-
rais civis e militares no dia
31 de março de 1964.

ERROS DA REVOLUÇÃO

Revela ainda o representan-
te do Ministério Público que
o General - Auiete, valendo-se
de suas relações com o Chefe
do Serviço Federal de Repres-
são ao Contrabando, Nelson
Gato, "procurou intervir jun-
to à televisão Excelsior no sen-
tido de impedir que se íor-
masse uma cadeia com os de-
mais canais daquele Estado
para a transmissão da palavra
do Governador Ademar de,
Barros, que se constituiria no
ponto de partida para o mo-
vimento vitorioso de 31 de
março de 1964".

O Juiz José Tinoco Barreto,
no despacho em que rejeitou a
denúncia, diz que "a presen-
te decisão transcende ao mero
e • rotineiro despacho para
constituir-se em mais uma
afirmação dos graves erros da
Revolução. A Revolução tinha

podêres para aplicar sanções
previstas no Ato Institucional
contra os denunciados e as
aplicou. Só isto poderia íazer.
A Justiça nada pode íazer.
Assim como a Justiça não po-
de entrar no mérito da apre-¦ ciação das sanções com base
no Ato Institucional, também
não pode e não deve, pelo sim-
pies fato de alguém ter sido
atingido pelo Ato, reconhecer
apressadamente que êste al-
guém é criminoso".

Realmente, os denuncia-
dos, ao que tudo indica, eram
homens que defendiam o Go-
vêrno deposto, alguns até de
boa-fé. Entretanto, não se
provou nestes autos nada maia
do que isto, e isto não é cri-
me. O Superior Tribunal Mi-
litar reconheceu recentemente
que o chefe, o cabeça, a maior
autoridade, o maior respoasá-
vel pelos fatos acontecidos no
dia 31 de março de 1964, na
Companhia Telefônica Brasi-
leira, nenhum fato criminoso
praticara, excluindo-o do pro-
cesso. Logo, aqueles que obede-
ceram suas ordens não come-
teram qualquer ilícito.

DUAS RESPOSTAS

Aludindo ao não cumjprlmen-
to da ordem de censura noa
aparelhos da CTB, afirmou o
magistrado que "á resistência
às ordens superiores não cons-
titul crime pelo simples fato de
ter o STM reconhecido que o
General Puertas, no dia 31 de
março de 1964, tomou medidas
de cjul.m Icpal. Seu comporta-¦ mento era correto. Ora, se a
ordem era legal, o indiciado
Major Rivaldo.não descumprlu
ordem e muito menos resistiu
áo seu cumprimento. • O qua
houve foi oheeme de ordens,

. pois o STM reconheceu que as
ordens do General Puertas
eram legais".

Será que as ordens do Ge-
neral Kruel eram ilegais? A
Revolução não devia permitir
que a Justiça des_e ordem a es-
sa indagação. Já que deseja,
ei-la:"As ordens do General Kruel
eram Ilegais, pois eram contra-
rias ao Chefe'Supremo das Fôr-
ças Armadas. As ordens legais
eram as que partiam do Gcvêr-
no constituído; as ilegais eram
as que partiam dò Governo re-

'-volucionário. Face à Justiça,
face ao Direito, face à Consti-
tuição, face às Leis;' é esta a
resposta àquela indagação. Fa-
ce, entretanto, à Revolução re- '
dentera, a resposta é outra. Só
o Podsr revolucionário tem dl-
reito de responder àquela inda- •
gação. Se a Revolução transfe- ¦
re ao Poder Judiciário o direito

1 responder, ela é devotada ao -
Judiciário per acórdãos e sen-
tenças, pois êste Poder, com a
manutenção das leis preteridas,
não pode envilecer o Direito e,
por isto, tem de afirmar da le-
galidade do Governo deposto e .
da ilegalidade do Governo re-
voltoso."

Líder assassino preso
no interior de Goiás

Dois novos
níveis para
redatores

Brasília (Sucursal) — No seu
despacho com o Diretor-Geral
do DASP, ontem à noite, o Pre-
sidente Castelo Branco assbiou
decreto incluindo a classe dos
Redatores do Serviço Público
na categoria de nível universi-
tário, com níveis 20, 21 e 22.

As disposições desse decreto,
a ser encaminhado hoje para
publicação pelo Diário Oficial,
retroagem a. 1 de julho de 1964,
inclusive quanto às vantagens
financeiras que passaram a go-
zar os redatores.

Goiânia (Correspondente) —
Caçado desde 1953 pela Poli-
cia e pela família do Industrial
que assassinou — a qual já
gastou nas buscas mais de
NCrS 60 000,00 (sessenta mi-
Ihões de cruzeiros antigos) —,
foi preso ontem no interior do
Município de Campinaçu, per-
to de Anápolis, o ex-dirigente
das Ligas Camponesas da re-
gião de Trombas e Formoso,
Osvaldo Fonseca de Azevedo,
já recambiado para a Cidade
de Pirenópolis, onde corre o
processo no qual é réu.

O ex-líder camponês, a sôl-
do de um grupo econômico ri-
vai de sua vítima, abateu a
tiros de revólver, em 1958, o
industrial Raimundo Vieira,
fundador da; Companhia de
Fiação e Tecelagem de Anápo-
lis. e depois fugiu para a re-
gião de Trombas e Formoso,
aliando-se em seguida aos cam-
poneses rebeldes que na época
faziam uma guerra local pela
posse de terras.

A família Assunção, proprie-
tária de uma fazenda ao lado

da do industrial morto, foi a
mandante co crime. Dois do
seus membros chegaram a cum-
prir penas de reclusão, mas os
esforços para capturar ò cri-

¦ minoso não tiveram êxito an-
tes porque Osvaldo estava pro-
tegido pelos camponeses de
Trombas e Formoso.

A prisão foi realizada numa
fazenda do Município de Cam-
pinaçu, perto de Anápolis, e a
localização do criminoso só foi
possível' porque a familia da
sua vitima gastou cerca de
NCr$ 60 000,00 (sessenta mi-
Ihões de cruzeiros antigos) no
financiamento das diligências
às expedições policiais. Chegou
inclusive a vender a maior par-
te das ações da Companhia
Fiação e Tecelagem, pertencen-
te ao industrial assassinado.

O Juiz rie Direito de I_renó-
polis, Lafaiete Silveira, reabriu
ontem o processo e é provável
que a Justiça Militar também
venha a se interessar por Os-
valdo, pois êle está indiciado
em vários processos sobre sub-
versão na área rural de Goiás.
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Custo de vida aumentou em
ho Rio até fevereiro último

6%

Sç> aumento global do custo
«âe^ida no Rio neste ano, até
fevereiro, foi de 6%, sendo
tine somente neste último
mês acusou um índice de
1,6%. Embora esta percen-
.agem represente forte alta
de preços, em termos com-
$kra_ivos é ainda de ritmo
bem menos intçpso do que

^ alta observada no mesmo
.«periodo de 1966, quando a
elevação de preços atingiu

4_.,4%.-a?.O grupo Alimentação
.apresentou em fevereiro urtt
^aumento de 1,0%, um pouco•"mais moderado do que o au-
.'jnento médio mensal verifi-

cado no ano passado, que foi
de 2,9%., D e ntro daquele
grupo, os produtos queapre-
sentaram maiores altas fo-
ram: arroz, 2,43%; carne,'2,07%; 

galinha, 3,99%; ba-
nha, 9,52%; e ovos, 4,34%..
OS GRUPOS

Os grupos Vestuário e As-
sistència à Saüde e Higiene
foram os que mais concor-
reram para o aumento veri-
ficado naquele mês. Os de-
mais componentes do indi-
ce de custo dè vida apresen-
tam aumentos inferiores ou
quase iguais ao índice ge-
ral:

DISCRIMINAÇÃO

Alimentação 
Vestuário .-.
Habitação ...Y. .
Art. de Residência ..
Ass. Saúde e Higiene
Serviços Pessoais ....
Serviços Públicos ...

GERAL

No mês de fevereiro

1967
(%)

1966
(%)

1,0
3,8
1,9
1,2
2,5
1,9
1,5

1.6

2,9
3,3
2,7
2,9.
1,6
0,9

13,1

4,2

Até fevereiro

1967
(%)

1966
(%.).

6,1
7,5
3,9
fi,0
11,1
6,3
4,0

6,0

12,0
5,6
5,5
4,3
3,2
5,9

14,2

9,4

Bancos mineiros aplicam as
werbas do Fundo de Serviço
W aliviam crise do crédito

Belo Horizonte (Sucursal) — A crise financeira por"Àue atravessa esta Capital já começa a desaparecer com o
'inicio da liberação de disponibilidades pela rede de estabe-
iecimentos bancários — tanto particular quanto do Esta-

..çio — que está aplicando os recursos recolhidos para o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço como "uma solu-
ção de emergência", segundo informa a Secretaria da As-

Uociação Comercial de Minas.
¦¦:¦ Ainda a mesma fonte informa que o Sr. Maurício Cha-
"gas Bicalho comunicou ter levantado no Rio, de onde che-
,gou ontem à tarde a Belo Horizonte, NCrS 13 milhões (13

¦ bilhões de cruzeiros antifeos), como adiantamento ao DER
para pagamento dos empreiteiros, "o que. constituirá sen-
sivel desafogo para o comércio da Capital què possui vo-
lume considerável de crédito em mãos dos empreiteiros do'Estado".

USAID dá US$ 100 milhões
para ANMVAP adquirir bens
de capital e equipamentos

Um empréstimo de USS 100 milhões deverá ser conce-
dido ao Governo brasileiro, dentro dos próximos três ou
quatro dias, segundo anunciaram ontem os Srs. Marvin
McFester e Edward S. Kunze, Encarregados de Assuntos ds
Comércio da USAID, em reunião realizada na Associação
Nacional de Máquinas, Veículos, Acessórios e Peças 
— ANMVAP..

1 Informaram os dirigentes da entidade de crédito norte-
americana que, dp nôvo empréstimo, 60% serão destinados
à importação na categoria geral — maquinaria pesada e
outros — e o restante à importação de bená de capital para
projetos aprovados. Explicaram, ainda, na reunião da
ANMVAP, as normas orientadoras da execução de cada pe-
dido de financiamento.

"DESCAPITALIZADO

'•" O Presidente do Sindicato
dos Bancos, Sr. Francisco de
Assis Castro, analisando a gra-
ve situação financeira que atin-
ge todo empresário mineiro no
momento, afirmou que "nSo só
o mineiro, mas todo o empre-
sário brasileiro está descapita-
lizado o que é natural diante
da politica antiinílacionária do
Governo, que realmente res-
tringiu o crédito".

y Disse mais o Sr. Francisco
de Assis Castro que "têm raz&o
a indústria e comércio quando•se queixam da situação, que
está mesmo apertada", enfatl-
zando que é necessário aliviar

um pouco a falta de recursos
•~ sem que se retome o proces-
so inflacionário — como, por
exemplo* reduzindo o emprés-
timo compulsório de 25%' para
21 por cento.

• — Mas os bancos — afirmou— nfio estão segurando seus
recursos e estáo colaborando
como podem com a Indústria
e o comércio, que estão sentin-
do efetivamente as conseqüen.
cias da execução da política
antiinílacionária do Governo
que, com algumas modifica-
ções, sem profundidade, pode-
rá servir de instrumento para
a retomada do desenvolvi-
mento".

MEC0R - Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste

AVISO
"• Chamamos a atenção dos interessados
que a SUDENE fêz publicar no Diário Oficial do
Estado de Pernambuco, do dia 4 de março de
.1967, Aviso referente ao Edital de Concorrei
cia Pública n.° 18/66, modificando alguns
itens do Edital.

Acham-se à disposição dos interessados
no Escritório da SUDENE no Rio de Janeiro,
Estado da.Guanabara, Edifício do Ministério da
Fazenda, 6.° andar, sala 611, exemplares do
referido Edital.

Recife, 06 de março de 1967. .

D__TAL__AR PROJETOS

Assinalou o Sr. Edward Kun-
se que será obrigatório, no nô-
vo empréstimo, a cláusula re-
íerente ã necessidade de co-
anunicação à sede da USAID,
em Washington, pelos impor-
tadores brasileiros, de todos os
detalhes relacionados às com-
prós que pretendem efetuar,
mantidos, contudo, os 45 dias
de prazo. Disse que tal obriga-
toriedade continuara a ser
aplicada também ao setor pu-blico, exigência devida a uma
circular periódica a todos os
exportadores norte -americanos,
indicando as ofertas deconí-
pra ao exterior.

No tocante à modificação do
limite minlmo de USS 20 mil
para cada contrato, lembrou o
Sr. Marvin McFester que sua
redução implicaria numa sobre-
carga de serviço para diversos
órgãos brasileiroí, tais como o
FlitfAME, a CREAI e o próprioBanco Central, frisando, con-
tudo, que a Agência Norte-
Americana para o Desenvolvi-
mento Econômica -? USAID —
estaria disposta a concordar
com sua redução, desde que os

citados órgãos também concor-
dassem.

Aprovou ainda o represen-
tante norte-americano a rei-
vlndicação da ANMVAP no
sentido da extensão das facili-
dades de financiamento dadas
«o consumidor íinal, aos con-
cessionárlos-importadores, con-
dicionando que os mesmos re-
passem aos seus compradores o
beneficio obtido, não se apro-
veitando, assim, de um emprés-
timo a longo prazo para comer-
cialização a curto prazo.
SAQUE EM 6 MESES

Ao final <ia reunião, declarou
o Sr. Marvin McFester que a
reivindicação da ANMVAP. de
obter saques _ 180. dias é pro-blema da alçada do Governa
brasileiro, cabendo, portanto, a
própria entidaã.. buscar juntoàs autoridades brasileiras a ne-
cessaria aprovnção.-Foi sugeri-
do então que a ANMVAP oficias-
se ao FINAME solicitando sua
interferência no caso, a fim da
que, dispondo o órgão dos'dó-
lares necessários à • respectiva
ImpcH-.ção, os liberasse imedia-
tamente, contribuindo, assim,
para a diminuição dos custos
internos de financiamento.

FINAME emprestou em
2 anos NCr$ 300 milhões

(a) Márcio Augusto Ribeiro Maciel
Presidente.da Comissão. (P

CARTEIRA DE HABITAÇÃO
Comunlca-se aos interessado» que, por conveniência do serviço,

• SEÇÃO DE FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
CIVIL encerrará no dia 10 de m.rjo de 1967 o recebimento de
anteprojetos para consulta prévia com documentação sumiria.

Assim, os pedidos de financiamento, formulados após aquela
data para incorporação de edifícios, ou construção de conjuntos resi-
denciais em condomínio, ou casas d» vila, serio instruídos com
documentação definitiva referida nas instruções vigentes. (p

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Secretário Executivo do FI-
NAME — Fundo de Financia-
mento para Aquisição de Ma-
teriais e Equipamentos Indus-
trias — Sr. Murilo Gouveia,
disse ontem nesta capital que,"desde a sua criação, há dois
anos atrás, o FINAME já íi-
nanciou mais de NCrS 300 ml-
Ihões (300 bilhões de cruzeiros
antigos) para a compra e ven-
da de máquinas e equipamen-
tos industriais, cabendo a; Mi-
nas Gerais cerca de NCrS 34
milhões (34 bilhões de cruzei-
ros antigos)."

Falando na Semana de In-
vestimentos promovida pelaFederação das Indústrias de
Minas, da qual participam 170
empresários, economistas, pro-fessôres e estudantes, o Sr.
Murilo Gouveia explicou que"os. financiamentos sáo feitos
por melo de dois processos sim-
plificados; para o industrial
que vende máquinas e para o
que ás compra; mas apenas
607. do total, porque nessa fal-
xa de crédito é necessária al-
guma coisa do industrial, o es-
íôrço próprio e um vinculo do
empresário com a transação."

EXPERIÊNCIA

.Em sua conferência, o Sr.
Murilo' Gouveia salientou que

"o FINAME é uma experiência
para mostrar que o Governo
tem condições para atuar co-

\ mo empresa privada, podendo,
assim, dialogar com mais 11-
berdade com o empresariado",
acrescentando:

— Entre outras vantagens do
sistema, há a de atrair créditos
de outros países, canalizando
também financiamento para a
importação de máquinas não
produzidas no Brasil. Hoje o
FINAME é como Um banco de
alta rentabilidade e que tem o
custo operacional mais baixo
de todo o mundo".

Mostrou ainda qüe, desde o
começo das atividades do FI-
NAME, em março de 1965, as
operações alcançaram tal volu-
me que hoje íuncknam quatro
mil guichês, ós quais financia-
ram um montante de NCr$ 300
milhões para a cempra e venda
dè equipamentos. Devido a ês-
se grande desenvolvimento, em
setembro do ano passado, foi
criada a Agência Especial FI-
NAME, inàs o continuo cresci-
mento fêz com que, em íeverei-
ro último, se transformasse
numa sociedade anônima: IT-' NAME S. A., c:m o capital de
NCr$ 100 milhões (100 bilhões
de1 cruzeiros antigos) e çom \
acionistas da Europa, América
e Africa.

ADMINISTRAÇÃO DO PÔRT0 DO RIO
DE JANEIRO

Syy

O pioneiro úüt agindo, metropolitana

NBIINC0 BOnVISTfl S.fl.
p?. Uma completa organização bancária

Agência V

URUGUAI
Rua Uruguai, 199-A

Fono: 384946
SIDI MÓ. RIA

Sõ opera no Rio de Jame.ro

DEPÓSITOS I PRAZO
FIXO SEM LIMITE, COM
CORREÇÃO MONETÍRII

Depósitos populares t
limitados oti ¦
NCr$ 5.000

Expediente: 9,u0 is 18 hs.

AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 508

- A Administração do Porto do Rio de Janeiro comunica a realização, da
.Concorrência Pública n.? 508, àt 15 hòfas do dia. 21 de março de' 1967,"na .sala de reuniões do Departamento de Engenharia, na.Av. Rodrigues
Alves, n.° 10 — 2." andar, para o fornecimento de mão-de-obra que será
empregada na\ execução de serviços de recuperação dos equipamentos me-
cênicos e elétricos desta Administração, conforme edital publicado nó Dlá.
rio.Oficial da 1/3/967, Parte I, do Estado da Guanabara. p

_

Telefone para 22-lOl8
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Companhia de Navegação
Marítima Netumar

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
São convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia

Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28 de abril de 1967, na seda to'ial
na Avenida Presidente Vargas, 482, 22.° andar, nesta cidade, is 10 .horas,'
< fim de deliberar sôbre a seguinte Ordem do Dia:

> a) — Relatório da Diretoria, Balanço. Geral, Demonstração da Conta de
lucros e Perdas das operações do exercício de 1966, bem como o Parecer
do Conselho Fiscal,-

b) —. Eleição da Diretoria e fixação dos respectivos honorários;
c) — Eleição.dos membros do Conselho Fiscal a seus suplentes a fixa-

ção de seus honorários para o exercício de 1967;
d) — Assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1967
JOSÉ CARLOS LEAL - Diretor

... <P.

Nj£rupò'
LETRAS DE N
CAMBIO HALLES

HALLES
SEÇURAÜÇ/V EMINVESTIMENTOS

CIA. OE CRÍOITO _ FINANCIAMENTO DO COMÉRCIO
CojnIoI • R.i.rvoi: NC>$ _.«_0.».4,54

Ruo Gonjal... Dl«, I. - S._,.)_j_ . T.l».. 32-11.-, 3_-!33_ , S2.7S40

BOLSAS E MERCADOS

DÓLAR
Compra  2,70
Venda ". 2/715
LIBRA

Compra  7,50
Venda  7,59

. LIVRE
.

Abri/u ontem, b mercado do
câmbio livre, calmo e Inalterado.
O Banco do Brasil e os bancos
particulares compravam o dólar
a NCr$ 2,70 e a libra a NCrS
7,53840, e vendiam a NCr$ 2,715

Ontem, na Bolsa venderam-se
1 615 309 títulos, rendendo NCrS
1 346 229,95, sendo 893 436, no
pregíio da manhft, no valor da
NCrS 1 152 390.34 e no pregíio
da tardo 717 293, no de NCrS
186 671,50. No marcado de ira-
ções foram vendidos 4 580 ti-

MOEDAS
i NCrS 7,58706 respectlvomen-
Fechou Inalterado. ¦

MANUAL

O dõlar-papel regulou ontem,
na abertura do mercado de câm-
bio manual- a NCrí 2,70 para
compra e a NCr$ 2,715 para ven-
da; a libra a NCrS 7,50 e a NCrS
7,59. Fechou inalterado.

O Banco do Brasil e os ban-
cos particulares operw_m is se-
guintes taxas: , .

Moedas Compra Venda
Dólar 2,70 2,715
Dólar Can. 2,49129 2,50984
Libra 7,53840 7,58700
Franco Belga 0,054305 0,054742
Plorlm 0,74776 . 0,75327

Marco Alem.
Llia,
Franco Suiço
Coroa Din. ..
Coroa Norueg.
Franco Franc.
Coroa Sueca,
Xelim Aust,
Escudo Fort.
Peseta 
Peso Argent.
Peso Urug. .
DSS.. Convênio
£ RIFC 
Ouro Fino

GB 3

0.67945
0,004318
0,622119
0.39001
0,37746
0,54545

., 0,52258
0,104490

.0,093960
0,045090

nominal
0,029970
2,70
7,53840

0,68458
0,004356
0,02770
0,39353
0,38091
0.54984

0.52634
0,106428
0,095339
0,046698

nominal
0,038281
2,715
7,58706

038 2436 3,055 1323
TAXAS DO MANUAL

Moedas
Dólar ..
Libra ..

Compra Venda
3,70 2,715
7,50 7,59

BOLSA DE VALORES
tulos, na Importância de NCrS
7 107,61. As letras de câmbio ne-
-Scí.üas em Bolsa renderam
Crs 501 400,00. O Índice BV atin-
glu a 109,1, acusando alta de
4,5 pontos. As maiores altas rc-
glstradas foram nas seguintes
Cias.: Amo, Brasileira de Rou-

pas, C. B. U. M., Docas de San-
tos, Dona Izabel, Ferro Brasilei-
ro, Sid. Nacional Fort. e Nom.»
Kibon, Mesbla Pref.. Petrobrás
e White Martins; aparecendo
com baixa apenas as ações da
Nova América Port. No pregão

8-3-67
4270

MÉDIA S/N DOS TÍTULOS PARTICULARES DA BOLSA DO ftIO DE JANEIRO

Franco Franc.
Escudo Port.
Peseta Jlsp, ..
Lira Ital. ..
Franc. Suíço
Poso Argent.
Pteo Urug. ..
Ifranco Belga
Bolívar 
M&.CO
Dólar Can. .
Coroa Sueca .
Coroa Din. .
Coroa Norueg.
Escudo chll, '.
Florlm 
Guaranis ....
F6so Bollv. .
Peso Colomb.
Peso Mcxic. .
Xelim austr. .
Sol peruano .

da tarde, registraram-se altas nasações das Cias. Paulista de Fôr-
«a e Luz, Força « Luz de Minai
Gerais e Força e Luz do Para-
nâ, verificando-se apenas -aom-
baixa, que fo! na Cia. Carioca
Industrial.

0,34 0,545
0,094 0,0935
0,045 0,0457
0,0045 0,004
0,618 0,628
0.C087 0,0092
0,29 0,33
0,05 O.05J
0,58 0,60
0;67 0,68
2,40 2,52
0,51 0,53
0,38 0,40
0,30 0,32
0,35 0,41
0,0042 0,0044
0,018 0,02
0.1G 0,22
0,10 0,16
0,21 0,32
0,09 0,107
0,09 0,10

7-3-67
4131

U3-67
3782

22-2-67
3052

Marco de 196S
3598

(Elaborada pela Organização S. N. Ltda.)
FUNDOS MCTUOS DE INVESTIMENTOS

Data
. Valor
da Cota

NCr$
últ. Dist.

Cr»

Valor
do Fundo

Cr$ 000

FUNDO CRESCINCO . 7-3 0,61
COND. DELTEC  7-3 0,20
FUNDO HALLES  7-3 0,51
FUNDO FEDERAL ..., 7-3 1,13
FUNDO ATLÂNTICO . 28-2 0,25
FUNDQ VERA CRUZ . 3-3 3,42

10,00 março 40 613 504
22,00 dez.
33,00 dez.
30.00 nov.
12,00 Jan.

140,00 dez.

4 579 834
1 794 110
1 034 415

991 569
614 966

Data
Valor

da Cota
NCrJ

«lt. Di.t.
Cr»

Valor
do Funda

CrJ 00»

FUNDO TAMOIO .... 7-3
FUNDO BRASIL 23-1
FUNDO SBS (Sabbá) 1-3
FUNDO NORTEC 26-1
FUNDO SUL BRASIL 28-2

1,04 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.

313 516
167 273
183 00*
50 377
38 005

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

Ações Quant. Cot.

PREGÃO DA MANHA _•

B DO BRASIL ... 100
IDEM 1 548
IDEM; 2 600
IDEM 350
IDEM 4 600
IDEM 300

AÇÕES DE CIAS. .
DIVERSAS

A. VILARES. Pref.' 800
IDEM 100
IDEM 3 700
IDEM 9 500
IDEM 3 300

A. VILARES, Old. 300
ARNO 100
IDEM 7500
IDEM 21 700
IDEM 11 500

B. DE ROUPAS ... 700
IDEM 8'500
IDEM 14 500
IDEM 32 800

C. B. U. 4 300
IDEM 2 500
IDEM 10 200
IDEM 2 400

BRAHMA. Pi.f. .. 7 800
IDEM '... 3 400
IDEM  n 600
IDEM  7 800
IDEM  5' 300

BRAHMA, Ord. ... 2 700
IDEM  1 800

D. DE SANTOS .. 5 400
IDEM  39 900
IDEM  18 400
IDEM  37 100• IDEM  23 300'

DONA ISAEHL ... 11 000
F. BRASILKIF.O .. 1 600

IDEM  10 500
AMÉR. FABKIL .. 2 000

IDEM .,'  1 000
IDEM.;..  76 500
IDEM  2 900

SOUSA CRUZ  1 000
DDE.M  600
IDEM  1 800
IDEM  10 000
IDEM  24 100

«. AMÉR., Port. . 200
IDEM  2 200

B. MINEIRA . ... 95 100
IDEM  18 100
IDEM  1 000

5,10
5,12
5,13
5,14
5,15
5,20

1,90
1.92
1,93
1,94
1,95
1,80
0,82
0,83
0,84
0,85
0,58
0,59
0,60
0,61
0,56
0,57
0,58
0,59
2,23
2,24
2,25
2.26
2,27
2,16
2,17
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,75
0,94
0.95
0,45
0,46
0,47
0,48
2,56
2,58
2,59
2,60
2,61
1,03
1,04
0,80
0,81
0,82

Ações Quant. Cot.

SID. NAC, Port.
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM 

SID. NAC, Nom.
IDEM
IDEM 

HIMS 
IDEM 
IDEM 

KIBON 
IDEM 
IDEM
IDEM ;..
IDEM 

L AMERICANAS
C/ Dir
IDEM
IDEM 

L. AMERICANAS -
• Ex-Dlr. 

IDEM 
IDE 
IDEM 
IDEM
IDEM 

B. ESTRELA, Prcf.
C/ Dir

B. ESTRÉIA, Pref.
Ex-Dir.

IDEM 
MESBLA, Prof.

IDEM 
MESBLA, Ord.

IDEM 
M. SANTISTA

O/ Dir
IDEM 
IDEM
IDEM

PETROBR/S ...
IDEM 

>.IDEM 
IDEM 
IDEM .,
IDEM

SAMITRI 
IDEM

100
200

12 700
100

13 000
644

2 327
500

10 900
6 700

000
500
800
800

1 000
100

600
1 000

300

100
200
000
600
300
800

1,5^
1,57
1,58
1,59
1,60
1,54
1,55
1,58
0,03
0,64
0,65
2,00
2,62
2,63
2,64
2,65

2,45
2,50
2,55

1,95
1.96.
1,98
2,00
2,01
2,02

Ações " Quant. Cot.

WILLYS, Pref.
IDEM 
IDEM- 
IDEM 

WILLYS, Ord.
IDEM 

DEBÊNTURES

PETROBRÁS ..
IDEM 

16 000
1 000

500
12 000

3 500
000

17
3

0,62
0,63
0,64
0,05
0,70
0,80

1,00
0,20

LETRAS
HIPOTECARIA»

4 500 1,45

3. P. ALPARGATAS
IDEM 
IDEM 

V. R. DOCE, Port.
IDEM 
IDEM  ..

V. R. DOCE, Nom.
IDEM 

W. MARTINS ...
TDEM

2 000
2 000

10 300
16 500

8 400
11 800

500
900
900
400
000
523
933

2'1 993
1 300

150
800
200

37 400
22 100

200
12 200

1 000
900
280
020
100

2 700

1,10
1,11
0,90
0,91
0,89
0,90

1,63
1,64
1.05
1,66
3,20
3,25
3,28
3,30
3,35
3,40
0,91
0,92
1.00
1,01
1,02
3,60
3,65
3,70
3,58
3,60
3.50
3,53

B. E. G, 500 0,55
IDEM SOO 0,56
IDEM 1 500 0,38
IDEM 300 0,60

VENDAS
JUDICIAIS

TÍT, JOO. CLUBE
BRASILEIRO ... 1—2 550,00

BANCO CRÉDITO
R. _._.' GERAIS . 14 000 0,17

FIA. TÉC. S. VI-
CENTE, Nom. ..' 446 0,20

FIA. TEC. S. VI-
CENTE C/ DIV.
TOTAi ¦ 765 0,70

ATLAS 3. A. INC.
ADM., Ord. Nom. 1 .5,60

APÓLICES E. MI-
NAS GERAIS —
l,a Série  32 0,17
,-DEM, 2.» Série.
c/ Juros abril de
1962  25 0,17
IDEM, 3.» ' Série,
e/ Juros março
de 1962  33 0,17

OBRIG. CIDADE
DO RIO DE JA-
NEIRO ] 0,20

APÓLIC. PERNAM-
BUCO -pelo lota e 0,01

RECUP. FINANC.
c/c e J u r o s de
outubro de 1967 . 37 0,60

AçSei Quant. Cot.

títulos
DA UNLIO

OBRIG. REAJUST.

PORTADOR, 1 ano 1 250 26,00
PORTADOR, 5 anos 70 21,50
RECUP. FINANC. . 25 0,60

TÍTULOS
DOS ESTADOS

LEI 14 182 0,69
LEI 303- 1 946 0,70
LEI 820, Plano A 3 820 0,70
TÍTS. PROGRES. 12 288,00

IDEM 1289,00

PREGÃO DA TARDE

AÇÕES DE CL\S.
DIVERSAS

B. E. G., ex-DLr. .
DEOD. INDUST. .

IDEM 
BRAS. EN. EL. ...

IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM

PAUli. DE F, E LUZ
IDEM 
IDEM

F. E LUZ DE MI-
NAS GERAIS ...
IDEM 
IDEM 
idem .....;

S, B. SABBA, Pref.
Nom

F. E LUZ DO PA-
RANA 
IDEM 
IDEM 

CASA JOSÉ SILVA
Ord., Pórt. ..

D. F. VASCONCE-
LOS S. A. ÓTICA
E MECANlCA ..

SUL MIN. ELETRI-
CIDADE, Prcf. -
Nom

OIMAF, Ord
SID. MANNESM. -

Pref., C/C 17 ..
SID. MANNESM. -

Ord., C/C 16 ...
M. FLUMINENSE .

IDEM 
C. INDUST., Pref.
C. INDUST., Ord.
ANT. PAULISTA .

IDEM 
CIMENTO ARATU

DEBÊNTURES

SID. MANNESM. .

260
4 800

10 400
3 595

29 300
34 000
83 500
10 000
57 538
88 000
30 000

8 950
83 000
19 000
17 400

0,30
0,46
0,47
0,20
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0.26
0,27

0,20
0,33
0,22
0,23

100 1,10

7 000
13 000
4 000

0,22
0,23
0,24

800 1,43

500 1,20

50
200

1,00
1,30

1 800 0,45

100
500
400
800
400
100
600

2 800

0,80
0,90
0,92
0,48
0,46
1,46
1,47
1,60

100 0,62

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO
Empresa Prazo

(dias)
Valor
Venal

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

COM CORREÇÃO MONETÁRIA:

CIA. ATLÂNTICA
(CATLANDI)

.3-% 4-' S<To ....

CIFRA 
's/Á

30% + 7,64$'..

COFIBRAS S/A

27%-+ 3% ....
27% +;>,. ....

360

.330

295'
235

3 750,00

450,00

21 000,00
13 000,00

CRESA S/A

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

+ «%
+ 6%
+'¦ 6%
+ «%
+ «%
+ 6%
-)- 6%
+ 6%
+ 6%

FINCO S/A

1«%

170
174
180
210
234
240
242
245
270

ISO

100,00
900,00

1 003,00
1 600,00
8 200,00

800,00
500,00

3 500,00
500,00

20 000,00
I

IPIRANGA

16,5.% + 1,3%

LETRA S/A

30% + 6% ....

NOVO RIO

13,500% + S%

S. B. SABBA.

30% + 3% ....

130

360

189

330

230 000,00

30 OOO/»

100 000,00

4 100,00

Nova Iorque (UPI-JB)
BOLSA DE NOVA IORQUE

¦ Média do Dow-Jcmes nia Bolsa de Nova Iorque ontem:
Ações

30 INDUSTRIAIS
15 CONCESSIONÁRIAS

PREÇOS FINAIS:

Abert. Máx. Min. 'Final Variaç.

843,82 4- 1,56843,37
135,93

851,00
136,79

-30.36
134,97

Ações

20 FERROVIAS
135,54 — 0,55 I 65 AÇÕES

Abert. Máx. Min. Final Variaç.

230,62 231,76 229,37 230,62 + 0J3
3«,30 396,53 302,11 304,16 + 0,25

Nova lerque- (UPI-JB) — Preços finais na Bolsa de Valores de Nova Iorque ontem:
Alllod Chem
Allls Chal ...

.Am Can 
Am Forn Pow
Am Met Cl ..
Amer Std ....
Amer Smel ..
Am T êi T ..
Amer Tob ...
Armour . ...

. Atlas Corp ..
Bendix 
Can Pac 
Case J.I ......
Cerro .'
Ches & Oh ..
Chrysler . ¦ ...-.
Coi-Gas ..'....
Con Ed. ......

Cafc-Rio.

38-3Í4
25-i:s
50-18
_9-'lÍ2

-_4-3|4 ¦
20
60-5:8
61-114
35-118
37-114
3-5|3

37-112
61-1|4
21
37-112
67-718
37-34
26-34
34-1J8

Cont- Can ....
Oord Pd 
Curtlss W ....'.Du Pont .....
East Air I. ...
Eastman . ....
Electron Spc ..
Ford 
Gen Ele 
Gen Foods ...,
Gen Motors ...
Gillette
Glldden . .....
Goodyear ....
Grace W R ...
Int Harv 
Int Nick 
Johns Manville
Kennecott . ..

45
50-1
22-3

150-1
102-1
142-1
29
48-1
88-3
7W
73-3
47-5|8
20-314
42-3j4
50-14
36-3Í8
85
53-5-8
36-7|8

Kroger . ....
Lehman . ...
Lockheed .....
Loews Thea ..
Louestar Cem
Mobil Oil ....
Mont Ward ...
Nat Cash R ..
Nat Dist 
Nat Lead .....
N T Centr ..,
Otis Elev .....
Pac G El 
Pan Am ...;.,
Penn R R ...,
Phillips P*í9_j
Pub SEG...
RCA
Rep Stl 

23-3'4
¦31-1|4
61-5)8
39-112'17-3'8
44-314
24-518
91
40-318
60-14'
80-3 4
43-18
34
66-3'4
62-1J2
52-112
35
50-118
45-1'8

, Roy Tob .....
Sears . 
Sinclair . ...
Southern R ..
Std O Cal ...
Std O Ind ...
Std O N J ...
Stand. Brands

.Tech. Mat ....
Texaco 
Texas Gulf ...
Textron . ....
Tlmken 
Un Carbide ...
Union Pacific
United Aircr ..
Utd Fruit ....
United Gas ..,
U S Steel 

38-3;4
50 •
72-112
49-3|8
58-34' 51-78
62-14
3.-1J4-
12-18-
76-1 8

103-518
65
37-l|8
52-38
41-5.8
88-5'8

.32
63-58
42-18

U s Gypsum ..
U 8 Rubber .1.
U S Smeltlng .
Warner Bros ..
West Air Br ..
Wootwth. . ....
Westg J3 .....
Aileen Inc ....
Ark La Gas ..
Brit Am Oil ..
Creole P ......
Espey Mig- ....
Glant Yell ....
Home Oil A ..
Husky Oil ....
Norf So Ry ,,,
Seeman
Syntex

67-1,2
42r3';8

.33-1}*
22-71»
33
21-5
56-3
10-3
37-7 8
31-3(4:
35-5-8
14-518
8-1J4

19-3)8
12-1)8-
49-1)4
<
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MERCADORIAS

O mercado de ca« disponível regulou, ontem, estivei t inal-
terado, oom o tipo 7. safra 1966/67, mi_a*endo-ee no preço ante-
rior de NCr* 4,00 por 10 quilos. Nâo houve vendaa • o me_Mdo
fechou lniltorado. Embarque. 18 5O0 soca». Enftradea, existtncl»
e café despachados para, embairques, o IBC nío forneceu.

Açúcar-Rio ,
Ftam* e inalterado foi como re_utau o mercado de açúcar.

Entradas 6 850 sacos do Estado do Rio. Saídas 10 000. Existência
42 073 sacos.
AIcõdSo-RIo

Regulou, o mercado da algodão em Hma, colmo e lnal'!»r_do.
Entrada* 106 fardos de Sfio Pauio e 76 de M'ma_ no total de 182
íaixlos. Saídas 200. Existência 2 619 fardos.
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Secretários de Fazenda vão CDf aProva e8*™»*» para
T> <:: rfi .7 . mais 2 setores industriais

Tttemrma Iriotâáriá e^g^a recorde em 1966debate
,*•«•

%

)¦

Curitiba - (Còh-espònderite) — i O: Governa-> dor Paijlo Pimentel, em nota oficial distribui-!a ontèra, confirmou a reunião dos Secretários<è Fazenda da Região Centro-Sul, a começar
ioje, ajò mesmo tempo que anunciou o adia-
nento dò encontro de Governadores, atenden-
¦o-apêlo dos Ministros Roberto Campos e Otá-
lo Bulhões.

Os Secretários de Fazenda dos Estados da
Região Centro-Sul iniciarão hoje, no Palápio
Iguaçu, o exame da implantação da reforma

1 tributária e, principalmente, o papel da ali-- quota do Imposto sóbre Circulação de Merca-
dorias nos erários estaduais. -

ADIAMENTO

É a seguinte a nota oficial do Governo do
Paraná! Atendendo apelo formulado pelos Mi-
üistros Roberto Campos e Otávio Bulhões, doPlanejamento e da Fazenda, respectivamente, a
reunião .dé Governadores marcada para o dia
9 do corrente,,em Curitiba, fica adiada paraoutra oportunidade.

O Governador Paulo Pimentel, que regres-
sou ontem da Guanabara, informou que os Se-

« cretários de Fazenda dos Estados da RegiãoCentro-Sul reunir-se-ão hoje, na Capital pa-rauaense, para tratar de Sugestões.sobre assun-tos gerais; ligados à implantação da reforma
tributária.

A reunião de Secretários de Fazenda con-tara com a participação dos representantes da 
"

Guanabara, São Paulo, Minas Gerais, RioGrande do Sul, Goiás, Santa Catarina, Estado
do Rio, Mato Grosso, Espírito Santo, Paraná edo Distrito Federal. • ¦ ¦ -

Ao mesmo tempo, está sendo realizada
nesta' Capital uma reunião das entidades declasse- do comércio e da indústria, objetivando
estudar o problema do ICM, contra o aumer-
to da alíquota.

SODRÊ DESIGNA'

São Paulo (Sucursal) — O Governador
Abreu Sodré designou o Secretário de Plane- -
jameiito, Sr. Lufs Arrobas Martins, que está
acumulando a Secretario da Fazenda, para
participar ¦ do Encontro tíe Curitiba, ignoran-
do-se a posição o ser adotada pelo Estado em
relação oos problemas a serem tratados du-
ránte a reunião.

Nos meios políticos, a saída precipitada
do Sr. Delfim Neto da Secretaria da Fazenda '
foi interpretada como motivada pela sua- con-
dição de futuro Ministro,da Fazenda, pois fi-
caria em situação embaraçosa, caso fosse re-
presen tar o Governo de São Paulo, de vez queseria obrigado a defender a majoração da ali-
ctuota do ICM; enquanto, como futuro Minis-
tro da Fazenda, deveria advogar a inanufen-
ção dos níveis atuais.

; Para evitar êsse impasse, o Sr. Delfim
Neto teria precipitadp, na antevéspera da Reu-
nião de Curitiba, a sua saída da Secretaria
da Fazenda de São Paulo.

INTERESSE., ..-

Belo Horizonte (Sucursal) —v d compare-
cimento de um Secretário da-Fazenda demis-
sionário — O Sr. Jôfre Gonçalves de Sousa —
ao encontro de Curitiba é bem uma denions-
tração do quanto o Govêmo mineiro está iu-
teressado nos problemas que ali vão ser tra-
tados, segundo afirmam o.s empresários de Mi-
jnas paqa - >eaaempli£icar a. sua tauiqüitickiide
quanto á inexistência de condições para a apro-
vação da tese defendida pelo Govêmo do Pa-
raná. que se bate pelo aumento da alíquota
do ICM.

Disse o Vice-Presidente da Associação Co-
hierc^al de Minas, Sr. Eules Marques Andrade,
que considera inteiramente ultrapassada ft mo-
tlvação.do encontro de Curitiba'"pelo menos
na nossa área, pois contamos com ò disposto
po Ato Complementar n.° 33 e o pronunciamen-to das autoridades financeiras de Minas e daGuanabara para confiar em que durante uns
seis meses não haverá novos aumentos tribu-
táríos".

Niterói -(Sucursal) ;,-S O Sr. Mário AriiautJ
Batista, Secretário; de Finanças, viSja hoje paraCuritiba, onde vai -representar - o Governador
Jeremias Fontes nà Reunião de Governadores
e Secretários- de Finanças da região ' Centro-
Sul, para o debate' "de 

problemas financeiros éfiscais, sobretudo a aplicação da Reforma Tri-
butárla.

O Chefe do Executivo fluminense, segun-
do informou a Assessoria de seu Gabinete, náo
seguiu para Curitiba, em conseqüência de pro-blemas que exigem a sua presença no Estado,
sobretudo os ligados às conseqüências das re-centes enchentes, ao racionamento da energiae à criso financeira.

INTERFERÊNCIA

Recife (Sucursal) — Prefeitos de 27 cidadesdo interior pernambucano, reunidos no Pala-
cio dos Despachos com o Governador Nilo Coe-lho, solicitaram dò Chefe do Govêmo sua in-terferência junto às autoridades federais, vlsan-do à. reformulação da cobrança do Imposto sò-bre Circulação de Mercadorias.

Na próxima têrça-íeira, quando os prefei-tos estarão novamente reunidos com o Gover-nador Nilo Coelho, deverá ser convocada umaAssembléia Geral, onde será discutido o proble-ma e redigida uma tomada de posição, paraencaminhamento ao Presidente Castelo Branco.
MADEIRA

Porto Alegre (Sucursal) — Os exportadores
de,madeira do Rio Grande do Sul, Santa Ca-tarina e Paraná, que estão mantendo reuniõesna sede do sindicato da classe em Porto Ale-
gre, mostram-se apreensivos quanto à inciden-
cia do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
sobre a exportação dé madeira, achando que secriou uma grave ameaça ao comércio.

O Presidente do Sindicato dos Exportado-
res die Porto Alegre, Sr. Osmar Toniazi, afir-mou que o ICM constitui-se hoje uma ameaçade paralisação das exportações, mas assinalou
que outros assuntos estão sendo também deba-tidos na reunião, tais como a transformação
cio Instituto Nacional do Pinho cm Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.

TELEGRAMA

O Clube dos Diretores Lojistas 
'do 

Rio deJaneiro afirmou, em telegrama dirigido aos Se-cretários da Fazenda da Região Centro-Sul,
que uma majoração na alíquota do Impostosobre Circulação de Mercadorias tornará insu-
portável a vida do povo. Os diretores lojistasmanifestaram a sua apreensão diante da pos-slbilidade de vir a ser aumentada a alíquotadurante a reunião de Curitiba, prevendo, casose confirme, a ampliação do atual recesso eco-nômico do País.

Esclarece o telegrama que é impossível ba-sear a fixação da alíquota na arrecadação deapenas o primeiro mês da implantação do nu-vo Imposto, dadas as irregularidades de exe-cuçao que existiram fatalmente, e diz que énecessário um período maior para que se sai-ba da necessidade real de tomar uma medida,
que prejudicará gravemente a economia na-cional.

COMPARAÇÃO

O Diretor do Departamento de Imposto sfl-bre Prestação de Serviços da Guanabara, Sr.Heitor Brandon Scliiller, baseado no índice de7í% de sonegação no mês de janeiro, princi-palmente por parte dos postos de lubrificaçãode automóveis, entrou em entendimentos como Diretor do Departamento do Imposto deRenda, Sr. Orlando Travancas para compara-
çao de dados sobre recolhimento de tributos'A Secretaria de Finanças informou ontem
que, como apenas 30% dos inscritos no cadas-tro fiscal pagaram os impostos de prestaçãode serviços no mês de janeiro, vai ser feitauma comparação com a arrecadação do Im-posto de Renda, para um esforço conjunto nosentido de evitar a sonegação.

Bonn (Wellington Long, da
UPI) — Alfred Krupp e seu

. O Ministro da Indústria e do: -Comércio, Sr. Paulo
Egídio, presidiu or.fcem a última reunião, no atual Govêr-
no, da Comissão de Desenvolvimento Industrial — CDI _

... nà. qual forariv aprovados dois projetos de decreto discinli' grand(:. irnvirlo industriai sáí-
nando a possui concessão de" estímulos T£££l a í°. SS &» ^3Implantação ou ampliação de indústrias dos setores de
material elétrico e eletrônico e de papel e artes gráficas.

Na mesma reunião foi. apresentado o relatório das
atividades da CDI no último ano, tendo o Ministro Paulo
Egidio destacado os resultados registrados em 1966, ano
em que foram aprovados 169 projetos industriais, com in-
vestimenta, orçados em USS 500 milhões, aproximadamen-
te, duplicando o recorde verificado em 1959, quando o to-
tal de investimentos aprovados foi da ordem de US$ 250
milhões.

Jornal do Brasil, quinta-feira, 9-3-67, 1.» Cad. — 13— _;_

Corte do crédito acaba com
o império pessoal de Krupp

GRUPOS PASSAM A SETE

Os Grupos Executivos su-
bordinados à Comissão de De-
senvolvimento Industrial do
Ministério da Indústria e do
Comércio, em .número de cin-
co até o final do último ano,
passarão a ser sete, com a
criação do GEIPAG —• Grupo
Executivo das Indústrias de
Papel e Artes Gráficas' e a im-
plementaçâo do GEINEE —
Grupo Executivo das Indús-
trios Elétricas e Eletrônicas.

' 
ESTÍMULOS

Os projetos de decreto on-
tem aprovados, tão logo sejam
assinados pelo Presidente Cas-
talo Branco, permitirão a im-
plementaçâo úo. dois novas
Grupos, Executivos, já que dis-
ciplinam a concessão dos es-
tímulos fisc ais e creditícios
que poderão ser concedidos ou

sugeridos aos projetos de no-
vas indústrias ou de «amplia-
ção de fábricas existentes'nu-
queles setores de atividade.

A isenção ou redução dos
imjíostos de importação e sô-
bre produtos industrializados,
por tempo determinado, figu-
ram entre os estímulos que po-derão ser concedidos pelos no-
vos^Grupos Executivos que po-derão, também, recomendar a
concessão de financiamentos
por agências oficiais.

INVESTIMENTOS

Os investimentos industriais,
somente em conseqüência dos
projetos aprovados pela CDI
no último exercício, em nume-
ro de 169, serão da ordem de
NCr$ 1 bilhão (um trilhão de
cruzeiros antigos), sendo a se-
guinte aua distribuição seto-
fiai:

Número '. Valor

projetos NCrS mil

OBIMEC 
106 168>395,8

OEIMET jo Mim,,

CIBIPAL 7 221 „

GEI«UIM 17 j, 504 676.3

GBITEO 22 32 737.0

IMAfc 109 951742,8

Füprr
Na rúiuilfto, em quo-foram, ain-¦cia. aprovadas por imdntoiídiàdo os«nafias 'do Piimdo <lo Pesquisas &-

duswitUs e Técnica? — FUFIT,
ei-tiveram presente, tàtai do Sli-nistro PjhiIo Eiíldio, cí Ch"r« doEMFA, Ten.-Brig.. Nilson Lav»né-
ra Vanderlei: o Presldanit* do Con-selho de Polhtav Aduaneiro. SrJcaquim Ferreira Mahglft'; ó rc-

preâentaii-t» da CACEX. Sr. Nn-• mir Satèk; ca iiepreaenKuvteis do
B.mco Central e do Ministério do
Planejamento, Srs Ari ailbcM
e Freuioiaco Melo Franco; cxs re-
presemantes dos Ministérios dos
Organismos Regionais e da lucKts-
ma, Srs. Paiüo Ferreira de Sous*
Filho e Jorge Reícnd* c o Secre-
ttoio-Genü da CDI, Sr. Utia
Pra^a.

Chase promove reunião para
vèr o desenvolvimento da
América do Sul e da ALALC

Guerra Mundial, mas íinal-
mente íoram batidos pelascondições de mercado. Duran-
te mais de 150 anos, o impe-
-rio Krupp pertenceu exclusi-
vãmente i_ família.

O complexo industrial Krupp
atravessou cinco gerações imu-
ne its tempestades, mesmo em
1963, quando sofreu • carência
de numerário e obteve em-ipréstiino ilimitado do maior
banco particular alemão. Mas
para os impérios industriais
pessoais, como aconteceu com
as monarquias absolutas; soou
a hora.

PERDA DO CRÉDITO

Para Krupp, significa quenão haverá mais empréstimos
bancários, a menos que os con-cedentes possam inverter seudinheiro em ações. A palavraapenas de Krupp ou de seus
propostos já não é mais sufi-
ciente para garantir um em-
préstimo.

> Os investigadores exigiram eobtiveram exame de contas edireito de opinar imediata-
monte na orientação, sob aforma de participação mim
Conselho Administrativo, a fim
de supervisionar a transfor-
mação da firma-em'sociedade
por ações até fins de 1968 O
acordo foi anunciado na últi-
ma terça-feira, em Bonn, peloMinistro da Economia da Ale-
manha, Karl Scliiller, em en-
trevlsta à imprensa, quandodeixou claro o caso do píeéfcí-gio pessoal dos Krupp.

Scliiller íoi o primeiro a'etl-
trar no salão para falar aos
jornalistas, seguido do Minis-
tro das Finanças,' Franz Jo-
seph Strauss, e Hermann Abs,
Presidente do Banco da Ale-
manha', maior credor de Krupp.
Atrás deles, surgiu meia dúzia
de assessores do Governo. O úl-

Convênio do
BANEB com
o B. Central

O Presidente do Banco Cen-
trai, Sr. Dênio- Nogueira, e oPresidente do Banco do Est .-do da Bahia — BANEB — Sr.Lolivaldo Brito, assinaram on-tem um convênio pelo qual o
primeiro repassa ao segundo a
quantia de US$ 2,7 milhões,
do total de um empréstimo deUSS 15 milhões concedidos pe-lo Banco Interamericano doDesenvolvimento — BID — aoBrasil.

timo a entrar íol Berthold
Beltz, de 53 anos de idade, ge-rente-geral do império Krupp.
Antes, Beltz teria sido o pri-meiro a entrai-, precedendo to-
dos -os outros. Doravante, Oo-
vêrno e credores tém priori-dade.

ESCASSEZ DE CAPITAL

O que aconteceu? Simples-
mente Krupp ficou sem dinliei-
ro. Sendo Alfred o único pro-
prletário da firma, êle podialevantar dinheiro através de
promissórias ou letras, nunca
pela venda de ações ou títulos.
A maioria dos empréstimos foi
a curto prazo e, nos últimos
dois anos, cada vez a jurosmais caros. Krupp recebeu en-comendas para exportação daordem de 1 bilhão de marcos
(USS 250 milhões cie dólares)
mas não dispunha de capitai
suficiente para fabricar asmercadorias e atender às en-comendas.

Anteriormente, a palavra deKrupp valia ouro. Hoje, com odinheiro escasso, os bancos exi-
gem condições. Os bancos que-rem garantia governamental.para conceder créditos, exame
de escritas, transformação da •
firma em sociedade por ações
dentro, de dois anos e direito
de opinar na direção. Estascondições, muito suspicazes, re-
fletem dúvidas quanto à admi-
nistração de Beltz, especiaiis-
ta em seguros, elevado por Al-fred Krupp, em 1953, à posi-
ção de seu plenlpotenciá-rio
pessoal.

Contudo, sob a orientação deBeltz, o complexo industrial
mais forte da Alemanha mim-
teve a influência psicológica ao
passado e conquistou lugar derespeito até nos mercados co- '
munistas. Krupp desenvolveu-
se rapidamente fabricando ar-mamentos e foi por isto que,após a II Guerra, as quatroPotências vencedoras o cònsi-deraram responsável por cri-mes de guerra, condenando-o a

12 anos de prisão e seqüestran-
do todos os seus bens.. Anistia-
do-após" permanecer três anosdetido voltou às atividades. Oalto comissário norte-america-
no John J. Mccioy revogou »
prisão e o confisco. ,'
FIM DE UMA VI
INSTITUIÇÃO Há.

Alfred Krupp, chefe da quin-ta geração industrial da fami-lin, é um homem reservado, ra-rainente visto em público. 2mais uma instituição do qtieum homem. Éle assumiu ache-fia da empresa somente eia1943, com a orientação já tra-
cada muito antes, e parececompartilhar o pensamento demuitas outros que o consideram
vítima dos pecados de seu pai.Sofrendo o que êle aparente-
mente considerou uma injustl-
ça, Krupp anunciou que suaempresa jamais voltaria a fa-bricar armas. Éle tem permV-necido fiel à promessa, tangen-
ciando pela fabricação de hall-copteros e torres blindadas, moasém produzir coisa alguma que' arremesse um projétil.

Mas. foi o extrovertido Beílz
que desfechou a ofensiva pro-moclonal da imagem da firma.Ele voltou sua atenção para osníveis de vida nos paises emdesenvolvimento e dedicou bomtempo fazendo amigos e rea-lizaudo vendas na União Sp-viética e no Leste Europeu,
particularmente na Polônias

Em conseqüência, no Ociden-
te, o nome Krupp ainda não
soa bem para muita gente, másno Oriente tem o qualificativooe "bons alemães". Na Feirade Leipzig, na Alemanha Ori-ental, por exemplo, Ministros
*e Gabinete Soviético fizeram
referências elogiosas a Krupp,dando tratamento diverso aou-tros alemães ocidentais. Entre-tanto, nem Beltz pôde evitar
que uma companhia com majsde cem mil empregados e veii-das da ordem de USS 1 250 mi-lliões por ano pudesse conti-nuar como propriedade de umsó homem.

Petrobrás tem seu capital
social elevado em 4 vezes
com a correção monetária

A aplicação da correção monetária aprovada ontemem assembléia extraordinária' de acionistas fêz com queo capital social da Petrobrás quadruplicasse, passando deNCrS 345 milhões (345 bilhões de cruzeiros antigos) paraNCr$ 1,38 bilhão (1 trilhão e 380 bilhões de cruzeiros an-
tigos), em .ações ordinárias e preferenciais de NCrS 4 0Òe NCrS 1,00.

Isto significa, segundo esclareceu a empresa, que cada
ação ordinária de NCr$ 1,00 (mil cruzeiros antigos) pas-sara a ter o valor nominal-de NCr$ 4,00 (4 mil-cruzeiros
antigos) e cada titulo preferencial de NCr$ 1,00 fará jusa três novas ações preferenciais, cada uma com valor
nominal de ¦ NCr $ 1,00 (mil cruzeiros antigos).
MOTI-VAÇÃO

Acrescentou que antes dessa
assembléia houve outra, ordl-
nária,' em que foram aprova-
das as contas da empresa, re-
lativas ào exercício de 1966. A-União, detentora de 74% das
ações, .da Petrobrás, esteve re-
presentáda pelo Ministro das
Minas e Energia, Sr. Mauro
fhibau.
; Comunicado da companhia
indica que a aplicação da cor-
reção monetária sóbre o seu

_ •capital, social íoi conseqüên-
cia do decreto-lei n.° 62, de
?1 de novembro de 1966, que a
tornou obrigatória para as so-
çiedades de economia mista,
ps valores obtidos, resultaram
da aplicação dos índices íixa-
«los em 27 de Janeiro do cor-
ijrente ano pelo Conselho Na-
cional :de Economia. .
; A aprovação das alterações

Íio 
capital', da companhia será

5iomolp'gada através de decreto
«io Presidente da República,
conforme determina a Lei
n.° 2 004, que instituiu o mono-
pólio estatal do petróleo e criou
à Pefrobrás.

AS CONTAS v
i Durante a assembléia ordt-
nária, o. Presidente dá.,emprê-
fa, Sr-Irnack Carvalho do
Amaral, fêz um relato dos êxi-

..tos obtidos no exercício passa-do, ífisSÕido que "a liberação
de divisas no setor petróleotorrespondeú ao valor das ex-
portações de algodão e mine-
Tio dé ierro (cerca de USS 210
inilhões)'j' produtos, que ocupa-
iram a terceira e quarta'posi-'
,ções na pauta das exporta-
Ções".
| E acentuou que, em termos
absolutos, essa liberação foi de
USS 210,3 milhões, com acres-
cimo de 17% em relação a
1965.

No setor da pesquisa de pe-tróleo.Jdèu ênfase à descober-
ta dé novos campos no Recón-

cavo Baiano (Fíizendo Onça.
Malombê, Sesmaria, Lagoa do
Paulo, Fazenda Boa Esperan-
ça e Biriba), além de outras
qué ainda dependem de con-
Armação quanto ao valor co-
mercial. Mencionou também
as descobertas de Aguilhadai,
Várzep, da Flor e Meireles, em
Sergipe; e do poço São João I,
na bacia, sedimentar de Barrei-
rliihas, Maranhão, "que tudo
leva a crer será uma nova
província petrolífera".

O Sr. Irnack do Amaral
atribuiu os êxitos alcançados
na pesquisa e produção à po-lítica de concentração de es-
íorços nas áreas mais promis-
soras,' "bem como aos traba-
lhos de estimulo & produção,
com injeção de gás ou de água
nas jazidas". 

' - .— Esses resultados se tradu-
zem no acréscimo de 8 mll
metros cúbicos (50 mil barris)
à produção diária registrada
em íins de 1965, possibilitando
fossam extraídos 6 748 889 me-
tros cúbicos (42 518 000 bar-
ris) de óleo bruto, "o que cor-
respondeu a incremento de
21 % sóbre o ano anterior,
quando foram produzidos
.5 460 348 metros cúbicos ...
(34 400 192 barris).

-DO GAS AO REFINO
— Merece especial atenção,

prosseguiu, o fato de que, a
partir dos primeiros dias de
dezembro, passou a empresa a
contar com uma produção diá-
ria em torno de 24 000 metros
cúbicos, ou seja 150 960 barris.

Disse que contribuiu paraêsse resultado o Incremento da
produção do campo de Mirau-
ga e a participação do campo
de Buracica, refletindo o êxito
da recuperação secundária. "O
Campo de D. João teve sua
produção melhorada ao en-
trar em operação dURs plata-formas marítimas para coleta
de óleo de poços perfurados na
parte do mar, desse campo".

Bueno quer
alterar lei
sobre renda
¦ Brasília (Sucursal) — o

Deputado Cunha Bueno (ARE-
NA — São Paulo) apresentou,
ontem, à Câmara, projeto de
lei que modifica a legislação
sóbre o Imposto de Renda, dé
modo a que o mesmo não in-
cida sóbre rendimentos distrl-
buídos a sociedades anônimas
de capital aberto, e sóbre os'
juros dos títulos da divida pú-blica federal, estadual ou mu-
nicipal subscritos voluntária-
mente.

O projeto djá nova redação
ao parágrafo primeiro, no Art.
55, da Lei n.° 4 728, de 14 de
julho de 1965.

; Lideres do cojnércio e da indústria de dez paises se
reunirão no Rio de Janeiro nos dias 13 e 14 próximos para
participar do encontro semestral regular do Conselho Con-
sultivo do The Chase Manhattan Bank que estudará o
desenvolvimento econômico e social da América do Sul,
principalmente em relação ao progresso da Associação
Latintí-Americana de Livre Comércio — ALALC.

O Conselho foi criado pelo Chase em 1965", sendo que
naquela época as atividades internacionais do banco co-
meçaram a crescer tão rapidamente, que o Chase julgou
de interesse beneficiar-se da opinião sobre as tendências
políticas e econômicas em todas as partes do mundo, de
um Conselho formado de líderes da comunidade interna-
cional de negócios de hoje.

SERVIÇO DE AGUA

A importância repassada aoBANEB destina-se ao Serviço
de Águas e Esgotos do Recón-
cavo — SAER — e será apli-cada na conclusão dos traba-
lhos que êsse órgão vem reali-
zando em Salvador, com vistas
a solucionar o problema doabastecimento de água à Ca-
pitai baiana.

Os recursos serão investi-
dos na conclusão de uma série
de obras relativas à moderni-
zação ' e ampliação da rede
distribuidora, construção dereservatório, instalação de me-
didores e financiamento de li-
gações domiciliares aos bair-
ros mais pobres. As obras de-
verão estar terminadas, até
dezembro do corrente ano.

Banqueiro vê com otimismo
o futuro econômico do País l
devido às medidas adotadas
w,,,r0iíÍ1,et?r"PrSSldente d0 Banque FrímçaiSe et Italiennepour 1'Amerique du Sud. Sr. Hemy Burnier, afirmou ontemaimprensa que está otimista em relação ao futuro eco-nômico do Brasil, levando em consideração os sucessos
já 

alcançados na política antiinflacionána%osta mptica pelas autoridades monetárias P
Salientou o Sr. Henry Burnier que a inflação, se per^mite o desenvolvimento econômico, apresenta o grave de-feito de impossibilitar a formação cle uma poupança in-terna ca constituição de uma classe média, condições -dispensáveis ao funcionamento normal dà democracladentro dè tim capitalismo liberar^ --'"• ;«e!,^cracia-

AJUDA ESTRANGEIRA
Afirmou o banqueiro que aajuda do capital estrangeiro

só se pode aplicar em paísescom estabilidade monetária e
deve representar apenas um
complemento aos investimen-
tos nacionais, sendo, portanto,necessário chegar-se a uma
certa estabilidade monetária,
que permita a criação das pou-
panças internas e a constitui-
ção de investimentos locais
sadios.

Disse o Sr. Hemy Burnier
que, após uma inflação galo-
pante como a que conheceu noBrasil e a. adoção de uma sé
rie de medidas drásticas, po

das amenizadoras sem que secomprometa, todavia, o êxito
da.politica de combate & in-fiação. Frisou que as autori-
dades monetárias com as quaismanteve diversos contatos têm
plena consciência de tais pro-blemas, o que vem fortalecer
o seu otimismo e sua confian-
ça no futuro do Pais.

Finalizando, disse o Sr. Hen-
ry Burnier que no estudo de-talhado da situação econômi-
ca dos maiores paises da Amé-
rica Latina, que o seu banco
publica todos os anos — do-cumento considerado nos meiosintelectuais como básico para

dem aparecer alguns rls^s'de - |SS| ÜgSBggísenas crises, íazendo-se, en- ocupa naturalmente um lugar
de grande destaque.tao, ncessárias algumas medi-

Dênio fala
do CMN com
Rui Leme

O Presidente do Banco Cen-
trai, Sr. Dênio Nogueira, ai-
moçará hoje no Iate Clube
com o futuro dirigente desse
estabelecimento de crédito ofi-
ciai, Sr. Rui Leme, ocasião em
que êste último será informado
sóbre a série de medidas a
serem tomadas na reunião de
hoje à tarde do Conselho Mo-' netário Nacional — CMN.

Santapaula
Melhoramentos S.A.

Edital de Convocação
Ficam os Senhores .Acio-

nistas da SANTAPAULA ME-
IHORAMENTOS S.A., cóhvi-
dados a comparecerem à sua
sede, à Rua Alcindo Guana-
bara, 24, sobreloja, Rio de
Janeiro, Estado da Guanaba-
ra, no dia 23 de março de
1967, às 14,00 horas, a fim
de se reunirem em Assem-
bléia Geral Extraordinária,
,com. a seguinte ordem do
dia:

a) eleição da Diretoria;
b) outros assuntos.

Guanabara, 6 de.
março de 1967.;

a) Adelino Boralli j— Presidente •

A REUNIÃO

A reunião do Rio de Janei-
ro é a primeira a ter lugar fo-
ra dos Estados Unidos, e está
sendo realizada a convite doSr. Augusto Trajano cie Azeve-
do Antunes, Presidente da
ICOMI, e um dos primeiros II-
deres do mundo de negócios a
ser convidado para participardo Conselho.

O grupo de homens de nego-
cios fará uma revisão do de-senvolvimento econômico esocial na América Central ena América do Sul nos últimos
anos, inclusive assuntos taiscomo o progresso da ALALC.
QUEM VIRA1

O Presidente do Conselho
Consultiva , Internacional quevirá ao Brasil é o Sr, John H.Loudon, da Holanda, Presiden-
te dó Conselho de Administra-
çao da Royal Dutch Petroleum
Company (Shell). Seus out'-os
membros são: Austrália — SirColin Syme, Presidente daBroken Hlll Proprletary Co„Ltd. Brasil — Sr. Augusto Tra-
jano de Azevedo Antunes, Pre-
sidente da ICOMI, e também
da CAEMI e da Aços Anhan-
guera S.A. Canadá — Major-
General' Albert Bruce Mat-
thews, Presidente da Excelsior
Life Insurance Co. França —
Sr. Wilfrid Baumgartner, Pre-sidente da Soclété des Unincs
Chimiques Rhõne-Poulenc eex-Mlnistro de Finanças. Ale-manha — Sr. Konrad Henkel,
Presidente da Henkel &> Co.

Ltd. Itália — Sr. Giovanni
Agnelli, Presidente da FIAT.Japão — Taizo Ishizaka, Pre-
sidente da Federation of Eco-
nomic Organizations. Peru —
Carlos Ferreyros R., Presiden-
te da Enrique Ferreyros &
.Company, SA. Grã-Bretanha— Rt. Hon. Lord Cole, Presi-
dente da Unilever, Ltd. Esta-
dos Unidos — Eugêne R. Black,
Diretor e Conselheiro' do The
Chase Manhattari Bank, e ex-
Presidente do Banco Mundial;
William Blackle, Presidente da-Cartepillar Tractor Company;
Donald C. Burnham, Presiden-
ie da Westinghouse Electric
Corporation; Austin T. Cush-
man, Presidente da Sears,
Roebuck & Company; R. Hal
Dean. Presidente dá Ralston
Purina Company; Sr. Carl A.
Gerstacker, Presidente da Dow
Chemical Company; Harrison
F. Dunning, Presidente da.
Scott Paper Company; William
A. Hewitt, Presidente da Deere
and Company; George H. Lo-
ve, Presidente do Comitê Exe-
cutivo da, Chrysler, Presidente
da Consolidation Coal Compa-
ny; e David Packard, Presi-
dente da Hewlett-Packard
Company.

São os seguintes os adminis-
tradores do Chase que inte-
.gram .êste Conselho: George
Champion, Presidente do Con-
selho de Administração; David
Rockefeller, Presidente; Victor
E. Rockhill, Vice-Presidente
Executivo; e Henrv R. Gevelin,
Secretário-Executivo do Con-
selho.

tAGÊNCIA DO
JORNAL DO BRASIL em

CASCADURA
PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

AV. SUBURBANA/10136
Largo de Cascadura

Safra Nacional Financeira S. A
Crédito, Financiamento e Investimentos

. EM TRANSFORMAÇÃO PARA:

Banco Safra de Desenvolvimento S. A.
,^ Comunica aos clientes e amigos, contribuintes do lm-

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 unia economia
deè10% sobre o Imposto de Renda devido pelas pessoas f|:
sicas e 5% no caso das pessoas jurídicas. ' Wi
..Aproveite esta-vantagem consultando-nos mesmo se;
você já tenha entregue sua declaração de renda.

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.
Telefones: 37-0566 e 37-4161

j
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Medeiros nega preocupação
com Guevara mas DFSP sabe
que êle passou pelo Brasil

„ O Ministro da Justiça, Sr. Carlos Medeiros Silva, re-
velou, ontem desconhecer a existência de investigações,
realizadas por organismos encarregados da segurança na-
cional, em torno da anunciada presença no País do revo-
luçionário cubano Ernesto Che Guevara e de outros diri-
gentes ligados ao movimento comunista internacional.-

..Fontes do Departamento Federal de Segurança Fú-
blica admitem, no entanto, que o revolucionário cuba-¦no,, através dc ligações com partidários do ex-Deputado
Leonel Brizola, permaneceu temporariamente em territó-
riô brasileiro, principalmente nas regiões fronteiriças com
o-Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. '-,
A§ LIGAÇÕES
CLANDESTINAS

Segundo informações colhi-
dq&. por agentes do DFSP e
outros órgãos da segurança do
GtiVêrno, o ex-Deputado Leo-
nel Brizola mantém no exílio
nor.Urugai, contatos com re-
presentantes do Governo cuba-
nõ.e com seus partidários re-
sidéntes no Brasil. De acordo
com essas informações, êle or-
ganizou há alguns meses a
Frente Nacional de Libertação,
com a participação do ex-Go-
vernador Miguel Arrais e de
grupos políticos de esquerda
divergentes do Partido Comu-
nista Brasileiro. A frente con-
taria também com um repre-
sentante na OLAS — Organi-
zação de Solidariedade — cria-
da« durante a Conferência Tri-
continental de Havana.

Nesse sentido, o Governo
brasileiro representou junto ao
Uruguai, pedindo o conf inamen-
to. do ex-Deputado Leonel Bri-
zola, no que foi atendido. No
entanto, os organismos encar-
regados pela segurança nacio-
nal sabem que, após as gestões
desenvolvidas pela diplomacia
brasileira, o ex-Deputado Leo-
nel Brizola Já entrou clandes-
tinamente no País diversas
vezes, permanecendo nas pro-xíihidades da fronteira com o
Uruguai.

Sobre a passagem de Ernes-
tj> Che Guevara pelo território
nacional, os organismos encar-
regados da segurança nacional
possuem indicações, mas lhes
íjltam elementos capazes de
comprovar sua presença se êle
atualmente se encontra no
País.
.Para missões dessa espécie,

O' DFSP mantém em . Brasília¦tim destacamento móvel, quo
shnpre é utilizado em ocasiões
«m que se verifique a necessí-
dade de reforçamento dos gru-
.lamentos em todo o Pais. Nes-
s/is missões, realizadas em con-
junto com outros organismos
governamentais, íoram colhidas» -.
¦*"•¦¦

* 

¦

informações sobre a possibili-
dade de ae encontrarem ou ha-
verem transitado pelo Brasil,
além de Ernesto Che Guevara,
os lides Juan Lechín, da Bo-
lívia. Salvador-Allende, candi-
dato ao Govêmo do Chile con-
tra o Presidente Eduardo Frei,
e Armando Hart, Ministro da
Educação de Cuba.

DE OLHO EM GUEVARA

Belo Horizonte (Sucursal) —
O delegado do DOPS, Sr. Da-
vid Hazan, informou ontem quo
a .Polícia mineira está atenta
a qualquer comunicação sobre
o paradeiro de Ernesto Che
Guevara e Juan Lechín —
líder dos mineiros da Bolívia

mas não acredita que eles
estejam foragidos em Minas
ou tenham passado por perto.

O Sr. David Hazan acha
que não teria sentido o apa-
recimento de Ernesto Che Gue-
vara no País, como parte de
um esquema para derrubar o
Govêmo militar, porque a "sua
ação não é de reconhecimento
de terreno ou de conversações
iniciais, mas de implantação
definitiva da filosofia comu-
nista".

— Os contatos para um mo-
vimento armado — disse êle

não seriam feitos por um
homem conhecido como Gue-
vara, que somente é utilizado
numa fase posterior, de guer-
filhas e preservação de um
regime qualquer imposto. Da
modo que embora o DOPS es-
teja de sobreaviso, não acre-
dito que êle possa aparecer em
Minas.

COLÔMBIA NEGA

Boffoíá (UPI-JB) — O Mi-
nistério do Exterior e o Depar-
tamento Administrativo de Se-
gurança da Colômbia desmen-
tiram ontem cs informações de
um jornal brasileiro de que
Ernesto C7i-e Guevara entrou
no Brasil com um "passaporte
eclesiástico colombiano", usan-
do o nome falso de Juan do los
Santos.

Processo de unificação da
previdência Social será
suspenso para ref ormulaçáo
¦ii;

O processo de unificação administrativa da Previdên-
, ia Social deverá ser suspenso por dois ou mais dias, a fim
fie que seja reformulado todo o sistema de mudança de
funcionários para as suas novas seções.
i Essa mudança vinha sendo feita de forma desorgani-
Êada, trazendo tumulto nas repartições dos extintos IAPs,
fegundo explicou ontem o Diretor do Departamento Na-
cional de Previdência Social, Sr. José Dias Correia So-"irinho.
fe
EXTINÇÃO DE CARGOS

~~
j O Presidente do Instituto
iNacional de 'Previdência 

So-
piai, Sr. Nazaré Teixeira Dias,
informou ontem que foram
fetintòs. por decreto presiden-
fcial, 7 845 cargos que se en-
fontravam vagos nos quadros
tie pessoal dos IAPs e SAMDU.
anunciou também a demissão
pe interinos e a nomeação de
foncursados, fato qué foi con-
íirmado com a publicação dos
|espectivos decretos no Diário
pficial que circulou ontem em
{Brasília. •¦
i Na sua opinião, "essa é uma
jhiedida altamente moraliza-
porá, que há de merecer os
aplausos de quantos se inte-
cessam pelos destinos do Ins-
tituto único, que dessa manei-
fa, poderá prosseguir melhor
fio cumprimento das suas•obrigações perante milhões de

fegurados 
e dependentes, in-

^eiramente liberto do perigo•fle se ver, de repente, afogado
numa das conhecidas e revol-
tantes enxurradas de nomea-
yões sem concurso, que tanto

prejuízo têm trazido à Previ-
dência Social".

INTERINOS DEMITIDOS
Brasilia (Sucursal) — O

Diário Oficial que circulou on-
tem em Brasília com data de
7 de março publicou a relação
dos nomes de 1 463 servidores
interinos de institutos demiti-
das por ato do Presidente do
INPS.

De acordo com a relação di-
vulgada, 732 demitidos perten-
ciam aos quadros' do IAPC,
3fi7 ao IAPFESP, 156 ao IA-
PETC, 206 ao IAPM e dois ao
IAPB. Entre os atingidos fi-
guram 149 escriturados, 40
procuradores, 186 fiscais de
previdência, 26 oficiais admi-
nistrativos e 457 escreventes-
dactilógrafos.

NOMEADOS
Noutro ato, também publi-cado no Diário Oficial do dia

7, o Sr. Nazaré Dias nomeou
894 concursados para ocupar
vagas abertas com a exonera-
ção dos interinos no INPS.

$AB ESCOLHE PUBLICIDADE
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j A TAP — Transportes Aéreos, Portugueses — que recentemente' \nauZur°u uma Unha para Buenos Aires, vem aumentando com
t freqüência o número de jatos para a Europa e, em abril, iniciará
i \rUi p„no.de expansão na América do Sul, entregou à S. J. r/i
j Melo Publicidade, no Rio de Janeiro, o encargo de suas divulgaçõe
j comerciais. A S. J. de Melo foi selecionaria entre diversas agência

Denunciadas
violências
no Amazonas

Brasília (Sucursal) — O Se-
nador Artur Virgílio relatou,
na sessão matutina de ontem
do Senado, uma série de ar-
bitrnriedades que "tèm mar-
cado o Governo do Sr. Artur'
César Reis. no Amazonas",
protestando com veemência
contra a "opressão, a, vlolên-
cia que domina o meu Estado';.

Explicou que se tinha conti--.
do nté aqui, deixando de falar
seto«—a-~sitimçáü~ snTazohense,'
por não desejar tratar no Se-
nado de assunto regional e,
sobretudo, para não expor
amigos e correligionários à ira
do Governador.

A TERRA É NOSSA

t que apresentaram trabalhos. Na foto o Diretor da TAP no Brasil,' 
Ik ,Teira Pint°. "o lodo do Diretor da S. J. de Melo, Sr.Alberto Lopes, quando assinava o acordo entre as dutts empresas

IMPRENSA
PERSEGUIDA

Disse o Sr. Artur Virgílio
que o Sr. Artur César Reis é
homem "de inegável valor in-
telectual", distanciado das lu-
tas políticas do Amazonas, e
do esquema militar vitorioso
da Revolução. "Tanto assim
que se achava na Europa, em
missão do Governo deposto,
tendo hesitado em retornar ao
Brasil, temendo ser punido
pela nova situação".

— Tinha êle, assim, tudo
para realizar no Amazonas um
Governo próspero e de har-
monia, descambando, porém,
para a mais terrível violen-
cia e opressão. Acrescentou
que nenhum jornal ou rádio
pode íazer qualquer critica ao
Governo amazonense, -temeu-
do-se sua violência, como se
deu, há pouco, com a Rádio do
Arcebispado, que foi violenta-
da por admitir criticas ao Go-
vêrno.

Sinal ruim
tira culpa de
motorista

Brasília (Sucursal) — O veto
do Presidente da República ao
parágrafo 1.° do Art. 34 do Có-
digo Nacional de Trânsito, que
livra os motoristas das sanções
estabelecidas quando a infra-
ção fôr cometida por culpa da"falta, insuficiência ou incor-
reta colocação da sinalização
específica", foi rejeitado ontem
pelo Congresso Nacional.

Foram mantidos, no entanto,
os vetos que incidiram nos Ai*-
tigos 62 e seu parágrafo único,,
no parágrafo 5.° do Art. 72 o
no parágrafo 1.° do Art. 80.

Carlos Santos
assume poder
noRCdoSuL

Porto Alegre (Sucursal) — O
Presidente da Assembléia Le-
gislativa, Deputado Carlos San-
tos, assinou ontem a ata de
transmissão de posse do cargo
de Governador do Estado com
uma caneta que lhe foi doada
por tôdas as entidades dè ho-
mens negros desta Capital.

Falando na ocasião, o Go-
vernador Peracchi Barcelos
disse que tinha satisfação em
transmitir o cargo ao Depu-
tado Carlos Santos, eleito pelo
MDB, a quem elogiou por ter
pautado sua vida pública numa
linha de alta dignidade e espí-
rito público.
SATISFAÇÃO

O Governador Peracchi Bar-
colos esclareceu que. acompa-
mha a atividade politica do
Deputado Carlos Santos desde
muitos anos, e sempre o admi-
rou, tanto que viu com satis-
facão sua eleição para a pre-
sidência da Assembléia Legis-
lativa gaúcha.,

— Desde êsse tempo — res-
saltou — nenhuma preocupa-
ção me assaltou, porque qual-
quer que íôsse o tempo em queVossa Excelência assumisse o
Govêmo do Estado certamente
agiria com o mesimo espírito
público do titular.

Rio continua
fe com

tempo quente,
A frente iria que estáfesta-

cionãria ao Norte do Estado
do Rio e ao Sul de Minas de-
verá recuar, nas próximas ho-
ras, em íorma de frente quen-
te, e provocar chuvas sobre
São Paulo e Paraná, havendo
pouca possibilidade de que
ocorra o mesmo no Rio, se-
gundo as previsões do Serviço
de Meteorologia.

A temperatura no Rio con-
tinuará elevada hoje, na mès-
má base da de ontem, que em
Bangu íoi de 29.5 e no Alto da
Boa Vista de 1D.4.

Pílula é a
defesa das
brasileiras

Nova Iorque (UPI-JB) — A
Informação de que 646 mil mu-
lheres brasileiras usam pílulas
anticoncepcionais íoi dada on-
tem por um porta-voz da Or-
ganização de Planejamento da
Família e da População Mun-
diai.

O Dr. Alan Guttmacher,
Presidente da Organização,
revelou que em todo o mun-
do 11 milliões de mulheres es-
tão usando as pílulas. Metade
das usuárias residem nos Es-
tados Unidos. Disse que tam-
bém s&o muito usadas no Cá-
nada (405 mil) e na Inglater-
ra (415 mil).
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exonera
por decreto de Castelo
da Presidência do CONTEL *

Brasília (Sucursal)' — O Presidente Castelo Brancoassinou decreto concedendo exoneração ao ComandanteEuclides Quandt de Oliveira do cargo de Presidente doConselho Nacional de Telecomunicações — CONTEL, e no-meando-o Comandante do porta-aviões Minas GeraisPor outro ato divulgado ontem no Palácio do Planaltoo Subchefe da Marinha no Gabinete Militar da Presidênciada República, Capitão de Mar-e-Guerra Haroldo Ramos"fornomeado Adido Naval e do Exército junto à Embaixadado Brasil na Grã-Bretanha.

Ai '
"A-
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CONDECORAÇÕES

Todos os principais auxilia-
res do Marechal Castelo Bran-
co na Presidência da Repúbli-
ca, integrantes do Gabinete Ci-
vil e Militar, foram agraciados
ontem com condecorações da
Ordem do Rio Branco.

No grau de comendador: di-
plomata Paulo Henrique Para-
naguá (Chefe do Cerimonial);
Sr. J o s é Vamberto Assunção
(Secretário de Imprensa); Co-
rpnel-Aviador Guilherme Rebê-
lo (Subchefe da Aeronáutica);
Capitão de Mar-e-Guerra Ha-
roldo Ramos (Subchefe da Ma-
rinhsi); Coronel Gustavo Mo-

rais Rego (Subchefe do Exerci-
to); Coronel Luis Portela (Sub-chefe do Gabinete Militar); eos Srs. João Augusto Didier
Hilton Marques, Orlando Ara-
gão, Aldir Passarinho, Raul Sil- 

'
veira e Asdrúbal Ulisséia, todo3
Subchefes do Gabinete Civil.

Também o genro do Presi-
dente, o economista Salvador
Diniz, Chefe da Assessoria) Es-
pecial, foi agraciado com o in-
gresso na Ordem do Rio Bran-
co, a exemplo do diplomata Je-
rônimo Moscardo de Sousa, Se- .
cretário Particular do Maré- y
chal Castelo Branco, admitido
nai Ordem no grau de cavaleiro.

,H&.k&Ij
Michel Silva pretende conservar suas fazendas para industrializar tudo

Latifundiário do Pará nega
que tenha vendido as suas
terras à American Fruit Co.

o que produz

uia
.mas

o co
Belém (Correspondente) — "Nada disso é verdade. Não

conheço'nenhuma American Fruit Co. e não tenho qual-
quer negócio com firmas estrangeiras" — afirmou ao JOR-
NAL DO BRASIL o Sr. Michel Melo e Silva, ao desmentir
as noticias que garantiam ter êle vendido suas terras, no
Pará, àquela empresa norte-americana por USS 100 milhões.

O Sr. Michel Melo e Silva, considerado o maior latifun-
diário do mundo, acrescentou que, em vez de vender suas
terras, pretende aproveitar os benefícios da Operação-Ama-
zônia para instalar várias indústrias, entre elas a de ex-
ploração de madeira e laticínios, já que é o maior criador
de búfalos da América do Sul, com cerca de quatro mil
cabeças.
RUMORES INEXPLICÁVEIS

Levantando as sobrancelhas
negras, em contraste com a ca-
beca grisalha, o Sr. Michel
Silva diz não saber explicar
como surgiram as notícias da
venda das terras. Acredita que
ns suas viagens ao exterior te-
nham provocado esses rumores,
embora desconheça a fonte de
tais informações, pois não man-
teve qualquer contato com cm-
presas estrangeiras em busca
de negócios.
. Modesto, apesar de sua fama

-«3a maior, láttfundífcrio do munr.
do, informou que'esteve recen-
temente nos Estados Unidos, de
onde regressou na semana pas-
fc-ada,. tendo viajado no mesmo

. dia para a sua fazenda e re-
tornado domingo a Belém.
Desde o seu regresso èle tem
sido procurado, em sua resi-
dência, na Avenida Geiieralís-
simo Deodoro, em Belém, pelos
seus amigos, que querem saber
a "história da venda propalada
no Sul".

— Já estou cansado de re-
petir que nada disso é verdade.

PLANO PARA .
INDÚSTRIAS

Em setembro do ano passado,
o Sr. Michel Silva íêz uma lon-
ga excursão pela Europa, quan-
do estagiou cm Inúmeras fazen-
dns, adquirindo conhecimentos
da técnica moderna de criação
para a elaboração de um gran-
de plano, visando o desenvolvi-
mento do seu gado leiteiro. Foi
também aos Estados Unidos
colher dados para a indústria
de laticínios que pretende ins-
talar em sua fazenda. Possuin-
do o melhor gado zebu da re-
gião, num total de cerca de cin-
co mil cabeças, mantém corres-
pendência com vários centros
criadores do mundo.

O Sr: Michel Süva pretende
usufruir dos benefícios da Ope-
raça o-Amazônia para indus-
trializar a grande quantidade
de madeiras existente em suas
terras. Para isso, está organl-
zando uma empresa, ccm capi-
tal da família, juntamente com
seu filho, Alfredo Silva, que es-
tá cursando o último ano de
Administração Pública eoii Bra-
silia.' 

A exploração, porém, será ra-
cional. A orientação será dada
por um filho, que também está
fazendo: um estágio na Supe-
rlntendência doDesenvo Ivi-
mento da Amazônia (S.UDAM).

AS TERRAS

Sentado no jardim de seu pa-
lacete, o Sr. Michel Melo e Sil-
va fala, sem muita êníass, de
suas terras. Não sabe precisar
exatamente a extensão, mas in-
formou que no momento está
medindo tudo e, dentro de 90

BEM se
expande
no Sul

Encontra-se no Rio de Janei-
ro o economista João Alberto
de Sousa, Diretor do Banco do
Estado do Maranhão, que veio
acompanhado do funcionário
Álvaro Rocha para tratar da
expansão daquele estabeleci-
mento de crédito co Sul do
Pais.

O economista Jcão Alberto
de Sousa já está tratando da
modernização des serviços do
Banco do Estado do Maranhão
e assinará vários convênios vi-
sando à expansão do BEM. •

dias, terá o seu tamanho.- As.' i-erras, denominadas" de Fazsn-
das Aquíqui — nome originário
do Furo Aquíqui, que atravessa
parte da terra — estão situadas
na confluência dos Rios Ama-
zonas e Xingu, estendondo-se
por três municípios paraenses:
Porto de Moz, Gurupá e
Prainha.

As Fazendas Aquiqui foram
adquiridas, em 1941, do Coro-
fiel José Júlio de Andrade e da
família Burlamaqui de Mlran-
da, da qual é membro o ex-
Deputado José Burlamaqui de

• Miranda,, OvSr. aiichel Silva
não revelou por quanto as ad-
quiriu, embora o povo comente
que a transação chegou, na
época a CrS 10 milhões. Ele
informou, no entanto, que as
terras estão avaliadas hoje em
mais de CrS 500 milhões.

AS ATIVIDADES

A principal atividade do Sr.
Michel Silva é a criação de ga-
do. Há 15 anos iniciou a cria-
ção de búfalos, com alguns
exemplares adquiridos na Ilha
de Marajó. Desenvolveu a téc-
nica de reprodução e, atual-
mente, possui nada menos de
cerca de quatro mil cabeças
da melhor raça, o que o trans-
formou no maior criador de
búfalos de toda a América do
Sul. Isso sem falar na enor-
me quantidade de búfalos sei-
vagens embrenhada na vasti-
dão de suas terras, segundo é
voz corrente entre os criado-
res.

Ás Fazendas Aquiqui são
quase auto-suficientes. Ali vi-
vem cerca de 600 pessoas, en-
tre empregados, agregados e
favorecidos, que cultivam a fa-
rinha de mandioca, arroz, fei-
jão, milho e juta, para o seu
sustento e também para expor-
tação. Além disso, inúmeras
famílias, sem qualquer ligação
com as fazendas, também uti-
lizam suas terras, para agri-.
cultura, sem pagar nada. Adi-
antou o Sr. Michel Silva que
suas terras estão devidamente
legalizadas no IBRA, estando
em dias com seus impostos.

A REPERCUSSÃO

Embora a notícia da venda
das Fazendas Aquiqui tenha
alcançado ampla repercussão,
não só no Sul do País como
no exterior, em Belém não
chegou a merecer comentários.
Embora o Sr. Michel Silva se-
ja famoso, já tendo sido mo-
tivo de reportagens até no ex-
terior, o paraense pouco o co-
nhece e nem lhe dá muita im-
portância a isso. Talvez pelo
complexo de vastidão da Ama-
zônia.

Telefone da
DAC só
toca música

O telefone da Administração
do Aeroporto Internacional do
Galeão, subordinada à Direto-
ria de Aeronáutica Civil (DAC),
vem sofrendo desde quinta-fei-
ra última interferência da Rá-
dio Roquete Pinto, e só trans-
mite música e anúncios comer-
ciais durante todo o dia.

Várias reclamações já foram
dirigidas à direção técnica da
emissora, como também à CTB,
mns nenhuma providência até
ontem havia sido tomada, en-
quanto o telefone continuava a
transmitir em freqüência mo-
dulada.

Belo Horizonte (Sucursal) —
A Paróquia de Nossa Senhora
do Carmo, nesta Capital, que
conta com dez mil católicos,
será de agora em diante di-
rigida por. um colegiado, en-
cabeçado por quatro padres e
com a participação de equipes
de leigos, que tomarão paite
ativa na administração dos ne-
gócios paroquiais, tudo nos
moldes de um legitimo Govêr-
no democrático!

Um dos membros do cole-
giado na Paróquia, do Carmo,
irei Domingos Fragoso, afir-
mou ontem que essa Inovação,
que vai ser adotada por •tô.-iíis
cs paróquias de Belo Horizon-'\i, "é mais um dos frutos do
Concilio Ecumênico Vaticano
II, que insiste na participação
iíos trabalhos da comunidade
paroquial .como um dos fatores
mais importantes para a reno-
vação da vida religiosa".

RENOVAÇÃO. PASTORAL

Segundo frei Domingos, os
paroquianos do Carmo toma-
rão parte também nos traba-
lhos sóbre a renovação pasto-
ral, que ora se organiza: em •
todos os templos religiosos de
Belo Horizonte, onde outras pa-
róquias, tais como a de Santo
Antônio, já instituíram o Mo-
vimento do Dízimo, pelo qual
os paroquianos, contribuindo
mensalmente can determinada
quantia, mantêm Inteiramente
o vigário e os serviços da Ma-
triz, ficando definitivamente
abolida a cobrança de espórtu-
las, durante à missa, para bati-
zados, casamentos e serviços íú-
nebres.

Sujeira dá
doença grave
em Olinda

Recife (Sucursal) — Os
montes de luxo acumulados
na praia, entre as pedras
que servem de defesa ao
avanço do mar, e a falta de
saneamento sâo apontados
pelo dentista Mauro Guerra
como as causas de um surto
de leptospirose na Cidade
de Olinda, por êle denun-
ciado ã Secretaria de Saúde.

O Sr. Mauro Guerra su-
geriu como medida de com-
bate à doença, que já atin-
giu mais de 100 pessoas, a
construção de canais sanea-
dores e a inter dição das
praias afetadas, que são pa-
ra êle "verdadeiros focos de
doenças infecto-contagiosas,
onde o povo se banha ape-
nas por ignorar o risco en-
frentado".

Duas Juntas
eleitas
para INPS

Em recente pleito realizado
na Delegacia Rsgional do Tra-
balho, íoram eleitos para mem-
bros da 1.» Junta de Revisão
da Previdência Social, na Gua-
nabara, os Srs. Rudy Haad e
Gastão de Carvalho pelas cate-
gorias econômicas; Mário bo-
pazzo e. Válter Torres pelas
categorias profissionais. Para
a 2.a Junta, os Srs. AÍfredo
D'Avila Lima e Mário César
Borges (classes empresariais) e
Luís de Siqueira Cunhai e Os-
valdo de Almeida (pelos tra-
balhadores).

A DRT informou que Já fo-
ram realizadas eleições para as
Juntas de Revisão da Previdên-
cia Social em vários Estados,
entre eles, Alagoas, Mato Gros-
so, Amazonas, Bahia, Pará,
Goiás, Piaui, Sergipe. Pernam-
buco, Rio Grande do Sul, Gua-
nabara, Maranhão, Santa Ca-
tarina, São Paulo e Ceará. No
próximo dia 15 serão realiza-
das eleições nos Estados do Rio
de Janeiro e Minas Gerais.

Suplentes da ARENA terão
vez nas diretorias de
empresas de economia mista

As companhias de economia mista do Rio terão embreve, nas suas diretorias, suplentes de deputado esta-dual e federal da Oposição, escolhidos pela ASEDUF (As-sociação dos Suplentes: de Deputados Estaduais e Fe-derais) ¦ que aprovou ontem, por unanimidade, propostaapresentada pelo suplente da ARENA, Sr. Herculano Car-neiro.
Ainda durante a reunião de ontem da ASEDUF, a oita-va que realiza, os Deputados Flexa Ribeiro e Lopo Coelhoíoram saudados como Presidente e Secretário da ARENA

pelos 60 suplentes presentes, que também reafirmaram oseu apoio ao Presidente eleito Costa e Silva e sua oposi-
ção decidida ao Governador Negrão de Lima.

O Deputado Carvalho Neto
. assegurou que no dia em que

a ARENA deixar de fazer opo-
sição ao Governador Negrão de
Lima êle deixará ai liderança
do Partido na Assembléia.

O Deputado Mauro Werneck,
ao explicar por que considera-
va como Presidente e Secreta-
rio da ARENA os Drputados
Flexa Ribeiro e Lopo Coelho, e
vogai o Deputado Rafael de
Almeida Magalhães, disse que
o fazia baseado em argumen-
tos jurídicos e políticos:

— O Artigo l.o, parágrafoúnico, do Ato Complementar
29, estabelece que as vagas queocorrerem num Gabinete Exe-
cutivo serão preenchidas -oor
indicação da Comissão Direto-
ra. Com a renunciai do Presi-
dente da ARENA, Deputado
Adauto Lútlo Cardoso, 32 mem-
bros da Comissão Diretora,
que possui 59 membros, enca-
aninharam ao Presidente em
exercício indicação favorável
ao Professor Flexa Ribeiro.

Cinco mil têxteis reclamam
çm Sáo Paulo indenizações
e pagamento dos atrasados

São Paulo (Sucursal) —Mais de cinco mil trabalha-
dores têxteis de São. Paulo procuraram seu sindicato paraconseguir a rescisão de contrato, por atraso no pagamen-to ou dispensa sem indenização, enquanto o Presidente
do Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral,
Sr. Luís Medeiros, afirmou que "não há boas perspectivas,neste setor. -Apenas esperanças no novo Governo".

O Sr. Luis Medeiros tem recebido uma série de pro-
postas de acordo, mas a própria situação da indústria —
conforme revelou — não deixa grande margem para ne-
gociações. Doze firmas estão com pagamentos atrasados
e despediram operários, entre elas a Indústrias Reunidas
Matarazzo, que possui cinco unidades de fiação e tece-
lagem.
SINDICATO AMEAÇADO

De acordo com o Presidente
tío Sindicato dos Trabalhado-
res Têxteis, Sr. Ê.io Rossstto,
diminuiu de 80 mil para 60
mil o número de operários
têxteis em São Paulo, em um
ano. Isso poderá provocar a
extinção do sindicato da cias-
se, pois apenas cerca de 20%
são filiados à entidade, e esta
proporção vem caindo nos úl-
timos meses.

O Sr. Luis Medeiros acha
que talvez existam até mais
que cinco mil casos de resci-
são de contrato, "pois a situa-

ção é multo grave, e não há
perspectivas de melhora. Va-
mos ver se com o novo Govêr-
no as coisas ficam mais íá-
ceis".

São as seguintes as indús-
trias que se atrasaram no pa-
gamento de seus operários: La-
bor, Anglo-Brasileira, Lanifi-
cio Inglês, Brudèr, Gaspar
Gasparian, Juta São Luís e
Trussardi. Despediram ope-
rários as seguintes: Varam,
Anglo-Brasileira, Lanificio In-
glês, Fábrica de Linho Brak
Staf, Fiação Jaffet, Lanlffcío
Asta e Indústrias Reunidas
Francisco Matarazzo.

Gruta.de Maquine inaugura
estrada com músicas da
Renascença e folclóricas

Belo Horizonte (Sucursal) — O Governador Israel Pi-
nheiro inaugurou ontem a estrada asfaltada ligando a Gru-
ta de Maquine à Rodovia Belo Horizonte—Brasília e a ilu-
minação interna da Gruta, em cujo primeiro salão o Ma-
drigal Renascentista cantou a Aleluia de Haendel, músicas
folclóricas mineiras e canções da Renascença.

Para a construção do trecho asfaltado que leva a Gru-
ta de Maquine, o DER gastou NCr$ 3 500,00 (três milhões e
quinhentos mil cruzeiros antigos), movimentando um mi-
lhão de metros cúbicos de terra e usando para o asfalto
o sistema de tratamento superficial sobre a base estabili-
zada.
ESTRADA DO TURISMO

O Governo de Minas em-
presta grande importância à
inauguração da estrada asfal-
tada ligando a Gruta de Ma-
quine à Rodovia Belo Horizon-
te—Brasília, chamando-a de
Estrada do Turismo, pois
pretende incrementar ao iriáxt-
mo a corrente turística de Sâo
Paulo, Guanabara e outros Es-
tados, que vêm a Minas em
busca de atrações. Na segunda.

Jeremias
propõe
Abunaliman

Niterói (Sucursal) — O Go-
vernador Jeremias Fontes, de-
pois de 24 horas de consultas
às bases políticas da ARENA e
do MDB, propôs ontem à As-
sembléia Legislativa o nome do
atual interventor, Sr. Emilio
Abunahman, que já íoi prefeito
por mais de dois anos, para
continuar à frente do Executivo
dc Niterói com um mandato de
quatro anos.

etapa, Maquine será dotada de
um hotel, restaurante • ou-
trás comodidades.

A nova iluminação íoi cons-
truida por técnicos espanhóis
com fiaçáo e lâmpadas embu-
tidas, num novo sistema desti-
nado a realçar a beleza das
formações de estalactites e es-¦talagmites da Gruta, ao mes-
mo tempo em que o ultravio-
leta das lâmpadas a vapor de
mercúrio acentua as cores na-
turais das rochas cristalinas.

Lacerda fala
a estudantes
em SãoPhuloi

São Paulo (Sucursal) — O
Sr. Carlos Lacerda ciiegará
às 13 horas de hoje a São
Paulo, onde pronunciará' uma
conferência para os alunos da
Universidade Mackenzie, apro-
veitando a oportunidade para
falar publicamente — pela se-
gunda vez em auditório de es-
tudantes — sôbrc a frente am-
pia..
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Loja da ,
Propac
pega fogo

Cerca de 20 máquinas de cos-tura e algumas centenas dar capas para carros foram des-.ruídas por um incêndio queIrrompeu na manhã de ontemno segundo andar de um pré-dio da Rua Lino Teixeira, no• Rocha, onde funciona a fábri-c___Eropac, -de* acessórios para' automóveis.
A pronta ação dos bombei-ros de Vila Isabel impediu queo fogo se propagasse ao pri-meiro andar do prédio, tam-bém da Propac, e ao terceiro,

r onde funciona uma fábrica de
, roupas, O incêndio — prova-velmente causado por um cur-to-clrcuito — teve início àsUhlOm, e foi totalmente de-• belado às 121_30-___

El]A usam
idéia que o
Brasil teve

A idéia do' médico brasileiroFernando Vieira da Silva — debombardear o núcleo dos fu-r.acões com cargas atômicassem radioatividade-, para des-rtrui-lo — está se concretizan-do nas experiênoias que cien-listas da Flórida vêm rea_izan- '
do, através do bombardeio donúcleo de formação dos fura-coes, com cargas de TNT.

A tese do Dr. Vieira da Sil-va . foi.. publicada em agostopassado no jornal The BrazilMail, antes que as experien-cias norte-americanas fossem-uioiadàs, fato que levou o mé-dico a reclamar a autoria daidéia à Embaixada dos EstadosUnidos, já que um Adido secomprometeu a investigar apossibilidade do artigo ter ser-vido de base às experiências.

Santa Cruz
também será
colonizada

Brasília (Sucursal) — o
Marechal Castelo Branco bai-
xou decreto ontem criando, no
Estado do Rio e na Guana-
bara, o Distrito de Coloniza-
ção de Santa Cruz, Integrado
pelas terras dos antigos nú-
cleos coloniais de Santa Cruz
o Santa Alice e pol* outras
áreas que venham a ser incor-
poradas por ato da diretoria-'
do IBRA.

O decreto cria ainda, no
Estado do Rio, o Distrito dà
Colonização de Duque de Ca-
xlas,. integrado pelas terras do»
antigos núcleoa coloniais de
São Bento, Tinguá e Duque
de Caxias, e estabelece que o
IBRA desenvolverá, naqueles
distritos ampla atividade co-
lonizadòra, implantando Co-
operativas Integrais de Refor-
ma Agrária.

Bombeiros
prestam
juramento

Trinta e oito aspirantes aoficial do Corpo de Bombeiros,
entre 20 e 23 anos, receberam
espada ontem, em solenidade
realizada no pátio do Quartel-General, onde prestaram jura-mento- e prometeram- "raspei-
tar seus superiores; tratar combondade seus subordinados,
com afeição seus camaradas ededicar-se, inteiramente, aoserviço da Pátria".

A solenidade, marcada paraas 9 horas, teve ipício sòmen-te às 8h20m porque o Gover-' nador Negrão de Lima chegouatrasado. Entre os novos as-
plrantes a oficiais encontram-
se sete representantes do Es-tado de Minas Gerais e doisdó Pará, que freqüentaram ocurso' intensivo de dois anos,
para formação de oficiais doCorpo de Bombeiros.

O CURSO

SURSAN instala no Castelo
aparelho para verificar a
contaminação do ar no Rio
,im_°^RÍ0.feJJai_,eím 

~ seSund° técnicos da SURSAN
^™ a 

adfS de,maior indI«- «e poluição atmosféricado mundo — teve instalado ontem, no Castelo, seu pri-meiro aparelho destinado à análise da 'contaminação do ar
ík , . .pa?elJ.0' colocado no terraço do Palácio da Justiça'
ífln£8ft&S Pfasw-Combate à Poluição do Ar, lançadaptto Instituto de Engenharia Sanitária e que prevê a ins-
Ramos0 mT 

2° xnáQUlnM* as Prox*mas em Copacabana,

OS ARES IMPUROS

O APARELHO

De procedência norte-ameri-cana, o- aparelho é bastantecomplexo, permitindo a análi-se das agentes contaminado-
res., inclusive cancerígenos, ea verificação das horas demaior poluição. Dlrante as 24.horas do dia um aspirador re-colhe grande volume de ar,lançando-o nos filtros ondesão recolhidas as impurezas.

Com a Instalação de toda arede desses aparelhos, o con-1 trôle se estenderá às váriasfontes poluidoras, principal-mente às fábricas e canos dedescarga dos ônibus, segundoinformou o Chefe do Serviçode Controle da Poluição At-mosférica, engenheiro JomTob
Benoliel.

f
I

i.«

I

• ¦ O Curso para os cadetes doCorpo de Bombeiros segue, emlinhas gerais, o Curso de En-
genharla da PUC e é dado eratrês anos poi; professores mili-tares e alguns civis. A turmaCoronel Armando Jacarandá
que recebeu diploma ontem'íêz um curso intensivo de doisanos, sem qualquer período deférias.- Os novos aspirantes escolhe-ram para paraninfo de turmao Coronel Hugo de Freitas, que .ém discurso agradeceu a home-nágem é lembrou aos afilhadosa responsabilidade que terãoagora, e a necessidade de apll-car os conhecimentos que ad-

quirlram nos dois anos do curso.
.Os aspirantes Nilson cunha.tiima, de Minas Gerais, Gilber-to Fernandes de Sousa Lima,do Pará e Rubens Jorge Fer-

reira, da Guanabara, receberam
elogios,', em público, peia suadedicação ao curso e pelaobtenção dos primeiros lugares.

Após ;R cerimônia de entre-
ga de espadas pelas madrinhas
dos aspirantes, houve o jura-mento seguido de desfile em

. c o n t i n ência às autoridades,
quando se apresentaram cinco
pelotões âo Corpo de Bombei-
xos: um, dos novos aspirantes,
um de oficiais e três de sol-dados.

O Coronel Abel Fernandes dePaula,. Comandante do Corpode Bombeiros, após o encerra-
mento da solenidade ofereceu
aos presentes um coquetel noSalão Nobre do Quartel Ge-neral.

O OBJETIVO

Embora não tenha sido in-
, formado o objetivo final daoperação — sob a alegação de

que ainda era cedo para falarno desdobramento desta pri-meira fase .de instalação deanalisadores de ar — sabe-se
que, de posse dos dados sobrea incidência da poluição oInstituto de Engenharia Sani-tária partirá para um esque-ma que permita um controle
da contaminação atmosférica.

A primeira providência, aser tomada dentro de poucotempo, será o retorno dos ca-nos de descarga dos ônibus à
posição horizontal, pois aatual, vertical, é considerada
pelos técnicos como contri-bulnte para- a poluição, isto,a despeito de os ônibus teremsido obrigados a colocar canosde descarga para o alto, exa-tamente sob a alegação de queassim os gases subiriam direto
para as camadas mais eleva-das da atmosfera.

Será exigido também que as
pequenas e médias indústrias
cumpram as determinações jávigentes — manutenção «ide-
quada, foguistas "qualificados,
óleos de boa qualidade — quan-to ao uso de chaminés.

As indústrias faltosas serãoaplicadas sanções que-vão des-de notificações preliminares até'multas de NCr$ 300,00 (trezen-tos mll cruzeiros antigos).
Quanto aós ônibus, depois de:determinada a alteração na po-sição dos canos de descarga, aescala de punições será "a se-
guinte: notificação, itimaçãò,
multe, no valor de um salário.nínimo, multa de dois sala-rios mínimos e, finalmente,
cassação da licença.

O FINANCIAMENTO-

A Operação-Combate-à-Po-
luição-do-Ar está sendo reali-zada com o auxilio financeiroda Organização Mundial deSaúde, que emprestou tambémalguns consultores estrangei-ros, principalmente norte-ame-ricanos. Mas o trabalho todoestá a cargo de técnicos bra-sileiros: dois engenheiros.

Enquanto Los Angeles temuma equipe de mais de 200 pes-soas ligadas diretamente ao
problema da poluição do ar, oRio conta com apenas oito pes-soas — incluindo-se os funcio-nários administrativos — e ne-nhum apoio material.

O Instituto de Engenharia
Sanitária tem apenas uma via-tura para fazer a coleta deamostragem nos vários pontosda Cidade onde serão instala-dos aqueles aparelhos; a íises*-lização não sabe ainda de quevai andar. Em tempo: o Insti-tuto não tem verba específica
par» a Operação-Combate-à-
Poluição-do-Ar.
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O Secretário Paula Soares (centro), o Desembarglielodiel (direita) inauguram o

O OBJETIVO DIFÍCIL
Bmm

dZJl'/AÍ°IeLxeT-(^querda) e ° engenheiro Jommedidor de poluição atmosférica

O sujo ar querespiramos
Departamento, de Pesquisa

._..„.'-.? r é,° pai $ vm httnut™. mas também das en-fermtdaúes humanas". Hipóerates, 400 a.C.
Março de 1966. Reúne-se em Buenos Ah*ea o primei-

_?«%£?" 
affUnd.lal sm'e ft 'C^ta-nlnaçáo „S

.wS^_Lj" . USÍI! ° firasU "• analisaram o problema
iSSSSs^? d<* *^a e5pêcle ^ ^contaminam 5 ar SS ¦
trabalhos, reconhecerem o gravidade da situação e reco-mandaran medidas imediatas para combatê-la.' 
wo!^Ia2. d-e 19B7' BtoW*** no Rio de'Janeiro a pri-
^.ÍS^^-*^6 da Poluição atmosféi-ica.
_*££_ T?« lu.'as -outras a seK*-n construídas, resulta doapoio da Organização Mundial de Saúde.
»n.«._PíUIçS<> d0_.,OT com PaíWculas sólidas, líquidas egasosas é um problema antigo. Começou quando o ho-
SSSIJW** a F-?*elrA íoguelra, mas apoias se tornouperceptíveis no século passado, no inicio da chamada te?volução industrial. A máquina a vapor e depois o motS
t^Tl^ã toterfla' ¦KÚ.Üp.í^jio-ã*- aos milhai-es por .tpdojo vlaaeta passaxam a libertar quantidades cada vez

cõâ ^S^da das,flílorest^ , a particulares condi-ções etmosféricas, .permitiu que se formassem verdadeirosbolsoes de tun nevoeiro íastoso, de que o melhor exem-
^¦°Atan<Wno' Nâ0 se toata a-^Das dos efeíte ^S-civos aos olhos ou aos pulmões, largamente comOTOvada .Esta saturação de matérias tóxicas lm sV^e3vIi a-5

S?robW ~ ÍlXSlr dfl9 Cldad6S - apenns Rdia
todlo^-l6!.^*".08 mmos 20 flnos mostram que oíndice de gas carbônico e de óxidos metálicos na atmos-fera aumentou de maneira alarmante. Chegou-^ So
trt SÍb.fr,Se ÍÒr Tnmo ° *&#& aumento a Sseiâ inabltável por volto, do ano 2-100. *, T-
atA^Tf te«efl8t,aa PeísP*-ctivas favo»*áveis. O motora.oÍ l- ,e a céh,la combustível, que não libertam mate-¦ rias tóxicas, surgem agora como eventuais Situto, damáquina de combustão interna. Este proceVo porém serádemorado e morreríamos antes de completar ÍSg¦ A contaminação atmosférica se. faz sentir de dua. maneiras: em determinados lugares, onde se faz nec?ssS*lâ
SS&Sií*?< a, CUI}_° Praz0' e de maneirf goLfonde Ôscientistas ainda dispõem de lima razoável mareem _?«tempo para contorna-.^. O Rio de Jane.ro, ?ômo NovaIorque ou Londres, exije solução imediata
AS CAUSAÍ3 PRESENTES

A. poluição é conseqüência do acúmulo do. cn .p» rtocombus ão dos veículos e das fábricas dos produto qui!micos liberados pelas chaminés das usinas da noetm tvantada pelo vento até formarem uma/mialS-í tol oul
/i partn dêste instante o ar poluído passa a ser resnon-sáyel pelo aumento do indice de doenças pulmonar^ êa e pelos acidentes de automóvel. Um Xqiüsador de?co!

- MH qUf í pessoas que habitam em regiões onde o w* *contaminado sofrem de sistemáticas inflamações na?«&?que .lhes dificultam dirigir, principalS"'^^' a
Às tódústrias pode ser. ati*lbuida uma boa do-w d«culpa. O problema não está no fato de sSbstanciwnormalmente tóxicas serem libertadas pelai chwn.nés mmíproporção de centenas de quilos por dias, maTshí?d^ 2mTnTm^K0^^ *™ <^ ™ SÍT

até medida econômica. Certo industrial ^eri^no em

. IK S Sfoa por mês de °*™*%F£ =
rf„_.N*a? bas|t*i afastar para os subúrbios as instalações ln-dustoiais __ preciso evitar também que elas coXuem Snítando detritos na atmosfera. O Vale do Rhur na A?*»m-.nha, durante a guerra a maior concentração InJusWal dáEuropa continental, vivia encoberto Vo* nevoeiro vllÂ-
fi°pa?aP«rede°ir | fM ^ |^Í|
SOLUÇÕES FUTURAS

,x_n_neiLilaTssivfl elimia*T' Pelo menos num futuro pró-tímo os chamados motores a combustão. Seu númerotende a aumentar durante algum temDo Ã ^niiiranTort-condicionar o seu emprego. nlqTelas regiõe\ mafs^dei^mente povoadas, ao uso simultâneo de ifm^istol Tia
í™B.,S.qUe "duzisse o volume do cataouSdoó'tra idéia seria substituir sempre que possível or_nnt_w««
ce^^rbanr ™?T. «é^*«^ ^íábrSfdos
Slw "rb?nofi equipá-las com recuperadores de easestóxicos e intensificar o reílorestamento. Os vegetais abwfvendo o gás cai*bónico e libertando oxigênio^ são um ?e3curso geralmente esquecido pelos que estuSam a poluição
»„m íê?e de estaÇoes analisadoras, como as que exis-
r_.r Zrt^nYV "? mU,ndo e ^™—Tc*truir aqui no Brasil, vale pelos dados que fornece aoi t. -nicos encarregados de combater a poluição té°"

Rua Gonçalves Dias, 17li30m: o camelô — com _im"7Z'í'uZ- ;• Jcom um auxiíiar « um aprendis — está tranqüilo \

Jomal do Brasil, quinta-feira, 9-3-67, l.o Cad. — 15¦~~— .js.*.

CTC prefere queimar bondes^
a ornamentar praças e dar .'
brinquedo a várias criança^.

- ij
Os velhos bondes que no Governo passado foram co-"locados como ornamentação de praças e logradouros e

que serviam de brinquedo para milhares de crianças es-"'vtão sendo destruídos e queimados pela CTC, numa de•¦'-¦suas garagens — Rua Conde de Bonfim, 812 — como "úni--'*--
ca solução para o problema de espaço", já exíguo para tr-sucata dos órgãos públicos. "-**.

Êsse trabalho vem. sendo executado a contragosto
pelos próprios funcionários da Companhia -3 segundo''1
afirmaram ontem ao JORNAL DO BRASIL —, porque a"'rmaioria deles possui filhos, e perto de suas casas exls-i'*5*tem praças abandonadas que poderiam ser ornamentada'-.-1 ¦*
justamente por aqueles bondes. ' 5
BRINQUEDO PROIBIDO

A denúncia feita ontem ao
JORNAL DO BRASL por fun-
cionários da CTC íoi realmen-
te comprovada durante a tar-
de, sendo, entretanto, proibi-
da a entrada da reportagem
para ver de perto a desmon-
tagem dos velhos bondes que
faziam o percurso Muda—Alto
da Boa Vista. Mas, um fun-
cionário aproximou-se disposto
a contar "algumas das irregu-
larldades que vêm sendo co-
metidas pela Companhia no
Governo Negrão de Lima".

— Há alguns meses — afir-
mou — temos recebido ordens
estranhas para desmontar os
bondes que se encontram abri-
gados aqui na garagem. A or-
dem é tirar primeiramente as*
peças e depois incendiar toda
aquela madeira de primeira
qualidade. Jâ pedimos às au-
toridades que levassem êsses
bondes para praças localizadas
perto de nossas casas, mas a
resposta é sempre a mesma:"Não dispomos de meios para
o transporte" ou então "cum-

pra a ordem, porque quem"''*
manda aqui é o coronel ftflar'".
no de tai". ._»

¦ O funcionário afirmou naií*'
se lembrar o nome do cororiei^"manda-chuva naquela gara-..
gem", assim como alguns üèa
seus colegas chamados pelo"
empregado a "prestar alg-u-v.
mas declarações • ao JORNAL,..
DO BRASL". Segundo afir-**;
maram, todas as peças estão^
sendo enviadas "para o depá*?
sito central de Triagem segun-.!
do afirmações de superiores -r_T,"mas que na verdade algumas''
estão sendo vendidas como sií- '
cata". '"'-^

Enquanto isso, várias praçasK
do Rio — a maioria abando-'-
nada —, sentem a faJta desses^
bondes, cuja colocação foi íei--'T
ta no Govêmo passado. Em *
algumas praças da TTijuca,.;'
próximas à garagem, é notadH;-
a ausência de bondes do Ve-!
lho Rio, ou os encontrados es-,í
tão completamente danifica-.,
dos, oferecendo perigo a várias7
crianças que brincam durante.
o dia. vi-.,*"
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Petróleo Brasileiro S/A -
PETROBRAS

Edital de Concorrência
Terminal Almirante Tamandaré si-

ruado na Ilha D'Água, com acesso pela Rua
Chapot Brevost s/n - Freguesia - Ilha do
Governador, coloca à venda, por concor- jrência pública, o seguinte material:

(um) Casco de lancha, de madeira'
1 (um) Motor GM-mod. 6/71A-RC,

de 165 HP, desmontado. *¦ *

2.. Os interessados que desejarem veri-
ficar o material, deverão dirigir-se à Seção „
de Material, no horário de 8h às 14 horas,
oportunidade em que serão fornecidos os
demais esclarecimentos para apresentação
de propostas.
3. As propostas deverão ser endereça-
das, em envelope fechado, subscritado à
PETROBRÁS - TEGUÁ - Seção de Mate-,
rial — concorrência de material e entregues
até às 14 horas do dia 31-3-67 na Secreta-
ria do Terminal ou no Protocolo Geral da ;
PETROBRÁS - Avenida Presidente Vargas,
534 — sobreloja.

4., As propostas serão abertas e julga--das às, 14h30m do dia 3-4-67, sendo os
. resultados dados a conhecimento dos pre- :,
sentes.

5.- A retirada do material, pelo compra-
dor, deverá ocorrer no prazo máximo de |30 dias após a abertura das propostas. (P

Decreto de £iegrão vetando
camelôs no Centro não teve
nenhuma utilidade prática

^.decreto baixado pelo Governador Nearâo dP Timaproibindo a -atividade.de 
camelôs, no Centro indusivf apermanência das chamadas baianas, em locais^ de Stomovimento, não foi cumprido ontem pois eles é elasWMtinuam impassíveis a vender suas mercadorias, desde caldernos até mugs em miniatura. Ca

Uma "terrível preocupação" paralisa a AdministraçãoRegional: com o desabamento de prédios na sua dreuns-criçao nao pode, segundo afirmou um funcionário côía-
ginafs''0"1 

a ÍCla ^ repreSSn° "aos éomáSS mar-
O DECRETO

O documento baixado peloSr. Negrão de Lima proíbe aatividade dos camelôs e impõecondições às baianas para <_uecontinuem vendendo as suascocadas, efós e outras comidastípicas da Bahia: a obrigaçãode usarem pinças e guardana-pos de papel no manuseio dasmercadorias.

Mug atinge
estágio de
dicionário

Dentro do critério de incluiros brasileirismos consagrados
pela linguagem popular, a 34.-*edição do Dicionário do Povoda Língua Portuguesa, que se-ra lançada dentro de poucosdias pela Livraria FranciscoAlves, incorporou ao seu textoo verbete Mug.

Quanto aos camelôs, êlés
afirmam, mais uma vez, que se
houver nova campanha, "como
estão dizendo por ai", saberão"dar um jeito na situação",
uma vez que "isso demora só
alguns dias è a Policia leva
dinheiro para náo nos inco-

. modar." '

Elenco de"Alô, Dolly"
viajou todo

Seguiram ontem para Bue-
nos Aires os últimos intégran-
tes do corpo de bailarinos bra-
sileiros que atuarão na peçaAlô, Dolly, a estrear na Ca-
pitai argentina dia 28, no Tea-
tro Colón.

Safra Nacional Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento!.

. Ern transformação, para:

Banco Safra de
S.A.Desenvolvimento

I

' Comunica aos seus clientes e ami-
gos que o número de seu telefone será

I 
mudado a partir de 2.a-feira/ dia 13 do
corrente mês. i v v
\ Para: 31-5960 -(P.BX 10 linhas)

Rio de Janeiro: Rua 7 de Setembro,
54 - 5.° e 6.° andar.

(p M
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Polícia está intrigada com Jogo do bicho fedia pon
a Tacuiaaae com que
Stangl pôde vir ao Brasil

_ Brasília (Sucursal) — A Polícia federal obteve onteni
a Informação de que o verdadeiro nome de Franz Paul
Stangl é Franz Stangl, não se compreendendo, aluda, co-
mo a simples inclusão de um nome — Paul — lhe per-mitiu obter registro e entrada no Pais, apesar de oficial-
mente procurado como criminoso de guerra.

O ex-comandante dos campo,, de Treblinka e de So-
biboerz continua sendo guardado no pôsto policial da Su-
perquadra 203, com radiopatrulha à uorta e vários agen-
tes federais e integrantes da Polícia Militar protegeiylo-o.
POLÔNIA O QUER

Varsóvia (UPI-JB) — O Pre-
sidente da Comissão Polonesa
de Crimes de Guerra afirmou,
onteni, que Franz Stangl, re-
centemente detido no Brasil,
deve ser entregue à Polônia
para submeter-se a julgamen-
to aqui.

O funcionário Czeslaw Poli-'
cliowski revelou que a maior
P-xte dos referidos crimes íoi
cometida na Polônia, e decla-
rou que Stangl foi o causador
da morte de 700 mil pessoas,
entre elas 400 mil judeus do
glietto de Varsóvia." Polichcwski, contudo, não
indicou se a Polônia dará al-
gurri passo oficial para a ex-
tradição de Stangl, detido há
pouco pela Polícia de São Pau-
lo. Espera-se que a Áustria
realize as gestões necessárias
para conseguir sua extradição.

No Bio, a Embaixada da Ale-

manha comunicou que foi en-
caminhado às autoridades bra-
sileiras o pedido das autorida-
des germânicas para manter
Stangl' em prisão preventiva
para fins de extradição.

O pedido de extradição da
Justiça alemã, que está pro-
curando Franz Stangl por sua
participação nos crimes come-
tidos pelo regime nazista, será
em breve encaminhado por via
diplomática.

Fortaleleza (Correspondente)
— A Polícia federal iniciou por
Fortaleza o levantamento da
identidade de todos os cida-
dãos alemães residentes na
área sob sua Jurisdição, segun-
do se revelou ontem extra-
oficialmente.

A finalidade da pesquisa é
localizar possíveis fugitivos de
guerra que tenham exercido
atividades nazistas. O levan-
tamento está sendo íeito sigi-
losamente.

na Zona Norte para não
pagar em clôbro a delegados

Os banqueiros da Zona Norte e da Leopoldina fecha-
ram onteni todos os pontos do jogo do bicho  cerca de
1 300 — até sábado, quando esperam ter chegado a uni
acordo com as autoridades das delegacias distritais locais
que estão exigindo pagamento em dobro da "escrita", "co-
mo compensação do risco que estão correndo com a cam-
panha da imprensa contra á corrupção policial".

Os fregueses tradicionais da Zona Norte, entretanto,
não ficaram sem jogar, pois os banqueiros estão acei-
tando suas apostas pelo telefone. O lock-out não atingiu
o Centro da Cidade e a Zona Sul, onde o jogo do bicho
continua a ser feito, só que agora pelo sistema de lista
íeita, que dificulta a ação policial e dá uma aparência
de clandestinidade ao negócio.

Pneus continuarão sendo
esvaziados em São Paulo
mesmo ausente Fontenele

. São Paulo (Sucursal) — a Secretário de Segurança
Publica anunciou, ontem, que apesar das modificações na
Operação-Bandeirantes e do licenciamento, para trata-
mento de saúde, do Coronel Fontenele, continuarão a ser
esvaziados os pneus dos automóveis estacionados em lo-
cais proibidos, "com o mesmo rigor de antes"

Disse ainda que "é uma injustiça considerar afastado
o Coronel Fontenele, pois êle somente não voltará de sua
licença se não quiser. São inverídiòas, também, as notí-
cias de que sua equipe havia-se negado a colaborar com o
nôvo Diretor de Trânsito, engenheiro Eduardo Borges".
ALTERAÇÕES

Depois de elogiar o Coronel
Fontenele, o Secretário de Se-
gurança. Coronel Sebastião
Chaves, disse que f acabar com
a Operação-Bandeirante é vol-
ter ao caos" e informou que.estão sendo feitos estudos pa-ra o remanejamento dos boi-
n8es de estacionamento, visan-
do à possibilidade de entrada o
salda dos coletivos do Centro
da Cidade nos sentidos diame-
trai e circular.

Os pontos de ônibus que ha-
viam sido deslocados com o
operação, principalmente noa

subúrbios, já começaram a ser
remanejados.

A Associação Comercial de
São Paulo, que se encontra em
assembléia permanente para es-
tudar o problema do trânsito,
distribuiu noto. oficial acusan-
do o Coronel Fontenele de ter
criado "graves dissonâncias en-
tre governantes e governados".

O documento assinala o_ue "o
Diretor dé Trânsito não ênten-
deu «os aspectos conjunturais
do problema concreto que se
propôs a resolver, erigindo o
Trânsito em entidade metafi-
sica à qual tudo se deve su-
bordinar".

AVISOS RELIGIOSOS

Carlota da Costa Reis
(CARLOTINHA)

Monsenhor Alberto da Costa Reis, ir-
mas, sobrinhos e demais parentes,
agradecem o conforto cristão que rece-

beram por ocasião do falecimento de sua que-
rida mãe e avó e convidam para as missas de
7.° dia, na sexta-feira, dia 10, na Igreja de São
Pedro (Av. Paulo Frontin, 568), às*9 horas.

CARLOS CUNHA MARTINS
(Despachante Aduaneiro)

(MISSA DE 6.° MÊS)
A família do inesquecível CARLOS CUNHA MAR-
TINS convida os demais parentes e amigos para
a missa de 6.° mês que, em intenção da sua bo-
níssima alma, fará realizar hoje, 9, quinta-feira, às

10:30 horas, no altar-mor da Igreja N. Senhora Mãe dos
Homens, à Rua da Alfândega, 54. Antecipadamente agra-
dece. ,p

EMBAIXADOR

SAMUEL DE SOUZA
LEÃO GRACIE

(MISSA DE 7.° DIA)
O MINISTRO DE ESTADO DAS RE-
LAÇÕES EXTERIORES, convida os
funcionários do ITAMARATI para a

missa de 7° dia que manda celebrar poralma do - EMBAIXADOR SAMUEL DE
SOUZA LEÃO GRACIE - hoje, quinta-feira,às 11 horas, no Altar do Santíssimo Sacra-
mento da Igreja da Candelária. (P

DE BULHÕES
PEDREIRA NETO

(1.° ANO)

José Luiz de Bulhões Pedreira, Gilda Raja
Gabaglia e Carlos Eduardo de Bulhões Pe-
dreira, convidam os parentes e amigos paraa missa de 1.° aniversário do falecimento do seu

querido filho e irmão MARIOZINHO que será ceie-
brada amanhã, sexta-feira, dia 10, às 10 h 30m na
Igreja do Carmo, à Rua 1.° de Março.

TELEFONE

O corre-corre aos pontos da
Zona Norte íoi intenso, mas
os apostadores encontraram
apenas um empregado paraexplicar que o jogo estava íe-
chado "porque os homens da
Delegacia querem aumento de
Impostos".

Aos fregueses melhores e ti-
dos como bons pagadores, o
empregado entregava um pa-
pelzinho, parecido com a lista
de resultado, com os telefones
dos diversos banqueiros, para
que pudessem fazer suas após-
tas. Muitos apostadores, a ti-»
tulo de palpite, estão jogandotambém nos- números telefôm-
cos, em substituição à nume-
ração do talão. Ontem, como
as apostas foram elevadas nos
poucos números telefônicos,
seus milhares e centenas ío-
ram cotados.

FÉRIAS COLETIVAS

Cerca de 10 mil emprega-
dos do bicho (escriturários,
fiscais cobradores, pagadores,
olheiros e outros) íoram dis-
pensados com ordem para se
apresentarem no sábado às 0
horas da manhã, sem prejuízode seus vencimentos. Alguns
foram escalados para plantão
de telefone.

Apesar de não funcionarem
cs pontos de rua, os banquei-
ros da Zona Norte considera-
ram o movimento de ontem
feito por telefone — razoável,"pois o prejuízo que tivemos
com a natural retração das
apostas foi compensada pelaeconomia que estamos fazendo
com a suspensão do pagamentoda "escrita".

Segundo alguns bicheiros, odelegado Afrânio Rocha, trans-

DFSP investiga crimes
de políticos corruptos

Agentes do DFSP procedem aum levantamento completo dos
crimes de vários políticos en-
volvidos na corrupção policialna Guanabara, o que deverão
ser enquadrados por sonegação
de impostos e tráfico de entor-
pecen.es, a exemplo do queaconteceu aoxjontraventor João
Batista Lima, o Lima dos Ho-
téis, apontado também como
um dos financiadores da cam-
panha eleitoral do Governador
Negrão de Lima

Procurando aplicar a mesma
técnica do FBI contra Al Capo-
ne, os agentes federais prepara-ram uma armadilha para apa-
nhar os contraventeres — quetêm a proteção das autoridades
estaduais — mas não puderamenquadrá-los por crimes de le-
nocinio e exploração dos jogosde azar, "pois essas medidas são
da alçada exclusiva da Polícia
Estadual que já poderia ter re-
solvido o assunto".

INTERROGATÓRIO

Enquadrado por crime de so-negação de imposto, tráfico da
entorpecentes e de mulheres, oLima dos Hotéis está sendo in-
terrogado pelo Inspetor Ddrcl
Pereira Braga, devendo com-

parecer, hoje ou amanhã, a fim
de prestar o segundo depoi-
mento, ao setor da Polícia Fa-

. zendária do DFSP.
Apesar de estar bem orienta-

do por seus advogados, o Lima
dos Hotéis, oo primeiro interro-
gatórlo de quatro horas, não te-
ve meios de desfazer as provascolhidas pelos federais, acredi-
tando-se que desta vez não fl-
cará imptriie por seus crimes,"apesar de sua força junto às
autoridades estaduais".

EXPLICAÇÃO

O Delegado Regional co
DFSP, Sr. Osvaldo Pereira Go-
mes, anunciou ontem a sua
disposição de convocar a ira-
prensa, ainda este semana, pa-ra prestar alguns esclarecimen-
tos a propósito da atuação dos
agentes federais contra ele-
mentos ligados ao grupo do Li-
ma dos Hnlcis.

Promete explicar a razão do
sigilo absoluto que vem sendo
mantido até agora pela Policia
Federal, com o cbjetivo de evi-
tar a ação dc politicos ligados"ao sindicato da corrupção quese instalou com a omissão o a
possível conivência do Gc-ver-
nador Negrão de Lima".

Jeremias leva a Castelo a
fórmula para solucionar a
crise do açúcar em Campos
a J3.1Ltíg!? entre usineil'°s e fornecedores de canacio Estado do Rio, que vem comprometendo o abas-tecimento de açúcar na Guanabara, deverá ser so-lucionado diretamente pelo Presidente Castelo Bran-co, a quem o Governador Jeremias Fontes encami-nnou o problema após a reunião de anteontem noPalácio do Inga.

O Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool
Idaott ¥ã\lã N°gueira, declarou ao JORNAL DOtíKAblL ter tomado, na reunião, a iniciativa no sen-tido de que a COBAL adquirisse o açúcar estocadonas usinas de Campos, visando a possibilitar aosprodutores campistas a venda do produto que seachava — como ainda se acha, warrantado aoBanco do Brasil.
FIRMEZA

Frisou o Sr. José Maria
Nogueira que não houve
nem existe qualquer indeci-
são, por parte do IAA, para
resolver a crise da agroin-

Ao Menino Jesus
de Praga

Agradeço a graça alcançada. —
L R. M.

Graça alcançada
Agradeço a Imaculada Conceição

• Sandra Márcia P. C. Ros».

João XXIII
Agradeço a graça alcançada

MARIA ELENA.

dústria agucareira do Esta-
do do Rio, insistindo que,
sem aquisição do açúcar es-
tocado em Campos pela
COBAL, os usineiros não
disporão de recursos para
liberar o produto apenhado.
ao Banco do Brasil e ven-
dê-lo às refinarias, prejudi-
cando assim o mercado con-
sumidor da Guanabara.

— A orientação que a Pre-
sidéncia do IAA adotou des-
de o inicio da crise — dis-
se ainda o Sr. José Maria
Nogueira — implicava em
que a COBAL, segundo os
entendimentos mantidos,
adquirisse o açúcar estoca-
do naquele centro produtor
do Estado do Rio, liquidan-
do previamente as dívidas
dos produtores junto ao
Banco do Brasil. Caberá
agora ao Presidente Castelo
Branco dar a decisão sôbre
êste ponto-de-vista clara-
mente exposto pela presi-
dencia do Instituto do Açú-
car e do Álcool na reunião
presidida pelo Governador
Jeremias Fontes.

Comerciantes de Copacabana
farão greve dia 17 se não
fôr alterado racionamento

Todo o comércio de Copacabana fará uma greve de
24 horas na esxta-íeira, dia 17, sc a Coordenação do Ra-
cionamento de Energia não atender à solicitação da
ACISUL de mudar os cortes de lua para a parte cia ma-
nhã, quando o movimento é menor, ou de estabelecer o
racionamento por quilowatts, deixando a critério dos iisúá-
rios o emprego da cota de energia de que dispõem.

A decisão da greve foi tomada durante uma reunião
realizada na noite de anteontem, na sede da ACISUL, com
a presença de representantes do Sindicato do Comércio
Varejista, da Associação das Farmácias e Drogarias da
Zona Sul, do Sindicato dos Lojistas e de. todo o comércio
de Copacabana, e o manifesto será enviado hoje ao Mi-
nistro Mauro Thibau. que não compareceu à reunião, ape-
sar de ter sido convidado.

•TI €ia ae que jornaleiros
iam vender cigarros

voltar ao mercado
A informação de que os jornaleiros poderiam come-

çar a vender cigarros está esvaziando o boicote dos vare-
jistas, que já dispunham ontem em seus estoques, sobre-tudo em Copacabana, de algumas marcas de cigarros dalábrica Sousa Cruz, embora em pequena quantidade.

Enquanto isso, a opinião dos jornaleiros sôbre a ven-da de cigarros nas bancas está dividida: alguns dizem queo lucro é muito pequeno, "e se os bares não querem êsseuttucaxi. muito menos nós", enquanto outros acham
que "mesmo 

que o lucro seja pequeno, quem parasse paracomprar cigarros poderia também levar unia revista".

ferido recente para a 25." De-
legacia Distrital, mandou que
os detectives Albino Favela,
Reizinho, Oto e Dario, seus au-
xiliáres diretos, exigissem o
máximo des contraventores de
sua^ Jurisdição: NCr$ 3 000,00
(três milhões de cruzeiros an-
tigos) para cada um dos ele-
mentos da cúpula para conti-
nuarèm o bicho, carteado e
pinguelim. Essa notícia foi con-
firmada na própria Delegacia
de Vigilância, onde se soube,
ainda, que a exigência policial
foi feita em reunião entre bi-
cheires e policiais, na sede do
Clube Marabu, na Rua Clari-
mundo de Melo.

RODÍZIO

Até sexta-feira à noite a cri-
se entre banqueiros e policiais
das Zonas da Central e Leo-
poldina poderá estar resolvida,
graças à Intervenção dos cha-
mades Dez Grandes (ban-
queiros de descarga), que leva-
ram ao conhecimetno do Ga-
binete da Secretário de Segu-
rança a "correção monetária"
exigida pela maioria dos dele-
gados distritais suburbanos.

— Estão sendo esperadas nas
próximas horas providências
severas contra essas novas ir-
regularidades. Vai sair nôvo
rodízio na Policia. Os delega-
dos que aumentaram a "escri-
ta" vão para o museu, disse o
bicheiro Nanilinho, que faz
ponto no Engenho Nôvo.

As novas transferências de
delegados foram confirmadas
pelo JORNAL DO BRASIL no
gabinete do Secretário de Se-
gurança. Estão sendo aguarda-
das para o dia 15. Mas são mu-
danças rotineiras, segundo
acrescentaram.

MANIFESTO
O manifesto redigido pela

Associação do Comércio e In-
dústria da Zona Sul, com o
apeio de todes os comercian-
tes do bairro, é uma carta
aberta ao Ministro Mauro Thi-
bau, pedindo'o reexame da ta-
bela de racionamento exigindo
uma solução prática.

O manifesto alega que os ho-
rários de cortes de energia, em
Copacabana, não têm pbéde-
cido a um critério compatível
com os interesses do comércio
e da população, uma vez que
são feitos nos períodos de maior
movimento, provocando gran-
des prejuízos. Segundo infor-
mou o Presidente interino da
ACISUL, Sr. Vilmar Barbosa, o
prejuízo do comércio tem sido
de 50 a 60 por cento, já que
os cortes de energia atingem
uma parte de Copacabana de
13 à.s 16 horas e de 19 às 22
horas, enquanto outra parte íi-
ca sem energia das 13 às 10 e
das 21 às 23 horas.

Lembra ainda o manifesto
que os cortes, em horário ino-
portuno, determinam uma que-da nas vendas, prejudicando
ainda mais a situação finan-
ceira das empresas, além de
criar dificuldades para o pú-blico e determinar uma quedasensível na arrecadação esta-
dual.
SOLUÇÕES

O Sr. Vilmar Barbosa disso
ontem que a greve' de 24 horasj

a título de advertência, só não
será feita se fôr adotada uma
dns soluções propostas no ma-
nifesto.

A primeira solução — cortes
na parte da manhã — poderá
diminuir bastante os prejuízos
do comércio, já que as lojas de
Copacabana abrem em geral ás
8 horns e fecham tarde e o mo-
vimento de manhã é reduzido,"pela própria estrutura do
bairro", como explicou o Sr.
Vilmar Barbosa, "porque as
donas de casa só costumam
sair mesmo é depois do al-
moço". , '

A outra solução seria a ado-
ção de racionamento pelo sis-
tema do fixação de cotas para
cada consumidor, que seriam
determinadas pela disponibill-
dade de energia da Light.

- — Esse sistema — disse o Sr.
Vilmar Barbosa — tem a van-
t a g e m da auto-fiscalização,
porque o usuário não poderá
fazer a contagem da energia
consumida e assim procurará
gastar o menos possível.

O Presidente interino da
ACISUL disse ainda que no ca-
so da greve de advertência sò-
mente ficarão abertas as ca-
sas de artigos de primeira ne-
cessidade, como farmácias, pa-
darias e bares, e que o movi-
mento só não será feito antes-
para evitar um clima de agi-
tação- na época da posse do
Marechal Costa e Silva.

Moradores reclamam da
hora do corte noturno

Depois dc passar uma sema-
na inteira completamente des-
regulado o racionamento de
energia elétrien em Copacaba-
na melhorou uni pouco ontem,
na questão do cumprimento dos
horários estabelecidos pelo
plano de cortes, apesar de os
moradores do bairro serem
unânimes em reclamar contra
o periodo noturno que "come-
ça muito cedo, justamente
quando todos estão chegando
do trabalho". ,

O horário previsto para o
racionamento e.stá dividido em
duas partes, uma 'à tarde, en-
tre 13h e 16h e outra à noite,
entre 20h e 22h mas, mesmo
depois da melhoria ocorrida
ontem, os moradores do n.a
1049 da Avenida Copacabana
queixaram-se que "a luz ficou
cortada de tarde, uma hora
mais que a prevista".
A OPINIÃO UNANIME

O JORNAL DO BRASIL
consultou ontem moradores de
10 edifícios localizados ao lon-
go da Avenida Copacabana —
inclusive o de n.° 959, onde es-

tá localizado o escritório cio
Marechal Costa e Silva — B
todos íoram unânimes em aíir-
mar que, durante tôda a se-
mana passada, os horários não
íoram obedecidos.

Houve dins em que a luz não
foi cortada durante a tarde ou
durante a noite, outros em queo racionamento chegou com
uma hora de atraso sôbre o ho-
rárlo previsto, "deixando o pes-soai que pensava que a luz não
seria cortada preso em eleva-
dores e outros, mais idci.os,
obrigados a esperar até quevoltasse a luz para poderem su-
bir de volta a suas casas",
como ocorreu no prédio n.° 162.

Do Pôsto 1 ao Pôsto 6 a luz,
nos últimos dias, não tem pre-
gado mais peças aos moradores
dos prédios que, mesmo quandotudo faz crer que não será cor-
tada mais em determinado pe-riodo, recusam-se a usar os
elevadores porque "de repente
eles se lembram e cortam e a
gente fica sem saber o que fa-
zer". Para evitar esses dissa-
bores, os moradores preferem
mesmo usar as escadas.

Bahia afirma que culpa das
enchentes de Botafogo cabe
a administração de Lacerda

O Chefe da Casa Civil do Governador Negrão de LimaSr Luis Alberto Bahia, justificou na televisão as últimasenchentes em Botafogo, acusando o Governo Carlos La-cerda de nao ter concluído a canalização do Rio Belforte lembrando que a conclusão dessa obra "é um dos pro-blemas mais difíceis que a engenharia do Estado já en.con trou".
Depois de lembrar que Botafogo sempre encheu e dese reienr aos tempos em que brincava com barquinhos ae

papel nas águas acumuladas pelas chuvas, o Sr. Luís Al-
oerto Bahia Jeu trechos de uma notícia publicada peloJORNAL,DO BRASIL, em 29-9-1965, referente à inaugu-
ração do canal do Rio Belfort.

MAIS DIFÍCIL

Segundo o Sr. Luís Alberto
Bahia, b pequeno trecho da ca-
nalização ligando a Rua Mena
Barreto ao mar não foi conclui-
do, o que faz com que o canal
fique sem saída. As diflculda-
des para a conclusão devem-
se à intensidade do tráfego na
Praia de Botafogo e às redes
telefônicas, de esgotos, que têm
que ser transpostas.

Mais adiante, o Sr. Luis Al-
berto Bahia disse que a con-
clusão dessa obra, apesar de
ser a mais importante, náo re-
solverá o problema das enchen-
tes de Botafogo, citando òútr___
obras de canalização nas Ruas
Paulino Fernandes, Teresa
Guimarães, Mariana, São João
Batista e Visconde Silva.

Em seguida, o Chefe da Casa
Civil da Guanabara acresceu-
tou:

Portanto, íoi dada como
completa uma obra decisiva
para a solução dos problemas
das enchentes de Botafogo,
numa festa ridícula, porque co-
incidiu com uma enchente no
bairro. Esta obra íoi deixada
ao Governo Negrão de Lima,
acusado de não trabalhar pela
Cidade.

IMPOSTURA

A galeria que corta a
Praia de Botafogo terá que ser
feita, como terão que ser íei-
tas também as comportas para
o mar. Esta é uma obra técni-
comente difícil, complexa e que
terá de ser feita pela nossa nd-
mlnistração. já que não íoi fei-
ta pela administração passada.

O Sr. Luís Alberto Bahia
anunciou- como boa nova a

providência provisória que aEngenharia do Estado tomou
desviando 30% das águas
acumuladas, por um canal tam-
bém provisório, para uma ga-leria pluvial pequena.

Graças a isso, é possível ve-
riíicnr que, quando chove. Bo-
tafogo enche mais ràpidamen-
te, como sempre enchia no
tempo da minha infância, mas
que esvazia, ccmo ocorreu nes-
ta última chuva, também rà-
pidnmente. E isto, porque 307Í
da água que fica escondida,
como uma piscina subterrânea,
já pode encontrar o caminho
do mar, graças ao esforço e à
técnica do Governo, dos traba-
lhadores e dos engenheiros do' Estado.

O Governo cio Estado está
muito preocupado, não emtie-
íeridér sua imagem, mas em
defender o esforço dessa equi-
pe que trabalha de sol a chu-
va para resolver um dos mais
difíceis problemas • que a En-
genharia do Estado já encon-
trou, o salto que ligará o ca-
nal da Rua Mena Barreto ao
Oceano.

Esta era uma verdade que
nós devíamos ao povo de Bo-
tafogo. Continuaremos a dizer
a verdade e vamos dizer a ver-
dade também sôbre Catumbi,
o tal bairro que se propagava
que não mais encheria e que
continua enchendo. Nós não
aceitamos a impostura, a men-
tira e, a cada impostura e a
cada mentira, responderemos
com a verdade. Porque um Go-
vêrno de verdade náo teme
comprometer-se com um Go-
vêrno que tem uni passado de
mentiras. Minhas recomenda-
ções ao povo de Botafogo —
finalizou.

tíOLUÇAO

Segundo informou ontem aSecretai-ia de Finanças, a cri-
se dos cigarros parece estar
chegando ao íim, "porque asnoticias sobre a venda do pro-duto nas bancas de jornaisatemorizaram os donos debares".

Enquanto isso, o Diretor daCompanhia Sousa Cruz ePresidente do Sindicato da In-
dústria do Fumo, Sr. Carlos
Guimarães, de Almeida, disse
ontem que ainda não foi mar-
cada outra reunião entre os
fabricantes e os varejistas.

Na primeira, realizada, ante-
ontem, nada íicou decidido. As
vendas para os varejistas es-
tão sendo "substanciais", e o
problema de imposto — princi-
pai causa da, crise é considera-
do como já superado, pois os
fabricantes não pretendem mu-
dar de opinião.

DECRETO INÜTIL

O Secretário de Finanças,
Sr. Márcio Alves, disse onteni
que não deverá ser necessária
a assinatura do decreto auto-
rizíindo os proprietários das
bancas de jornais a vender
cigarros, pois se verifica mu-
dança radical na posição an-
teriormente assumida pelos va-
rejistas.

Entende que têm ocorrido
manifestações favoráveis por
parte dos varejistas, preven-
do-se uma rápida normaliza-
ção na distribuição de cigar-
ros.

Tripulante do
um

Anunciou ainda que fei con-
firmado o adiamento da reu-
nião marcada para hoje, cm
Curitiba, entre os Secretários
de Finanças da Região Centro-
Sul, para a discussão do au-
mento da alíquota do Imposto
sôbre Circulação de Mercado-
rias.

A medida atende aos desejos
dos Ministros do Planejamen-
to e da Fazenda que pediram o
adiamento a fim de examina-
rem o assunto com mais cal-
ma. O encontro deverá rea-
lizai'-se somente após a possedo Marechal Costa e Silva.

INSINUAÇÃO

O Presidente do Sindicato
dos Hotéis e Similares, Sr. Jo-
sé Moreira da Cunha Neto, cm
telegrama enviado ontem ao
Governador Negrão de Lima.
disse estranhar as declarações
do Secretário de Finanças, Sr.
Márcio Alves, à imprensa, sôbre
o problema da venda dos ci-
garros, em que procura insi-
nuar o intuito de sonegação
por parte dos comerciantes.

No mesmo telegrama, diz o
representante dos vendedores
de cigarros em bares e cafés"que a tomada de posição de
qualquer autoridade do Estado
em favor de uma das partes
só poderá agravar o problema,
em prejuízo do erário e do pú-blico". O Sr. Cunha Neto acha
que as declarações do Secreta-
rio de Finanças têm o objeti-
vo de defender as grandes
companhias fabricantes de ci-
garros em detrimento do pe-
queno comércio varejista.

•o e
nevoeiro cansaram desastre

Um defeito no altímetro, que marcava altitude de
500 pés, quando na verdade o aparelho se encontrava a
pouco mais de 30 pés do solo, e o nevoeiro muito espesso
foram apontados como responsáveis pela queda do DC-S
da VARIG, domingo último, no Aeroporto de Monróvia,
por um dos tripulantes do avião.

A torre de controle havia fornecido dados para o ajus-
te do altímetro que não correspondiam à situação real, e
os tripulantes só se deram conta de que o aparelho estava
sôbre a pista quando não havia mais condições para ga-nhar altitude. A manobra foi ainda tentada, sem sucesso,
e o DC-8 saiu da pista e se incendiou.

INQUÉRITO

Doze horas após o acidente,
Já se encontrava em Monró-
via uma equipe de peritos nor-
te-americanos, que iniciaram
imediatamente as investigações
acerca das causas do desastre,
que destruiu completamente o
aparelho e matou 51 pessoas.

Duas horas depois da chega-
da dos primeiros peritos, des-
ciam em Monróvia os técnicos
da Douglas Aircraft Corpora-
tion. fabricante do DC-8 aci-
dentado.

As autoridades da VARIG
afirmaram que apenas após a
conclusão do inquérito poderão
ser precisadas as causas do aci-
dente. Sabe-se que, quando o
aparelho, já sôbre a pista, ten-
tou arremeter de nôvo, sua
cauda tocou o solo com velo-
cidade ainda considerável. O
íato explica em parte por que
puderam salvar-se os tripulan-
tes e passageiros de 1." classe,
que sé encontravam na parte
dianteira do avião.

Logo após tocar a pista, o
DC-8, ainda com velocidade,
avançou 500 metros através de
um milharal, chocando-se com
algumas árvores e perdendo
suas turbinas, uma a uma, pa-ra, depois de cruzar uma estra-
da, incendiar-se, já parado.Revelou-se, também, que as
causas prováveis da morte do
muitas pessoas que se encontra-
vam no DC-8 não íoram as

chamas, mas os gases veneno-
sos que se desprenderam do
avião, durante o incêndio pro-
vocado por uma série de curtos-
circuitos quando o aparelho se
chocou com o solo e as árvores.

Embora houvesse mau tem-
po na hora do acidente, a ater-
aissagem no aeroporto dé Mon-
róvia estava prevista coma
escala normal, e não íoi
conseqüência de avarias no
aparelho, que funcionava nor-
malmente, segundo revelou um
tripulante hospitalizado na ca-
sa de saúde destinada pela
VARIG para o atendimento aos
feridos.

FERIDOS

A maioria dos feridos liospi-
talizados apresenta condições
satisfatórias. Quase todos fo-
ram vítimas de queimadm-as.

As duas comissárias de bordo,
que se supunha tivessem sofri-
do queimaduras de gravidade,
encontram-se em bom estado de •
saúde. Suas queimaduras foram
de 1.° grau, e não será neces-
sária a cirurgia plástica. Acre-
ditam os médicos que dentro
de duas semanas as comissárias
poderão ter alta.

O Comandante Rocha, que
pilotava o avião, após ter feito
exames radiográficos,. onde se
constatou seu perfeito estado,
teve alta. Sofreu apenas alguns
ferimentos contusos nas pernas
e luxação de uma vértebra.

Voz anunciou que tudo
ia bem 1 minuto antes

Um dos sobrevvientes do de-
sastre do DC-8. o italiano Al-
fonso Cataldi, assistente do
Ministério da Defesa da Itália,
afirmou ontem, ao embarcar
no Galeão com destino à Bue-
nos Aires, que o acidente ocor-
reu precisamente um minuto
depois que o alto-falante de
bordo anunciou estar "tudo
bem", ás 2h52m, pelo horário
dc Roma.

O Sr. Alfonso Cataldi, qu_
sofreu apenas luxação na mão
direita e algumas escoriações
no rosto, viajava no penúltimo
banco — assento 27-A — com
outros três italianos e um mé-
dico brasileiro, que também
escaparam sem nada sofrer.

DIFICULDADES

Contou o sobrevivente que o
maior problema foi "abrir a
porta traseira, emperrada, e
obstruída pelo armário que caiu
da cozinha de bordo. Durante
cito minutos, tentamos deses-
peradamente escapar do íego
e áa fumaça que, lego após a
queda, envolveu a parte cen-
trai do aparelho. Até que o
milagre aconteceu".

— Foi tudo tão rápido —
prosseguiu — que ouvimos a
pancada contra o telhado cie
unia cheupana e em seguida
vimos o fogo envolver em gran-
des labaredas os deis bancas,
na parte central. O aparelho
estremeceu por alguns segun-
dos e depois se Imobilizou, pa-

ra depois voltar a tremer, com
o movimento que fazíamos a
bordo, inclinando-se para a

esquerda.
— De repente — continua —

o avião se inclinou para a di-
reita, e, como por milagre, a
porta ficou livre. Saímos e pou-co depois voltamos, para ten-
tar salvar cs que ainda per-
maneciam presos nas íeira-
gens. Foi um trabalho penoso,
e apenas conseguimos trazer
uma meia dúzia, devido à íu-
maça e ao calor.

lino não
tem bicho
em casa

O Sr. Lino Rodrigues esteve
ontem na redação do JORNAL
DO BRASIL para pedir a re-
tificação de matéria publica-
da na edição do dia 19 de fe-
vereiro, segundo a qual sua re-
sidéncia,' situada na Rua Nabu-
co de Freitas, 99, era uma for-
taleza de jogo do bicho. Dissa
que há oito anos mora naque-
la casa e que nunca tomou co»
nhecimento de que existe na-
queia rua qualquer casa de
jogo.

"'..
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Montarias oficiais, treinadores e
ultimas "performances5 

para hoje
Animais Jóqueis CI. KS. I Tratadores

I
últ. Pcr-on11n1.ee j Dist

]
ft I

Pista Temp»

A parelha Airnberê-Despa-
cho tem grande destaque sô-
bre os adversários na sexta
carreira desta noite na Gá-
vea, pois sobe muito de pro-
dução na raia anormal, e
também está bastante ã
vontade na distância de
1 600 metros, que serve paraa .sua característica de ani-
mais duros.

Dingo. que depois de uma
longa ausência, volta quase
na conta, vai ter contra o
lato de não correr há muito
tempo, e isto pode lhe tirar
um pouco de aguerrimento
no percurso da milha. Sor-
ridente é traiçoeiro, se fugir
na frente e fizer um traiu
a vontade até' a entrada do
direito.

VOLTA PREPARADO
Inguoy gosta da distância

de 1000 metros, e reapare--
ce bem preparado nesta pri-meira carreira de hoje parafazer as pazes com o ven-
cedor da Gávea, Armadilha,
que sobe bastante de produ-
ção na pista pesada, apare-
ce aqui como o maior obs-
táculo para o pilotado de J.
Diniz, enquanto num plano
mais abaixo, surgem Árabe-
la e Eagle Stone como as
prováveis pules altas da
competição.
BEM NA PESADA

Negra do Sul sobe bastan-
ie de produção na areia
anormal, dai ter uma gran-
de oportunidade agora de
marcar seu primeiro sucesso
cm pistas cariocas, Lindavi-
ce é outra que regula para
melhor na competição, e
caso tenha um percurso fe-
liz até a entrada da reta fi-
nal, tem obrigação de ven-
der caro a sua derrota. Xa-
viana está bastante lalada
nos bastidores, pois dizem
ter um trabalho de 88" para
os 1300 metros aos saltos,
que nesta companhia é re-
almente muito bom. Depois,
Good Charm e Arava.
VARIAS CHANCES

James Bond, Galardão,
Mabruk e Luminador são os
melhores nomes que logo se
destacam na terceira car-
reira desta noite, havendo
apenas um ligeiro destaque
para Galardão que tem uma
passada de 80" nos 1200 me-
tros, sobrando visivelmente
e parece render o máximo
na raia anormal. James

Bonde é perigoso se fôr para
frente a todo risco, e não
havendo luta vai dar traba-
lho realmente. Luminador é
animal que aqui na Gávea
ainda não mostrou tudo
quanto sabe correr, mas.
agora mais firme dos loco-
motores» deve-ter uma par-
ticipação boa frente a este.s
rivais. Citizen, que não man-
cou na última como chegou
a ser comentado, serve como
uma provável pule alta aqui.

NA VELOCIDADE

Segundo impressão do bri-
dão J. Borja-, Giralnz é a
sua melhor montaria desta
noite e podendo lazer valer
a sua velocidade em distãn-
cias curtas, deve realmente
ganhar destas adversárias.
Hand, Pimentinha e Sans-
Mine são bs seus maiores
obstáculos, havendo uma li-
geira vantagem para Hand.
que sempre rendeu mais que
o normal numa pista ala-
gada.

CONTINUA FORÇA
Depex, apesar de a carrei-

ra ter ficado aparentemen-
te forte, continua a ser fôr-
ça no páreo destinado a ani-
mais de quatro anos perde-
dores, e num percurso nor-
mal deve finalmente desen-
cabular. Sansoville, que vem
de segundo para Peblo. e
mais Beaurevers, que José
Portilho acha que corre mais
na pesada, são os rivais do
pilotado de D. P. Silva. O
melhor trabalho e apronto
desta carreira pertence a
Batenzamba. que. querendo
confirmar logo mais, vai dar
uni trabalho enorme para
deixar a raia derrotado.
TEMPO AJUDA

Cendriüon, com o tempo
fresco, melhorou bastante a
sua chance de ganhar na úl-
tima corrida desta noite,
principalmente depois do
seu apronto quando marcou
38"2/5 para a reta de 600
metros sobrando visivelmen-
te no final. Gosta do per-
curso e deve ser realmente
uma pule das mais certas
na carreira final do prógra-
ma. Samotracia, La Rota.
Copacabana Girl e Cante-
mina na luta pela segunda
colocação, com maior chan-
ce para Cantemina, que ain-
da na Gávea não foi para
a cabeça uma única vez sc-
quer.

6- páreo
Binóculo

J. C. Moraes

José Portilho assinou na ma-
nhã de .ontem onze compro-
mi.-so.s de montarias para a.s
corridas cio íim dc semana,
.sendo a de Answer no Grande•Prêmio Ministério da Agricul-
tura. Aos poucos o veterano
lreio vai readquirindo sua me-
lliut- forma técnica — esteve
parado cerca cie oito meses nu-
ma fazenda de sua proprieda-
cie em Minas Gerais —, e não
deve demorar a exibir nova-
mente as qualidades que o fi-
zèraril famoso nas pistas bra-
.sileiras pelo talento, malícia • e
coragem na decisão de uma
corrida.

'ètio a com
ieg lar 110
tem mais cí

feio
anuicap. mas

Edi cao com A<l:.li DU

Prevaleceu o ponto-de-vista
(Io criador Peixoto de Castro
sôbre a direção da tordilha
Edição 110 Handicap Especial
de sábado, ficando mesmo com
Adallon Santus. Manuel de
Sousa, pretendia dar uina opor-
tunidade a José Correia parareaparecer com vitória, mas a
ausência de eompelição influiu
na decisão. Correia vem de
uma recuperação dc fratura na
perna direita, proveniente da
<iueda.

© Bis brilha em
Caracas

O cavalo Bis continua bri-
lhando no Hipódromo de La
Rinccnacia em Caracas, ven-
cendo desta feita um páreo de
1 700 metros no tempo de 103".
mesmo contando no momento
com oito anos de idade. Bis
despontou nas pistas na gera-
ção de Bar e. segundo Célio
Tourinho. seu treinador na
época, poderia ser inclusive,
superior ao próprio Bar se
continuasse a atuar em pistas
brasileiras.

jfíoria e raça "
Edição reaparece na corrida de sábado, no prado,

Handicap Especial, com alguns floreios no percurso, sendo'
o último dc 79", cravados, na direção de Adálton Santos,
.saindo e chegando no mesmo ritmo, eom ação apenas
regular, mas a sua condição de craque e a superioridade
na turma, deve lhe dar ganho de causa nos 1 200 metros
do percurso. '*

Coarasul na eliminatória de potros, está bem mais
aguerrido, como demonstrou no exercício de 61" e Unhai,
chegando agarrado na grama com Fair Kino e Brazalón,
na direção de J. Barros. mas a direção do animal será
mesmo de Júlio Reis. jóquei de confiança do treinador
Faustinò Costas.

9 Ven cedores do"Remonta''

Cinderella, Desirade, Ciarei-
ra, Traiita, Faiistina, Bugrinha,
Caju, Debuxo, Córsicaii, Seu
Levi c Walad no ano passado,
foram, pela ordem, os veneertó'-
ros do Grande Prêmio Remou-
la do Exército, programado
para domingo, na Gávea, em
1 000 metros, com dotação de
NOrÇ 5 000,00 ou 5 milhões de
cruzeiros antigos. Luís Leiglon
e Juan Marchant íoram os
maiores ganhadores da prova,
eom dois triuníos cada.

1 •> PAREO — AS XI HORAS
NCR$ 8(10,0»

l—l Armadilha, o. p. silva
2 Dialon, A, Ricardo ..

2—3 Arabela, C. 'Morgado
4 En_le Stone, J. Borja

3—5 Sponillg-LU-, l. Si
0 Helmi, S. M. Crua .

4—7 Ittgucy, J. Diniz ...
8 Gltono, A. Fernundez

1 000 METROS — RECORDE: 60" 3,15 - BLAMELESS — PRÊMIO!
A. Ricardo acredita
muito em Sana Mine

Uolo da Ass

I
»>. D3 T. Garcia
¦•¦• 58 A. Rosa
•••• 56 C. Pereira

53 p. p. Lavor
nto* 5B J. Píoío
••-¦ -I 54 M. Sales
•... 50 M. Oliveira

54 c. I. p. Nunes

2.0 Paquera
G.° PiKjuera

io.° Aripjiana
10." Paquei-a
l.o P. Selvago
•l.o Pactuei-,1
8." Nagib
7.o Herniáiiii-

1 200
1 200
1 300
1 2C0
1 200
1 200
1 000
1 000

NP
NP
NP
NP
NL
AP
AL
NP

79"
70"
87"
79"
78"
79"
C3"
65"

35
35

NCRS" «,00 
21" MM ~ * M" MCTn°S ~ »«%*? — FAltINELLI — PRÊMIO:

1—1 Lindavice, P. Meneses »
2 Casta Diva, L. Correia ... 1

2—3 Negra do Sul, O. Cardoso -
4 Aravú, J. Brizola »

3—5 Xavlana, A. Heis .', •
6 Ana Maria, p. p. pilho »

4—7 Good Chnrni., S. Silva .... •
8 Ellege, A. Ricardo •

S. DAmore
J. AV. Viana
B. P. Carvalho
I' Costas
li Pinheiro
O. Serra
A. Correia
A. Morales

2.o Espantalho
1.° Sapa
8.o Boran '

10.o Bela Lulza
10.o Efeso
4." Espantalho
3.o Espantalho
8.o Cantarola

1 300
000

CCO
2co
COO
300
300
3C0

NP
NP
NU
NM
AP
NP
NP
AL

86"
67"

103"
77"

3|5
1(5
3|5
3 5

64" 2j5
86" 3 5
S6" 3 5

3.» PAREO — AS
NCR$ 800,00

!2 HORAS — 1 200 METROS _ RECORDE: 72" 4j5 — CABINE _ PRÍailO;

1—1 James Bond, M. Henrique
2 Citizen, c. Morgado 

2—3 Galardão, P. Estêves ....'
4 Carabranca, R. Carmo

3—5 Mabruk, P. Fernandes ..
6 Itacolomy, J. Borja 

4—7 Luminador, M. Niclevlsck
8 Dentola, M. Alves

57Aj| B. Ribeiro
54 'Fí P. Abreu
58 W. Aliano
54 w. Alves
54 A. Correia
5.4 , O. Serra
56 | R. Costa
53 I W. T. Sousa

tn . ?NVR ! J 00° NP c->" 2'510.o Majestc 1 300 NU 84" 3 6-l.o Ke-Vá | , 000 Np ™„ fl»
7.o Ke-Vá | j ooa Np .... _ I
8.o M, cie Madri 1 200 AI. 76" 45<.« Conde E i i 200 NL 76" 255 o Majeste | , 6M Np 107„ ,
3.o Ke-Vá | x ooo NP 6S» 2S

O freio Antônio Ricardo.afir-
mou ciue possui boas chances
no plncè, e destacou, colocan-
do em primeiro plano, a cas-
tanha Sana-Mine, afirmando
que como se trata de égua quesua mal, e com o tempo bom
mais fresco, possivelmente vai
vender muito caro a derrota.
. Afü-mou ainda que tem es-
perança em boas apresentações
de El Sirocco, Dialon e Eliége,
e acrescentou que a égua vai
encontrar uma pista do seu
agrado, correrá em türina mais
fraca e não deve ser absoluta-
mente esquecida para os pri-meiros postos.
SANA-MINE

Com relação a Sana-Mine,
além de afirmar que c uma
égua puro retrospecto dentro
da turma, frisou que a sua vi-
tória poderá residir nc fator
temperatura, pois a pupila de

Alcides Morales
doente.

mn animal

Embora haja quem afirme a
respeito da diminuição de pas-
sibilidades da sua conduzida na
areia pesada, declarou que sò-
mente em Hand observa uma
rival, e admite que das demais
não perderá.
PISTA

Com relação a Dialon, disse
que somente melhoras deve ter
colhido desde a sua última
atuação na semana passada e
poderia haver confiança, caso
a raia estivesse seca, como se
agradaria um cavalo baleado
do tendão, e com terreno duro
para firmar o locomotor.

Embora não evite em repetir
sóbre a possibilidade de boa
atuação de Dialon, acha Ri-
cardo que o problema da pista
torna seu pilotado tuna in-
cógnita.

Vograma de domingo

4 o PAREO — ÀS 22H 30M
NCRij 800,00

1 200 METROS - RECORDE: 72" 4 . - CAI1INK — PRÊMIO:

1—1 Hand, O. P.-Silva 
2 Paquei-a. F. Meneses ...'.

2—3 Pimentinha. J. Terres ..
4 Quebrada, A. Ramos 

3—5 Sana-Mine, A Ricardo
6 A-lpunna. s. M. Cruz ..4—7 Givaluz, J. Borja
8 Halestina, R. Carmo ....
a Garota de Paris, D. Neto

55
54
56
ÔV
56
54
53
54
52

M. Almeida
O. B. Lopes
VV. Aliano
Z. D. Guedes
A. Morales
O F. Rei_
J. J. Tavares
O. Serra
A. Nahid

3.-»-.Nlva iooo AL j5"
l.o Armadilha 1 200 NP 79" 3Í5i.o Floraninha i 300 NU 86" 3 56 o Mva i opo AL 65"3.o Floraninha 1300 NU 86" 3151." Maran , 300 np 87"4.o Floraninha 1 ;:00 Nü s6„ 3 õ
_'° Nlvp |'/,.1.000 AL 03" '

?-° N1™ 1 030 AL 63"

1." PAREO — As 1311-Om — i :10o
metros — NCrS 1 100,00. (Areia).
1—1 Lady Peroba. F. Perci-

va F.o 
2—2 Saloni-, J. Pinto ....
3—3 Estatina, O. Cardoso .

4 Caucasiana, J. Reis .
4—5 Plisse, J. Machado .." Rainha Bela. F. Este-

ves 

2." PAUEO - As
metros — NCrS

13h50ni
2 000,00.

3° 
r,').™° 

~ AS 23 "ORAS - 1 300 METROS _NCRS 1 300,00 — (DETTING)
RECORDE: 79" 2|5 - FARINE,,LI _ PKt__.no.

1—1 Depex, D. p. silva ..El Slrôca, A. Ricardo .'.''AAl-Prlnce, N. Lima
2—4 Sansoville, P. Alves ...'."Tenente, O. Cardoso .."Ho-Nan, J. Brizola 
3—7 Beaurevers, J. Portilho

Mr. Foca, J. Santana
Aralto, R. Carmo ..

.'0 Prlcandó, J. Paulielo
.4-11 Sotero, L. Roberto

, 12 Mlguaro, p. Lima
13 Batenzamba, c. R. Carv14 Atirador, I, Sousa

1—1 Island, J. Mochatio
2—2 Elml.a, J. Borja .

3 Obsesslon, F. Pereii-
Filho 

3—1 Ê.ula, J. Tinoco ..
3 Héia, A. Santos ....

4—6 Aranée. J. Reis " Aigaroba, P; Estêves

- 1600
(Prova

3 53
1 52
1 400

*ft

57 R. Carrapito
57 h. Ramos
57 P. Simões
57 R. SUva
57 G. Morgado
57 D. Cassas

12 57 P. Morgado
57 O. M. Fernandes
57 I. Pinheiro

11 57 J. Carrapito
10 57 Mi Araújo'57 N. Pires

57 | J. E. Sousa
57 j J. Lourenço Filho

__. 

2.0 Salvatore
6.0 Peblo

11.0 Aymoré
2.0 Peblo

Estreante
5.o Peblo
3.o Peblo
4.o Peblo
9.0 Rafles
8 o Peblo
4.0 Salvatore
3 o Salvatore
7.o HIppo
8.0 El Maestro

! 600
1 200
1 000
1 200

NP
NP
AM
NP

Estreante
1 200 NP
1 2C0
1 200

1 300
. I 200

1 eoo •
1 000
1 3C0
1 300

NP
NP
AP
NP
NP
NP
NU
AP

100" 4i5
77" 4:5
64" 25
77" 4|5

77" 4]5
77" 4!5
77" 4j5
83" 4 5
77" 4'5

109" 4 5
100" 4 3
85" 15
85" 45'•'SW""^,'6005'"05- ,iEt;o»»E=s; PAIÍINELU — PRÊMIO:

1—1 Sorridente, J. Tinoco
2 Descanso, L. Correia

2—3 Aimberê, A. Ramos" Despacho, M. Silva ..4 Elana, R. Carmo ....
3—5 Aventureiro, J. Diniã

Hlpista, F. Meneses
Arapova, N. correrá.

4—8 Dingo, J. Machado ..9 Araolnd, L. Santos ..
. 10 Digraío, M. Andrade ..

7.«

•••• 51 o. Pinto
••• 52 R. costa
•¦•• 55 Z. D. Guedes

56 idem
50 M. Araiijo

¦••• 51 M. Oliveira
57 A. Araújo

.... 53 F. Costas
54 R. Carra.lto

¦••• 57 H. Tobias
-•-. 51 J. L. Pedrosa

3.o Araciud
4.o Aracind
2.0 Anyzita

lO.o Aracind
5.° Aracind
2.0 Aracind
5.o Anyzita
6.0 Escaldado
4.o Scherzo
1.° Aventureiro
6.0 sinôco

1 600
1 600
1 600
1 600
1 300
1 600
1 000

600
200

1 600
1 2C0

NP
NP
AP
NP
NL
NP
AP
AL
ATJ
NP
NU

106" 15
106" 1J5
105" 11
106" 1)5
82"

106" 1|5
105" 1(3
104"
141"
íoe" rs

77" 3 2

N-RSE<_I-0.-l?Í3nfn5SV^f:\30°METROS- ™C°>™-- W «IÍ - 3300.00 — (I1ETTING) 1R1NELL] — PRÊMIO:

1—1 Cend.ilicn, p. Pereira ..
.2 Getecé. O. F. silva

2—3 Samotracia, M. Andrade 
'

4 Cantemina, c R. Carvalho
3—5 La Rota, R. Carmo

6 Gazelle D'Or, c. Morgado
4—7 Copacabana Girl, p. Meu.

Pamelah, M. Alves
Kirinéa, N. correrá. ..." 

'

57 ,M. Araújo
57 w. T Souea57 C. Morgado57 O. P. Reu57 P. p. Lavôr57 A. Morales57 s. D'Amore
57 A. Araújo
57 Z. D. Guedes
[

5 ° Mlsa Seival
10 o KU-iakl
6.0 H Sunrl-e
4.o Esperta
4.o Miss Seival

Estreante
3.o Kiriakl
6.0 Kiriakl
4.o Bertíc

300
200
200
300
300

NU
NP
NM
AP
NU

Estreante
1 200 NP
1 200 NP
1 200 GL

79"
73"

u.O
1 5
45

2:5

3.' PAREO — As 14h20m — 200
metros — NCr$ 1 100,00.
:— 1 Happy Princess, L.

Santos 57
2 Flora Gablroba, 'J. TI-

loco 54
2—3 Palmou; S. Silva 54

4 Raure, J. Pinto 57
3—5 Palcorl, p. Fernandes 55

6 Cobiçada, J. Gll ... 57
4—7 Eulala. A. M. Caminha 57

Fabicnne. J. Machado 54
Arteira, O. F. Silva 54

4." PAUEO — As MliJOlll — 1 -100
metrus — NCrS 1 300,00.
1—1 San Isidro, J. B. Pau-

lielo  x 57
2 Albif-i, Mi Silva 

2—3 Fouquet, F. Estêves .
4 Dr. Osmane. O. Car-

doso .,
3—5 Cuore, A. Ricardo

Fenton, A. M. Cami-
nha 
MoUcho. N. correrA ..

4—8 Corcel, A. Ramos 
9 Hal-Só, F. Pereira F.o

10 Retrcsp-Ct, J. Portilho

5.» PAREO — As 151i25m — 1 000
metros — (Grande Prêmio Uo-
monta do Exército) — (Clássico).
NCr? 5 000,00.
1—1 Sinaleiro, A. Ricardo 55" Mujalo, A. Ramos ... 55
2—2 Irajá, F. Pereira F.° . 55" Urmarino, A. Samos . 55

3 Seven to Se ven, D. Mo-
reno  53

3—i Answer, J. Portilho . 11 55
Hanói, A. Machado 10 55
Ulpiano, J. Negrello . 55

4—7 Brasamora, J. Reis .. 55
Estiwac, F. Mala  2 55

Zé Cara de Pau, J.
Tinoco  1 55

50
56
56

56
56
00

57
57

53
57

57
49
57
57
57

' 6.» PAItEO — As 16 horas -
metros — NCrS 1 600.00 —
Especial).
1—1 Mestre Juca, A. San-

tes " Estlo. F. Pereira F.o .
2—2 Massari, J. silva ....

Rangptir, A. Ramos .
3—4 Mechaiu, J. Portilho

5 Novamãs. L. Santos .
4—íi Kalapalo. A. Machado

Imperador Ricardo. S.
Silva 
Frcnton. N. correrá .

t." PAUEO — As 16h3.->m —
metros — NCrS 1 000,00. (Uetllngi
1—1 Roclt-Gin. .1. Rais ..

2 Lefio de Bagé, S. Silva
2—3 Good Lc_l:lng. J. Ma-

chado 
Faigamar, J. Terres .

3—5 Don Rebimba. O. Car-
doso 

C Guropé. J. B. Paulielo ¦
7 Neléu, A. Machado ..

4—8 Lucky, A. Ricardo ..
9 London, C. R. Carva-

lho " Laço, P. Estêves 
8.» PAREO — As llhlOiii —
metros — NCrS 1 1011,00. (Betting)— (Areia).
1—l Barqulto. J. Pinto ..

GuardI, A. Ricardo ..
Espantalho. M. Alves

2—4 Eitádlo. J. Reis ....
5 OcelíU-D, A. ríamos ..
0 Elo.io. j.- v:.>i._ ....
7 Tabacar. J. Santana .-3—8 Eipadim. O. Cardoso .
n Dlijtel, J. Pauüelo ..." Den Otávio, J. B. Pau-

lielo ...; .'
10 Uncle, J. Terres 

4-.'l Old Paulino, F. Meue-
ses

12 Kimlmo, M. Andrad; .
13 Boran, P. Pereira F.o
14 Motitr. A. Reis 

9." PAREO — As lililüin — 1 000
metros — NCrS 1 600,00. (Betting)
1—1 Quarentena. A. M. Ca-

minha  x
Goga, A. Santos  3
Mascotlta, O. P. Silva 10"—1 Estância, O. Cardoso
Qn.bi a-Cabeça. L.

Correia 
Pilhada. F. Mala' ....

:.—'." Chrlstine, F. Concei-
çáo 
Sylvain. J. Portilho ..
Petito Vllle, J. Brizola

10 Faixa Preta, F. Perei—
ra F.o 

4-11 larapu, A. Ramos ...
12 Quembina, J. Pinto .
13 Farlady. Ai Reis .... 11 56
14 Hollywell, L. Santos 4 56

sociaçiio
A Associação de Cronista., cie

Turfe do Rio cie Janeiro lança
es_a semana um bolo miüonsi-
rio para seus associados, com
prêmios correspondentes a uma
televisão até um pequeno rádio
transistor. Os marcadores
apontam um número em cada
páreo, dos 18 do fim dc se-
mana e no caso de forfait, pre-
valecerá o número nnadiaío.
No caso de empate, o maior
rateio decidirá.

. Na Taça Adjalme , Correia,
concurso semanal, o vencedor
foi Arlindo Manes do Correio
da Manhã, com sete marcações
certas.

# Arava deixou
Mo.pital

O jó<iuei chileno Enrique
Araya deixou ontem a Benc-
ficência Portuguesa, em São
Paulo, onde se achava inter-
nado desde domingo, devido à
cpieda do cavalo Guatambu, no
quinto páreo. O profissional
ficou relido uo hospital apenas
por precaução, uma vez que
nada acusava de anormal, a
não ser fortes dores de cabeça.

• l.acòiiio sob ameaça
Kacõnio. um dos bons ani-

mais em atividade nas pisais
de Cidade Jardim, esta amea-
çado de permanecer cerca de
quatro meses afastado das
raias, se as aplicações dc radio-
terapia em um dos .seus boletos
não surtirem o efeito desejado.
Os titulares do Stud Jaraguá
estão bastante pessimistas, mas
o veterinário que o atende ain-
da tem esperanças. De' qual-
quer maneira o campo do G.
P. São Paulo continua amea-
çado.

CANTILEVER
Gipso (O. Cardoso) deu um

passeio na pista tão à vonta-
cie que chegou a registrar paracs últimos _00 o tempo cie 59"
e Cantilever (A, Ramos) o úl-
timo quilômetro em 67" 2/5.
com grande facilidade.

Cantilever mais aguerrido,
neste percurso, c a melhor iu-
dicação, ficando Gipso, Hcpa-
tau e I,aiirão na formação da
dupla.
FLUIDO

Fair Boy 1.0. Cardoso), vindo
de mais longe, assinalou para
o último quilômetro o tempo
cie _8" 2,5, muito à vontade.
Feiticeiro (M. Andrade 1 r,u-
mentou para 70", cie galope lar-
go.- e Fiuido 1M. Silva) na reta
Oposta melhorou para 64", com
algumas reservas.

Feiticeiro dificilmente deixa-
rá f ti gi r-, essa oportunidade
pois c muito superior aos de-
mais. ficando num segundo
plano Fair Boy, Vadico c Fluido.
COARASUL

Zé Cara de Pau rj. Tinoco 1
o quilômetro em 67" 2/5, com
algumas reservas e pouco afãs-
tado da cerca. Isnard.U. San-
tana) melhorou para 6G", pai'-
tindo multo apressado e mes-
mo assim ainda deixou muito
bca impressão. Coarasul (J.
Barros), na grama, chegou agar-
rado com Fair Kino i.F. Este-
¦ves) e Brazalon CJ. Reis) em
61" 2 5 o quilômetro e Urbelo
(C. Morgado) para igual per-curso trouxe 66", sem chamar
muito atenção.

-.(colo e Obstaele são os que
devem decidir esla climiiialó-
ria, devendo 11 sorte influir bas-
tante no resultado. Coarasul,
Isuard e Cupidon, ainda, com
possibilidades,
FLANNA

Edição ÇA. Santos): os 1 _uo
em 79". partindo e chegando nu
mesmo ritmo não deixando a.s-
sim mesmo muito boa impres-
são. Divertida (J. M acha d oi
melhorou para 77" 2,5. agra-
dando muito e um pouco aías-
tada da cerca. Velvete ÍP. Pe-
reira F.) aumento para 79",
muito contrariada e sempre
pelo centro da pista. Starita
(A. Ricardo) limitou-se apenas
em dar um passeio na cancha
de 81" os 1200.. F lan na (H.
Vasconcelos) m e 1 h o r o u para
78",.

Flaiuia e Divertida foram as
que mais se destacaram nos
exercícios e devem decidir o
liandlcap-especlal, Vclvetta po-
de também ser incluída neste
grupo, apesar de sua marca
não ter sido tão boa.
OLD CAT

Solderã (J. Pinto) deu um
passeio nr.- pista assinalando
para os 1 400 a marca de 99".
Paineiras (J. Reis) chegou so-
brando ao lado de Fafa (H,
Vasconcelos) em S8" 2/5 os
1 400. Old Cat íA. Ramos) che-
gou- com muito boa disposição
em 88" 2/5 os 1300.

¦Solderá mais aguerrida tem
tudo para prevalecer, ficando
Quaréa, Tenta tion. Old Cate
Loirita, ua expectativa dc um
fracasso. ,.r
GOLD MINE '".

Gold Mine (F. Estêves) não
encontrou muita difieuldacie.
em dominar a um companhei-
ro em 35" os 1300. Guepa (A.
Ramos 1 chegou sobrendo ao la-
do de Evreux ÍR. Carmo) om
88" 2/5 os 1300. Flora Masca-
rada (J. Tinoco) os 1400 em
95 "í com algumas reservas.
GliptiCD. (J. Borjn) aumentou
para 97". com soBras e Doce
Iracema fj. Borja). melhorou
para 95", da mesma forma.»

Gold Aline vem de boa co-
locação e com êste floreio deve
chegar brigando 110 final cotjl
Gueba, Gava e Glíptica. r\
GALIO

Gucpaido ca. Santos) 'úa
1400 em 95", sobrando uo la-
do de Fantail ÍJ. Paulielo).
Ambrosso (C, Morgado) òs1200 em 81". muilo à vonta-
cie. Old Neide <F. Menzés.
vindo de mais distancia, coiíí-
pletou o quilômetro em 67",
ccm algumas reservas. Scratch
(J. Reis) os 1200 em 81"2''õ.
deixando muilo boa impressão'
e sempre a mais do centro da
pisln. Bcbeto (J. Pinto) chegou
correndo muito cm 81 "2 5 os
1200. Gran Mogol íM. Siiva)
melhorou para 81"l/5.

G ti e p a r d o. Gran Mogol,
Scratch e Old Neide são Os
mais fortes candidatos deveu-
do 110 final um deles se dê..-
laçar;
CORUMIN -'•'-

Rajan ip. Alves) os 1300
em 88". eom sobras. Camafeu
CC Morgado) vindo de mais
longe finalizou os 1200 coi
81", com reservas. Union
Street ÍF. Estêves) os 1 300 em
88"2 5. deixando muito boa
iinp_e_síiü' e quase colado á
cerca externa. Sinôco (A. M.
Caminhai igualou, somente
chegando um pouco ajustado
e Corumin íh. Vasconcelos)
melhorou para 86". 5, domi-
nancio com grande facilidade
Endeavor iS. Guedes).

Sivcl ex-.Iinçic de São Pau-
lo eom força total, poderá
agora reaparecer com êxito,
ficando Rajan, Union Street,
Araranguá, e Corumin, na lu-
ta pelas outras colocações. .
PENOGRAFO

Malaparte to. Cardoso)
chegou agarrado com Sercin
ÍJ. Borja) em 81" os 1200.
Chepiá tC. R. Carvalho) mais
tranqüilo, trouxe para os cm-
nômetros o tempo de 68" o
quilômetro, com algumas ro-
.servas e sempre pelo caminho
mais longo. Penógrafo IP. Li-
ma) melhorou para, 66". com
alguma facilidade e Anzio
íLad) chegou agarrada com
Mascotita ÍO. F. Siiva) em 68"
o quilômetro.

Micro que vem de perder
uma corrida sem nome. pode
perfeitamente sc reabilitar
diante de Royal Fox, Chepiá e
Pen ógraío. ;• .

\y - *

Programa <le sábado
1." 1'AUHO — -As i_h20íri —
metrus — .NCRS OOO.OO
1—1 Hepatan. J. Martins. .

2—2 Gipso, O. Cardoso. -.. .
3 Óçegriuide, J. Portilho.'3—4 Cantilever. A. Ramos!
5 Jem.o-Prii.ce, J. çpi>rela

4—0 London Tower, A. Per-
imncies,  »

" Imnç.d, F. MeiH.js. . '

100

56
53

58.
54

C.° PAUEO
mr.r.... —
(GRAMA)
1

- As IG horas — 1 400
NTItS I BOO 000 —

1

56
56
50
56
56
56
53
56
56

56
54

56
57
50
54

56

O Reunião tio
Conselho

O Conselho Deliberativo da
Associação Brasileira de Cria-
dores de Cavalo, recém-forma-
do, deve reunir-se ainda hoje,
com a finalidade de dar reda-
ção à reforma dos I-Statutos,
cspeclnhiienle ao artigo que
fixa o local da sede da cn-
lidade, j.i que se pretende
transferi-la daqui para São
Paulo.

2.» PAUEO — As 131l36iu — 1 ;o(i' 
metros — NCRS 1 3011,0(1
1—1 Pnlr Boy, O. Cardoso. 57
2—2 Feiticeiro, M. Andrade 57

3 Fidalgo, S. M- Cruz. .. 57
3—4 Fluxo, A. Santos 57

5 Vadico, O. F. SUva, ... 57
4—6 Guignard. A. Ricardo. 57

7 Fluido., J. Machado. 57
3.» PAUEO — Ás llhíOin — 1 000
metros — NCIIS '.'OOO.OO — (GUA-
MÃ)
1

Gold Mine, J. Maclía-
du
Tátlala. P. Fernandes

2—3 Gueba. A. Ramos. ...
, '! Vtlu Isabel. J. Portilho
3—5 Cavn, A. Ricardo, ...

6 Florn Míis.tu-adn, J.
Tliiqco

4—7 Corja. J. Borjíi. ...-...-
8 Glipik-a, J. B. Paulielo" Doct. Inicemn, L. Cor-
rola

b
50

J6
36
1

Í6'6

10 56
56

56
56

56
56
56

56
56
56

Nossos
palpites
para lioje

1. Inguoy - Armadilha
Arabela

2. Negra do Sul -
Lindavice - Xaviana

3. Galardão - James
Bond - Luminador

4. Giraluz - Hand
Pimentinha

5 . Depex - Sansoville
Beaurevers

6. Aimberê - Despacho
Dingo

7. Cendrillon - Cantem!-
na - Samotracia

NiÚÒlé, J. Machado. ,
Suez. J. Silva

3—3 Obshiclc. .1. Portilho.
Cupidon, S. Silva.

• 5 Zé Cr.ru de Pau, J
Tilioçó

3—0 Mookllíi, L. Santos,
7 Xíuiti-O, A. Ramos, .

lánard. J. Santana, .
4—9 Coarasul. J. Reis. ..

10 Urbslo, C. Morgado,
11 Afoito. D. Moreno. .

4." PAREO — AS l-IhSOlll — 1 200
metros — (HANDICAP ESPECIAL)
— (GUA. IA) — NCRS 1 COO.OII

8

1
6

10
¦ 5..

9
4

7.» PAREO — As 161135111
metros — NCRS 1 600,00 — (BI-
TINO)
1—1 ÒuepH-rdo; A. Santos." Gállo. J. Silva
2—2 Alzon. J. Portilho. ...

3 Ambrosso, J. Queirós, .
.1--4 Old Neide. O. F. Silva

5 Scratch, J. Reis, ....
4—6 B-betó. J. Pinto, 

Gran Mogol. M. Silva,
Ssreln; N. Correra; ..

8.» 1'AREO As niililm

1
56

2ÍII
_'t-¦

I
$2
62
.0
fe
30t_
-2
.8
60
I

1 3(10
metros — nciís i 100.00 — (P.et-

1—1 Edição. A. Santos, ..
2—2 Divertida. J. Portilho.

3 Prima Dona, J. ' B.
Paulielo

3—4 Vclvetta, F. Pereira-F.o• 5 Starita, A. P.lcnrdo. ..
4—6 Fliinnn. J. Machado, .

7 Old Fllime, J. Brlzollv,
3.» PAItEO — As 151i25m -
metros — NCits 13011.00 —
MA)
1—I Solderá, J. Pinto

2 P.ilncl-as. J. Reis
2—3 Quaréa, L. Carvalho, .

4 Old Oat, A. Ramos. .
3—5 Tcntatloti, J. Quelrcõ." Ortiga. A. Ricardo. ..

6 La Tajera, J. Brizola. .
4—7 Loirita. J. B. Paulielo," Rlcfi-hn, J. Borja. ..." Qunnln, F. Estêves, ,.

1 62

53
51•' 58
58
50

- 1 400
(tJKA-

2 59
¦ 57

57
57
59
57
57
.57
58
57

TINO)
l-l Rajan. .1. Correta, ..

Oamníeu; .1. Portilho.
Unlon-Sti-eet. F. Este-
ves

2—4 Slvel (•)', O. Cardoso, ,
Trovão, J. Reis '..
Slnóeo, A. Ramos. ..

3—7 Araranguá. J. Nesrelo,
8 Lorr. in, J. Pinto- fl Seu Becfio, A. Hodec-

ker, 
4-10 corumin, A. Ricardo,

11 Exagero. A. Santos, ." JniiKadeiro. I. Oliveira
(«) — ex-Jingle.

I
O

(,-é
1m
67
fc7
|e
54

2 55

0.» PAItEO — As 17h-5lll — 1 000
metros — NCKS 1600.00 — (ISET-
TING)
1 — 1 Micro. J. Tones

2 Br.iddock. A. Ramos, .
2—3 Gorlno, J. Ponüho, 

'.,

4 Malaparte. J. Pinto. ..
3—5 Royal Fo:;. F. Pereira
F.o
Chepiá, c. R. Carvalho,
Reser Vllle, J. Brizola,

4—8 Peiiógraío. J. Machado,
9 Profumo. O. Cardoso, .

10 Anzlo, M. Henrique, ,

56
9 56
8 : 56

56

56'56

,56
,56
56

ÍS6
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lg — l.o Cad., Jornal do Brasil, quinta-feira, 0-3-67

Associação Mundial de Boxe
colocou cinco brasileiros
no "ranking" internacional

Louisville (UPI-JB) — Nada menos que cinco luta-
dores brasileiros figuram no ranking internacional da As-
sociação Mundial de Boxe, que ainda designou o japonês
Koioshi Tanabe o o norte-americano Joe Frazier como
os pugilistas do mês.

Os brasileiros colocados no ranking são: Sebastião
Nascimento, 5.° dos leves ligeiros: José Severino. 6.° dos
moscas; Valdemiro Pinto. 7.° dos gaios; João Henrique,
8.° cios médios ligeiros e Juarez de Lima, 10.° dos meio-
médios. t

COMPANHEIRO IDEAL

AS COLOCAÇÕES

li o seguinte o ranking da
Associação Mundial de Boxe:

PESO PESADO

CAMPEÃO — Ca.ssius Clay
(Estados Unidos)

t — Zora Folley (Estados
Unidos)

— Karl Mildenbcrger (Ale-
manha)

— Ernie Terrell (Estados
Unidos)

•! — Floyd Patterson (Esta-
dos Unidos)

— Joe Frazier (Estados
Unidos)

— Oscar Fonavena (Ar-
gentina)

— Johnny Pcrsol (Estados
Unidos)

— Thad Spencer (Estados
Unidos)

— George Chuvalo (Ca-
nada)

10 — Manuel Ramos (Mé-
xico)

MEIO-PESADOS

campeão — Willy Tiger
(Nigéria)

— Roger Rouse (Estados
Unidos)

— Bob Fostrr (Estados
Unidos)

— José Torres (Estados
Unidos)

— Eddie Cotton (Estados
Unidos)

— Jimmy Ellis (Estados
Unidos)

— Piero Del Papa (Itália)
— Marion Connocs (Esta-

dos Unidos i
— Young McCormack (Ir-

landa)
fl — Bob Dunloz (Austrália)
10 — Bom a r d Thebault

(França)

MÉDIO:

Campeão: Em ile Griffith
(Estados Unidos).

— Don Fullmer (Estados
Unidos).

— Joe Archer (Est ade s
Unidos).

— Nino Behvenuti (Itália).
— José González' (Estados

Unidos).
— Juan Carlos Rivcro 1 Ar-

gentina).
G — Rafael Gutierrez (Mé-

xico).
— Andy Heilman (Estados

Unidos).
— Pedro Mirando (Vene-

zuela).
—Milo Calhoun (Jamaica).

10 — Benriey Brisco (Esta-
dos Unidos).

MÉDIO LIGEIRO

Campeão: Ki Soo Kim (Co-
réia do Sul).

— Fred Little (Estados
Unidos).

— Eddie Pace (Estados
Unidos).

— Sandro Mazzinghi (Itá-
lia).

— Stan Harrington (Esta-
dos Unidos).

— Jorge Fernandez (Ar-
gentina).

— Carlos Monyon (Argen-
tina).

— Juan Caries Duran (Ar-
gentina).

— Romeo Brennan (Esta-
dos Unidos).

fl — Hurrlcane Kid (Estados
Unidos).

10 — Luis Folledo (Espa-
nha).

MEIO MÉDIO
' 

campeão: Curtis Cokes
(Estados Unidos).

— Luiz Rodriguez (Esta-
dos Unidos).

— Willie Ludick (Rep.
Sul-Africana).

— Charles Shipes (Esta-
dos Unidos).

— Jean Josselin (França).

— _wii!i_Qu»4-ti or" (Alemã-"nha).

— Carlos Hermandez . (Ve-
nezuela).

— Paul Fujii (Estados Uni-
dos).

— José Nápoles (México).
— Eddie Perkins (Estados

Unidos).
— Nicolino Loche (Argen-

tina).
— Lennox Peckles (Gana).

S — João Henrique (Brasil).
— Paul Armstead (Estados

Unidos).
10 — Herpie Lee (Estados

Unidos).
LEVE — Campeão: Ortiz

(Estados Unidos)
— Ismael Laguna (Pana-

má) i
— Frankie Narváéz (Es-

tados Unidosi
— Carlos Cruz (República

Dominicana)
— Sugar Ramas (México)
— Bunny Grant (Jamaica)
— AklShisa Someya (Ja-

pão)
— Maurice Cullen (Ingla-

terra)
— Vie Meleridez (Estados

Unidosi
— Hugo Baldi (Argentina)

10 — Pedro Adique (Filipi-
nas)

LEVE LIGEIRO

Campeão: Flash Elorde <Fi-
llpinas)

— René Barrientos (Fili-
pinas)

— Hiroshi Kobayashi (Ja-
pão)

— Raul Rojas (Estados
Unidos)

— Shu Kong II (Coréia do
Sul)

— Sebastião Nascimento
i Brasil)

G — Yoshaki Numata (Ja-
pão)

— Vicente Derado (Argen-
tina)

— Jaime Valadares (Equa-
dor)

— Lloyd Marshall (Estados
Unidos)

10 — José Luís Vallejo (Vc-
nezuela)

PENA

CAMPEÃO: Vicente Saldi-
var iMéxico).

— Howard Winstone (Ga-
les),

— Pedro Gomez (Vene-
zuela).

— Freddy Renijo (Vene-
zuela).

— Antônio Ferrera (Co-
lómbia).

• 5 — Antônio Amanha (Pa-
namá).

— José Legrão (Espanha).
— Mitsunori Seki (Japão).
— Johnny Jamito (Filipi-

nas).
— Frankie Crawford (Es-

tados Unidos).
10 — Johnny CBrien (Escó-

cia).

GALO

CAMPEÃO: Fighting Hara-
da (Japão).

— Jesus Pimentel (Mexi-
co).

— Alan Rudin (Inglater-
ra).

— Bernardo Caraballo
(Colômbia).

— Takao Sakurai (Japão).
— Yoshio Nakae (Japão).
— José Medel (México).
— Valdomiro Pinto (Bra-

sil).
— Manny Elias (Estados

Unidos).
— Katsuo Saito (Japão).

10 — Ronnie Jones (Estados
Unidos).

MôSCA

CAMPEÃO: horácio Aca-
vallo (Argentina).

— Chartchai Chionoi (Tai-
lándia).

— Koyoshio Tanabe (Ja-
— Pet Toro (Estados Uni- pao) •

<3o5)- 3 — Katsuoyogshi Takaya-
- Percy Manning (Estados ma (JaPao>-

Dnidos). 3 — Iroyaki Ebihara (Ja-— Manny González (Es- Pao>-
tados Unidos). 5 - Puntip Keassuriga (Tai-— Musashi Nakano (Esta- lándia).dos Unidos). 6 _ José severino (Brasil)

— Francis Pavilha (Fran- 7 — Tashe Nakamura (Ja-
pão).

— Nelson Alarcon (Argen-tina).
— Thongchai Sprassemut

(Tailândia).
10 — Alarcon Torres (Mé-xico).

ça).
10 — Juarez de Lima (Bra-sil).

Melo Médio Ligeiro

CAMPEÃO: Vago.

Liga dos
EUA estréia
em abril

Bilbao (UPI-JB) — OAtlético informou quevai realizar a partida deinauguração da nova Li-
ga Norte-Americana deFutebol, enfrentando oEstrela Vermelha, de Bel-
grado, no dia 12 de abril,
ein Chicago.

Em princípio, a parti-da estava marcada paraNova Iorque, mas foi mu-dada para Chicago. OAtlético é um dos times
mais tradicionais da Es-
panha e a única equipe
espanhola que não con-
trata estrangeiros.

Doukla na
semifinal da
T. da Europa

Praga (UPI-JB) — o Du-
kla, da Tcheco-Eslováquia
classificou-se ontem para-assemifinais da Taça da Eu-
ropa ao derrotar 

"por 
2 a 1

o Ajax, da Holanda, depois
de ter empatado com o time
holandês na primeira par-tida por lal.

Swart abriu o escore paraos holandeses, aos 17 minu-
tos do segundo tempo,
Strunc, de pênalti, empatou
nos 28, e a quatro minutos
do fim o holandês Soutokow
marcou contra. Com esta
vitória o Dukla passa a ser
o único time tcheco a che-
gar às semifinais da Taça
da Europa.
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¦Ijonshilio teve boa atuação no treino de ontem, auxiliando muito Gérson, nn armação de jogadas pnra o ataque

Botafogo treinou
bem com goleada
do time titular

O Botafogo voltou a trei-
nar coletivamente na tardo
de ontem, em General Seve-
riano, preparando-se para a
sua partida de estréia no
Torneio Roberto Gomes Pe-
drósa, sábado próximo con-
tra o Atlético Mineiro, tendo
os titulares goleado os re-
servas pelo placar de 5 a 0,
depois de chutarem ainda
quatro bolas na trave de
Manga.

O técnico Admildo Chirol
ainda não sabe quem colo-
cará na ponta-direita, se Si-
cupira ou Rogério, e na la-
teral-esquerda, onde tem
dúvida entre Chiquinho e
Dimas, tendo êste último
treinado ontem durante
meio-tempo no quadro re-
serva, demonstrando não
estar ainda no melhor de
sua forma.

MELHORA

Após um primeiro tempo
em que o quadro titular,
embora levando perigo sem-
pre ao gol de Manga, não
conseguiu sair do placar de
0 a 0 — a exemplo do treino
dc anteontem — voltou me-
lhor para a segunda parte
e facilmente chegou aos 5 a
0, tendo Gérson aberto a
contagem ao cobrar um pê-
nalti de Dimas em Rober-
to. Novamente Gérson, de
íora da área, marcou para
os titulares. Airton, Paulo
César e Rogério foram os
autores dos gols restantes.

Gérson voltou a ser a
grande figura do ataque,
tendo ontem em Airton seu
melhor companheiro, com
quem realizou boas jogadas.
Paulo César pela ponta-es-
querda também esteve bem,
da mesma forma que Rober-
to, muito perigoso.

Manga, que atuou no gol
do quadro reserva, esteve
bem até o momento do pé-
nalti, quando defendeu tu-
do e ainda foi bastante au-
xiliado pelas traves, mas a
partir daí falhou, pelo me-
nos, em dois gols.

O coletivo durou exata-
mente 30 minutos, dividido
em dois tempos de 35 e 45
minutos, tendo o técnico
Chirol declarado que resol-
veu prolongar um pouco a
segunda fase porque o time
está necessitando de mais
conjunto.

Os dois quadros jogaram
assim: Titulares — Cao
(Miranda); Paulista, Zé
Carlos, Leônidas e Chiqui-
nho (Valtencir); Afonsinho
e Gérson; Sicupira (Rogé-
rio), Airton, Roberto e Pau-
lo César. Reservas — Man-
ga; Mura, Carlos Alberto,
Valtencir (Chiquinho) e Di-
mas (Hilton): Nei <Jua-
rez) e Luis Henrique; Ro-
pério (Sicupira), Amoroso,
Humberto e Cristiano.

O zagueiro Joel teve afãs-
tadas ontem todas as suas
possibilidades de retornar
ao quadro no jogo de sába-
do, pois, segundo o Dr. Li-
dio Toledo, o jogador fica-
rá durante mais uma sema-
na observando tratamento
de ultra-som c ondas curtas
no seu joelho contundido.

O problema maior do téc-
nico para o jogo contra o
Atlético está principalmèh-
te na lateral esquerda, on-
de ainda tem dúvida em
dois jogadores. Dimas, em-
bora demonstrando ontem
não estar ainda em forma,
não teve as suas chances de
jogar de todo afastadas.
Chiquinho e Valtencir, que
se revezaram no time titu-
lar durante o coletivo, são
os outros dois candidatos à
posição.

A ponta direita também
ainda não está definida,
podendo ser ocupada tanto
por Sicupira como por Ro-
gério. que. da mesma for-
ma, se revezaram ontem.

Admildo Chirol m arcou
individual para hoje ã tar-
dc, estando previsto para
amanhã bate-bola, indo to-
dos logo após para a nova
concentração, situada numa
casa da Avenida Rainha Eli-
zabeth, em Copacabana, que
foi doada ao clube pelo Di-
retor Gumercmdo Brunet.

NOVA CAMISA

Para não confundir com
o uniforme do Atlético, o
Botafogo mandou confeccio-
nar um nóvo jogo de cami-
sas para a partida de sába-
do. O time jogará de cami-
sas brancas, com golas e
braçadeiras pretas, e calções
também pretos.

O médio Juarez, do Fia-
mengo, esteve ontem à tar-
de em General Severiano,
onde iniciou um periodo de
experiências no Bota fogo,
tendo atuado durante meio
tempo no quadro reserva,
estando seu passe fixado em
NÇr$ 25 000,00 (vinte mi-
lhões de cruzeiros antigos).

Seguindo a indicação do
jogador Gérson, o supervi-
sor Nilton Santos esteve on-
tem pela manhã na Gávea,
onde manteve entendimen-
tos diretos com o Presidente
Veiga Brito, que nSo colocou
obstáculos na saída do jo-
gador.

Juarez, cuja atuação en-
tre os reservas íoi das me-
Ihores, deverá ficar em ex-
periencia no Botafogo, du-
rante o Torneio Roberto Go-
mes Pedrosa, tendo declara-
do que necessitava deixar o
Flamengo, pois lá não en-
controu ambiente para dc-
sehvolver seu futebol e nem
mesmo teve chances de
manter-se em constante ati-
vidade.

Tostão fêz três gols e foi o
melhor do primeiro treino
para a partida contra Flu

Belo Horizonte (Sucursal) — No primeiro treino de
conjunto do Cruzeiro para a partida com o Fluminense,
Tostão foi o principal destaque, ontem pela manhã, no
Barro Preto, marcando três gols e comandando quase tò-
das as jogadas de apoio, ao lado de Dirceu Lopes e Zé
Carlos.

Depois do treino, o técnico Aírton Moreira disse que
Zé Carlos será mantido na equipe, pois Wilson Piazza
ainda não se recuperou de uma contusão, o mesmo acon-
tecendo com William, zagueiro titular que continuará sen-
do substituído por Célton, pelo menos no próximo jogo.

corrido, com a. equipe titular
movimentando-se ã vontade,
voltando a sobressair o traba-
lho de Tostão, Zé Carlos e Dir-
ceu Lopes, os responsáveis pelo
meio-campo do Cruzeiro.

Aírton Moreira já programou
os treinamentos de hoje, ama-
nhã e depois: primeiro um in-
dividual, em seguida, nóvo con-
junto, e. por fim, um recreativo
na manhã de sábado. A con-
centração terá início depois do
coletivo, na Pampulha, e a equi-
pe que iniciará a partida com
o Fluminense será a mesma quo
estreou com uma goleada sóbre
o Atlético.

Para a próxima semana. Air-
ton Moreira ainda vai pensar
no programa de treinamento,' 
já que o compromisso seguinte
será contra o Flamengo, no
Maracanã.

DOIS AUSENTES

Muito satisfeito com a atua-
ção da equipe no treino de on-
tem, Aírton Moreira revelou es-
tar todo o Cruzeiro tranqüilo,
confiante em nova vitória sobre
o Fluminense, domingo, já que
o bicampeão mineiro obteve' 
duas vitórias seguidas sóbre a
equipe carioca, na Taça Brasil.

Os dois desfalques, segundo o
técnico, poderiam ter sido sen-
tidos diante do Atlético, mas
tanto Zé Carlos como Célton
cumpriram excelente atuação e
deixaram todos satisfeitos de-
pois dos 4 a 0.

— Tenho motivos para crer
que os dois jogarão bem nova-
mente — disse o técnico, refe-
rindo-se aos reservas de Piazza
e William.

O treino de ontem foi muito

rgren, Carvalho e Fiães
decidem em Petrópolis no
sábado a Taça JB de golfe

Os golfista Lars Norgren, Manuel Carvalho e José
Augusto Duarte Piães (Guga) decidem sábado, em 18
buracos — jogados na modalidade técnica meâal-play,
com full-handicap — os títulos de campeão e vice-cam-
peão da Taça JORNAL DO BRASIL, pois, no último fim
de semana, cumprindo ótimas atuações, terminaram em-
patados com 66 tacadas net os 18 buracos regulamentares,
forçando o playoff, segundo decidiu o Capitão de Golfe
Notari.

Pelo handicap que possui — demonstrando sua maior
regularidade no jogo — Lars Norgren está sendo apontado
como o favorito para conquistar o primeiro prêmio, se-
guido por Manuel Carvalho. Guga, porém, poderá repetir
a volta de domingo passado e, como tem handicap 22, suas
chances são boas também. Jaime Francisco do Nascimento
Brito e Eduardo Albuquerque Maier, por sua vez, íoram os
vencedores da categoria de 24 a 36.
DESEMPATE

Lars Norgren, jogador de
handicap oito, passou os pri-
meiros nove buracos da Taça
JB com 36 tacadas, cumpriu-
do os restantes em 38, o que
lhe deu o total gross de 74 ta-
cadas, o melhor do dia. Ape-
nas McNair, que tem handi-
cap seis, chegou-lhe por per-
to: 39-36-75. Manuel Carva-
lho, por outro lado, obteve
parciais de 41 e 40, para um
total gross de 81 tacadas, das
quais foram subtraídas o seu
handicap 15. José Augusto
Duarte Fiães, finalmente, es-
teve num dia muito feliz, mar-
cando voltas de 45 c 43, para.
um total gross de 88 tacadas.
Como tem handicap 22, sea
escore net ficou igual ao dos
outros dois: 66 tacadas net.

Embora sem pretensões aos
prêmios, é interessante quo se
ressalte, igualmente, as atua-
çõss de Paulo Smith de Vas-
concelos, Alfredo Osório tíe Al-
meida e Ramiro Barcelos, que
também finalizaram em con-
dições idênticas aas lid.Tcs,
isto é, empatados com 67 ta-

cadas. Paulo è jogador de
handicap 10, Alfredo tem H e
Ramiro desconta 16 tacadas
de seus escores gross.
"HOLE-IN-ONE"

Eduardo Carvalho, na tarde
de sábado, íoi autor de um
sensacional hole-in-one, no
buraco 11. um par três de 230
jardas. Eduardo valeu-se de
uma madeira três, estando
presentes à jogada os golfis-
tas Adalberto Costa, Luis Al-
eivar, Bob Falkenburg n e
Douglas McNair.

Derrotando Gustavo Notari
lia partida final, Burke Thra-
sher conquistou o título de
campeão do Petrópolis Coun-
try Clube, que estava em po-
der de Mário González Filho,
êste ano ausente de mais de
metade da competição. Dou-
gias McNair e Alfredo Osório
de Almeida, por outro lado,
foram os vencedores da Meda-
lha Mensal disputada sábado
passado, o primeiro com um
rM. de 69 tacadas, o outro com
66, provindo que atravessam
boa fase técnica.

cir

Contei em oitavas de final
meio de Barranqu

Barranquüla (UPI-JB) — O brasileiro Edson Manda-'rino passou ontem para as oitavas de final do Torne») Infternacional de Tênis desta Cidade, ao vencer, por de • ^'
têneia, o chileno José Rivera, depois de ter estreado c %uma vitória sôbre o venezuelano Hunfrey José. por 6-$'?e 6-2, voltando a jogar hoje, contra o francês Daniel?''Contet. , tãL,

O. torneio até o momento tem apresentado um éxcèllllente índice técnico, ajudado pelo bom clima, com as ciua-,Ç>'dras em boas condições de jogo. Mandarino devera jo- ¦¦¦
gar também em dupla mista, ao lado de sim mulher aespanhola Carmen Coronado, contra uma dUpla ainda aser escolhida. Daniel Contet, em sua partida de ontem 

'<
venceu o belga Claude Groehkel por 6-4 e 7-5,
COM VISTAS A DAV1S

Edson Mandarino, que temaproveitado o seu templo defolga para terinar, afirmou
que está atualmente èm. óti-
mas condições físicas, ;procu-
rando melhorar o seu jogo com
vistas á disputa da Taça Da-
vis deste ano, que, .segundo
êle, é uma de suas principais
preocupações no momento.

Respondendo a uma per-
gunta sóbre a possibilidade dc
Ronald Barnes foliar a in-
tegrar a equipe brasileira,
Edson Mandarino declarou"que embora a equipe de meu
pais ainda não esteja, forma-
da para êste ano, acredita
que Barnes venha a jogar jun-tamente com Thomas Koch e
cu".

— Barnes .foi retirado do
time por dois meses, no ano
passado, e quando tinha con-
dições para voltar nós estava-
mos indo muito bem e assim
èle não jogou mais na ' Davls
cm 1966 — disse Mandarino.
Espero que êle êste ano volte
a competir pela equipe brasi-
loira.

SORTE AJUDA

Sem desmerecer cm coisa
alguma o sucesso que éle e
Koch tivera.m na competição
pela Taça' Davis, Mandarino
afirmou que a sorte sempre é
necessária, independente da
excelência do jogador. "Em
Porto Alegre", relembrou èle,"quando eu bati a Dennis
Ralston no quinto set, a sorte
estava, presente do mesmo mo-
do em que esteve fiandoTom (Koch) perdeu en» Cal-
cutá para R a ra a n ráj h a n
Krishnan, no último jàí .'.' quefoi' retardado por caniU' da
escuridão".

Mandarino, cujos i^aiores
sucessos têm sido em quadras
lentas, tais como a.s de terra
ou de superfície mâie&vêl
irubberticd) em que se dispu-
tou o Torneio Vanderbilt, ex-<
•plicou que os brasileiros sen-
tiám dificuldades nas quadras
de Wimbledon e em outros
campeonatos porque elas são
de grama.

Koch, Mandarino e 3barri«
terão um mès de jogos eni qua-
dias <le grama antes do ini-
cio do campeonato inglês que,
Mandarino afirmou, é a única
competição em grama nn Eu-
ropa antes de Wimbledon.

Mandarino admitiu ^ neces- ¦ <\
siclade de os brasileiros se h ;-•''bituarem. à jogar na grama,
porém ressaltou a dificuldade
que a Confederação Brasileiíà. ¦
de Tênis e as federações de ou-
tros países relativamente pobre.*teriam para financiar prográ-mas de tênis.

— Os Es to dos Unidos podemdizer — declarou Mandarino— vamos mandar de?, junlorea
pnra jogar na. Austrália e ga-nhar experiência internacio-
nnl em quadras de grama —,
mas a .Confedera ção Brasilei-
ra não pode fazer isso.

Mandarino declarou ainda
que nenhum jogador sul-ame-
ricano pode esperar tornar-se
üm astro dc primeira catego-
ria a menos que possa partici-
par de circuitos internacionais
de torneios, abrangendo o mun-
do inteiro, da Austrália à Eu-'
ropa e aos Estados Unidos."Ninguém chega a ostro", ex- ¦
plicou èle. "jogando apenas
em sua terra. A melhor época
para começar ô aos 16 ou 17 ,anos. Então pode-se jogar nostij-i
torneios para juniores, contra**
outras jovens bons de diferen-
tes paises".

Falando de jogadores bro '
leiros jovens, Mandarino mi
clonou Fernando Gentil e Lui,-'
Felipe Tavares como o.s dois
mais promissores. Quanto a cie
próprio: "Não tenho idéia
quando abandonarei a quadra.Acho que será quando as mi-
nhas pernas não agüentarem
mais e eu não puder correr."

OUTROS RESULTADOS

O mexicano Marcelo Lara, o
húngaro Istvan Gulyas, o ro-
meno lon Tiriac e o iugoslavo
Nicola Pilic também ganha-
ram os pontos de seus jogos da
ontem, p-Dis seus adversários
Patrício Cornejo e Umberto Ri.
vera, do Chile, Pedro Mena, do
Equador, e Juan Ganzabal, da
Argentina, não comparecem
para jogar.

O.s australianos John New-
combe e Tony Roche derrota-
ram o argentino Oscar Weg- t
ner, por 0-0 e 6-2, e o brasilei- 1
ro Luis Felipe Tavares, por 6-1,
6-8 e G-2, respectivamente.

Pelo setor feminino, a aus-
traliana Juean Lshane ganhou
cia mexicana Patrica Montai»-
por tí-3 e 6-1.

b
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José Augusto liães espera com tranqüilidade o jogo de sábado,
quando poclmá giinhiir a Titçn JB

;?TP»r<<^^i*«HraM»«»ji4niHjSW« "•TiartíKt /«* jfíUir-ii&M '^«r í»«i -.íp* •*m*t&*\ H&Kri&i&s&sí £r?s;«3^ '•.'r. 'fit^y<'?3r-fi.y.-\- 
m* ,¦ '¦;.

fcJKJ

\m



•-;y-

¦>ONTO ALTO

'^&W___W__W__WÊSBÊ
wm,-.' ¦yyjyy.'--'- '.¦'¦: ¦¦: ,„_:¦.-.¦ v|K

-•¦¦*¦ i^l^^^^^^^^^^B¦t ?flSrraliffiraM_!_»PitK - **

WÍ§TOE _Si^^_§ÍJ_S_Í_«il^S^Í^fel)_c_Í_^^;^^f^Í^
* , *______. "»• . ' _S*_B__K__- __^____S__i_Ps___Í____r!_SeT___:?__Í_l___. J ^S__________J_m_m_________mL í *ah?^B___m(__-Fw^

_ ' ^"^^*j_fcár4_P^Jra

' ¦^__lÍ_S_Íi^^E_»l_l^___Ws--. s_^ .*__ . * 
^___.X^^^P^___l___r_ij_BP

i^Hyj<^™tfffTOf^É4P^ *hÊÍ^%'i^^^^^f^^B_____________' B__.' ^

^/^yTfff_M__ ÉaTn"'"'3** 1^' ''• ^l»
)__agg___PM-l_iS-___WB-__^^__m_1_í Ir -il
í'/^^t^?M_ÍSP:Í3fr^ -^

li___fl______iÍ__ ¦__. "_i_l_ÍI_l________i_R___l_____l
fesáâ ___m__w_J__> _______ \\___f _______''^W_F_________________f^-f _s_Wr__W _mW___^F_ , ______" _W__W^__2_i

WmP ^M%&fflÊÊL__:' 1Ê
fl____________________P*;¦_ ¦¦''''M_wK__________M wí__

wWr k*____ ________m ? ______¦¦ _________________ J
't^_\__IRÇw l______^__»s:^____-f TOjj^^WWWi^jwSgjKjif^BiK

¦'&' ÉÉ_i Sr '_fSÍ -O ItâlÉ 9__i^3_2liv SHH 29 ur. Mv^nS SR _______JNJKgME__Bffl_--. H-rr"~_____f*___H__. *^^
.__«VF__I____________________ _$________¦ _____^^Sw^^^_________P^SB__r^__W^Psl* ___nl

jüà " 
¦:~,^«j5^-*_~.w..,___.... «__,**_, " ".* '/_$§?-

i;-..;. 77MyyyMÊy::yyú.

, >
y - 

«* -, <*, - . ,,
_....*_»..... .....O» ^ .ÍÍ....1. *..__>„. ,,.....•....., \...._....*...  _..%..  _.

Bangu venceu o Vasco por
2 a 0 jogando fácil e
revelando o extrema Tonho

O Bangu derrotou o Vasco por 2 a 0, ontem à noite,
no Maracanã — gols de Aladim e Cabralzinho, um em
cada tempo — num jogo em que o ponta-direita Tonho
teve uma atuação destacada, levando sempre vantagem
sobre Oldair e Ananias que, como todo o resto do time, noite, no Estádio Olímpico, em part.dT^aliaVn.lo^T.r-
il-tíilnim . . t * . . •. 1 ., . .1 . i.... .1 ..,. _______ T. __. ._ i - _-_ *

Fia íèz jogo equilibrado
Com Internacional, que só
conseguiu.o empate no fiin

Jornal do Brasil, quinta-feira, 9-3-67, l.o Cad. —. Jo

Sucursal'

Porto Alegre — Embora atuando muito bem, o Fia-
mengo empatou com o Internacional por 1 a 1, ontem á

estiveram mal colocados em campo,
Quando o escore já era de 2 a 0 para o Bangu, Oldair

perdeu um pênalti, de Cabrita em Morais, aos 37 minutos,
chutando fraco para Ubirajara defender, o que fêz com que
grande parte da torcida do Vasco deixasse o estádio. A ren

neio Roberto Gomes Pedrosa que rendou NCrS 64 07100
(sessenta e quatro milhões e setenta e um cruzeiros an-tigos I .

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Flamengoabriu a contagem por intermédio de Zèzinho. aos dois mi-da foi de NCrS 28 578,00 (vinte e oito milhões, quinhentos nutos- mas 'cedeu o empate aos 35, quando Marco Aurélio,
e setenta e oito mil cruzeiros velhos). uma das melhores figuras do gramado, foi traído por um
BOM DE SAÍDA ___*£$*£ 

'^^èid_à^_^^^^0^^^. ° juh= foi cláudio Magalhães,
que anulou acertadamente um gol do Internacional e teveOs times começaram o jogo

assim: Vaseo — Edson, Jorge
Luís, Brito, Ananias e Oldair;
Maranhão e Danilo; Nei, Adil-
son, Bianchini e Morais. Ban-
gli — Ubirajara, Cabrita, Mã-
rio Tito, Luís Alberto e Ari
Clemente; Jair e Ocimar; To-
nho, Cabralzinho, Paulo Bor-
ges e Aladim. O árbitro foi o
Sr. José Mário Vinhas.

Com boa movimentação,
Vasco e Bangu demonstraram

Pedrinho.
Até o final do primeiro

tempo, foi claro o predomínio
do Bangu, pelo seu jogo mais
organizado, pela segurança de
Ubirajara e pela perfeição com
que Jair e Ocimar exploraram
a velocidade de Paulo Borges
e Cabralzinho.

VASCO MELHORA

Zizinho fêz entrar Salomão

boa atuação.

INÍCIO EQUILIBRADO

As equipes entraram com as
seguintes escalações: Flamen-
go — Marco Aurélio, Leó:i.
Jaime, Ditão e Paulo Henri-
que; Jarbas e Américo; Paulo
Choco, Zèzinho, Ademar e Ro-
drigues. Internacional — Gai-
nete, Laurleio, Scala. Luis
Carlos e Sadi; Lamba, i e El-

logo de saída que a partida ia no lugar ,do. Danil° Menezes, ton; Carlito, Bráulio, Davi ê.—;,j s. ._  no _._nn_n rmrnn mie _- Sh. -n i..__ ' ¦"""¦L .
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Mário Tito joi um dos melhore, da defesa do Bangu, barrandosempre o ataque do Vasco

Santos derrotou Atlético
por I a 0 no Minas em
jogo que agradou à torcida

Sucur.al

Belo Horizonte. — Com um gol de Toninho aos 42 mi-nutos do primeiro tempo, emendando de primeira uma bolapassada por Edu, o Santos, em sua estréia, derrotou o Atlé-tico por 1 a 0 ontem à noite no Estádio Minas Gerais empartida equilibrada e que agradou à boa assistência pre-sente, apesar da chuva insistente que caiu na Cidade du-rante toda a noite.
Peié jogou apenas até a metade do segundo tempo eembora muito marcado por .Variei e Grapete e sem fazer

in . _oe___ma boa atua5ão. A renda da partida foi deNCrS 48 656,00 (quarente e oito milhões, seiscentos e cin-

ser das mais disputadas. Aos
4 minutos, o ataque vasoaino
íêz uma Jogada espetacular,
quando Adilson passou a bola
a, Bianchini, éste cruzou até
Morais, o ponta-esquerda cen-
trou pa.ft Nei, que deu de cal-
canhar a Adilson, mas a defe-
sa do Bangu não deixou queêle finalizasse.

GOL FOI RESPOSTA

Logo depois da jogada do
Vasco, o Bangu íoi ã frente e
criou uma situação de perigo.A partida prosseguiu com a,
mesma agressividade dos pri-meiros minutos até que o Ban-
gu conseguiu o seu gol, atra-
vés de Aladim, na cobrança do' uma falta de Maranhão em
Cabralzinho, perto da área.

O ponta-esquerda do Bangu
chutou violentamente. A bola
passou pela barreira, bateu na
parte interna da trave esquer-
do- e caiu no canto direito, sem
que Edson pudesse fazer na-
da. O gol do Bangu, marcado
aos oito minutos deu certa
tranqüilidade ao time, en-
quanto o Vasco cometeu alguns
erros quando tentava o em-
pate.

MEIO-CAMPO INFERIOR

Diante do domínio do Bangu
que usava Jnir, Ocimar e Ala-
dim na armação, o Vasco não
conseguiu equilibrar as ações
iporque jogava num 4-2-4 e Ma-

-anhão e Danilo Menezes le-
vavam sempre desvantagem nas
jogadas de meio-campo. Por
outro lado, quando atava fa-
zia-o lentamente, o que dava
tempo a que a defesa do Ban-
gu se armasse.

Mas, mesmo assim, o Vasco
perdeu unia excelente opomi-
nidade para marcar, aos 20
minutas, quando Nei fêz um
l;;.iiçam._nto em profundidade' 
para Bianchini, que, depois de
passar por Luís Alberto, chu-
tou para fora. Ari Clemente
sofreu uma distensão aos 21
minutos, deixando o campo de

no segundo tempo, mas o Sr.
José Mário Vinhas só perce-
beu a. substituição aos 3 mi-
nutos, parando o jogo para, que
Salomão assinasse a súmula. O
Vasco voltou cotn maior volu-
me de Jogo, entretanto, sem
saber como penetrar na defesa
do Bangu. Os atacantes vas-
«unos se perdiam numa troca
constante de passes, sem inspi-
ração para as jogadas na área
do Bangu.

Até os 20 minutos, o Bangu
se acomodou um pouco, limi-
tando-se apenas á destruição
dos ataques do Vasco. Aos* 22
minutos, Tonho driblou três ad-
yersáfios, entrando na área e
chutando *forte para É.cl.son
mandar a bola para córner. A
jogada de Tonho — a mais bo-
nita de todo o. Jogo — sacudiu
o Bangu, que voltou a mandar
dentro do campo.

TONHO CAVA GOL

Foi dos pés de Tonho quenasceu o segundo gol do Ban-
gu. Numa jogada em que tam-
bém driblou Oldair e Ananias,
o ponta-direita centrou paraAladim, que errou a bicicleta
e deixou a bola passar paraCabralzinho. Numa virada, Ca-
bvalzinho marcou o gol aos 25
minutos. Aos 29 minutos, Jair
sofreu uma distensão e ioi
substituído por Fernando,

O Vasco perdeu um pênaltiaos 37 minutos. Cabrita demi-
bou Morais e o juiz acertou
na marcação. Encarregado de
cobrar, Oldair bateu na bola
displicentemente, deixando queUbirajnra. defendesse com o
joelho, próximo do canto es-
querdo. Com a perda do pé-nalti, metade da torcida do
Vasco se retirou do Maracanã.

Tonho deixou o gramado
contundido, - acs 41 minutos,
entrando Romeu no seu lugar.
Com 2 a 0, o Bangu limitou-se
a rolar a bola, enquanto a de-
íesa do Vasco apelava para a
violência. Após o término do
jogo, o resto da torcida vas-
caína vaiou o seu time.

Dorinho.
A partida desenvolveu-se no

meio do campo, inicialmente,
mas aos poucos o Internacional
foi mostrando mais volume de
Jogo, embora o Flamengo, jo-
gando no sistema 4-2-4, esti-
vesse mais próximo de abrir a
contagem, explorando sempre
os contra-ataques.

O Internacional esbarrava
sempre na linha de quatro za-
gueiros do Flamengo, bem
plantada, e passou a tentar os
arremesses de meia distância,
proporcionando ao goleiroMarco Aurélio uni scm nume-
ro de magníficas defesas.

No Flamengo, além de Marco
Aurélio, destacava-se o traba-
lho de Jarbas, sempre lançando
bolas em profundidade na me-
dida para Zèzinho e Ademar

Jogada. Logo aos dois minutos,
Paulo Choco entregou a Jai-
me, que passou a Zèzinho na
intermediária. O atacante rc-
colheu, venceu dois adversários
na corrida, driblou o terceiro
e chutou forte tíe pé esquerdo
no ângulo direito de Gainete,
sem chance de defesa para o
goleiro.

O Flamengo passou a dom!-
nar amplamente a partida oteve boas oportunidades de au-
mentar o marcador, mas foi oInternacional que sacudiu atorcida aos 13 minutos, quan-do Davi conseguiu colocar abola na rede de Marcos Auré-
lio. Mas o juiz, acertada-
mente, anulou o gol, marcando
jogo perigoso do atacante.

Aos 25 minutos, Fio entrou
no lugar-de Ademar, enquanto
o Internacional lançava Car-
linhos no lugar de Bráulio,
passava Dorinhp para o de
ffilton, Davi para o lugar de
Dcrinho e Joaquim para o de
Davi.

O time gaúcho, cuja pressãoa essa altura já era mais for-
te em busca do empate, pas-sou ai tentá-lo desesperada-
mente. O • Flamengo ainda
substituiu Zèzinho por Pedri-

nos contragolpes. Contudo, os :lho acxs 31 minutos, procurai!-atacantes do Flamengo não es-
tavam muito inspirados e ti-
nham de enfrentar o zagueiro
Scala na entrada da área, ou-
tra das figuras de destaque do
campo.

EMPATE JUSTO

As equipes hão se modifica-
rom para o segundo tempo,
mas o Flamengo voltou còm
nova disposição e até Rodri-
gues. um ponto morto em todo
o primeiro tempo, acertou uma

do reforçar o seu meio campo,
mas o Internacional conquis-¦tou o seu gol aos 35 minutos,
quando Carlito recebeu passede Lauricio e chutou da meia
direita. A bola saiu sem violèn-
cia, mas tocou num buraco e
traiu completamente o goleiroMarco Aurélio, chegando às
rède.s.

Daí até o final, as equipes
ainda tentaram alcançar a vi-
tória através de jogadas indi-
viduais, mas nada mais conse-
guiraai de positivo. •

Samarone se contunde no
treino e aumenta dúvidas
de Tim para escalar Flu

As indecisões de Tim em relação à equipe com que o
Fluminense enfrentará o Cruzeiro, domingo, em Belo Ho-

Znní_.C ^#^^1 antígosiTo'jur_0.oi'oüp_ni.stâ. rÍZ°nte' aumentaram <=om a contusão sofrida por Sanía, 0 grande clássico da c,da£ieAnacleto Pietrobom, auxiliado pelos mineiros Afonso Ri- lone ao chocar-se com Jairo Augusto, no treino de ontem, está sendo aguardado com ii.PQ InOMI __ Tl/.-ir. _-_ t T_„__ ______ .. * _s. . __. 'i~_-__.

Palmeiras x Coríntians
íoi adiado para hoje à
noite com qualquer tempo

São Paulo (Sucursal! — Devidç ás fortes chuvas que
caíram ontem em São Paulo desde'as primeiras, horas da
tarde, a partida entre Palmeiras e Coríntians, pelo Torneio
Roberto Gomes Pedrosa,' íoi adiada para hoje, ã noite, no
Pacaembu, com qualquer tempo. A decisã ofoi tomada de
comum acordo entre a Federação Paulista de Futebol e a
Diretoria dos dois clubes, tendo o juiz Armando Marques
participado dos entendimentos.

As equipes — escaladas desde anteontem — iniciarão
a partida com a seguinte constituição: Palmeiras — Vai-
dir, Djaima Santos, Djaima Dias, Minuca e Ferrari; Zequi-
nha e Ademir da Guia; Gallardo, César, Servilio e Rinaldo.
Coríntians — Marcial, Jair Marinho, Ditão, Galhardo e
Maciel; Nair e Rivelino; Marcos, Tales, Flávio e Gilson
Porto. O juiz será Armando Marques.
MELHOR RENDA

O jogo de logo mais, por ser

:|

caldoni e Doraci Jerônimo.
'BOM COMEÇO
(

Os dois times entraram em
campo com as seguintes for-
mações: Santos — Gilmar,
Carlos Alberto, Oberdã, Orlan-
do e Rildo; Lima e Mengálvio;
Amauri, Toninho, Peié e.Edu.
Atlético — Luizinho, Canindé,
Vander, Grapete e Variei; Van-
dcrlei e Lacir; Buião, Santana,
Edgar e Ronaldo.

Até os primeiro cinco mi-
nutos, os dois times se reveza-
ram no ataque, experiinentan-
do-se cautelosamente. Aos seis¦minutos Peié estendeu uma óti-
ma bola a Lima, que perdeuboa oportunidade para abrir o'marcador, 

o Atlético respon-
deu através de Ronaldo, quechutou perigosamente no canto
esquerdo de Gilmar, e a bola
passou raspando a trave.

O Santos, com Peié multo
adiantado, insistiu num 4-2-4,
enquanto o Atlético jogava no'1 4-3-3, com o lateral esquerdo
Variei marcando Peié, sem dar-
lhe um -centímetro de terreno.

Aos 13 minutos a torcida do
Atlético grita gol, quando La-
cir, após uma boa trama com
Ronaldo e Buião, chutou forte-

i mente, mas a bola atingiu arede pelo lado de íora. Este
lance entusiasmou o time mi-
neiro que ganhou mais agressi-
vidade, buscando a todo o custo
a abertura da contagem.

Mas até os 30 minutos ne-¦ nhum dos dois times se mos-
trou superior ao outro, pois um
ataque sempre se 6Ucedia a
um outro contrário.

Somente aos 35 minutos os
santistas começam a apare-
cer mais, impulsionados porPeié, que conseguia iludir a
severa marcação de Grapete e
Variei. Até que aos 37m, nu-
ma jogada espetacular, Peié
passou por Variei, Grapete e
Canindé e deu um excelente
passe a Toninho, que atirou
por cima.

Em um novo avanço, Peié,
aos 42 m, sofreu falta de Var-
lei. O próprio Peié bateu, a
bola tocou na barreira e vol-
tou para Edu, que passou-a a
Amauri, este a Toninho, queemendou de primeira e mar-
cou o primeiro gol do Santos.
Os três minutos restantes do
primeiro tempo foram do Atlé-
tico, que procurou infrutífera-
mente o eranate.

O Atlético voltou com uma
modificação para a segunda
etapa, Roberto Mauro no lugar
de Edgar Mala, enquanto o
Santos conservava o memso
quadro da primeira, fase.

Desde os minutos iniciais, o
Atlético mostrou-se disposto a
empatar a partida, atacando
insistentemente, mas os seus
atacantes, embora articulassem
bem as arrancadas, revelaram-
se indecisos ns finalizações. Da
sua parte, o Santos, mais cal-
mo, limitava-se a desfazer os

. ataques adversários e a contra-
atacar.

Aos dez muvutos os atlética-
nos tiveram uma grande opor-
tunidade de marcar, quando
Canindé, avançando como se
fosse um ponteiro, foi até a
área santista, obrigando Orlan-
do a conceder córner. Outra
vez aos 15 minutos, Buião qua-
se marcou depois, de boa trama
com Roberto Mauro.

Aos 18-minutos entrou, Bou-
gleux no time do Santos, subs-
tituindo a Lima, enquanto o
Atlético trocava • Ronaldo porTião, na ponta-esquerda. Um
minuto depois Peié saiu, dei-' xando o lugar para Abel que foi
para a ponta, passando Edu
para o centro.

Aos 25 minutos de jogo, todo
o time atleticano estava no
ataque, procurando desespera-
damente o empate, mas sempre
esbarrava em Rildo e Orlando.
Mas foi aos 35 minutos que os
mineiros perderam a sua maior
chance de gol, muma arrancada
de Buião pelo miolo, servindo
Roberto Mauro que, frente a
frente com Gilmar, chutou pa-ra fora.

Dois minutos depois foi a vez
do Santos desperdiçar uma
grande oportunidade, pois Edu,
depois de driblar o goleh-o Lui-
sinho, não teve pernas para fi-
nalizar, lançando a bola à li-
nha de fundo, renta à trave. A
esta altura houve nova altera-
çáo no time paulista, saindo
Mengálvio e entrando Clodoal-
do. O Atlético também fêz ou-
tra substituição, trocando San-
tana por Beto.

Nos minutos restantes, os mi-
neiros ainda pressionaram, mas
não conseguiram conquistar o
seu gol, permanecendo o placar
da primeira fase.

na Ilha do Governador, embora o Dr. Sebastião Coutinho
acredite que o caso não seja grave e o meia titular possaser escalado.

terêsse pelo público, principal-mente por parte da torcida do
Coríntians, que ainda não viu
seu time em ação no Pacaem-
bu este ano. Em vista do mau
tempo, a renda seria prejudi-cada caso a partida fosse rea-

Samarone, porém, saiu carregado do campo, gritandomuito e levando constantemente a mão ao tornozelo atin-
gido. Enquanto isso, o treino paralisado, Denilson chama- 3izada ontem, o que contribuiu
va a atenção de Jairo Augusto pela entrada ríspida no Para ° "dlamem°-
companheiro, o que levou o zagueiro a procurar Samarone,
no vestiário, para pedir desculpas pelo "lance casual".
TREINO PESADO

O empenho às vezes exces-
sivo que os jogadores do Flu-
minense empregaram no trei-
no de ontem acabou resultan-
do, ainda, em dois cortes na
perna do próprio Jairo Augus-
to e num estlramento na vin-
lha de Caxias,- que também
teve de deixar o campo mais
cedo. Jairo Augusto procurouo Dr.'Sebastião Coutinho, quelhe examinou a perna e o tor-
nozelo.

No entanto, o ünico caso quechegava a preocupar era mes-
mo o de Samarone, que hoje
cedo deverá comparecer ao de-
partamento médico.

— Não creio que o caso seja
grave — disse o médico. —Em
todo caso, somente após o
exame de amanhã cedo eu po-derei afirmar algo.

TIM INDECISO

Tim observou todo o treino,
fêz as modificações impostas
pelas contusões de Samarone e
Caxias, experimentou novos
jogadores na linha de zaguel-
ros, no meio-campo e no ata-
que. Depois disso tudo, êle
ainda se mostrava indeciso
quanto a uma escalação defi-
nitiva, residindo no melo da
área o seu principal problema
para domingo.

Caxias — não só porque Jo-
gou mal, mas também por es-
tar contundido — não será
mantido, mas Tim não se
mostra propenso a aproveitar
Jairo Augusto, que treinou
bem e encerra domingo o seu
período de teste no Fluminen-
se. Por outro lado, Valdez, o
zagueiro que está cotado paratreinar, nâo sc encontra ' em
boa forma, vindo de uma ope-
ração de menisco, o que vem
se refletindo em suas atua-
çóes nos treinos de conjunto.

Sóbre o treino pròpriamen-
te dito, Tim 'disse 

que "foi re-
guiar", esperando que «, equip»

renda mais no futuro, já queacha o Fluminense muito lon-
ge do ideal e ainda em busca
de uma formação definitiva.

CLÁUDIO ALEGRE

Cláudio saiu do treino muito
satisfeito, acreditando que te-
nha se aproximado mais ainda
do seu estilo de jogo, depois
que voltou a atuar na írente,
em vez de recuar para armar.
No início do treino, porém,Tim instruiu-o para penetrar
pela ponta, mas isso não deu
certo e Cláudio preferiu íazé-
lo pelo meio da área.

— Acho que me sai bem —.
disse êle. Estou me enfcrosan-
do cada vez mais com a equi-
pe e já possuo bom ambiente
com os companheiros.

Cláudio — e Tim já o deci-
diu — será escalado contra o
Cruzeiro, talvez para realizar
com Samarone o mesmo jogode tabelas ¦ curtas, perto da
área. que as dois empregaram
ontem.

DOIS A ZERO

Os titulares venceram por2 a 0 (gols de Cláudio e Jar-
de) e as equipes treinaram as-
sim -formadas:

Titulai- — Vitorio, Jorge
(Oli veira), Valdez, Altair e Se-'
vero; Denilson e Jardel; Má-
rio, Cláudio, Samarone (Jorge
Costa) e Lula.

Aspirante — Márcio, Ivã,
Jairo Augusto, Caxias (Alfaia)
e Silveira; Alves e Pedro; Vai-
mir, Amoroso, Jorge Costa e
Gilson Nunes.

Alves, como aconteceu em
treino anterior, foi expulso dc
campo por Tim. em virtude de
ter discutido cam o técnico
algumas dc suas instruções.
Os jogadores do Fluminense
farão um passeio ao Corcova-
do. hoje cedo. e realizarão
amanhã o último treino par»enfrentar o Cruzeiro.

Contudo, o serviço de me-
teorc-logia da FAB prevê novas
chuvas para hoje, à tarde, tor-
nando difícil uma estimativa
para renda, que no início da
semana era superior a NCr$ 80
mil (80 milhões do cruzeiros
antigos).

INGRESSOS A VENDA

Os Ingressos foram postos à
venda desde segunda-feira, em
vários pontos da Cidade e a
procura tem sido idêntica à

verificada às vésperas de um
jogo importante. Os preços são
os seguintes: Numerada cober-
ta — NCrS 8,00 (8 mil cruzei-
ros antigos); numerada desço-
berta — NCrS 4,00 (4 mll cru-
zeiros antigos): arquibancada
— NCrS 2,00 (2 mil cruzeiros
antigos); geral — NCrS 1,50
(1 mil e 500 cruzeiros antigos).

O Estádio do Pacaembu pos-sul acomodação para fiã mil
pessoas.

TIMES CONCENTRADOS

Ambas as equipes estão con-
centradas desde anteontem à
noite, devendo hoje cedo os jo-
gadores do Palmeiras realiza-
rem um ligeiro individual no
Parque Antártica, retornando
em seguida ao Hotel Norman-
die. Por sua vez, os jogadores
corintianos, concentrados nas
dependências do Parque São
Jorge, farão também um leve
exercicio, para movimentar os
músculos.

¦Na grande área
Armando Nogueira

Sacrificado pela falta do excelente médioJaime e ainda pela ação irregular de Cabral-zinho, o campeão da Cidade jogou, ontem aconta do chá para ganhar a' partida contrao Vasco. Aqui e ali, o time do Bangu davasinais de seu alto padrão fundado na inteli-
gência de Ocimar, Cabral e Paulo Borges ena eficiência de Ubirajara; dos seus beques ede Aladim, autor, por sinal, de um chute em-
polgante, que bateu na trave e acabou dentroda rede. A mais nova atração do Bangu foio desconhecido Tonho: muito bom.

Não sei porque o atacante Nei, que é es-. peçiahsta no jogo de área, voltou a ser esca-lado na ponta, e como ponta ficou até os 45minutos. Limitou-se muito, com êsse erro oVasco da Gama. O tempo perdido foi, aí, sà-hiamente aproveitado pelos habilidosos ho-mens do Bangu, que fizeram uma igrejinhade bola curta — Ocimar, Cabralzinho, PauloBorges, Jair e Aladim.-
Foi a tática para atrair o desorganizadotime do Vasco, que no segundo tempo per-deu-se mais ainda na lentidão de Salomão eno desespero de seu beque Ananias, ontemmais violento que de costume. '
O Bangu derrotou, ontem à noite, com50 por cento de seu valor, o ainda confusotime que Zizinho está querendo dar ao Vascoda Gama, mas que, sem meio de campo, nãolhe será nada fácil.

* * *

BOLAS DE PRIMEIRA

O técnico Zizinho, ão Vasco da Gamaesta disposto a ãepor em qualquer comissão
que queira saber sobre uso ãe doping no fu-tebol brasileiro. /// o atual Presiãente âaRepublica âo Uruguai tem um pé no futebol-seu irmão, Álvaro Gestiâo, foi centro-médio ecampeão olímpico ão Uruguai, em 1930 OPresiãente Oscar Gestião também jogou bolavias sem brilho. //./ Quanâo, recentemente, òSantos estava em Santiago, o prócer Ciro Cos-ta recebeu um telegrama ão Presiãente AtiêCuri, recomendando: "Contrate Farkas, doVasas". Ciro Costa respondeu, secamente:Venha você contratar". /// Dentro ãe 15ãias, Jairzinho se livra da bota âe gêsso quevem usando, sem interrupção, âesãe agostoâo ano passaâo. /// Bob Falkenburg, donoâo Bob's, ganhou recentemente um 

'impala
67, como venceãor âe um torneio ãe tênisnos Estaãos Unidos. //./ Bola branca em to-âos os jogos áo Rio, mesmo ãe dia: o Presi-dente da Feâeração, Otávio Pinto, recomen-üou observância âe portaria baixada ainãana gestão Passo. /// Por falar em Antônioáo Passo, êle foi convidado por João Have-tange a integrar o Tribunal esportivo ãaCBD. Vai aceitar, mas, por ora, está em fériasüe futebol. //./ Almir recebeu convite vara ir
jogar nos Estaâos Uniâos. Deve ser o vessoalâo rúgbi.

RESSACA NO FUTEBOL DE PRAIA

De um amigo que acompanha o futebolde praia, no Rio: "Armando: faca uma ad-vertência às autoridades esportivas sobre ocampeonato de areia que começa a degringo-lar. Como o Tribunal de Penas não se reú-ne mais, os juizes ficam acovardados de api-tar com energia porque correm o risco deagressões e outros vexames. Os jogos andamviolentíssimos. No último sábado, num jogodo La Vai Bola, no Posto Cinco, quatro joga-dores foram acabar no Pronto-Socorro, comferimentos produzidos por briga e pontapé" ,

COMO JARDIM DE INFÂNCIA

Sábaão, áepois áe amanhã, quem tenhaentre cinco e âoze anos de idade já poderá irao Maracanã, ãe ãia, sem pagar nada. Sóuma exigência é feita pelas autoridades es-
portivas: que o menino (ou menina) vãacompanhado âos pais ou responsáveis. Avantagem ão privilégio carioca em relação aomineiro é que, lá, a cota é âe três mèninost
por pai e aqui, no Rio, não há limite: o senhor
pode levar a filharada e ainãa a vizinhançainfantil. J

Moças cariocas da seleção
brasileira de basquetebol
viajam hoje para S. Paulo

Conde recorre à Justiça
e consegue adiar casamento
de Giovanna com Germano

Milão, Itália (UPI-JB) — o romance de Germano com
a jovem Condêssa Giovanna Agusta — que parecia se en-
caminhar para um final tranqüilo — tomou ontem um nôvo
rumo, com a solicitação íeita à Justiça belga pelo pai da
móça, Conde Domenico Agusta, para impedir o casamento.

Os advogados da familia Agusta não quiseram infor-
mar quais os motivos alegados pelo Conde às autoridades
belgas, mas afirmaram que, com a nova posição assumida
pelo pai de Giovanna, o casamento só poderá se realizar
após o pronunciamento sóbre a ação iniciada por êle
TUDO DIFERENTE

As jogadoras cariocas convocadas para o selecionado
brasileiro de basquetebol viajam hoje para São Paulo, ondeiniciam, amanhã, na Cidade de São Caetano, a concen-
tração para o Campeonato Mundial. O embarque _sté. pre-visto para as 23h30m, em ônibus da Viação Cometa.

Seguirão Marlene, Nadir e Rosália, acompanhadas pelotécnico Ari Vidal, massagista Geraldo Félix de Lima e mor-domo Francisco da Silva, enquanto Norminha, Delci e An-
gelina receberam licença para viajar de automóvel. Antesde começar a concentração, as cariocas se apresentarão
amanhã, na sede da Federação Paulista, juntamente com as10 jogadoras paulistas convocadas.

O Conde Domenico Agusta,
depois de sua segunda visita aBruxelas, onde Giovanna
aguarda o dia do seu casamen-
to com Germano, decidiu levar
o caso ã Justiça Belga, para.surpresa dos que já supunham
encerrada sua oposição. No en-tanto, acredita-.se que a novaatitude do pai de Giovanna te-nha sido forçada, indiretamen-
te. pelos círculos católicos.

O Conde, não coiueguindo
demover Giovanna, concordou
em que ela e Germano se ca-
sassem apenas no civil, deixan-
do a cerimônia religiosa para
daqui a dois anos. Germano,
porém, não aceitava, essa. con-
dição, enquanto o» católico» di-

ziam que isso seria "ura ca-samento experimental".
Diante disso — e firmemen-

te decidido a não concordar
com a cerimônia religiosa an-tes de dois anos — o Condaresolveu apelai- para a Justiça.Comenta-se, em Milão, que ocasamento civil, realizando-se
não teria validade na Itália,
o que nâo aconteceria com oreligioso, dai a nova oposição
da família.

Nesta Cidade, o Conde Agus-
ta confirmou ter tentadtfíon-
vencer a filha a não se casar,
cm sua recente visita a Bruxe-
las. mas que todos os seus es-forços nesse sentido íoram
inúteis, sobretudo porque Ger-
mano está firme em realizar acerimônia brevemente, no civil
e no religioso.

DOIS PROBLEMAS

O técnico Ari Vidal esteve
na iminência de não poder
acompanhar a seleção para os
treinamentos em São Paulo,
de vez que o clube a que per-
tence. o Vasco, considerava
imprescindível cs seus serviços,
desde agora, para um preparo
adequado da equipe que inter-
virá no Campeonato Carioca,
embora esta competição esteja
programada para setembro. Ao
assinar contrato com o Vasco,
em novembro último, Ari ob-
teve permissão antecipada pa-
ra orientar a seleção brasilei-
ra nos Campeonatos Mundial
e Sul-Americano, bem como
no Pan-Americano. Entretan-
to. o técnico não contava com
a excursão amistosa ao México
e Colômbia, nem tampouco
Com o fato de que. o tratamen-
to para o Mundial seria tedo
efetivado em São Paulo.

Daí ter surgido o impasse,
somente contornado ontem ã
noite, após entendimentos com
o dirigente Alberto Rodrigues.
Ficou assentado que Ari Vidal
solicitará uma licença scm
vencimento» ao Vasco, enquan-

to perdurar o seu trabalho Al
írente da seleção feminina;
brasileira, sendo contratado
para substituí-lo o treinador
Raimundo Nonato. Ficou tam-;
bém combinado que Ari não:
dirigirá mais a seleção brasi-
Ieira no Campeonato Sul-
Americano, previsto para Ju-nho. na Colômbia, voltando a,
fazê-lo nos Jogos Pan-Ameri-
canos. O técnico vai reivindl-
car, junto à- Confederação, pa-ra que esta responda por seu*
salários enquanto estiver a.
serviço do selecionado femi-
nino.

O Sr. Alberto Rodrigues de-
clarou ter o Vasco cedido Ari
Vidnl à CBB unicamente era
consideração ao técnico, pois
a entidade sequer enviou um
o f í c i o. fazendo a respectiva
convocação. Disse ainda que.
mesmo sem ônus. Ari fará fal-
ta ao Vasco, dentro do esque-
nia de trabalho planejado pa-
ra a temporada de 67 e que
prevê o preparo da equipe a
longo prazo. Já em fins deste
mês o Vasco participará de mu.
Torneio Internacional, era Be-
lo Horizonte, sendo orientado
por Raimundo Nonato.
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Aladim cobrou com muita força a falta que resultou no primeiro gol ão Bangu e o salto de Edson foi em vão

AGUARDANDO A VEZ ¦(Tewoto uri) O DE SEMPRE

kJ

0 Torneio Roberto Gomes Pedrosa
prosseguiu na noite de ontem, com o Bangu
derrotando o Vasco por 2 a 0, no Maraca-
lia; o Flamengo empatando por 1 ai, em
Porto Alegre, e o Santos vencendo o Atlético
por 1 a 0, em Belo Horizonte, enquanto que
Palmeiras x Coríntians foi adiado para a
noite de hoje, por causa das chuvas, (mando
será realizado com qualquer tempo.

Com os resultados dc ontem, a coloca-
rão dos limes é a seguinte: 1 -- Santos, Cru-
zeiro c Palmeiras, 0 pp; 2 - Flamengo,
Bangu, Ferroviário c Internacional, 1 pp;

- Fluminense, Portuguesa de Desportos,
Vasco e Grêmio, 2 pp; 4- Atlético Mineiro,

pp. Ainda não jogaram Botafogo, Corín-
tians e São Paulo.

O torneio prosseguirá depois dc ama-
nhã, á noite, com os jogos Botafogo x Allé-
tico, no Maracanã, e Portuguesa x Interna-
cional, no Pacaemhu.

(Telefoto UPI)
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Os jogadores do Palmeiras continuaram ontem na concentração, porque o jogo foi adiado para hoje Pele, apesar ãe sempre marcado por dois ou três, foi ?na?s uma vez o melhor jogador ão Santos

O SUFICIENTE .t_,1__._.t.t_t. FACILIDADE(Telefoto; UPI)
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Toninho, caído ao chão, perdeu boas chances de gol, mas fêz o único que deu a vitória ao Santos
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Tonho, passando por Oldair, e Danilo Meneses, acabou sendo uma ãas melhores figuras ão Bangu
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DEPARTAMENTO DE PESQUISA

JOGO DE AZAR, MAS NEM
JORNAL DO BRASIL - Rio de Janeiro, quinta-feira, 9 de março de 1967
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Quando você faz uma fèzinha no
bicho, coloca uma ficha no vermelho
27 ou procura somar 21 com as cartas

que tem na mão, pode estar apenas

preocupado com o título'vencido, a.

caminho do cartório. Mas, depois de
ter os NCrS 200 para reformar o títu-
lo, corre o risco de sentir, como O Jo-

gador, de Dostoievski, uma sensação
estranha, uma espécie de desafio à

sorte, uma espécie de desejo de dar
uma bofetada e mostrar a língua.

Não será nada inteligente ver al-

guma coi§a de novo nessa sensação:
as tribos mais primitivas do hemisfé-
rio ocidental já se deixavam dominar

por esse mau costume, com seus da-
dos grosseiros. E os povos primitivos
da África, na falta de dados bem fei-
tos (e viciados) como os usados hoje

pelos delinqüentes de filme americano,
apostavam— com conchas mesmo —

até os filhos e a liberdade pessoal. Mas
não é só: se a gente retroceder o tem-

po até 2 100 anos a.C. vai encontrar o

jogo lá no Oriente e, se não passar do
século V a.C, pode ir.parar na corte
da Pérsia, à época de Ciro, o Jovem,
onde a última moda era o jogo.

Quando depende da habilidade,
êle merece o aplauso de multidões, mi-
lhões em salários e até condecorações.
Quando está sujeito à sorte, transfor-
ma-se no terror dos governos, que ao
longo da história fizeram o possível
para proibir o jogo de azar. No Egito,

quem se atrevesse a desrespeitar a

proibição acabava nas minas, em tra-
balhos forçados. O código hindu e o

Alcorão denunciavam o jogo, e a lei do
Talmud considerava roubo o que se
conseguia jogando. Na Grécia, Aristó-
teles qualificava os jogadores de la-
drões e criminosos e no século XIII
um edito do. período das Cruzadas

permitia apenas aos cavaleiros jogar
a dinheiro. '

POR QUE SE JOGA

impulso, a um só tempo racional e
místico, no sentido de provocar o aca-
so. Não sonha alcançar a paz e a cal-
ma que a vitória dá de presente aos

jogadores das disputas esportivas. "A

sorte se apieda do homem, oferece-lhe
de improviso um dom, uma vitória,
más êle continua impávido a procurar
a derrota" — diz Landolfi em Rien va.

O dinheiro deixa de ser um fim:
é o meio de continuar. É jogando que
êle vive intensamente — uma ação
dramática e total. A dificuldade no
estudo das reações e dos sentimentos
dos jogadores está na sua forma con-
traditória: pouco depois de recusar
ajuda, lá está êle a implorar, em de-
sespêro. Passa da prepotência ao de-
sapontamento como quem troca de
camisa. v

Os que tentaram aprofundar-se
em pesquisas sôbre o tema esbarraram
sempre no caráter estranho do que oi>

jogadores admitem ser uma paixão fu-
nesta. Mesmo quem relaciona o jogo
à infância, como um reflexo pálido do
paraíso perdido, não pode esconder o
embaraço ao se deparar com a insis-
tência de um jogador em busca da der-
rota. A magia e a ciência, a descober-
ta da América e a conquista do espa-

ç0 _ tudo isso traduz o sentimento
pioneiro e aventureiro do homem, in-
conformado ante a angústia e a incer-
teza e buscando relações, e leis que
imprimam uma ordem ao mundo e
eliminem situações equívocas.

O jogador prefere fugir do acaso,
como da angústia e da incerteza, para
aferrar-se à idéia de que tudo pôde ser

previsto, repetindo as hipóteses e teo-
rias que permitem crer no amanhã e
manter uma meta a ser alcançada.
Para ultrapassar a barreira do acaso,
empenha a mente na busca contínua e
excitante de uma explicação.

Èle se entrega a um objetivo: tem

que conhecer as regras do acaso.

ineficazes, as regras do acaso conti-
nuam a morar apenas nos sonhos do

jogador. Para continuar a sua pesqui-
sa, vai onde fôr necessário. As antigas
tribos da Alemanha, segundo Tacitus,
faziam do jogo de azar uma ocupação
séria e, mesmo quando o jogador esta-
va sóbrio, chegava a apostar a própria
liberdade se já tivesse perdido até" a
camisa.

O jogador não apenas lança mão
do amuleto, como cria também todo
um ritual que influi mesmo na manei-
ra de se vestir. Se ontem calçou as
meias antes de vestir a camisa e ga-
nhou na roleta, hoje repete tudo, na
mesma ordem, antevendo o novo êxi-
to no jogo. Se na noite de domingo es-
tava a seu-lado uma velhinha que fala
alto e bebe gim como se fôsse água, é

preciso ir buscá-la outra vez, porque
no domingo o resultado foi ótimo.
Como os sentimentos são contradito-
rios, pouca gente entenderá por que o

jogador costuma agir de modo contra-
rio _ uma repetição pelo avesso —

quando o preto sai várias vezes segui-
das e êle insiste no vermelho. Uma sé-
rie de fatos que se repetem em ritmo
constante, dizem as experiências psi-
cológicas, leva o indivíduo a acostu-
mar-se e prever a repetição. Mas não
o jogador:. está atrás das regras do
acaso e fica mesmo no vermelho.

O astronauta acha que a lua tem

que ser conquistada porque, afinal de
contas, ela está lá. O jogador sente o

_.

QUEM PERDE

Apesar dos sistemas infalíveis que
vez por outra ganham fama para se-
rem abandonados pouco depois como

Do acaso à tragédia — ou ao tri-
Unf0 _ é um pulo. Risco, desafio,
morte e vida, tudo para viver intensa-
mente. Namora a morte quando recusa
tudo e nada teme, n a m o r a a vida

quando se agarra a tudo — inclusive
ao amuleto e à ação desonesta.

Fascinado, perde cifras astronò-
micas, como no passado chegava a

perder também a liberdade. Se não se
deixa envolver depois de ganhar, "é

uma exceção incrível que confirma
uma regra absolutamente infalível",
segundo um empregado do C a s s i h o
Parque Hotel, do Uruguai, que até ho-

je se lembra do industrial do fumo que,
em 1915, ganhou 50 mil pesos na role-
ta e nunca mais. voltou. Mas há tam-
bém o Dom Jorge, que jogava com uma

generosidade tão grande a ponto de

*£

receber do cassino, emprestado, uma
caixa de fichas que lhe permitia agir
com mais comodidade. Ao voltar, anos
depois, não mais distribuía gorjetas a

torto e a direito e nem comprava um

jornal por cem pesos: "jogava fichas
de dois pesos, com uma estranha pru-
dência", diz o empregado.

QUEM GANHA

A atração que o jogo exerce tam-

bém vem dando lucros há séculos aos

donos de cassinos e promotores do, jô-

go. Em 1698, um ano depois de ter si-

do proibido, em Milão, o biribis — uma

espécie de roleta que apaixonava os

nossos tataravós - fêz o seu retorno
triunfal no Teatro Real, sob a respon-

sabilidade dos empresários Piantani-
ba. A liberalidade do Governador, ao

fazer a concessão, é atribuída a moti-

vos de alta relevância: o Colégio das

Virgens Espanholas estava em dificul-

dades econômicas e os Piantaniba o

ajudavam com uma polpuda contri-
buição anual.

Essa solução à milanesa não f o i

importada ou atualizada pelo Rio de

hoje, como fêz com o spaghetti, mas

nem por isso o carioca está impedido
de fazer a sua fèzinha diária no bicho.

Mais generoso do que o seu colega da

Milão do século XVII, o nosso Gover-

nador adotou a operação avestruz:
apoia o jogo proibido no papel, enquan-
to policiais que não trocam o certo pe-
ló duvidoso — e por isso não jogam

para perder — recolhem mensalmen-
te NCrS 2 000 000,00 (dois bilhões de

cruzeiros antigos) a troco da proteção
oficial. A soma não vai para as virgens

espanholas, mas para o próprio bolso

dos policiais — generosa compensação

pelo mau salário que recebem do Es-

tado. Mil e quinhentos pontos rece-

bem proteção e oferecem serviços va-

riados: do bicho à roleta, sem esquecer
o bacará e outras modalidades menos
apreciadas. Os interessados podem en-

eontrar centenas de endereços no

JORNAL DO BRASIL de 19 de feve-
reiro passado. Ou na Delegacia de Po-

licia mais próxima de sua casa. 1i
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MEDICINA |
ASCANIO MONTEIRO

É um homem de carne e osso, porém res-
pira com ura pulmão artificial, ingere a comida
através de um esòfago igualmente artificial e
contempla a paisagem com ajuda de um cris-
talino também artificial. Um coração mecânico
impulsiona seu sangue através cle artérias cle
plástico, enquanto um rim automático purifi-
ca-o das escórias venenosas do metabolismo.

Uma pessoa dotada de tantos órgãos artifi-
ciais não é atualmente mais do ciue uma utopia.
Igualmente são ainda utopias pulmões e rins ar-
tificiáis que trabalhem dentro do corpo. Entre-
tanto, o coração artificial já está ã vista e jã
atingiu a centenas cle milhares o número de pes-
soas que vivem com válvulas cardíacas, artérias,
esôfagos e cristalinos artificiais, assim como com
outros tipos cle peças de troca.

Desde há milênios os médicos tentam repa-
rar as imperfeições corporais com materiais es-
tranhos, como madeira, marfim c borracha, mas
a não ser que se tratasse de peças para uso pu-
ramente externo, como pernas ortopédicas e na-
rizes postiços, eles encontraram sempre grandes
dificuldades.

DE PLÁSTICO TAMBÉM SE VIVE
Isto porque o corpo se mostra extremamen-

te hostil a substâncias estranhas e procura iso-
lá-las e expulsá-las paulatinamente, atacando-as
com secreções de diversos tipos e, sobretudo,
pondo em ação seu sistema de formação das
substâncias protetoras conhecidas como anticor-
pos, o qual ataca também os germes patogênicos.

Ao chegar a era dos plásticos, no entanto,
os médicos encontraram substâncias que o cor-
po tolera e que não experimentam alterações
químicas de importância no organismo: o.s peli-
ésteres (como o dacron), o politetrafluóretileno
(teflon) e principalmente os silicones.

O grupo dos silicones é multiforme. Segun-
do a conformação de suas moléculas, os silico-
nes podem apresentar-se como líquidos aqüosps,
¦oleosos ou viscosos, como gelatina, substâncias
gpmosas, esponjosas ou espumosas etc.

Unicamente nos Estados Unidos, estima-se
que um quarto de milhão de pessoas vivem com
peças de silicones em seus corpos, conforme dis-
se recentemente o General Thomas Crougli, mé-
dico do Hospital Wilíred Hall. da Força Aérea
norte-americana.

CINEMA
ELY AZEREDO
"TODAS AS MULHERES
DO MUNDO" (II)

Godard, Bergman, Richard Lester — todas as refe-
rências do inundo, até as mais legitimas, são insuficientes
para explicar a inteligência, o encanto, a poesia do pri-
meiro filme de Domingos de Oliveira. Mestre Bergman
disse a propósito de similitudes entre Umberto D. (1952)
e Morangos Silvestres (Smulstronstallet) (1958), Skepp
Till Inãialanã (literalmente: Um Barco para as índias —
1947 e 11 fetto (O Teto) (1955) — uma aproximação no
mínimo impensável fora dos ficharios de enredos — que"simplesmente há idéias no ar" e "o ar pertence a todo
mundo". Assim, embora as reminiscências formais de The
Knack (A Bossa da Conquista), Une Femme est une Femme
(Uma Mulher é uma Mulher), Jules et Jim (Uma Mulher
para Dois), possam facilitar a reflexão crítica, não per-
turbam em um milímetro os méritos de Todas as Mulheres
do Mundo, porque o jovem cineasta brasileiro simplesmen-
te se deixou envolver pelo ar do tempo — ainda livre,
como a Lua dos namorados, do direito de propriedade. Es-
posamos quase como religião o conceito de Bergman, que
nega a novidade absoluta em arte. A independência da
mulher, sua paridade sexual com o homem, já foi assunto
de filmes modernos Ca criação de Bergman em comédia,
Antonioni, Malle, Truffaut), pseudomodernos (E Deus
Criou a Mulher) ou simples espetáculos despreocupados
(como a erótica italiana, a comédia sofisticada holly-
woodiana). No cinema brasileiro se excetuarmos O Corpo
Ardente, de Khouri, certas ressonâncias do teatro filmado
de Nelson Rodrigues, e um filme frustrado — embora no-
bre e vivido — Amor e Desamor, de Gérson Tavares, a mu-
lher ainda está no estágio de TV-novela (virgindade dog-
mática, liarem, baú de enxoval); os outros extremos são
a prostituição através das mitologias da publicidade e vei-
culos de comunicação de massa (terceiro episódio de As
Cariocas, realizado por Roberto Santos) e a prostituição
carnal {Noite Vazia). Em O Corpo Ardente, a liberdade é
um sonho distante — quase um universo paralelo, intan-
givel pelo ser humano — e a protagonista se limita a vive-
ia em transe poético, mero intervalo em sua existência
de aquário, presa a marido, filho, amante, roda social. Já
a protagonista de Todas as Mulheres do Mundo vive in-
tensamente sua liberdade, embora termine em casamento
"de véu e grinalda". Mas a^novidaclc do filme está na ma-
neira intensa com que Domingos de Oliveira o movimenta
c não em descobertas temáticas ou achados formais.

"Pobre do homem que tem de enfrentar o conflito de
abandonar todas as mulheres do mundo por apenas uma,
seja qual fôr..." A frase, feita publicidade, revela a co-
média apenas ao nível menor. Partindo de uma come-
dia que escreveu para a televisão e permaneceu inédita
por falta de coragem dos teatros eletrônicos, Domingos de
Oliveira pretendia fazer um filme de dois episódios dis-
tintos: a história do copacabanense (Paulo José) vulnera-
do pelo amor a ponto de desistir de "todas as (outras)
mulheres do mundo": e a história do amigo menos exigen-
te (no filme feito, Flávio Migliaccio) que não consegue
reter nenhuma. (O próximo filme de D.O. desenvolverá
êste último, personagem). Por amor ã personagem Maria
Alice e por sua encarnação em Leila Diniz, para quem o
papel teria sido escrito sob medida, o cineasta acionou toda
a liberdade de diretor-produtor-argumentista, a fim de,
sem abrir mão da expressividade de personagens de se-
gundo plano, concentrar seu grande empenho na jovem
independente e no tío?i. juan. E o filme se realizou, então,
como uma comédia inflada de vivência dramática; àsvêzes,
como pretendeu, "desesperada como sempre é a visão in-
tensa da felicidade". Diz D.O. que "a aceitação da vida,
da extraordinária beleza e desgraça que compõem cada pe-
quena parte da vida, é o mais belo sentimento do ser hu-
mano". O encanto difuso,-envolvente, cle Todas as Mulhe-
res ão Mundo, deriva principalmente dessa convicção; mas
seria fácil demais aceitar o otimismo reinvindicado pelo
autor. Ao extroverter-se de maneira ao mesmo tempo cúm-
plice e crítica, cínica e terna, relaxada e tensa, ccm o es-
pectador (em verdade, como observou um amigo, cie mas-
cara o confessional e a lucidez com o pudor dá ironia) D.O.
utiliza a mais fecunda opção do cinema: a transfusão san-
guinea nas experiências mais comuns à espécie. A euforia
do autor é nervosa demais — humana demais — para ser só"otimismo" (uma das muitas palavras prostituídas pela mo-
ral vigente e pelos bonzos de partido). A obcessão com a
vulnerabilidade do.s seres, o efêmero dos valores estabeleci-
dos pela moral ou pela antimoral, está muito nitida (outro
ponto em que vejo contatos entre o Rui Guerra de Os
Cafajestes e o Domingos de Oliveira estreante). E há uifia
identificação bem considerável com o obcecado personagem
que o autor quis algo dostoievskiano, o homem (Fauzi
Arap) que segue Maria Alice nas ruas de São Paulo para
falar de sua desilusão amorosa e comunicar uma frase que
leu numa parede, quando menino: "Em cada momento de
sua vida, dê ao seu próximo o melhor de seit amor e de
sua ternura. Porque nessa vida ninguém passa duas vezes
pelo mesmo lugar."

Em reforço de uma visão lúcida, portanto, nada oti-
mista, pode-se lembrar a própria rotina do fio do enredo
que pretexta o filme: o rompimento do primeiro noivado
de Maria Alice, a tentativa de sedução sem compromissos
empreendida por Paulo, seu envolvimento pelo amor, o fio
frágil (suspense permanente) da ligação não matrimo-
nial, a manifestação do desejo de um filho por Maria Ali-
ce, a morte do boa-praça, a fossa, o casamento "de véu e
grinalda". O que nos lembra o que Agnès Varda falou a
propósito de Le Bonhéur (As Duas Faces da Felicidade),
estudo impressionista do conceito de felicidade: do prazer
e da crueldade indissociáveis do processo de alternância
das estações. Domingos de Oliveira frisa sua desconversa
lúcida sobre a falsa solução da felicidade no final — um
achado de imaginação — quando, convidadas à primeira
festinha de aniversário do primogênito, todas as (outras)
mulheres celebram uma espérie de ritual de confirmação
da retirada de Don Juan. Com um gosto acertadamente
doce-amargo.

Como um Bonjour Trisíesse, de Preminger, ou um
<Bròto para o Verão (Une Filie pour 1'Êté), de Molinaro,
Todas as Mulheres do Mundo comunica indiretamente sua
gravidade, no caráter retrospectivo da narrativa. Tudo
está acontecendo no presente, mas no presente rememo-
rado por Paulo, nos bate-papos com o amigo Edu (Mi-
gliaccio). Até a forma verbal tende a tingir de passado
êsse presente: "Maria Alice era isso, era aquilo..."; "Ma-
ria Alice saía das fossas, Edu!" Vemos tudo sistemática-
mente pelo prisma-Faulo, apaixonado por todas as mu-
lheres que êle julga ver em Maria Alice. Mas, evidente-
mente, uma mulher só é todas as mulheres para olhos
apaixonados. O que será — além do óbvio — Maria Alice?
E as vidas que começam a existir, no ventre e no com-
promisso matrimonial que, de repente, une a livre pensa-
dora e o libertino? Da vida de marido-e-mulher só temos
a formalidade e o pequeno inferno festivo da festinha de
aniversário. A construção do filme evita que a euforia
seja institucionalizada, feita mensagem: a marca da tran-
sitoriedade é o limite do filme. Onde èle acaba, começam
as dúvidas inúteis porque, depois de Maria AÜce, ainda
há todas as mulheres do mundo.

"Entre elas há 20 mil oessoas com válvulas
cardíacas artificiais de Silicon e pelo menos 80
mil mais com drenos cerebrais feitos dêste mes-
mo material e implantados de modo a prevenir
o desenvolvimento cle hidrocefalia" (água no cé-
rebro), assinalou o Dr. Crough.

A meninge, quando danificada por enfermi-
dade ou lesão, também pode ser suosütuida por
uma membrana cle silicon. Outra operação que
os médicos conseguem hoje fazer com êxito é a
que consiste em colocar uma peça de silicon em
lugar da trompa de Eustáquio, para comunicar a
caixa do tímpano com a faringe.

Os silicones tem também ampla aplicação
em cirurgia plástica. Do silicon se fazem nari-
zes e maxilares artificiais. Outro tipo de silicon,
cle consistência cartilaginosa, serve para cons-
truir orelhas artificiais, recobertas por pele na-
fcural.

Comprovou-se também que a gelatina de si-
liecn é útil para substituir ou aumentar o seio
feminino. Através de um corte na pele coloca-
se na posição desejada uma bolsa de silicon ten-
do em sua parte posterior um tecido de dacron,

r^ TEATRO
TAN MICHALSKI

em cuja trama cresce logo tecido natural de sus-
tentação.

Em combinação com dacron ou com teflon,
os silicones são ainda muito usados em próte-
ses de artérias danificadas. Também neste caso
os materiais plásticos usados são logo recobertos,
interna e externamente, por tecido natural.

Tubos de plástico foram igualmente usados
como substituto do esôíago em enfermos cle cân-
cer. Em princípio, parece também possível a im-
plantação no organismo cle uretere.s e condutos
biliares feitos de plástico, problema que já está
sendo enfrentado em experimentos com animais.

Entre todos esses esforços por construir pe-
ças artificiais para o corpo humano, o que visa
à obtenção de um coração mecânico é, talvez, o
mais importante. O Dr. Michael DeBakey, do
Hospital Metodista do Texas, lidera,-ao que pa-
rece, êsse trabalho. No momento, êle procura
aperfeiçoar um modelo de ventrículo artificial
de plástico (experimentado com êxito parcial em
quase uma dezena de pacientes humanos) e, se-
gundo certas informações, já estaria desenvol-
vendo um coração artificial completo.
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Uma das características
mais constantes do teatro
brasileiro é a sua atitude de
piedade para consigo mesmo.
Seria injusto tachar esta ati-
tude de inteiramente gratui-
ta: evidentemente, o nosso
teatro não está sendo ajuda-
do à altura das suas necessi-
dades, e tem concretos moti-
vos para se queixar do desin-
terêsse da.s autoridades, do
público, e ultimamente até de
São Pedro. Mas a grande ver-
dade é que êsse teatro não
tem sabido, tampouco, e com
raras exceções, ajudar-se a si
mesmo. E o jovem e simpáti-
co Grupo de Ação acaba de
nos dar, nesta sua segunda
produção, — a primeira foi
Memórias de um Sargento de
Milícias — um eloqüente
exemplo dessa incapacidade.

Na realidade, só um grupo
que não sabe ajudar-se a si
mesmo pode ter a idéia de
remontar uma peça que o pú-
blico viu recentemente numa
produção extremamente bem-
feita e numa longa carreira.
As afinidades entre a temáti-
ca da obra de Boal e Guar-
nieri e o programa ideológi-
co do Grupo de Ação são, sem
dúvida, óbvias; mas a com-
panhia não deveria ter dei-
xado cle perceber que isto não
é suficiente, e qúe teria sido
preferível liàüf' i£ .procura de
um outro texto,-igualmente
afinado com êsse programa,
e menos presente na memó-
ria do público; pois era mais
do que evidente que tanto do
ponto-de-vista econômico co-
mo do ponto-de-vista artísti-
co Zumbi só oferecia desvan-
tagens.

Do ponto-de-vista econômi-
co, era muito fácil perceber
que a peça, levada sucessiva-
mente em dois teatros, há
cerca de um ano, havia exau-
rido tôdaS as possibilida-
des de exploração comer-
ciai, e não poderia atrair, ho-
je em dia, senão escassos es-
pectadores.

Do ponto-de-vista artístico,
o espetáculo expunha-se de
saída a inevitáveis compara-
ções com a produção anterior,
dirigida por Paulo José, que
era excelente em todos os
sentidos. O honroso esforço
do Grupo de Ação deixa de
tal maneira saudades daque-
la encenação que só por abso-
luta ingenuidade os dirigen-
tes do grupo poderiam pre-
tender estar acrescentando ai-
go de nôvo à transmissão do
conteúdo da peça.

A direção de Milton Gon-
çalves — que foi um dos me-
lhores intérpretes do espeta-
culo dirigido por Paulo José,
mas que desta vez, infeliz-
mente, não está presente em

cena — é baseada numa con-
cepção geral semelhante à da
encenação de Paulo José, por
sua vez baseada na direção
original de Boal; mas falta-
lhe o dinamismo, a riqueza
visual, a leveza, a sincroniza-
ção e o bom acabamento que
davam brilho à montagem de
há um ano. E o elenco dei-
xa uma impressão profunda-
niente amadorística, princi-
palmente quando nos lem-
bramos da malícia, da ele-
gancia e da competência
profissional que caracteriza-
vam o trabalho de uma Dina
Sfat, de um Paulo José, de
um Milton Gonçalves, de uma
Vera Gertel. Praticamente,
todas as ferinas criticas con-
cebidas pelos autores passam
em brancas nuvens na gran-
diloqüente e gritada execução
do jovem elenco, que só
tem de positivo o seu eviden-
te esforço de sinceridade.
Jorge Coutinho é, nitida-
mente, o mais amadurecido
dos intérpretes, mas nem
mesmo êle consegue valorizar
pelo menos aceitàvelmente
senão algunS dos trechos a
êle confiados. As lindas mú-
sicas de Edu Lobo estão sen-
do bastante maltratadas: in-
dividualmente, o material
vocal dos intérpretes até que
é satisfatório, mas o conjun-
to das vozes, precariamente
ensaiado, prejudica-se por
vários desentrosamentos gra-
vemente comprometedores. O
melhor momento da noite, na
parte musical, é uma canção
interpretada por Maria Apa-
recida; é uma pena que o di-
retor não tivesse usado essa
intérprete, com maior fre-
qüência, nos solos de canto.

O Grupo de Ação, cuja sin-
ceridade de propósitos e se-
riedade de trabalho estão fo-
ra de qualquer suspeita, fica
nos devendo agora um tra-
balho mais original do que
êste frustrado Zumbi. Refa-
zer, numa versão piorada,
aquilo que outros já fizeram,
recentemente e diante da
mesma platéia, não chega a
constituir um programa vá-
lido para um grupo tão bem
intencionado.

Finalmente, algumas pa-
lavras sobre o titulo: por que
Arena Conta Zumbi, se a
peça não é apresentada, des-
ta vez, nem por um grupo
Chamado Arena, nem num
teatro de arena, e se não
existe, tampouco, qualquer
parentesco ideológico entre
os responsáveis pela produ-
ção e o partido político que
dirige os destinos do Pais...?
Guarnieri e Boal precisam
arranjar um outro título,
para os casos em que a sua
obra é encenada por elencos
que nada têm de arenosos...

MÚSICA
RENZO MASSARANI

Os dois departamentos do Vaticano que
supervisionam as formas de orar (confor-
me um | vespertino carioca) queixaram-se,
no princípio do ano, de que é "quase ina-
creditável" como em alguns serviços reli-
giosos se usa "música de caráter munda-
no e profano, imerecedora de um ato sa-
grado". Sobre Folcmúsica e Liturgia, jus-
tamente nestes dias a Editora Vozes pu-
blica um amplo e ponderado estudo de pe.
José Geraldo de Sousa, recolhendo e co-
mentando os elementos referentes à mú-
sica popular usada para nacionalizar a
Missa em vernáculo. Lembra êle as parti-
cipações musicais do povo na música li-
túrgica dc todos os tempos; fornece urn
completo documentário pontifício contem-
porâneo e parece concluir (o que mais in-
teressa nesta coluna) afirmando que, des-
de que a arte musical sagrada cumpra o
seu fim — glória de Delis e santif icação
dos fiéis — a Igreja "aprova e admite ao
culto divino (Art. 112 da Constituição Li-
túrgica) todas as formas de verdadeira
arte, dotadas das devidas qualidades". De-
finição admirável, que condena toda obra
criada artificiosamente com meios e ins-
trumentos populistas, que seria mesmo im-
possível classificar de verdadeira arte.
"No entanto", reconhece pe. José Geraldo,
"experiências interessantes, algumas mag-

A "MISSA" DE LACERDA
nificas, já foram realizadas por composi-
tores indígenas: Missa Bantu (A. Wals-
chap). Missa Catanga (J. Kiwele), Missa
Ruanda, (E. Byusa), Missa a Savanis (R.
Wedraogo), Missa Camercunensis (J. B.
Obama), Missa Zanáe (F. Giorgetti), Mis-
sa Sinensis (Chiang Wen-yek), Missa Na'
Lingala (J. Manila), Missa Luba (G. Haa-
zen), Missa a Pirogis, Missa Ribemba.
Obras realizadas pelos mesmos composlto-
res indígenas, ou nacionalizados".

E no Brasil? Andrade Murici, nestes
dias, cita no Jornal do Comércio, o pri-
meiro grupo de missas em português, de
autores brasileiros, criadas longe do
iê-iè-iè e das mentalidades cabeludas:
Missa a N. S. dos Navegantes (Ascendino
T. Nogueira), Missa em Aboio (Pedro Ma-
rinho), Missa a Duas Vozes (Osvaldo La-
cerda), Missa de São Benedito (José M.
das Neves), Missa da Paz (J. A. de Almei-
da* Prado), as Missas em português de
Mons. Guilherme Schubert e de pe. José
G. de Sousa, o autor da publicação acima.

A Missa a Duas Vozes de Lacerda íol
estreada nas semanas passadas em Curi-
tiba, e acaba de chegar ao Rio graças à
edição bonita e elegante dos Irmãos Vi-
tale. Lacerda é um dos nossos jovens mais
prometedores. e suas autênticas qualidades
são confirmadas também por esta impor-

tantíssima obra que se aproxima, com tan-
ta seriedade è sensibilidade, da música li-
túrgica. Na realidade, porém, três seriam
os Lacerda presentes na Missa: a) só por
poucos momentos, há as banalidades de
movimento de colcheias no órgão, do Gló-
ria: nos seus últimos compassos antes do
lento central, e nos oito antes do retorno
ao rápido; e dos três compassos introduti-
vos do Credo; b) na maior parte da obra,
há certa lembrança melódica, harmônica
e contrapontística do canto gregoriano, re-
vivido lógica e modernamente. É nessa
parte que encontrareis o Lacerda mais
inspirado, do Kyrie (com o lindo tema
Senhor, Tende Piedade de Nós) e do
Agnus Dei; c) e, finalmente — um pouco
isoladas e até contrastantes — há duas
partes nacionais; os ritmos inesperados
do Hosanna e (muitíssimo mais atraente)
o movimentar-se por terças, no Credo, de
um caipirismo lógico e autêntico, que até
chega a fazer pensar nas partes popula-
res de Bach.

Se na Missa N.° 2 — que com certeza
continuará esta N.° 1 — Lacerda resolver
manter-se inteiramente nacional, deve-
ria partir desse Credo, que cré tão profun-
da e artisticamente.

Panorama

cias letras

CRIME ENTRE CAVALHEI-
ROS — Com a sua imensa
autoridade de autor cle vá-
rias dezenas cle livros cle fie-
ção famosos em todo . mun-
do, o romancista inglês Gra-
liam Greene não hesita em
considerar seu compatriota
John Le Carré o melhor
criador cle novelas do gene-
ro- policial do nosso tempo.
Dessa opinião participam,
muitos outros críticos res-
peitáveis c, o que é mais im-
portante, o público ledor de
numerosos países, entre os
quais o Brasil. O sucesso de
O Espião que Saiu do Frio ¦
e O Morto ao Telefone re-
petir-se-á agora, sem dúvi-!1
da, com Um Crime entre Ca- •
valheiros, nôvo romance do '
escritor. Publicação da Dis- !
tribuidora Record, em tra-
dução de José Laurênio de !
Melo. ;

MATURIDADE — O plena \.
desenvolvimento das possi- -
bilidades da criatura huma- '
na é o tema tratado por '
Karl Weissmann em sua
mais recente obra: A Con-
quista da Maturidade, r;i<e a
Livraria Freitas Bastos aca- 

'
ba de lançar etn segunda
edição. O autor, pedagogo
de renome, nasceu na Aus-
tria, onde se familiarizou,
com as teorias de seu com-
patriota Zigmund Freud,
transferindo-se mais tarde '
para o Brasil, Pais onde se
sente profundamente inte-
grado. Escreveu vários livros fsóbre psicologia profunda, \
um dos quais, dedicado à'„
análise das relações entre o -_
dinheiro e a vida erótica, .
mereceu elogios, em carta,-
do próprio criador da psi-!i
canálise. n
"TEMPO BRASILEIRO" —
Sob a direção de Eduardo
Portela (o jovem critico da
série Dimensões), a revista
Tempo Brasileiro entra e .
seu quinto ano de existên-
cia, sempre mantendo a ai-
ta qualidade do conteúdo cle
seu número de apresenta-
ção. O volume ora em cir-
culação (11/12) traz farta,
colaboração cle escri tores
nacionais e estrangeiros, en-
tre os quais o filósofo euro-
peu Kostas Axelos (Inter-
lúdio), o critico de arte
Clarival Valadares (Indigên-°
cia Bibliográfica), Vamirsh
Chacon (O Caso SinyavskU
Daniel), Antônio Crisósto-
mo (Poemas) e o acadêmi-
co Adonias Filho, que com-
parece com uma novela.

SOCIOLOGIA PASTORAL —
Com o propósito de inte-
grar-se cada vez mais no
mundo moderno, a Igreja
Católica utiliza-se com fre-
qüência das conquistas das
ciências sociais, ç-'' ¦ lhe per
mit em um con
correto dos grupo
quais tem de dei
s u a assistência
Foi para êsse J.m í que se
fundou um centro de esta-
listica e pesquisas, o Ceris,
entidade que no Brasil pa-
trocina uma coleção de estu-
dos publicada pela Vozes e
cujo quarto volume acaba de
sair do prelo: a Sociologia a
Serviço da Pastoral. Seu au-
tor é o padre holandês Go-
dofredo J. Deelen, radicado
no Brasil, onde tem realiza-
do várias investigações do
campo.
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"LIBERDADE PERIGOSA"
— A paixão pela vida asso-
ciativa é uma das caracte-
risticas da sociedade norte»
americana, onde não há,
praticamente, um cidadão
que não pertença a um
partido, um sindicato, um,
clube, uma entidade quai-
quer criada com os mais di-
ferentes e por vezes estra-
nhos objetivos. Essa tendên-
cia é uma das forças da de-
mocracia naquele país, mas
é igualmente uma das suas
fraquezas, pois leva também
à existência de verdadeiros
mostrengos, como a Ku-
Klux-Klan. Bradford Smith
analisa o problema nas pá-
ginas de seu atualíssimo en-
saio Liberdade Perigosa, pu-
blicado no Brasil pela Edito-
ra Itatiaia, em tradução de
José Resende de Lima.

AVENTURAS DE SHER-
LOCK — Na Londres ao ji-
nal do século XIX. em pleno
jastígio do reinado vitoria-
no, os crimes se sucedem,
atordoando a boa sociedade,
os jornalistas e os investi-
gadores da Scotland Yard.
Por isso, Holmes e seu com-
panheiro Watson são fre-
qiientemente obrigados a
pôr-se em campo para en-
contrar a solução ãos mis-
térios que a Polícia se mos-
tra incapaz de deslmdar pe-la simples dedução. Doze
histórias de Sir Conan Doy-
le formam o volume tercei-
ro da série que a Melhora-
mentos dedica no Brasil ao
grande detective, sob o títu-
tulo geral de Sherlock Hoi-
mes. Tradução de Carlos
Chaves.
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* CINEMA NO MIS — Hoje é
dia da sessão especial do Mu-
seu da Imagem e do Som. quevai apresentar, até domingo,
o filme de Vittorio De Sica,
Humberto I).

NOVA DIRETORIA — A Fe-
deração dos Cineclubes do Uio
«le Janeiro elegeu a sua nova
diretoria, cm assembléia-gc-

je; ral realizada recentemente, o
<iue ficou assim constituída:
Kvellna Bron, Presidenta;
Tendera Margarida Vcrgnc,
Seoretária-Geral; Paulo Sérgio¦ V. . Almeida da SUva, Tesoureiro.
Qualquer correspondência pa-
ra a entidade deverá ser en-
dereçada a Teo ti ora Rlargá-
rida Vergue, Rua São Salva-
dor, 24, ap. 903.

MACHADO EM FILME —
íavier de Oliveira ou Carlos'rederico vão unir-se para n
ealização de um longa me-
ragem eni três episódios, ba-
ceados em três contes de Ma-
bado de Assis: A Cartomante,

¦_> Espelho e A Herança. En-
re os Intérpretes já escolhi-
los figuram Rubens Correia e
.eli Ribeiro. A direção musi-
al será de Dori Caími. Um
ios diretores de fotografia se-
,1 Edson Batista, revelado em

dois .festivais JB-Mesbla, com
,Vs filmes Escravos de Jó e A

í-cupa. Também Xavier de Oli-•eira e Carlos Frederico fo-•am revelações do Festival
JB-Mesbla. O filme ainda não
tem titulo e será produzido•pela Cinédia S.A. de Ademar
Gonzaga.

O AGENTE TCHECO — O
jovem diretor tcheco Václav
Vorlicek, do filme Quem Quer
Matar Jessie?, recentemente
í.vibido no Rio, está realizai.-
Io no momento Fim do Agen-
e, um policial que iem nos
irincipais papeis Jan K.iccr,

Jiri Sovák c Kveta Fialová.' obre a realização, disse Vor-
licclc: "Surgiram comentários
ie que devia ser unia Daródía
dos filmes de James Bond, o
que não é verdade, porque não
s<>ria razoável parodiar algo
<"ie os nossos espectadores sò-
rient» conhejcni «le longe. Seu

bjetivo é o «le dizer que vi-
¦ críamos muito melhor no
numlo se todos os aparelhos

. ile espionagem inventados por
uns e outros fossem elimina-
los totalmente. O herói do fil-

. uc c um homem modesto quo
s •} mete no alto jogo da pura
r v_ualidadc que desirói todo o' íistema simplesmente graças à
sua inocência, falia de conhe-
cimentos e ao seu raciocínio
humano"..

OSCAR — A United Artists
está concorrendo ao Oscar com
19 indicações correspondentes
ao lançamento de sete filmes.
São elas: Melhor filme — Os
Russos Estão Chegando; Me-
lhor ator, Alan Arkin, de O»
Russos Eslão Chegando; Me-
lhor atriz coadjuvante: Jocc-
Jyne Lagarde, de Haivai; Me-
lhor ator coadjuvante: Wal-
ther Matthau em T"m» Loura
Por Um Milhão; Melhor rotei-
ro: Os Russos Eslão Chegan-
do; Melhor história e Melhor
argumento: Uma Loura Por Um
Milhão, de Billy Wilder e I. A.
L. Diamond, e Khartoum, de
Robert Ardrey; Melhor reali-
Kação cinematográfica. em
preto e branco; Joseph La
Shelle, em Uma Loura Tor Um
Milhão; Melhor realização cm
côr: Russel Harlan, em Haivai;
Melhor música: Elmer Berns-
tem, de Haivai; Melhor adap-
tação musl.al: Ken Thorne,
em Um F ,;ivo das Arábias e
Elmer Br .ítein em A Volta
dos Sei 'Homens. Melhor
canção: ''• Wishing Doll, de
Elmer B#*isteln e Mack Da-
vid, de Hdwti; Melhor dire-
ção artística: Robert Luthardt,
cm Uma Loura Por Um Mi-
Ihão; Melhor guarda-roupa:
Dorothy Jeakins, em Haivai;
Melhor som: Robert Martin,
em Haivai; Melhor em efeitos
visuais: Haivai; Melhor mon-
tagem: Hal Ashby e J. Terry
Williams, de Os Russos Estáo
Chegando; Melhor curta-me-
tragem: The Pink Blueprint.
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JOSÉ CARLOS OLIVEIRA
O Desembargador Alfredo de Castro Sil-

veira me manda um livro e um bilhete: "Lendo
seu belo enredo sôbre Balzac e o Café, lembrei-
me ãe lhe oferecer o meu modesto Pequeno Di-
cionário Histórico —. e elucidativo de assuntos
pouco vulgares." Êle mc indica a página 55,
abro, leio: "Balzac tinha paixão pelo café, con-
siãerava-o inãispensável para qualquer esforço
mental criaãor. Descreve seus efeitos numa in-
formação em estilo militar que faria empali-
áecer ãe inveja qualquer general:— Logo que o café cai no estômago, tudo
entra em ação. As iáéias põem-se em marcha
como os batalhões áa Grande Armada no cam-
po de batalha e a batalha está travaãa. As me-
mórias se lançam à carga com as bandeiras
âesfralâaãas; a cavalaria ligeira ãas compara-
ções üesenvolve um magnífico galope; a arti-
lharia ãa lógica toma posição; sortiãas ãe es-
pírito urgem como franco-atiradores; as ima-
gens começam a avançar e o papel fica negro
áe tinta, porque a luta começa e termina numa
torrente âe água negra, como uma batalha co-
meça com pólvora negra".

PERGUNTEM AO DESEMBARGADOR
Esclareço ao Desembargador Silveira queo poema Balzac c o Café não é meu, e sim âohumorista francês Chaval. Limitei-me a tradu-

zi-lo. Ao público em geral, devo dizer que o
Pequeno Dicionário Histórico é um livrinho de-
licioso, a começar pela. ingênua paixão que le-
vou. o autor a passar mais de 50 anos lendo
e relendo livros, revistas, jornais e dicionários,
como um precursor de João Evangelista quedecidisse responder às mais variadas pergun-tas, mesmo que ninguém estivesse interessado
em lhe perguntar coisa alguma. Editado pelaLivraria São José, com 327 páginas e numero-
sos erros áe revisão que o autor atribui a "um
linotipista velhaco que recebeu 500 mil cruzei-
ros pelo trabalho", o âicionário ão Desembar-
gador Silveira já começa surpreendendo agra-
dàvelmente o leitor com esta formosa explica-
ção ão abacate:"Ora, o abacate!... Pois também tem suahistória... Seu primeiro nome era Nahútals eAchucalt. Mais tarde: âeram-lhe o nome ãe.Aguacate e Anhúacatg, e nos Estados Unidos,
por estranho que parece, deram-lhe o nome de

Advogado. Mas hoje, universalmente, ao queparece, só tem mesmo é o atual nome: — aba-cate. É a delícia ão palaãar, aliado — dizemmaliciosamente — às delícias de Vênus! É afro-
disíaco no folclore, apenas..."

Suas informações têm um sabor de compo-sição infantil, tanto quando fala no abacate
quanto ao definir o áciáo lisérgico (dietalmi-ãa): "Produz visões ãe imagens móveis em on-dulações. O indivíduo vê figuras geométricas,coloridas, calidoscópiccts. Perde a noção do tem-
po e até do próprio corpo, aos extremos da dis-sociação da personalidade! E cai! Cai para omundo cheio de estranhezas e ãe terrores, âeespectros mórbiâos, áe luzes lúc/ubres, paláciosmal-assombrados, pesadelos íerriveis, alucina-
ções e sonhos ãestruiãores. É uma espécie deópio ãos chfneses, que as infelizes áecaiâasusam e abusam".

Como se vê, entre um abacate (ou aãvo-
gaâo,..), um cafezinho balzaqueano e algu-mas gramas ãe áciáo lisérgico,'o livrinho doDesembargador Silveira haveria de ser necessà-riamente estimulante.

LEA MARIA
PICADINHO
Maria Betânia comprou um

conjunto de calça comprida-
blusão pintado por Solangc
Dias, para se apresentar no
íilme que está fazendo para a
televisão francesa. 1

Solange está organizando
para meados dc abril um
grande desfile happening no
gênero daquele <juc realizou
110 ano passado cm sua casn.
Só que «lesta vez será no MAM,
com a passarela armada deu-
tro iia sala de exposição. Na
111 e s 111 a programação, uma
mostra da vanguarda artísti-
ca com música de fundo de
Snevack — instrumentista e
executor «le ni.s próprias
músicas.

O Presidente e Vice-Presi-
ciente da L'Oreal de Paris vi-
rão ao Brasil especialmente
para o lançamento da sua fá-
brica, que será a maior de
cosméticos na América do Sul.

A Twcnty-Ccntury Fox rea-
liza hoje no Edifício Mesbla
uin desfile «lc quarenta mo-
delos inspirados na produção
de Dino «le Laurentls, A Í3Í-
blia.

Marcella Avellancda vai pa-ra Paris, acompanhando seu
marido que foi transferido
para lá. O casal morou du-
rante niuito tempo no Rio e
Marcella íêz suas despedidas
da cidade na filmagem de
Garota de Ipanema, onde fei
figurante.

Teresa Sousa Campos faz
caminhadas diárias pela
praia do Ipanema, discreta-
mente: dc maio listrado pré-
to c branco c chapéu da Ba-
hia.

• Coronel Gustavo Borges e
Sr.a reapareceram na noite,
jantando no Le Bistrô.

Em Copacabana, na Boli-
var, uma livraria lança os
cartões americanos para sc-
rem mandados nas ocasiões
as mais diversas: se sua ami-
ga fêz aniversário e você se
esqueceu, um cartão que tem
desenhado um enorme bolo
de aniversário onde se lê: "Eu
não esqueci o seu aniversá-
rio." E na página de dentro:

"O meu calendário é que pa-
rou..." Para uma pessoa doen-
te, para alguém que chegou
ou partiu de viagem, todos os
motivos são assunto nos in-
teressantes cartões. Os «lese-
nhos são aqui reproduzidos
com exclusividade numa ini-
ciativa pioneira. Fica a suges-
tão para que os nossos char-
gistas (Jaguar, Claudius, Zi-
raldo) lambem se dediquem
ao gênero.

Maria Helena Molloy lem
solteira, Moreira Alves) deixa
o Brasil, onde veio acompa-
nhada do marido e da íilhi-' nlia, Ana Cristina, para assis-
tir ao carnaval — que pulou
animadamente tôdas as noi-
tes..

Antes de embarcar para
Paris o gravador Krajcberg
deixou algumas gravuras na
Barcinski, que agora as ex-
põe permanentemente.

Soliar planeja uma ida a
Cabo Frio, enquanto em Anis-
terdã uma de suas obras es-
tá sendo muito apreciada:
trata-se de um auto-retrato.
Outro brasileiro que partici-
pa dessa mostra exclusiva-
mente de auto-retratos é An-
tônio Dias.

Rubem Braga vai inaugu-
rar no íim tio mês uma gale-
ria de arte, no hall do Tea-
tro Santa Rosa. em Ipanema.
Chamar-se-á Galeria Brasi-
leira e dela deverão constar
quadros e desenhos a serem
vendidos por preços mais
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Johririy Hallidtty ("Negro á
Negro") de E. MtteAvoy
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Os lieatlcs ("Qnntro Rapazes
nn Vento") dc Le Colas

A CANÇÃO PINTADA NA FRANÇA
Paris, via VARIG (de Celina Luz»— Os Pintores Testemunhas de sua

Época, que realizam uma exposição
anual no Museu Galliera, de Paris,
têm como característica a escolha de
um tema comum para sua mostra. O
deste ano foi a música popular, seus
criadores e intérpretes. Mais de 100
quadros, esculturas e desenhos foram
inspirados aos artistas integrados ao
movimento pelos sucessos atuais e
passados da canção francesa. Uma
pereentagem mínima de autores e
cantores estrangeiros foi incluída na
manifestação.

O quadro mais difundido e apre-
ciado da exposição foi um retrato do
cantor francês Georges Brassens, quefoi utilizado para o alfiche publlcltá-rio da exposição do Museu Galliera.

Brassens — e suas canções —, aliás,
foi o artista que mais inspirou os Pin-
tores Testemunhas de sua Época. O
único cantor que lhe fêz sombra foi
Jean Ferrat, famoso há pouco na
França e quase desconhecido no es-
trangeiro. Seus retratos e quadros
inspirados em suas canções eram qua-
se tão numerosos quanto os inspira-
dos por Brassens

Apesar de o rei do iê-iê-iê, Johnny
Halliday não ter inspirado muitos
trabalhos, o quadro do pintor Mac-
Avoy, inspirado pela canção Noir Cest
Noir, foi um dos mais apreciados da
mostra. Os Beatles inspiraram .um
só quadro, intitulado Quatre Garçotts
dans le Vent, mas êste se tornou uni
dos preferidos da imprensa francesa
e européia. O pintor foi Le Colas, que

situou os quatro cabeludos, bem ar-
rumadinhos e cem seus instrumentos
nas mãos, em plena natureza. Ou se-
ja, encarapitados nos galhos secos de
uma árvore em meio às nuvens.

O lado poético foi representado
pelo poeta Jacques Prévert. cujas su-
cessivas interpretações de Fettüles
Mortes não cansam jamais os aficio-
nados da música francesa. Prévert
é representado pelo pintor Viko, em
Montmartre, sentado num banco co-
lado a um muro onde se vêem carta-
zes de Yves Montand, Juliette Greco e
outros intérpretes seus. Ao lado, ao
longe, vê-se um varredor juntando as
folhas mortas caídas das árvores.
Bárbara, com sua figura longa, sem-
pre vestida de preto, inspirou também
criações românticas. Marie Laforêt,

mais por causa de sua beleza que porsuas canções (apesar do sucesso re-
lativo que obtém com elas), também
inspirou um quadro poético ao pin-for Capron..

Mireille Mathieu, o brotinho qus
canta com a voz (mas não com a al-
ma) de Edith Piaff, inspirou mais ca-
ricáturas que quadros propriamente
ditos. Charles Aznavour, apesar de
sua popularidade, teve uma represen-
tação pequena na figuração da can-
ção. Uma das salas do museu, con-
tendo em maioria desenhos e escul-
turas, foi inteiramente doada pelos
Pintores Testemunhas de sua Época
ao Museu da Canção Francesa. v
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Co.«ta e Silva

Uma das maiores glórias
que o jornalismo americano
pode dar a alguém é ser
capa no Time. Costa e Silva
será a capa no próximo
número da revista, num de-
senho de Glauco Rodrigues
— que recebeu 2 mil dólares
pelo seu trabalho — tendo a
Bandeira N a c io n a 1 como
fundo. Quem já viu, diz ser
uma capa pop.

Um sapato
o F re.«i(lente

A fábrica Samello, que cx-
põe na Feira do Couro em
São Paulo, batizou de Gold
Une (Linha Ouro) o sapato
feito especialmente para o
Presidente Costa e Silva usar
no dia da ' 

posse. Fazendo

blague, um politico da opo-
sição sugeriu que se rebati-
zasse o sapato de Hard Line
(Linha Dura).

Bagagem

Nas malas que o Presiden-
te Castelo Branco prepara
em Brasília, duas constan-
tes: os ternos escuros e os
embrulhos todos feitos em
papel côr-de-rosa.

Posse

A semana próxima será
marcada por uma intensa
movimentação das Embaixa-
das para a posse cio Maré-
chal Costa e Silva. A Eir.bai-
xada da China convida para
a recepção que oferecerá em
seu palacete na Rua São Cie-

mente, ao Vlce-Ministro de
Relações Exteriores da Chi-
na, Sr. Sampson Shan,.
enviado especial de Formosa
à posse de Costa e Silva.

Trajes

José Ronaldo faz o vestido
de Dona lolanda Costa e Sil-
va para o dia da posse; Zuzu
Angel, o do resto da família:
leda Ramos Barbosa, Iaiá
Rodrigues, Marlene Silveira e
Leda Castro Neves. Ontem,
por coincidência, tôdas se en-
contraiam à mesma hora 110
atelier.

Revistas

Alex Raymond, autor de
Flash Gordon, que íêz mais

previsões do que Júlio Ver-
.ne, terá sua. primeira histó-
ria publicada na revista Ga-
lileu que a Editora Brasil-
América lançará nos próxi-
inos meses.

Adolfo Aizen, pioneiro da
história em quadrinhos no
Brasil, vai editar uma revista
modernissima de e sôbre his-
tória em quadrinhos, seme-
lhante à GiffWijf francesa e
à Linuas Italiana,

Semana Santa

em Brasília

As cerimônias litúrgicas da
abertura da Semana Santa
em Brasília serão realizadas
ao ar livre, na fonte sonora
luminosa dos jardins da tôr-
re de televisão local.

De ônibus e camelôs

Na chuva que caiu terça-
feira sôbre a cidade, os mais
temerosos de uma gripe pa-
rece terem sido os ônibus elé-
tricôs. Todos os ônibus que
fazem ponto final na Aveni-
da Erasmo Braga foram reco-
lhidos ao chegar no Largo do
Machado. Sem satisfação, sem
dinheiro de volta. Debaixo da
chuva mesmo.

Apesar de tôdas as proibi-
ções, ontem ao meio-dia con-
tavam-se quinze camelôs nas
duas quadras que vão da Rua
1.° de Março à Avenida Rio
Branco, que já está sendo co-
nhecido como trecho do üíer-
cado Persa.

"Satíricon 67"

Carlos Hugo Christensen,
muito eitusiasmado com as

acessíveis. Scliar será o pri-
meiro artista a expor e logo
depois João Henrique, um
pintor nôvo.

Jaguar, sob a desculpa de
que está ficando mai.s conhe-
cido como festeiro que como
humorista, afirma categórico
que não dará mais baile de
Aleluia. Agora quem sabe dis-
so é Albino.

Jorge lien, a «iúcinia grava-
ção nos Estados Unidos de
Mas que Nada. Perguntado
sobre êsse sucesso o cantor
responde modestamente com
o nome tia música.

Madame Campos, depois de
grande sucesso com sua linha
ne cosméticos na Europa, es-
tara de volta sábado próximo.

SÃO PAULO

EM DIA
A coleção da Maison We-

be, do figurinista Paul Big-
non, está fazendo sucesso
em São Paulo; a Fábrica To-
niaso já assinou contrato
para mandar vir da França
os croquls.

Jorge tle Amoroso Lima,
filho de Alceu (Tristão: tle
Ataide), sofreu grave aci-
dente na Via Anhangucra;
seu estado a i 11 tl a inspira
cuidados.

Noite elegante, segunda-
feira, quando Francisco
Scarpa recebeu a alta-ro-
cia da paulicéia. Depois do
jantar, Patsy, uma das me-
lhores hostess de São Paulo,
levou os amigos ao terraço
recém-decorado em estilo
Napoleão. Entre os presen-
tes, June e Jorge Arruda,
Ester e Ademar de Almeida
Prado, Germaine e Honório
Penteado, Silvia e Trajano
Pupp Neto, Aliei e Luís
Eduardo Campeio. Várias

pessoas que vinham do con-
certo no Municipal, chega-
ram mais tarde, em vestido
longo. As conversas giraram
em torno da saída repenti-

. na do Coronel Fontenele.

reações dos críticos ao seu úl-
timo íilme O Menino e o Ven-
to, baseado 110 conto O Ini-
ciado no Vento, de Aníbal
Machado, tem como próxima
realização, Satiricon 67,
transposição para os dias
modernos do clássico de Pe-
trõnio. "Relendo o Satiricon
— diz éle — surpreendeu-me
n semelhança da vida das
classes privilegiadas daquela
época com a das atuais, as
condições sócio-econômicas
da sociedade de Petrônio, e os
problemas que elas desenca-
deavam encontram um gran-
de paralelo com os que impe-
ram nos dias modernos."
Christensen iniciará as fil-
magens de Satiricon 67 em
principio de abril, quando,
também, deverá estrear O
Menino e o Vento, cujo pro-
tagonista, Luís Fernando Ia-
nelli, é apontado como revê-
lação por seu trabalho como
Zeca da Curva em O Menino.
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A típica silhueta Venet 6?

VENET:
EQUILÍBRIO
DOS
CONTRASTES

FOTOS ENVIADAS POR CELINA
LUZ — PARIS — VIA VARIG

Com Cardin e Courrèges à parte,
Philippe Venet continua na vanguar-
da da moda francesa. Êle — que este-
ye no Brasil em 1965, na última FENIT
— consegue a um só tempo ser sóbrio
e dinâmico, extravagante e moderado,
fazendo com que a mulher ora se
transforme numa sofisticada figura
de salão, ora numa silhueta esvoaçan-
te e incrivelmente colorida.

Estampados gigantescos, bainhas
20cm acima dos joelhos, mantos pe-
sados — mas nunca deselegantes —
vestidos de voile, linhas retas (que
guardam a feminilidade), bordados

preciosos e saias-culote, dentro do que
manda o figurino, são sua marca re-

gistrada, e, combinados, dão o tom que
só Venet é capaz.

Loucuras êle também as faz, mas
sabe ser clássico quando a situação o
exige. O branco é sua paixão, os deta-
lhes o fascinam e as cores fluorescen-
tes são usadas em seus vestidos de
noite em rosa-brilhante, verde-ácido
ou laranja.

Sua coleção é variadíssima, mas
ao primeiro olhar é fácil dizer com
convicção "este é um Venet".

GILDA CHATAIGNIER
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Coloridos loucos e saias curtas tèm o seu lugar

?Jf-

m!B___v___\\\\__\\_^^^KÊm ll tm ________ I* ^B BB

A Operação-Paraíso teve origem .nos parágrafos
do Gênesis e ainda hoje é assunto, principalmente
em se tratando do discutido fruto proibido. Mas a
realidade desmente o ceticismo da música que iala
através da voz rouca de Jorge Veiga, que "a história
da maçã é pura fantasia". Domingo vai chegar e
você vai tomar conhecimento com o indo proibido,
de procedência carioca, que vai dar multo o que falar.
Por. enquanto, a noticia é na base do suspense, mas
podemos adiantar que é colorida, picante, 'moderna,
nos melhores moldes europeus. A própria Cleópatra,
mestra no assunto charme, já tirava partido de pro-
dutes semelhantes, e os resultados eram bem po-
sitivos.

Se você está curiosa, vá domingo às 12 horas
no Castelinho, conhecer o fruto proibido, que é para
usar e não para comer. Um conjunto de DixielanÜ,
& caráter, animará a festa, que terá sem dúvida al-
guma um sabor muito especial.
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SÁBADO SERÃO SORTEADAS
AS BOLSAS JB-PUC-COBAL

Sábado é dia do sorteio das 3 bôlsas-de-estudos
do Curso de Preparação para o Lar JB-PUC-COBAL,
às 15 horas na sede do curso, na Rua Humaitá 170
esquina com Rua Miguel Pereira. Todas as leitoras
inscritas para o. sorteio estão convidadas a compa-
recer e também aquelas que se inscreveram indepen-
dente das bolsas. O curso, que terá uma duração de
16 semanas, terá inicio na própria tarde de sábado,
fazendo parte do currículo, entre outras matérias,
decoração, corte e costura, Puericultura, culinária,
economia doméstica.

e noite assimétrico

''_WW^!ÊÈÈ&_Z-rtS^<vttÊÈÈ____U
¦"'*¥? "'' ':______MÊ_____ÊBÊ__.

¦ t______l__W^m__W ______

^ípíí. »*«»&&?**"*-: '¦¦¦¦

%¦ w
¦¦;¦¦:¦•¦ ¦z..mymmm8Ê$MMúzzy -j

w.. mãm________\___\w_\\\\ _______

Leila Russell ê quem lidera o Servi-
Fatie, pioneiro do gênero no Brasil

SECRETÁRIA .
TELEFÔNICA
ATENDE 24
HORAS POR DIA

— Linha não tem! O ra-
mal está ocupado! Não pos-
so anotar recados! Queira
ligar mais tarde que o Sr.
Fulano não está.

Com essas e outras, repe-
te-se o drama cotidiano do
Rio de Janeiro, Cidade asso-
berbada em enchentes e ca-
1 a m'i dades telefônicas. É
mais fácil ter um contato
pessoal com determinada
pessoa que se procura do
que falar com a mesma pelo
telefone. A falta de apare-
Ihos se associa ao problema
de ausência total de linhas,
recados se perdem no ar,
acumula-se mau humor e
muitas oportunidades de ne-
gócios se vão por água abai-
xo.

Pensando nisto tudo íoi
que o casal Eric Russell se
propôs a criar o Servi-Fone
— Serviço, de Recados Tele-
fônicos — baseados nos con-
gêneres que já existem na
Europa e nos Estados Unidos,
neste último, por incrível
que pareça, desde 1914.

Leila Russell, que está li-
derando a parte promocio-
nal da firma, esclarece que
se trata de um serviço que
funciona como uma verda-
deira secretária, pois há
uma e q u i p e de dez moças
trabalhando com revezamen-
to 24 horas por dia .

— Elas anotam toda es-
pécie de recados, marcam
entrevistas, cuidam dos ne-
gócios quando o cliente está
viajando, auxiliam em qual-
quer emergência mesmo de
ordem pessoal e podem mes-
mo acordar o assinante em
hora específica. Isso é pos-
sivel graças a uma extensão
direta do aparelho com a
nossa mesa telefônica, que
funciona nas horas solicita-
das de acordo com as neces-
sidades de cada um. Um si-
nal combinado significa que
o cliente no momento não
quer interferência no telefo-
ne e os atendimentos são
feitos segundo as vontades
expressas do interessado.

A firma Servi-Fone foi
inaugurada na semana pas-
sada, funcionando no Centro
da Cidade, e em breve —
provavelmente em julho —
vai atender também a clien-
tes que não possuem tele-
fone.
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DÉ C OR
CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forraçãò: aula» em pequenos grupos.

LA ESPECIAL r- TAPETLON
Rua Toneleros, 356 - Tel.: 37-5917 - Guanabara
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(GALERIA DE5
ARTE MODERNA)

REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS

Consulta do Decoração (em sua casa):  NCr$ 25,00
Curso de Decoração, completo (também à noite): NCf$ 50,00

INSCRIÇÕES ABERTAS - Tel.: 47-2945

STUDIO DE DECORAÇÃO DE INTERIORES
R. Sousa lima, 363 - C/03 — Tel. 47-2945

Ba
tfats

Artigos de Mário Barata, Flávio de Aquino, J. R.
Teixeira Leite, Clarival Valladares, Sérgio Ferro,

Frederico Morais, Antônio Bento, Marc Berkowitz
e Mário Pedrosa.
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Panorama

do teatro

"SAÍDA" ADIADA — Foi
adiada para sexta-feira da
próxima semana, dia 17, a
estréia de A Saída, pelo
Amor tle Deus. Onde Fica a
Saída, que o Grupo Opinião
vinha anunciando para o
dia 14.

* * «
BELAS-ARTES E CÕN-

SERVATÒRIO — Segunda-
feira, por ocasião da aula
inaugural no Conservatório
Nacional ãe Teatro, -joi ofi-
cialmente lançada wíjfôj
campanha âe colaboração
entre os alunos ão Com-eg-
vatório e os ãa Escola Na-
cional de Belas-Artes. qniaexposição de trabalhos dos
alunos do Professor Ónofr.c
Penteado, da ENBA, foi.inaugurada no saguão do.
CNT, e os alunos dos dois
educanãários realizarão em
conjunto a programação tít.
sua Semana do Calouro.

9 V *

VILLON REINICIA VA-
MOS AO TEATRO — Andr»'.
Villon recomeçou, por conta»
própria, a campanha Vamos
ao Teatro. No final de cada
sessão de Mulher Zero QuU
lômetro, o ator se dirige ao
público, solicltando-lhe que
comente e recomende, entre
os amigos, coiegas de traba-
lho etc, quaisquer espeta-
culos que lhe tenham agra-
dado. Parece que o exem-
pio de André Villon será se-
guido, nos próximos dias.
ppr outros artistas, entre o •-
quais Raul da Mata, <juô
participa do elenco de Fa-
mília até Certo Ponto, no
Teatro Serrador.

« « »
TEATRO PARA SEMANA

SANTA — Jú está sendo en-
saiada, por um elenco de
cêrca âe trinta pessoas, a
peça ãe J. Romão ãa Silva
intitulaâa A Mensagem do
Salmo, que será levada du-
rante a Semana Santa no
Teatro Carlos Gomes. O es-'
petáculo está senão dirigido
por Alão Calvet.

fr « *
BRUXA RAPOSA CONVI-

DA — Acusamos recebimen-
to do seguinte convite: "A
Bruxa Raposa aguarda você
e seus amigos, e inimigos
também, para assistirem i.
sua atuação no espetáculo
de bonecos de Uo e Pedro,
O ôvo ãe Ouro Falso. Aten-
ciosamente, (ass.) B. Rapo-
sa. P.S I — Peço, encare-
cidamente, não baterem pai-
mas para a Fada das Gali-
nhas, que é minha rival.'
P.S. II — Teatro Pax, Rua
Visconde de Pirajá, 351, tel.:
27-2230". Este original con-
vite significa que o espeta-
culo de bonecos de Uo Kru-
gli e Pedro Touron transfe-
riu-se do Teatro Princesa
Isabel, onde -vinha sendo
apresentado, para o Teatro
Pax, onde poderá ser visto
aos sábados e domingos, às
17 horas.

« ? *

MARIONETES E FANTO-
CHES — Camélia e a Fera
é o próximo espetáculo ão
Teatro âe Marionetes e Fati-
toches' ão Parque âo Fia-
mengo, estreanâo domingo,
às 16h30m, no teatrinho à
altura âa Praia âo Flamen-
go, 300. Como ãas outras
vezes, o teatro continuará,
recebenão, em caâa sessão, \
grupos áe crianças âe orja-
natos. Em vista âa granáe
procura, na temporada pas-
sada, é conveniente que os
responsáveis laçam suas re-
servas com antecedência,
pelo telefone 27-6251.

* * »
"ZUMBI" DO GRUPO DB

AÇÃO — Está em cartaz no
Teatro Carioca, numa apre-
sentação do Grupo de Ação,
a peça de Guarnieri e A.
Boal com música de Edu
Lôbo, Arena Conta Zumbi.
O grupo é aquele mesmo que
apresentou Afeínórias de um
Sargento de Milícias, em no-
vembro do ano passado. A
direção do espetáculo está
a cargo de Milton Gonçal-
ves, a direção musical é de
Abel Silva e no elenco, for-
mado só de negros, estão:;
Jorge Coutinho, Ester Mel-
linger, Procópio Mariano,
Maria Aparecida, Haroldo
de Oliveira e Carlos Ne-
greiros.

NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIASB
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AGENCIA- DO
JORNAL DO BRASILna

PENHA
PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA PLINIO DE OLIVEIRA / 4Í-M
DAS 8,30 AS 17.30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 AS ll HORAS.
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Sonho dos IS Atum", de Vergar

VERGARA PREMIADO —
O primeiro prêmio de pintu-ra (1 milhão de cruzeiros)
no I Salão Nacional de Pin-
tura Jovem, em Quitandi-nha, foi levantado por Car-
los Vergara com seu traba-
lho intitulado Sonho dos IS
Anos. O segundo prêmio do
pintura coube a Cristina J.
Franco, enquanto que os de
desenho e gravura foram
dados a Regina Váter e Al-
ceste Tarabini Castellani.-
O júri, cdntltuído por Galu-
so Rodrigues, Lazzarinl e
Percy Deane, concedeu ain-
da medalhas c menções hon-
rosas. Para a Semana Santa,
o Hotel Quitandinha pro-
gramou uma exposição dos
Pequenos Pintores de Ma-¦riana, cujos trabalhos fo-"'ram vistos na Galeria Goel-
di no fim do ano passado.

DUPLA NA G-4 — Desde
ontem a Galeria G-4 está
apresentando uma exposi-
ção de desenhos de Antônio
Manuel e colagens de Vítor
Décio C erhard. Ambos estes
jovens artistas estiveram
presentes, com seus traba-
lhos, à Bienal da Bahia.

DOAÇÕES AO MAM — O
Museu de Arte Moderna te-
ve seu acervo acrescido com
a doação cle três gravurasda artista chilena Maria Es-
ter Ballivian e uma niinia-
tura dc Ernardo Morais eSilva, de 9x5 mm., focali-
zapdo a fachada do Museu.

ALELUIA DAS ARTES— Êste é o título âa lesta
i)ue a Galeria Guignarâ;de
Belo Horizonte, vai reali-
zar no Sábado de Aleluia,
dedicado a artistas plásti-cos, de cinema, teatro, tele-
visão, escritores etc. Será à
fantasia e haverá prêmios
para as melhores. Artistas
do Rio e de São Paulo serão
convidados. Segundo nos pa-rece, é a primeira vez queuma galeria de arte faz pro-moção dessa natureza noBrasil. O baile será realiza-
do no próprio recinto da ca-
sa de arte.

SINAL DOS TEMPOS —
As fábricas da Oca existen-
tes no Rio, em face da crise
dc energia elétrica, estão
sendo transferidas para Ja-careí, em São Paulo. É comtristeza que registramos êstefato, porque tememos queoutras indústrias adotem
procedimento semelhante
com prejuízos para a econo-
mia da Guanabara. Não éà toa que já corre pela ruaum muito significativo sio-
gan turístico: "Conheça oRio enquanto êle não desa-
parece."

ARTE CEL1NA _ Recebe-
mos do Diretor-Presidente
da Galeria de Arte Celina,
âe Juiz de Fora, uma cariaem que jios sugere a ida doResumo âe Arte JB àquela
Cidade em maio, quando se-. rão comemorados os 117anos de fundação da cha-mada Manchester Mineira.
O problema ê complexo masnao impossível, e vamos es-tudá-lo. Mais adiante decla-ra que a galeria está à dis-
posição dos artistas cario-cas. Para entendimentos di-retos, o endereço da galeriae Galeria Pio X, nP 8.

PARIS — a Bienal dos
grandes contemporâneos íoiInaugurada em presença doSr. Fornari, Embaixador daIu-Uia. Foi organizada naGaleria Bernheim em Parisem benefício dos flagelados
de Florença e de Veneza.
Ela reúne telas como o Bo-niment, de Van Dangen (de1903), paisagens de Dunoyer
de Segonzac, Térechkovitch
Planson, Commère, Des-
noyer, Fontanarosa, nature-
zas mortas de Chapelain-
Midy, Brayeiyde Waroquier, -
uma fábula dc La Fontaine
por Chagall, um retrato porGoerg, telas de artistas de
Munique e desenhos de es-
cultores. Foi prestada ho-
menagem a Henri MatKse
com uma grande tela querepresentava um buquê de
anémonas diante de uma
janela aberta em Nice, em1924, e um conjunto de de-
senhos de rostos de mulhe-
res, ora modelados, ora de-senhados com um traço fir-
me e preciso, uma odalisca
e o retrato do professor Le-riche.

Ern

psicanálise,
censura é a

função
mental que

permite
p recalcamentoí s. FREUD
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UMA
DEPARTAMENTO DE PESQUISA

VEUÍA
Em 1967, quando o homem dá voltas no céue se prepara para a conquista de outros plane-tas, uma das mais velhas instituições do mun-

do — a censura — ainda consegue se armar elutar com grande vigor.
•Do dia em que surgiu — ninguém, sabe

quando — até hoje, ela tem recebido'toda es-
pécie de insultos e uns raros sinais de apoio que,no entanto, parecem falar mais alto que o pro-
gresso da ciência ou as conquistas da técnica.
Sempre olhou com rancor para as coisas pionei-ras: o primeiro papiro desagradou ao faraó, o
primeiro jornal foi apreendido pelo rei', o pri-meiro livro caiu nas garras do índex, os primei-ros filmes sofreram com as ligas de decência.

Ninguém se atreve a defendê-la e, no entan-
to, ela está mais viva do que nunca. Quais asrazões desta saúde anormal numa velha de ida-
de milenar?

O PRIMEIRO EXEMPLO

Embora gregos e romanos tenham censura-
do obras de arte ou discursos políticos, a idéia
moderna de censura é muito posterior a eles.
Censor, entre os romanos, era o juiz encarrega-
do de fazer o censo. Foi através da Igreja que a
palavra ganhou o significado atual.

A censura como movimento organizado éum fruto da Inquisição. A Bíblia (Atos, XIX,
19) já dera o exemplo, falando da repressão a'certas obras subversivas, contrárias aos ensina-
mentos de Jesus. A proibição de livros pela Igre-
ja data de 1050. Neste ano foram condenadas asobras de Béranger de Tour, seguindo-se Abelar-
do (1200), Scotus Erigena (1225), Wycliff
(1387) e Huss (1415). Mas tôdas estas obrasesperavam o aparecimento de um organismo po-deroso que centralizasse e regulasse as proibi-ções. Em 1562 surgiu o Index Librorum Prohibi-' torum e o ambiente era dos mais carregados.

Reformistas e contra-reformistas brigavam comviolência. A invenção da imprensa, colocando àaltura da plebe os temas que os eruditos dis-cutiam, foi uma praga suplementar. Reformis-tas e contra-reformistas, e depois calvinistasorganizaram suas próprias listas de livros proi-bidos. Vista de hoje, a confusão da época eraabsoluta.
Naqueles' anos sombrios e radicais, quandoTorquemada foi capaz de entrar para a His-tona por ter queimado seis mil livros em Sala-manca, um bom cristão. estava proibido de lerRabelais, mas podia instruir-se com Montaigne.Três séculos depois, um bom católico podia lerRabelais, mas não Montaigne. Era muito difi-cil adivinhar o critério da proibição e mesmoboje, quando a censura fala em moral e bonscostumes, é capaz de cometer os enganos mais

grosseiros e fechar os olhos a qualquer provacontrária aos seus critérios. É um dos seus maisvelhos vicios: religiosa a princípio, política mais
tarde, oficializada e policial nos nossos dias, a
censura pocle dar-se ao luxo de desprezar' odiálogo.

DIABO, JAMAIS

Mas nem sempre foi assim. Durante os sé-
culos XVIII e XIX a pena de alguns dos escri-
tores mais mordazes ridicularizou os censores
e conseguiu mudar muitas de suas decisões.
A decadência da censura se tornou mais evi-
dente a partir de 1900. Nos Estados Unidos, que
passam por ser o melhor exemplo de democra-
cia moderna, ela simplesmente não existe.

• Foi o cinema que provocou as primeiras al-
terações. A partir de 1920, quando as grandesvamps exibiam seus decotes e o culto ao di-
nheiro e ao luxo chegara ao auge, uma multi-
dão de americanos se organizou em ligas de de-
cência para controlar o pudor dos novos filmes.
Oficialmente, o Governo jamais deu um passoa favor destas ligas, mas os próprios produto-res tiveram que criar um código particular —
o Código Hays — para controlar a produção.Êste código proibia, entre outras coisas, o uso
de certos termos fortes (diabo e gravidez, porexemplo) e a propaganda do mal pela tela.
Não foi oficialmente rejeitado, mas hoje em dia
todos se riem dele, do contrário não teria sido
possível o aparecimento de certos diálogos («mãe áêle é uma porca que deu à luz na sarjeta,
no filme Herança áa Carne, 1961) nos moder-
nos filmes americanos.

O que há de muito grave na censura, se-
gundo a opinião geral, ocorre no momento em
que ela passa a fazer parte das funções do¦ Estado.

BONS E MAUS

Segundo êste critério, as censuras de todo
o mundo se dividem em boas e más. Mas tam-
bém nisso não há acordo. Comparada com a
censura brasileira, por exemplo, a francesa é
magnífica, mas quando proibiu A Religiosa uma
onda de indignação caiu sóbre ela e André Mal-
raux, Ministro da Cultura, foi chamado de "fas-
cista imbecil". E a censura dinamarquesa queé, como a dos países nórdicos em geral, uma das
mais abertas do mundo, recentemente proibiua circulação do livro \Histoire â'0, de Pauline
Reage. É que na Dinamarca qualquer livro
pode ser publicado desde que traga o nome do
autor, e Páuline Reage é pseudônimo que o edi-
tor francês, Jean-Jacques Pauvert, está proibi-
do por contrato de revelar.

Oficializada em quase todos os paises, a
censura gerou seus inimigos, que passaram a
combatê-la em sistema. Em Paris funciona o
Congresso para a Liberdade da Cultura, queedita mensalmente uma revista (Censure con-
tre les Arts et la Pensée) onde estão registra-
das as proibições em todo o mundo.-Através dela
verificam-se os critérios infinitos das censuras.
No Canadá, proíbem Hiroxima meu Amor, su-
cesso em todos os países do mundo; em Cuba,
Lola — um filme poético — não ganha o selo
de boa qualidade; na Colômbia, uma relação
mostra os cortes impostos a vários filmes e pe-
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HISTORIA
ças teatrais; na Inglaterra, a peça Saveã, de
Edward Bond, não pocle ser montada pública-
mente; a censura do Panamá cortou trechos cle
Mondo Cane e Ontem, Hoje e Amanhã; na Po-
lônia, o escritor Stanislaw Mackiwicz é proces-
sado por ter escrito artigos na revista Kultura,

de P_*.ris; e na Rodésia, o Governo de lan Smith
determina que quem fôr surpreendido "ouvin-
do uma transmissão radiofônica subversiva"
difundida por país limítrofe à Rodésia, será con-
denado à multa de 500 libras ou a dois anos de
prisão.

De algum tempo para cá, a revista paroucle publicar notícias sobre os países que ela con-
sidera mais intolerantes em matéria de censu-
ra, como a Espanha, Portugal e União Soviética.
Não podia gastar tanto espaço com proibições
diárias.

NÓS TAMBÉM

A pergunta quanto ao Brasil seria esta:
será que a nossa censura age bastante bem
para ser citada pela revista? Em outras pala-vras, a Europa se curvaria diante do Brasil
mais uma vez — também nesses assuntos?

Pelos exemplos da censura brasileira, a
resposta é negativa. Ela parece trabalhar paraincluir o Brasil no grupo dos fornecedores de"material excessivo" da revista. Quando foi cria.
da, em 1924, era censura prévia, a cargo da Po-
lícia, e em 1932 passou ao Ministério da Educa-
ção. A ditadura do Estado Novo, porém, devol-
veu-a à Polícia e de lá ela até hoje não conse-
guiu sair, apesar das várias campanhas quevêm sendo feitas.

Um relatório sobre as atividades da cen-
sura precisaria de um livro inteiro. Entre os
seus episódios mais recentes estão a proibição
de peças como O Berço do Herói e O Vigário
(esta última porque contrariaria os sentimen-
tos cristãos do povo), as incursões policiais à
cata de livros, a proibição de O Casamento, de
Nelson Rodrigues, os cortes nos filmes Viridiana
e O Silêncio, a interdição de quatro anos, im-
posta a Os Cafajestes, os cortes nos filmes bra-
sileiros Menino de Engenho, Noite Vazia, O Pa-
dre e a Moça e Opinião Pública. Recentemente
fêz uma concessão: não cortará filmes para os
cinemas de arte (há uns dez ou doze deles em
todo o País) e lá a "chamada ciasse intelec-
tual", na expressão do Sr. Romero Lago, po-dera vê-los na íntegra. É o mesmo Sr. Romero
Lago, censor, quem declara, com toda tranqüi-
lidade, que o importante para êle é a mensagem
do filme e que além disso, "o individual não
pode prevalecer sobre o coletivo".

Falar da censura, em 1967, é relembrar quehá mil assuntos mais importantes e que muitas
vezes a censura implica abertamente com eles.
Mas estes assuntos não desaparecerão por causa
da censura. Se as obras de Sade, Joyce e Marx,
ou os filmes de Bunuel, permanecem e conti-
nuam discutidos, em compensação não há um
único censor que tenha passado à História.
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COLE E SILVA FSLHO
apresentam no

TEATRO CARLOS GOMES
a super-revista

D» '.» al» 5.'-feira:

Pollrc.ia: NCrS i,00
Est. o bale: NCrS 1,00
Às 6as., sibs., dcmgs.:

Pcltrona: NCrS 3,00
Est. • bale: NCrS 1,50

DE COSTA A' COISA VAI
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S da Ãngoio Romero, Ccló o Silva Filho, com um grando elenco •
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«iu(irciosos strip-teases
Diariamente as 17h30m.— 20h — 22h

(inclusive segundas-feiras)
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Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS

o GRUPO DE AÇÃO apresenta
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c!e Augusto Boal e Guarnieri
U com: Jorge Coutinho, Estor Mellinger, Procòpio Mariano • outros:
Í« Música: Edu lôbo — Direção: Milton Gonçalves _

Hoje, às 17 e 21h30m — Reservas: 22-6609 ffl
TEATRO CARIOCA - R. Senador Vergueiro, 238 B
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B VAN JAFA (C. Manhã) — "Um dos espetáculos mais

M

3 iua
B
B
B
ei
B
B
B

expressivos da temporada" _
f i 5CRIADAS

com: frico Freitas, Carlos Vereza e labanca. O
Direção do Marlim Gonçalves jj

_. Cenário e figurinos de Roberto Franco B

g no TEATRO DE BOLSO - Hoje, às 16h30m e 21h30m ¦

83 Praça General Osório — Ipanema M
*j Refrigeração perfeita — Res.: 27-3122 B
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^DEFINITIVAMENTE SÓ ATÉ DIA 12 a

ii IMPRORROGÁVEIS
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com SOM 3
Volta hoje às 17h e 21h30m
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§ TEATRO PRINCESA ISABEL - Reservas: 37-3537 B

•aBHHEEHHEHEBnHHEnBBBHBHBBBnBBBBBBBBBBBBBBft?
_,*JBBB»H0BBBaBPIBBSf3BnaiHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBg
o O Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria jj

de Educação e Cultura, convidou |

I"aii nuc nriíriA nc nncDDA" 1
i
ÍS
Hi
H
IS
n
B
Si!
Bu»

'OH QUE DELICIA DE GUERRA'
pata participar dos festejos de inauguração do

Teatro Castro Alves de Salvador
Hoje e amanhS não haverá espetáculo g

OH OUE DELÍCIA DE GUERRA" voltará ao cariai do ¦

Teatro Ginástico, dia 11 às 20 • 22h30m B
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Figueiredo Magalhães,
j|Sj 286 — Sobreloja Cine

Condor-Copa
HOJE, ÃS 22 HORAS - RES.: 57-6651
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ESTUDANTES

NCR$ 2,50

"DE BRECHT A
STÂNISLAW PONTE PRETA"

"FESTIVAL DA BESTEIRA"
com Aldo de Maio, Camila Amado, Jaime Barcelos e Milton Carneiro

Oir.: Antônio Pedro — Música: Roberto Nascimento
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NÕVO -
REPERTÓRIO

SOMENTE 10 DIAS

ROS
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BÂ DE OURO I

de Herminio Bello de Carvalho

HOJE, AS 21H30M 5
B

TEATRO JOVEM - P. de Botafogo, 522 - Res.: 26-2569 n
B
B
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| ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA 58 TEMPORADA DE GALA 1967 I

Agora em T EMPORADA POPULAR
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do Edgard G. Alves
Dir. Floriano F_Íssal

Sete meses cm cena em 65/66

U «om: ANDRÉ VILLON, DAISY LUCIDI,
LUIZ CARLOS DE MORAES, AGMES

PREÇO ÜNICO:

NCR$ 3,00

FONTOURA, AYRTON VALADÃO

HOJE, ÀS 16 E 21 HORAS
no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721
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Comunica aos estudantes, funcionários [*
bancários,
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OFICINA
públicos, bancários, comerciários e 13
entidades sociais que já se encontram n__anaua

a
ia

ã venda na bilheteria do

MAISON DE FRÂlke
os lotes de ingressos, com 50% de abatimento, para
"QUATRO NUM QUARTO",

J|. a comédia soviética mais carioca do mundo.
° Próxima apresentação do OFICINA — amanhã
¦"
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POMBOS DE OURO PRETO
TEXTO E FOTOS DE MATJR1LIO TORRES

Estréia, AMANHÃ, às 21h)5m — Reservas: 52-3456
TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado
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| GINÁSTICA FEMININA 1
I DANÇA MODERNA I

•> H

5 TURMAS INFANTIS (3 a 10 anos), PRINCIPIANTES 5
| e ADULTOS Diariamente, das 8 às 20 horas _
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| TEATRO SERRADOR - Ar refrigerado §
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B RENATA FRONZI RUBENS DE FALCO RAUL DA MATTA ¦
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Avenida Copacabana, 928 — Cobertura

apresenta
FESTIVAL DE TEATRO DE COMÉDIA

Desamparados descie que
morreu a sua protetora — Do-
aia Marilnha Vieira, uma ve-
lhinha cie cabelos brancos e
¦modos mansos, que gostava
muito de pássaros —, os pom-
binhos de Ouro Preto 'estão vi-
vendo como podem, abrigando-
se, quando chega a noite, nos
espigões e beirais-de-cachorro
das antigas casas coloniais de
Vüa Rica. Para eles, acostuma-
dos, geração após geração, a
receber o alimento diretamen-
te das mãos de sua antiga ben-
leitora, a sobrevivência é hoje
lima dificuldade séria: de re-
pente, os pombinhos viram-se
obrigados a cavar duramente o
seu pão de cada dia, proble-
ma que resolveram através do
expediente de visitar clandes-
itinamente as galinheiros e
quintais da Cidade, onde as
galinhas, embora a contragos-
to. dividem com êlss as rações
que recebem.

Postos írente a írente, com
as durezas da vida, cs pombos
de Ouro Preto estão começai.-

do a desaparecer, e já não mali
improvisam, sobre os telhados
do casario barroco, suas ale-
gres revoadas ao anoitecer, coi-
sa que é motivo de tristeza pa-
ra cs ouro-pretanos: em defe-
sa dos pombinhos, os morado-
res da cidade resolveram ape-
lar para as autoridades públi-
cas, às quais pedirão a cons-
trução de uma habitação cole-
tiva para as avezinhas, além
do contrato de um velho tra-
tador, que alimentaria os pom-
bos na calçada da Praça Tira-
identes onde o.s bichinhos se-
riam acostumados a descer to-
dos os dias.

A idéia ganhou a adesão
entusiástica das crianças de
Ouro Trêto. Esta semana, elas
vão iniciar sua própria cam-
panha pela proteção aos seus
amiguinhos, enviando ao Pre-
íeito da Cidade e — sendo pre-
ciso — ao Governador Israel
Pinheiro um abaixo-assinado
que pedirá, uma lei especial pa-
ra proteger os pombinhos. A
pcpulação-mirim. de Vila Bi-

ca vai protestar também con-
tra quem mata, com espingar-
da ou estilingue, os pombos
que voam o dia inteiro de te-
lhado em telhado.

A campanha receberá até o
apoio dns empresas que expio-
ram o turismo em Minas, pois
os pombos, com suas revoa-
das ao crepúsculo, às vezes
provocadas pelo estouro dos
íogos que especam nas festas
religiosas das antigas Ordens
Terceiras, são uma visão ines-
quecivel para os visitantes que
percorrem o barroco de Vila
Bica.

As agências de turismo es-
tão pensando, por extensão,
em pedir proteção para mo-
clios, morcegos e corujas quo
habitam as velhas torres das
igrejas e monumentos de
Ouro Preto, cuja extinção, se-
gundo- elas, está tirando o
it de mistério e poesia que
sempre envolveu as noites en-
luaradas ou escuras da Cidade
colonial.
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» comédia mais fresca do ano no Teatro mais

refrigerado da Cidade
Aj terças, quartas e quintas: preço único dc Cri 3 OOO

Reservas! 32-8531 - HOJE, AS 17H E 21H30M
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ADRIANO REY5 cenário o figurinos
PAULO PADILHA PERNAMBUCO DE OLIVEIRA
DELORGES CAMINHA dirocil) de

•MARIA FERNANDA CARLOS KROEBER
Sob o: auspícios tio Serv. tíe Tealro tía Secret, da EtJcc. da GB.
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DE VOLTA A PROS/. —
Arthur Miller, o autor de
inúmeras peças de sucesso
como Morte de um Caixeiro
Viajante, O Panorama Vis-
to da Ponte e o mais receu-
te — e talvez mais autobio-
gráfico — Depois da Qu 'da,
volta à literatura em prosa,
gênero no qual se iniciou.
Lançado recentemente em
Nova Iorque, seu livro I don't
Need You any more é uma
coletânea de histórias que,
menos agressivas do que-as
pecas, falam de diversos epi-
sódios de sua vida.

CADA UM COM SUA MA-
NIA — Sir Laurence Olivier
exige uma reserva sempre
pronta de sorvete de horto-
Jã; Charles Boyer não come
outra coisa a não ser coste-
leta de carneiro com petit-
pois; o cx-Presidcnte Eiscn-
hower fazia questão de ter
cm seu quarto inúmeras
jfarrafas de água mineral
Polônia, enquanto a atual
primeira-dama dos Estados
Unidos não dispensa um pa-
cote de amendoins. Todos
esses pequenos segredos fa-
zem o sucesso do atendimen-
to oferecido pelos grandes
hotéis em todo o mundo que
disputam entre si a prefe-
rência desta ou daquela cc-
Jebridadc.

Segundo um gerente de
um famoso hotel, esta histó-
ria de que gente importante
quer ser deixada cm sossego
é bem pouco verdadeira. A
cada pequenina gentileza
feita peio hotel corresponde
sempre mais um poueo de
fidelidade do HE (sigla usa-
da, entre os empregados, pa-
ra distinguir o Hóspede Es-
pecial) quando de volta à
cidade. No caso da atual fa-
milia presidencial america-
na, por exemplo, há um pe-
queno detalhe que todos os
gerentes que os hospedam
têm por norma não esque-
cer — no dia da saída, é
sempre verificado se foi dc-
vidamente colocada na ba-
gagem a escova de cabelo, de
couro marrom, favorita do
Presidente Johnson.
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Grupo Levante
apresenta

JOÃO DO V'
no "show"

"EU CHEGO LÁ"
com Marines, Sílvio Aleixo, Maria Luiza

ESTRÉIA HOJE ÀS 21 HORAS
no TEATRO DE ARENA DA GUANABARA

Largo da Carioca, esq. Av. Chile — Res.: 52-3550
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Grandes cartazes nacionais e internacionais
Assinatura para 18 Concertos de Gala no

TEATRO MUNICIPAL
Assinatura para 10 Concertos Série Especial S

SALA CECÍLIA MEIRELES ¦

3 Informações e reservas de lugar: Av. Rio Branco, 135 — t. 918-20 '
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TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA
Avenida Rio Branco, 179 — Tel.: 22-0367

Diariamente às 21 h — Domingos às 18 e 21h

Ml-#OfcATRAS
De Jorge Andrade

Prêmio Serviço Nacional da Teatro
Direção e cenários: Gíannt Ratto

Figurinos: Bella Paes Leme, com um grand* elenco
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BERIMBAU
DE 3." A DOMINGO

Dir. Music. — Guerra Peixe
Rua Barata Ribeiro, 90 — Tel.: 36-3483
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CAFÊ-TEATRO CASA GRANDE |
BAR-RESTAURANTE *

apresenta ¦

De hoje até domingo: ROSINHA DE VALENÇA |

As terças-feiras: JAIR RODRIGUES o

£ Aos domingos às 16h30m: CLUB DO JAZZ E BOSSA 8
¦

H Avenida Afrânio de Melo Franco, 300 — Estacionamento próprio j
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! n o TEATRO SANTA ROSAS
£ R. Vise. Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641
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CHURRASCARIA
BIG-SHOT

TRIS SAIÕES DIFERENTES!
Agora cem ar condicionado!
Campo de São Cristóvão, 44!

O MELHOR CHURRASCO DO RIO!
O Com cínco mil cruxclros — V.S. como e baba em ambiente requintado, tre-
H mendamtnt» romântico, familiar • de muito bom gosto, di gorjeta
B e ainda lava troco! Venha conhecer — hojo mesmo - a CHURRASCARIA
B BIG-SHOT, verdadeira e impressionante atração turística, rocreativa e
H gastronômica e traga a sua namorada, noíva ou esposa, para juntos« viverem momentos práticos de raro encantamento e amor. Cozinha in- Dm ternacional, música suave, três salões diferentes, sendo um só para
5j dançar e drinkar! Estacionamento com guardador. Filiado ao DINERS,
5 INTERLAR e REALTUR. Diariamente, almoces, drinques • jantaros, das

11 da manhã às 4 da madrugada! CHURRASCARIA BIG-SHOT -
CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO N.° 44 (Pam

IBIGES

(Gerador Próprio)

1 PRINCÍPI 0 AO FIM
3 ULTIMAS

SEMANAS
B
ri de Millôr Fernandes

com: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO

[2 FERNANDO TORRES

[] HOJE, ÀS 16H E 21H30M
li A seguir: "A ÚICERA DE OURO"
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P Av. Prado Júnior, 258 - Tel.: 57-4019 f-

Agora gerador próprio (AR REFRIGERADO PERFEITO) ^

H Sábado, dia 17, das ÍB às 21 horas ',

13 Convite para TARDE JOVEM com A. Romero r^
Lí Danças, surpresas •_>

SEM COUVERT - SEM CONSUMAÇÃO
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é:| I RUY
•A- BOLICHE | 

|
-A- RESTAURANTE AO AR UVRE u | 

"

¦jr MÚSICA JOVEM f. a
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PISTA DE DANÇAS!
SALÃO DE FESTASI
RESTAURANTE!
AMERICAN BAR1
BOITE!

AJUDA A FLORENÇA -rç.j t
De toda a parte cio murí'-s ¦
do chegam fundos a Flore 1-, ¦'
ça para a recon.stifcuição tias.
obras de arte atingidas pe-"
las enchentes que inunda-; r-
ram o grande centro cul'^ ..
ral da Europa. Em Holíy- 

'

wood a atriz italiana Lv_i_¦¦'•. '.'¦
na Paluzzi liderou um movi-
mento para o levantamento
de fundos, o mesmo sendo
efetuado na Suécia, onde foi
arrecadada a soma de
USS 33 000.

A iniciativa sueca perten-
ceu ao pintor e professor
Sven Ericsson e seus alunos
na Academia de Arte de Es-
tocolmo. Vários artistas aue
expuseram no Museu Nacio-
nal, em outubro do ano pas-
sado, também ofereceram o
produto da venda das suas
obras para o mesmo fim.
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Venha tomar seu chopp v ouvir música moderna
com som estereofónico

CORTE DO CANTAGALO - LAGOA
fl Estacionamento privativo: R. Gastão Baian.i, 496 — Gerador próprio j* B
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BAR BOSSA
VOITA HOJÍ

UMA NOITE PERDIDA
COM TUCA E M1ÊIE"

um show Mièle i Bôscoli cemo coniunlo do Menescal
Rua Rodolfo Dantas, 91-B - Copacabana

Reservas: 25-0877 (até as 22 horas)
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ORQUESTRA DO CHILE
Conforme anunciado, se-

I irunda-feira dia 27 às 21h,
íio Teatro Municipal, será
inaugurada a temporada da
ABC Pró-Arte com a apre-

i sentacão da Orquestra 
' 
de

Câmara da Universidade Ca-
cóiica do Chile que visita o

* Brasil em missão cultural,
pela primeira vez, sob os
luspícios do Ministério das
Relações Exteriores daque-

.le país. O conjunto, organi-
sado pelo .-teu Diretor, Per-
nando Rosas, é formado ex-

, clusivamente por músicos
profissionais, de destacada
atuação em seus respectivos

* instrumentos. No programa,
obras de Albinoni, Teie-
mann, Vivaldi, .Bach e Mo-
¦jart.

.-
ALDEIA DE ARCOZELO

Durante a Semana Santa,
haverá na Aldeia um pro-
grama de música, danças,
teatro, conferências, espeta-
culos teatrais, com a parti-•ipação de corais, conjuntos
orquestrais e grupos de mú-
sica de câmara. Na ocasião,

^ será realizado o Segundo' Festival de Música Sacra.

MÚSICA EM PRAGA —
, Realizou-se, na Casa dos Ar-

tistas, um ato solene, come-
morativo do vigésimo ani-
versário de fundação da

k Academia de Artes Musicais
de Praga. Estiveram presen-
tes, além de numerosos re-
presentantes do mundo ar-
tistico daquele pais, o Sc-
cretário-Geral da Associa-

* ção Européia de Escolas de' Música, com sede em Gene-
bra, e o Ministro da Educa-
ção da Tcheco-Eslováquia,
Dr. Jiri Hájek.

CONCURSO LONG-THID-
BAUD — O próximo Con-
curso Internacional terá lu-
gar em Paris, na Salle Ga-
veau, de 5 a 10 de junho
para violino, e de 11 a 17
iiara piano; o concerto final

.¦•ealizar-se-á a 19 de junho
io Théâtre des Champs-

Ely.sées. O conjunto dos prê-
nios será de 54 000 francos
para o piano e 40 000 para o
viu tino O concurso é desti-
.na?:o aos jovens de todos os
países, nascidos entre 1 de
janeiro de 1935 e 1 de ja-
neiro' de 1952. O objetivo
dessas provas não é recom-
pensar trabalhos escolares,
mas permitir a talentos ex-
cepcionais se manifesta-
rem. Os candidatos devem
apresenta-se ao Serviço
Cultural da Embaixada da
Franca.

ESTATÍSTICA DA ÓPE-
RA — Martin Huerlimann
de Zurique, publica um elo-
quente relatório sôbre a ópe-
ra na área da língua alemã,
de 1955 a 1965. Nesse decênio,
Verdi foi representado 
20 631 vezes, Mozart 18 064,
Johann Strauss 15 555, Puc-
cini 12 794, Offenbach 10 327,
Lortzing 8 715, Wagner 7 763,
Richard Strauss 5 343, Do-
nizetti 4118, Smetana 2 715,
Strawinsky 2 656, Haendel
2 031, Orff 1983, Gluck 1713;
.entre os compositores cujas'óperas 

tiveram mais de mil
representações figuram ain-
da Prokofiev, Egk, Janácek,
Leoncavallo, Mascagni. Con-
siderando as óperas isola-
damente, o Morcego, de J.
átrauss está em 1° lugar
com 4 467 representações,
Flauta Mágica teve 4 263
representações, Boaas de
Figaro 3 813, Carmem 3 275,
Fidélío 3 112, Rigoletto 2 950,
Traviata 2 613, Dori Giovan-
ni 2 388. A única ópera atual
representada mais de .1000•vezes foi Die Kluge, de Carl
Orff.

v

NOTURNO DE HOJE —
Diariamente, às 23h05m, a
Rádio Ministério da Educa-
ção e Cultura apresenta iVo-' turno numa seleção de Antô-¦ nio Hernandez. Hoje: Noites
dos Jardins de Espanha, de
De Falia; Navanaise op. 83,
de Saint Saens e Noturno
em Ré Bemol Maior op. n.°
6, de Fauré.

LUCIANO GALLET — O
programa Brasiliana, da Rá-
dio Ministério da Educação
e Cultura está focalizando
nò momento o compositor.
Luciano Gallet. As peças

. apresentadas nesta audição-
Suite Nhõ-Chico e Rapsódia
Sertaneja, na interpretação
da pianista Laís de Sousa
Brasil e Foi Numa Noite
Calmosa e Acorda, Dome-
la, na interpretação de Ale-
xandre Trik e Valdemar Na-
varro.

PANORAMA' é preparado pela
seguinte equipe: Fauslo Wolff
(Televisão) — íiarry Laus (Artes
Plásticas) — Juvenal Portela (Dis-
cos Populares) — Lago Burnett
(Literatura) — Míriam Alencar
'(Cinema) — Renzo Massarant
(Música) — Simão de Montalver-
ne (Shows) — Yan Miclialski
(Teatro) — Wilson Cunha (In-
ternacional).

CINEMA

ESTRÉIAS
MÍSSAÕ SECRETA EM VENEZA

(Th» Vontti.m Affair), de Jerry
Thorpe. Aventura & suspense,
Com Rober) Vaughn, Elke Som-
mer, Karl Bohem, Boris Karloff,
Cores. Metro-CopacabEtia, Metro-

lan, Michel Serrault. Condor-Copa-
cabana: Uh — lóh - I8I1 - _0h
22h. Império: 14h - 15hJ0m -
)7h20m — 19h — 20h40m -
2_h_0m. (Livre).
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Elke Sommer em "Mis-
são Secreta em Veneza"

Tijjca, Pathé, Pax, Axteca, Para-
todos e Mauá: 13h 30m — 15h
«tOrn - 17h50m - 20h - 22hl0m.
Patlié a parlir de Ilh20m. (18
anos).

ÒTúMUlO SINISTRO (Tha Tonib
of Ligeia), de Roger Comum.
Mais umn adaptação Edgar Allan
Poe (o conto Ligeia) produzida e
dirigida pelo especialista Corman.
Com Vincent Price, EIÍ7.abeth
Shepherd, John Westbrook. Cores.
Art Palácio-Cop.-icabana: )4h —
15h40m - 17h20m - 19h -
20h40m - 22h20m. Ari» Palácio-
Tijuca, Art Palácio-Méier, Pala-
cio-Higienópolís, Matilde, São
Bento (Niterói), Kelly; Bruni-Bo-
tafogo. Alfa, Bruni-Piedad*. (18
anos}.

JOGO PERIGOSO (Juego Poligro.
so), de Luís Alcoriza (1.° episó-
dio) Arturo Ripstein e F. Fi-
chorn (2.° episódio). Duas histó-
rias independentes. Produção me-
xlcana filmada no Brasil. Com SM-
via Pinai, Leonardo Vilar, Eva Vil-
mn, Mílton Rodrigues, Julissa. —
São Luís, Rian, Palácio, Leblon,
América: l/th - 16h - I8h - 20h

22h. Santa Alice: 15h - 17h -
19h - 21h. Outros: Coliseu: 14h

I5h40m - 17h20m — 19h —
20h40m. Central: 14h - lóh -
18h - 20h - 22h. (18 anos).

UMA LOURINHA ADORÁVEL (Bil~
Me), de Don Weiss. Comédia mu-
sical.Com Patty Duke, Jim Backus,
Jane Greer, Warren Berlinger. Cô-
res. Capitólio, Copacabana, Mira-
mar. Carioca: 14h — 15h40m —
I7h20m - 19h - 20h40m -
22h20m. Imporalor: 14h50m —
16h30m - lBhlOm - 19h50m -
21h30m. (Livre).

O AMOR COMEÇA NO VERÃO
(Prod. tcheca), de Ladístav Rych-
man. Comédia musical. Com Via-
dimir Pucholt, Milo. Zavanit, Iva-
na Pavlová. Cores. Scala c Brita-
nia. (Livre).

O COLT t A MINHA LEI (Prod.
italiana), dc Ai Bradley. Western,
com Anthony Clark e Lucy Gitly.
Cores. Plaia {desde 10 horas da
manha), Olinda, Flórida e Masco-
te. (14 anos).

RESPONDENDO A BALA (The
Piainsman)- de David Lowell Rich.
Western revivendo as figuras le-

gendárias de Wild Bill Hickock,
Buffaio Bill e Calamity Jane. Com
Don Murray, Guy Stockwell, Ab-
by Dalton, Bradford Diilman, Hen-
ry S\W%\. Cores. Odeon, Roxy:
14h - lóh - 18h - 20h - 22h.
Cascadura, de 2a. à sábado: 15h

17h - 19h - 21h; e Icarai

(Niterói): 19hl5m e *lh05m,- Ca-

pitólio (Petrópolis). (18 anos).

COMO FAZER O AMOR (C_m-
ment Réuisir en Amor), de Michel
Boisrond. Comédia com Dany Sa-

vai, Jean Poiret, Jacqueline Mail-

TEATRO E "SHOW

UM AMOR SUSPICAZ - Comédia
de Bill Manhoff. Uma moça de
vida fácil invade o apartamento
de um rapaz metido a intelectual.
Dir. de Maurice Vaneau. Com
lona Magalhães e Carlos Alberto.

Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1818, R. Teatro). 21h30m
3áb. 20h c 22hl5m; vesp.: quinta
feira, lóh e domingo, I7h.

OH, QUE DELICIA DE GUERRA' -

Musical de Charles Chilton e
Joan Littlewood: Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
Espetáculo original de rara ale-

gri« e vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra (melhor diretor do
I96ó em São Paulo com êste es-

petiículo). Com Napoleão Moniz
Freire, Eva Vilma, Célia Biar, Ro-
sita Tomás Lopes, Heleni Inês,
Mauro Mendonça, ítalo Rossi e
outros. — Ginástico. Av. Graça
Aranha, 187 (42-4521), 21hl5-n;
sáb., 20h e 22h30m; vesp., 5a.,
17h e dom., IBh. Espetáculo em
viagem: volta ao cartaz no pró-
ximo sábado.

ÃS CRIADAS - De Jean Genet.
Dua; criadas que tentam, dentro
de um clima trágico-poético, li-
ber tar-se do domínio da patroa.
Dir. de Martim Gonçalves; Com
Carlos Vereza, Érico de Freitas
e Labanca. Bolso, Rua Jangadei-
ros, 28-A (27-3122): 22h; sáb.,
20h30m e 22h30m. Vesp. 5.o, 17h
e dom., 18h.

ESTRANHA VINGANÇA, de Ta-
dashi Imai, japonês. Com Kin-
Nosure e Nakarnura. Em preto e
branco. Somente hoje no Alaska
a partir das 14 horas até meia-
noite. (18 anos).

REAPRESENTÃÇÕIS"
DUELO DE TITÃS (The Last Trans
from Gun Hill), de John Sturges.
Wostern em cores. Com Kirk Dou-
glas, Anthony Quinn, Caroly Jo-
nes e Earl Holliman. Colorido. —
Coral: 14h - lóh - 18h - 20h

22h. Rio (Tijuco). (14 anos).

A 
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SENHORA E~SEÜS, MARIDOS
(What a Way to Go), de J. Ue
Thompson. Comédia-passa tempo.
Cores. Cem Shirley MacLain,
Paul Newmann, Robert Mitchum,
Dean Martin, Gene Kelly, Bob
Cummings, Dick Van Dyke. Co-
lorido. Riviera: 14h — lóh - 18h

20h 22h. (18 anos).

Branco, 179. (22-0367). - 21 h
Vesp. dom. 18h. Até 15 de
maio.

FAMÍLIA•/ATÉ CERTO PONTO-'.*'-
Comédia (anteriormente apresen-
t:,cla sob o título Família Pouco
Família), de Gerald Savory, adap-
tação de Marc-Gilbert Sauvajon.
Dir. de Antônio de Cabo_ Com
Renata Franzi, Rubens de* Falco
e outros. Sorrador. Rua Sen.
Dantas, 13- (32-8531); 21h30m;
sáb., 20h e 22h30m; Vesp. 5a„
lóh e dom., 17h. 

ARENA CONTA ZUMBI — Come-
dia hÍstórico-mu5Íc_l de G. Guar-
nieri e A. Bool, música de Edu-
Lôbo. Apresentação do Grupo de
Ação. Dir. de AWIton Gonçalves.
Com Jorge Coutinho, Ester Mel-
linger, Procópio Mariano, Maria
Aparecido, Haroldo de Oliveira e
Carlos Negreiros. Carioca, Rua
Sen. Vergueiro n. 238, (25-6609).
21h30m. Sábado: 20h c 22h:
Vesp. 5,i. 17h e dom. 18h.

DÉ~BRlCHT_Á_'sTAf,ISlAW_PÒN-
TE PRETA — Espetáculo coni poe-
mas de Brecht, trechos de Sérgio
Porto c a peça A Exceção • a
Regra, de Brecht. Dir. «le Ante-
nio Pedro. Com Jaime Barcelos,
Mílton Carneiro, Camila Amado
e Aldo de Maio. Inauguração do
Mini-Teatro, Rua Figueiredo Ma-

galhães, 286 (57-6651). 21h30m;
sáb., 20h e 22h; vesp. 5.", 17h
c dom., I8h.

O HOMEM DO TrTncTFÍÕ-ÃÕ
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. Com Fernanda Mon-
tenegro, Sérgio Brito, Fernando
Torres e o Quarteto 004. Santa
Rosa. Rua Vise. Piraiá, 22 (Tel.
47-8641). - 21h 30m o sábs.
20h 30m e 21h 30m; dom. vesp.
18h c quinta ás lóh. Últimas se-
manas.

RASTO ATRAS - Pesa de Jorge
Andrade premiada no recente can-
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 e 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

MÚSICA E RÁDIO
VICKY ADLER - Recital de piano.
Bach, Beethoven, Chopin, Guarnic-
ri, Prokofiev. —¦ Av. Visconde
Albuquerque,. 33, ap. 401. —

Amanhã, às 21 horas.

CÕMPÃ.NHIA NACIONAL DE~BÃT.
LET — Bailados de Krieger, Stra-
winsky, Bach e Webern. Munici-

pai, dias 17, 19 e 20, às 20h45m.

Ò.S.B. — I Concerto Slnroni-
co de Assinatura — Municipal,
dia 25 às lóh30m.

ARTES PLÁSTICAS E MUSEUS

ORQUESTRA DE CÂMARA DO

CHILE — Concerto apresentando

Albinoni, Telemann, Vivaldi, Bach,

Mozart — ABC Pró-Arlo — Muni-

cipal, dia 27, às 21 h.

DISCOfECA PÚBLICA DO ESTÃ^
DO DA GUANABARA - Música
erudita, /.berta das 9 às 19 ho-
ras. Avenida Alm. Barroso n.°
81 — 7.° andar. Filmes: sextas-
feiras, às 17 horas.

COLETIVA — Obras do acervo —

Galeria Bonino — Rua Barata Ri-
beiro, 578. Diariamente das 10 às
12 e das 16 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.° 2 364-A.

ACERVO - Galaria Deion — Ave-
nida Copacabana, 1 133, loja 12 —

Diariamente das 18h às 24h.

rada — Av. Ataulfo dt Paiva,
23-B.

ACERVO — Artistas brasileiros —
Pinturas, gravuras, desenhos e
tapeçaria. Galeria Gemini — Av.
Copacabana, 335-A (57-0188). -

Aberta diariamente das 15 àl 22
horas, exceto aos domingos.

GRAVURAS E DESENHOS - De
Portinari, Inge Roester, Frank
Schaefer, Warter Marques e ou-
tros. — Galeria Giro — Francis-
co Sá, 35, •/ 1201.

DESENHOS INFANTIS - Dese-
nhos e pinturas dos alunos das
escolas primárias da Guanabara

Museu Nacional de Belas-Artes
Avenida Rio Branco.

ACERVO - Djanira, Milton Da

Costa, Pancetti, Di Cavalcanti,
Anita Malfatti, Portinari, Pietrína
Checcacci, Antônio Maia, 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.

ACERVO - Anna Bela Geiger,
Anne Letycia, Antônio Maia, Do-
menico Lazzarini e outros — Mo»

BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA CASTRO ALVES -
Avenida Treze do Maio, 23-D —
Tel. 52-9865. Horário: 12 às 16
horos. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DA PE-
NHA - Rua Uranos n.° 1 326 -
(306713). - 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 da leitura exige-se car-

ANTÔNIO MANUEL e DÉCIO GER-
HARD — Desenhos e colagens —

Galeria 64 — Rua Dias da Rocha
n.° 52, Copacabana (37-6388). De
segunda a sexta, de 14 às 21h30m

ROBERTO MAGALHÃES - Carta-
zes — Museu d. Arte Moderna —

Av. Beira-Mar 131,-18711^

STELAiVIEIRA-FERREIRA - Aqua-
relas — Silão do Ministério da
Educação.

PINTORES ATUAIS - Cybele Ve-
ra Kanica, Vera Meneses, Vera
Roítman, Zélta*Weber, Georgeta
e outros. Casa Grande Arquitetu-
ra • Decoração — Rua Gen. Poli-
doro, 53, Botafogo - (24-4008).

VLADIMIR KOWANKO - Pinturas
— Galeria Corredor — Churrasca-
ria Gaúcha — Rua das Laranjei-
ras,'114.

MUSEUS
CASA DE RUI BARBOSA - A
casa e as relíquias ligadas à vida
do grande homem público e sua
biblioteca de cerca de 40 mil vo-
(umes compõem a museu — Rua
São Clemente n.° 134 (telefones
46-5293 e 26-2548) - Hor.: de
12 às lóh 30m, exceto às se-

gundas — Entrada franca.

tão de consulta. Informações na

portaria.

BIBLIOTECA POPULAR DE-BOTA-
FOGO - Rua Farani n.° 3-8. -

(26-2443) - Horário 8h30m as 21
horas. Fechado aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DA GA-
VEA - Praça Sonto! Dumont, 160
— (27-7814). Horário: 8 às 20
horas. Fechada, aos sábados.

BIBLIOTECA ESTADUAL - Aveni-
ds Presidente Vargas, 1 621 (tel.

V*

A ESPIA DE CALCINHAS DE REN-
DA (Tha Spy on Laço Panties), de
Frank Tashlin. Comédia — uma
das menos interessantes de Tash-
lin. Com Dorís Day, Rod Taylor,
Arthur Godfrey. Colorido. Rica-
mar: 14h — lóh — l8h — 20b —
22h. (Livre).

O PAGADOR DE PROMESSAS, de
Anselmo Duarie. Comunicativ,)
adaptação da peça de Dias Go-
mes, valorizada pela convicção de
Leonardo Vilar no protagonista.
Com Glória Meneses, Dionísio
Azevedo, Norma Bengell, Gorai-
do d'El Rey. Cine Lagoa Drive-
In: às 20h30m e 22h30m. (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-
des possibilidades. Também um
fifme de bom clima carioca e
numerosos charmes femininos (Jo-
ana Fomm, Isabel Ribeiro, Vera
Viena, Irmã Alvarez e muitas ou-
tres). Oporá: 14h — 15h40m —
I7h20m - 19h - 20h40m -
22H20-TÍ. C-iruso-Cop.icab.in.-i, Paris-
Palace, Bruiti-Saenz Poria, Bruni-
Meier, Regência, São Pedro, Pa-
raíso, Fostival. (18 anos).

ADEUS GRINGO (Adios Gringo),
de George Finley. Western eu-
ropeu. Com Giutiano Gemma;
Evelyn Stewart, Peter Cross. Cô-
res. Bruni-Flamengo: 14h —

lóh - 18h - 20h -' 22h. (18
anos).

007 CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thunderball), de Tc-
rence Young. O quarto filme da
série James Bond, reabilitando-o
do passo meio em falso que foi
007 Contra Goldfinger. Um bom
espetáculo no gênero. Na lu-
ta contra o arquicriminoso Adol-
fo Celi,"' 007 (Sean Connery) tem
horas de recreio com Claudine
Augcr, Luciane Paluzzi, Martine
Beswick, Molly Peters. Cores. —
Vencia: 1*11) - )6h30m - 19h-
21h30ni. (18 anos).

DOUTOR JIVAGO (Doctor Jivago),
de David Lean. Superprodução ba-
seada no robianíe de Ber is Pas-
ternak. Com Ornar Sharif, Julie

MULHER 0 KM - de Edgard G.
Alves. Com André Villon, Dayse
tucidi, Agnes Fontoura, Ayrton
Valadão e Luís Carlos de Morais
— Rival, Rua Álvaro Alvim, 33/37
(22-2721), 21h; sáb. 20h e 22h;
vesp. 5a. e dom., 16 horas.

QUATRO NUM QUART^~C-nTé-
dia de V. Kataiev sôbre proble-
mas da juventude. Prod. do Tea-
lro Oficina. Dir. de José Celso
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Ítala Ntmtli."Quatro Ntíhi Quarto".

Martínez Correia. Com ítala Nan-
di, Renato Borghi, Dirce Migtiac-
cio, Francisco Martins c Etty Fra-
ser. Maison de France. E.rréia
hoje às 21 horas.

REVISTAS
ELLA'S & OUTRAS BOSSAS -
revista com texto e direção da
David Conde c Gilberto Brea.
Con; Nélia Psula e outros. Mi-
guel Lemos, Rua Miguel Lemo:,
51 (47-7453); 21h30m.
"ÒT~CO$TA 

A COISA VAI -"Re-
vista de Cole e Silva Filho. Car-
los Gomes, Rua Pedro I, 2. (Tel.

RÁDIO
RÁDIÒJB
JB Informa 

'— 
7h30m, 12h30m,

18h30m, 21h30m.

Repórter ¦ JB.-.-— 8h30m, 9h3Õm^
I0h30m, llh30m, 14h30m, 15h
30m, 16h30m, I7h30m, 20h30m,
23h30m, 0h30m.

Informativo Agrícola — 6h 30m,
aiàriamente.

MUSEU DE ARTE MODERNA -

Cursos e conferências, exposição

permanente. Avenida Infante D.
Henrique (tel. 31-1871). - Hor.
de 12 às 19 horas, segunda a sã-
bado. De 14 às 16 horas, aos
domingos e feriados.

MUSEU DO BANCO DO BRASIL
— Recolhe e expõe documentos
e objetos de valor histórico lí-
gados ao estabelecimento — Ave-
nida Rio B"nco n.° 65, 16."
andar (telefono: 43-5372) - Hor.
ae 12 às 15 h, de seg. a sex-
ta. — Fechado aos sáb. o dom.
Entrada franca.

MUSEU,. DE CAÇA.':- .Reúne ;ani
mais típicos da fauna brasileira.
Quinta da Boa Vista — Lado di-
reito da enlrada principal do Jar-
dim Zoológico. (Tel.: 31-2645).
Hor. de terça a sexta-feira, das
12 às 17 h. Aos sábados e do-
mingos, 9 às 12 horas. — En-
trada franca.

MUSEU DE GEOGRAFIA - Ex-
põe as paisagens físicas e hu-
manas das grandes regiões geo-
gráficas do Brasil — Avenida Ca-
lógeras n.° 6-B (tel.: 52-4935) -
Hor.: de 10 is 12h 30m, exce-
to aos sábados e domingos. —
Cntrada franca.

MUSEU DE GEOGRAFIA E MINE-
RALOG1A — Compreende seções
dc Mineralogia, Geologia e Pa-
leontología. Avenida Pasteur n.°
404. (Tel.: 26-0309). Hor.: de
12 às 17h 30m, exceto aos íí-
bados e domingos. — Entrada
franca.

43-0333). Horário-. 8 às 20 horas.
— Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DO RIO
COMPRIDO - Rua Haddock Lôbo
n.o 163 - Telefone: 28-5178. -
Horário: 1? às 21 horas. Fechada
aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DE COPA-
CABANA — Avenida Copacabana
n." 702, 3.° andar. - Telefone:
37-8607. Aberta até as 20 horas.

BÍBTlÕTECÃ~DO MINISTÉRIO DA

Christie, Geraldine Chaplin. Cô-
res. Vitória: 14h - 17h30m -
21 h. (16 anos).

O GRANDE GOLPE .DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Grande
Colpo dei 7 Uomini d'Oro), cie
Marco Viçar io. Segunda aventura
da quadrilha coxindada por Phi-
lippe Leroy. Com Ròsíana Po-
desta, Gastone Moscnin, Gabriel*
te Tinti. Cores. ExclusÍv_mente.-no
Condor-Larcjo do Machado: ]4h
—16h - 13h - 20h - 22h. (14
anos).

A' SOMBRA DE UM REVÓLVER
(AM'cir.br.1 d! una Colt), de Gian-
ni Grlmaldí. Western italiano.
Com Stephen Forsyth, Anne Sher-
rr.an. Cores. Coral: I4h — 15h
40m - 17h20m - ]9h . - 20h
40ni — 22h20m. Bruni-Copacaba-
na. (14 anos).

MARK DONEN AGENTE Z-7 (Mark
Donon Agent Z-7. Título da ver.
são americana), de Giancarlo Ro-
mitelli. Aventura. Com Lang Jef-
fries, Laura Valenzuela, Cario
Hinterman. Cores. Reis (Anchie-
ta). Santa Rosa(iguaçu). (14 anos},
VIAGEM AO MUNDO DOS PRA-
ZERES (Canxoni nei Mondo), de
Vittorio Sala. Filme-show. Com
Dean Martin, GÜbert Bécauc!, Pep-
pino dl Capri, Julictte Greco, Ge-
orges Ulmer, Marpcssa Dawn. Cô-
res*. Rivoli, Marrocos, Rio Branco.
(21 anos).

O TROUXA (Lo Corniaudjj dc
Gerard Oury. Apesar da direção
medíocre, o ^ex-coadjuvante Louis
de Funès (justificando su a pro-
moção) e o invariável Bourvil ga-
rantem o bom humor ao longo
do percurso turístico (e crimino-1
so) Nápoles-Bordéus. Com Beba
Loncar, Daniella Roca. Em cores.
- Odeon (Niterói): ]3h20m -
15h30m - 17h40in - 19h50m -
22h. (Livre).

A HISTÓRIA Dl ÉTZÃ (Botn
Freo), de James Hill. Uma leoa
domesticada, e que deve ser de-
volvida à lei da selva, por seus
pais adotivos, é a heroína dessa
história típica (e originária) de
5olocões. Elza (a boa fera) dá
simpatia ao filme. N'o elenco:
Virgínia McKcnna e Bill Travers,
Cores. Politoama, de 2.a a sá-
bado: 15h - 17h - 19h - 21h.
(Livre).

TODA DONZELA TEM UM PAI
QUE É UMA FERA - brasileiro,
dirigido por Roberto Farias, ba-
seado na comédia teatral de Gláu-

22-7581); diariamente, 17h30m,
20h e 22h, 2.a-feira — Bonecas de
Mini-Saia, espetáculo dc travesti,
escrito e dirigido por Jean-Jac-
quês.

MUSICAIS
A FINA FLOR DO SAMBA -
Show de música popular, organi-
zado por Sérgio Cabral e Teie-
sa Aragão. Com elementos das
Escolas de Samba Mangueira, lm-
pério Serrano, Portela e Salguei-
ro — Opinião — Siqueira Cam-
pos n. 143-(36-3497) - Somente
às seoundas-feiras, 21 horas.

MUGrlIFICO SIMONAL - Show
de Mièle o Bóscolt npresentan-
cio o cantor Wilson Simonal —
Teatro Princesa Isabel, Avenida
Princeia Isabel, 186 (37-3537) -

21h30r.i; sob.. 20hl5m e 22b
30m; vesp.: quinta, 17h • do-
mingo, 18h.

ROSA DE OLT.O — Remontaaeni
c!o bem 'sucedido espetáculo cie
música papular, com Clementina
de Jesus — Jovem — Prí-ia de
Botafogo, 522 (26-9220)- 21'l30m;
sáb., 20h e 22h; vesp.' 5a., 17h
e dom. lí.h. Últimos dias.

|^XÍMÃ12STRfÃS
A SAIDA? ONDE FICA A SAÍDA?

Peça documentária de Ferreira
Gullar, Armando Costa e Antônio
Carlos Fontoura, sôbre o perigo
de unia nova guerra mundial. Dir.
João das Neves. Com Célia Helo-
na, Oduvaldo Viana Filho, Luís
Linhares, Echio Reis e outros. —

* Opinião. Estréia dia 17.

O VERSÁTIL MR.-.SLOANE —
Comédia de Joe Orton. Dir.

de Carlos Kroeber. Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Adria-
no Ret. e outros. Praça Glaucio
Gill. Estréia dia 16.

A PENA E A LEI - Três come-
dias em um ato, de Ariano Suas-
suna. Direção cie Luís Mendonça.

Música Também ê Notícia — das
10b. às lóh de hora em hora.

Marca do Sucesso — 12h25m,
18h25m, 21h25m, diariamente.

Vocú é Quem Sabe - 9h, 17h,"
2Ih, diariamente, de 2a. a óa.

Pergunte ao João — de llh05m
às 12h — diariamente, de 2a. a
óa.-feira.

Bolsa de Valore. - 18h45m -
diariamente.

MUSEU DOS TEATROS DO RIO
DE JANEIRO - Elementos e do-
cumentação referentes à vida ar-
tística te-alral da Cidade. Aveni-
da Rio Branco (Salão Assírio) —

(Tel.: 22-2885). Hor.: das 13 is
17 horas, exceto aos sábados c
domingos.

MUSEU HISTÓRICO - Objetos e
documentos ligados à nossa His-
tória nos períodos do Brasil-Co-
lônia e BrasiMmpério. Raras co-
leções de Arte Sacra e Numis-
mática — Praça Marechal Ânco-
ra - (Tel. 42-5367). - Hor.:
de 12 às 17h 15m, de torça a
sexta-feira. De 14h 30m às 17h
45m, aos sábados e domingos.
Fechado às segundas-feiras. En-
trada franca.

MUSEU VILA-LÕBOS - Divulga-
ção da obra de Vila-Lóbos. Pa-
lácio da Cultura. Rua da lm-
prensa, 2." andar. Hor.: das 11
às 17 horas, exceto aos sábados
e domingos.

MÜSEÍTbA CIDADE --""Relíquias
históricas e curiosidades referên-
tes à fundação da Cidade do Rio .
de Janeiro •- Parque da Cidade
- (telefone 47-0359). - Hor. de
llh 30m às 17 horas, exceto às
segundas - Entrada franco.

MUSEU DO TNDIO - Utensílios
de caça e pesca, cerâmica mara-
joara, ornamentos, máscaras, ri-
tuais e documentos fotográficos
das várias tribos de índios. —
Rua Mata Machado n.° 127 (le-
lefone 28-5806). - Hor. de 11

FAZENDA - 12.° andar do Edi-
fício do M. F. - Tel. 22-3168. -
Horário: 10 ãs 17h30m. Fechada
aos sábados. Especializada em Dl-
reito. Economia e Finanças.
BIBLIOTECA DO MINISTÉRÍCTdÃ
EDUCAÇÃO E CULTURA - Espe-
cializada em Educação. Cultura e
Arte. Horário: diariamente das
llh ès 18h. — Rua da Imprensa
n.0 16, 4.° andar.
BÍDÍIOTECÃ- DÀ CASA DE RUI
BARBOSA - Especializada em Dl'
reito, Filologia, Literatura, His-

cio Gil. Tentativa de comédia so-
fist içada, razoável em algumas
cenas. Com Reginaldo Faria, Vera
Viana, John Herbert. Rex: 15h —
17h - 19h e 21h. (14 anos).
O PADRE EA.'MõÇA -brasi-
leiro, dirigido por Joaquim Pedro
dc Andrade, baseado no poema
de Carlos Drumond de Andrade.
SríqÜcncias de grande beleza, em
filme realizado com se nsib ilida-
de, mas em grande parte frustra-
do pela fragilidade do roteiro. —
Com Paulo Jcsé, Helena Ignèz,
Fauzi e Mário Lago. P*:_;sandu:
18h - 20h - 22h. Sábado o do-
mingo a partir dns 14h; e Alvo-
rada: às 16h e 22h. (21 anos).
A DESFORRA,- de ÍGIno. Palmlsa-
no. Melodrama brasileiro. Meio-
drama de juventude transvinda, d
um passo da pornografia decla-
rada. Com Jacqueline Myrna, Isa- .
bel Cristina (Guy Lupc), Mara dr
Cario, Rildo Gonçalves e Tarei-
sio Meira. Maduroira e Cachambi-
4." a 6.»: 17h30m c 19hl0m.
Sábado e domingo: 14h£0m —
16h30m - lBhlOm - 19h50m _
21h30m. Macfrid, 4.= a 6.i>: 19h
15m e 20h55m. Sábado e domin-
go: I4h50m — 16h30m - 18hl0m
- 19h50m e 21h30m. (18 anos).

ESPECIAIS
SESSÕES -PASSATEMPO - Alua-
lidades, desenhos, filmes cui tu-
/ais, comédias, documentár-c*.
Sessões contínuas desde as '0
da manhã. Cíno Hora (Edifício
Avenida Central, subsolo), ."os
domingos e feriados, exclusiva-
mente programas infantil.
'UMBERTO 

D, de Vittorio de Sicã
(argumento e roteiro de Zavantti-
ni). Um dos pontos culminantes
do neo-realismo italiano, documen-
tando o drama da velhice e an-
tecipando-se à moda do tema d.
incomunicabilidade. No Museu da
Imagem o do Sem. Até domingo,
cm sessões contínuas.

OITO E MEIO (Oito e Mono), de
Federico Fellini. Mastroianni in-
terpreta um cineasta em crise do
inspiração ás vésperas da reali-
zação de um filme, personificando
o dilema de Fellini, realizador de
um cinema confessional em crise.
E o filme reitera essa crise, ape-
snr do extraordinário brilho de
sua construção. Com Claudia Car-
d inale, Anouk Aiméc, Sandra
Milo. Só hoje, às 21 h30m, no
Cine Baronesa, programado pela
SACI.

Com Benedito Corsi, Uva Nino,
José Wilker e outros. Figurinos
de Echio Jíeis. Teatro Jovem. —
Estréia em março.

À~CASACA-^CÕmédia de ZuíêT-
ka Melo. Dir. de Pernambuco de
Oliveira. Com Jorge Paulo. Arena
da Guanabara. Apenas às segun-
das-feiras. Estréia dia 13.

//SHOW//
OS 3 DE PORTUGAL - e Maria
José Vilar — Lisboa à Noi-
te — Rua Cinco de Julho n.°
305. Tel.: 36-4453 - Show cem
Maria José Vilar e Florcncia Ro*
drigues — Dir. de Joaquim Sa-
raiva, às 21h30m e 22h30m

Couvert - NCr$ 2,50 - Fe-
chado às quartas-feiras.
ANTÔNIO MESTRE E MARIA TE-
RESA. No Fado — Show — Rud
Barão de Ipanema n.° 296. Te-
lefone 36-2026 - Couvert - NCrí
2,50.

MARIA :DA.GRAÇA - Adega. de
Évora — Show — Com Maria da
Graça e Sebastião Robalinho —
Couvert - NCr$ 1,80 - Fechado
às segundas-feiras. — Rua Santa
Clara n.° 292 - Tel. 37-4210.

EL CORDOBES - Shcw de a
qo-go de meia em meia hora. —
Rua Miguel Lemos, antigo San
Ssbastián Bar — Consumação
NCr$ 6,40.

PANTERAS A GO-GO - ShõVdc"
meia em maia hora a partir das
23 horas ¦— Rue Beaux Arts —
Rua Rodolfo Dantas ™ Sem cou-
vert e con3umação:^NCr$ 5.

HELENA DÊ~ÍTMÃ~^-" Show à
meia-noite e rneia. Le Candelabro»

Couvert NCrS 8,00 - de 2a. à
sáb. Dir. de Sérgio Vasquez.

AS PUSSY, PUSSY, PUSSY...
CATS — Texto de Sérgio Porto.
Com grande elenco, à \h — Cou-
vert: NCrS 12. Consumação: NCrS
3. - Fred's — Av. Allántica.

PROGRAMA PRIMEIRA CLASSE -
Hoje, às 13h05m: Allegro Mo de-
rato, do Concerto em Ré Maior,
da Stoelzel. " Dança Russa opus

40 n.° 10, de Tchaikovsky. * Ma.

ieppa — Poema Sinfónio n.° 6,

de Liszt. * Valsa opus 18 em Mi

Bemol Maior, de Chopin, * 5.°

Movimento da Sinfonia Fantástica

opus 14, de Berlioz. * Cornish

Rapsody, do J. Hubert Bath.

as 17 horas, de seg. a sexta-
Fechado aos sábados c 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.o 199.
Hor.: de terça a sexta das 12
às 21 horas; sábados e domin-
gos, das 15 às 18 hora.. Fe-
chado às segund-is.

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
Mais de 100 mil fotografias,

discos e gravações ra.-as — Ar.
quivo completo do Almirante —
Praça Marechal Âncora, ao lado
da Igreja Nossa Senhora de Bon-
sucesso — Horário: das 12 às
19 horas, exceto às segundas.

MUSEU DA REPÚBLICA - Antigo
Palácio do Governo, até a mu-
dança da Capital para Brasília.
Recordações de mais de 70 anos
de vida republicana. Rua do Ca-
tete s|n.o (tel. 25-4302). Hoi4-
rio: de 13 às 19 horas, de terça
a sexta-feira; de 15 às 19 ho-
ras, sábados e domingos. Fecha-
do às segundasjfeiras.

MUSEU NACIONAL - Seções de

Botânica, Etnografia, Antropolo-

gia, Geologia e Mineralogia —

Quinta da Boa Vista — (telefone
26-7010). - Horário das 12 às
lóh 30m, exceto às segundas.

tória, Ciências Sociais e Vida s
Obras de Rui Barbosa. Horário,
diariamente das 12h às 17h —
Fechada às segundas. SSo Cie-
mente, 134.

BIBLIOTECA DO CONSELHO NA.
CIONAL DE ECONOMIA - Obras
de Economia e Finanças. Estatís.
tica. Coleção de Referência, Leis
do Brasil e Diários Oficiais. Hora-
rio: dias úteis, exceto aos sábs.,
das Ilh30m às 17h30m. — Rua
Senador Dantas, 74 14.° andar.
(42-6183, li. 31).

J nal do Brasil, quinta-feira, 9-3-67, Cad. B

PERGUNTE AO JOÃO
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AUTOMÓVEIS

ERASMO PEREIRA — Volta Redonda: "Os Esta-
dos Unidos são ao .mesmo tempo os maiores produto-
res de automóveis e os maiores compradores desses
veículos no mundo?"

São —, noticiando a propósito o Boletim Cambial
n.° 2 841 deste ano: sendo o pais maior produtor au-
tomobilistico mundial, os EUA também constituem o
maior mercado importador de veiculos em todo o
mundo —, sabendo-se que, em 1966, somente a
Volkswagen da Alemartha. por seus distribuidores, co-
locou no mercado estadunidense um total de 411 956
veículos, quebrando todos cs recordes anteriores de
exportação daquele país.

CACIQUE

L1LI.Y COUTO — Bar-
ltaccna. — "Existe um nais
com Parlamento c Cnn=ti-
tuição governado por um
cacique?"

Existe: o Lesoto (anti-
ga Basutolândia) na Afri-
ca. Tsndo recebido a ?.u-
tonomia interna do Govêr-
no inglês em 1934, o an-
tigo protetorado promul-
gou sua Constituição em
1965, parci, sob a mesma,
fazer a transição no rsgi-
me independente, saben-
do-sé que lá exerce o Po-
der o cacique representan-
do a Rainha da Inglater-
ra, assessorado o cacique
por um Primeiro-Ministro,
responsável ante o Parla-
mento de duas Câmaras.

VIOLÃO

ISIDORO COSTA —
Itucha Miranda. — "Entre
«s instrumentos musicais
atímUldos, r.os templos ca-
tóücas, o violão ain :1a tem
permissão oficial da Igre-
ja?"

Tem —, segundo esclare-
ceu a autoridade da Igre-
ja no assunto Monsenhor
Guilherme Schubert, autor
das Normas para Uso de
Novos Instrumentos nas
Igrejas da Arquidiocese do
Hio de Janeiro. Em par-
ticular sóbre o violão, es-
clareceu essa autoridade o
seguinte: Instrumento in-
ternacional sob esta ou
aquela forma, o violão ò
aceito como ligado de mo-
do especial ao caráter bra-
sileiro na música —, po-
dendo ser tocado numa
técnica admissível nas
funções sacras.

TRABALHO

EUGÊNIO LIMA —
Goiânia. — "O Minislro do
Trabalho do próximo Go-
vêrno, Senador Jarbas
Passarinho, c chefe de fa-
milia com muitos filhos?"

Senador e Coronel da
Reserva, o futuro Minis-
tro do Trabalho, com 47
anos de idade completados
em janeiro último, é che-
fe de família, pai de 4 fi-
Ihos —,: tendo êle nasci-
do no Acre e havendo si-
do criado no Pará.

LITERATURA '

CELSO CORREIA —
Tijuca. — "Em 1939, ano
inicial da II Grande Guer-
ra. o Prêmio Nobel de Li-
teratura coube a quem?"

Ao escritor finlandês
Sillanpaan. Mestre na des-
crição da vida campesina,
Frans Eemil Sillanpaan
era filho de agricultores e,
quando morreu aos 76 anos
de idade, deixou numero-
sas obras de caráter regio-
nal. nas quais retratou, ao
lado de paisagens de sua
pátria, a alma do povo
finlandês.

12 800

EDUARDO CABRAL —
Madureira — "No ano lo-
do dc 1960, com a Copa
do Mundo em Londres,
quantos brasileiros visita-
ram a Grã-Bretanha?"

Quase 13 000. Em 66 a
Grã-Bretanha recebeu
mais de 2 milhões e 360
mil visitantes estrangei-
ros, dentre eles 12 800 pro-
cedentes do Brasil, con-
..ingente superior ao dô-
bro do havido em 1965.

BANCOS

FLORIANO MOREIRA
— Gávea — "O famoso
segredo profissional dos
bancos suíços ê assegura-
do por lei antiga ou rc-
cente?"

Foi em 1934 que na Suí-
ça o Código Bancário pro-
mulgado pelo Conselho
Nacional colocou o prin-
cípio da discrição dos ban-
cos sob a proteção oficial
—, sabendo-se que o in-
frator do segredo profis-
sional nos bancos da Suí-
ça é punido com multa de
20 mil francos suíços
(cerca de 10 milhões do
cruzeiros antigos) ou pri-
sâo de seis meses, que na-
quele pais é coisa impor-
tante.

BLINDADOS

EDGARD LUZ — Nlte-
rói — "Existe algum estu-

do comparando Rcmmel e
Patton como responsáveis
por tropas de carros blin-
dados?"

Existe — e não apenas
sob esse aspecto mas sob
outros mais, recomenda-
mos o livro do Coronel
Portela Ferreira Alves Os
Blindados Através dos Sé-
culos, cbra de 477 págl-
nas, em edição da Biblio-
teca do Exército.

PLANTAS

PLÍNIO AMARAL —
Tijuca — "Na Rússia, co-
mo está sendo feita a ra-
diografia das plantas''*

Segundo o processo
aperfeiçoado no Instituto
de Agronomia de Moscou,
a radiografia das plantas
consiste simplesmente em
fotografar com raios in-
fravemielhos as folhas
das plantas e se a clorofi-
la brilhar na fotografia
está bem a planta, mas
se a imagem se apresen-
tar embaçada ficará posi-
tivado que a folha sofre
de alguma doença ou es-
tâ ameaçada.

ÍNPERMEIRA

ODETE MEIRA — Ti-
juc» — "Florence Nigh-
lingale, a célebre enfer-
meira, que origem ti*
nha?"

Florence Nlghfcingale,
precursora das modernas
organizações de enferma-
gem, nasceu a 15 de maio
de 1820,'em Florença, na
Itália, caçula de uma ri-
ca família inglesa — sa-
bencio-se que fll predesti-
nada jovem deixou o con-
fór to do lar e recusou
privilegiadas propostas de
casamento para dedicar-
se à profissão de enfeí-
meira —, resistindo aos
protestos da família para
seguir em viagem de estu-
dos pelos maiores centros
europeus. Aos 33 anos, já
era superintendente de
um hospital de Londres

e um ano mais tarde,
em 1854, imortalizava-se
na Guerra da Criméia —,
sendo, ao retornar, solici-
tada por muitos governos
de outros paises como ori-
ditadora na organização
dos serviços de saúde e
enfermagem. Florence
Nightingale morreu em
Londres (1910) aos 90
anos de idade.

BABAÇU

LUÍS S. CAMACHO —
Nilópolis — "Qual o va-
lor da produção brasileira
anual de óleo de ba-
baçu?"

O valor da nossa pro-
dução anual do óleo de
babaçu é de 22 bilhões e
60 milhões de cruzeiros
(antigos), sendo de acen-
tuar que a produção 

'do
óleo de babaçu em 66 to-
talizou 51 815 toneladas,
das quais 37 381 foram
produzidas no Maranhão,
onde há os maiores cam-
pos de cultivo do Brasil.

SEMÂNTICA

HAROLDO MAGA-
LHAES — Sampaio — "No
domínio da Lingüística, o
estudo organizado da Se-
mântica foi iniciado quan-
do?"

Em 1895 — e foi o mes-
tre francês Michel Breal,
desaparecido em 1915, que
criou o termo semântica e
introduziu o conceito se-
gundo o qual a Semântica
é o estudo da evolução do
significado dos meios de
expressão —, constituindo
o estudo das mudanças que
sofre a significação dos
vocábulos.

ATENÇÃO
Somente fazer pergunta

quem puder ouvir a res-
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, de
2." a G.Mcira, de llh 05m
às 12h. — Aqui sâo publi-
cadas apenas algumas das
2* questões irradiadas por
dia. — Com muitas cartas
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem informa p/ telefone.

Fazer uma só pergunta,
sôbre assunto de interesse
geral e que possa ter res-
posta em poucas palavras.

Cartas para: Pergunte
ao João, RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio
Branco, 110, 5." andar, Rio,
ZÇ-2I.
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FIQUEM ATENTOS para as novas palavras do "O-
cabuiárlo with in da Grande Cidade. Quem está. uesmoj
por dentro, já aprendeu que não se diz mais estar por
dentro. Estar por dentro, agora, é estar ou ir no embalo.
Ou, então, por exemplo, dizer: "O embalo agora é o em-
balo". Isso, na região de Ipanema, pois na área cinema-
novista o embalo é ser ou estar uma coisa bat ide Batman):
"Puxa, o Terra em Transe do Glauber está bat pra bur-
ro..." No setor da juventude dourada, fazer um progra-
ma não se diz. O certo é: articular um programa. E na
área dos humoristas gráficos, a palavra da moda é cartum,
do inglês cartoom, o que faz dos engraçadinhos cartu-
nistas.
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lições

festa

A festa para a filma-
gem de uma das cenas
de Garota dc Ipanema,
na opinião dos observa-
dores mais categorizados
da vida da Grande Cida-
de, mostrou que:

a) o carioca não sabe
fazer um happening ar-
tificial, se bem que o seu
dia-a-dia o seja — a fes-
ta foi a má compreensão
do problema simplesmen-
te porque ninguém acre-
ditou que estivesse sendo
convidado para uma fes-
ta, todos queriam era es-
trear no cinema nôvo;

b) não é o ecletismo
dos convidados que faz
uma festa ser boa, embo-
ra êsse ecletismo para
uma coisa tenha servido,
mostrar que o café-socie-
ty e a esquerda f e s t i va
têm os seus preconceitos
segregacionistas — a dis-
tinção de grupos era evi-
dente (no jardim, a fes-
tiva, na varanda, as bo-
necas da sociedade)..

c) num espaço de pou-
cas horas, é possível se
consumir 150 litros de
uísque e 30 litros de gim,
ambos nacionais;

d) mediante conveni-
ente lubrificação etílica
é possível, também, con-
seguir-se um grande rea-
lismo no cinema pátrio
— na hora em que o galã
Arduino começa a brigar
com um dos seus desafe-
tos, três máquinas regis-
traram o entusiasmo de
duzentos outros figuran-
tes/convidados em fazer,
mesmo de mentirinha,
um quebra-quebra digno
do Baile do Havaí. O rea-
lismo e empenho dos liti-
gantes foi tal que houve
aplausos da varanda;

e) o Sr. e Sr.a Antônio
Carlos Araújo, além de
excelentes anfitriões, são
um casal de coragem —
receber um grupo tão he-
terogêneo de amigos e»
desconhecidos não é pa-
ra qualquer um.
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BIA

DA GRANDE CIDADE
(*) A rolêla carioca

(*) O menino do Leblon
(*) O jogo da verdade
(*) Os desenhos de Bia

— Depois da roleta rus-
sa, para suicidas, e da role-
ta paulista, para automobi-
listas irresponsáveis, temos
agora a roleta carioca. Tra-
ta-se de um jogo (só possi-vel no Rio) que não causa
mortes, mas muitas chatea-
ções. Foi inventado especial-
mente para os infelizes
usuários de elevadores (re-sidenciais ou não,). A roleta
carioca é isso — será que en-
trando agora no elevador eu
não vou ficar preso, se cor-
tarem a energia, fora da ta-
bela de racionamento?

— Nelita Morais, mulher
de Vinícius, e Noelza Fer-
nandes estão escrevendo —
em princípio, de brincadei-
ra, mas pode ser que acabe
virando mesmo filme ou pe-
ça — uma paródia da Garô-

ta de Ipanema. A história se
chama Menino do Leblon,
uma sátira sobre o homem
carioca, em particular o da
Zona Sul (seja êle sócio-
atleta do Le Bateau, mem-
bro assíduo da festiva ou um
intelectual do Country
Club).

— Para tornar mais com-
pleto o trabalho de Nelita e
Noelza, certamente não po-dera faltar, em Menino do
Leblon, o depoimento de ca-
da uma das moças da pró-xima peça do Grupo Opi-
nião: Norma Bengell, Odete
Lara, Lady Hilda, Suzana
Morais e Helena Inês. A pe-
ça é baseada nas teses de
Simone de Beauvoir, a res-
peito do comportamento e
das responsabilidades da
mulher moderna. Acontece,
porém, que na preparação

do roteiro as cinco fizeram
uma espécie de jogo da ver-
dade com base na sua expe-
riência pessoal. Conclusão:
na fita que foi gravada (dáum livro) está a análise crí-
tica do comportamento de
diversos espécimes do uomo
brasiliano, os quais estão
com a carapuça enfiada e
assustadíssimos com as sen-
sacionais revelações.

— Bia Vasconcelos, môça
da sociedade carioca, filha
de embaixador, manequim
e mulher inteligente, é tam-
bém pintora e desenhista de
estilo bastante pessoal, com
trabalhos nas paredes das
casas da juventude dourada.
Bia, agora, fará a sua pri-meira exposição individual,
na Galeria Goeldi, de Vicen-
te Barreto.

¦jÊÊÊM
Mais chape

Brincar com fogo, no ca-
so, cerveja, dá no que deu.
Apesar do aviso de que não
havia nenhuma pretensão, a
mafia do chope ficou revol-
tada corn o nosso alegre ro-
teiro e só faltou mandar uma
rodela, como símbolo amea-
çador de uma vendeta fatal.
Motivo: omissões e possíveis
heresias, evidentemente in-
voluntárias. Carlinhos Oli-
veira acusa, dizendo que a
ausência da Sereia do Leme
foi lapso lamentável — de
Claudia Cardinale aos cor-
respondentes estrangeiros,
por aquele chope já passou
muita gente boa; a turma de

Fatos & Fotos, r e v o 11 a da,
lembra a existência do cho-
pe tulipa, o chope que não é
nem pequeno, nem grande,
mas que dá à cerveja um sa-
bor especial, quando bem ti-
rado; considera, ainda, a
omissão do Parque Recreio
como imperdoável — o cho-
pe maracanã, do Recreio, é
uma pedida revigorante e
um estímulo ao bate-papo,
depois das partidas de fute-
boi no estádio propriamente
dito; Paulo Mendes Campos,
ao que se informa, não consi-
dera o Real Astória um cho-
pe contramão e, ao mesmo

tempo, adverte que o chope
do Veloso (hoje, Garota de
Ipanema) é um temível con-
corrente do Zepelim e do
Jangadeiro; em casa, num
protesto doméstico, afirma-
ram que o esquecimento
mais censurável foi, entre-
tanto, o do Bar Monteiro, ês-
se, sim, o melhor chope da
praça. Enquanto isso, o pes-
soai de uma força nova ga-
rante que o chope do futuro
será o do Canecão, em Bota-
fogo, uma cervejaria com
mais de dois mil lugares, nos
moldes do Zilertal, de Ham-
burgo.

A COMÉDU CARIOCA surge no momento em que a
vida na Grande Cidade está impossivei, com os seus ha!
tantes Instes e indiferentes, diante des últimos aconteui-
mentes. Mas a comédia carioca, no cinema, começa ?
abrir um nôvo caminho (certoi de comunicação com V
povo, fazendo, de saída, de Paulo José uma espécie de Nilo
Manfredi — o ator que criou o tipo do homem romano,
na comédia italiana. Depois, virão, na me.sma linha, EJ
.lusticero, de Nelson Pereira do.s Santos. Garota cie Ipan.,
ma, de León Hirzman e Tia Zulmira, Detetive, de Sérgio
Rangel Porto, o que talvez sirva também para ía.er o ca-
rioca sorrir, de nôvo. f

)
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Cmvlas
Ainda hoje, para muita gente, a fi-

gura dc João Carlos Magaldi c mistério-
sa. Quem não o conhece e já ouviu falar
nele como "o homem que inventou Rober-
to Carlos" (coisa que èle nega veemente-
mente), pede pensar — c no fundo pen-
sa — ser Magaldi um personagem de Um
Rosto na Multidão, aquele filme sôbrc a
ascensão e queda de um ídolo popular, fei-
to por Elia Kazan. Ou seja, Magaldi se-
ria um cidadão gordo, careca, com um cha-
rutão na boca, sempre numa sala cheia
tie fotos dc seus contratados, enfim, o cli-
chê típico das fitas e histórias no gênero.
Mas Magaldi não é nada disso, file é um
sujeito jovem que confirmou o velho di-
to <le que cm terra dc cego, ctc. etc. Acre-
ditou em Roberto Carlos, sentiu a comu?
nicação da música jovem c aplicou as re-
gras elementares da comunicação de mas-
sa. E, por isso, c sempre atacado, por ou-
tros que se dizem donos do mundo dos cs-
petáculos, no Brasil. O depoimento dc Ma-
galai, hoje carioca, ainda não c ludo o que
c!e tem a dizer sôbrc o assunto, mas 6
uma palavra dc quem conhece o problema
c sai dc um silêncio longo, para falar pc-
la primeira vez. Do que Magaldi disse li-
ca a pergunta: "Não poderíamos íazer com
os interpretes c composições da música po-
pular brasileira o mesmo que se fè/. com
Roberto Carlos c o iê-ié-iê nacional?"

— Mil e uma interpretações,
análises e palpites têm sido emiti-
dos a respeito do fenômeno Rober-
to Carlos. Quanto a nós — Magal-
di, Maia e Prosperi —, publicitá-
rios que utilizaram o artista como
motivação e promoção de vendas, a
explicação para o fenômeno é sim-
pies:

1. "A porcentagem de popula-
ção jovem do País;

2. O surto do iê-ic-ic ou músi-
ca jovem — criada lá fora e divul-
gada de lá para cá (cinema, discos,
revistas etc);

3. E, principalmente, o pró-
prio Roberto Carlos, portador de

qualidades não só musicais como
visuais. Êsse último predicado, et- !
piorado exaustivamente pelas c
pas de revistas e pela televisão —
veículo de massas cada vez mais to-.
do-poderoso no Brasil.

O fenômeno, além dos ponto"
técnicos apontados, é explicado,
ainda, pelo próprio Roberto Carlos.
Isto é, êle está em termos de cria,
ção musical (quantidade e qualida-
de) e de. comunicação audiovisual
quilômetros acima de qualquer ou- ,
tro artista de seu gênero no Brasil.
E, talvez, de outros gêneros, inclu-
sive da música popular brasileira,
que, embora sendo popular e brasi-
leira, não conseguiu revelar, até
agora, senão grandes compositores
e alguns intérpretes jovens, que
não reúnem as qualidades de comu-
nicação visual e a mística de Ro-
berto Carlos. Pelo menos, junto à
grande massa da juventude brasi-
leira (principalmente as crianças e
mocinhas). l'

Daí, por falta de competido-
res, também, Roberto Carlos man-
tém quase dois anos a liderança
nas paradas de sucesso e nos pro-
gramas de TV. Especialmente em
São Paulo.

l
Acho que também existe mais

uma explicação para o fenômeno
(talvez o mais decisivo...), neste
aforismo publicitário: "A divulga-'
ção de uma promoção (ou idéia) é
tão importante quanto a promoção
(ou a idéia) em si mesma." Divul-
gação é investimento financeiro. E}
muita gente investiu em Roberto, ,a<i
Carlos e na Jovem Guarda..."

MAGJLÜl
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Rio de Janeiro — Quinta-feira, 9-3-67 Parte inseparável do Jornal
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O JB HA 75 ANOS

O JORNAL DO BRASIL dc 9/3/1892 noticiava-,
O CrisD ministerial no Chile.

$ Prísòo cle anarquistas cm Madri,

O Revolta popular no Lagos, África.
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AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

Rodoviária — Estação Rodoviária Novo Rio, 2.°, loia 205
Sao Borja - Av. Rio Branco, 277 _ loja E Edif. S. Borja

ZONA SUL

Botafogo - Praia de Botafogo, -100 - SEARS
Copacabana _ Av. N. S.a de Copacabana, 610 - Galeria

Ritz.
Flamengo — Rua Marquês de Abrantes, 26 — loia E
Posto S - Av. N. 5.» de Copacabana, 3 100 - loja E

ZONA NORTC

Campo Orando - Av. Cesário de Anelo, 1 549 - Ag. da
Guandu Veículos

Cascadura - Av. Suburbana, 10 136 - Largo Cascadura
Madureira — Estrada do Portela, 2? — jo|a E
Móior — Rua Dias da Cruz, 74 — loja B
Penha — Rua Plínio de Oliveira, 44 — loia M
São Cristóvão - Rua São Luís Gonzaga, 156 - l.o and
Tiiuca - Rua General Roca, 801 - loja F

ESTADO DO RIO

Duqu» dt Caxias — Rua José de Alvarenoa, 379
Niterói — Av. Amaral Peixoto, 195 — grupo 204
Nova Iguaçu — Av. Governador Amaral Peixoto, 34 —

loia 12

MAPA DO TEMPO - JB

-&44j_. mm. liu -, VÍjr «„ f\ 1 
'^|

rrr "••- \\ _\J
ANÁLISE S1N6TICA DO MAPA - Frente quase estacionaria
ao norle do Estado do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais,
com o ramo oriental entrando rui dissipação e o ramo
ocidental recuando sob forma de frente quente sobre os
Estados de São Paulo • Paraná onde poderá determinar
a ocorrência dc pancadas e trovoadas. Formação de várias
zonas de convergência tropical nas regiões Este e Centro
do País com ocorrência de pancudas e trovoadas nessas
regiões. Com a dissipação da frenle o lempo na área Gua-
nabara e Rio tende a melhorar progressivamente havendo
ainda possibilidade de perturbação passageira nas próximas
24/36 horas. (Análise Sinótica do Mapa do Serviço de Me-
teorologia interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

O SOL

Maranhão, Piauí, Coari, Rio
Grande do Norte, .Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe
— Tempo: Bom com nebulosi-
dade. Instabilidade ocasional
ne litoral. Temp.: Estável.

Bahia — Tempo: Instável, chu.
vas esparsas. Temp.: Estável.

Minas Gerais, Espírito Santo,
Goiás, Mato Grosso — Tehípo:
Bom com nebulosidade. Insta-
bilidade no período. Temp.:
Em elevação.

Rio de Janeiro, Guanabara —
Tempo: Bom com nebulosida-
de. Instabilidade ocasional.
Temp.: Em elevação.

São Paulo, Paraná - Tempo:
bom com nebulosidade, pan-cadas e trovoadas no período.
Temp.: Em elevação.

Santa Catarina - Tempo: Bom.
Temp.: Em elevação.

Rio orando do Sul _ Tempo:
Bom passando a instável no
fim do período. Temp.: Em
elevação, '

NO R|0

my

NASC. - 5h49m
OCASO - 18h22m

A LUA

NOVA

OS VENTOS

VARIAVK.

FRACO

AS MARÉS

BOM

MÁXIMA - 29.S
MÍNIMA - 19.4

VWJ/WS
PREAMAR:

2h25m/l,2m e 14h/l,3m
BA1XA-MAR:

8h50mA),4m e 20h55m/0,1m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo para
hoje nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 3105, nublado;
Santiago, 21°, bom; Montevidéu, bom; lima, 2604, nublado,1
Bogotá, 13°, encoberto; Caracas, 25°6, instável; México',
13°/ bom; San Juan, 22», bom; Kingston (Jamaica)
21°, bom; Port of Spain (Trinidad), 23°, bom; Nova Iorque,
bom; Miami, 22o, bom; Chicago, éo „__;„_ __ Oo, nublado;
Los Angeles, 140, bom; Londres, 8°, nublado; Paris, 11°,
nublado; Berlim, 120, bom; Moscou, 2°, bom; Roma, 15°,
«ova; litbca, nublado.

ZONA CENTRO

CENTRO
AGÊNCIA FEDERAL DE IMÓVEIS.
vende mag, e amplo conjugado,
André Cavalcanti, 7 — Chaves
síndico, 52-4211 - CRECI 7B1.
APARTAMENTO - Vendo, çjran
de, vazio, imediato, com sinal
de 5 milhões, aceito Caixa Eco-
nômica. Rua Riachuelo, 252, ap,
106, das 9 às 12 horas. Sr. Bi-
late - CRECI 892.
AVENIDA GOMES FREIRE, 740,
ap. 509 vendo coni. às luxo, in-
clusive ar cond. por 12 mil NCrS.
Financiado ou à vista a comb,
Vèr e tratar às 12h.
ATENÇÃO - Vendo ap. coniu-
gado, vazio. Rua Rezende n.° 21',
ap. 206. Preço: 8 500 mil finan
ciados. Prest. 200 mil sliuros -
Marcar visitas. Tel. 48-9552 -
CRECI 926.
AVENIDA 14 DE MAIO - Ven-
do ap. conj.,. kit e banh. comp.
30m2, vazio frente and. alto,
res. ou escrit. Ver e tratar — Tel.
32-1106 - Creci 166.

BAIRRO DE FÁTIMA -
Preço e condições para
venda urgente, c| área
const. de 90 m2, vendo
privilegiado ap. de fun
dos, c| sl., 2 qts., ampla
copa-coz. e demais deps.
Preço NCr$ 25 000,00 cr
NCr$ 3 000,00 de entra-
da e o saldo NCr$
22 000 00 a combinar.
Aceito Caixa c| depósito
antigo. 42-9104. Atendo
hoje.

CENTRO — Ap. de sala e quarto
sepòrados, banh. e cozinha, an-
dar alto, entrega imediata. Entra-
da a combinar. O restante em 30
meses. Dá-se pref. a Caixa. lnf.
Av. Franklin Roosevelt, 115. gr.
.103. Tel. 32-6110. CRECI 27.
CINELANDIA - 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* c/ qt. banh. com-
pleto e kit. alugado NCr$ 140,00.

Dr. Mário - 36-6190.
COBERTURA - Rua Marques de
Pombal, 172 ap. C-01 — Sala e
qt. sep., banh. e grande terraço,
Entr. 50% saldo com. Ver diar.
port. e trntar México, 148 — Gr.
303 - Tol. 32-1106 - Creci 166.
ESTÁCIO — Ap. de frente, sata,
3 quartos, dep. completas, gara-
gem, c| sinteco e perslanas, va-
zio. Rua Maia Lacerda 38, ap.
301 (livre dc enchentes). 33 a
vista, 35 facilitados. Chaves no
203. lnf. 28-0803 < 58-5655 -
Sr. Miguel.

FLAMENGO - Aps. de
2 salas, 3 qts., 2 banhs.
copa, cozinha, deps. e
garagem. Prédio sobre
pilotis c| apenas 2 aps.
por andar de frente. —
Preços a partir de Cr$
57 000 000, pagamento
grandemente facilitado,
Obra já em alvenaria c
garantia SERVENCO. Ver
até 20 horas no local,
Rua São Salvador, esq.
com Ipiranga. Vendeis
PAN-IMÓVEIS, R. Mexi-
co, 119, Gr. 801 -Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.

CENTRO - Vendo vasio. apto.
1 101, frenle. Ent. 5 500 mll
facilitados, saldo prest. 230 mil
conj. amplo banh. completo, coz.
Rua General Caldwell 187. Ver
das 8 ns 18 horas com porteiro
tratnr Rua Rosário 148 s^b. Te-
lefone 52-7773. Mendes.
CENTRO - Vendo, Av. PresT
dente Vargas, 2007, ap., sala, 2
qts., banheiro, coz., área, pin-
tado, sinteco etc. Preço NCr$
25 000,00 (novos), facilita-se, tra-
tar na Rua México, 111, gr.
1 501 - CRECI 312 - Tel. ...
22-4451 - Ver no local o ap.
1 902 c| Sr- Leal, das 13 às 17h.
CENTRO - Vendo, Rua do Re-
zendè, 21, »p. 406, qt„ banh.,
coz., vazio, ent. 3 600, prest.
300 - Tel. 22-4163 - Mario -
CRECI 610.

ESTÁCIO - R. Tomaz Rabelo n.
12 — Vdo. ap. frte., qt. e sala
sep., deps. qt. p| empreg., NCr$
12 000 muito focilit., alug. g|
contr. Aceito Cx. s| sinal. Tel.i
22-7226 e 37-4794.

BOTAFOGO - Ap. luxo frente,
vaiio, salão, 3 quartos, coz., co-
pa e banh., vi tri ficado, pintura
óleo, sancas, florões, garagem.
25 milhões ent. saldo combinar.
26-4115.

GRANDE APARTAMENTO VAZIO,
Vendo com salão, 3 qts. eíc. 70
milhões de ent., 5 mi!h. em 90
dias, saldo já financ. p| Caixa
(prest. inferiores o 200 mil). Av.
N. S. de Fátima 22|504. Chave
com porteiro. Tratar 52-2877. -
CRECI 961.

CENTRO — Estacionamento na
Rua Cortinas Laxe, entr» Con*
selheiro Saraiva • Dom Gerardo,
no quarteirão da Av. Rio Branco.
Garagem automática. Estrutura
pronta. Entrega em setembro.
Vagas com pagamento financia»
do em 1 ano. Informações no
local dat 9 às 18 horas ov am
N. C. Cordeiro Guerra -& Cia.
lida. Av. Rio Branco, 173, 14."
andar. Tel.: 31.1895 - CRECI
706;
CENTRO — Vende-se aparTõmêiv
to de frente na Rua Sacadura
Cabral. Tel. 23-0991. )..
CENTRO - Vendo ótimo op. c]
sala, qto., conj., banh,, coz.,
Entrada 4 SSO mil e o restante
em 30 meses s| juros. Está alu-
gado s| conlrato è Rua Sta. Lu-
zia. Tratar em Cunha Mello Imo-
veis, México, 148, ll.o, ,/ u_5
Tel.: 32-5555 e 42-3347. - CRE-
Cl 866.
CENTRO - Vende-se ap. de sa-
la, quarto separados, na Rua do
Resende, 39, ap. 1005 - ...
CrS 11 000 000 à vista ou ..
combinar. Tratar no largo de São
Francisco, 26, s| 1003 - Telefo-
ne 43-8009 — Crcci 142.

CENTRO — ótimos apartamentos
em construção bem adiantada,
acabamento eimerado com a ga-
rantia da Pires & Santos S.A. -
Junto ao ceniro comercial, todos
com tala, quarlo, banheiro a co.
zinha americana. Escritura públi-
ca imediata. Ver à Av. Presiden-
ta Vargas, 1 733 das 8 às 20 ho-
rai .Tratar na Predial Aquarela.
Rua Móxico, 11, 12.° andar. —
Tels. 52.3612 a 42-6874. Primai,
ra Classe no Ramo Imobiliário —
CRECI 258.
CENTRO - Vende-se ap. 510 da
R. Riachuelo, 70, cl sala, quarto
sep., coz., banh., pintado de novo
e c| sinteco. Chaves c| porteiro.
Tratar: Predial Palermo Ltda. -
R. Senador Dantas, 117, sl 905 -
Tel. 52-4325 - CRECI 455.

PRAÇA CRUZ VERME-
LHA — Apartamentos re-
sidenciais numa rua
tranqüila bem pertinho
do Centro da Cidade.
Ampla sala, 2 quartos,
sendo 1 reversível, ba-
nheiro e cozinha comple-
tos, dependências de
empregada. WC, área de
serviço e tanque. Play-
ground e GARAGEM. -
Tôdas 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
RÓS LTDA. - Informa-
ções diariamente no Io.
cal RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52, entre 8
e 20 horas, ou no, Dep.
de Vendas Av. Graça
Aranha, 174, s| 516. -
Tel. 32-5353 - (CRECI
442).
PASSA-SE uma casa com 18 quar-tos. — Informações na Rua da
Lapa; 83

FLAMENGO - Vende-se entrega
imediata, ap. novo composto do
2 salas, 3 quartos, demais dep.
e garagem e na cobertura salão,
demais dep. e grande terraço
com linda vista. Proço 90 ml-
Ihões- Condições a combinar. —
Ver com o Sr. Amaral, â Rua
Cruz Lima, 33, ap. 801 e tratar
com Enír Ltda., Rua Ouvidor, 86,
5.Q. Tel.: 31-2332. CRECI 273

BOTAFOGO - Laranieiras ou J.
Botânico — Compro casa grande
em bom estado, possuindo boa
área de terreno até 400 milhões
a vista. 37-4807.

PASSO ap. em Botafogo, motivo
viagem. Mobiliado: 2 qts., 1 sl.,
coz., banh., dep. emp. Aluguel:
9 700. Tel. 52-0124.
VENDE-SE ap. com moveis, na
Rua General Góis Monteiro 18-'.
ap. 303 — Botafogo, entrega rá-
pida.

COPACABANA Vendo, exce-

BOTAFOGO - Ap. Transfiro con-
trato, com 3 ótimos quartos, 2
salas e grandes deps., garagem,
frente. 130 m2. Entrega em 1
ano. Preço: 26 milhões a comb,
Tel. 22-6048 e 52-52.19.
BOTAFOGO - V. Pátria - V.
urg. prédio c| 2 pav. vazio em
5 dias, terr. 12,30 x 100 zonB de
12 and. e lojas 150 mllh. em

24 meses, 42-6755- CRECI 590.
BOTAFOGO - Vendo ap. vazio,
qt., sala, conjugs., banheiro com-
pido, kit. S. Vc-rquoiro 203, ap.
920 - NCr? 6 000,00 à vista, o
restante 18 meses. Trat. 45-7967.
BELO ap. novo 2 qt., salão, 2
jard. inv. sint. cop-coz., banh.
comp. área serv. dep. emp. Pe-
ças clara amplas, cj ou sl1 gar.
Enl. 15 mil. Vol. Pátria, 270, and.
alto, 4 p| and. - Tel. 22-5893

Creci 1 012.

FLAMENGO - Aps. de
salão, 2 ou 3 qts. e deps.
Q. prontos. Prédio sobre
pilotis, apenas 4 aps. p|
andar. Preços a partir de
30 000 000. Pagamento
grande financiado. Ver
no local R. Correia Du
tra, 145, das 8 às 18 ho.
ras. Const. c| garantia
SERVENCO. - Vendas
PAN-IMÓVEIS - R. Mé-
xico, 119, Gr. 801 —
Tels. 52-5256 e 22-3032

CRECI 704.

BOTAFOGO - Vendo vazio, pin-
tado ap. conj. — Ent. 3 milhões.
Preço especinl à vista. Ver Praia
Botafogo, 356 ap. 554|l 133 -
Crcci 836.
BOTAFOGO - Ad. vazio Ed. Ra.
jah, vista praia. Quarto, sala, ban
e kitch - Tratar Tel. 47-6280. -

VENDO ap. 2 qts., sala, cozinha,
banheiro completo, area com
tanque, dependências completas
de empregada. Preço 24 000 com
50% em 2 anos. Rua Humait.1
15], ap. 102. Tratar pelo telerfone
26-4061.
VENDO ap. em Botafogo, ocupa-
do, com hall, sal. quarto separa-
dos, coz., banh., frente. Tratar
depois das 10 horas — 27-6982.»t|JUis uua IU MUI HS — /./-UJUi ,

VENDE-SE apartamento, sola qto,
separado, pronta entrega Cr$ .,
17 000,00, aceita-se parcelado.
Rua Humaitá, 157, ap. 503. -
27-0358, até 9 horas, manhã e
depois das 19 horas.
VENDE-SE na Av. Osvaldo Cruz,
apartamento com hall, 2 salas com
lustres e cortinas, 3 quartos ata-
pelados, armários embutidos, ar
condicionado no principal, demais
dependências. CrS 30 milhões à
vista e 15 prestações mensais de
2 milhões sem juros — Marcar
visita: - 45-3074.

LEME - COPACABANA

COPACABANA -Rua
Sousa Lima n. 280. Ven-
de-se magnífico ap. com
salão, sala de jantar. 3
dormitórios c| armario,!0Wc.

lente ap., cj sala ampla, jardim
de inverno, dois ótimos quar-
tos, banheiro completo, ampla
cozinha, dep. completas p| em-
pregada, de freníe, lado da som-
bra. Entroga em 20 dias. Ver ho-
je na Rua Rodolfo Dantas, 91
ep. 801, das 10 às 17 horas, cl o Li- ' • 'i~j  _."¦_ '''"' c •¦¦«• »w«-
Sr. Marinho na portaria. Preco 3 banheiros SOCiaiS, CO- ™dP« » banh. e xcz. and. alto
45 mil, q 8 500 de sinal, - --- ----- ¦¦ • boas contJ- - Tri'*»' 42-4544 c

OTIMO APTO. uni andar inlcl-
ro ccm 220m salão em mérmo-
re, 3 qis., c] arm. embut. va*
randas, copo-coz,, dep. compl. o
garagem c 40 000 mil do emra-
da - Tratar 42-4544 e 22-7938

Creci_284. _
ap. de qto. e sais sepa-

saldo em 12 prestações si juros,
Maiores Inf. c\ o proprietário
pelo tel. 36-5023 - Creci 285.
COPACABANA - Vendo, Rua
Barão de Ipanema, 37, excelen-
te ap. duplex na cobertura. Pre*
ço 170 mil, com 50% em dois
anos. Chaves Av. Cop. 613 — Gr,
808. Tel. 36-5023 - Crcci 285.
COPACABANA - Vendo, Run
Hilário Gouveia, 57 ap. 701.
Frente, salão, 3 qtos., 2 bonh.
sec. copa-coz., área cj tanque,
dep. emp., garagem, pintura i
óleo, instalação p] ar refrigera-
do novo, vazro. Preço 130 mi-
Ihões, c| 70 de entrada e o :
do em 2 anos. Ver hoje e ama-
nl-ã no local cl Sr. Bastes —
lnf. 36-5023 - Creci 285.

FLAMENGO - ep. dc luxo, ven-
de-se composto de saleta, 2 gran
des salas, 4 quartos com arma-
rios, 2 banheiros sociais, copa,
cozinha, 2 quartos, emp. demais
dep. e garagem. Preço Cr$ ....
100 000 000 condições a combl.
nar. lnf. detalhadas com Enir
lida. Rua Ouvidor 86, 5.0. Tel.
31-2332 - 36-3621. CRECI 273.

RUA DA CONSTITUIÇÃO - Ven-
do prédio 4 pav; próx. Pça. Ti-
radentes, ólimo ponto comercial.
Entrega-se vazio. Base: 250 mi-
Ihões. Tel. 22-8255.
SANTO CRISTO - C/ 2.800 de
entr.-vd. terr. 9x39, prest. sem
iuros. Rua da América, 80. Org,
Orlando Manfredo, Barão Iguate*-i, 86. Tel. 4B-0804- CRECI 82.
VENDE-SE um ap. d* sala, quarto,
iardim de inverno, d. frente. —
Rua dos Inválidos, 190, 7.» an-
dar. Informações Av. Mem de
Sá, 136, diàriamenU.
VENDE-SE apart. de quarto,
sala, banheiro, cozinha a Rua
Vise. Rio Branco, 53 ap. 307- Tratar Rua Santo Amaro, 80 —
Patrimônio. -
VENDE-SE - R. Guilherme Marco,
ne n. Ó1J604 — B. Fátima ap. mo*
biliado ou não, ampla s|slta.,
qt.Jbanh. soc.'c|área envidr. com
tanq.jarm. emb. qt.lbanh. empreg,
Preço Cr$ 22 000 000, metade ago-
ra, metade em 6 meses. Tratar
no local.

FLAMENGO - Aps. de
sala, 2 qtos., deps. em-
pregada. Obra já em al-
venaria cj 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.
FLAMENGO - Vende-se para
ocupação imediata apartamento
com vista para o mar • Parqu*
do Flamengo. Dois quartos, sa.
lão, copa>cox1nhi, banheiro com-
pleto, dtpsndênciai d* «mprega-
di e garagem privativa. Todo ata-
pelado, cortinas • ar condiciona-
do no quarto principal. R. Se-
nador Vergueiro, 138, ap. 1306
— Chavas com o porteiro. Infor-
mações H. C. Cordeiro Guerra i
Cia. ltda. — Av. Ria Branco,
173 - 14.o andar - Tel. 31-1895

CRECI 706.
LARGO . MACHADO - Vende-se
ap. de quarto, sala, cozinha e
banheiro, com pequena entrada,
restante pele Caixa Econômica.
Tratar 46-2595.
PRECISO de vários apartamentos
coni., separados, mesmo aluga-
dos. Resolvo em 30 dias, sem
desp. V. Sa., nos Bairros — Fia-
mengo, Catete, Laranjeiras, Bota*
fogo. Det. 23-1214 - Creci 644

Voloso.

BOTAFOGO - Vazio, ap. 734
Praia de Botafogo ,356, vd. qts.,
sala conj. kitch. Chaves porteiro.
Org. Orlando Manfredo, Barão de
Iguatemi, 86. Tel. 48-0804.' CRE-
Cl 82.
BOTAFOGO - Av. Venceslau Brás
ap. de saln e quarto separados —
Vendo por 12 milhões facilitados,
entrega em dezembro. Det. pelo
tel. 250646. /
BOTAFOGO.4. Vendo ótimo apar-
tamento, sala,-,2 dormitórios e
dep. completas. Diretamente com
proprietário. Ver São Clemente,
¦470, com porteiro. •. ' 

.
COBERTURA, ap. vazio, luxo -
Rua residencial, próximo ao Cine
Veneza, terraço social c| 140 m2,
salão, 2 amplos quartos, 2 banhs.
sociais em côr, dep. emp., área
cj tanque, paragem, preço 100
milhões c| 50% financiado, jra-
tar inclusive domingo — Tel. ...
25-3691 - Caleri - CRECI 254.

EDIFÍCIO REGRAN - Início de
venda. Ótimos apartamentos de 2
quartos,' sala, banheiro completo
e dependências de empregada.
Vaga no garagem. Rua Real Gran-
deza, esquina de Mena Barreto.
Obra em inicio de alvenaria —
Construção e acabamento de GO-
MES DE ALMEIDA FERNANDES.
Informações e vendas: 52-7557 i

42-5099 TAL - TAUBATÉ ADAVi
NISTRADORA - Av. Almirante
Barroso, 90, s| 517|519.

AVENIDA COPACABANA 80, ap.
202,, sep., frente, dep. empreg.
Ver no local, 30 000 c| 15 em
24 meses. Aceito prop. à vista.
57-2086. 57-5187 - CRECI 243.
ATENÇÃO — Copacabana e Zona
Sul, possui ap.? Precisa de di-
nheiro? Faça uma hipoteea do
mesmo — Solução rápida, quan*
tias acima de 5 milhões. Tet.
22-4337, das 12 às 18 horas.
AVENIDA PRINCESA ISABEL, 300
— Vendo ap. de 1 quarto, sala,
deps. empr,, área de serv., coz.,
etc... por: 25 milhões à vista

Ver c] porteiro no Bloco B o
314 - Tratar nl FROSINI - Tel.
36-5514.
A VENDA 1 ap. 2 qls., sl., dem.
dep. Prç. fin. 35 milhões, acei-
to proposta à vista. Av. Prin-
cesa Isabel 300 ap. 807. Chave
porf.- 1el'.: 52-4755.
APARTAMENTO - Vaz. c/ qt.

b.. Rua Domingos Ferreira
236 — 406 — Chaves portaria.
Ent. 11400. Rest. 24x150. Tr.
Alcindo Guanabara 15 — 11.°
s| .1. Tel.: 42-2294. M. Peroira.
APARTAMENTO - Vendo. 2- qts.,
sala, deps. Final construção. Rua
Prof. Gastão Baiana, 151, ap. 606

Tel. 38-2132.

COPACABANA - Vendo, Rua
Fig. Magalhães, próx. da Av.
Copacabana, excelente ap. c\
duas salas, 3 grandes dormitó-
rios, demais dep. e garagem, an-
dar alto, de frente, vazio. Preço
70 milhões a combinar cm 2
anos. — Chaves Av. Cop., Ó13.
Gr. 808 - Tel. 36-5023 - Creci
2B5.
COPACABANA - Excepcional
oportunidade. Vendemos confor-
tável ap. 3 qtos., 2 salas e am-
pias dependências. P/ entrega,
vazio. 2 p/ andar. NCrS 65 000
c/ 50% em 2 anos. Tel. 22-0262.

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
32-1039.
COPACABANA - Vsnde-te ap.
402. Av. Copacabana, 759 c| 2
quartos, sala e depend. Está va*
zio. Facilita-se. Tratar tel.: ....
22-2349.

d. - Tratar 42-4544
22-7938L_Crcci_^84J
PRUDENTE DE MORATs, 985 —
Apartamento de 241m2. Obra em
revestimento, prédio em centro
de terreno com 12 andares. Es-
pecificações de luxo. Quadra ds
praia. — Estacionamento privati-
vo além da vaga na garagem.
Construção e acobrimento dc Go-
mes de Almeida Fernandes. Av.
Almirante Barroso n. 90, grs.
517519 - Telefones: 42-1238 e
42-5099. TAL - Taubaté Admi-
nistradora. CRECI 84.
RÚA FRANCICO OTAVIANO, 112

Ap. 201 — Entre o Arpoador
e Pôsto 6. Vondo ipartrimenla
super-luxo, 305m2. 2 salns, 4
quartos, dois banheiros, toillete,
etc. 2 vagas na garagem. Obra
em pintura. Ver no local e tra-

SIQUEIRA CAMPOS, 282, ap. 102.
sep. dep. empreg. 20 000 c/ 10
em 24 moses. Tratar Brilhante. —
Tcl. 57-2086 c 57-5187. CRECI
243.

COPACABANA - Magníficos
apartamentos, em início d* cons-
trução, pertinho d* praia, 2 por
andar, do lado da sombra, com
T 880 d» entrada e 300 por mês.
O terreno aitá lotalmente pago.
Entrega dos apartamentos cm
1969. Tem salão, 3 ótimos quar-
toi com armários embutidos, co-
pa, cozinha, demais dependen-
cias • garagem. Restam poucas
unidades. Ver diariamente dai 9
às 22 horas, na Rua Barata Ribei*
ro, 52 ou Av. Prsi. Vargas, 446,
12." andar, grupo 1206. Tels,
23-0216 e 23-1330. Miguel Bonjó

HUMÀITA — Vendo na rua parti-
cular João Afonso, 60 c| 11, c|
2 qlos. sl. e demais dep. comp.
ver no.local. Tratar fel. 23-0459
RUA MARIA EUGENIA - Vende
se cobertura excepcional ocupan
do todo 5.° pavimento com 2
aps., vazios, telefone, garagem
e. elevador privativos, facilita-se,
Tratar com o proprietário —
Tel. 57-5797 _ Senho Berliner.

LARANJ. - C. VELHO

VENDE-S. o ap. 407 da Rua Cai-
los Sampaio, 2-16. Quarto c sala
conjugado. Chaves com o portei-
ro. Tratar com Paulo Freire. —
Tel. 32-9702.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
AGÊNCIA FEDERAL DE IMÓVEIS"
vende, Rua Monte Alegre, 356!
ap. frente, 2 qts., sala etc. Tel.
52-4211 - CRECI 781.
APARTAMENTO VAZIO DE POEN
TE — Vende-se na Rua da Gló-
ria, 190, ap. 401, com 4 quarlos,
3 salas, jardim d» inverno e 2
banheiros sociais. Dependências
completas c| 2 quartos e banhei-
ro para empregados. Ver com o
zelador Sr. Abílio a qualquer
hora e Iratar pelo telefone ..
23-9499, com o Sr. Ivan.
CÂNDIDO MENDES, 173 - Vendo
ap. con|., kilch. Cr$ 10 000, à
vista — Aceito Cax. E. com.sinal
de Cr$ 4 000. Tratar: 28-9134. -
Santos, das 9 às 17 horas.
GLORIA - Ap., 1 qts., sl., coz.,
banh., área e banh. emp., vazio,
frenle. R. Benjamin Constant —
NCr$ 22, fac. e fin. - 42-7750
- CRECI 497.
GLÓRIA - V. ap. sala grande,
qt., sep,, banh., coz., garagemRua Cândido Mendes, 240 —
7.0 8 000 000. Saldo cm 3 anos

Ac. Caixa. Tel. 36-0612.
GLORIA - Ap., il., 2 qtos. etc.
Rua do Russel. Aceito Cx. ou
Ipeg c| sinal. Visitas 22-8936 —
Creci 621.
RUA VISCONDE DE PARANÁ-
GUA' 34 — Vendo em terreno
de 120 m2, 2 casas, salão, 3 q.
a dep. e s. q., e dep., sacada
« terraço, vista magnífica 18 mil
á visla ou a comb. 56-0338.

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1 042
ap. 102, vendo com 100 m2.
Preco à vista: 42 milhões. Tela-
fone 52-1170 — Frente à estação
Curve Io.
SANTA TERESA - Vendo aporta-
mento amplo, sala, 3 quarlos, ba-
nheiro social, varanda,, quarto,
banheiro empregada e garagem.
Trata-se diretamente proprietário- Tel. 26-8132' — Francisco.

CATETE - FLAMENGè

APARTAMENTO 204 - Rua Santo
Amaro, 36. Vendo, vazio, em es-
tado de novo, quarto e sala se-
parados, cozinha, banheiro c área.
Chave na portaria. Tratar 52-2877.
CRECI 961.
AVENIDA RUI BARBOSA - Ji
na 14a. laje • você ainda podecomprar apartamento no Ed. Sli.
lus: Av. Rui Barbosa, 880. Ulti.
mos apartamentos à vanda, com
330 m2 de conforto! Galeria, l|.
ving, salão de jantar, 4 dormi,
tonos, 4 banheiros sociais, 3
quartot com banheiro para em»
pr.çjados, 2 vagas na garagem,
varanda panorâmica. Entrega *m
deiembro de 68. Atendimento
no local sábados • domingos
dai 9 às 18 horas. Informações:
H. C. Cordeiro Guerra & Cia.
ltda. Av. Rio Branco, 173, 14.»
andar. Tel.: 31-1895 -CRECI 706.

BUARQUE DE MACEDO, 43, ap.
401 — Vendo, como está, fren-
te, 2 qts., il., coz., banh., área,
dep. emp. Ent. 10 milh. s| 400
mil mensais. Pronto em 5 meses.

CRÉawí"1- Tra,or SMm ~

PRAIA DO FLAMENGO - Vendo
no ed. Conde Nassau, apto. la-
teral c| vista p| o mar, com 3
qtos. 2 sls. 2 banhs, demais
dep. comp. 55 m a combinar.
Visitas p| tel. 23-0459 e 23-5340.
RUA PEDRO AMÉRICO, ap. sala,
qt. sep., coz., banh. Aceito Cal-
xa e Inst. Tel. 22-6783 - CRECI
844.
VAZIO - luxo, frente, 270 m2,
4 qtos., 3 salas, vista mar. 2
bans., 2 dep. emp. ver, Av. Rui
Barbosa, 80, op. 202. Gde. fi
nan. dei. 23-1214. CRECI 644.
SENADOR VERGUEIRO - Ven-
do ap. ou troco por escritório, 2
quartos, sala dupla etc. 52-3219.
VAZIO - Coni. gde., coz., bonh.,
na Rua Senador Vergueiro, 203.
Somente 3 000, rest. Caixa Econ.
Plano antigo. Doe. ordem, p| ver
tel. 23-1214 - Creci 644.
PRAIA DO FLAMENGO, 314 -
Vendo ap. vazio, fundos, sala,
2 qts-, não tem qt. omp-, 26 rn.
Sr. Vital - 23-3616 - CRECI
100.

BOTAFOGO - URCA
ATENÇÃOI Vendo na Praia da
Botafogo aps. d. hall, lila, quar-
to, banheiro, cozinha. Sinal d.
200 mil cruzi. na promessa, 200.mil, prestações d. íoo mil • sai-— Todas as demais in-

LARANJEIRAS - Dispo
mos ainda de algumas
unidades à venda no"SOLAR BARÃO DE CO-
RUMBÁ" à Rua das La
ranjeiras, 518 — início
de Cosme Velho, próxi
mo ao colégio Sion. —
Apartamentos com 3
bons quartos, 2 amplas
salas, ou com 2 amplos
quartos, sala-livVig, de
frente para os jardins.
Todos com 2 banheiros
sociais em cores c| azu-
lejos até o teto. Copas,
cozinhas também com
azulejos até o teto — ar-
mários embutidos e ga-
ragem própria para to-
dos os aps., já incluída
no preço. Construção c|
3 elevadores, em terre-
no de 1 200 m2, c| jar-
dins e plays-grounds. —
Preços desde Cr$
28 915 334, cj 600 mil
de sinal e prestações de
340 mil. Incorporação
da AUXILIADORA PRE-
DIAL S.A. -Construção
da Pan Americana de
Engenharia S.A. — Cli
ma delicioso, ponto
tranqüilo e aristocrático,
próprio para famílias
que sabem morar bem!

AVENIDA ATLÂNTICA, 2 856 -
Palácio Champs Elisée. — Ap,
grande, vaiio, vendo, fte. prali
— 250 milhões «ntr. • 150 fac
1 ano — Aceito proposta 1 vista.
Chavas com portoiro -Martins.

ACEITO op. de sala, 2 quartos,
como parta de pagamento, 2 sa-
las, 3 qts., 2 banhs., Todas as
peças de frente, quadra da prata
— Pôsto 4 — Base 70 mil financ.
37-4990. CRECI 971.
APARTAMENTOS DE ALTO LUXO
— 300 e 370 m2, Praça Cardeal
Arcoverds e República do Peru
NCr$ 150 e 180 mil cruzeiros no.
vos - 37-4990. CRECI 971.
APARTAMENTO cl 2 quartos, ia-
Ia, banh., comp. dep. pintado
óleo e garagem. Ver das 10 às
14 horas. R. Xavier da Silveira
90, ap. 603, NCr$ 42 mil « com-
binar. CRECI 600.
APARTAMENTO -
sep., coz. compl

Sala, quarto
banheiro, j.

Inverno. R. Otaviano Hudson n.
16/1 008, esq. Pr. Arco Verde.
VAZIO. Ver local até 10 horas.
APARTAMENTO LEME,- de frente,
magnífica vista. Sala, 1 quarto,
1 quarto reversível com armário,
banheiro em côr, cozinha c/ ar-
mário e boxe p/ geladeira, área
c/ tanque é banheiro de empre*
gada-, Preco: 32 milhões, sendo
16 à vista, 12 financiados em 2*1
meses e 4 a combinar. Ver local.
Av. Princesa Isabel, 300 - Bl.
A, ap. 901 e tratar iel. 52-9522
— Dr.- Queirós. Aceito oferta
paga mento a vista.
APARTAMENTO - Vende-se o
de n. 202, de frente, Av. Copa-
cabana, 95, esq. Prado Júnior,
com grande living, 3 qts. e de-
pends. Ver no Iccal. Quitanda 19,
ala 710 - Creci 63. J. C. Fa-

ria. Fones: 31-3064 - 31-1023.

COPACABANA - Vendo 2 aps.
c/ 2 qts., sl. dep. comp. atape-
tado, arm. emb., área, garagem.
Rua Bulhões de Carvalho, 537, ap.
204 — 40 milh. e Trav. Guima-
rãss Natal, 13, ap. 104, sobre pi-
lotis. Vazios, pint. óleo. 30 ml-
Ihões, facilito, estudo oferta. Pro*
prielária - Tel. 57-6477.
COPACABANA - Compro ap.
com s| 2 q e mais dependências.
Corretor Milton -Magalhães. CRE-
Cl 80. Fone 22-6128. De 13 ás
18 horas.
COPACABANA - Vendo, 20 me-
tros de praia, ap. de q. b. e kitch.
Alugado contrato itencido. Cr$
12 milhões com Cr$ 6 de sinal.
Milton Magalhães. CRECI 80. Tel.
22-6128. De 12 às ISh.

COPACABANA - Ap.
Duplex - 300 m2 de £rr lon|cl° g^H1" 

Sr' °"
área construída e 150
m2 de terraços. Salão,
sala, 4 quartos c| arm
embut., 3 banheiros em
côr, copa-cozinha, de-
pend. de empreg. e 2
vagas na garagem. —
Pronta entrega. Preço
NCr$ 150 000,00 com
pagto. em 24 meses. —
lnf. e visitas: NATAN
BERMAN - R. 7 Setem-
bro, 66, 3.° - Tels. ..
52-2281 e 32-6172 -
CRECI 8.
COMPRO ap. Zona Sul, 2 ou 3
quartos, com entrada de NCr?
8 CCO, resto a combinar. Telefo-
nar Sr. Daniel, 32-6965 32-6270
— Horário comercial.

COPACABANA - Vendo, lindo
ap. c| 3 quartos grandes, frenle,
hall, 2 salões, grande iardim de
inverno, atapetado, mobiliado —
Tel., dependências empregada. —
Pôsto 5, do frente. (100 milhões
facilitados) — Informações: tel
27-1917 - Sr. Sanlos.
COPACABANA - Vendo ótimo
ap. frente, sala, quarto, coz..
banh. com vulcaplso, 20 milhõe;
à vista. Tratar locai com propr,- Raul Pompéia, 195, ap. 205.
CONJUGADO GRANDE - Tone-
leros, quase esq. Siq. Campos,
kií., banh., boxa pl. gelad. —
NCrS 16 líquido - lnf. 42-7750
- CRECI 497.
COPACABANA - Cobertura du.
plexts, com vista para o mar.
Rua Barão de Ipanema, 32. -
Vendem-ss 1204 » 1201. Três
quartos, 2 salas, 3 banheiros so-
ciais,_ salão, copa, cozinha, de*
pendências d* amprogada, área
da serviço • garagem. Atendi-
mento no local das 9 it 18 ho.
ras ou em H. C, Cordeiro Guer-
ra & Cia. ltda., Av. Rio Branco,
173, 14.° andar. Tel.: 31-1895 -
CRECI 706.

APARTAMENTO - Copacabana
Rua Aires Saldanha, 54, cedo uma
cota do terreno em edifício de 10
andares de um por andar, com
financiamento pela Caixa Econô

ica. Tratar no local ou pelo tel.
36-7839 - Sr. Guimarães.

COPACABANA - Vendo è Rua
Assis Brasil, 176, o ap. 502 cl
3 qtos., 2 salas, banh., dep. em-
pregada e garagem. Todas as pe-
ças de frente. Entrega imediata.
Tratar tels. 25-9733, 25-8678 i ..
45-6063 - Cr| Sr. Antônio.

do financiado. Tratar tal. 46-7603
ou 26-0281 - Anita Gelbert. -
Preco 9 600 — Raro • único ne.
gócio! - CRECI 763.

BUARQUE DE MACEDO, 42, -ap
502. Sala, 2 quartos, dependen-
cias'completas. Tratar 52-3732.

CATETE - Rua Bento Lisboa -
Ap. 'vazio, 

2 qtos., demais de-
pendências. Rara oporlunidade -
Cr$ 26 milhões a combinar. —
Telefone 22-2330.
CATETE — Vendo vazio ótimo
apartamento com quarto e saio,
banheiro, jardim de Inverno, —
Entrada 8 milhões, restante fa-
cilitado. Rua do Catete 66, ap.
807. Ver de 9 às 12 horas t de
pois das 17 horas.

ATENÇÃO Sr. proprietário! Para
vender s| imóvel t fazer bom
negócio procure um Corretor de-
vidamente inscrito no Conselho
Regional dos Corretores de Imó
veis — Tel. 42-2031 — Figueiredo
- Creci 1 098.
AVENIDA OSVALDO CRUZ, 123.
— Vendo ap. novo, de: 4 qts.,
grande salão, 3 banhs. sociais,
coz.,- grande -ãrea de serv., gara-
gem. etc, por 110 milhões fac.
160 m2. — Ver no local. Tratar
c| Frosini. Tel. 36-5514. CRECI
552.
APARTAMENTO - Flamengo -
Vende-se o apartamento 105 do
prédio número 174 da Rua Sena-
dor Vergueiro,, com sala, dois
qusrtos, dependências p| empre-

FLAMENGO - Av. Rui Barbosa
300, ap. 703, c| sala, 3 qts., dep!
emp., estacionamento para auto,
vazio. Tel. 45-2527. Preco: 45
mil c| 20 mll de enlrada.
FLAMENGO - Vendo apto. 101.
Rua Barão de Icarai, 14. 2 sls.
qto. banh. dep. garag. Visitem.
H. Sllva. Rua Gonç. Dias 89
s| 405. Tels. 52-3886 • 52-3840
Creci 648.
FLAMENGO - Vendo apto. 3
qtos. sl. dep. garagem, etc. R.
Senador Vergueiro. Visitem. Fa-
cilito. H. Silva. R. Gonç. Dias,
89 sl. 405. Tels. 52-3886-
52-3B40. Creci 648.
FLAMENGO - Vando ap. novo,
vazio, salt, 2 quartos, «norma
coz., 2 banhs., 2 áreas • gara-
gem. - R. S. Salvador, 65. Tel
32-1296. - CRECI 639. - O. San
tinha.
FLAMENGO - Vendo ap. de
frente, sala, 3 qts-, otc. 52 ml.
Ihões. c| 50% em 2 anos
460608. CRECI 945.

AVENIDA RUI BARBOSA
N. 666 — Obra já inicia
da. Vende-se ap. c| 260
m2 c| salão, sala de jan
tar, sala íntima, 4 dor-
mitórios c| armários, 2
banheiros sociais, 1 au
xiliar copa-cozinha, 2
vagas para carros. Aca
bamento de luxo. Tratar
diretamente com o pro.
prietàrio. — Avenida Rie
Branco, 131 - 15.° an.
dar. Fone: 32-1039.
APARTAMENTO de luxo com ar
refrigerado e tel. 3 quartos 2
salas frente vazio, vendo 57 c|
27. Ver local Rua São Clemente
371 ap. 702.
APARTAMENTO - Praia Botafo
go, 360 ap. 1 022 - 3.» bloco
— Sala, 2 qts., banh., coz., dep.
omp-, área — Ac. Cx. Ver locai
e Iratar Rua México, 148 gr. 303

Tel. 32-1106 - Creci 166.
BOTAFOGO - Vdo. ap. c/ vista
espetacular, c/ 2 qtos., sala sep.
dep. emp., garag. Ver Volunta-
rios da Pátria, 230, ap. 704. (No
melhor ponto). Sinal 15 000. Tra-
tar tel. 32-2199 - C. 910.
BOTAFOGO - Gal. Polidoro
V. urg. lindo ap. lateral vistoso
vazio pintad. cj sinteco, qt., sa-
ls sep., coz., banh. compl., 2
áreas, uma c/ tanq. dá p/ fazer
dep. empreg. 20 milh. c| 9 ent.
o rest. 30 meses — 42-6755 —
CRECI 590.
BOTAFOGO - Ao lado da Sears

Vendo ap. q., s. coni- 12 000
NCr$. Sinai 5. Saldo em 10 me-
ses. lnf. 45-3367 — Depois das
20 horas.

formações no local dià-
riamente até às 22 ho-
ras, ou c| AA. GUERRA,
Av. Rio Branco, 134 —
4.° andar, s| 407 — fo-
nes: 22-4368 e 46-2782.
Creci n.a 4 — Remete
mos folhetos ilustrados
a cores,, a" quem os so-
licitar.

APARTAMENTO — Alugo ou vcn-
do mob., 2 qts., sl., cozn., banh.,
dep. empr,, gar. Rua Constante
Ramos, 99, ap. 902 — Chave:
porteiro. Tel.: 36-6757.
APARTAMENTO - Pôsto 6 - Fun.
dos indovassJvel, pacas claras,
ampla sala, 3 dorm, living, binh
compl., copa, coz., irea, dep.,
pintura nova, vazio, quadra praia.
IMOBILIÁRIA LONDON LTDA
Tels.: 36-1767 • 57.2555.
APARTAMENTO cl vista _ p| mar,
2 salas conj., sala almoço — 3
qts., c| arms., 2 banhs., coz..
área, qt. banh. emp., garagem —
37-4641 - CRECI 971.
APARTAMENTO - Um p| andar,
320 m2 — Living., sala jantar, 5
qts., 3 banhs., copa-coz., ãrea. 2
qts., banh. emp., 2 vagas, gara-
gem - 37-4641 - CRECI 971.
APARTAMENTO - Rua Xavier da
Sllv. sala dupla, 3 qtos. dep.
compl. grande área, térreo. NCr$
45. a comb. Aceito prop. Tel.
42-7750. Creci 497.
AVENIDA VIEIRA SOUTO, 416 -
Supecluxo — Últimos apartamen-
tos de 377 m2, edificio de 9 an-
dares na Praia de Ipanema. Obra
em revestimento. Construção e
acabamento de Gomes de Almei-
da, Fernandes, Avenida Almiran-
te Barroso, 90, gr. 517|519 - Te-
lefones 42-1238 e 42-5099 - TAL

Taubaté Administradora — CRE-
Cl 84.

COPACABANA - Lido ap. quar-
to e sl., separados, arm. embu-
tido, pintado e vitrificado. Pron-
ta entrega. Fundos 16 000,00
novos a vista. Av. Cop. 112 —
Ap. 706- Chaves 37-4807.
COBERTURASI Atenção, capitalis-
tas e decoradores! Magnífico ler-
raço com 250 m2, vista deslum-
brante para o mar e montanhas
— Garagem — 27-7006.
COPACABANA - Vendo ótimo
ap. vazio. Frenle qt., sl. sep.
coz., banh., Cr$ 8 milhões en-
trada, saldo 30 meses sem In-
termediários. Tratar direto pro-
prietàrio - Tel. 26-0709 - Sr.
Faria.
COPACABANA - Ap. à vista
compro um mesmo alugado. Ne*
gócio entre particular — Tel.
56-1104 — Horário comercial.
Residência — 37-5620.

COPACABANA - Últi-
mas unidades — Adqui-
ra sua residência na Rua
Santa Clara n. 335 —
Não perca esta oportuni-
dade de comprar seu
apartamento de sala, 1
e 2 quartos, tôdas as pe-
ças amplas, quarto de
empregada, boa cozi-
nha, grande área de ser-
viço, tanque e GARA-
GEM. Apenas 3 por an-
dar. Sinal de Cr$ ..;.
1 100 000 e prestações
mensais de Cr$ 280 000

Construção-lncorpora-
ção da Imobiliária Ve-
nancio S,A. — Rua Teó-
íilo Otôni, 58, sj 1001 i'2

Tel. 43-9205 - Infor-
mações no local das 9 às
22 horas ou em nossos
escritórios. CRECI 450.
COPACABANA - Ap. super-luxo,
180 m2, para «ntroga em 90 dias.
Um por andar, próximo Praia Ar*
pcador. Vor e tratar Rua Joa-
quim Nabuco, 149. — inf. tel.
22-6764. CRECI 1 026.

VENDEMOS apts. de 1 c 2
quartes, ocasião. Chaves na Bri-
Ihante, Rua Hilário de Gouveia,
66 gr. 516 - Tels. 57-5187,
57-2086 e 57-4638 - Creci 243.
VAZIO, com 3 quartes, snla, dep.
emp. compl. 130 m2, prédio ètr
luxo, cop., coz., elev. priv. Ver
no local, na Av. N. S. de Co»
pacabana, 862, ap. 702 - Gde.:
finan. Det. 23-1214 - Crec! 644.
VENDO 3 salas, 3 qtos.. 2 ba-
nheiros compl. cozinha, qt. em-
preg. garagem, 80 milhões. Vá
hoje na Rua Domingos Ferreira,
21, sp. .1202. Creci 272.__
VENDO lindo ap. living.. 3 quar-
tos, todo de frente, ponto pri-
vilegiado, prédio novo — Ru»
Conrado Niemeyer, 28:902, esqüí-
na República do Peru. Informa-
cões — Chaves porteiro — CRECl
1842.
VAZfO - Freníe, 220 m2, gara.
gem, 2 por andar, salão. 29 m2,
vista para o mar, 3 qts., arm.
emb., dep. compl., 2 banheiro-;.
Elev. privativo, um belo ap. fi-
nanciado 2 anos. Est. propostas,
na Av. P. Júnior, fel. 23-1214 —
Creci 644.
VENDO ap. R. Constante Ramo".
(Copacabana), 3 qts.,. 1 íl„ de-
pendências de empregada (2 por
andar). À viüta ou -financiado.;
Tratar tol. 29-0954, Nelsa.
VENDO — Vaiio com telefene
apartamento, sala, quarto conju-
gado demais dependências. Rua
Ministro Viveiros Castro 15 —
10.° andar. Tratar pelo telefo-
ne 36-6618.
VENDE-SE - Novo, fio., pint.
óleo, arms. emb., play-ground,
1 salão, 3 qts., coz., dep. empre-
gada. R. Toneleroj, 380, ap. 703

Chaves portaria. Trntar telefo-
ne -48-0890. Aceita-se permuta ap-
em B. Horizonte.

IPANEMA - LEBLON

COPA — Vendo 2 mag. aps. de
frente, vazios, de sala, quarto
sep,, coz., banir., ed. 3ob. pilo*
tis, 3 p| andar. Ver c| porteiro.
R. 5 do Julho, 367, aps. 301, 303
- Tratar tels. 22-2376 e 49-7505.
COPAC. — Vendo ap, novo, 2
quartos c| arm. emb., grande sa-
Ia cl 28 m2, banh. tir c| box,
grande coz., área c! tanque, dep.
emp., área total 90 m2, acabo-
mento de luxo, financio parte em
3 anos. Ver c| porteiro. Av. Co-
pacabana, 827, ap. 903. Tratar
pelo telefone 52-5687.
COPACABANA - Pôsto 6 -
Vende-se apartamento de frente,
1_50 m2, ocupado, 3 quartos, sa-
lão, grande jardim de inverno,
banheiro, copa e cozinha e gara-
gem - Av. N. S. Copacabana,
1277 - ll.o an_ar _ Tral,.„. tel.
22-0977 - Preço de ocasião -
55 000 000 - Acoita-ie Caixa.
COPACABANA - Vendo magní-
fico ap. de cala e qt. separado e
deps. de empregada. Peças am-
pias. Tel.: 46-1903. Sousa.
COPACABANA. Vdo. excelente
ap. conj., Ia. locação escrit. ou
resid. Pequena ent. valdo 20 a

APARTAMENTOS - Vi i loia da
PLANEJA Imobiliária • adquira
o seu apartamento pronto. Dis»
pornos também de excelentes em
final do construção. R. Farme dn
Amoedo, 55, Ipanoma. 27-7596.
Creci 153-
AVENIDA VISCONDÍ DE AlBU.
QUERQUE, 29 - Ultimes aparta-
mentos de 570 m2, unicamente
para família dc altíssimo trata»
mento. Obra já eni revestimento.
Edifício Vila-Lôbos. — Constru-
Çao e acabamento de Gomes do
Almeida, Fernandes. Av. Alm!-
rante Barroso, 90, grs. 5171519..
Telefones: 42-1238 e 42-5099 -
TAL — Taubaté Administrador! -*
CRECI 84.
ARPOADOR - Apartamento d»
250 a 305 m2. Obra cm revesti-
mento. Especificações de tctal lu«
xo. Edifício Monet e Munet. R.
Francisco Otaviano, 112 — Peça*
excepcionalmente bem divididas.
Construção c acabamento de Go«
mes de Almeida Fernandes. Av.
Almirante Barroso n. 90, gruoos
517-519. Tels.: 42-5099 c 42-1238

TAL — Taubaté Administrado-
- CRECI 84.

COMPRO ap., 3 qls., dep., gar..
vazio. Dou 25 m entr., piédío até
5a. - Tel. 48-9391 - Ipan., Le.
blon.
CASA — Vendo em Ipanema con-
fortável residência. Terreno de 10
x50, cl 3 salas, varandas, 6 qls..
3 banhs. sociais, copa-coz,, ga-
ragem 2 carros e dep. Infs. tels.:
22-2843 42-0789 - CRECI J-24C
CASA — Espetacular, acab. luxo.
•4 quartos, living, varanda, sala
Íant.,_sala alm., saleta, 2 banh.,,
e toilete, jardim, copa, cor,,
lav., 3 quart. empreg., gar. Preço

COMPRO urgente ap. de qto. e
sala sep. dou 50% saldo a comb
22-7938 - Sr. Bueno.
COPACABANA - Vende-se casa
vazia ou troca-se p| ap. na Ti-
Iuca. Rus Leopoldo Mlguez, 139.
Chaves no 137.

COPACABANA - Ap. de frente,
saio, 2 quartos, coz., banheiro
em còr, dep. empreg., garagem.
Visite hoie - Rua 5 de Julho, 202,
ap. 803 — Cr$ 40 milhões — En-
trada 22 milhões. Tratar Av. Rio
Branco, 156, gr. 1013 — Tel...
52-1460 - CRECI 872.

LARANJEIRAS - Rua Moura. Bra.
sil, próximo Fluminense apto. 3
qtos. sala, dep. compl. area
grande, novo, NCr- 40. a comb,
Aceito Cx. 42-7750!? Creci 497.
U5225
LARANJEIRAS - Vende-se à vista
ou contraproposta agradável —
apartamento cle 2 quartos, sendo
um com varanda, salão, varanda,
banheiro em côr, cozinha lôda
azuleiada e dependências de em-
pregada. Tratar pelo telefone ..
30-3784.
LARANJEIRAS ou J. Botânico —
Compro casa grande em bom es
tado, possuindo boa área de ter-
reno até -400 milhões a vista
37-4807.
LARANJEIRAS 243, ap. 302 -
Frente, de luxo, c] 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, tadrilhos
até teto, instalação antena TV,
alugado s] contrato. Ver 9 às
18, menos sáb. e domingo. NCrí
36 000,00 c| entrada 50%. Tra-
lar Moacyr. 32-2395-
TERRENO - Larani.lrlt - Ven-
de-so 500 m2. Tratar com • Sr.
Sérgio, Rua Dom Gtrardo, 46, s]
1104. Ttl. 23.5779.
VENDO ou permuto ap. coniu-
gado com cozinha nas Laranjeiras

APARTAMENTO - Rue Santa
Clara — Conj. grande 50m2 -
Saleta, sala e qt., coz. * ban.
frente vazio. lnf. 32-1106 - Cre
ci 166.
ATLÂNTICO LIDO - Mag. ap,
and. alto, pint. óleo, 2 terraços,
2 grandes salas, 3 qls-, 2 ba.
nheiros, dep. etc. Telefone. 85
milhões a combinar — D. Mar-
garida - Tel. 27-0809.
APARTAMENTO - Pasto • Vi
— Quarto, sala sep., dep. IMO-
BILIÁRIA LONDON LTDA. T.ls.:
36-4767 t 57-2555.
BARATA RIBEIRO, ap. 51 m2 -
Vendo, aceito financ. Cx. Inst.
Tel.: 22-6783. CRECI 844.
BAIRRO PEIXOTO - Vendo ex-
celente ap. de sala-living, 2 qts.,
cl arm. emb., banheiro em már-
more, copa-coz., dep. compl. de
empregada. Acabamento de super-
luxo, incluindo tapetes, lustres,
cortinas e etc. Ver na Rua Mães*
tro Francisco Braga. 223|402 e
marcar hora p[ visita com o pro-
prietàrio pelos tels. 42-5826,
22-6167 ou 37-7857.
BARATA RIBEIRO, 13 - Vendo
ap. de quarto, sala, coz., deps.
emp., fundos vazio, CrS 25 000,
à vista. Aceito C. E. com sinal
de Cr$ 5 000. Tratar: 28-9154 -
Santos, das 9 is 17 horas.
BOM INVESTIMENTO - Ap. com
sala, 2 qts., depend. compl. com
ou som garagem. Parte da constr.
financ, pela COPEG em 33 me.

por outro Imóvel igual valor cm ses após hoblte-se ainda neste
Niterói. Chamar Jairo. Telefone
23-6305 - 8 ès 10 horas.
RUA BARÃO DE LUCENA, 55 -
Vendo ap. de frente de 4 qts.,
salão, 2 banhs. sociais, garagem

ano. Tratar cl Sr. Costa Guedes,
na Rua Fcoi Otaviano, 67 — Pôsto

COPACABANA - Vendo ap.
frante, lido sombra. Rua Masca-
renhas d. Moraes, 129, ap. 804,
sala, 3 dormitórios, compila»
dependãncíai. Preço: 55 milhões
cf facilidad»s. Vtr com o porteiro

Tralar Av. Ria Branco, 151, t|
loia — gr. 210 — Mario Paiva

CRECI 145 - Ttl. 314342 •
31-0881.

24 mnn 
' 

R eih-ír/,' I« um excepcional. Imobiliária London« meses. li. K.beiro, 15j-l 105. Ltde. Tels. 36-4767 e 57-2555-
COMPRO apartamento frente c/
170 a 200 m2, mesmo alugado,
Ipanema, Leblon. Entrada até 30
milhões. Tel. 47-2839.

COPACABANA - k vista pela
melhor oferta, quarto e sala con-
íugado, cozinha, banheiro com-
pleto, alugado. Rua Dorningos
Ferreira, 125, ap. 912 - Tel.
57-9411, 57-6206, 32-3803 - Vi-
sitas de 15 às 18h.
DOMINGOS FERREIRA, 125, ap,
608 — Quarto e íala conjugados,
banheiro e pequena cozinna, fun-
dos. Preço: 16 milhões c| 5 500
|á financiados pela Caixa — lnf.
22-6526 e 52-4343. Murlllo de
Sousa - CRECI 81.
FIGUEIREDO MAGALHÃES 442 -
Vendo ap. sala, quarto conj. coz.,
banh., frente 8.° and. Cr$ 18 000
à vista. Aceito C. E. com sinal
de Cr? 5 000. Tratar: 28-9154 -
Santos — 9 às 17 horas.
FRENTE - SI., qto., banh., coz.,
depends. compl. Vaga p| carro,
70m2 ótima constr. NCrS 28 mil.
A vista. Rua Raimundo Correia —
Visitas 22-8936 - Creci 621.
FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔ-
MICA — Tenho antigo compro ap.
de quarto, sala sem sinal Zona
Sul — Atendo pl manhã — Tel.:
57-3593. . _

COPACABANA-Saleta,
sala, quarto, banh.
kitch. Q. prontos. Ótimo
negócio. Preços a partir
de 19 000 000. Paga-
mento grand. financiado
Ver local Av. N. S. Co-
pacabana, 1137, das 8
às 18 horas. Const. c'
garantia SERVENCO. -
Vendas Pan-Imóveis —
R. México, 119, Gr. 801
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.
COPACABANA - Vendemos óti.
mo ap. de frente, vazio, [unto â
Av. Atlântica, com garagem, 2 sa-
Ias, 4 qtos., banh,, varanda env.
armários e depend. R. Santa Cia-
ra, 18, ap. 802. Chaves c. por-
teiro. 70 milhões facilitados. —
Tratar F. P. Veiga Eng. — Av
Alm. Barroso, 90, 11.°, sala .,
1 108. Tel. 42-7144 c 42-5231 -
CRECI 832.
COBERTURA - 220 m2. Vendo
ou troco, 5 de Julho, frente, 3
qts., ars. emb., salões, sala,
copa, cozinha, 3 banhs-, 3 qls.

6, das 10 às 12 e 16 às 18 ou c/ prateleiras, 2 vagas garagem,
Tel. 36-0682 - CRECI 279.  qt. chofer no pilotis, c/ banh. - |oca|. Entrada 6 000, rest, ei

Necessita reparos. 36-5614- 24 meses, 57-2086. — 57-5187 ¦

GRANDE ooortunídade, conjugado,
frente, mobiliado, kitch., banh. —
Preç. 7 500 à vista s| prestações
do 60 000 mensais — Ver R.*Mi-
nistro Viveiro de Castro, 32, ap.
1 005. Tartar Imob. Santos. Tel.
36-6631 - CRECI 248.
HOTEL PLAZA - Av. Princesa
Isabel, ap. frente, mobiliado, te-
lefone, sala, 2 qts., etc. Sinal:
NCrS 16,00. M. Rocha. 42-0279,
CRECI 73.

COMPRA-SE casa ccm terreno ml-
nimo, 170 m2 em Ipanema ou
Leblon. Base: 110 mil cruzeiros
novos, parle à vista, saldo dois
anos. Negócio urgente. Telefone
47-6202.
FRENTE - Salão, 3 qtos, 2 ban.,
deps., garagem, luxo, pilotis. Av.
Epitácio Pessoa — Sinal NCrS
40 mil. Visilas 23-2232 - Creci
743-
GARCIA D/AVILA, 25 - Olinfa»
unidades à venda, o apartamen-
Io 1 301 (396m2 e a cobertura,
— Prédio em centro de terreno
c| 16 andares. Quadra de praia.
Vista belíssima. Especificações) de
alto luxo e exclusivas. Constru-
ção e acabamento de Gomes do
Almeida, Fernandes. Av. Alm!-
rante Barroso, 90, grs. 5171519..
Tels.: 42-5099 e 42-1238 - TAL

Taubaté Administradora. CRE-
Cl 84.

LEME Vendo aps. ci 3 qts-, 2
sls., 2 banhs,, 2 qts. empreg.,
copa, cozinha, de frente, obro p
entrega out. 67. 60 milhões, pre-
ço fixo. Vicente Coelho, 32-8695
- CRECI 358.
LEME — Vista p! mar, 3 quartos,
sala, saleta, 2 jard .-inv.; sala df
almoço, área serv. dep. emp
banh. comp. — Prec. ref. 2 p|
and. 20 mil entr. Rua Gustavo
Sampaio, 826-401 — Chav. port.
Tel.: 22-5893 - CRECI 1012.

LEME - R. Gustavo Sampaio n.u
438, ap.*90l - Vdo. frte-, 150
m2, final constr., luxo, 3 qts.' 

arm., salão, 2 banh., ótimo
preço. Tel. 22-7226 e 37-4794,
MORADIA LUXUOSA - Cobertura
duplex, no melher ponto da Rua
¦Miguel Lemos. Doixo telefon* </
ramais Internes — Preço: 150 OCO
cruzeiros novas — Estudo forma
d* pagto. ou troca por imóveis
na Zona Sul — Detalhas c/ Sr.
Cesta Guedes, 36-0682- CRECI 279.
MIGUEL LEMOS, 8, ep. 102 coni-
frente. Av. Atlantic. — Ver no

COPACABANA, 1213 ap. 707
e demais peças (obra prc°nta 

°em| 
Vendo ólimo conj., e) banh, coz. COPAC Rua Toneleiros, 200";CRECI 243-

IPANEMA — Para entrega vago,
ap. de frente c/ 1 sala, 2 qtes.,
banh., cor., dep. empreg. Preço
Cr$ 37 000 000,00 (NCrS 37 000,00)
c/ CrS 20 000 000,00 (NCrS ....,
20 000,00) fácil 20 meses. CIVIA.
Trav. do Ouvidor, 17 (Div. de
Vendas, 2.» andar). Tel. 52-8166,
de 8,30 ès 18 horas. CRECI 131.
IPANEMA - Aproveita esta ex-
celente oportunidade da adquirir
seu apartamento am Ipanema, no,
Edifício Brasil (Incorporação Ci*
via • Construção, ji iniciada, d*
Cia. Pederneiras}, am um do*
melhoras locais, a R. Bario da
Torre, 521, quase «sq. da Gar-
cia D'Avi!a. Edifício da 4 pavi-
mentos om tarreno da 1 000 m2.
Magníficos ap. com 186 a 246
m2 constando da: 2 salas, 3 •
4 quartos c| arm. amb., 2 ba-
nheiros, coxinha, 1 a 2 quartos
d* ampregada, irei da serviço •
garagem privativa. Preço a par*
tir d. CrS 58 424 000 (NCrS ..
58 424,00). Civia - Trv. Ouvi.
dor, 17 (Div. d. Vendas, 2.» an-
dar). Tel. 52-8166 d. 8,30 àl
18 horas. CRECI 131.
IPANEMA - Vendo ap-, qt., sl.
separados, coz., banh. mobília-
do. Alugado, CrS 300 mil men-
sais, CrS 8 milhões de entr. CrS
5 milhões em 90 dias, o restan-
te já financiado pe'a Caixa. Pas-
so financiamento (CrS 87 mil
mensais). Ver ns R. Earão dá
Torre, 213/406, da» 16,30 às
17,30 - (Porteiro). .__

FlAMENGO - Rua 2 Dezembro,
. ,62 - V. ep. 2 qts., sala, depend.

gados, atapetado, com armários eohípl.. área - S. armários, guar-,—embutidos, azulelo ate o telo,jda-rcupa em caviuna. 2 em aço, BOTAFOGO - Ap. frente, sala, 12 meses), apenas 4 andares c/;Vista p! mar. Ver no local. Tra- _„ _0| _ Vendo prcnto. AltoíOPORTUNIDADE - Não perc-i -

K!mí"'.i/ ,"nl o o/"50 
~ vaiio' 35 000 "=l 50%, saldo ai2 , «1*»-. dep. 13 milhões. Ent. _ elevadores por: 45 mi hõ-s -'tar Brilhante. Rua Hilário de p(,_r5o 2_o m2, 1 por andar. Copacaüàha, perto Túnel Novo -

-6030. lnf. tel. 23-8788 — Sr. combinar.-Tel. 36-0612. jsaldo 2 anos. Aceilo Caixa fi-'Ver no local e tratar é/ FROSINI Gouveia, 66 gr. 516 — Tel. A:abamento para fino gosto. Ar-|Ccnjug'ad9 grande, banheiro cm
r..;roue3. cl _«l_Mr_r> i adamicidac ÃTlnaflC; antigo. Entrega vazio. Tel. - Te!. 36-5514 - CEtCI !Â2. 57-5187 — Cr-ci^ 243. : m»rics prentes, closed e tsdoícó.-, sintecc. todo p:ntado, Rua

_r±Á.}±í- ITEÍRENÒ--. Betafogó. VSdST^.-COPACABANA->- Vehdo;- «ti; afaJMtaoo. Preço ocaiíão. Motivo'Felipe do Oliveira, 19, ap 805. C_me.ro, 52 ao. 603 Tr.í.r em

banh.,;várir:s, mesmo prédio frente jBOTAFCC-0 - Rua D-na Mar.ana.! Viúva Iscerda, 36, d 23.83x26,00, quartr, coz., banh. Preco 7 500 viarem, sala: em ma-more Por- a v.sta, 13 m.lhces, prazo i4 m:- "- »•• «J*. ' í ,„" ,7, f„,,'
estudo ülxui, deta'h... Vendo ótimo ap. c 2 qts., sala.jà vista 110 milhões, junlo ao Lg. mil. Sinal 2 500 mil, prest. 120 tuguis (llhòls). 2 banheiro^ lelWjlhõeí. Ver e tratar no local ¦'-•>¦¦ ' ' ¦¦'' " ¦ '• •

. FLAMENGO-LARANJEIRAS - A
APARTAMENTO - Luxo - Baroto ot.. sl. ser... banh.. dsn:. t.nv
— Salão, 3 qíá., c| antv
coz., árefj qf., banh. emp. çjara-jfundes.

IPANEMA — Próximo ao Caste.
Unho. Vende-sa apartamento d»
quarto a sala separados, em adi-
fício d» grando catagorla. Já.
decorado com tapetes, cortinas «
ar cendicienads, além d* ar-
mários embutides. Enhega-se va-
zio. NCrS 28 000 à vista. Ver

todo' p:nlado, Rua com o porteira n»__R»_a Gomes

fin.
executiva - 22-6833 e 52-9791 tcopa. coz., qaragem etc. Inf.l Humíitá, rua residencial. Tralar c' mil. Em construção. México, 74; do 1 todo em mármore. MarcarjChavcs c: zelador na portam -jantiar.
- Creci 783. 31-0957. - CRECl'596. Frosini. Tel. 36-5514. CRECI 552. 802. Tel. 22-6910: pclo'tel. 36-1520. Sr. Ovioio. '706-

Tel. 3I-189S CKCI

.A.
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IPANEMA - Vdo. op. alio luxo,
3 qts., salão, copa, ccz., 2 ba-
nhcircs, dup. emp., garagem, 90
milhões à vista. To!. 52-3457. _
Ipanema - Venda-se grande
salão, 2 quartos, depend. todo
de fronte Praça General Osório.
NCr$ 55 000 - Procurar Sr. Bar
ros de 4 às 7. Rua Jangadei»
ros 28.

IPANEMA - Urgento - V. ót.
np. vazio, R. Sadock de Sá, 2
qts., sl., etc. o garagem 30 000
a vista. 38-3340, 42-1337. -
CRECI «50.

GÁVEA - J. BOTÂNICO
FONTE DA SAUDADE - Vende-
se ótima residência, fino acaba-
menlo, longe de morro, grande
oportunidade pf negocio urgente,
entrega imediata — Informações
EDSON FORTES Imóveis - Rua
México, 41, gr. 1 203 - Tis.:
22-6917 e 42-6748 - CRECI 643.
JARDIM BOTÂNICO - Vdo. em
terr. de 12 x 36, de 2 pavts.,
mag. residência c| 3 dorms., 2
sls., sl. de almoço, 2 banha, so-
ciais, 2 varandas, deps. e gara-

IPANEMA - Cobertura. Pertinho
1 800. Rainha Elizabeth, 571, 9.0
endar, 3 quartes, ] salão grande,
cozinha, banheiro, outra3 depen-
dências, armários embutidos, 2
vagas na garagem privativa. Area
170 m2. Tel. 27-8847.

r; nem p! 2 carros. Tel. 23-3368
CRECI 286.

LEBLON - Vendo apto| prime
ra locação, sala, 2 qtos. copa-
cor. dep. empreg. e garagem a
poucos metros da V. Albuquer-
que. 42-7750. Creel 497.

LEBLON - Vendo apto. 302, sl
3 qtos. dep. garagem. R. João
lira, 209. Visitem - R. Gonç.
Dias, 89, sl. 405. Tel. 52-3886
52-3840. Creci 648.

lEBLON - R. Baartolomeu Mitre
637, ap. 306, vendo urgente —
Aceilo Caixa, ap. de 2 qts., sl.
de frente, deo. empr., garagem —
Ver das 13 às 15hs„ óAfeira -
Tratar pelos Tels.: 34-6049 ou
42-8335 - CRECI 304.

LEBLON - Aps. de sala,
1 ou 2 qts., deps. e ga-
ragem. Q. prontos. Aca-
bamento de luxai. Preços
a partir de.20 06o 0Ò0.
Pagamento grándemen-
te financiado. Ver no lo-
cal Rua Bartolomeu Mi-
tre, junto do 1079 das 8
ès 20 h. Construção cj
garantia SERVENCO. -
Vendas Pan-lmóveis. —
Rua México, 119, Gr
801 - Tels. 52-5256 e
22-3032. CRECI 704.

JARDIM BOTÂNICO - Casa com
2 pavimentos, 2 salas, 3 qts.,
depend. compl., garagem — Em
final de construção — 22 000
mil à vista. Tel. 46-0475.

BELO terreno -formado 
por dois

lotes os do n.°s 31 e 33 da R,
Bom Pastor n.° 193,207 - Esqui-
na de Potengi, de esquina medln*
do 21,50 frenle 11,00 fundos -
Tratar na "ORSEG" Av. Rio Bran
co, 108, s! 1802 6 - Telefone:
22-6881 - 42-0313.
CATUMBI - Santa Teresa. Casa.
Vende-se c! 2 qts., sala, na Rua
Paula Matos. Preco 13 milhões.
Tratar Tel.: 22-6783. CRECI 844.

LAGOA — Na Av. Epitacio Pes-
soa, ] 858, em construção bem
adiantada e para entrega em 12
meses, ótimp apart. de frente c/
365 m2 const ruf dos em edifício
em centro de terreno de 4 000
m2, constando de: conjunto de
salas c/ 100 rr>2, 4*,quarfos com
arm. emb., dois banheiros, toil-
lete, copa-cozinha, quarto p dep.
para 2 empregadas, área de ser-
viço, garagem, Preço: Cr$ ....
121500 000 (NCr$ 121500,00).
CIVIA - Trav. do Ouvidor, 17.
(Div. de Vendas, 2.» andar). Te^
lefone 52-8166, de 8,30 às 18
horas. CRECI 131'.
LAGOA — Vendo, vazio,' ap. c
2 qts,, sala e dop. compl. Pre-
ço NCrS 30 000,00. Vor à Av
Enifáclo Pessoa, 850, ap. 704 —
Chaves c| portoiro.
LAGOA — Apartamentos prontos.
Av. Epitacio Pessoa, 870, entre
o Corte do Cantagalo e a Rua
Montenegro. Os últimos aparta*
mentos do Edifício Matísse. To-
dos de frente - 201 (212m2) e
502 (196m2). Ar condicionado,
água quente e exaustor super-
luxo — Construção e acabamen-
to de Gomes de Almeida, Per-
nandes — Av. Almirante Barro-
se, 90, grupos 5171519 - Telefo-
nes 42-5099 e 42-1238 - TAL
Taubaté Administradora — CRECI

CASA TIJUCA - MUDA - Ven-"
do ótima, livra de enchentes, re-
cuada da rua, com, jardim arbo-
rizado, varanda, saleta, salão, 2
quartos, todos com grade, ba-
nheiro m côr, copa, cozinha, de-
pendências de empregada, área
coberta e quintal. Diretamente c/
o proprietário, Sr. Guimarães. Tel.
38-0942 - Preço: Cr$ 40 000 com
50%' o restanta a combinar.
CASARÃO precisando reparos em
terreno de 400 m2. Vendo ou
alugo. Ver na R. S. Francisco Xa-
vier 72-A, das 15 às 18hs. Tra-
tar na "ORSEG". Av. Rio Branco,
108, s| 1804 - Tel. 22-6881 ou
42-0313.

TIJUCA — Vendo ap. sala, quar-
to conj. com divisão, edif. de
luxo c| dois elevad., frente Rua
Antônio Basííio, junto galeria Eski
Praça Saem Pena. Preço à vista:
NCr$ 13,5 mil e a prazo com
NCrS 8 mil, rest. a comb. Chaves
a Av. Maracanã, 1 001, na por-
taria. Informações tel. 29-9502 —
CRECI 201.
TIJUCA — Compro ap.' de
e qt., ou 2 quartos, c| gar.,
zio — Tel. 42-5622.
TIJUCA — Vendo ótimo ap. fi-
nal constr., j. inv., sala, 3 quar-
tos, cor., área, tanque, dep. em-
pregada, garagem, Sr. Sebastião.
Rua Aguiar, 47 — Ap. 105.

CASA — Tijuca, ótima residén-
cia, cm centro de terreno, estado
impecável, cf 3 salas, 4 quartos,
varanda, 2 banhs. sociais, copa,
cozinha, dep. de empregada, ga-
ragem o quintal. Veia ho|e à Rua
Professor Gabizo, 217, caia 8-A;
rua particular. Preço 70 milhões
c| 50% em 30 meses. Tratar Av.
Rio Branco, 156 s! 1013 - Tele
fone 52-1460. CRECI 872.
CASAS TIJUCA - Ponto Comer-
ciai. Vendo B. Mesquita 518 ¦
520. 2 salões, 3 quartos. Terra-
no 15,40 x 24. Projeto aprovo-
do para Edifício. Proprietirio tol,:
23-3576.

PERMUTO ap. de frenle para a
Praia do Flamengo e/ 250m2 por
casa na Zona Sul. Negócio dire-
to ccm o proprietário. Tratar iel.
42-2392, Joal Goulart. CRECI 59.
TERRENO — Compra-se com 500
m2_ na Gávea, Tijuca, Jardim Bo-
tânico,. Leblon ou São Conrado.
Tel. 36-6496.

LEDLON - R. Prudente de Mc
isis. Vend» final de censtr., ap.
s'per'uxo, 440. m2. Inf. 31-0957,
N:vais. - CRECI 596.

ÍEBLON - Residência de
alto luxo na RUA CODA-
JÁS, construção recente
em estilo moderno, rica-
mente decorada e mo-
biliada. Amplos salões
sociais, salão de jantar,
biblioteca, sela de almô-j
ço, copa, cozinha, salões).?. CONR. — B. TIJUCA
de festas e jogos, 4

VAZIO — Frente, com 2 quartos,
sala, dep. emp. compl., área c|
tanque. Ver na Rua Maria An-
ge'ica, 752, ao. 101, p| plana,
ent. som. 8 000, finan. 30 pormês. Caixa Econômica, peq. si-
nal. Piano antigo. Det.. telefo-
ne 23-1214 -. Creci 644.

CASA NA TIJUCA - Vendo no
melhor ponto, a 100 meiros da
Praça Saens Pena, 3 qts., 2 salas,
3 banheiros, dependências etc.
Base 80 milhões c/ 50%, restante
a combinar. Tel. 42-9776 • .
48-3266 - Sr. Melo.
ESQUINA TIJUCA - Ponlo pri-vilegiado. Vondo terrono 336 m2.
B. Mesquita esquina F. Pontes.
Proioto aprovado 22 apartamen-
tos de frente, 4 lojas. Proprietário
23-3576.

TIJUCA - Conde de Bonfim, 678
Vendo ap. p| ent. em 5 m.

cj salão, 2 qts., bnnh. de luxo,
em cor, coz. c| gde. pia inox. e
fogão de luxo Walllg, dep. de
emp., e ótima área de serv. To-
do azulej. até o teto. Muito
cloro. Preço NCrS 34 900
14 000 de entr. e resto a comb.
Inf. 23-3068 das 14 às 17 horas
— Oliveira — Crçci 445 — Ver
das 9 às 12.

TIJUCA — Vazio, vendo ap. Rua
S. Miguel 3 qts. salão, banheiro
social em cor. Tel. 52-1922 —
CRECI 670.
TIJUCA - Vendo op. 3 quartos,
salão, 2 banheiros sociais, gara-
gem e dep. empregada. Rua Depu-
tado Soares Filho. Ap. em ponto
de pintura, preço CrS 30 000 a
combinar. 52-1922 - CRECI 670.
TIJUCA — Vendo casa « terreno— Rua Goulart, 5,30x30m, o imó-
vol c| 2 qls., conj., il. coz.,
banh., qt. do empregada. Base
19 000 000 financiados. Tralar
tel. 37-9358.

TIJUCA - Barão de Mesquita,
796/501 - fie., Ia. loc, 2 qls.,
todo a óleo, banh. cor, dep. d*
emp. gar. cond. Veja hoje. Tels.
22-3238 o 52-8920 - CRECI 76.
TIJUCA - Otlmo apt. de frenfe,
sôbre pilotis, 1 apt. por andar,
c/ salão, 4 o.ts. com arm. embu-
tidos, 2 banhs. sociais, copa-co*
tinha s dependências completas
p/ empregada e gara&om. Ver na
Rua Antônio Basilio, 31 — Inf.
Rocha, Mendonça Imóveis — Av.
Nilo Peçanha, 151, 9." andar. -
Tels.: 42.0610 - 22.0245 • .
22-4474 - CRECI 285.

TIJUCA - Vdo. lindo ap. vazio
c/ 2 qlos., sala, dep. emp. B0
m2. Vsr R. dos Araújos, 117, ap.
202 c/ port. Pode morar, c/ si
nal 2 500. Se tiver fin. ant. da
Caixa. Tratar tel. 32-2199
Cr. 910.

VENDO - Andarai - Apartamen'
to vazio, 2 quartos, dc frente,
1 sala grande, quarto de empre*
gada e WC de empregada, com
Cr$ 13 COO de entrada e o res
tante a combinar. Ver h Rua Ba
rão dc S. Francisco, 126, ap. 201.
Próximo à Rua Maxwell.
VILA ISABEL - Vende-se op. 1
saio, 1 qt., banheiro, coz., gara-
gem, preço 14 milhões, a visla.
Tratnr Rua 8 de Dezembro, 375
fundos ap. 201, Sr. Cardoso. Tel.
34-8642 - Não aceita Caixa nem
intermediário.

TIJUCA - Vendo ap. sala, 3 qfc.,
banh., coz., qt. e WC p| empr.
Vazio. Prédio c| garagem e pilo-
lis. Ver c| porleiro. R. Maria
Amália, 87, ep. 403. Junto à Av.
Maracanã e R. José Higino. Tra-
trar c| Corretores Associados -
Tels. 32-6750 t 420425 - CRECI
307.

TIJUCA - Rua Clóvis Beviláqua,
267, cobertura excelente c| sala,
2 qts., dep. compl., garagem, ter-
raço. Tratar tel. 31-0537.

FRENTE pilotis, salão, 3 qtos.,banh. compl. depends. e gara-
gem NCrS 18 mil sinal. Saldo 24
meses ou aceito Caixa financ.
Antigo. Rua Morais e Silva, 86
ap. 201 - 23-2232 - 34-5442 -
Creci 743.

VENDO vazio ap. R. Visconde da
Graça, 169, ap. 102 - 3 qls., sl.,
coz., dep., garagem comp., refor-
mado', sinteco, arm. embutidos. —
P.ecn CrS 39 000 000 - Tratar tel.
¦'6-2921 —Chaves porteiro.

NEGÓCIO URGENTE - Vende-se
conf. residência, na Rua D. Ma-
ria 60, casa 1, com 2 qs., sala
e dependências, com quintal, per-to da Praça Saens Pena - Ver
no local com D. Mariquinha, na
casa 5, êp. 101 e tratar na firma
F. Santos Imóveis — CRECI 605.
Tel. 22-0581. Rua Senador Dan
tai, 39, sala 204.

TIJUCA — Otimo apt. da frente
c/ quarto e sala separados, coz.,
banh. e área </ tanque. Preco:
NCrS 11 000,00 com NCrS ...'..
4 000,00 o o restante om 24 mi-
ses — O apt. esti alugado s/
contr. mas a desocupação é feita
gratuitamente p/ nossa firma. —
Ver com o corretor diariamente
exceto aos domingos das 9 às 12
horas na Rua Rego Lopes, 76 —
Inf. Rocha, Mendonça Imóveis —
Av. Nilo Peçanha, 151, 9.» andar.
Tels.: 42-0610 - 22-0245 • ...
22-4474 - CRECI 285.
TIJUCA — Espetacular residência
terreno 3 200 m2, área construí-
da 800 m. servindo p| Embaixa-
das, Clube ou grande incorpora-
ção, tendo 2 frentes e área li-
vre 2 000 m. proço: 300 milhões
— Estuda-se troca detalhes exe-
cutiva - 22-6833 e 52-9791 -
Creci 783.

quartos sendo um du-
pio,'armários embutidos,
4 .banheiros sociais em
mármore, bar, churras-
queira, garagem, par-
queamentò, P I S C INA
ACQUAZUL, dependèn-
cíts completas de servi-
ç:is em separado, tele

BARRA DA TIJUCA - Cottages."
Vende-se aala quarto, banheiro,
kitchnette completamente prontos
entrega imediata. No ato CrS
500 000. Av. Sernambetiba 2 970
junto Parque Barra Country Club
distante 300 ms. Boale Flamingo.
Sábados e domingos, no local
ccm proprietário ou diariamente' 22-1421.
BARRA DA TIJUCA E RECREIO -
Em 40 dits construímos em seu
terreno com NCrS 2 000. Infrrma-
cões e detalhes das 14 às 18 dià-
riamente. Tel. 23-4860.

ones internos, refrige-!?ARlA ?-A -1-UIJCA ~ v^d^õ

PRAÇA AFONSO PENA MESMO— Vondo gj intermediário, ap.
vazio, edif. 2 por andar. Salão,
3 quartos, banh. compl. em côr
dops. compl., indevassávcl. To-
talmente claro c facilidade do
paglo. Ver . Iratar na Rua Dr.
Satamini n.° 160, ap. 702, diária-
mente.

TIJUCA - Cnsa - R. Campos da
Paz, 171 com 3 qts., sl„ depend.
empr. etc. Vendo urgente ou tro.
co por ap. Preço: 35 milh. Acei.
to Caixa ou IPEG. Ver no local
com a proprietária. Tel. 34-6049
e 28-9465 - CRECI 304.

TUUCA — Vende-se apartamento
de frenle, la. locação, 3 amplos
quartos e saião, 2 banheiros so-
cjaís, copa e cozinha. Dependèn-
cias de empregada comoleta c
garagem. Preço 55 000 000. Acei-
ta Caixa Econômica — Ver dià-
riamente no loca!. Av. Heitor
Beltrão, 6, ap. 102. esquino di
Prof. Gabizo, e Iratar tel. ...
22-0977.

VILA ISABEL - Vendo casa 2
quartos, sala, demais dependèn-
cias. Rua Maxwell, 181, tratar e
ver no local. Tel. 32-69B6.
VILA ISABEL - R.-Hober- de
Boscoli, 153, ap. 305 - 2 qfs.,salão, copa,, coz., dep. emp. e
gar. 28 milh., 15 à visla. Ver pmanhã. Tratar 52-3457

ABOLIÇÃO - Vende-se excelente
ap. c/ 2 qtos., sala, coz., dep.
compl. empregada, garagem. 3
mil. de entrada, saldo a longo
prazo. Rua Bráulio Muniz, lll,
ap. 206 - Tel. 22-8936.
ABOLIÇÃO - R. Ferreira Sam-
paio, 142, c| 1 e 2, esq. Sub.
7 851. Vendo cl 2 qts., sl., coz.,
banh. n quintal, cj entr. a par-tir do 2 700, prest. cie 86 mll.
Ver 3." e. 5,«, das 14 às 17
dom. das 10 às 12. Org. Orlan-
do Manfredo. R. Barão cie Igua-
temi, 86. Tel. 48-0804 - CRE-
Cl 82.

VEMDE-SE casa, 2 entradas, duas
salas, 3 quartos, quintal. Preço:
18 milhões c/ 9. Rua Leopoldino
Bastos n. 96, c/6. - Grajaú

LINS-BÔCA DO MATO

rsção, jardins, hortas
viveiros, etc. Detalhes e
visitas tel. 32-5353
CRECI 442.
LE3LON - Vendo ap. sl., qt. c
arm. embul., ccz., banh-, lnquil
notif., 3 p and. Edif. 3 pav. R.
Aperana. 113, ap. 203, NCrS
9 000 fac. 10 meses, rest. fi.
nane. Cx. Econ. Tel.: 22-3057
22-3679, proprietário.

terreno 18x36, na Av. Anlônio
Mrutinho, lote 4, quadra 38, esq.
Praça "Ç". Tratar no Largo do
Sao Francisco, 26, s| 1003 — Tele-
fone_43-8009 ¦— Creci 142.
ESTRADA DÁS FURNAS - Quase
esquina da Estr. Gávea Pequena,
vendo magnífico terreno com
duas frentes. Preço NCrS
17 000,00 a curto prazo. Telefone
57-3084 ou 23-3294.

GRANJA NA BARRA DA TIJUCA— Vendo ou troco por carro ame-
ncano do ano, uma toda mon-

ai-AKIAMENTO? Confronte com. casa de moradia. Tratar diretaas propostas que lemos na loja monto com o proprietário, Srda Planei» Imobiliária. Rua Far-!"Walter, Av. Pres. Wilson 165
2V-,£?,A mo,d°' ss- Ipanema -jsala I 108. Tel. 32-2184 

'
.Í/-/596 — CRECI 153. ÍREcTncKÍri"Ã—i—iT~.

|KE5IDENCIA a Eslr. do Itanhan-

PRAÇA SAENS PERA -
Ótimos aps. prontos, no-
vos, com apenas 30% de
entrada, de sala, 3 quar-
tos, cozinha, banheiro
completo em côr, área
azulejada, dependências
de empregada e gara-
gem. Todos de frente,
peças amplas e confor-
táveis. Ver à Rua Carlos
de Vasconcelos, 142,
junto p Praça Saens Pe-
na. NATAN BERMAN -
Rua 7 de Setembro, 66,
3.°, tels. 32-6172 e
52-2281 - CRECI 8.

VENDE-SE aparlamento saía, doisi— i j ,-„««"'-" -' —
quartos, área, dependências conv! í,',,.plT_d.!.L201!. m? «! """da,
pletas, Rua Gomes Carneiro, 54 -
ap. 702. Pre;o: CrS 40 000 000.
Vinte milhões de sinal e o saldo
em 2 anos pela Tabela Price. Ver
no local e tralor pelo tel. 42-5197
com Dr. Olhon de 10 às 13 horas
exceto sábado e domingo.

ga para entrega vaga em terre.
no ' 

" —¦
sala, 4 quartos, bnnh., coz., ca.
sa de caseiro, galinheiro, abri-
go p| carros, árvores frutíferas.
Preço CrS 46 000 000 (NCrS 46
mil) c| parte fac. 18 mesos. Cívia- Trav. Ouvidor, 17 (Div de Ven-
das 2." andar). Tol. 52-8166, do8,30 as 18 horas. CRECI 131.

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA -
S CRISTÓVÃO
AVALIO imóveis grátis, sem
compromisso. Aceilo para vender
vilas, casas, aps., mesmo aluga-
dcs., também compro. Organiza-
Ç." Orlando Manfredo. Berlo dcIguatemi n. 86. Tel. 480804.

APROVEITE, a oportunidade apvazios, 2 qts., sala, coz., banh.
o uma varanda, ao. 201, R. Baia,
84 - Sao Cristóvão - NCrS .

SÃO CRISTÓVÃO - Vende-se
prédio, 2 residências independeu-
les. Rua Frederico Trota n. 48,
osq. Ricardo Machado. 5 e 3 ml-
lhões. 42-8593.

SAO CRISTÓVÃO - Casa - Ven-
de;se, 3 qts., 2 salas etc. 12
mi.hões financiados. Rua Almi-
;Íl??lJ*gdri_8o_dn Rocha, 17, sob.
SÃÒ CRISTÓVÃO - Ent. vazia
casa, Gen. Padilha, 232, 2 qts.,sala, coz., banh., compl., laje e
tacos. Terr. 7x27. Org. Orlando

000,00 - 7 000,00 de ént,'.'« \f!\n,'faníi\!l""'' '9ua,emi e*
3CC.C0 mensais compre hoiel—-

wink; T...._ ft. Ka

Tel. 48-0804 - CRECI 82.
mere amanhã. Tralar R. Chav.
Ri.-a, 246 - Tel. 34-0989 - Sr
Reífacíe.
Ei. FiCA - Av. Suburbana - V.
1 ap. 3 qls,, s|., coz., térreo.
PrejO! 12 000 cl 4 000. Rest. 180
P'£ "jos. vazio. Chaves cl Abreu

,- R. Carolina Machado. 32. Tele-
frna.-' 29-9976.
BENFICA - Ãp. vazio, c| 2 qts.,sai, c:z ban!,. Vende-so na
í .- íó-'fc'!;bi",.í- Pre5°: " milhões.
Ent. 8 f GO mil, prest. 200 mil s|j.Tra.ar Av. Eras de Pina, 96, loia
(lar-i dn Penha). Tel. 30-5489 -
CRECI, 232.

SÃO CRISTÓVÃO - Gen. Padi-
lha, 232, vendo casas 1 e 2 qts.,sala, coz. banh., c/ enlr. a par-tir de 2 700, prest. 66 420. Ver
14 às 17, dom. 10 às 12. Org.
Orlando Manfredo. Barão Iguale-
mi, 86, Tel. 48-0804. CRECI 82,

RIO COMPRIDO - Casa - Vendo
centro de terreno 11x40 um pav.
2 5„ 3 q„ copa, coz., 2 banh.
sociais, living c| bar 2 q. emp.
quintal, jardim, qaragem. Preço
NCrS 80 000,00 sinal 50% resto
12 meses. Rua Sampaio Viana,
112. Tel. 28-3234 dns 8 às 12 hs.
Diretamente com proprietário.
RIO COMPRIDO - Vende-se ex-
celente ap. na R. Tenente Vieira
Sampaio, 120, ap. 302, e| sala,
3 ciuartos, coz., banh., dep. compl.
empreg., área c| tanque. Aceita
se CAIXA. Ver no local p| genti-
leza do inquilino. Tratar Predial
Palermo Ltda. R. Senador Dantas,
117, sj 905 - Tcl. 52-1325 -
CRECI 455.

TIJUCA - OBRA JÁ IN
CIADA - Rua Carlos de
Vasconcelos, 123, a dois
passos da Praca Saens
Pena. - EDIFÍCIO SAN
MARTIN, amplos aps.,
com living, sala, 2, 3 e
4 quartos, dependências
e garagem. Sinal desde
Cr$ 619 280 e Cr$ 175
mil mensais, com garan-
tia do INCORPORADOR
JAYME GORBERG e a
segurança na construção
de MÉSON ENGENHA
RIA LTDA. - Ver no
STAND DA OBRA, ou na
Rua Sete de Setembro,
44, esquina de Quitan-
da, na sobreloja de "A
Econômica". — Telefone
42-5136 (CRECI 903)
TIJUCA - Terreno llx52m, na
Rua Uruguai, 72, c| casa anliga,
Inf. c| Sr. Francisco na constru-
cão ao lado. Tratar c| OLIVAR n»
R. Romeiros, 192-A, sl 202 -
Penha. T. 30-7494. CRECI 422.

ANDARAI - GRAJAÚ -
VILA ISABEL

RIO COMPRIDO - Com urgência
Rua Sampaio Viana, 298. Ven-

do 2 residências de construção
de la. Terreno 10x40. Ver e tra-
tar no local. Preço: 120 000 000.
Aceito oferla e facilito parle, é
bem negócio.

VENDE-SE essa ci 2 quartos, 2 sa-
Ias, cozinha, banheiro, área, com
moia-água nos fundos, de sala,
quarto, coz e banheiro. Rua Uba-
tinga, 136 - São Cristóvão. Tele-
fone 54-0574.

RUA CONDE DE BON-
FIM - Junto ao TIJUCA
T. C. — Ótimos aps. in-
devassáveis de sala, 2
amplos quartos, cozinha;
banheiro completo, área
de serviço, depend. de
empreg. e garagem. En-
trega em 6 meses — NA-
TAN BERMAN - R. 7
Setembro, 66, 3.°, tels.
52-2281 e 32-6172 -
CRECI 8.

PRAÇA DA BANDEIRA - Vende".
se junto Inst. Educ. ap. novo
vazio.- Fte. 2 qls., sl., garagem,

28C.4278a PC' 
7/2°' ~ TeL

PRÉDIO cj 3 ands., elevador
çrmpressor, 6 000 HP força te^lei vazio, 1 100m2 área cons.truida, sinal NCrS 120 rnil, próx.Campo S. Cristóvão. Aceito
v-1°.Vel'.,?%,,Sül ci 0"r,e Wfl.VjSitas_2312232 - Creci 743
SÃO CRISTÓVÃO - R. SnadòíBernardo Monteiro, 197, casa c'
2 qts., «ala, copa, coz., banh 

'

garagem. Preço: 24 milhões com4 sinal, rest. Ac. Caixa. Inf. fei.42-5772 - CRECI 480.
SÃO CRISTÓVÃO - VenõkTlí7.
'""?* 

,° tuís G°nzaga, 7,61«24 tia com o recuo) e servi-
dao aérea, passando o pav. su-
ÇSÍÍ&Í ter ,3'ò° de frente. Tel.42-4599 - CRECI 358.
SÃO CRISTÓVÃO _ Vdo. ótimo
\P' 

c°nluBado, ent. vazio c' coz.Ver R. Campo S. Cristóvão, 182
ap. 311. Sinal 4 500. Saldo doisanos. Tratar telefone 32-2199 -

SAO CRISTÓVÃO - Para entre
9» vago ap. c/ 1 sala, 3 qtos.,banh.. coz área. Preço CrS 30milhões (NCrS 30 000,00) com
60% financ. 3 anos. CIVIA -
Trav. do Ouvidor, 17 (Div deVendas, 2.0 andar)i TeL 52.8166
de 8,30 as 18 horas. CRECI 131

TERRENO - Vonde-se à Rua Gen.
Gurjao, 479, esq. Tavares Guerra
medindo 22x45. J. C. FARIA -
CRECI 63, Quitanda, 19, sl 710 -
Fones: 31-3064 - 31-1023
VENDO terreno 11x40, plano, óli.
mo p| indústria. Tel. 34-9551 -
São Cristóvão.

TIJUCA-RIO COMPRIDO
APENAS 10 mil entr. oü à vista
neg. ocasião, Tijuca, ap. frente,
vazio, 2 qts., sala, coz., banh.,
dop. emp. e garagem. Coutinho,
lei. 54-1990, Creci 771.
APARTAMENTO 140 ÍSTUnto
no Colégio Militar e Instituto de
Educação - Apenas 40 miliiões
¦t'.l!,Lc^Z:á2£?j_j£i*ECI 971.
APARTAMENTOS novís, vazios,
grande sala, 3 ou 4 quartos etc,
?,ep' „em.p,"9-' Bài-agèm, sinteco.Ver R. Almirante Cocrane, 56 -
l-acihdade pagamento — Prédio
pilolis.

RUA DESEMBARGADOR ISIDRO
155. — Vdo. ap. frte., fina.
constr., pilotis, pint. óleo, 2 qls.,
sala, deps. qt. empreg., gara
gem — Preço e cond. excep. —
Motivo viagem. Tel. á2-7226 ou
37-4794.

TIJUCA - Rua Conde de
Bonfim, 171 — Vende-
mos para entrega ime-
diata, os últimos apar-
tamentos com salão, 3
quartos c| armários em
butidos, 2 banheiros so
ciais em côr, copa, cozi-
nha azulejada até o te-
to, dependências e ga-
ragem. Informações até
as 20 horas. CRECI 213

UM GRANDE PON-
TO... PARA MORAR
BEM - Rua Dr. Satami-
ni, 39 — Aqui, ótimos
apartamentos — apenas
2 por andar — de sala-
iving, 2 ou 3 quartos

com armários embuti-
dos, 2 banheiros sociais,
dependências completas
de serviço e de empre-
gada, e garagem. (To-
dos os quartos dão fren-
te para a bela íranqüi-
Ia Av. Heitor Beltrão).
Prédio sôbre "pilotis".
Ponto altamente resi-
dencial. Preços, desde
NCr$ 28 437,60, com
entrada de NCr$ 
1 280,00 e prestações
de NCr$ 408,75. Proje-
to aprovado. Constru-
ção da PRONIL — Cons-
trutora Ltda. Informa
ções e vendas: np local,
hoje e diariamente, até
as 22 horas, e PRONIL-
Promoções e Negócios
Imobiliários Ltda. — Av
Rio Branco, 156, gr,
702, tels. 42-4966 e ..
42-6760 - CRECI 667.

A 500 mis. do Cine Santa Alice,
pela R. Grão Pará. Dois aps. no-
vos, acabados de construir. 1 tér-
reo e outro sob., ambos com 2
qts., saia, copa-coz., banh. social
em côr, área etc. Apenas 9 200
entr. e 45 prest. 300 sil. Ver e
tratar c| prop. - R. Porto Ale-
gre, 89. Inf. leis. 30-S667 e ..30JJ92.
BOCA DO MATO— Vende-se à
Rua Aquidabã, n. 831, casa IV,
casa de sala, dois aniplos quar-
tos, banheiro e cozinha em cor,
boa área e varanda em cerâmica,
dependências de empregada,
construção estilo, moderno: NCrS
35 000,00, aceita-se Caixa Eco-
nômica. Ver exclusivamente no
sábado, das 9 às 12 horas. In-
formações, Ruo do Carmo n. ó,
grupo 806. Tel. 31-0423 ou ..
31-0369.

ABOLIÇÃO - Vazio, vd. 2 qts.,
2 salas, coz., banh., quintal, fte.
de rua, Teixeira de Azevedo, 208,
ci 1. Ory. Orlando Manfredo —
Barão de Iguatemi, 86. Telefone
48-0e04. CRECI 82
ATENÇÃO"-' Construtor
terreno — R. S.
x 36, Inclusive com
zona, 8 andares
dicões convidativos.
Oscar llil8hs.

ATENÇÃO - V. Lote 10x26 -
Frente Est. Henrique Meio, jto.
n. 740, Osvaldo Cruz. Pr. 6 000
facilito-se pagto. Trat. R. Maria
Freitas, 73, 11 301. A. J. Lins.
CRECI 36.

ENGENHO DE DENTRO -. V.
quor vender sou imóvel? Faça-
noi uma visita ou nos telefono

3uo 
nos o venderemos cm 30ias som qualquer despesa paraV. S. Tratar com Mello Affonso

Engenharia ltda., Rua Constanca
Barbosa, 152, rjrupo 401. Méic
^_tolofonoi 29^5092» 49-3261.ENGENHO NÒVO - Vendera
um ap

O IMÓVEIS - COAAPRA E VENDA'
S.IMAREÇHAL HERMES -Vdo. pre-1 ATENÇAO. Vdo. V. da Penhdio 2 pav., indop. Cada pav. c||ap. z\ i .. £p.^J,*™qt.-.., banh. compl.

unir. carro. Terr. 256 m2. No;
fundos casa c[ sala, qt., coz
banh. compl. etc. Crí 50 milh.F,,c. Del. 52-3457.
MADUREIRA - V. S. q^.r v.n-
dor seu imóval? Faça-nos umn
visita ou not telefone iju« nós ocm construção, muilo bo-|venderemot em 30 dias, somrato. Ver Rua Barão do Bom Re-[qualqu«r despesa para V. S. Tra.

MflO« 
~ Ap> ,0K Tra,ar M-,!" c' Moll° Afonso Engenharia

Í22S22.: Lida., na Rua Constanca Barbosa,
E5TAÇÃO SÃO FRANCISCO XA. ,52« n'uP° 401 ~ Toli. 29-2092
VIER - Aps. prontos. V.n".A.. » 49-3261.
na Rua Ana Níri, 750 ./ sa|a, jlMEIER _ Vondem-s. apartamen.
ícn„qj ' * V-"- "mo- Apenas >os na Ru» Pedro do Carvalho,? 500 d. «ntrada . o saldo finan-'554. d. sais, 2 quartos » demaisciado em 50 meses. Os aps. .njoldepondencias, qaragem. Para en-ocupado; t/ conlr. mas a deso-''"O" ,n' * meses. Com «ntrada

gem, enl. 6 m. prest. 150. Tra.
Mr Trav. Amizade, 28, sl 203,
p. finei ônibus 340, Bicão.
ATENÇÃO 

"Vila 
da Penha, vendo

espelacular terreno med. 10x25
pjano, run calçada, água e lui_:-ó para construção dè prrmtirajcondições bem facilitadas. Trat.
ÇÍ'.-_yic_c^!£_dr_Çorya|ho, 1 568.'
ATENÇÃO - V. da Penha - Vdo^
l*'.-1 ó,0Jn q,!-' •'•< co7- banh.
Ent. I 500, p. £0. Trat. Trov.
brandura, 516, L. do Bicão. CETEL
91.0195 - Vltallno. . „.,
ATENÇÃO - V. dã Penha. Vdõ*.2 casas cm terreno 10x34, ito.da Av. Bri; do Pina, 1 do 2 qts.,

bonh., varanda,
jçupação i feito .jraluitamont. 

"pi,.;'!• 
ÇrS 2 000 000 . o .aldo^fí-dé' qt~~tÍ., cc. -.. ;-.r-, :,.t 7 • o

, l'8.n ,l,ma - Ver com o corretor manciatlo por Intermédio da Cai.ia;o ?r0 Tr-l Tr-, r...• C,

3m granãe csa, Av. Nilo Pe.;.inha, 151, 9." andar M'ad« •" *<» Constanca Barbosa |-;-.;-;-,/ -vc~ 
ÇíFVngS- - Tels.: 42-0610 1 22-0245 .1*2, muno 401 - T.ís. 29-2092 Ar"'IC'í° 7 V; *> «S - Vdo.)S. Inf. 31-0823.22-4474 - CRECI 285. " • 49-3261. »P. vazio de frenle, 2 ots.. s».

ATENÇÃO - Méier - R. Salva-
dor Pires, esq. R. Coração de
Maria, 3 casas Juntas, cj vários
quarlos e salas, tudo por 20 mi-
lhões de entrada, rest. finnnc. em
3 anos, serve para renda, cole-
glo, casa saúde e indÚ3íria. Ver
e tratar R. Fred. Méier, 15, s/
304/5. Tel. 49-8633. CHECI 1 074

Dias.

ENCANTADO - Entr. vazia, xasa\M\tK -V.nd.m-se ni Rui P«.Clarimundo de Meio, 215, fds., dro d. Carvalho, 554, «m pri"ci., 2 cils., sala, coz., banh., ter. dio d« 3 andares com 12 aps., té.8xl_0. Org. Orlando Manfredo -
Barão do Iguatemi, 86. Teleíone
48-0804. CRECI 82. ""«one

ATENÇÃO - Méier - R. Jalrm
Benévolo, casa de luxo c| 2 qts

ENGENHO 
"NõVO 

-."Éntr. va'zi5
np. 302, frente, Cons. Jobim,268, 2 cits,., saln, coz., banh.
fci,1pl-_dop._ ele emp., gar. Verlocal. Org. Orlando Manfredo, RBarno rie Iguatemi, 86. Tel-ío
ne 48-0804 - CRECI 82.
ENCANTADO" - Vende-se na RPernambuco 1 192, C-16 pela Cai-,
xa cu IPEG. NCr? 17 CCO. Cho-MÜl»ve_ imediata. Aluguel NCrS 18,90ato a escritura. Ver no locsl. Tel22-3240.

da alvenaria pronta, faltando ape-
nac «mbôsso, parte tíctrica, hl-
dráulica, louças • aiuleios, aps.
com 2 quartos, sala, coxinha •
banheiro - 2 lojas c| 90 m2 •
3 v.inas dt garaçjem. Preeo Cr5
90 000 000 com CrS 36 000 000
de «ntrada e o saldo em pr«s-tações d. CrS 1 BOO 000 sem
iuros. Tratar em Mello Affonso
Engenharia Ltda., na Rua Cons-
tança Barbo», 152, grupo 401
Tols. 29-2092 • 49-3261.

CASA — Vendo ótima, bairro
particular. Não fica encosta de
morro, nem sofre enchente. Rua
Conselhniro Ferrar, 65 c| 28, Lins
de Vasconcelos. Tralar no local,
sem intermediários.
LINS — Vendo casa de iuxo, 2
pavimentos. Ver c| o proprietário
no local. Rua Pedro de Carvalho
n. 715, casa 14. Tralar: Paulo -
Tel. 30-2159.
UNS — V. S. quer vendar seu
imóvel? Faça-nos uma visita ou
not telefone, que nós o vende-
remos em 30 dias sam qualquer
despesa para V. 5, - Tralar com
Mello Affonso Engenharia Ltda.,
na Rua Constanca Barbosa,' 152,
grupo 401 - Méier. Telefones:
29-2092 o 49-3261.

USINA (Tijuca) — Vendo boa re-
sidêntfa. Entrega-se varia. Rua
Arislarco Pessoa. 65 milhões fi-
nanciados. Vicente Coelho, Tel.
32-8695 - CRECI 358.
VENDO 2 quarlos, sala, etc. 21
milhões. Entrega 3 meses, peq.
Sinal. Saldo 30 prest. sj Juros,
Vá na Rua Silva Teles, 10.

UNS — Vend*-*» apartamento
vazio, com 2 quartos, sola, co-
zinha, banheiro «m côr, dep. de
empregada, 3 varandas, área, ap.
em . tir-o estado d« conserva-
cão cj sinloco. Enlrada CrS ..
7 500 000 t o saldo em pres.
tações da CrS 300.000. Ver na
R. Calapó, 71, c, 2, ap. 201.
Chaves no n. 87. Tratar «in

Mello Affonso Engenharia Ltda.,
na Rua Constanca Barbosa, 152,
grupo 401. T.ls. 29-2092 • ....
49-3261.

etc, de laje, varanda, jardim o EjuÃeMuni n- „-,„„ ¦
garagem de laie. 40 milhões, ent.D„„-N"° ,DEVDEI?TR.° 7 Ven-
^n°; rnti a >,«„„ t„4 d c.-j ae-se dp., j qt?., ] j|i( ^np. dsempreg. Elevador. Vazio, com

113 in. Caixa 0'.i Instituto. R.
Monsenhor Jerônimo, 4QQ aD"
301. - NCrS 30 000. Ver no lo-
cal; Tel. 22.3240 com prooriili-

50% rest., 4 anos.-Trat. R. Fred.
Méier, 15, s! 304;oT Tel. 49-8633

CRECM074. _
ATENÇÃO - Madureira -' Casa
vazia c| ql., sala, copaicoz., elc.
Terreno 6x50, Trav. Maria José,
15 milhões, ent. ó milhões, real.
250 pj .més. Trat. R. Fred. Méier,
15, s| 304,5. Tel. 49-8633 - CRECI
1,074.
APARTAMENTO" vazio - Veqdo.
Entr. 5 milhões, .prest. 200 mil
c| 2 qts., sl., deps. Ver de 9 às
17 hs. R. Ana Quintão, 310, ap.
103, Piedade. Trat. Cyrillo San-

Vende-se ótimo» apar-
lamentos, Ia. locação em «difi.
cio sôbre pilotis, com 2 quar.tos, aala, lendo cozinha • ba-

lieiro e a area «m côr, depend.

eo, coz., vsrandn. Ent. 6 CCO, p.200. Trai, Trav. Brandurc, 516 L
cio Bicão. CETEL 91-01. j - Vita"
lino.
ATENÇÃO - Pça. do" Carm~;
Bonsucesso. Vdo. casa qt., sl.,
co:., banh., varanda. Ent. 3 SCÓ",
P. 150. Trat. Trav. Brandura, 51»,
L. do Bicão, CETEL 91-0195 -
Vilalino.
ATENÇÃO - V. da Penha. V«6.
luxuosa casa 3 qls., salão, copa,
coz., banh. ein côr, varanda, ga-ragem. Ent. 12 000, p. 3C0. Trat.
Trav. Brandura, 516, l. do Bicão
CETEL 91-0195 - Vilalino, - '

AVENIDA BRASIL - Bonsucesso- Terreno c| 2 frentes, írea 9C0
m2. Vendo pl 65 000 OCO, linàl
3o milhões, saldo a combinar -
Tralor Av. Rio -Bronco, 131 sl
802 - lei. 42-0998 - CRECI

j IÓ.

rio.
GUADALUPE
cosas, 3, 2
20 000
Tel. 52-1922

tos Imóveis
49-5217.

CRECI 717 Tel,

LINS ~ Vende-se casa cj var.,
sl., 3 qls., copa, coz., banh., terr.
12x30, à Rua Cabuçu, 241. Ver
o tralar à R. Dona Francisca, 49,
ap. 102. Hoje, até domingo.
LINS — Rua Cabuçu — Vendo
notável terreno, 17 x 80 com-
ple.támentfi plano, junto a tòcfôl
comércio. 49-8324 - CRECI 950- Gilberto.

ABOLIÇÃO - ENCANTADO
Casas va2iai — Vendo duer. da
vila social, de laie, c| 1 qls.,
sala, gás da Lighl, peq. quintal
e demais dependências. Ver to-
dos os dias na Rua Goiás, 414,
casas 8 e 10. Chaves na cosa 2,
uma 15 oulra 16 milhões, 50ÍÍ
enl., saldo como aluguel s| ju-
ros. Não aceito Caixa nem'Ins-
titulo. Tenho outras casas à ven>
da. Tralar na Av. João Ribeiro,
396. Sr. Soarei, de ísçj. a sáb.'»-
do. 49-1996.

de empregada e garagem — Tô-
da» as peças são amplas, fm,

3nO0,0SM"on,.'° diu E""id' C'SÍB.WS',DE PlfJA- Vendo .opivV-J O0U 000 ¦ o saldo «m presta-!.'io, sl., ql„ sep. Rua Oricá -
ço.s de; CrS 229 430 HriaSclado Tratai Paulo; fl 30 2159pela Caixa Econômica ou Iníll. nnucllrBcen w j- 

' '..'¦-
lulos - Tratamos, do financia-'rB?NSUC,E.SSP 7 J'"6"" 0,i"°

».„,„ i , - Im.nto. V.r na Rua Paulo Silva \\°", 
""•d'"t|o 

J.OO x 16,00. En-Vindo plrohda 4:A,sújo. 276 («quina d. Mirlol"™1* C,S .'300 000 e n s-Mo
.'¦ qls. pço. CríjCaldararo). Traíar com MELLO:"" <"''•<".<>»* d- CrS 100 000.

combinar, renda 400.:affonso ENGENHARIA LTDA., y" "" Av- ¦•»«*, ?-°8í. lcl.CRECI 670. na Rua Constanç,, Barbosa, lô' A0°- '"'"r «m Mollo Affnnso En.
JARDIM NOVO - Vendo casa a«jS'U|>0 401 - Telefones: 29-2092: 9enlla,ia M'-, «• Rua Conrlan.
2 c;los., sola, e dep. terr-no cie • 49-3261. Ca Barbosa, 152, grupo 401. -
10x30. Entrada 1 7C0 000, saldo Mtl ER - «ua Rocha-Pita 149 c- •—'Ü-^HS" • 4'""6'-

Campinho' f'^' ,nr"° 
'ío]?' Vdo casá 2 «ndãres, vazia. - f^ÃS pe .PINA - Vdtf.-WSCampinho n. 9, S| 101. :VSr das 14 às IBh. T«t. Paulo, »J». v<>2ia. Enl. 3 CCO CCO, presi.KAIC - Casa com 3 gra.idei sa- -0-2)59. IpO. ,Vír Rua Puriatá, 16.1 c1 4

loas, 4 t,is V.nde-s. ou aluga-MADUREIRA, 
~Rua"-' 

Conselheiro íiímiv" 
'W"' i5, °r- 20'- Tsl-

2^5801.. CRECI m- prédio novo, com 4 quartos e 2 BONSUCESSO - Vendo 2 .ns!
LOTES PRONTOS P/: CONSTPIIIP °°nhcif°!' ent- vazio, trat. ccm!"1!* ' C-J qls- Outro cl 2 qts.

tfsu£££8BSl& "¦;*¦- SSBi"s;Ts !-¦-beiro, res. e comerciais. Apenas MEER ,~ Casa de luxo, enl..m..-o«' /-'iímV"
3_unidsde!. Preço 2.00O, enlr. e|v,a:!Ía'„ ?ll0,s- e b*-- 6 '<>'¦- 2 

' '"

ciai:

Tel.

CO.OCO p| mès s/i. Vor e tratar'sl::- 2 saiões, 4 banhs. sociais BONSUCESSO - Vendo 2 ap. um
R. Henrique Ferreira, 430, iunlo dep' ei"P'ea-, '»'-, toda e ólí-ji01 ? c>''— cu,ro ci 2 qls., noves
à CETEL. Int. leis. 30-8667 e lale Parquel. Infs. Cr.-. Orlan- f d-:;;«d--. vaiio;. Preço a com-
iO-5192. |do Manfredo. Barão Iriualeml 85ibl"ar' 

"" V;r R- Cambuco; 101.

VENDEMOS ótimos aps., do Ia.
locação, com 2 quartos, sala, ba-
nheiro, cozinha e dep. empregada
na R. Aquidabã n. 57 — Ver no
local e tratar na CCC Novo Mun-
do, na R. do Carmo, 71, s. 201
tel. 31-3446 - £. Bicalho - CRE-

JACAREPAGUÁ

IMEIER - V»nd»-st apt. c/ sala,
ACEITO troca casa ou vdo. ut-? quartos, coz., dep. .mpieij.,
dente, ótimo np. vo-io, cj 2 qts., r"" f»rr»ira dl Andrade, 359 401
salão, deps. comp. de empregada!" ¦ ,*Sa P,^, ^ton-
n| Lg. éilares. Álvaro Miranda, MEIER ~ Vaiio. R. Lucidiõníãõ
29. Inf. 384031 (32-5855) CRECI - Vendo ap. c! 2 qts., sl,, coí
Zdl "* ^f- Godói. !marca hora. ?.. Lucidio Laçio, 9ó'
ABOLIÇÃO - Vnnde... ra.. r| s| 213 - Tel: 29-2044:
2 q., 2 salas, 2 varandas, co?.i-jMEIER — Rua Santos Titara n. 45
nha, quintal etc. Ver Rua Tci-i- Transfere-se direitos e obriga-
xeira dc Carvalho, 193, das U;cõ;s da Casa-Duplex - Obra ini.
às 16 hs. Tralar Rua México 111, ciada ic. de F. G. COELHO &
sala, I 301. Facilila.se o patj.i- ÇIA. LTDA - Iratar 29-7643 -
mento, Dr. Sebastião: Sfs* Souza ou Valério.
ATENÇÃO - Piedade - R. MariaIMEI6R -. Par. „„„',(„..i.i..i
Varaas, lerreno 387 e 450 m2,)KRò de ^^T"'^

Tel, 48-0804 - CRECI 82. 302 Tel. .22-5893 - Cn
MEIES - Maria" da" Graça -. V;.. 

'^'V' 
;

zilos, novos, d* frente, prontos pii"QNSUÇE5SO 
¦ Av. Nova ler-

habiiar, edif. de apenas 2 pavs.,ic,ue' 
''un,c " Pr'"c* t!',! Naríet1'-

iunlo a todo comércio e condu-'|Ví!"c!o "¦'¦ com 3 quarlos, ent,
cac. (Ap;na> 2 Unidades), 2 qts., varJ0- Tr"'- Est- Vicente de Or-
saio, coz., banh. social, em côr,tya'"?',..l S63,
área, elc. Apenas 6 OCO de enlr., BRÁS DE PINA

3C0 pl més s||: Ver e tratar! di
dir.

Ent. 1 e 1 350 milhão Vendo apart.
e 150 mil pl més. Tm. 

't^d. 
\l^%i^tíViÍT /& ''^Méier, 15, ,1 304)5. Tel. 49-8633 ?"? Sris,'ih 

''- "B1'°-
- Dias - CRECI 1 074. 'mk'1 n ¦°::
ABOLIÇÃO - Vendo 2 resid <¦"71 

'i)ES.QUiíA ~. .Lsr"ina l,lan° rne

ANDARAI - Vende-te uma casa
na Rua Ferreira Pontes, 753, c/ 7
quarto, sala, cozinha, banheiro e
quintal. Preço: 10 000,00 i vista

jj combinar.
ANDARÃi - Rua PãõTaTfrilo 69l
— Cobertura três quarlos, aala
e dependências compl. ]40 m
quadrados. Tels. 22.8890 •
37-6379.

TIJUCA — Vendo ap. em cons
trução, fase revestimento, sala
3 quartos, cozinha, copa, 2 ba
nheiros, garagem e dep. Rua Al
rira Brandão n.° 11, próximo
Pça. Senz Pena. Tel.: 57-8004.

SAENS PEfiA - Ent. vazio ap.
fte., 2 qts., si., coz., banh. comp.
dep. empreg. Inf. Org. Orlando
Manfredo. Barão Iguatemi, 86.
Tal. 48-0804 - CRECI 82.

ATENÇÃO - Frente, vazio, sala,3 quarlos elc, dep. empr., oa-ragem, sinleco, armários — R.Barão Pirassinunga, 48, ap. 401" porleiro. 28-2417

SÃO CRISTÓVÃO _ Vendo ca
sas 8 c 9. Rua General José
Cristino, 41, 2 qlos. sl. elc Vi

• item. Facililo das 12 às 14 ho
rov H. Silva. R. Gonç. Dias,
?»„»' 

'OS. Tels. 52-3886 ó5".334Q. Creci 648.
SÃO CRISTÓVÃO - Vende-se um;,
casa 2 salas, 3 quarlos e demais
dependências. Enlrego vazia. Rua
Bela, 737, c. 8 ou Ínformaç»«
pelo telefone 30-7878, até ás 14horas,
SÃO CRIblOVAO - Vendemos
a Rua Fonseca Telles ótimos aps.
c, sala, 3 qts., dep. compl. do
«erv., banh., área c! tanque. SI-nal a partir de 5 400 mil e osado em 30 meses s| juros. Es-
tao alugados s| contrato. Tratar
em Cunha Meilo Imóveis, MéxI.
co, 148, U.o 5| ) )04.s T .
32-5555 e 42-3347 o 22-8397 

'1
CRECI 866. '
SACrCRISTOVAO~^~v:"sríí"r
vender seu imóvel - Faç.-nosuma visita ou nos telefone Nói ATENÇÃO n„ Tu o venderemos em 30 dias ilm d. Tr,.,- «. ^?lhor pon,°
qualquer d.spetlToara V tl» !S i~ ^E""'1" »P- de
Tratar com SS.ll' ?£„.V Í..7 ^j'- .".la°- 3 ?•»•- "™- emb.,
nh

ACEITO para vender. Tenho dien-tes. Nao cobro comissão. Corre-
MWO?' 

Me,C.d° infalíVel - T»l-22-5893 - Creci 1 012 - Sr.Olmir.
APAR7AÍWtNTO,rde; frente; SaÜe qt. Sep., coz., banh., dop. serv.

kg» 
^*"«l 

Coliseu.

APARTAMENTO", junto ••à-pH„
Saens Pena. Sala dupla, 3 qls.dep Serv. Compl., garagem -
R. Ãn.onio Basiiio, 39 - Predial
Coliseu. CRECI_44.
APARTAMENTO;" de 

"fr"ent"e."'Sala

dupla, 3 qls., deo. serv. compl.,
gara?em 

-. Ver R. Uruguai, 468Predial_Coliseu. CRECI 44
APARTAMENTO,

TIJUCA - 180 m2 - 3
grandes quartos, 1 sa-
lão, 2 banheiros sociais,
serviço e garagem. Pin-
tura a óleo e azulejo de
côr até o teto. Ver dià- njüca - Ap. tipo casa, 3 qts.,
riamente na Rua Uruguai íLfà' Sl^tuy&w^'
n.° 506. CRECI 213. cliiudio-

TIJUCA - OBRA NA 5a.
LAJE — Em edifício de
apenas 8 pavimentos —
Apartamentos de ampla
sala, j. inv., 2 ou 3 quar-
tos, copa-cozinha, dep.
completas de éfnprega-
da e serviço, garagem,
pilotis, play-ground, etc.
PREÇO Cr$ 15 900 000,
com entrada de apenas
Cr$ 1 milhão na escritu-
ra e mensalidades SEM
JUROS de Cr$ 255 mil.
Informações diáriamen-
te no local RUA BARÃO
DE MESQUITA, 98 (em
frente ao Col. Militar)
entre 8 e 20 horas ou
dep. de vendas na Av
Graça Aranha, 147, s
516, tel. 32-5353-CRE-
Cl 442.

ACEITO troca ou vdo. urgente,
ótima casa de luxo cf mais 1 ap.
n.' Graiaú. R. Araxá, 646. Int.
c/ Sr. Godói - 38-4031 (32-5855).
CRECI 743.
ANDARA! - Vendo cosa c| sola,
2 qls., dep. emp. elc. Preço: 24
milhões c| pagto. em 40 meses.
Ver diariamente até 13 hs. Rua
Paula Brito, 646. Tratar c! Corre-
tores Associados. Tels. 37-6750 s
42-0425 - CRECI 307.
BARÃO BOM RETIRO, 388 ap.
303, junto ao Grajaú, ap. de sl.,
3 qts., dep. etc. Vendo c| 10 000
de entrada. Ver e Iralar telefone
31-0537.

TUUCA - Vendemos terrono c|iTIJUCA
823 m2. Rua Ribeiro Guimarães,
360. CrS 55 milhões a combinar.
Barros Filho S, Cia. Lida. (corre-
tores desde 1936). Av. Rio Bron-
co,. 108, grupo 801. 42-1040
CRECI -805.

TIJUCA — Preciso comprar ou
alugar ap. 3 qls., 2 salas ou um
salão. 28-7339 - Atendo «té 12
horas.
TIJUCA - Vendo apto. 301, da
Rua Mariz e Barros 1 025, blo-
co C cj qto. e sl. sep. coz.
banh., área e dep. emp. aceito
Cx. Ec. com sinal pequeno. Ver
com porteiro. Tratar no telefone
23-5340 e 23-0459.
TIJUCA - Rua Paula Brito, ven-
demos um apartamento de sala,
3 quartes e dependencias. Acei-
ta-se CaiKO. Tratar na Secil com

OBRAS EM
RITMO ACELERADO! -
Todos apartamentos de
frente, já na 5.° laje em
prédio de apenas 8 pa-
vimentos. Rua Conde de
Bonfim, 28, esquina da
Rua Alfredo Pinto. Sala, vllA-rsÃBír - v.iffiSié^í
dOIS amplos quartos e's" íom J quartos, 2 salas, «oii.
dependências comple*. "/S^M 

2%%
tas. Mensalidade desde J™ «í,«do.."" Pre,,as5" d» os
onn —-I 1 11 2'° 000- v"r n" Ru« Maxwell,209 mil. ver no local da v>i- - T.aiàr «m m.ii» Affonsd

Engenharia Ltda., na Rua Com*
tança Barbosa, 152, grupe 401.
TeU. 29-2092 « 49-3261.
Vil A ISABEL

CASA — Vendo, Jerônimo de te-
mos, 20, 3 qt., 1 salão. b„ c. e
nos fundos 1 grande quarto, ba-
nheiro e lavanderia — Chaves no
37, térreo. Tratar 54-4359.

CASA de 2 pavtos. . dã fácil e
barata recuperação p! moderni-
zar em terreno de 7,00 x 35 —
Vendo facilitado parle — Ver na
R. Olo de Alencar, 30. Trator na"ORSEG" - Av. Rio Branco, 108
s1 1804 - Tel. 22-6881 e 42-0313!
GRAJAU - Ruo Comendador Mar-
lineli. Vendo ap. çj 2 qls., sala,
deps. compl., garagem, vazio —
24 milhões cl 5 sinal, rest. Ac.
Çr.ix_a1_lnf;_42-5772_-_Creci_480.
GRAJAÚ - Pronto. Ultimo api
à venda e/ grande financ. c/
sala, 1 qlo. separ. • depend. c/
apenas 3 900 na escrit. facilitados
e o saldo em 50 prest. mensais
de 239 mü (menos qua o alu-
guel, s/ parcelas intérmed.). Ver
com o corretor diàriamsnta das
14 às 18 horas na Rua Teodoro
da Silva, 813. O «pt. esti alugado
s/ contr. mas a desocupação •
foita gratuitamente p/ nossa fir-
ma. Inf. Rocha, Mendonça Imó-
veis — Av. Nilo Peçanha, 151,
9." andar - Tels.: 42-0610, 224245
a 22-4474 - CRECI 285.

A VENDA os lotes 91, 92 e 93 d
Rua Alberto Pasqualini (podem
ser vendidos separadamente), óti-
mo local, perlo Pau Ferro, rua
calcada, com água e luz, na al
tura de Geremário Dantas, 49B.
Jr--,iar na Rua Ana Silva, 125
Iel. 461 Jacarepaguá.

ATENÇÃO - Pca. Seca' - Ven-
do propr. c! 2 casas ern ferre
no de I 000 m2. Tralar à Rua
Pinto Teles, 535, ou tels. 42-8911
ou^ 42-4485 - Cavalcanti.
ATENÇÃO - Jacarepaguá _ Rua
Cândido Benicio — Magnífica
res., cenlro de ter., 22x75.' C| 2
salas, 3 qls., 2 banh., 2 var.,
copa-coz., 2 qts. emp., gar. * de-
pósito. 50m. c| 50% financiado.
Det. México, 148 - Gr. 303 -
Tel. 32-1106 - Creci 166.
CAMPINHO - Vendo ou troco
um terreno. Aceito carro. Enlr.
2 000 prest. 80. Aceito propôs-ta. Rua Cândido Benicio n. 50,sala 205.
JACAREPAGUA - Valqueire -
Vende-se terr. medindo 10|40 -
plano financiado — Tratar Sra.
Heloísa. Tel. 58-2598.
JACAREPAGUA - Praça Seca -
Vendem-se 2 boas casas, de s.,
3 qts., 2 banh,, copa-coz « var;
e si, 2 qís., copa-coz. em ter.
11x43. 45 cl 20m. Saldo 30 me-
ses. Det. México, 148 gr. 303 —
Tel. 32-1106 - Creci 166.

I e 2 qts., uia, |grtí. e
pode aumentar, coz., banh. etc,
Posso entr. vazia. Preco 8 Sioiq
C 2 750 de entr., 4 pare. d?
250 000 de 6 em 6 nu;;s e 60
preit. de apenas 85 OCO. — Ver
hoje, na Rua Gaspar, 63 e 65,
c/ Padilha. Vendas M. Absalão ¦-
CRECI 1085 - Av. Nova York
n.° 71, gr, 301, Tel.-^30^724.
ATENÇÃO - Cascadura - Casa,
3 q;1;., I s., co:., banh., — 5
milhões entr., rest. a prazo —
Construção nova, independen:?,

c! o próprio. Av. Suburbana n.u
10 432 - 2." and, - Cascjdura,

¦ , ,. ,., ,íhntl° 2:> * 1C0, situado na Rual'u-l Lídia, 115/117. Preco 8 COO 000
de cruzeiros (NCrS 8 000,00) c '
50ío financ. 3 anos. CIVIA. Trav-
do Ouvidor, 17 (Div. de Venda'
2." andar). Tel. 52-8166, d» 6,30
ás 18 horas, CRECI 131.
MÊIER' 

'"

prep., R. Caiidü AzambU- cas** vaiia'
ia, 950. Inf. l»ls. 30-8667 « , . : nh
30-5192. 30.4047

aijofii ur««ntt,
Per motivo

vdo. 2 grtís.
laíe, v«r ho|» t ama.

E'1. do Quitungo 45. T*l.:

MEIER - Alugam-s. aps. 306~\l\ >Tl "' 
,'«' «"• J"404 Rua T.n.nl. Cosia, 117 fun"IJiVog" °' 
rüh']JKdos: Hall, s.la 1 ou 2 alt., banh. ÍM22§ _ l..CnEC„l_I6.

coz., aroa cj tanq., dep.

ATENÇÃO -- Madureira
se casas, com 2 qts,, e depend
Entrada 3 500, Tratar na &(,ctáj^- fâ%* ^

Chaves cj porteiro. Tratar Lown*P quartos, copa-cozinha, banh., 2
des bons. Pr.s. Varyas, 290 — varandas e servi Espetacular pre-
T.l. 23-9525. CRECI 204. IÇO - CrS 19 COO OCO, nu escri-
t.-íví.----—, liura - 9 000 OCO, restante-presf.
MEIER - Pilares - V-ndo 3 casülde 200 CCO. s. iuros - Trelcr

Rua Lufs tle Castro 245.|Av. Rio Branco, 131, sl 802. Tri
Negocio de rara ocasião. Otlmo1-4.2-0998,.- CRECI 16.'

MESQUITA - 18 cosas è 3 loias BONSUCESSO - Ent, íãüd R*tudp 15 mil ió ;, visiü. Aceito Tangsrí, 537, ,.„. 30J. Vendo clVW. Rua Minas Gerais, 4:0 _ 5 2, qt;.„ sala, co:-., banli. comp!
minutos a_pe. [var., irsu cl tanque. Ver no lc-
MÉIER - Atenção, urnorite. Ven-\"1'jfe 2-° 

? 6-3' <li: u is l7
de-se cass, quarlo, sala, colinha,!" P'9-, Oilentlc Manfrèdq, Ru»
banheiro, quintal, cisterna vazia ib,,ri'° " loualemi, 86. Teleíone
Rua Scjsa Aguiar, 322, casa' 5. íSÍ?SÍ-_£l?£Ll2-_.
Chaves com o senhor Laurc, naiBONSUCESSO — Centro —Vendo
casa 1, enlrada 3 milhos;., prae-jterreno cie 1U50, plano, ccm to-i.-cocs, 130,00. Trat.-r com 'Amando! me.'horamenlbs e murado náral Avenida Paulo Fronlin, 3S8,:Rua Bonsucesso, entre cs númerosdas-14 horas.em cliente.. -. - ¦ 1494/512. Próximo as Píaça> &-..
OSVALDO CRUZ - Casa êj 1 saüw«ões e B-nsucesso. Negócio cii-

1 quarto, cozinho, benll e Mtó com cs proprietários Nelscn
quinlo!. Pr«co 9 030 OCO, na es- ó" Domingos, -- Focllita-sè pnrte.critura, 4 C00 OCO, j^ldo prfist.lMaís informações' tslifones

iuros de 100 COO. Tralar Av.130-1694. 30-6I9S ou Av ParisTel.1156, ap. 20).
CASA VAZIA cj 2 qts,; saja, cox.',
banh,, tjaratj«ni, tm contro dt ter-OSVALDO CSUZ Casa c;
lino.. Vtndam-io n» Rua Prof.
Plr.s Salgado. V.r • Iralar n»
Jardim Amvrica, mi Rua Jorna-
lista G.nlilo Roclu, 205. — T.l -
91-2335 . 30-548». (CRECI 232).

do Portela, 29, sala 223 - Ma
dureira
BENTO RIBEIRO.- Rara oportu
nidade. Próx. Cpo. Afonsos -
Espetacular casa em terreno, de
10 x 46. Grande e espaçosa. -
Cr$ 12 inilhãtíí de (íntrada e sal-
do p] Caixa Econômica, Telef o-
rie-22-2330.':'.
BENTO,RIBEIRO.'-- Casa.para on'
troga imediata à Rua Divisória,
132 «m torreno d» 10x44 c[ v«'<
randa, 1 sala, 2 qts., banh., cot.
$[ alm. 2 qt. • dep. «mpreg. —
Froçot Cr$ 30 0G0 000 (NCrS

30 000,00) cl 60% financ, 40
m«5«, som jurot. Civia. Trv. Ou*
vidor, 17 (Div. da Vendas, 2.»
andar). Tel. * 52-8166, d. 8,30
às 18 horas. CRECI 131.
BENTO RIBEIRO -Api. pronto
e vazto — Em frent* ao viaduto.
Ótima oportunidade para quem
fêz depósito pare obter finan*
ciamento ni Caixa Econômica —
Otimo apt. com sala, 2 quartos,
cor,, banh. • dependências. Ver

...  com o corretor diariamente dar
JACAREPAGUÁ - R. Oscar Lopes, 13 às 17 horas na Rua João Vi-
esq. c| Carmen Dolores. Terre- cante, 1223 — Inf. Rocha, Men-
no c: £05 m2, tocai alto gabari- donca Imóveis — Av. Nilo Pe*
I?lÍ)l!íl!,es_<:'5lvPtlciro. 26-9992. canha, 151, 9.'' andar. Tels.: ...
JACAREPAGUA - Vindem-jo ca^\lÍ2Í}(>s~ 7™7*s • 22-4474 -
sas de 2 e 1 qls., sl., etc. Tacoi £!í£!_BHi
e' laje. Facilitado. Rua Cavlana, S CASCADURA - Casa - Vendo
422 —. Taquara. Tel, 28-4278. com grande torreno, sala, 2 bons
JACAREPAGUA - Vendo 

"enorm'J:S'-'"„ 
dsp' on'- Para círr0' en'.

MARACANÃ - Vende-se ou alu-
ga-se ap. 601 da Av. Maracanã,
343, c./_3 qtos., 2 salas s demais
dependencias, parcialmente mo-
biliado. Tratar na Imobiliária
Marvil Ltda. Av. Rio Branco, 37
gr. 407 - Tel. 23-5310.

casa, final de construção,
na Rua Virgínia Vidal n.° 214,
Lote IV, tralar com Felipe, tel.
31-3630. Preço NCrS 8.000 com
50% t 20 de NCrS 200, sem
juros
JACAREPAGUA - Vendemos ex-
celente propriedade, ótima casa
residencial, com 5 qtos. salão,
lareira, varanda t demais dep^
3 qtos _p| empreg. casa p| casei-
ro, 4 ótimos galpões de olvena-
ria, luz, força, égua própria, casa
de vigia e. escritório, etc. Es-
irada toda asfaltada apenas 3
minutos do Largo da Taquara.
No melhor ponto e clima de Ja-
carepaguá, negocio de ocasião.
NCrS 93 000 e combinar. Es-
trada Cafundá n. 2 ÍÓ2, maiores
inf. tels. 32-8803 a 22-0037.
Creci 205.

MEIER - Rua- José Bonifácio. -
Vendemos apls. com sala, doi
quartos e dependencias. Enlradi.
6 milhões. Saldo facilitado. Tra-
lar na Cecil com o Sr. Barreto.
Teis. 23-5000 e 23-0175. Creci

MEI EU - Vende-se casa, 2 and.
2 q., sala, dep., em consír. Rua
Cap. Rezende, 307, é a 1.» —
prop._22;ó783._
Meier x cachambi ._ cosa c|
I saio, 1 quarto, banh., cozinhai
area e iardim. Preco 7 500 000,
na escritura 3 £00 000, o restan-
te ein 50 prest. s! juros de CrS
30 OCO. Tratar Av. Rio Branco,
131. s| S02 _ Tel. 42-0998 -
CRECIM6,
MEIER — Vendem-se apartamen*
tos vaiios com 4 quartos, sala,
£opa, cozinha, banheiro, dep. em*

9 OCO. o resto em 5 anos a com-jPre9aíía' »'« e quintal. Entrada
binar. Ver Rua Itamarati 144, inf. :dc CrS. * 5M 000 . o saldo tm
23-6314 — Grande negócio.
CASCADURA -.4 rnilhoes dá
L*ntr., casa de 2 qts., i s„ co-:,,
banh., iardim e quintal tndepôht
dente, 10 minutos a pé áa esta-
ção, c' o próprio. Av. Suburba-
na, 10 432 - 2." and. - Cai-
cadura.

CIRCULAR DA PENHA - 
' 
ÃnW

— t"aíí:te^SftiTífi'."^.'!;kr; 7&-W ™ *>* "-¦
MARECHAL HERMES - Ve"ndo re^ lo- Te|. 30-2159.
sidência de luxo o super luxo, j,^^ ENTREGA f-IMEDUTA:

Otímo ap. de cobertura, de fren*
te ( terraço 130,00 m2, talão,
sala d* jantar, biblioteca, j.verno, toil.lt, 3 quartos, ann.
emb., 2 banhs. am «or, cozinha,
quarto • d.p. .mpreg., garaqum.
V.r o ap. C-01 à Rua Silva Rabl-
lo, 10. Chaves c| porteiro. Pr.co
NCr? SS 000,00 c| 50% financ.
2 anos. CIVIA - Trv. Ouvidor,
17 (Div. d. V.ndat, 2.° andar). .
T.l. * 52-8166 d» (,30 às 18
horas. CRECI 131.

ne 52--192J ¦ - CKECI 670

vazia com lei. 3 qts., salio, 2 ba
nheiros seriais em cor. copa-cozi-
nha, cofre embutido, garagem pa-r» 3 c.-.r,-os. Tralar Av. Rio Brjn
co 185 602. Tel. 52-1922 - CRE-
Cl 670 - Ari.
MEIER - Vende-se casa grandemuilo bem conservada com quin-lal e garagem. Bsse NCrS 60,000.
Rua Frei Fabiano 336. Telefone
29-2599.

PIEDADE - Próx. Av. Suburb.
vdo. ap, vazio, posse imediata
c| 2 qts., sl., dep. Ver de 12 ás
17 hs. R. Goncalo Coelho, 273,
ap. 101. Trat. Cvrilo Santos Imó-
veis. CRECI 717. Tel. 49-5217.
PARQUE ANCFJIETA - Vende-se
uma casa ci 2 qts., sala, co.-.i-
nha, banheiro, num terreno, 12
por 30. Entrada, cinco milhões
e o restante a combinar. Tra-
tar na Rua Manuel Reis n. 586 ¦ 
em Niiópolis, com dona Rule na! HIGIENOPOLIS - Vendo ao., 3
quitanda. ¦ qts., pronto. Rua Darks de Matos
PARQUE ANCHIETA""~VÍnd-T-b_£°°!!í!AB-_JlL ÊZ:9l57-_
lote 13 quadra 27. Rua Anlurio, HIGIENOPOLIS - A"s 3 úíiimas
55. Ver no local e tratar tel,: casos cj ent. partir de 2 800 vd.
22-2349. 1 e 2 quarlos, sala, cor., banh..

pu,!,' 187. V-r dom. 10 ès' 12'
3." a 5.» 14 às 17. Org. Orlan.
do Ma/lffedoi Baráo Iguatemi,
B6. Tel. ,¦ 48-0804 fij-: CRECI 82.
CORRETORA' SUBURBANA LTDÃ."
Compra -- Vendo — Administra
seus imóveis qualquer problema «
resolva-o na hora. Rua José Mau.
ricio, 101, s/ 212/13 - Penha. .
TeJ._30-1336.
CASAS Í APS. cj 2 . 3 qls., l7.
locação, à 200 metros do largo
tia Penha. Vendem-se com ant. 2
parlir d. 4 500 mil, prest. 150
mil sij. Tratar na Av. Brás d«
Pina, 96, loia - T.l. 30-548»
-_CRECI 

jg2.^
CORDOVIL -"' Vdo. 5"""aps. ent.
7 CCO T. Rua Lucas Rodrigues,
6, ij 303 - P. Lucas.
HIGiENOPOLIS - Ruá Ten. Abai
Cunha, 67. Vendo ótima caja,
centro de ter., com 3 qtos. sl.
e dep. mais 5 qlos. nos fundes,'cie, 

muro. Siml 10 ni. Ver no
ocal. Tralar tel*. 23-0459 *

23-5340.

estações de CrS 250 000. Ver
na P.ua Barão do Santo Ângelo,
232 ap. S-101. Tratar em Mello
Affonso Engenharia Ltda. na Rua
Constanca Barbosa, 152, grupo
401 ¦ Tols. 29-2092 . * 49-3261,
MÉIER — V. S. quar vender seu

^ imóvel? Faça-nos uma visita ou
CASA - Meier a Bonsucesso - nos ,,l,fone qu* nis o vender.-
Compro - Tei. 22-6733 — CRE-I1?0' *m 30 dns sem qualquer
Cl 844. ?.".?*" P"* V- *• - Tratar com
CASCAtlURA --"V.n"j.«>.-ÃTT '''''¦? AWonso Engenharia ltda.,LA5CADUKA - Vendem-s. oli-|nil Rua Consliin!a Barbosa, 152mos .parlamentos com 2 quarlos, '„„„ 

401 _ Mái.r. T.T.fon.ssola, cozinha, banheiro • área. 29-2092 • 49111.x ¦»'¦¦»»¦»•
Enlrada CrS 3 500 000 . o sal.! * 4y-326'-

MARACANÃ - Residências du-
plex «om financiamento integral
da construção *m parcelas d. CrS
293 040, após as chav.s com 3
quartos, 2 banheiros sociais, sa*
láo, copa.cozinha, dependências
de criados, área e garagem. Ter-
reno financiado em 25 meses cl
500 000 d. entrada sem juros,condições em conformidade tom
planos habitacionais e órgãos
executivos. Tratar na Av. Presi-
dente Varga*. 529, s| 2 111. Tol.
43-6520 « vtr na Rua São Fran
cisco Xavier 649, CRECI 6B5.

JACAREPAGUA - Vende-:e boi
lote terreno 40 x 47 — Eslrada
Rodrigues Caldas, iunto ao n
2 438, Taquara. Inf. tel. 23-2503

obra aos domingos das
13 às 19 horas ou du-

—,3 quartos, sala, 104dependências, entrega imediatavendo Rua Barão de Itapagipe,3 fi l°3„- Chave 'I *
3°-Ó823 Q'J',anda. 

20, s!306

o Sr. Barrelo. Tels. 23-5000 e;rai"lte a semana na NID. j * ,S*B?L - V. S. qu.r vtn-
23-0175. CRECI 567. Dnc c a 

ma"3 "a INU 
| d" seu imóv.l? Faça-nos uma vi-

TÍJUCAf-- Cai» -avvendo; e/12 -n-- P 
"t 5 ¦ A • ~" Av- Rio)1"*,011 n<" ,,l«(f"f. 1u» nós a

2 ...jpüíSJ tó:fâ Braricoj 131, 12.° andaÁZTT,;irZtl'm-^tVer depois da, 14h Rua An.ó-:_ 
? , 

' 
, ,„ com Mello'AffoníoEng.nhT

Tratar prop. lei. O^ 4)|5J _ l_KtUI,|, tlda., na „„ Conslancí Bar-
__'/07. bon, 152, grupo 401 - MéiiTIJUCA — Rua Satamini 298 rr|.i..'V.'.*l'l |Telefones 29-2092 . 49-3261.

nio Salema; M
Tel. 46-6317.

ATENÇÃO - Tiiuca - Av7>ÍStede Frontin, ap. luxo, c| 2 crtidep. emp., elevador, ed. cl pillotis de frente, 35 milhões com50/, de ent., rest. 36 meses. Ver
Sn.',rl'- R- Fred- Móier, 15, sala

^5i ,49olí33- Di" ' ^ ~
APARIAMtNIO de frenle, finaiconstrução, taqueado, esq. Araú-
IpPena, Haddock Lobo, 35, rn,'.Ihoes facilitados. 58-8546.

Tratar com Mello Affonso Enge. 2 ban.'soe." em cor, grd.
r ,.'; n" Ru* ConstancaBarbosa, 152, g,upo 401 _ Míier
H"nli°.«''" Ru> Di« da CrurTels. 29.2092 - 49-3261.

. copacoí., qt., wc emp., gar., escrit.
Ecl. novo, sob., pil. 60 m. a
binar — Inf. México, 14
303 - Tel. 32-1106 - Crec

Sala, quarto,
quarto empregada e dependeu-
cias com área. Tels. 22-8890 e
37-6379.

banheiro,; "JUCA -^ Rua Uruguai, 272, *JV|VUÀ*ÍSÃBÜ
/uj. vendo ,e| 2 qts., sala eíc.

TIJUCA — Vendo ou troco por
pronto, belíssimo apartamento
lê em alvenaria, cf grande sa-
lão, 3 quartos, 2 banheiros, co-
zinha, área, dep. de empregada,
2 vagas de garagem, elevador,
interfones, play-ground e salão
do festas. Tratar com Alfredo
de dia pelo tel. 45-3810 * à noi-
te pelo 28-8650.
TIJUCA - Ap. fte.. 2 quartos,
1." locaçio, luxo. Vi ver paracrer. Valparaíso, 40-303. 32 ml-
Ihoes à vista ou prazo. Comb.
Tel. 36-3590.

Vandem-se casas
com qi.arlo, sala, cozinha, ba-Fronte. Nòvo. Ver c! porteiro. |„l..-' .' —->——¦¦--. -.-

Inf. 31-0957, Novais. - CRECI Í-Ómomí.?-1 ?l"d" 
d* Crí

5Ç6 4 00" OOO a o saldo em presta-
coes de CrS 180 000. Ver na R.
Maxwell, 195. Tralar em Mello
Affonso Engenharia Ltda., na R.
Constanca Barbosa, 152, grupo401. Tels. 29-2092 ou 49-3261.

TIJUCA - Rua Almiran-
te Cochrane n.° 72 —
Vendemos aps. ,c| 170
m2, compostos de salão
cj 45 m2, 3 ótimos qts.
cj arm. embutidos, c]
SINTECO, 2 banhs. so-
ciais em cór, copa e co
zinha, dep. para empre

JL1UCA 
-nR;_ Batista das N.v.t,

luxo. Alugado «nt7.7o""t'«min.do"ino 'oca' diariamente.

.,'»'•» 
- "¦ Batista das N.v.s,! , ' .'  , 34 «p so2. Vendo an. c| 2 qis.,igada e garagem. Visitas

«Ia, dep. emp., ecobamonto de

VILA ISABEl - Venda-se «par.
tamento novo, «m fase d* aca*
bamento para entrega até setem-
bro, ccm .2 quartos, sala, coxi*
nha, banheiro • irea. Entrada
CrS 6 500 000 • o saldo em
prestações CrS 200 000, Ver na
Av. 28 de Setembro, 254 a 260,
ap. 405. Tratar em Mello Affon-
so Engenharia Ltda., na R. Cons-
tan;a Barbosa, 152, grupo 401.
Tels. 29-2092 e 49-3261.

WS\W^%^&M^.%$- «-2070 - Cre- £^3^-i 166. nar. Tratar prop. t.l. SMMV 
'Cl 213. '"ító _*»•'$£, 

™

VENDO ap. frente cl salão, 2
ótimos qts., coí., banh., depend.

Rua Heber
mediata. Tel.:

48-9552 - CRECI 926.

JACAREPAGUA" - Vende-se prix".á Praça Seca, 1 casa com 2 qts.,
sala, com ent. de 2 500, reslo
a comb. Tratar na Rua Cândido
Benicio, 1 551 - Própio.
JACAREPAGUÁ - Vende-se proxao Largo do Tanque, um terre-
no próprio para posto de gaso-
lina. Tralar na Rua Cândido Be-
nício n. 1 551 — Próprio.
JACAREPAGUA - Jardim Clari-
ce. Vendo, perto do Floresta
Country, casa c] terreno de
2'800m2. Todo plano e plantado,
agua, luz etc. Ocasião. NCrS
18 000 c| NCrS 8 000 de ent.
31-0497_- Crcci_688.
JACAREPAGUA - ótima área c]
90x100 própria para granja ou
plantações. Ver cj Sr. Manuel
Av. Bandeirantes 5 186. Tr. Tel.i
M. Pereira, 42-2294.
PRAÇA SECA — Vendo casa com
3 quartos, 2 sal.-?. Terreno de
352;n. Apenas 4 900 de entrada,
saldo 40 meses. Tratar 13 de
Maio, 47, il 410 - Tel. 22-6764

CRECI 1026.

do em prestações do CrS 150 000! UREIRA _ Vende-se apar-
ou financiado icr Cai-a o" Ins-!, m,nl<! "2I° tom 5 quartos, sa-
tituto. Ver na Rua Padre Telêma- ,' 

"Iinh». banheiro, irea 9ran-
co, 38 . tratir em Mello Aff-m- !ící„""* Para '". Entrada CrS
so En.ienharia Lida., na Rua -"00 ,00í. f " saldo ,m P'«»a-
Ccnslanca Barbosa, 152, opto c,cci. .d* CtS 50° °00. ver na R.
401 - Méier. Telefones 29-2092 "Vn? Brasili.nse, 241, fundos,

QUINTINO - V. casa de vila,
Junto ojtacào, laje, salão, qt.)coz., banh., quintal, gás cia
rua. Preço só à vista: 7 milhõí3.
Está vazia, s uma pechincha. Trt.
ci Abreu. R. Carolina Machado
32.
REALENGO - Vendo casa 2 qts.,
sl., coz., banh., ter. 10x25
quem tenha financ. novo, ca,
econ. Ipsse, Ipeg, etc. — CrS
9 000. Tels. 22-3057 - 22-3679.
— Proprietário.
TERRENO - Madureira, Estrada
Portela, (Trav. Rio das Pedras)
de esquina, comercial ou residén
ciai 350m2. vende-se, .42-7750 -
31-0579. CRECI 497. '

ap. 104 — Chaves com o encar-
i- .'regado. Tralar com Mello Affon.

, .' , :' C0,"o 2 
,cl's-.;so Engenharia Lida., na RuaI ,.la. coz., elogio, 

_na_ Rua Ama-1Conslanra Barbosa n. 152, grupo

ou 49-3261.
CASA"""-" Pieclad

TERRENO - Vende-seT Rua Oio-
nisio Fernandes, próximo Chave
de Ouro, fim R. Dias da Crur,
com projeto aprovado edifício
apartamentos, podendo construir
imediatamente. Tratar proprietá-
rio, Av. Rin Branco, 106, sl 1 109
- Tel. 32-7655.

Ver. Félix Ferreira, 150 das T4 às
17 dem. 10 ás 12. Org. Orlan-
do Manfredo. Barão Iguatemi. fià

Tel. 43-0804 -_Cjrsci_82.

JARDIM AMERICA - Vendo cís"a
de qt., sl. e corinha, banheiro
Piais msla-água nos fundos, en-
trada para carro. Rua Cristiana
Machado. Preço 13 000 com 50%'

Tratar na mesma Rua n. 282,
entrego vazia.

lia, 278 - Trsnsvertal a Padre 401 Tels- ''9.209? . 1» «*íNobreja. 5 000, entr. resto a ,,'iri 
' "i^íâ — ~- -

prazov MEIER - TODOS OS SANTOS
CASA -Vende-se, Rua Frei PMelSl™^' "" "-. '07 d' R"-
to, 86, 3 quartos, sala ou 2 cuor.ifj"","5,-T'««' "" 3 quarlos, sa.
tos, 2 salas, 2 banheiros, copai i' . .e-,,n.,,»!' ' banheiro social,
cozinha, varanda, quarto e bc-,:"r,,:'10-".* «mpregada, área e
nheiro emo. Toda reformada. -¦•"?; El,::ada CrS 8 500 000 e
Tralar local proprietário. 10 mi-ÍSí.".SJ ím P'"taçoos .de CrS
nulos Centro - CRECI 35. M C30. Tratar em Mello Affon-
CACHAMBlTdT^prd^^—is-^.fB^L'^* l'«-' "" \Z,""-
sl.. alto luxo peia Cx. a ^l^^"^^^^^
tiver financ. antes de 6-7-66 ^'!;r.T :;---——- 

* 4,'3atl-
3 milh. de sinal e 16 p, Cx.)"'1" ~ CACHAMBI - Vendem.
Rua Honorio 935 — 302. pinto *• * e*5as "ndo urna do 3
23-5466 e 30-2550.
CACHAMBI - Vendo casa 3 qls.,
2 salas, coz., banh., terr. II x
23. Ver Barcelcn.i, 21. Org. Or-
lando Manfredoi Barão ds Iquatc-
mi, 86. Tcl. 4S-08J4. CRECI 82.
CAMPINHO""- Est. Intendente
Magalhães, "23, tl 47, vd. 2 qls.
sala, co.r., harh., laie e t
V, 

• - ' ¦

dc
48

quartas, 2 salas, cozinha, banhai-
ro, varanda, jardim, quintal e
fluarto de empregada, outra do
quarto, saia, colinha, banheiro
e quintal. Enlrada CrS 14 000 000
e o saldo em prestações de Cr$
350 000. V.r na Ru. Henrique
Boilaux, 120. Tralar em Mello
Affonso Ennenharia Ltda., na R.

VENDO, CASCADURA - Casas.
1 500 enlr,, rest. a prazo — 2
qís., 1 si., cor., banh., constru-
çoes novas, independentes — 10
minutos a pé da estação, c! o
próorio. Av. Suburbana, TO -432
- 2.» and. Cascadura.

PRAÇA SECA — Vendo terreno CENTRAL — ólimo terreno,'casa
plano, murado com 12 x 13.50. oc .nadeira. Eslrada Portela, 713
Apenas 1 500 de entrada e I20- Madureira'. 3 milhões facilita-
por mes - Temos oulros com;c-s. Teis. 49-8185 e 52-4345.
680 de entrada e 68 por môa —ír-AiiniWiTjõ .".—,~ çr—r—
Ver Rua Baronesa. 1233 - Trater "MrIN"°, - Vendo na R. Co-
Av. 13 de Maio, 47, sl 4;o - í"'n"r, ?""<>' T42° % 

'o.1' ?'l ,8"Tel 22-6764 - CR=CI 1026 ,J' Vc' '?"'• '""• R- lucidio La-
jei. ^^o/04 S-Kg»-' -ISf»:  -o, 95, s 213 - Tel. 29-2044
VILA VALQUEIRE - Vendo á^Jetús.. iei. 

«íu«

sa de laie, frente ds run

. Baião :S*líS«SÈ B6.anTel.lí%-T^.5'-?0-»?..^-''«"'-
¦C30.I. CRECI 82. |MBíR - TODOS OS SANTOS -

Vdo casa. Ent.
I W'-\*n,'f-n c^V-'1' ^^e™DC0 mensais. Tratar Ru,
íircom Sr" HilL.*™: ^-«Rodrigues, 6, s| 305 _
22-4163. Mário ou Celso ' 

'""

CRECI 610.

CENTRAL
ATENÇÃO ZONA DA CENTRAL -
Compra e venda de casas, 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, 7t,
Grupo 301. Eonsucesso, ao lado
da Praça das Nações. Telefone
30-5724.
AREA cj 56 000 m2, plana po-
dendo construir 350 casas, junto

Estação de Paciência — GB.
37-4990. CRECI 971.. -

ENGENHO NOVO - Vendem-se
ótimos apartamentos com 2 quar-
tos, safa, cozinha, banheiro «
írea a partir de CrS 3 700 000
da entrada • o saldo em presta-
ções de CrS 150 000. Ver na R.
Dona Francisca, 368, ap. 302 e
304 (vazio}. Aceita-se financia-
mento pela Caixa ou Institutos.
Tratar em Mello Affonso Eng»-
nharia Ltda., na Rui Constanca
Barbosa, 152, grupe 401. Tels
29-2092 e 49-3261.

Vende-se e lote de n." V, da
Rua Padre lldefonso Pcnalba, n.
304, entrada de CrS 1 500 000
e o saldo am prestações de CrS
200 000. Tratar am Mello Affon-
so Engenharia ltda., na R. Cons-
tança Barbosa, 152, grupo 401
Tejs.: 29-2092 e 49-3261.
MADUREIRA - Casa vazia'Rua
Eubank Câmara, sl., 3 qts., e
deps. Ent. 6 500. Prest. 250. -
Chave R. Maria Freitas, 73, il
301. Mad., A. J. Lins. CRECI
36

JARDIM VISTA ALEGRE - Vdo.
casa 2 qls,, sl„ coz., banh. em
côr, varanda, garagem. Ent. 10 000
p. 250. Trat. Trav. Brandura, 516

L. do Bicão. CETEL 91-0195 -
Vitalino.
JARDIM VISTA ALEGRE - Vdo.'
terreno 10x30. Ent. 3 000, p. 100.
Trat. Trav. Brandura, 516, L. do
Bicão, CETEL 91-0195 - Vitalino.
JARDIM AMÉRICA - Vdo. ep. êj
2 qts., sl., coz., banh. Ent. 4 000

prest. 200. Ver Rua Plínio Bar-
relo. Tratar R. Içapó, 45, grupo
201. Tel. 30-0731 J Amílcer.
JARDIM AMÉRICA - Vdo. linda
resd. de alto luxo. Ver R. Pro-
fesser Franca Amaral, 361. Tratar

TODOS OS SANTOS vd. ap. 3
qts., sl., dep. vç. p| carro. SI-  
nal 4 milh. e 18 pela Cx. pijR- Içapó, 45, gr. 201. Telefone
quem tiver financ. ante? de 6-j 30-0731 — .Amilcar;' . ¦
7iMb'p*yy P«Uíi«* 'inolin ~ JÃRDiM AMERICA -.Vendocílln':
Inf.. -Pinto, 23-5466- e ,30-2550., ç(. casa dou vazia • qualquer
VENDE-SE ap. com 2 quartes s.j.hpra, iunto .da praça principal,
copa e garagem na Rua Joaquim' ccm entrada para carro, entra-
Martins, 516. Tratar no local. Pie-JL!a. 6 mijhoe!, facilito. Ver Ruá
dade. Sinal NCrS 5 000,00.

VENDO terrsno 7x23m, situado a
Rua Ramiro Magalhães n. 825 —
Encantado, ou troco por Volks
63 ou 64. Tratar Cap. Menezes,
09 — Jacarepaguá.

VENDO novo sala 3 qls., 2 ba-
nheires, cozinha, sinal NCr$ 3 000.
Aceito caixas. V»*r Rua Dionizio
Fernandes 389. Tratar Rua Ou-
vidor 169, sala 918, das 14 às
17h.

Daboci A24, com proprietirio. — .
Tratar Av. Marechal Floriano, n.
143, sala 1 304 — Guanabara.
CRECI 430. -^
LEOPOLDINA - Modelar organi".
zação, administra seus bens, ven-
de, aluga. Tratar R. Lucas Rodri.
gues, 6, s| 305 - P. Lucas.
OLARIA - R. Maior Rego, 220^
Vendo linda casa construção l.a,
garagem pl 2 Carros. Terr. 18x20
Sr. Vital. 23-1616. CRECI 100. '

OLARIA - Ap. vendo, de sala, 2
bons quartos, dep. 18 milhões,
pagamonlcs em 40 meses sem |u-ros. Ver na Rua Filomena Nunes
n. 667-F, sl 202. Infs. pelo tele-
fone 23-6314.
OLARIA - Vendo grde. resid!7"3

2^TASAS;-'Venden.se. Ê&S\$S, ÍS.'^^

MADUREIRA - Campinho, ven-
do casa vazia c| terr. para cons-
truir mais 3 casas médias. Al-
gum material. Preço à vista, 11
milhões ou longo prazo. Chave
T- Maria José 28, ç] prop
MALLET - Vendo casa, 2 qts., 2'«'2Le'c-' ""'¦ '2 " S"- En"-
2 500. prest. 100. Facilito, na
Rua Cândido Benicio, 50, sl. 205
MADUREIRA - Vendo õtimo ter-
reno 28x23, ígua, luz, rua cal-
cada. Preças 4 500, c' 2 500 ou
3 500 à vista, na Rua Carolina
Machado, 32, c! Abreu.

ENGENHO NOVO - Atrás Cine
Santa Alice. Vdo. ap., sala, 2 qts.
coz., banh., sinteco. Vazio. Tratar!

o próprio - Rua Araújo lei-jMEIER — Vendo terreno plano,tão. 48-B - Teis. 43-81CO e.frenle de rua. Tralar R. Aquida-
38-4527. ban, I 366. Entrada 3 milhões. Pereira.

uma esta vazia.

LEOPOLDINA
ATENÇÃO ZONA DA LEOPOL
DINA — Cempra e venda de ca-
saí, aps. vila; 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.

OLARIA — Vendo ou alugo ap.
sala, 3 quartes. Ver Rua Dr. AU
fredo Barcelos, 125, ap. 201 das
10 às 17 horns.

APARTAMENTO - 3 qts. frte. nô-
vo, vzo. Vendo E. I 800, P. 165
Carn.-Mend. 406. Entrar 262 -
Estr. V. Carv. (Igre|a) 46-4797 -
Veja. Ainda tem.
AV. BRASIL - Rua Álvaro Ma
cedo, quase esq. Av. Brasil, ven
do otimo terreno plano com 660
m2. Preço 16 milhões a curto
prazo. Tel. 57-3084 ou 23-3294.
APARTAMENIO ci 2 qts., sl., c,
b., 2 vars. Av. Suburbana 312 —
Bloco 2. Enlrada 3 - Ap. 207.
Benfica Tr. Alcindo Guanabara
15 - ll.o ,| |, Tel.: 42-2294. M.

ço de venda: 31 500 c/ 7 500 rie
entr., 10 pare. semestrais de 500
e 60 prest. do 300 s/j. Ver Rua
João Rego, 149, próximo 4 Rua
Uranos. Vendas N. AbsBlão. —
CRECI 1085 - Av. Nova York n.
71, gr. 301. Tel. 30-5724.

OLARIA - 2 últimos ent. 1 va-
zio, nt, a partir de 4 900, vd.
2 qts., sl., coz., banh., rest. s|
juros e uma casa -em terr. 10 x
22. Ver 14 às 17, dom. 10 is 12.
Rua Leopoldina Rego, 488. Org.
Orlando Manfredo — Barão da
Iguatemi, 86 — CRECI 82. Tel
48-0804.
PENHA - V. últimos aps. c/
deps., sinal 7 000 000, restante
a combinar cj proprietário no !o.
cal - Av. N. S. da Penha 325
PRAÇA , DO CARMO - VÕSdo
meia-água laje. Rua calçada, neva
e vazia, _qt„ sl.. cl 4 entrada •
150 pj rr.es. Estr. Vicente de Car.
valho 1568 - Sobrado.

"-V^y'"
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MOISÉS FUKS

CONSULTÓRIO JURÍDICO — Waller Sríajnljerg

P — Maria Luisa cie Oliveira, Cap. Barbosa. Ilha
<lo Governador: "... pelo exposto, desejo saber sa
tessa minha transação goza da Isenção do paga-
mento do Lucro Imobiliário, referida no aludido
Decrcto-Lei 94".

R — Realmente, o Decreto-lei n° 94 estatuiu no
seu art. 2;° que: "Ressalvado o que dispõe o Art.
41 da Lei 4 506, de 30 dc Novembro de 1964, íi-
iam revogados, a partir de 1 de Janeiro de 1967,
. Decreto-lei n.° 9 330, de 10 de Junho de 1946,

ie demais dispositivos legais sobre a tributação de
lucros apurados pelas pessoas físicas na alienação
ide propriedades imobiliárias ou de direito à aqui-
sição de J ;óveis." Assim, no seu caso, não há qitt
ise falar em pagamento de lucro imobiliário, pois o
referido Decreto-Lei revogou expressamente os dis-
positives legais que a obrigavam ao respectivo re-
colhimento. Portanto, caso o Decreto-lei n.° 94
mão sejja- revogado até novembro dêste ano, quando
V. Sa. pretende fazer a escritura definitiva, nfto|
ihá que recolher o imposto sóbre o lucro imobiliá-
rio.

P — Manuel Garcia Torres, Av. Oscar de Almeida
Gama,. Volta Redonda: "... aluguei ura aparta-
mento até outubro de 1968, na base de ...".

R — À rigor, a cláusula de reajustamento de alu-
guel de CrS 70 000 para CrS 85 000, consignada no
referido contrato de locação, não é válida, ou me-
lhor, é nenhuma, eis que -o Art. 20 da lei 4 494,
de 25 die Novembro de 1964 estabelece que: "É lí-
crto às partes estipular outras fórmulas para o rea-
justamento, desde que não se ultrapassem os li-
miit.es fixados no Art. 19" E, no seu caso, estabe-
lecendo um aluguel de Cr$ 70 000 (out/66 a out/67).
para o Io ano de vigência do contrato, e CrS —
«5 000 (out/67 a out/68) para o segundo ano, íol
.ultrapassado o limite estabelecido no Art. 19 da
mencionada lei. Assim, respondendo às suas per-
guntas, temos: a) Como seu contrato findou cm
outubro de 1966, V. Sa. não deveria .pagar o alu-
guel com aumento algum, até que nôvo salário-
minimo íõsse decretado. Mas, como V. Sa. fêz um
movo contrato dc locaçáo, reajustando o aluguel,
por sua livre c espontânea vontade, nos termos do
Art-, 22 da lei do Inquilinato, devora pagar sò-
mente Cr$ 70 000 ató outubro de 1967. b) O íato
de o proprietário não querer assinar o contrato de
locação não tem grande relevância, pois V. Sa. pro-
va a locação através dos recibos de alugueres ciue
lhe são passados, c) V. Sa. deve pagar, como já
dissemos, apenas Cr$ 70 000 até outubro de 1967.
Depois, deverá aguardar os índices do Conselho
Nacional de Economia que lhe fornecerão o alu-
¦guel exato, d) Caso o proprietário não queira re-
ceber o aluguel, V. Sa. deverá propor imediata-
mei: te uma Ação de Consignação em Pagamento.

NOTA: Devido ao acúmulo de cartas solicitando
informações e ao espaço reservado para esta co-
luna, explicamos que, eventualmente, as respostas
levam alguns dias. Toda a correspondência para
ipsfca seção deve ser endereçada ao Caderno C,
Coluna de Imóveis, JORNAL DO BRASU.

VICENTE CARVALHO - 4 Casa
qt,, sl., coz., banh., forrada c
loqueada. Entr. 7 000. p. 300.
Tratnr Lcbo Junior n. 1 238 —
30-331 
VÉNDÒ casa duplex c nps. de
fundos, com 50% de enlrada.
Av. Merili n. 210. Tel. 32-3145,
Dona Zilda.

ILHAS
GOVERNADOR
ATENÇÃO - Vendo casas e ler-
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
garagem para 2 carros grandes.
Informações até 12 horas. Tele-
fone 22-2393. Hermes.

PARADA ANGÉLICA - Vende-se
casas tipo protelaria, ou confor-
táveis, com piscina ele. com pe*
quenas eniradas. Lotes com uma
prestação de entrada, 13 trens
diários, ônibus de 15 em 15 ml*
nutos de Caxias. Tratar na Praça
Adolfo Dfivid, loja 3 com Paulo
Roberto - COPI n.° 3.
PENHA — Venàe-ze uma cnsa c|
3 qls., p*ep. compl. terreno 8 x
70. Entrada facilitada. Financia-
da.» NCr$ 300,00 por mês. Rua
Casta Rica, 12 — Tratar tel. ..
22-8936.
PARADA DE LUCAS - Casa 2
qts., 2 sls., coz., banh., 2 terre-
nos 8x35. Ver Rua Bucarest, 523.
Tel. 30-3311. Hoie e amanhã.
PENHA - Casa de vila, vazia, 2
qts., sl., ccz., banh., varanda. —
Entr. 3 500. p. 150. Tratar lobo
Junior, 1 238 - 30-3311.
PENHA — Casa qt., sl., coz., bon.
Terreno 10x40. Entr. 4 000. p.
150. Tratar Lobo Junior, 1 238.
Tel. 30-3311. 
PENHA — Pça Carmo ap. vazio,
2 qts., sl., jto. condução, apenas
4 000 entr., saldo c| aluguei. —
Tralar R. José Mauricio n. 101,
sl 2)2, Ponha.

COLÉGIO — Vende-se uma casa
dois aps. à R. Jace, 524 -

Tratar c| Dr. William. Rua li-
cinio Lago, 91 sI 604.

PENHA - Terreno 10x20. Entr.
2 500. p. 80. Tratar Lobo Junior,
1 238. Tel. 30-3311.
PENHA, casa vazia, 2 qtos., sl.,
rnais 2 alicerces pl construir
terr. 12x40 «penas 6 000 entr..
raldo cj aluguel. Trat. R. José
M.-,uricio, 101, sl| 212, Penha.
PRAÇA DO CARMO, na Av. Brás
de Pina, vendo ótima casa c' 3
quartos, entr. para carro com
olimo quinlal. Trat. Est. Vicente
de Carvalho, 1 568.
PENHA - Resid. vazia, .7. e saia,
coz., banh. área c/ tanque. Ape-
nas 6 500 tt 2 200 de .«ntr., 2
pare. de 250 de 3 em 3 meses e
50 prest. de apenas 75 000. —
Chaves hoje na Rua Ccuto, 278,
c/3, ccm Bezerra. A 500 mts.
da eslação pela R. Nicarágua —
Vendas N. Absaliio - CRECI n,
1085 - Av. Nrva York n. 71,
gr. 301. Tel. 30-5724.
PENHA — Vendo confortável re-
sidência com garagem. Rua C,
33 — Parque Proletário. Ponto
•final cio ônibus Cascadura-Vila
Cruzeiro. Tel. 30-9860 falar corn
Sf. Antônio Carlos Silva.
P5NHA — Vendo casa com terre^
no de três frentes. Tratar com
Sr. Manuel - Tel. 27-1226.
PENHA — Vende-se ap. amplo
com terreno, vazio. Rua Delf"
na Ennes, 172 - Viaduto. Tel.
426340.
RAMOS, caja vazia 2 qts., sl.
garagem etc, apenas 5 000 entr,
saldo c] aluguel. Trat. R. José
Msuricio, 101, s| 212, Penha.
RAMOS, bom ap. 2 qts., sl., dep,
empreg. apenas 4 000 enlr., saldo
ci aluquel. Trat. R. José Mouri'
cio, 101, s| 212, Penha.
TERRENO - Vende-se em Imbariê.
Tralar pelo tel. 52-1078 - An
tônio.
TERRENO ind. com. vdo. V. da
Penha, 3COm2, murado, égua c
luz, ent. 7 m., prest. comb., Ira-
tar Trav. da Amizade, 28, cj 203,
p. final ônibus 340, Bicão.

AUXILIAR E RIO DOURO
COELHO NETO - Vendo caia cs-
quina, boa. R. Ibolim, 554, c|
Guaré. Base: ló milhões. Tratar
36-4198 - Orion. _
CAVALCANTE -"Ap. vazio Pr.
4 800. Ent. 1 600, prest. 100, ou
2 500, à vista prest. 70. Chave
R. Maria Freitas, 73, s| 301 -
Madureira, A. J. Lins — CRECI
36.
COLÉGIO - Vendo terr. 20x50
com casa finnl de construção. —
Entrada 3 milhóes. V. tratar Av.
Mons. Félix, 481, s| 208.
COLÉGIO - Vendo casa 2 qts.,
s., laje, vazia, em terr. 10x50.
Entrada 5 milhões, V, tratar Av,
Mons. Félix, 481, s| 208.

IRAJA' Vende-se uma casa
ccm 2 quartes, dep. grande ter-
reno. Ent. facilitada e presta*
ção de NCr$ 250,00 por més.
Ver Rua Cel. Soares, 248. Cha-
ves n. 224. Tralar tel. 22-8936.
INHAÚMA - Vendo 3 casas va-
zias todas independentes num só
terreno, 1 quarto, sala, cozinha,
de laje, entrada para carro. —
Preço: 40 mil cruzeiros noves
com metade facilitada — Ver na
Rua Esperança, 83, lote 8, qua-
dra L.
IRAJA' - Vendo aps., 2 qts., s.
vazios, entrada, 3 milhões anti-
gos. Tratar Av. Mons. Félix, 481
- Sala 208.
IRAJA — Vende-se terreno na
principal rua, Av. Monsenhor Fe-
lix — lado da sombra. Totalmen-
le desembaraçado. Tratar pelo tel.
34-2971.
PAVUNA - Vende-se casa, com

qts., sala, ccz., banh., outra,
terreno 12 x 78 - Casa de qt-,
sl., ccz., entrada de 2 000 mil.
— Vilar dos Teles, casa com

quarto» e deps. Ent. 1 300 e
tralar na Rua Cicero, 105, sa*
Ia 202 - Pavuna - Ent. 600 mil.
PILARES — Vtndo ap. moderno
bem no largo, próxima de lodo
o comércio • condução, com 2
q., !., c, b., dep. empr. Ver e
tratar Av. Suburbana 6 725, cl 1
ip. 202.
PILARES - Casas - Vendo 2.
Rua Jacinto Rebelo, 102. De 1
qt., sala etc. c| quintal. iPreço;
7 e 8 milhões antigos. 50%.
Ent. saldo em 30 meses s| iures,
Vei das 9 às 17 horas. Tralar
na Av. João Ribeiro, 396. Sr, Soa-
res, 49-1996. Tenho outras casar,
à venda, vazias, com dois quar-
tos e mais dependências na Pie-
dade, Cascadura c Engenho da
Rainha.
ROCHA MIRANDA - Vendo ap.
307 - Rua Turmalinas, 380 - 2
quartos, i. ínv. e dep. Entrada
5 milhões e saldo prestações
mensais CrS 300 mll. Ver local
e lelefonar 30-8874, diariamente,

TERRENO INDUSTRIAL 10x40 -
Preço 6 milh. Ver atraz da Car-
brasa. R, Granada jto., depois
210 - Trat. 30-7582.
VENDO casa a_ Av. Roma, 79 pa
ra fim de indústria, comárcio cu
depósito em terreno de 8x40.
Ver e tratar no local dss 8 às
12 horos.
VENDE-SE ótimo ap. Rua Bariri,
34, ap. 101 - Olaria - Tel.
30-7173.
VENDE-SE ou aluga-se ap. 202,
tl.'; 3 qls., deps. Estrada Vigário
Geral, 1951, COHAB - 22-3994
-i,25-1954.

VENDE-SE apartamento ns Av. EpI-
tácio Pessoa 2208 com e-.quina
Frei Leandro 80, doÍ3 quartos,
dual salas, banheiro, depender-
c;ó3 de empregados, terraço, jar-
dlniV garagem. 37-3J35 — Infor
mações portei ro Abílio.
VflA DA PENHA - Casa, vendo
Ia. locação com sala, 2 bons
qfs., dop. emp. e garagem; pagto.«"ti 3 anos. Ver Rua Engenheiro
/.'."tosto Werneck 160 - Preço
nuno- visto. 16 milhões. Inf.
23-6314.
VENDEM-SE 2 apartamentos tipo
casa, 2 quartos, sala, cozinha e
banheiro, à Rua Juliano Miranda,
SjZ. Tratar à Rua Viçosa, 75.'
VICENTE DE CARVALHO - Av.Meriti, 1 504. Vdo. casos de 1 e

. qts-, laia, coz., banh., orea,
i*'?/v? '^C0S'i!, en,r- a P",ir d«

300. Org. Orlando Manfredo -
!Sr5?^,'9ual<!m!' 8ò ~ Telefone:
49-0804 _ CRECI 82
\ENDcSS um terreno situado AvDemocráticos em Bonsucesso, to-ao murado, medindo 770 m2, em
[rente a Msrvim. Tratar em NoviIqusçu com Sr. Ijerp. 5.» OfícioCartório;
V-STÃ alegre .-..Vendo éfiSS
varanda grande érea, ent. car-
__ írfe'0, Sin=I 6 nillhSei; sal-oo 300 por mis. Rua São Leo-noroo 436 - Tel., 30-6697 _Sr. Blfate - CRECI 892.

ROCHA MIRANDA - Vendo pré-
dio c| 2 aps., sendo 1 c[ 3 quar
tos, outro c| 2 quartos, fudo de
luxo, tem garagem para 2 car-
ros. Tratar Praça 8 de Maio n.°
135, oo. 201.
ROCHA MIRANDA - Vende-se
excelente casa, cj 3 qtos., dep.
compl. entrada facilitada, pres-
tações de NCr$ 2£0,00 por mês.
Ver Rua dos Diamantes, 1 538.
Tratar p| tel. 22-8936.
ROCHA MIRANDA - Vendo prê-
dio Rua dos Topázíos, serve pa
ra banco ou grandes mercearias.
Tratar Praça 8 de Maio, 135, ap.
201.
ROCHA MIRANDA - V. 2 casas
novas vazias, lajes, 1-3 qts., «
deps. Entr. 6 000, facilito. Pça.
Pedro do Couto, 16, inicia Rua
Guarama. Trat. R. Maria Frei-
tos, 73, s| 30). Mad. A. J. Lins
- CRECI 36.

ATENÇÃO JARDIM GUANABARA
no de frenle pi duas ruas, asfnl*
— Próximo à Portuguesa, terre-
tados. Preço Crí 15 000 000 com
50% de entrada, reslante finan«
ciado; Aceita-se proposta 5 vis-
ta. Tratar pelo telefone 58-9372.

ATENÇÃO - Cosa - Arquitetura
moderna, de fino acabamento.
Vendo no Jardim Guanabara. Tel.
22-2393 de 8 às 12 horas. Hermes.

CASA VAZIA - Luxo, 
~ 

cerilio
terr. R. Abelia, fto. esc. const.
200 m2, var., garo., ter. 600 m2
Jto. comer a. praia est. prosp.
Finan. 3 onos p| ver 23-1214.
CP.ECI 644 - Veloso.

PETROPOLIS - Zona Industrial
- Vdo. terr., plano, fte., 145 m.
Rua Darrmtadt, principal acesso
à Cidade, 6 500 m2, água, luz
e força c| residência. — Preço:
NCr$ 150 000. Tel.: 27-9242 R
4 465. P. Sr. Arlur.

PETROPOLIS - Vendem-
se aparlamenlos de sa-
la-quarto, banheiro e
kitchnele 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, 23J3 -
subsolo — E d i n ci
DARKE.
PETROPOLIS - Araras, Km 5, 4,
3. Vendo áreas com cachoeiras
desde 5 000m a 145 500 mensal.
Tel. 22.-3344.

COCOTÁ — Otimo terreno de
esq. frente pj o mar, vendo por
ótimo preco por molivo de "trans-

ferència 22-7938. - Creci 284.

GOVERNADOR - Praia do Gua-
nabora 811 — 106. vd. lindo
op. 2 qls., sl. dep. c| gorogem,
c/ 3 mi.h. dc sinal 7 em 30 dios
o 30x500. Choves c/ port. Inf.
Pinto 23-5466 e 30-2550.

PETROPOLIS — Independência —
Vendo dois otimos lotes terreno
plano. Tel. 57-3084 57-3594 ou
23-329.!.
PETROPOLIS - ferreno 5 minutos
do Cenlro da Cidade. Zona co-
mercio residência. Medida 10x60
Informações Rio, tel. 43-2822 R.
29, Sr. Tito.

LOJAS
CENTRO
CENTRO - Sobreloia e| 170 m2
Pr. Tiradentes. Vende-se, Inf. tel
23-2503.
LOJA - C|l 10 m2, servindo pl
depósito, próximo Pres. Vargas,
base 20 milhões pagto. até 5
anes, detalhes executiva — Tel,
22-6333 e 52-9791 - Creci 783,
LOJA — Centro — Venda-so com
100 ml • 400m2 do subsolo na
Rua Santana, 156 — Chaves com
o portairo. Tratar com o própria-
tário - Tel.: 22-091? - Sr. Ma-
noel.
LOJAS — Passo conlrato e ven-
da nos melhores ponios do Cen-
iro, R. do Ouvidor, Méier, Dia;
da Cruz, Madureira, Av. Edgar
Romero, Olaria, Rua Uranos c no
melhor ponlo de.Niterói, R. Cerv
ceicão, Coxias, Manuel Correio,
cie. Trator Sr. Amin, 22-4933 c
49-7505.

ZONA SUL

GOVERNADOR - Vdo. palacete,
3 qts., salão rever., dep. emp.
qts., hosp. ap. chaufer, urgente,
110 000. Ent. 60 000, rest. longo
prazo — Tratar R. Monjolo, 175
- Tel. 22-5643 e 960338.

ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
do uma casa com varanda fron
tal, salão, 3 quartes, copa-cozi-
nha e amplo banheiro social. De
pendências completas de empre-
gada, quintal e garagem, so-
bre a garagem tem mais dois
quarlos. Aos fundos, há um ter-
reno que pode ou nao ser vendi-
do junlo — Informações pelo te-
lefone 23-1066.
ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
do ap. frente, vista p| mar, sala
e qt. separados, depend. comple-
tas de empregada. Ac. Caixa. VI-
cente Coelho, 32-869o. CRECI 358,
ILHA DO GOVERNADOR - Bom
ap. próx. à Praia de Cocolá. Mo-
tivo de viagem.
à visla Tel

Cr$ 22 milhões
22-2330

ILHA DO GOVERNADOR - Jar-
dim Guanabara, vende-se um ter-
reno 12x37,60 - Inf. EUDES -
IMÓVEIS - Av. Alm. Barroso,
72, sl 305 - Tel. 32-1477 - CRE
Cl 870.
ILHA DO GOVERNADOR - Ter,
12x30 — Bancário. R. Dr. Maneei
Marreiros, lote 587. Ent. 2 500
mil, saldo 150 mil mensais. Tra-
tor 43-8100.
ILHA DO GOVERNADOR - Jor-
dtm Guanabara — Vende-se óti-
mo terreno medindo rJ\ do fren-
tê, 35 ds fundos, fechando nos
fundes ccm 6 metros. Entrada
do CrS 3 500 000 • o saldo
prestações de CrS 200 000 tem
juros. Vor na Rua André Cusaco,
Q. 44 — l, 4 — Tratar em Me'.'
to Affonso Engenharia Ltda., na
Rua Constança Barbosa, 152, gru
po 401. Tols. 29-2092 e 49-3261.

ILHA DO GOVERNADOR - Ven
dem-se casas e aps. com enlra>
da a parlir de NCrS 5 000,00 e
prestações mensais de NCr$ .,
200,00. Trotar tel. 22-8936.
ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
do ou troco casa com sala, 3
quartos, deps. e casa nos fundes
peq., está vazia. — 42-5622.

LHA DO GOVERNADOR
- JARDIM GUANABA-

RA — Reserve desde já
seu terreno junto à A. A.
Portuguesa, próximos a
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.
PRAIA DA BANDEIRA - I. Gov.

R. Cap. Barbosa, magnífica re-
sidência ccm telefone, entrega
vazia. Marcar visitas, 42-8937,
das 13 às 15 horas com Dr, F.
Ramalho e 96-1710.

TERRENOS — Por motivo de ml
nha transferencia do Rio, vendo
diversos em Petropolis, Avenida
Brasil, Alio Boa Vista Cabo Frio,
Curitiba, Itaipava, Campos do
Jordão. Tel. 57-30S4 23-3294.

VENDE-SE linda propriedade
500.000 m2, boa sodo, casas para
hóspedes, empregadas, «tabulo,
matas, bom ajardinada, piscina,
churrascaria «tc. Sorve para co-
lônia do ferias ou clube. Informa*
çõís 32-8148 - Ster S.A.

TERESÓPOLIS-FRIBURGO
CASA nova na varsea. V. 35 mi-
lhões comb. ou troco ap. Ri
Antunes - CRECI 651 telefone
52-6565.
LINDO op. f rante. V. na 

"reta

amplo conjugado cozinha b. com-
pleto Cr$ 10 000 comb. Antune:
- CRECI 651 tel. 52-6565.

FRIBURGO - Vendo urgente umo
confortável cara cm plena serra,
com varanda, salão, 3 amplos
quarlos, copa-coz. ele. Dep. conv
pletas. Terreno plano de 2 000
m2, área construída lóOin?. —
Preço: 12 milhões com alguma fa-
cilidade. Prop. 52-5920 ou ....
36-2657.

GRANJA GUARANI - Vendo ca-
sa tipo chalé, 3 qts., 2 salas, la-
reira, 2 banhs., cozinha, gara1
gem, 2 qts., empreg. Terr. 15x47,5
mts. Local de sossego e repou-
so. 15 milhões a combinar. Edil-
son, Av. Delfim Moreira 118
Tel. 3148.
TERESÓPOLIS - Terrenos c| nas
contes, cascatas, lago e diversas
casas. Em 50 meses. Inf. p| te
lefcne 52-2877.
TERESOPOLIS - Terreno parti-
cular, vende duas frentes. Gran-
ja Guarani, 1 300 m2 — Seis mi-
lhões. Facilito. 45-7505.
TERESOPOLIS - Jardim Cascata,
vendo ap. na cobertura de quar-
lo duplo, salão, terraço, fino
acabamento. Tratar tel. 22-5595
TERESÓPOLIS - Vendo 6 000 m2

Rua Manuel Lebrão — NCr$
75 0C0, troco p/ loio S. Cris-
tóvão ou Teresópolis. Pifanga —
42-1070.

TERESOPOLIS - Magnífica resi-
ciência — Em terreno de 11000
m2, _ com piscina. Parcialmente
mobiliada e ccm tapetes c cor-
tinas, construção recente. Linda
visla no Quebra-Frascos, psrlo do
Clube Pinheiros - Tel. 57-3084
57-3594 ou 23-3294, Sr. Oj alma.
TERESÓPOLIS - Canoas, lotea-
menlo nôvo, com lago. Diversas
nascentes. Lugar ideal pl repou<
so. Tratar 36-2844 de 8 às I2h.

TERESÓPOLIS - Vende-se aparta-
mento, Av. Oliveira Botelho, 210,
Edifício 6 de Julho — Preço de
ocasião, CrS 12 000 OOO - Tra-
tar. Telelone 37-9827. D. Anita.

TERESOPOLIS - Apartamentos
prontos c\ grande facilidade de
pagamento. Vendemos, novos,
conjugados ou ccm sala e quar-
to separados, a partir de NCr$
6 000. Tel. 31-0497 - Creci 688.

TERESÓPOLIS - Várzea - Tro-
ie por outro no Rio ou ven-

de-se ap. sl., qt., sep., coz.,
banh,, área, tanq., cortinas, sin-
teco etc. Peças amplas, lugar soa-
segado. Está desocupado. Telefo-
nor 36-3892 - D. Rosita.
TERESOPOLIS - Junto ò Praça
Higino da Silveira. Vendemos
amplos apartamentos cl 2 quar-
tes, dep. de emp., garagem, pi-
lotis, elevador, etc. c| 50% ate
às chaves, em dezembro. — Tel.
31-0497 - Creci 688.

VENDE-SE casa em cenlro de ter.
reno com 3 quartes, sala, coz.,
banheiro, garagem e dependên-
cias. Tel.t 58-5797.
VENDE-SE ap. na Ilha,do Gover-
nador: 2 qls., 1 sala e* dependên-
cias. 1 a. locação. Facilita-se cu
treco per Volks de 63 cm diante
— Rua Demingos Segreto, 282 —
Jardim Ipitanga. Chave nos fun-
dos cu pelo telefono 30-6204. —
Malhelros.

PAQUETÁ
ILHA DO PAQUETÁ - Vende-se
o 10 minutos a pé das barcas,
os últimos e magnífices lotes de
terreno, medindo 20x40, localiza-
ção privilegiada, iuntos à Pedra
da Moreninha e defronte à Ilha
de Brocoió, situados à Praia Dr.
Aristão e. Rua Alambarí Luz. Pre-
co: NCrS 13 000,00, sendo NCrS
5 000,00 de entrada e o saldo
facilitado em 5 anos. Ver no lo-
cal às quintas-feiras, sábados e
domingos com o Sr. Reinaldo,
que estará a disposição dos Srs.
interessados para dar qualquer tn-
formação. Tratar à Rua da Qui-
landa, 49, sala 116, com o cor-
retor Nilton Gonçalves Vieira —
Creci 503. 1.» Região.

TERESOPOLIS - Vale das lucas.
Vendo linda casa com mais de
200m2. de construção luxuosa,
ricamente mobiliado. Tudo novo

funcional. 50% financiados, —
Tel. 31-0497 - CREC 688.

CAXIAS - N. IGUAÇU^
NILÓPOLIS
ATENÇÃO NILÓPOLIS - Vendo
ótimas casas vazias junlo à Es-
lação em frente ao frigorífico.
Entraria 1 milhão, resto como
aluguel.( Ver Rua Coronel Aze-
vedo Júnicr, 275 e tratar, Av.
Marechal Floriano, 143, snla ..
1 304 - Guonoboro. CRECI 430.

PAGUETA — Vende-se ou troca-
se na Zona Sul ap. na praia dc
Paquetá, 53 op. 12. Qt., sala,
cozinha.
PAQUETÁ — Vendo apartamento
de quarto, sala, banhoiro com-
pleto, cozinha, irea do sorvlço
c /tanquo. Vazio e pintado. Ver
• Iratar cem o proprietário na
Ru. Manuel Macedo, 109, ap. 201

Pr.ço: NCrS 30 000,00 50%
de entrada • o saldo «om juros
om 30 meses.
PAQUETÁ — Vende-se ap. 2 qts.
etc. C. Ec», IrÜG. Aluga-se parte
térrea. Com. Laje, 93 — Chaves
fundos. Dr. Corrêa. - 28-0185.
Facilita-se.

SEU SONHO É UMA
CASA? - 50% de seu
sonho nós o ajudamos a
realizar! Ótimos lotes
com pequeno sinal e 80
meses para pagar! Av.
dos Italianos, 1 170, en-
tre Coelho Neto e Ro-
cha Miranda — Farta
condução — Intenso co-
mercio. Informações e
vendas, diariamente, no
local, inclusive aos do-
mingos, ou na IMAZA —
Rua Buenos Aires, 23 —
4." andar. Tel. 43-78711

CRECI 421.

ESTADO DO RIO
NITERÓI
NITERÓI — Vende-se ap. con-
jugado, kitchneíe, vazio. Cr$ ...
5 000 000, com 1 500 000 entra
da, restante a combinar. Tratar Av
Amaral Peixoto, 327, ap. 112,
NITERÓI — Vendo casa peq. cm
ter. de 10x50 em Sáo Gonçalo.
Ver na Trav., Jaime de Moura
n. 229. Infs: 42-5622.
VENDO ou alugo apartamento
pequeno, só para comércio ou
escrilório — Ver na Rua S. João,
11 929. Chaves oo lado n.° 9,
Combinar pelo telefone: 36-6434.
VENDE-SE casa com 3 qts., sala,
cozinha, copa e varanda, com 2
meias-^guas nes fundes — Ve.*
na Rua Francisco Nunes, 39. Mu-
tuá — São Gonçalo — Tralar com
o Sr. Nilton - Tel. 48-3212, pj
faver.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

CAXIAS — A 5 minutos centro
Vendo casas de laje, qt., sl., co?.,
banh., água, luz, vazias: 1 200,
enl., prest: 100. Tratar na Av.
Rio-Petrópolis, 1 673, grupo 103
— Creci 469 — (Reservas só com
sinal).

CAXIAS — A 5 minutos do cen-
tro — Vendo casas de qt., sl.,
coz., banh., varanda, água, luz,
apenas 600, ent. prest. 75, -
Tratar na Av. Rio-Petrópolis
n. 1 673, grupo 103 — Creci 469
— (Reservas só c| sinol).

CAXIAS - 25 Agosto - Vendo
casa alio luxo, 3 qts., 3 salas,
cop. e coz., em azu!., laje. —
Preço 22 milhões, ent. 6 milhões
prest. 200. Tratar no Av. Rio-
Petropolis, 1 673, grupo 103 -
Creci 469 - (Reservas cl sinal).
CAXIAS - Vendo lote com lo-
ja e 8 quartos, informações com
Mctta Imóveis, Rua da Ccncei*
çõo, 114, 2.0. Tel. 43-6371. -
CRECI 974.
CAXIAS — Periquilo. Vende-se
lete 12x40. Condução à porta —
Entr. 600 000. Inf. 42.8593.

CASAS — Nova Iguaçu — Vendo
casa com cozinha em azulejo o
ladrüho, banheiro com louça om
cores, 2 quartos, sala, varanda,
igua • luz, • tonho outros ca*
sas ccm entradas a partir do
NCrS 1 000,00 e prestações <
partir de NCrS 80,00. Diretamon-
to com o proprietário Bernardino.
Av. Nilo Feçonha, 38, sala 5 —
Nova lqtir.ru.
GRAAAACHO — Vende-se terreno,
Av. Botafogo, ao lado 657, igua,
lui, licença para construir. Enlr.
1 700. Inf. 42-8593.

JARDIM METRÓPOLES - Vendo
3 casas vazias, luz direta efe.
Preço 6 milhões c| 1 500 ou S
vista por 3 500, outras diversas
ccm muita facilidade de paga-
mento também aceito para ven-
der em poucos dias com o Silva,
o dia. todo, na Av. Duque de
Caxias, 207, s| 115.
NOVA IGUAÇU - Vendem-se ter-
renos, 25 000 per més. Posse
imediata, sem entrada. Tralar nc
Rua dos Andradas, 96, _;•'._ 1 101-
C cu pelo telefone 43-8690.

IOJA PARA ENTREGA IMEDIA
TA — A Rua Duvivier próx. j
Av. Atlântica cj 87,00 m2 úteh
o sanitário. Pisca CrJ 185 OPO 000
(NCrS 185 000,00) c| parte em 18
mesos. Civia — Trv. Ouvidor, 17
(Div. do Vendas, 2.° ondor). Tol
- 52.8166 de 8,30 àl 18 horas.
CRECI 131.
LOJA PEQUENA - Entrega ime-
diata. Preço convidativo, pagt.
bem facilitado. Ver e tratar na
Rua Fco. Otaviano, 67. Posto ó
— Copa, c| Sr. Costa Guedes, das
10 às 12 e 16 às 18 ou pelo te-
lefcne 36-0682 - CRECI 279.

LOJA — Vende-se na Rua Pedro
Américo, junto ao Catete, com
80 m2. R. da Quitanda, 19| sl
710 - J. C. FARIA - CRECI 63.
Tel. 31-3044 e 31-1023.

PASSO loja de esquina Catete,
Aluguel: 7 200. Contrato 5 anos.
52-0124.
VENDE-SE loia e sub-lo|a ns R
V:seonde de Pirajá, com 33 m2 c
42 m2. Trotar pl tel. 57-2282.

ZONA NORTE

LOJA NO MEIER - Pas-
so contrato de loja e so-
breloja, com 20 m de
frente. Negócio de oca-
sião. Ver na Rua Dias da
Cruz, 148-B e tratar pe-
los tels. 23-2837 e . . .
43-3968. (B
LOJA — Vendo grande loja com
moradia e mais 3 nps., 3 quar-
tos, sala, .coz., banh. etc. Vn-
zÍo.i ou troce por ap. ou ter-
reno na Zcna Sul. Ver na Es-
trada Engenho da Pedra, 490 —
Olaria cj Jorge, ap. 202, dia 12
LOJAS no Méier — Vendo 4 Io-
ja$, sendo 1 vazia, ótimo nego-
cio. Ver ledos cs dias na R. Ca-
pitão Jesus, 22, Ioias A-l, A,
C e D, das 8 As 17 horos. Tra-
tar Av. João Ribeiro, 396, Sr.
Soares. 49-1996, de seg. a sáb.

LOJA — Pasta-se o contrato de
uma loja c| força no melhor pen-
to de Vaz Lobo, serve para ade-
ga, açougue ele. Tratar Rua Pon-
ta Porá, 295 - Vista Alegre.
LOJA — Tijuca — Passo com ou
sem estoque, magnífico ponto, c|
telefone, conlr. longo, ótimo pre-
ço. Motivo viagem. Tel. 22-7226
e 37-4794.
LOJAS NOVAS - R. Carolina
Meier, 64 — Vdo. 2, juntas ou
separadas, ponto privilegiado —
Ótimo preço. Estudo cond. Acei-
to troca imóveis menores — Tel.
22-7226.
LOJA — Passo contrato do ótima
loja com aluguel baixo. Motivo
náo poder ficar fronte ao nogó-
c:o. Gomes Braga S.A. — Anda*
rai.
JX>yÃ~VÃZrA~cõm"90 m2 - Ven.
de-se na Rua Aristides Lobo n.
75-D — Tratar com o proprieta-
rio — Telefone 26-1461.

ESCRITÓRIO - Vendo ricamente
mobiliado, todo atapetado, mó-
veis do [ocarandá, arquivo etc,
c| ext. telefônica. Ed. Marquês
do Herval. Tels. 32-8803 c
220087. Creci 205.
RUA VISCONDE INHAÚMA, 50,
ap, 1 208, vazio, para escritório,
base 12 milhões.' Inf. 42-6384 e
42-5884.
SALA - Centro, Alv. Alvim -
V. urg. vazia, frenle c/ sanitários
privai, e telefone 16 mllh. a
comb. - 42-6755. CRECI 590.
VENDE-SE uma sola - Av. Pre-
sidente Vargas, 590, sala 912 -
Preço de NCrS 9 000,00 com
NCr$ 6 000,00 de entrado e 20
prestações de NCrS 180,000. Tro-
tar na mesma. Diretamente.
VEWE-SÈ solo de Írente, Aveni-
do Passos n. 115, sola 809. A
vista: 8 500 000. A prtzo om 12
meses, 6 000,00 de enlrada e 12
prestações dc 440,C0. Tratar c/

proprietário. Tel, 36-7100.
VENDE-SE grupo cle três salas c/
tel. Rua México,' 41, grupo n.°

40). Chavea porteiro. Inf. tel.
27-1367.

ZONA SUL

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA CENERAL ROCCA
Esquina dc Conde de Bonfim
DAS 8,30 ÃS 17,30 HORAS.
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS

COPACABANA - V. urg. linda
sale ds frente, vazia, pintada es-
critório ou resid. À vista 1Ü mi-
lhões ou a prazo 12 milh. c/ 6
entr. o rest. a comb. 42-6755 —
CRECI 590.

COPACABANA - Vende-se ur-
genle magnífica sala comerci.il
nova, nr condicionado, acabamen-
to fino na Av. Princesa Isabel
n.° 323 solo 1209. Choves com
o porteiro, otimo preço e cen-
dições. Tralar Rua do Carmo, 38
sl loia l-A. Tel. 42-1228 ou
42-1217. Sr. Antônio.
COPACABAMA - Vendem-se 2
talas. Edifício nôvo. Ver con-
junto 314. Figueiredo Magalhães
286, centra esquina Barata Ri-
beiro, 25 milhões c| facilidades
- Informações cj porteiro
Iralar: 47-2553.

CAMPO GRANDE - Vendo 2 lo-
res ter. jts,, comércio ou res.
9;<30 m2, codo, Vil.i Nova Cp.
Grande, bairro Sta Maria, lotes
24 e 25, qd. 28, planes, pronto:,
pj construir. Rua "K" esquina.
Cr$ 5 000 000 a comb. reis. ..
22-3057 - 22-3679. Creci 1 125.
SEPETIBA - Cosa frenle mar.
Laje, veraneio ou moradia. CrS
7 500 000 financiadas. Aceita-se
outo nac. corno pagamento. Av.
Mendes Morais, 12. Tratar C] Dr.
Newton. 49-1405 — Méier.
SEPETIBA - Vende-se ou troca-
por ap. ou casas, grande orei .
serve para lotear p-irte plantada
caso etc. 20 000 m2, lodo de
frenle. Eslr. do Piai. Tratar ccm
o proprietário, 31-0730 — Tei'
xeira.

CATETE — Center ótimo empre-
go de capital. Sala, hall, kit.,
banh. Entreq. em 14 meses. Entr.
1 500. Soldo comb. Tel.: 22-5893.
CRECI 1 012.
ESCRITÓRIOS prontos ho moder
nissimo e exclusivamente comer-
ciai Ed. Pancreto. Conjuntos co-
merciais de 44 m?. Sala, vesti-
buio, closet e banheiro. Podem
ser usados também como cônsul-
tórios. Av. Princesa Isabel, 323,
esq. da Barata Ribeiro. Lojas de
45 m2, com salão, jirau, banhei-
ro e depósito. Tudo pj ocupa-
çao imediata. — Informações
também no local. Construção e
ocobomenlo de GOMES DE AL-
MEIDA FERNANDES - Av. Almi-
rante Barreto, 90, arupos 5171
519. - Tels. 42-5099 e 42-3512

Tal — Taubató Administradora
CRECI 84.

DIVERSOS
ARARUAMA - Vendem-se lotes
frenie para a Rod, Amaral Pei-
xolo km 90 ccm 360 m2 (12x30)
com NCrí 300,00 de entrodo, res-
tante a combinar. Tratar na Trav.
do Paço, 23 sala 503, tel.
31-3710 dc 2a. o 6a-feiro.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA NORTE
AREA p| sitio ou granja, Cam-
po Grande (Mendanha) Av. Bra-
sil km 42, 44 000 m2, 7 000
eucapiltos, grande e bela casa
NCrS 50. a combinar. 42-7750
Creci 497.

ÁREAS para lotear nestfí Estado
e Estado do Rio, na Praia e Ser-
ra. Vendo em boas condições —
Tratar com o proprietário José
Maria Rollas. Av. Rio Branco,
156, sl, 2 728. Tel. 22-3344.
APARTAMENTO no Centro de São
Paulo e terreno com _ 2 500 fíã
com garagem, força, Água e te-
lefone em Suzano, vende-se ou
troca-se com galpão no Rio, tra-
lar Rua Prefeito Olímpio de Me-
o, 1850 op. 302 - Rio.

ARARUAMA — Dois lotes, esqui-
na, Amaral Peixoto. Outro na
Praia - 52-6359.
CABO FRIO - Vendo coso de
ollo e baixo. Tratar tel. 48-3831.

LOJA — Ramos — Vende-se no
melhor pcnto comercial da Rua
Cardoso de Morais 507-A. Gran-
de loja, servindo para qualquer
ramo comercial cu banco. Entre-
ga-se vazia, livre, desembaraça-
da. Tratar Praça das Nações
394-A, em Bonsucesso .Tel.: ..
30-7646. Horário comercial.
LOJA — Passa-se, cl jirau, serve
p. q. ramo — Cr$ l 000. Tra-
vessa Romarlz, 5-B — Ramos —
Tel. 48-1147 - 0.» Léla.
MADUREIRA - Passa-se contrato
de loio. Inf. 32-1106 - Cro-
ci 166.

VILA ISABEL - Vendo loia Av.
28 de Setembro, 181. Vicente
Coelho, 32-8695. CRECI 358.

ILHAS
ILHA DO GOVERNADOR - Loio,
centro comercial Guarabu, esqui-
na tres ruas excelentes, ponto co-
mercin! para qualquer ramo de
negócio. Condução à porta —
Vende-se facilitada e financiada.
Ver Eslr. do Galeão, 1 470-B e
tratar com Dr. Guimarães. Tel.
42-2990.

ESTADO DO RIO
CAXIAS — Vendem-se duas lojas,
de <rente, d 136 c 73 m2 ò Av.
Plínio Casado, 30 — Ace!ta*sa

ferta. R. Quitanda, 19, s| 710 -
J. C. FARIA - Creci 63. Tel.
31-3064 e 31-1023.
CAXIAS — Passa-se pequena lo-

no Cenlro de Caxias. Contrato
nóvo. Aluquel NCr$ 15,00. Preço
base NiCr$ 1 000,00. Av. Nilo
Pecanha, 437. Chaves na loja
ao lado.
LOJA — Pr6pria com terreno 250
m2, área construída. (Centro).
Caxias ideal p| qualquer ramo.
Base: NCr$ 60,00, cl 50%, na
Av. Duque de Caxias, 207, sa-
Ia 115 - Silva.

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO
ANDAR - Vende-se cj 520 mts.
à Av. Rio Branco, dividido em
salas. Quitanda, 19, s/ 710 — J.
C. FARIA. CRECI 63 - Telefone
31-3064 -. 31-1023.
CENTRO — Vendemos grupos de
saias na Av. Pres. Vargas esq.
de Miguel Couto, c) 2 solas, 2
saletas e banh., c[ 9 800 mil de
entrada e 340 pj mês p| pronta
entrega. Tratar e ver plantas *m
Cunha Mello Imóveis, México n.
148, ll.o s| 1 105. Tel. 32-5555
e 42-3347. CRECI 866.
CONSULTÓRIO DENTÁRIO com-
pleto, vendo c| alta-rotação, tal.,
móveis, inclusive ap. Ver 3.as,
5.as-feiras, depois das 14 horas.

Rua Senador Dantas, 117 s
2138 - Tel. 32-5692.
CENTRO - Ap. 2 03» da Edif.
Santos Vallys, d» frent*, para es-
critório cu moradia. Vendo pela
melhor oforta. Helvécio de Gus-
mão f.o, 43-8778. CRECI 135.

CASTELO - Vendo na
Av. Churchill, 129, conj.
comercial 100 m2, pin-
tura nova, de frente. Ver
ocal c| porteiro Lima. —

Tratar conj. 1001.
ESCRITÓRIO - Passo urgenie
por motivo de viagem cj telefo-
ne, móveis, máquinas, aluguel
antigo. Av. 13 de Maio, 44
1 501|2.

CAMPO GRANDE - Sitio eom
30 000 m2, 2 cosas, galinheiros,
água própria, luz, próximo es
t3ção, Sen. Augusto Vasconcelos
e dc três estradas. 75 lotes pro
gramados. Ver Est. Duarte Nunes,
34. Tel. 58-8020. Medina. Facili-
to'pag. 2_onos._NCr$_4CK>CO.
JACAREPAGUÁ - Freguesia -
Estrada do Bananal, 1 5ÁÒ. Ven-
do sitio, 30 000 m2 - 150 mi-

jhões. Tel. 22-5924,
SITIO — Jacarepaguá — Vende-
se magnífico sitio com ótima ca-
sa residencial com três quartos,
sala boa, dependências para em-
pregades, garagem grande, depó*
sitos, luz e água, além de peço
arteziano com bomba instalada,
galinheiros, chiqueiros, grande vi-
veiro, grande terreno com duas
frentes, plantações, árvores fruti-
feras ele, na Rua Capilão Mene-
ses, próximo à Pra;a Seca. Inf.
tel. 23-8788, com o Sr. Marques
Pereira.

ESTADO DO RIO
FAZENDA ARARUAMA - 24 ai-
queires geométricos com frente
p^ra asfalto © Lagoa Araruama.
Pastos, casas colonos e grande
galpão. 40 000 pés mamão. Fran-
ca produção. Ver Rodovia Amaral
Peixoto quilômetro 73 1/2 a dí-
reita, com Marcos.

FAZENDAS para todos os fins —
Vendo em 18 municípios do Esía-
do do Rio à vista e a prazo com
o proprietário Jcsé Maria Rollas
- Tel. 42-6836 - Av. Rio Branco
n.» 156 - 2 728.
FAZENDINHA - Maravilhosa.
Vendo a 58 quilômetros do Rio
por asfalte, foz divisa com a Uni-
versidade Rural, rio próprio, água
encanada, luz elétrica, geladeira,
televiíão, gerador, boa casa 3 qts.
e dependências, casa administra-
Çao boa, casa empregado, gara-
gem, estábulo para 40 vacas no-
vo, 2 míl laranjeiras, otimes pas-
tes, 800 frutiferas diversos, 22
hectares, terra de primeira. Vendo
porteiras fechadas 40 mil cruzeiros
noves, facilito parte 50% em 18
meses. Tratar Fausto 37-8112.

NOVA CIDADE BALNEARIA -
Praia Rio das Ostras linda e bc3,
medicinal e de grande futuro e
ccm tedes os recursos juntos, Es-
Irada Amaral Peixoto km 154,
155, 156, 157, lado a lado. Ven
do Icles, áreas grandes a NCrS
34,00, escritura de mais de 50
anos de bca erigem sem cen-
testação, cuidado com os grilei-
ros, não tendo assim escriluras é
sujeito a contestação e quem
cemprar vol perder. Consulte,
mais esclarecimentcs ccm o pro-
prietário José Maria Rolas. Av.
Rio Branco, 156. Ed. Central s|
2728 - Telefones: 22-3344 ou
42-6836.
PRAIAS — Rasas — Cabo Frio -
Terreno 600 m2 - MCrS 800,00.
Tel. 58-3480 — Marco Aurélio.

TRANSFIRO a cota de um ap.
de veraneio em Guaraparí. —
Condições NCrS 208. Ent. Res-
tante em 5 prestações. Carlos
D. Carvalho. Tel. 49-3295.

Área
Santo Cristo

A 10 minutos da Praça Mauá

2 000 m2. Com prédios pa-

ra Indústria com força ligada.

Vendo. Tel.: 43-0644 - Sr. Fer-

reira.

incorporadores
Vendo muito barato terreno

de esquina com proieto pron-
to para 16 aps. de sala e
qts., todos de frente e 8 Io-
ias. Tratar 37-4990 — CRECI
971.

Ao Comércio e
indústria

Botafogo: Vende-se grande
prédio ponto comercial perto
da praia, vazio c| grande loia
e 2 andares, precisando repa-
ros, preço de ocasião, direta-

mente c| proprietário, Infor-'
mis. Tcl.: 58-9852.

Laranjeiras
Apartamento 2 últs. ands

amplo e luxuoso, frente, todo
pintado a óleo, moderno, sen^
do: 13.° andar 4 quartos
irm.t 2 banh. em côr, 2 salas
conj. c| var. env., hall e esc,
márm. cj lambrins, copa-cozi
nha nova ultra moderna, dep
de empregada. 14.° andar: sa
lão de recep. c| 60 m, toilette
bar, adega, lavand., qt. cost.
varanda env. tSda a volta. Ver

tratar Rua Laranjeiras, 136
ap. 1 301. Tel.: 25-4694. Pre
ço 150 000 c| parte fácil, c
parte financ, aceitando-se pro
postas.

Vendo uma c| 340 m2 po-
dendo ampliar pronta entrega
cj força. Av. Suburbana, 5 373

em frente ao Klabim — Meier
— Tel.: 29-4565 padaria.

Botafogo - Praia
Vende-se amplo apto. c/ cerca de

200 m2. 2 salões, 3 qtos., 2 banhs. sociais,
grande cozinha, espaçoso jardim de inver-
no c/ pergola, depds. de empr. completas
e garagem. Pronta entrega. Tratar tels.:
26-4999 e 22-1714. (P

GRANJA AVICOLA - 5.° Dist.
de Petropolis, no esfalto, belís-
sima residência, modernas instai,
para 20 OOO frangos ou 8 000
popdeiras, 3 casas empreg., fun-
cionando NCr$ 95 000 financ. cu
permuto ap. — 57-0068 — Sr.
Francisco das 9 às 18 horas.

ITAIPAVA - Pedro do Rio - In-
confidencia. Vende-se sítio c/ 339
mll m2, c/ sede de 500 m2, mo-
biliada, eslábulo, máq. beneficiar
café, criações etc. Tratar telefone
429z_|taipaya_ ou 42.0072, Heljo.
SITIO 290 000 m2. Próximo à
Guanabara, bom clima, muita
água, eichoaira, nascentes, ben-
feilorias, «tc, luz elétrica ¦ 200
mts. Vendo-se ou porniuta-so por
ap. Zona Sul, base NCrS 35 mil.
Tel. 52-S507. £11».

SITIO — Vendo no km 15 da
Estr. Rio-Petrópolis, a 30 minutos
da P. Maua com 2 casas, agua,
luz, força area 10 700 rr\2. ».
plana, arvores frut. etc. Infor.
mações 23*1166. Araúio.

SITIO - V. o 15 minutos do
Centro casa nova 3 qts., salão,
2 banheiros, casa caseiro etc. —
35 milhões comb. — Antunes —
CRECI 651. Tel. 52-6565. - Te-
resópolis'.
SITIO — Vendo no Guandu, 2
mil m2, c| casa e plantado. Me-
lher oferta. Tel. 22-3406.
SITIO —* Pequeno, casa de laje,
água e luz, elétrica grátis, pro-
prio para granja dá para quem
queira trabalhar na Cidade e des-
cer todos dias, vende-se por 10
milhões, sendo parte à vista e
parte financiada. Estrada Rio-São
Paulo quilômetro 37, loteamento
Bom Jesus, Junto 2a. Adutora
do Guandu. Tratar com Conceí-
ção no local.

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
ÁREAS PLANAS para indústria
com luz, força, _telefone, água,
esgÔlo e conduções na porta —
Vendo à vista ou a prazo com
o proprietário desde 10 000 m2.
Tel. 22-3344.

Ilha do Governador
Oportunidade

Lanchonete — Restaurante — Sorveteria

Vende-se baratissimo recém-inaugura-
da no melhor ponto. Próx. cinema, Mercy,
toda equipada. O dono não pode tomar con-
ta. O preço é só da instalação, sem luva,
contrato nôvo. Pechincha. Estrada Cacuia,
257. Raridade.

Rua das Laranjeiras, 454
Somente com NCr$ 1.000,00 de sinal e NCr$ 600,00 men-

sais, aparlamenlos com salão, 3 grandes quartos, 2 banhei-

ros sociais, copa-cozinha, dependências completas de empre-

gada. 
' 
Incorporação e construção de Marcha Engenharia Ltda.

Vendas e informações na Promisa Lida. Rua Rodrigo Silva,

18, sala 1 103. Tels.t 52-1490 e 52-2493. CRECI 679. (P

7 apartamentos - 2 lojas
e 3 vagas de garagem

MÉIER

Veilde-se na Rua Pedro de Carvalho, 554, cm prédio de 3

andares, com 12 apartamentos, toda alvenaria pronta, faltando

apenas embôço, parte elétrica, hidráulica, louça e azulejos.

Apartamento com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. 2 Ioias

com 90m2 e 3 vagas de garagem. Preço Cr$ 90.000,000, com

Cr$ 36.000.000 de entrada e 30 prestações do Cr$ 1.800.000,

sem juros. Tratar com MELLO AFFONSO ENGENHARIA LTDA.

lua Constança Barbosa, 152, grupo 401. Tels.: 29-2092 e

49-3261. (P

PRÉDIO PARA INDUSTRIA LEVE
V£NDcM-Sc casas e apartamento^ ITAIPAVA. Vendo casa campo.
Rocha Miranda, Pavuna, Benflca,!Terreno 4 400m2. Est. União Ind.
Coelho Neto, c' entrs. de 3 500,110 341. Tratar 4B-2650, S»rgio.

puauCI„roPn. 
,05, sala ,02 2fc*«™ -£« 

$£ 
*

;;;,-,"!>-=• P OC0;n2, írveres frutíferas, ch/-
VAZ LOBO, ap:. oe 1-2 e 3icíra, telefene e garrem n Rua.
quartos, s.<!a, des.-em cjr ctc./Casrro Alves, 67. Tratar ccm o
vendo pela C. Eccnoinlca, Mon-; proprietário no Laroo ds Car!

NILÓPOLIS - Vendo linda casa,
na Rua Soares Neiva, 141, com
sala, 2 querfos, banheiro, cozi'
nha, quintal, toda murada. -
Preço de ocasião: 9 200 000 fl-
nanciada. Visitas sábado, manhã
- Tratar: 45-1054.
NOVA IGUAÇU - Vdo. terren
525 rn2. Acua, Iu?, rua ca!cida,
cend. à pcris, 3 500 milh,
à vista. Tejgfon?^52-345..
nilópolis--vendo e»s«,3wi., próprios para cozinha, refeitório e estacionamento
tala, coz., vsr., bann. em corer.l' '

Vende-se prédio de ótima construção, com 2 pavimentos e 3 915 m2
de área construída em terreno de 3 700 m2, com força ligada, mesa telefo-

jjnica, ern rua asfaltada, transportes à porta. Possui elevador, caixa forte sub-

|h"'$& ferrânea, cisterna com capacidade para 50 000 litros, poço artesiano e locais

Ver e tratar no local, de segunda a sexta-feira, com os proprietários, àmunda, área na frenfe, fundos,!
entreoo vo;, Preco 8 milhes*. —I

vner e4.0™' r!d«'N,$:-;Rua Maxwell n.° 460. (Falar com Sr. Fleming, de 8 às 11 e de 14 às ló hs.).
.. res, 45, esq. R. Maria Bra^a n.r

tepio, I.P.G. etc, prop. 30-7830.' ca, 5, sala 804 - Iel. 42-6487. 1 024.

Agenda
PAGAMENTOS — A Secretaria de Finanças pa-
ga hoje os servidores do lote 2. — A Secretaria
de Finanças do Estado do Rio anunciou para o
próximo dia 15 o início do pagamento do funcio-
nalismo fluminense, referente ao iivés de feve-
retro, frisando, contudo, que a data poderá ser
alterada, caso haja uma nova queda acentuada
da arrecadação no interior.
NAVIOS — Chegam hoje ao Rio o Rtiys, holandês,
procedente do Japão, Hong-Kong, Malaia, África,
para Montevidéu e Buenos Aires, e os carguei-
ros Lóide Uruguay, Mormacglcii e Uruguay.
CONFERÊNCIA — O Professor Fernando Carva-
lho Luz, da Faculdade de Medicina da Universi-
dade da Bahia, pronunciará dia 13. às 9h30m, na
Santa Casa (Anfiteatro Alfredo Monteiro), confe-
rência sóbre o emprego da circulação extracorpó-
rea durante a cirurgia da hipertensão portal es-
quistossomos do Sistema Porta.
EMPRÉSTIMO — O IPEG paga hoje, das llh30m
ès 16h30m, as propostas seguintes de empresta-
mos: Código 20, pedidos 3 351 a 3 409. Código 30»
pedidos 2 392 a. 2 4-1(1, Código 40, pedidos 108 e.110.

Agencia n.° 1, Campo Grande, Código 20, pe-
didos 100 873 a 100 903. Código 30, pedidos 101113
a 101124. — Agência- n.° 3, Bonsucesso, Código 20,
pedidos 300 900 a 300 945. Código 30, pedidos 300 720
a 300 7-11. — Agencia n.° ã, Bento Ribeiro, Códi-
go 20. pedidos 500 379, 500 381 a 500 390. Código
30, pedidos 500 429 a 500 437. Código 40, pedido
500 030. — Agência n." 7. Méier, Código 20, pedi-
dos 700 805 a 700 840. Código 30, pedidos 701040
a 701 078. Código 40. pedidos 700 027 a 700 029.
LANÇAMENTO — Antes mesmo de lançar no
mercado financeiro suas Letras Imobiliárias —
que estão em fase final de impressão por Thomas
de la Rue — a Verba já aprovou o primeiro pro-
jeto de construção civil a ser financiado por sua
Carteira de Crédito Imobiliário. Trata-se de um
edificio de apartamentos localizado em Santa Isa-
hei, próximo a Icarai. em Niterói. Um segundo
projeto já está em fase final de estudos para
aprovação: a construção de um bairro residen-
ciai em Nova Iguaçu.
ADMISSÃO — As inscrições para admissão de >
grumetes e talfeiros serão encerradas hoje. Os
candidatos deverão ter idade superior a 17 anos
e inferior a 25 anos, ser solteiro e estar quite
com o Serviço Militar. Inicialmente será exigi-
da a seguinte documentação: Certidão de Nasci-
mento (com firma reconhecida); documento de
quitação com o Serviço Militar; dois retratos 3x4;
e taxa de inscrição — NCrS 0,84.
HOSPITAL — Até o dia 17, os Hospitais Volan-
tes da.s Pioneiras Sociais atendem gratuitamen-
te, de 13 às 18 horas, nos locais seguintes: Escola
13, Av. Brasil — IAPC, Irajá; Escoía 14, Rua Fer-
não de Gusmão. IAPM, Irajá; Praça Acari, pró-
ximo ã Estação; Cidade de Deus, Jacarepaguá,
'(a partir do dia 13 <; Favela da Rua Macedo So-
hrinho, Botafogo: Praça N. Senhora da Paz (Ipa-
nema) e Praça do Lido. Copacabana (13 a 17).
MUSICA — O programa Brasiliana, da Rádio Mi-
nistério da Educação e Cultura está focalizando
no momento, o compositor Luciano Gallet. As pe-
ças apresentadas nesta audição: Suite Nhô-Chico
e Rapsódia Sertaneja, na interpretação da pia-
nista Laís de Sousa Brasil e Foi Numa Noite Cal-
mesa e Acorda, Donzela, na interpretação de Ale-
xandre Tric e Valdemãr Navarro. *** Diária-
mente, às 23h0õm, a Rádio Ministério da Educa-
ção e Cultura apresenta Noturno, numa seleção de
Antônio Hernández. Hoje: Noites dos Jardins de
Espanha, de De Falia; Havanaise op. 83, de Saint-
Saens e Noturno" cm Ré líemol Maior Op. N.° 6,
de Fauré.
PROFESSORES — O Centro de Treinamento para
Professores de Ciências do Estado da Guanabara

CECIGUA — convida todos os professores de
Ciências da Baixada Fluminense (Caxias, Nilópo-
lis, Nova Iguaçu e São João de Meriti) para a
primeira jornada de Ciências, dia 11 rie março, no
Instituto de Educação Roberto da Silveira, em.
Duque de Caxias, de 8 às 18 horas. As aulas se-
rão todas em bases experimentais e com a par-
ticipação dos professores presentes, incluindo dis-
cussões dos temas apresentados, conferências.
DECRETOS — O Presidente da República assi-
nou os seguintes decretos: concedendo autorização
às Centrais Elétricas do Paranaiba S.A. —
CEPSA, coni sede em Goiânia, GO, para funcio-
nar como empresa de energia elétrica; dando a
seguinte redação à letra B do Artigo 79 do Regu-
lamento da Escola de Comando e Estado-Maior
do Exército, aprovado pelo Decreto 3C 95555: "b)
Cultura Geral — estudo interpretativo de aspec-»
tos geográficos e históricos que servem de ba-
se a problemas ou fenômenos nacionais ou inter-
nacionais, de interesse para a nossa formação
cultural": incluindo o Grupo Executivo da In-
dústria do Material Aeronáutico — GEIMA, nas
disposições do Decreto 55090,64 que trata da re-
visão das gratificações para participação em ór-
gãos de deliberação, coletiva da administração di-
reta e das autarquias; aprovando o Regulamento
do Serviço de Telecomunicações do Ministério da
Aeronáutica, conjunto de meios e pessoal e ma-
terial, sob a direção geral única, e compreendendo
os sistemas de telecomunicações militares, admi-
nistrativas e aeronáuticas que têm por finalidade
assegurar as telecomunicações e o funcionamento
dos demais dispositivos de eletrônica de proteção
ao vôo do Ministério da Aeronáutica, visando, a
instrução e o emprego da FAB; as necessidades
administrativas, militares e civis, do Ministério da
Aeronáutica; a segurança da navegação aérea;
e a regularidade, orientação e administração d;s
transportes aéreos em geral; autorizando a Cia.
Serviços de Engenharia — SERVINGE — a pes-
quisar calcário em terrenos do imóvel denomina-
do Morro Canastra, no Distrito Federal; retifi-
cando a classificação dos cargos de nível supe-
rior do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia; criando, na parte per-
manente de Quadro de Pessoal do Ministério da
Aeronáutica e classificada, provisoriamente, no
símbolo 3-F, a função gratificada de Chefe da
Seção de Serviços Gerais da Base Aérea de Bra-
silia; readmitindo Clóvis Hipólito da Silva ex-
investigador, referência XX, do antigo DFSP, no
cargo da classe BVG nivel 12, da série de classes
de detetive.
LOTERIA — Saíram para o Ceará os 250 mil
Cruzeiros Novos da dobradinha da Loteria Fe-
deral. Resultado da extração de ontem: 1.° prê-
mio, NCrS 125 000,00. bilhete 34 73G; 2.° prêmio,
NCrS 24 000,00, bilhete 25.931; 3.° prêmio, NCrS
5 000,00, bilhete 2 733; 4." prêmio, NCrS 4 000,00,
bilhete 24 230; 5." prêmio, NCrS 3 000,00, bilhete
27 451. Foram premiados com NCrS 500,00, cor-
respondentes às nove aproximações anteriores e
nove aproximações posteriores ao primeiro prê-
mio, vendidos nos Estados do Paraná, Ceará e
Guanabara. Foram premiados com NCrS 500,00,
correspondentes ao milhar final do primeiro pré-
mio: 4 736 — Estado do Rio; 14 736 — Bahia e
24 736 — Pará. Os cinco prêmios de NCrS 500,00,
tiveram a seguinte distribiução: 11 346 (Guana-
bara), 26 258 (Ceará), 25 840 (São Paulo), 33 690
(Minas Gerais) e 11 049 (São Paulo». Todos os
bilhetes terminados com a centena 736. final do
primeiro prcmio, estão premiados com NCrS 80,00.
Todos os bilhetes terminados com as dezenas 33,
34, 35, 37, 38, 39, 30, 31, 32 e 51, estão premiados
com NCrS 24,00. Todos os bilhetes terminados com
o algarismo 6, final do primeiro prêmio, estão
premiados com NCrS 24,00.
EMPREGOS — Cento e onze vagas para traba-
lhadores especializados, existentes nas emprèsr.s
lio Estado da Guanabara, íoram colocadas à dis-
posição do Ministério do Trabalho e Previdência
Social. O Departamento Nacional de Máo-de-
Obra comunica aos interessados em geral que os
candidatos devem comparecer à Seção de Coloca-
ção da Delegacia Regional do Trabalho, munidos
de Carteira Profissional e Certificado de Reser-
vista, nos dias úteis, das 12 às 16 horas, para en-
caminhamento às empresas. Os empregadores po-
dem fazer ofertas de empregos por oficio, tele-
grama e pelo telefone 22-8408, das 12 às 16 ho-
ras, nos dias úteis. As ofertas de emprego de ho-
je são as seguintes: Borracheiro, 2; Encaderna-'dor 

Talociro, 1; Eletricista de Aparelhos E^etro-
domésticos. 1; Eletricista Instalador, 4; Eletricis-
ta Enrolador, 4: Montador de Rádio, 4; Ladrilhei-
ro, 1; Calceteiro. 2; Mecânico cle Auto, 2; Serra-
lheiro, 8; Mecânico Montador, 1; Marceneiro, tí:
Carpinteiro, 1: Estucadòr, 23; Motorista. 28; Fer-
ramentêlro, 

'2; 
Frezador. 2; Cestciro-Vime, 3;

Bombeiro Hidráulico, 4: Ajudante Bombeiro Hi-
dráullco, 2: Cobrador de ônibus 7; Lanterneiro,
i; 1,2 Oficial Torneiro Mecânico, 2.

(y7'^*T^r,fTyf^»iffF*<>?**'^^
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OVEIS - ALUGUE
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGA-SE ap. de 3 quarlos, 2
salas, aluguel 200 mil, . ap. —
quarto e sala, 70 mil. Ladeira
do Faria, 133 - Centro.
ALUGO ótimos quartos e vagas
n oartir de 60 mil c| refeições,
tudo de primeira, edifício nôvo,
R. dos Andradas, 131.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
a moça que trabalhe fora, na
Rua do Riachuelo n. 221, ap
207.
ALUGUEIS? FIADOR? Dolr iV.i
oi fiadores mais solides da Gua
nabara. Fiadorts com 120 milhões
•m imóveis, irrecusáveis. Rua Mc
xico, 74 sala 1103.
ALUGO apart. na Cinelandia. R.
Sen. Dantas, 19, p/ residência,
escritório ou comércio, com sa-
la grande, quarto, banh. em côr,
coz., área cem tanque. Porteiro
Damião - Tol. 36-6190.
ALUGUÉIS? — Arranjamos casas,
aps., loias * fornecemos os me*
lhores fiadores da Guanabara. —
Rua do Rosando, 39, iala ) 103.
ALUGAM-SE certos a duas ou
três moças ou rapazes. R. André
Cavalcanti, 110, esquina da Ria-
chuelo.
ALUGA-SE apartamento conjuga-
do cem grando armário e gela-
deira. Cr} 200 — Av. Mem de Só
n. 72, np. 1114. Tralar 22-3002.

ALUGA-SE OU VENDE-SE prodlo
de 3 qts., sala, coz., banh., lo-
ja c] força e tel. Rua da La-
pa. n.; 113, das 11 às 16 horos.
ALUGAM-SE ciuartos, para casais e
solteiros. R. André Cavalcanti, 110
• perto do Riachuelo.

CENTRO - Aluga-se sala c| bo-
nheiro, telefone, atapetado
cortinas na Rua Álvaro Alvim, 48
s| 1 10Ó. Tralar no Banco Auxi-
liar da Produção S.A. Trav. Ouvi-
dor, 12. Tcl. 52-2220.
CENTRO r- Aluga-se sala 401 dn
R. Assembléia, .36. Tratar no
Banco Auxiliar da Produção S.A.
Tra;. Ouvidor, 12 .Tel. 

'52-2220.

CENTRO — Alugo vários qunr-
tos para casais. Rua Maia La-
cerda, 652. Rua Conde de Bae-
pendi, 84 — Laranjeiras.
Ci NElANDIA - Alugo -«xeelento
saia, independente, 2.° ondar,
de frente, podendo ser dividi-
da. Tel.: 25-7067.
CENTRO - Alugo C|t. e sala
mob. confort., tel., entr. Indep.,
a 1 ou 2 senhores. R. Francisco
Muratori 75 tel. 42-3053.

GLÓRIA — Aluga-se um quarto pa-
ra casal ou um senhor, casal Cr$
140,00, um pessoa 120,00, frente
para o mar. Av. Augusto Severo
272 - Fone 52-7020.
GLÓRIA - KAIC aluga mobiliado
e cj telefone, o ap. 813 da Rua
do Russel, n. 496, cl vestíbulo,
sl-qt. con|g., banh. e kitch. Cha-
ves cj porteiro. Tratar na Rua do
Carmo, 27-A. Tel. 32-1774 - CRE
Cl 283.

MUDANÇA? GATO PRE- Botafogo - Alugo casa tipo aP.
tv-n duplex, reformada, cl 2 '.ls.,TO armazena, transpor
ta e embala desde 1940
-Tel. 45-8128.

GLÓRIA — 3 qts., salão, coiinhn.
Térreo 220, urgente. R. Santa Cris-
tina, 28. Fiador idôneo.
GLÓRIA —Aluga-se mag. np, frte.
al. e qt, seps. gde., «nn,, coz.
cl fogão, pint. nôvo, perto Cán-
dido_Mendes, Tel. 43-5340.

QÜARTÕ"- Pode lavar, -coj.,
bonde à porta, 50 mil — Rua
Oriente, 291 - 3 ni depósito.
SANTA 1ERESA - Casa. Aluga,
se cj 3 q. e saln, dependências.
Ver na Rua Paulo de Azevedo,
06, bonde P. Matos. Tratar Av.
Almlo. Barroso, 97, s. 1 107.

CENTRO - Aluga-so à Rua la
deu Koclusko, 19, o ap. 1 001.
cem sala e quarto conjugados,
kith. e banh. Chnves cj porteiro.
Aluguel NCrS 150,00 _ taxas.
Tratar à R. Buenos Aires, 90, s
7077 Tel. 52-7344.
CENTRO - Aluga-se o ap. 310
da Rua do Resende, 21, ./ sale
ta, sala, 2 qunrtos e dependên-
cias, pintado de nôvo, c/ sin-
teco. Chaves no ap. 307. Tra-
lar _l Maclail. Tel. 43-6512 -
CRECI 748.
CENTRO — Quartos, alugam-se
direito lavar e cozinhar. Rua Dr.
Mesquita Júnior, 11, casa 4, esta
rua fica última da Presidente
Vargas a direita.

ALUGA-SE quarto sem móveis a
2 senhores ou rapazes de res- l7Í,3Õm,
peito com referências — Praça
11 de Junho, 445 — ó.° andar,
ap. 9.

CENTRO — Senhor de responsa
b ilida dê aceita um ou doÍ3 só-
cios p/ ap. Av. 13 de Maio. Ba-
se mensal um 110 mil, dois 00
mil cada. Tcl. 42-2676, depois

ALUGA-SE apartamento de fren-
te na Rua André Cavalcanti n.
9, ap. 801 — sala, qunrto, va-
randa, banheiro e cozinha,, Ver
ra local - Tel. 25-6965 ou
45-6376.
ALUGA-SE qt. mob. p| lavar, co-
zinhar, fiador ou 3 meses dep.
casal — Av. Pres. Vargas, 2 651.
ALUGAM-SE dois quartos de fren
te para dois rapazes dc respeito,
Rua Washington Luis, 24[802.
ALUGA-SE ap. conj. Av. Henri-
que Valadares n. 47, ap. 702
Ver tel. 48-2772.

ALUGA-SE centro, ap. conjugado,
grande, cozinha e banheiro coin-
pletos. Tel. 480980 - Antônio.
ALUGA-SE um qunrto de frente
mobiliado para rapaz cj telefono
— R. Senado, 76 — Pedem-se re-
¦ferências.

ALUGO 4 salas, copa, cozinha,
bnnh. também pode ser para ca-
aais separado, tem loja, pode ser
junto ou separado. R. Costa Bar-
ros, 14. Ent. Ladeira Madre Deus,
Lnrgo Camerino. Tratnr tel. .
52-6623.

CENTRO - Alugo op. qt., sl.,
área c/ tanq. Ver Rua Ta-

deu Kosciusko, 15, c/ o Sr. Da-
niel. Tel. 52-9052 - CRECI 83!
CENTRO - Alugo ap. qt., s..
sep'., coz., banh. Ver Rua 20 de
Abril, 28|501 - Tel. 52-9052'
CRECI 835.

SANTA TERESA - Alugo cnsa
grande, 3 salas, 3 qtos., dep.
comp., armários emb., cozinha,
gr. jardim, garagem e horta. R.
Júlio Otoni, 254. lnf. 45-7020.
450 mil.
VAGA — Aiuga-se a 1 moça que
trabalhe íora - Tel.i 42-2911
Glória.

MOÇA C/ AP. - Alg. a outra;
que trabalho. CrS 50 000. V. dià
Ciíl^lí*- R- Catete, 310/611.
PR Al A .¦ DO FLAMENGO N.o 72
cp. 423. Chnves port. Alugo lin-
do qto., sala conj.) coz., banh,
Tei. 9 às 12 p/ 37-2609. CRECI
I 078,
QUARTO DE ÍRENTE" - Cj vorori
ds, mob., coi. de molhas, alugo
n cavalheiro (ino. NCr$ 120,00,
ou a 2, NCrí 140,00. Rua Estêves
Júnior, 70J202. - Praga São S.
vador.

QUARTO — Absolutamente inde
pendente, grande, ep. só 2 pos-
soas, silêncio, conforto, higiente,
desejando: refeições, roupa lava.
vada — Rua 2 de Dezembro, 26,
ap. 702;
QUARTO - Aluga-se in(lep.-mo-
biliado, cj café para moça
R. Bento Lisboo, 163|702.
QUARTO confortável, aluga-se
perto praia em familia de fino
tratamento a cavalheiro com re-
ferências — Tel. 45-6032.

CATETE - FLAMENGO
ALUGO sala em ap. para 3 rapa
zes ou 3 mocas. Rua Pedro Ame
rico, 135. Tei. 45-3321.
ALUGAM-SE apartamentos e qunr-
los com telefone, café pel» ma-
nha. Run Silveira Marlins, 80,
tel.: 45-8030. Holel Suisso; anv
biente familiar.
ALUGAM-SE quarto « banheiro
ndependente. Endereço Rus Pc-

dro .Américo.n.° 151, Procurar
porteiro.
ALUGA-SE apartamento na Rua
Senador , Vergueiro, 218,- apart.
513. Chaves com o porteiro. —
Tratar pelo tel. 25-797.8.,

CENTRO - Alugo querto,
Moncorvo. Filho, 5Ó-A,

Rua

CENTRO - Alugo casa 2 salas.
Coz., mais 1 sala e coz. Rus
Ebroíno Uruguai n. 113 a 5 mí-
nutos a pé da Central do Bra-
sil — S. Cristo.
CENTRO - Aluga-se ap q.,
separado, área com tanqus, jar-
dim de inverno. Rua Tadeu Ko?-
ciusko 15. Chaves com o poitei-
ro. N.B. edifício rigorosamente
f a rhlll a r_. '
CENTRO - HÕtêT, alugàm-se
confortáveis quartos e aparta-
mentos, com água corrente, na
Rua Monte Aleore ó. Telefone
32-1220.

ALUGO em ap. de solteiro, óti
ma sala frente c| tel.i 22-577-i, a
rapazes ou Srs. cj referências
Teotònio Regadas, 34[401.
ALUGA-SE quarto grande com ba^
nheiro ao lado área cem tanque,
com direito a cozinhar e telefo-
ne 32-5166 — Fátima.
ALUGAM-SE vagas para rapazes
com refeições. Avenida Beira-Mar
n.o 216, ap. 203 - Castelo.
ALUGA-SE a cavalheiros ótimos
quarto, bom ponto. Rua André
Cavalcanti, 134.
ALUGA-SÉ ap. 507 da Rua Car-
los Carvalho, 00, com 2 snlas e 2
quartos separados, banheiro
compl., cozinha, sinteco. Chave
no ep. 1 306 — Aluguel 367,50
cruzeiros novos.

CENTRO - Sta. Teresa - Ãlu-
gam-se apartamentos nn Rua Mon-
te Alegre, 482.
CENTRO — Alugam-se quartos
na Rua do lavradio, 159.
CENTRO — Alugam-se quartos

Rua do Livramento, 151.

ALUGA-SE — Praia do Flamengo,
98, ap. 201 — Frente para a
pria. Amplo, confortável, 2*s. 

conjugadas, 3 quartos, 2 ba-
nheiros, todas dependências em-
pregada, sacada interna, roupa-
ria, bar, telefone, garagem —
Pintura nova, sinteco. Chaves
portaria — Tratar tel. 47-4J24.

RUA BUARQUE DE MACEDO, 20,
op. 801 - Frenle, hall, sala, 2
ciuartos, i. inver., banh., coz.,
área. Cr$ 250 000. Chaves c/
porteiro. ADMINISTRADORA NA-
CIONAL - Av. Pres. Antônio
Carlos, Ó15, 2.° pav. Telefone
42-1314.
RUA PEDRO AMÉRICO, 166,
bloco 2 ap. 116 — Snla e quarto
c.nl. banh., kitch. Cr$ 150 COO.
Chaves c| porteiro. Administra-
dora Nacional, Av. Pres. Antô
nio Carlos, Ó15, 2.° pav. Tel.:
42-1314.

qts., vnr. e dep. à R. Sorocaba,
431, l.o. Alugucli 450 mil. Ira
tar F. P. Veiga Em;. Av. Alm.
Barroso, 90,' sF 1 1(18. 42 5231 e
42-_5j412_- CRECI S32._
BOTAFOGO - Alugam-la vagas
p] rapazes em casn de família
Trntar à Rua Baráo de Lucena
16 ou tel. 46-5224.
BOTAFOGO - Alu-ja-se j. inv,
saln, rito. sep., banh. e coz. —
Voluntários da Pátria, 329, ap.
704 - Tratar 52-8166.
BÕIAFOGO - Aluga-se ap. 104
Praia dc Hot.-.fogo, 154, de snln
e quarto conj., banh. e kitch.
Chaves na Av. Pr«s. Vargas, 290
2." andar. Trator Lowndes Sons
Pres. Vargas, 7.90, 2.°. Creci 204

ALUGA-SE ap. conjugado. R, Sá
Ferreira, 228/219 - Tel. 42-3330.
ALUGO apartamento 104 à Rua
Djalma Ulrich, 201, com telefone
— Chaves com o porteiro.

BAIRRO PEIXOTO Aluqo

AVENIDA PRADO JÚNIOR, 1
ap. 912 — Sala, quarto, banh. e
kilch. Cr$ 200 000. Chavc-s com
porteiro. Administradora Nacio-
nal, Av. Pres. Antônio Carlos,
615, 2.0 pav. Tel.: 421314.

do ap. sl., qt. s«p., armários
embutidos, banh., coz. Ver Ruo
Maestro Francisco Braga, 350, ap,
206 porteiro. Trntar de 9 às

|I2 horos - 37-8609 - CRECI
1 073.

BOTAFOGO - Aluga-se quarto
, refeições a pessoas de fino

trnto. Ótimo ambiente — Aceita-
mos senhora nlé 70 nnos. Trntar
no local. Rua Martins Ferreira 81. ALUGA-SÉ uma vaga pnra rapai

AlUGA-SE ap. de 3qt:., 2 sis.,
banheiro cj box, cozinha,, área
e dep. de empregadas. Aluquel
NCr$ 500,00 mais taxai. Rua Ba-
rata _ Ribeiro^ 726, _ap. 404.
ALUGUEI FIADOR «om «imi.
veis — Irrecusável — Forneço —
Preta Tiradentes n.° 9, jat», E02
— Junto ao Cinema Sáo Joi«),
ALUGAM-SE vagas p/ moças
rapazes estudantes — Av. N. S."opacabono, 

683/404 — Tel. .
57-3204.

COPACABANA - Alg. ap. com 3
quarto:, sala, bnnh., dep. empre-
gada, mobilindo c| geladeira,! n
Av. N. 5. de Copacabana, 827,
ap.,702 - Tratar pl tel. 22-5627.
COPACABANA - Aluoa-se o ap",
504 da Av. N. 3. de Copacaba-
nn, 1235, com sala, _ 2 quartos,
banheiro social, cozinhe, depen*
dênclas de empregada e gara-
gem. Chaves no local. Trotar na
Trnv. do Paço, 23. Gr. 1112. -
fAtrás dfl Igreja São José).

Tel. 26-0899, junto Voluntários
da Pátria,
BOTAFOGO - Quarto, aluga-se,'
mobiliado, direitos tel., gel., se.
nhora ou rapnz de trato. 46-4721
BOTAFOGO - Alugo ótimo ap.
201 da R. Humaiti, 77, de I
2 qts., b., c, q. e W.C. Tratar
F. P. VEIGA ENG. - Av. Alm.
Barroso, 90, 11.». Tol. 42-7144 e
42-5231 - CRECI_a32.
BOTAFOGO — Aluga-se urna vagn
mobiliada em casa de família a
rapaz que trabalhe fora por' 50
mil — Rua Paulo Barreto. Tratar
na Rua Santa Clara, 335.

VAGA alugo para mocos em ca-
._ de familia. 45 OCO. Caleis. -
45-J2449. _ 

IARANJ. - C VELHO
LARANJEIRAS - Alugam-se os
aps. 204 e 402 da Rua das La
ranjelras, 529, conjugado, cozi'
nha e banheiro. Chnves com o
porteiro. Tratar nn Travessa do
Paço. 23. Gr. 1112 (Atrai da
Igreja São Jcsé).

ALUGO quarto casal, moças ou
rapazes. Rua Marquês do Para
ná, 128|403 — Flamengo.
ALUGAM-SE aps. tipo casa. Ver
_ tratar R. Correia Dutra, 149
Catete, com o Sr. José.
ALÜGAM-SB quartos mobiliados.
Rua Correia Dulra, 137/503 -
Catete.
ALUGO quarto peq. banh. entr."ndep. 

pesíon idônea trabalhe fo-
•a. P. ref. 2 Dezembro, 116, ap.
302.

LARANJEIRAS - Aluga-se óti.
mo ap. com quarto * saln eepa-
rados, cozinha, banheiro e área
com tanque, local plano e longe
do morro, na Rua General Gli-
ecrio, 156. Aluguel NCr$ 250,00,
Chavei na portaria. Trator com
o proprietário no Lqo. da Ca-
Moca, 5 sala 804. Tel.i 42-6487.
LARANJEIRAS - Alugam-sa qts.
todos independentes, cem água
corrente. Run Alice, 289, próxi-
mo à Rua daa Laranjeiras. Tratnr
no local.

Ap. confortável,LARANJEIRAS
4 ,— {salão 100 m2, 4 bont quirlos

ALUGAM-SE vagas p/ moça! - com 3rm.,lot embutidos «om 24
Telefone 45-7702, até 12h - Rua m2 ca<|a, ] bo. sal. d. «Imó-

BOTAFOGO - Aluga-se ap. 905
Rua Gen. Góis Monteiro, 156,

sala, qt. sep., banh. e coz. Cha-
ves q porteiro. Tratnr: Lown-
des Sons. Pres. Vargas, 290 —
Tel.i 23-9525 - CRECI 204.
BOTAFOGO - General Polidoro
n. 69 — 207 — ap. pequeno
simples vaga moça trabalhe fora
pode lavar e cozinhar, 26-9795

Tratar Av. N. S. de Cop., 542/
50] oté 8,30_hs
ALUGA-SE ótimo quarto mobi.
liado, bem arejado, banho quen-
te a sra. ou sr. dc responsa-
bilidade. Tratnr na Av. Copaca-
bana, 5831813
ALUGA-SE ótimo quarto mobilia-
do com refeições a casal ou 2
pessoas. Hilário Gouveia, 87
Copacabana.
ALUGA-SE ap., sala, 2 qts., de.
mali dops. tf armários embuti*
dos. Rua Leopoldo Miguez, 25,
ap. 202.
ALUGO np. com ou sem rnobt-
lio, 3 qts., salão, coz., banh.,
dep. empreg., garagem — Ver
Av. Copncabana, 1039, ap. 302.
ALUGO vagas
lívar, 61, ap.
bana.

i rapaz. Rua Bo-
703 — Copac.

BOTAFOGO — Aluga-íe casa com
uma sala, dois quartos, copa, co
zinha, banheiro, área com tanque,
dependências para empregada e
varanda. Com direito ao estado-
namento para automóvel. Bairro
Abrunhosa, Rua da Passagem n.
163, casa 42.
BOTAFOGO — Vagas para moças,
com direitos. Rua Lauro Muiler,
36 — Ap. 1 305.
BOTAFOGO - Aluga-se ap. 208

Praia de Botafogo, 428, c] sala,
2 quartos, coz., bnnh., dep. compl,
empreg. Chaves cj porteiro. Tratari
Predial Palermo Ltda., R. Senador
Dantas, 117 sj 905 - Tel. 52-4325

CRECI 455.
BOTAFOGO - Quarto, aluga-se

Conda de Irajá, 340
BOTAFOGO - Alugo l.a loc. R.
Lauro Muiler n.° 36, *p. 1 008.
Trator 34-8054 r. 18 — José.
BOTAFOGO" Aluga-se o ap.

Sí m\~T Àl"^\^'"i' •.'••.'Í4C7 da Rua Gen. Góis Montei-"""*"" 
to n. 184, cí snla, quarío

ALUGA-SE ap. B. .Ribeiro
6ÓB/308. Sala, quarto, cozinha a
banheiro. Mobiliado, geladeira e
sinteco. Telefone 42-3330.
ALUGA-SE ap. R. Rep. Peru n."
21Ó/302, duas salas, dum varan-
das, 3 qunrtos, dependências de
empregada, de frente, cintura
nova e garagem. Tel. 42-3330.
ALUGA-SE apartamento nn Rua
Belfort Roxo, 351, op. 1003, mo-
biliado com geladeira, telefone, 2
quartos e 2 salas gde;., dep. de
empregada. Te!. 57-7168.
ALUGO peq. quarto, pe3joa sim
pies. Djalma Ulrich 271.] 001
Preço 60 000.

COPACABANA - Alugam-se os
aps. 632, 129 .e 839 da Rua Sá
Ferreira, n. 228, coniugado, co-
zinha e banhoiro. Chaves com o
Sr. Júlio. Tratnr na Trnv, do
Paço, 23. Gr._ 1112. (Atrás da
Igreja São Joié).
COPACABANA - Alug. conjuga-
do de frente. Av. Rainha Elira-
beth, 1,86, ap. 403. - Tratar
22-Í627-.1
COPACABANA - Alugo op. c
sl., 2 qts., armários embutidos,
sinteco, c| garagem e deps. em-
pregada. Rua 5 de Julho, 47|802.
Tel. 22-6457, ou tm Niterói
2-46Ó0. Chaves com o porteiro.

COPACABANA - Aluga-se vaga
para moça ,^ue trabalhe fora
Tel. 37-4913 - Cr$ 40 • 50
Ambienta familiar.
COPACABANA

'• 
IMÓVEIS - ALUGUEL

LEBLON - KAIC aluga o ap. 3M
da Rua Josi'Linhares n. 117 cr^l

sl-qt.íl.lo. sep., coi., banh.;
,vc. en;«rt!!„ areo c| tanq-je, Ch».
ves cpfnrteiro. Tratar na Rua d»
Carmo, 27-A. Tel. 32-1774. CRECI

ALUGA-SE qt. mobiliado confia.
nc,a para rua, a 2 pes3oas quo
trab. forn, cu estudantes. R.

ÃLÜGO - Ap. Leblon, sala, ^. 
MUDANÇA? GATO PRE-

conjugado^ amplc,, frenle Rua TO armazena, transpor-

ALUGA-SE, ótimo quarto frente
para a praia, uma pesioo 150 OCO
2, 2C0 000, pode ser u;n teiihor
lel. 47-5445

Aluga-se o ap.
102 da R. Barata Ribiiro, 236,
c| snln, 2 qtos. e dependências
completas de empregada. Cha-
vf?j cj perteiro e 1 ratar na Av
Rio Branco, 156, rala 1714. Tele-
íone _52-5917 (12_às 18 h).
COPACABANA - Aluga-se" õíT
de Ealn, 2 qts,, coz., bnnh., deps.
compl. emp-j., pintado, linteco,
arm. emb., G$ 450 mll. BarSo -
de Ipanem., 127, ep. 501. Ve, *l".GUE'», 

\IA°0R"' !<">'"> -ino :- -, ,. . .,.
6h. .molho, fiaoo,. P,op,ietí„0 - R».Lm c de íamir, 7? ,- ,solvo na he,. - Av. Rio «rance, Pedro Tel 47°7280' ""

185, s/ 1019 -.32.2503. 
_ |Í4horas

1'PANEMA — Aluga-se ap. de s.
e q., frente pira praia. Rua Vis-
conde de Pirajá, 621, ao. 827.
P,í:o 280 . taxes. Te!. 27-10»!.

Timóteo da Costa, 541, ap, 4G3,
chrivoi com porteiro — Tratar na
T,avessa Ouvidor, 17-A. Tel.: ..
52-8)66 - CRECI 1842.

CONJUGADO - Ótimo aluguel
168. Vsr M. F. Braga, I56Í202 -
Bairro Peixoto. Tratar Ronald de
Carvalho, 265|804, de 10 ès 11
horas.
COPACABANA - Aluca-se ap
204 à R. Barata Ribeiro, 668, c,
it., qt., bnnh., coi. e Uma sa-
leta. Ver no local. Chavei com
port. e tratar na Predial Canaden-

e Ltda. R. Álvaro Alvim. 21, gr.
1 206!8. Tel. 22-7808, das 9 __
)7 horas, de segunda a sexte-
feira.
COPACABANA - Aiug,-,m-se va-
pai pnra rapazes, cj refeições, na
Av. Princesa Isabel, 412, cj 9.
COPACABANA — Alugamos ap.
cl 3 qts,, salão, sala, ctens. etc,
c| tel. na portaria, ne Rua Do-
mingos Ferreira 121, np. 802.
Chaves 801 e tratar Imobiliária
Sagrei Ltda. Preço 650 000. Lar-
go da Carioca, 5, eala 401-2.
Telefone 42-0072.

das _9__
flADOR — Para casas, «parlamon-
tos « Io jai, irrecusáveis, temos
propiietario t comerciante. Saiu-
ção ripida em 24 Kar». - Av.
13 __ Moio, 47, sala 1 603. Tel.
42-9957._
FIGUEIREDO MAGALHAES, 219-
1004 — esq. Cop. Alucjo s. 33-
cta. bnnh., kilch. 32-2687 

37-0465.
FIÃÍJOR - Para aluguéis - Fo,".
no;o com nbioluti garantia. 5o.
lução rápltli - Rua Santa Cla,«,
33, «alaíl J
HOTEL — Alugn-se quartos bons,
máximo nsseio e conforto, perto
da praia, diárias módicas, a Rua
Saint Roman, 74. Tel. 27-5700
esquina Sá Ferreira.
LEA^E — KAIC aluga mobiüado~õ
ap. 103 da Rua Gen. .Ribeiro da
Costa n.o 230, ./ sl.-qlo. sep,
coz., bonh., [ardim ele inverno.
Chave: _t porleiro. Tratar na Rua
do Carn-.o, 27-A. Tel. 32-1774
CRECI 28:!.

ta e embala desde 1940
- 61^45-8128.
QUARTO - Aluga-s* n .
no Lebian, pnrn

Das 12 às

TEMPORADA - Alugo mobiliado',
gel. etc, sala 2 qts. . dep., |in.
da visla. Indevassável. Prs^a A
Quental. Tel. 36-4465.

LEME — Ap. de sala, quarto,
coz. e banheiro. Aluga-fie na R,
Gustavo Sampaio, 142, op. 307.
T,alar Av. Rio Branco, n. 57,
Bala 604.
LEME - Aluai-se op. 601 da
R. Anchwta n.° 24, qto., sa!c
conj., coz, e banli. Chaves c '

port. Trata, R. Uruguaiana, 24
l.o andar.
LEME ~- Mobilindo — Alugo apar-
tamento 2 quarios, sala c depen-
déncias, último andor, linde visto.
Tel. 23-5613.

APARTAMENTO amplo, sala, 3
quartot, I q. da praia. Aluguel
500 mais1 taxas - 47-3963.
ALUGA-SE vaga em ótimo at.,
para rapaz de fino tratamento,
Com ou 3em refeição. fJ. S. Co-
pacabana 1 058, ap. «04.

Benlo Lisboa, 159, ap. 104,

ALUGA-SE, Senador Vergueiro,
ao lado dn praia, ep. la. Io-
cação, dois quartos,, sala, depen
dáncias * garagem — Tralar tel.
36-6734.

CENTRO — Alugam-se quartos o
apartamentos na Rua da União" 

30.
CENTRO - Quartos - Alugam-se
ótimos. Pode lavar e coz. à Rua
Tecíônio Regadas, 18. Amb. fa-
miliar. Exige-se desc. em folha,
CENTRO - Alugamos à Run Ubal-
dino do Amaral, 41, ap. 803 ci
hall, sala e qt. conjugado, banh.,
çoz. Choves porteiro, tralar CIVIA
» Trav. Ouvidor. 17 - 4.» end.
Tel. 52-8166.

ALUGA-SE um quorto c| telefone
— Rua Pereira Franco, 52 — Es-
tácio Sá.
ALUGA-SE quarto para rapazes.
R. Inválidos, 39, sob.
ALUGA-SE quarto mobiliado —
indep. p] 1 pessoa, 50 000
R. Riachuelo, 221, np. 513
B. Fátima.
ALUGUEL FIADOR com 6 imó
voís — Irrecusável — Forneço —
Praç» Tiradentes n.° ., «ala, 802
— Junto ao Cinema Sio José.
ALUGA-SE apartamento no Cen-
tro com belíssima vista para
Campo de Santana. Sala e quar-
to conjugado, banheiro e peque-
na kitchnette. Rua 20 de Abril,
n.° 8, apartamento 1002. Chaves
com o porteiro. Telefone 52-2966
e 52-7046, horário comercial.
ALÜGÃ-SE ap. tipo casa, sala, 2
quartos, cozinha, banheiro, gran-
de área com tanque. Alug. base
180000 ap. n. S-103 c| Lourdes,
ou Lima, Rua André Cavalcanti
n. 123.

ESTÁCIO DE SA - Aluga-se ap.
quarto e sala. Rua Noronha San-
los, 127(304 - 180 000 _ taxas 3
meses em depósito.

ALUGÃ-SE uma sala de frente,
mobiliada, com direito a lavar e
cozinhar, para caiòl que trabalhe
fora. Ruj Frei Caneca n.o 287.
ALUGAM-SE vagas para rapazes
com refeições. Rua da Carioca,
43. 2.0 andar.
ALUGA-SE casa de 2 quartos,
duas salas e demais dependên-
tias, na Av. Salvador de Sí, 182,
casa 13. Chaves na casa 12. Tra-
tar na^ Rua Santo Amaro n.° 30.
Patrimônio.
ADVOGADO - Aluga vaqa a
colega. NCr$ 100,00. Tel. 34-9145.
ALUGA-SE qt., c| «I., casa família,
moças ou rapazes trabalhem fora,
i Rua Carlos Gomes, 351, ap. 101
— Santo Cristo. Tratar local.
ALUGA-SE ap. CrS 160 000, 3
meses depósito. Rua Frei Cane-
ca, 148,ap. 708, 7.° ondar.
ALUGO quartos a família -
Estácio .- Tel.: 32-4153^_
ÁLUGAM-SE - 3 vagas para ra
pazes. Praca Cruz Vermelha 9
ap. 13.
ALUGAM-SE quartos cl banhei.
ro e telefone para 1 ou 2 pes-
«oas, no centro. Tratar no Ban-
eo Auxiliar da Produção S.A. -
Trav. Ouvido,, 12. Tel. 52-2220.

CENIRO - Aluga-se ,ip. 704 à
Av. Mem de Sá, 253, ci hall, sl.,
qt., banh., coz., área c| tanq.
Ver diretamente no ap. c| Dona
Dalva, das 9 às 12 ho,»i, quinta
e sexta-(ei,a, e trota, na Predial
Canadense Ltda., R. Álvaro Aívim,
21, gr. 1 20618. Tel. 22-7808, das
9 àa 17 horas de segunda a sex-
tn-foira.
CENTRO — Aluga-se um «pafla-
mento, quarto, peq. sala, quar-
to, cj cozinha,l cj moveis. Ladei-
ra do^ Farias, 95, np. 301.
ESTÃCÍO - Aluaamoí.ü/Rtia Wí'.
chado Coelho, 119, ap. 802, c|
sala c qt. conjugado, l.a Iocíj
ção. Sinteco. Chaves porteiro
Trator CIVIA - Trv. Ouvidor, 17
- 4° and. Tel. 52-8166.

ALUGO 1 vaga pj rapaz que tra-
bolhe fora, R. do Catete, n. 355,

ALUGO uma vaga em ap., a um
rapaz educado, que trabalhe fo-
ra. Tratar R. Silveira Martins,
pelo tel. 45-5958.
ALUGAM-SE vagas paro rapazes,
em casa de família c/ cama. Rua
Barão de Guaratiba n.° 25, so-
brado — Catete.
ALUGA-SE uma vag-a para rapaz
com refoicao completa, na ¦ Rua
Bento Lisboa, 89, c/ 13 - Ca-
tete.
ALUGA-SE um quarto de frenle
para duas moças que trabalhem
fora. Rue Pedro Américo, 151
Porteiro.
ALUGA-SE — Praia do Flamengo
72, ap. 704 conjugado, granda e
confortável, coz. e banheiro, com
bela vista para o mnr, de fren-
te. NCrS 250,00 mais toxas. Ver

porteiro Barbosa.
ALUGA-SE apartamento conjuga-
do - CrS 200 000 - Rua Sil-
veira Martins, 128-512 — Chaves
c| porteiro. _________

ESTÁCIO — Aluga-se um quarfo,
pod» lavar e cozinhar. 40 000,
com 3 meses de depósito. Rua
Sampaio Ferraz, 18, fundos, pró-
ximo no Largo do Estácio.
ESTÁCIO — Aluga-se sobrado pa-
n. 14, esquina Haddock Lobo.
ra pensão, pequena indústria ou
família. Travessa Rio Comprido

ESTÁCIO — Alugo quartos pa-
ra moradia ou comércio. Rua Es-
itio de Sá, J53, 2." andar.

EVAR~ÍSTO~ÒA VEIGA, AÍ', a;
603 — Alugo frente, sala, qt.
sep., kilch., banh. 22-8)65 -
CRECI 582.
FIADOR — Para casas, apartamen-
tos • lojas, Irrecusáveis, f»mot
proprietário é comerícante. Solu.
çao rápida em 24 hora*. — Av.
13 de Maio, 47, sali 1 603. T.l
42.9957.

FÁTIMA — Aluga-se ap. 803 da
Av. N. S. de Fátima, 74 com
qt. c sala separado, cozinha e
banheiro. Chaves com a síndica
no ap. 701. Tratar 22-2838.
FIANÇA, forneço para casas,
apartamentos, pessoa idônea,
não cobro taxas de informações,
Tratar tel. 52-1557.
FIADOR — Temos proprietário e
comerciante, para aluguel di
apartamento • casas. Procurar
Eduardo. Largo da Carioca, 5,
6.» andar, sala 614.

ALUGA-SE ap. sola quarlo se-
parado e um conjugado, depen-
déncias completas — Ladeira do
Faria, 125 - Chaves cj zelador.

ALUGA-SE quarto para casal sem
filhos na Rua Maia Lacerda, 258
— Estácio. Tol. 52-4576.

ALUGAM-SE vagos para moças
que trabalhem fora. Av. Mem de
Sá. 93, ap. 601.

AlUGO ap. 2010, Santana, 73, no.
vo, indevassável, 2 qts., sl., var.,
desp., etc. NCrS 250. Tratar com
Dr. Bernardo.

ALUGO vagas Rua Sete de Se-
tembro, 211. 1° andar.

ALUGA-SE à Rua Frei Caneca, 148
- ap. 207, ap. conjugado. Alug.
Cr$ 170 000. Choves na Cl"A SIÃ.
Rua México, 41, s|loia. Telefones
22-8441 e 22-8155.

ALUGA-SE sala comercial, com ba-
nheiro anexo. Ruo México, 41,
tl 1 108. Chaves na slloia. CIPA
S|A. Tel.- 22-8441 e 22-3155.

ALUGA.SE quarto para casal ou
moça. Pede lavar e cozinhar. Rua
Sampaio Ferrar, 18, fundos.

BAIRRO FÁTIMA - Aluga-se ap
902. Rua Tadeu Kosciusko, 19,
de sala e qto. coni. saleta, ba-
nheiro e kitch. Chnves c| portei-
ro. Tratar Lowndes Sons. Pres.
Vargas, 290. Tel. 23-9525. -
Creci 204.

BAIRRO DE FÁTIMA - Aluga-se
um quarlo em casa de família
para uma ou duas moças. Pode
lavar e cozinhar — Trafar Delo
Tel.: 57-1649.

HOTEL NÔVO RIO - Recém-
aberto, aluga Apartamento e quar-
tos, preços módicos. Av. Mem de
Sá, 262.

MUDANÇAS? A Lusita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 —
34-1796 eJ34-8230. _
PRAÇA MÁÜA - Alüga-se à Rua
São Francisco da Prainha, 41,
grande prédio, 2 pavimentos, em
concreto armado, com 2 salõe:
para comércio ou indústria. Ver
diariamente no horário de 8 az
ló horas, r* chaves estão no
Adro de Sao Francisco n. \5.

ALUCA-SE á Rua do Catete, 214,
sjloja 211, hall, banheiro t co-
zinha. Alug. Cr$ 200 000. Cho-
ves na CIPA 5!A. Rúã México, 41
slloia. Tel. 22-6441 o 22-11155.
ALUGA-SE 1 apartamento i Rua
Paissandu, 225, ap. 302, c| 1 sala,
2 quartos, banheiro, cozinha e
área c/ tanque. Ver depois des
14 horas. Tel. 26-6167.

co, 1 galeria, 2 banheiros 10
ciais em côr, paragem, 1 quar'
loa empregada com banheiho —
Fundos para a Parque Guinle. Ver
com porteiro. Rua Gago Couti
nho, 66, ap, 902. Informações
t.ls.: 454)401 - 52-1733
LARANJEIRAS - Aluga-se op. 103
da fí. Laranjeiras, 130, c| telefo-
ne, sala, 3 qts., copa, cozinha,
banh., dep. compl. empreg. Cha-
ves cj porteiro. Tratar: Predial Pa-
lermo Ltda. R. Senador Dantas,
117, sl 905 - Tel. 52-4325 - CRE-
Cl 455.
LARANJEIRAS - Aluga-se quarto
a rapazes ou moça que trabalhe
fora. Rua_leite_LeaI,_44, casa 19."LARANJEIRAS 

- Alugo a"p. oito
luxo c] 3 qts., 2 salas, 2 banhei-
ros sociab, dependências com-
pletas, garagem c telefone, local
plano, longe dc morres — Ver e
tratar c/ norteiro. Rua Cen. G!i-
cério, 85/501 - Aluou.! Crí
75O_000.
QUARTO — Aluga-;e grande mo-
biliado, a sr. que trabalhe fora,
Único inquilino. Pua das Laran-
ieiras n.» 107, cais 13, ap. 101.

CATETE — Alugam-se 2 vagas com
refeições a moças ou senhoras.
Tratar Rua 2 de Dezembro, 73,
ap. 802.
CATETE — Quartos, elugom-se ót:
mos. Pode lavar e coz. à Rua
Pedro Américo, 282. Exige-se àe-
posito.
CATETE - Aluga-se no Rua Pe-
dro Américo, 166, bloco B, o
ap. 907, conjugado, linda vista
pj Baía da Guanabara. Chaves
c> porteiro e trater 22-8387, de
2.a _ óa.feira.
CATETE — Aluga-íe quarto mo-
biliado, casa de família para ca<
sal distinto ou 2 rapaies com
telefone. Catete, 141' an. 8,
CATETE — Alugsm-se vagas pa
ra moças, Cr$ 50 OCO. Telefonar
p/ 23-5961 ramal 227.
CATETE — Caia família, aluga-
se quarto sem móveis — Pede-
se referência — Tel. 25-0351.
CATETE — Senhora só aluga va*
gas a moças que trabalhem fora.
Com direito cozinhar. 45-4640 —
Silveira Martins, 146, ap. 304.
CAVALHEIRO estrangeiro, está-
vel, deseja alugar em casa de
família bom quarto arejado, e
receber uma simples refeição,
ôtinías referências. Favor telefo-
nar 23-4634 ou 23-1566. - Sr,
Jaime.
EM confortável ap. de todo res-
peito e de poucas pessoas, aluga*
se quarto mobiliado, a uma se*
nhora ou moça que trabalhe fora.
CrS 120 000. Tel. 25-3121 - Mar-
ques de Abrantes, perto do DIS*
CO.

FLAMENGO— Quarto frente, mo-
biliado, café manhã, pare um ou
dois rapazes, 140 mil. Telefone
45-5930.

QUARTO — Aiuga-se para senhor
distinto. Av. N. S. Fátima, 86,
ap. 803. Telefone - Centro.
QUARTOS para casal e rapazes.
Ladeira Felipe Néri n.o 25. Pra-
ça Mauá.
QUARTO — Aluga-se um mo-
biliado sr, ou rapaz com re-
ferências. Tratar na R. do Ria-
chuelo n. 191 sobr.
QUARTO — Aluga-se grande, pode
lavar, cozinhar, depósito — Rua
Gen. Caldwell, 88, entre Central
e_ P. Onze.
QUARTOS mobiliados. Aluga"õã

FLAMENGO - KAIC aluga na Rua
Buarque de Macedo n. 48 o ap.
307 c| sl.-<it. con|., 1 qt. con].,
banh. compl., copa, coz., dep.
compl. empreg., área cj tanque,
vg. qaragem, sinteco. Tratar na
Rua do Carmo, 27-A. Tel. 32-1774

CRECI 283^
RAMENGO - Aluga-se bem mo
biliado qt. c/ tel., em casa de
casal, a senhor de respeito. Cr$
120 mil. Tel. 25-0601.

RUA HUMAITÁ. 109, ap. 1 008
Sala, quarto, |. inv., Danh., kitch
CrS 180 000. Chaves c/ porteiro.
ADMINISTRADORA NACIONAL -
Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2." pav. Tel. 42-1314,

BOTAFOGO - URCA LEME - COPACABANA
ALUGO vnga rúpaz trabalhe fo-
ra, documentos, referências. Vo-
untírios da Pátria 136-A, c| 3.

ALUGAMOS
sp. 308, cl 3 ciuartos, depcndcn-| ANTES DE ALUGAR ap. mobilia-
cias (armários embutidos). Tra: Ho paro Temporada, consulte-no'..
tar_CIVIA_-_ 52-S]66. _ jTemos ótimos de 1, 2 e 3 qto.
ALUGUEIS? Fiador forn.centos pcasas, aps. irrecusáveis — Roíiâl-
vo na hora — Lergo S. Francisco,
24, »/ 1119 - 23-2232.

ALUGA-SE quarto a pessoa de
respeito, qua trabalhe fora. Rua
Barata Ribeiro 8fi, ap, 703.
ALUGAMOS por temporada aps.
mobs., da 1 ou m*it quartos —

Chave, cl porleiro 
'• 

tratar nn A.- 
ÍJ- s- Copacabana ti.« 374 -

Av. Rio Branco n. 154 - s. .. «ala 304 - Tol.: 37-9358.
1 714 - Tel. 52-5917 - (12 às APARTAMENTO

COPACABANA - Vagas d. gara-
gem — Alugam-ae duas vagas do
garagem am «difício na Avenida
Atlântica. Perto do Lido. Cri ..
40.000 cada. Iialir na Av. Eras
mo Braga, 227, salac 1 114 t
1 115. - Tel. 22-6488.

LE/AE .- Av. N. S. Copacabana,
33 (esquina de Princesa babel),
ap. 301, _! 3. qts. gdes., sala,
gde., 2 banhs. sociais, cozinha e
depend. completa. Ver no local
e tratar na Av. Graça Aranha,
333 s/l. gr. 2. Tel. 52-2607.

COPACABANA - KAIC aluga c
ap. 901 de freni* da Av. Copa
cabana n.° 112, c/ saleta, sl.-qto
sep,, banh., kitch. Chaves c' por
teiro. Tratar na Rua do Cormo
27-A. Tel. 32-1774 - CRECI 283,
COPACABANA — Alucja-s» quar-
to mob. para uma ou duas pea-
soa? rsm direito ao tel. Tratar
37-7ÍÍ9.

18 h).

PRAIA DE BOTAFOGO, 154 -
Alugn-se ap. 313 conjugado, kitch-
nele, base de alugual. Cr. 220 000
mais as taxas. Fone: 45-2851.
PROCURA-SE apartamento gran-
de para pessoa com necessidade
de representação, com living e
sala no iantar separadas, mini-
mo de três quartos com arma-
rios embutidos. De preferencia
em Botafogo ou Flamengo, pelo
prazo mínimo de 3 anos. Cha-
mar Sr. Sertã - Tel. 52-8055 -
ramal 434.

QUARTO — Alugo a moça que
trabalhe fora, pequeno, c| mó-
veis junto praia — 45-6086.
QUARTO c| tel. a moças dc galí,v
rito, alugo ap. luxo, ent. Túnel
Copa., em Botafogo c| oú sj ref.
Informações -46-5931.

mar, mobiliado, temporada, 3 qt*i,,
2 r.aLi, 2 banhs. soe, qt. . binh.
•inprag., irea 9«rv., gulad., rou-
pi cama, m«ia, lour» «te. —
Domingos Forrtira, 41, port. 5,
•p. 306 — 3.° andar — Esq. Fi-
gueiredo Magalhâ» — Var so-
mente hoie, dia 9, dac f is 12h.
O prédio t«m g»rag«m.

COPACABANA - Alugo 3 .t.\,
laias, benh. e dep. com vaga

Q. praia, vista j na garagem — Ver ns Rua Ba-

ALUGA-SE por temporada ap. de
sala, quarto, dependências de
empregada, todo mobiliado, ge-
ladeira e utensílios. Av. N. S.
Copacabana, 30, ap. 305. Tra-
tar pelo_telefone 45-8901.
ALUGO barato ap. mobiliado lu-
xo c/ tudo de qt., s. b. coz.
gel., radioía até I ano — Trav.
Angrense, 14-1005 — Frente p/

. Copa, 730.
ALUGO ótimo ap, mobilindo -
Gde. sala, qt., banh., comp. coz.
c/ gel. banh. emp. perto praia
- Ruo Paula Freitas, 19-304 -
Copa. *

rata Ribeiro, 35, ap. 1002 com
porteiro — Tratar F!. Ouvidor.
130, sala 614. Tel.: 32.4284.
COPACABANA - Aluga-se ap.
403 da R. Edmundo Lins, 28. e|
2 qts., sala, cozinha, banh., dep.
emp., saleta e área. Tratar no
Banco Auxiliar da Produção S.A.
Trav. Ouvidor, 12. Tel. 52-2220.
COPACABANA - Aluaa-se íp.
1002. Av. Atlântica, 2 672, sala.
4 qtoj., 2 corredores, 3 banh.
soe. coz., dep. empregada, ga-
ragem. Chave cj porteiro. Tratar
Lowndes Sons. Prós. Vargas, 290
tel. 23-9525. Creci 204.

LEME ¦— Aluga-se vaga em ap.
familiar para sra. 37-3398.

IPANEMA - KAIC aluga na Rua1
Barão da TOrrc n. 696 no 4.0 an-; GÁVEA — J. BOTÂNICO
dar o ap. 12 c sl., 2 qtj. c' arm.l
embut., coz., banh., varanda. —
Chaves cj porteiro. Tratar na Run
do Carmo, 27-A. — Tei. 32-1774.
CRECI 283.
IPANEMA - Alur.o ap. c/ sal,-,,
2 cits., coz., dep. emp., pint

GÁVEA - KAIC aluga na Rua
Padre Leonel Franca n.° 146 o
.ip. 405, cj sl.-qto. kp„ cor.,
oanh., vg garagem. Chave; c/
porteiro. Tratar ns Rua do Car.
mo, 27-A. Tel. 32-1774 - CUEn
283.
LAGOA — AÍugn-se ap, 2 qts.
sala, varanda, cozinha, banheiro

Aluga-se ap. 4Õ2 da!ar"„eom tanque, VV. C. e chuv.
na Run Conselheiro Macedo Soa*
res n. lô, op. 102, das 14 h
as 18 h — Chaves no loca!, tp.

óleo, linteco, armário. Ver loc?
Rua Bãrao de Jaguaribe, 133, eo
3Q3._
lEBLON
R. Desemb. Alfredo Russel, 160
ci, 2 qts., eala, cozinha e ba-
nheiro, cj móveis. Tratar no Ban-
co Auxiliar da Produçõo S.A. —
Trav. Ouvidor,, 12. Tel. £2-2250.
LEBLON Aluga-se temporada
ao. frent* praia Av. Delfim Mo-
reira, mob. 2 qts. 2 salas e ga-
ragem. Tratar tel. 36-4184.
LEBLON - Alugo living., 3 qls.,
rmárioj — NCrí 550. Var e

tratar Ataulio de Paiva, 470/503.

S. CQNR. -B,jnjÜCÀ "

BARRA'DÀ TÍJUCA - Alugamos
ap. ^04. com mobilia ds qto.,coniugado, na Av. Sernambetlba
780. Chaves tom e porteiro e
tralar na Imobiliária Sr,orcs Ltda
Largo do Carioca, 5, saii. 401-2.
Tel. 42-0072.

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO
ALUGAM-SE quarlos à R. Bela,
224 — S. Cristóvão.

ALUGA-SE cara de 2 qtj., 2 ...
Ias, cor., banh. completo. Rus
Pinfo Guedes, 67, c/ 7 diariamen-
íe das 8 fis 11 horas.
AlUGA-SE np. 502 com sais, 2
quarlos, dependências. Rua Costa
Pereira n.° 43. 280 por mis. Tl.ALUGA-SE casa com dois quar-j

tos, iala e grande quintal. Con-;5ó-0771 — Chaves porteiro." D»
trato c! fiador. Ver na Rua Mi- Cecília.

31 e tratar c| o Sr. Sil-

MOCA
reitoi —
apt. 804

• Alugo vaga com d
Av. Prado Júnior, 297
— Copacabana.

MUDANÇA? GATO PRE
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.

neira,
va ra. Rua Senador Bernardo
Menlelro, 44, em São Cristóvão,
ALUGA-SE — Apartamento corn
1 quarto e I sala separados, em
edifício nôvo corn elevador,
contrato com fiador. Ver e ira-
tar n. Rut General Argolo, 72.
ALUGA-SE quarlo para rapoze;
h Rua Teixeira Soares n. 123 —
P/aga da Bandeira.
ALUGA-SE quarto de írente para
2 rapazes ou Ceaôl sem filho. Kua
São Cristóvão, 116 C; 3 - Pea.
Bandeira.

MOÇA corn quarto granda em ALUGA-5E um apartamento cem
apto. luxo procura outra para saia. 3 quartes e quarto de em-
dividir despesa café e telefen» — pregada * demais dependências à
Tal.; 57-6693 -. Copacabana. Rua Or. Garnier, 65, ap. 201.

MUDANÇAS? A Lusita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 -
34-1796 e 34-8230.

ALUGO arlc

POSTO 2 - Mag. ap. ci sala, 2
qts., dep. empreg. e 2 óreaE.
CrS 400 000. No preço posso
entregar mobiliado. Chave» e infs.
52-3222 e 52-3311 - Creci 692.
POSTO 5 — Alugo em primeira
locação ap. qt. t sl. separados,
kitchnete _ banh. Aluguel 230 000

Tcl. 57-8573.

ALUGUEIS? — Arranjamos caias,
ap*., lojas • fornocemoi «s tn*-
lhoret fiador*i di Guanabara. —

R Vol Pátria ]|Ru* do R*s«nd*, 39, sal* 1103.

ALUGA-SE quarlo qrande rnobil
de frente c/ tel. p/ 1 ot# 2 srs
lnf. 46-7211. - Botafogo.

: cont geladeira, roupa tle cama
etc. Baslmar. Barata Ribeiro, 90,
coni._203_. Tels. 36-3822, 36-2972.
AÍLTON aluga aps. mobiliadoi,
1, 2 e 3 quartos. Temporada lon-
ga ou curta. B. Ribeiro, 90, ap.
210. 57-1264 e 57-7599.

ALLÍGO —' Quarto a I ienhor ou
2 rapazes, referência. Vol. da
Pátria, 31-605.
ALÜGA-SE sala, quarto, cozinha,
tanque. Rua Assunção, B7, casa 8
— Botafogo.
ALUGA-SE um quarlo para homens
d Rua Álvaro Ramot, 21, caia A
— Botafogo.
ALUGA-SE apartamento na Rua
Voluntárlos^tda Pátria, ap. 401
n. 264, com 2 quartos, sola e de-
pendência de empregada. Telefone
31-1176 e 37-9277.
ALUGA-SE apartamento sale,
quarto, dependências empregada

Ver Rua Passagem, 14ó, ap.
612 - Tratar Sr. Flávio das 14 às
17 horas - Tel. 38-2757.
ALUGAM-SE quartos e vagas —
Ambiente ótimo. Pensão Parque
Real. Rua São Clemente, 403
Hei. 26-6906 - Botafogo.
ALUGO amplo quarto para mô-
ças que trabalhem fora — Praia
de Bolafogo, 360, ap. 226 - 3.°
bloco.
ALUGA-SE vaga ou quarto a ra-
paz solteiro em casa de família,
Rua Paulino Fernandes, II. — Bo-
tafogo.

ALUGA-SE quarto para solteiro,
mobiliado, cm Botafogo. Rua das
Palmeiras 20.
ALUGA-SE um quarto grande a
um ou dois senhores ou senho
ras que, trabalhem fora, 80 000 -
Tratar pelo tel. 46-0403 — Borges.'Botafogo).

ÃLÜGO apto. na Rua Lauro Mui-
ler, 26, ap. 503—2 talai, 1
quarto e dependências — Chaves
aps. 1007 _ 102 - Tel. 46-6716.
ÃLUGA-SE sala de frenle,. mo-
biliada, cass de família. Run
Palsscndu n.° 310. Tcl. 25J1104.
APARTAMENTO - Praia Botafo-
go, qt„ 3a la conj., banhelrc
kitch. CrS 170 rnil mais condo
mínio. Tel.: 26-9181.

FLAMENGO - Rua Crui lima,
33-101 — Alugo apartamento mo.
biliado, 3 quartos, ar condiciona-
do, 2 banheiras sociais, 2 salas,
cezinha etc. garagem — 37-9415
- CRECI 414.
FLAMENGO - Alug. np. 11 da
Rua Silveira Marlins, 138, e| sa
la _ qt. con|ug., cor. _ banh.
comp. Chaves c| porteiro. Tratar
Aliança Imóveis. Pça. Pio X, 99,
3.» nndar. Tel.- 23-5911.
FIANÇAS — Fornecemos par* ca<

para rapazes. Avenida Mem deU« ,plt. „„-„,. _ s0|u,5o tiSá,_349
RESIDÊNCIA, consultório ou escri
tório. Alg. Alv. Alvim, 33, s!
1 202 - Chav. port. Hotel Rex
- Tratar IGAB. T. Otoni, 72 -
23-1915 - Creci 183 ou p| tel.
36-1892.
RUA GENERAL PEDRA N.o 435
— Aluga-se quartos.
SAÚDE -: Aluga-sc á Av.
rão de Tefé, 107, ampla loja com
gtrau. Ver diariamente no ho-
rário de 7 às 16 horas.
SENADO, 320, alugo ap. 803 de
frente, conj. ver cf porteiro.

ZONA SUL
GLORIA - S. TERESA
.AGiNCIA FEDERAL DE IMOVEIS
«fuga mag. conjugado Rua Mon-
te Alegre 356. 52-4211. Cre
ci 781.
ALUGA-SE um quarto a sr. de
respeito, ladeira da GI4rl« 26.
c. 9. 

ALUGA-SE quarto t duas moças
ou senhora, com todos oi direi-
tos, na Rua Santo Amaro, 51,
«p. 204. Tratar com D. Iracema— Glona.
AlUGA-SE 1 sala com água cor-
rente para casal ou rapazes, ps-de laver . cozinhar. Rua Con-
de laje, 27,

AlUGO quarto, tel. 45-4498, Sr.
José — Glória ap. fam.

ALUGA-SE uma casa 10 — Rua
Aarão Reis, 38 — Santa Teresa.
Tratar no local.

GLÓRIA — Aluga-se à Rua Her-
menegildo de Barros, 8, ap. 510,
ap. conjugado, c) sinteco, todo
pintado. Alug. Cr$ 180 000. Cha-
ves na portaria. Tratar à Rua Mé-
xico, 41, slloia. CIPA SIA. Tel.
22-8441 t 22-8155.

GLORIA - Alugo ap. -fte., sala,
qt._ sep., dep. e telefone. Tiador
idôneo. R. Benjamin Constant,
135, ap. 401. Chavei e informa-
toei c| porteiro.

pida - Av. Rio Branco, 131, «/
403 - 31-0831

FLAMENGO — Aluga-se na Rua
Senador Vergueiro, 218 ap. 1 112,
sala, dois quartos, com sinteco,
lo. locação. Trator na CIVIA. Tel;
52-8166.
FLAMENGO - Aluga-se aparta-
mento por temporada, mobiliado
de luxe, com geladeira, linda
vista para praia, de quarto e sa*
Ia separados, jardim de inverno
e cozinha com área c banheiro.
Avenida Osvaldo Cruz, 90, ap.
905. Chavei na portaria, telefo-
ne 36-7947.
FLAMENGO - Alugamos ap. e|
ou s| mobília, tel., 2 qts., iala,
seleta, coz., banh. em côr, gare-
gem etc, na Rua Marquês de
Abrantes 152, ap. 202. Ver hoje
das 12 às 20 horas e tratar na
Imobiliária Sagres Lida., Largo
da Carioca, 5, salas 401-2. Tele-
fone 42-0072.
FLAMENGO - Alugamos ap. c|
quarlo, cor. e banh. Rua Correia
Dutra, 6B, op. 203. Conlrato 3
anos: 120, 150 e 180 mil. Cha-
ves c| porleiro. Tel. 42-1040. —
Creci 805.
FLAMENGO - Aluga-se o op.
'104, Rua Senador Vergueiro, 266
c| 3 qtos., sl., coz., banh, dep.
empregada, área c' tanque
NCr$ 500,00 mali taxas. Ver ci
porteiro e tratir imob. Góes. R.
Alcindo Guanabara, 24, a. 1214.
Creci 202.

ALUGA-SE voga pGra moça. Praia
de Botofogo n.° 360/221, último
bloco.

AIUGAM-SE aps. ni Rua Volun-
tirlos da Pátria, 416 - Botafo-
go, «m lê. locação, constando 4*
ampla «ala d» jantar, 2*3 c-ran-
dei quartes, cozinha, banheiro so
ciai completo, 1 área d« servi<
(o • dependências d* emprega'
di. Tratar na Avenida Lôbo Jú
nior, 1 672 — Penha Circular -
(Fábrica De Mlllus), no horário das
8 às 16h30m ou pelos telefones
30.7168, 30-1947, 30-6862 • ...
30-6865, com o Dr. Eduardo ou
Srta. Manoelina.
ALUGA-SE à Praia de Botafogo,
356, ap. 321, sala e qt. con]u
gado,_ banheiro e kitchnete, re
cém-píntado, cortinai etc. Aluouel
Cr$ 170 000. Chavei na portaria
cj Sr. David. Tratar à Rua Mexi-
co, 41, slloia. CIPA SIA. Telefo-
nes 22-8441 e 22.8155.
ALUGA-SE ,i Praia de Botofogo,
356, ap. 218, ap. conjugado. Alu-
guel Crí 170 000. Chaves na CIPA
S'A. Ruo México, 41, «Iloja. Tcl.
22-8441 e 22-8155.
ALUGA-SE à Praia de Rotnfogo,
460, ap. 608, ap. conjugado com
móveis e geladeira. Alug. Cr$
250 000. Chaves na CIPA SIA. R.
México, 41, s,'loia. Tel. 22-8441 e
22-8155.
ALUGA-SE ap. 508 à Rua Real
Grandeza, 238, cl 2 quartos, ;s-
Ia, dep. Chaves c! porteiro. 7:a-
tar p| tel. 42-9677.
ALUGO quarto, frente ao mar, 1
ou 2 pessoas respeitáveis. Peço
referência. Férias, temporada ou
definitivo. Tel. 26-3960.
BOTAFOGO - Alugo-sc ep. 1 236
à Praia de Botafogo, 460, cl sl.,
qt., coni., kitch. e banh. Ver no
local. Chaves cl port. n tratar
na Predial Canadense Ltda. Rua
Álvaro Alvim, 21, gr. 1 206|8.
Tel. 22-7808 dat 9 às 17 hcr£s
de segunda a sexta-feira.
BOTAFOGO — Aluga-se uni quar-
to, com duas vagas para rapaz
45 000, em casa de família, com
tel. 26-9760. Travesso Pepe, 20,
¦sob. é transversal à Rua da Paj-
segem.

ALUGAM-SE apartamentos para
temporada curta ou longa, lemos
dezenas de todos tamanhos, al-
guns cj garagem e telefone, mo-
biliados c| todos pertences de co-
pa e cozinha, temos -emprega-
da para limpeza semanal. Basllio
& Cia. — Rua Barata Ribeiro, 87,
sala 202. Tel. 37-1133.
ALUGA-SE ap. mob. sola e quar-
to aep. todo conforto. Temp.
curta ou longa. Rua 5 de Julho,
367 ap. 501. Chave porteiro. Tra-
tar tel. 27-7458.
ÃLÜGAM-SE apt. mobiliados pl
temporada, longa ou curta —
ADM. BOLÍVAR - Av. Copa»,
bani n. *05 - sal. 1 004. T.l.
36-5565.

ALUGA-SE um quarto de frenie
ricamente mobiliado em crua de
alto tratamento a um senhor que
trabalha fora, de fino trato
ums rnôça independente — Av.
Copacobona, 308, a?. 602.

ALUGO p| turistea ap. (luxo),
melhor ponlo Av. Atlântico, P.
5|ó, 11.0 pav., fte. mar., mobil.
e equip. {gelad. roupas). Ideal
p! lua d» mel. Corte luz das 21
às 23 Iu. Ambiente ótimo, lnf.:
57-8815.
AlUGO de frente ap. 40Ü. Av,
Copacabana, 656, pint. óleo, sin.
teco, cf cala, salela, varanda, 2
qts., banh., co:., dep. empreg.
c/ 2 qts. NCrS 450,00 _ toxos.
Chaves porteiro. Tratar tel.
56-1963.
ALUGA-SE pequeno quarto. Din.*
cio Rocho, 26, ap. 701 — Copa-
CFibana.

ALUGO ap. mob., sala * qt. sep.
duas varandas, banh. e coz. 250
mil e taxas, dep. 3 meses. —
Djalma Ulrich, 217. Chavei 401.
ALUGO ~- Temporada curta ou
onga, ap. mob., solas, 2 qts.,

dep. arm. embut., tel. loucos,
irea c/ tonque. Tel. 57-3225.

ALUGO dormitório p/ moças c/
direitos em luxuoso ap., 1 qua-
dra praia, vista mar. Rua Figuei-
redo Magalhães, 108, ap. 1201

Tcl. 37-2197.
APARTAMENTO temporada.- Alu-
go meu luxuoso com telefone,
de frente. Ricamente mob.
belíssima decoração. Tudo nô-
vo, qto. e sala aep. Rua Raul
Pompéia, 152 op. 303, direto
com proprietário.
ALUGA-SE cj ou sem móveis,
ótimo ap. cj sala, quarto iepa<
rados, banh. e cozinha. Rua Fe-
lipe de Oliveira, 17 ap. 502. -
lnf. 22-9711.
ALUGAM-SE apts. p| temporada,
curta e longa a fixo, c( todos
pertences. Vianna. Av. N. S.
Copacabana 731-302.
APARTAMENTO 303. Armoriei
embutidos, frente, sala, dois quar-
tos, dependências. Barata Ribeiro
669. Aluguel 50C mil
ALUGUEI? FIAOOliES? Náo p.ça
favores venha buscar wm bom
fiador proprietário comerciante
para aluguel de casai, aps. ou
lotas. Solução na hora — Viscon
d. d. Piraii, 572, c| 5, das i
at 20 horas, inclusive iáb. • dom.
Em frente a TV Excelsior, Ipan*
ma. 
ALUGA-SE ótimo ap. com qto. e
saia separados, banheiro e cozi'
nha. Ver com o porteiro na Rua
Barata Ribeiro, 450, ap. 309 e
trotar pelo tel. 22-1674.
ALUGA-SE p| temporada ap. 2
quartos, sala, garagem è depen-
déncias completas pj empregada
com moveis o utensílios, — R.
Inhangá n. 39, ap. 1 003.
ALUGA-SE ap. luxo mobiliado,
3 sls„ 3 qts., 2 banhs., sla., alm.
2 qts. emp., garagem. Rua Sá
Ferreira, 115. Chaves cj porteiro,
APARTAMENTO 2 holls., 2 living,
3 qts., garagem, telefone, depen.
dênclas. Copacabana 37-0743.
ALUGA-SE ap„ solo, 2 flts. < de.
pendências. Ver na Leopoldo Mi-
guez, 174/602 - Choves ./ por-
teiro. Tratar Av. Rio Branco, 185/
719 - Tels. 42-0262 e 22-4974,
ALUGA-SE para temporada lon
ga, ap. com móveis d* quartosolo. Tel. 57-5227.
ALUGO ap. mob. com tel., gel.,
garagem, sinteco, nôvo, pintado,
2 salas, 2 quartos, banh. colo-
nial, copa-cozinha, dep. emp

rea grande. Tel. 47-2952.
ALUGO ap. luxo de fino gosto

io melhor ponto, Toneleros, 89,
p. 704, mob. com geladeira,
el., garagem., dois quartos e 2

las, Jel. 36-3157.
ALUGA-Sc uma vaga em ap. de
rap. íolt. Tratar depois das 18* 

ows. R. Barata Ribeiro, n.°
418/1 012.
ALUGA-SE um quarto para um
senhor. Tratar na Rua Gustavo
Sampaio n.o 628, ap. 802 ou pe-' tel. 37-4529 - leme.
ALUGA-SE ap. conjugado grande,
com telefone, geladeira • utensí-
Üos de cozinha. Av. N. S. Co-
pacabana, 861/805. Tel. 42-3330.
ALUGA-SE ap. Av. Atlântica n.°
734/1 102 — 3 quartos, duai sa-
Ias,, telefona, garagem e dep. de
ompregada, finamente mobiliado,
utensílios de cozinha • máq. de
lavar. Tel. 42-3330.
ALUGA-SE ap. frente, sala, três

ALUGÃ-5É quarto oara senhoi
que trabalha fora, único inqui íi-
no. Pedam-ae referência?. R. Fer-
nando Mendes — Posto 3. Inform.
el. 57-3576.
AlUGO duos vaga; _/ môçns _/
refeiçõe>, variada 150 mil. Minis-
tro Viveiros de Ca3tra, 71, ap.
503. Favor nao perguntar ao por-
teiro.
ALUGA-SE ap. 303 Av. Rainha
Elizabeth, 650, snla, 3 quartos,
2 banheiros, armários, garaqem,
dep. emo. NCr$ 580 . toxos.
Chaves Emp. Fernando e trat.
G. V. DE SOUSA - IMOVEIS -
Teli.; 22-Í408 e 54.0630. Praca
Floriono, 19, t.1 63 - CRECI
1 115. '

COPACABANA - Aluga-se ap.
501, rua Djolmo Ulrich, 23: hsll,
7 salas grande;, 2 corredores,
jardim inv. c] piso mármore, 3
qtos,, copa, coz., área c| tan-
qut, dep. emp. garagem. ¦ Cha-
vei cj porteiro. Tratar lowndes
Sona. Prós Vargas, 290. Telefo-
ne 23.9525. Creci. 504.
COPACABANA - Rua Siqueira
Campos, 242 — alugam-«e ape.
c| sala, saleta, 3 quartos e da-
pendências. Chave* no ap. 301.
Tratar na Predial Bruno Ltda. —
Rua do Ouvidor, 169, 5.°, saio
514. TehJ3-6360.
COPACABANA - Aluga-se op
408 nu Rua Figuflirsdo de Ma-
galhães, 219 composto dc sala e
quarto conjugado, kitchnete e
banheiro. Chaves com o portei-
ro. Tratar em Cordeiro Guerra &
Cia. Ltds. nr, Av. Rio Branco, 173
-Jj^ondar. TeU 31-1895.
COPACABANA - Aluga-se pírs
residência ou comércio 6p. 811
Av. Copacabana, 79ó, coniugado
e| kilch e banheiro, chaves c!
porteiro Geroldo — Trot. 30-6429
— Samuel.

POSTO 6 - Aluga-se, de 4 a 6
meses, mobiliado, cj eala, qt,, va-
rand*;, cozinha, bsnheiro. Tem yo-
ladeirn, 'louças 

etc. NCr$ 200,00
e mais taxas, Ver de 15 àa 19
horas, à Rua Joaquim Nabuco,
189, op. 307. ¦

PÔ3ÍO 4 1J2 - Al. ap. têmpora-
ds, ealela, sala, 2 qts., deps.,
mobili&do, afapRlatio, irente. NCr$
500,00. Tel. 36-7885.

senhor com referências NCr$ .
50.C0. Rua Joaquim Palhares n.'
693 -_ Praca da Bandeira.
ALUGA-SE

ALUGO sp. 405, Rua Joõo AÍ
fredo, 50, c/ 2 quartos _ rj.r,t„.
dênclas. 250 novos cruzeiros —
Chaves portaria.
COM FIADOR oul mês em'de-
posito, C0S31 - api., ê partir dí
NCrí 150, 180, 200, 230, 250 e
300. Inís: 38-4031 ou 32-5855 -
Tratar n. Ruo Miguel Couto, 27,
saio 403 (7 ès 19 horas) - Cr--
cl 743, Esticlo, Tiiuca, Vilã,
Grajau e Lins.
CATUMBI 

~_ 
Aluga-se ap. de

frenle, saTa, 2 qt:., v.-.ronda, co-.,
Danh. torhpl.. área tanq., tbes.
comps. de empr. Rus Eliseu Vis.
conti, S op. 201. Chaves no e-.\
}.91___
CATUMBI - AlugãTe cosa 2
qts., saio, bnnh, dc cer e oe
emp.-, ccz., gronds qulntol, vo-
randa s garagem, Rua Navarro,
15. Chaves Rua Eliseu Visconti,

18 ao. 103. Tp!. ?3-263Japartamento (umh^v.-, ., .
por antl.-.r) na Rua General Jo- PENSIONATO - Aconlodaçêes pl
_i Crirtino n. 114, op. 201 com m<J5a» - 

.Rua _Haddocl< Lobo, 37
3 quarto;, iala, varanda
miiis dependências, Trntar
Campo de São Cristóvão
81.
ALUGA-SE quarto para casal,
pode lavar e cozinh&r. Rua do
Matoso, MT, Praça da Bandeira.

,U.|- Tel.t 28-8509. _
QUARTO _ cozinha, 100 mll, um

adiantado. Rua Sto. Alexcn.
drin.i, 343, c| 3.
QUARTOS, alugo a pessoas d«
respeito, ambiente fomilior e sos-
Le?Í.cicL_?.u_'L.D_r-_s,',lí™P.i. 81-
QUARTO — Alusa-se gde. fteTT
3 jrmeis;, mobi!., 1, 2 ou 3 ra-
pazes - HC.-J 35 COO coda. Rui

ALUGA-SE np. de kit., Ruo Mo-
toso,_]09L Pco. Bandeira.
RUA VISCONDE DE ITAMARATI,. ...
77 ap. 104 - Solo, 2 itmriai C°™a Bonfim, 696 - 46-472L
banh., coz., dep. emp., áreo c/IRUA SÃO VICENTE, 45 ap. 202

COPACABANA - Aluga-se um
quarto na q-*adra da praia, para
uni senhor, 50 mil. Tel. 36-5633.
COPACABANA - Aluga vogas

um quarto independente a
moça que trabalhe fora, Tele-"onar 

para 45-1490.

COPACABANA - Mobiliodo -
Alug. Av. N. S. Copacabana,
99 op. 402, c| 2 solos, 2 qto..
banheiro compl., coz., Area c'
tanque, dep. empreg., garagem.
Chaves cl porteiro. Tratar Alian-
ça Imóveis. Pco. Pio X, 99. 3.°
andar. Tel.t 23-5911.
COPACABANA - Alug. ap. conj.
banh. e kitch. Rua Júlio d* Cas-
tl Ihos, 33 ap. 922. Chaves com
porteiro. Tratar Alinnçs Imóveis
Pco. Pio X, 99, 3.0 ondor. Tel.;
23-5911.

POSTO DOIS - Quarto-:, mobs,
eu não, um s/m 80 rnil, outro
i/m 150 mü, alugo a psjio-a'.
que trabalhem forn. Te!. 52-0283
das 12 às 18 horas.
PASSA-SE ap. mobiliado, Copa
cabana, centuoado. Tratar tel
47-5161 - S. .Moacir.
FÒ5TO ó — Aluga-se o ap. n.
1 203 do Ruo Xavier da Silveira,
n. 40, coni 3 quartos, nlt) de-
pendências ¦empregada, mobilia'
río, cr condicionado. Vsr das 9
às 16 horas. Tel. 42-5251.

QUARTO — Copacabana, alugs-se
I grande, mobiliado, somente n
moça ou senhora. Preço 100 mil.
Rua H. Gouveia. Tel. 26-0237,
Sr. Nei.
QUARTO - Aluga-se mobiliodo
pa-fla casal ou duas senhora»,
frente p/ praia. Av. Copacaba'

6, ap. 101.
QUARTO — Alugo * cloíi rapa-
zes, 200,000, quadra da praia.
Tel. 57-2326.

COPACABANA - Aluga-se um
grande quarto a 1 ou 2 rapazes.
Ladeira dss Tabajaras, 209.
COPACABANA - Aluga-se coi
fortável ap. Rua Leopoldo MI-
guez, 107, op. 606 — Tel.: .
23-4874 - Sr. Pinto.

ALUGUEL — Fiador para casas,
aps. • talas. Fornsccmoi irre<
cusüvel, proprietário de gabar!-
to, credenciado p/ bancos. Temos
documentação à disposição. Nio
cobramos taxa. Tel.: 23.8980.
ALUGO qt. pequeno - CrS ..
70 000. Trolor teierone 57-3151
— Copacabana.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
em casa de família para dois
rapazes — Av. Copocobana,
1110, op. 304.
ATENÇÃO; moço solt. Aluga-se
quarto 1 m8ç« de família que
trabalhe fora. Roul Pompéia,
1951912.

COPACABANA - Aluga-se ap
frente, qt. e sala separ^os, co-
zinha, banheiro. Barata Ribeiro,
811, ap. 504. Ver direto no ap
COPACABANA - Alugo-se o ap.
1 117 da R. Felipe de Oliveira,
4 — Chaves no local. Telefone
43-6512 - CRECI 748.
COPACABANA - Posto 6 - Aiu-
ga-se excepcional apartamento, 4
quartos, 3 salas, 2 quartos em-
pregadas, 2 banheiros sociais, ga-
ragem etc. Rua Conselheiro La-
faiete, 83, ap, 301. Chaves com
porteiro.

ALUGA-SE um quarto mobiliado
a pessoa que trabalhe fora. Ave
nida Princesa Isabel, 346, casa 5
ALUGA-SE .-parlamento 1 015 _
Rua Barata Ribeiro, 2C0. Ver cha
ves no I 012. Prejo 200 mil, mai:
taxa?. Findor ou deposito. Tel.
57-0835.
ALUGAM-SE vagas pnra rapazes.
Avenida Copacabana, 1 246, ap,
202
ALÜGA-SE quarto mobiliado, com
direito à cozinha, a moças aue
trabalhem fora. Rua Dias da Ro.
cha, 27, 4." andar, ap. 55.

ALUGA.SE 1 qto. mob., 70 mil
e I vaga 60 mil, a moças trab.
fora. Rua Siqueira Campos n. 43-
1 110. Elevador I. esq. da por-
taria.
ALUGÃ-SE ótimo quarto mob. e'
tel., ao lade do luxor Hotel, na
Av. Atlântica, a 1 ou 2 pessoas
- 57-8349.

AVENIDA ATLÂNTICA, 2 536
Bp. 104, mobiliado, nôvo, alugo
ou vendo,
diante.

no local 10 horas em

COPACABANA - Sá Ferreira, n
'215, ap. frente, quarto, saleta, |
inverno, kitch, banh. 200 mil.
Tel. 56-1160.

ALUGA.SE - Rua Bolivar 54, uq.
Copj, grupei 694 . 605 d. fren-
I., sala, qt., kit., banho. V.r no
local d.sd. 15 h. T.I.: 47-4012.
ALUGO ótimo quarto, bem mobi-
liado, para I ou 2 rapazes de res-
peito. Rua Bolívar, 35, Bp. 701.
ALUGO ótimo quarto para rapa-
zes. Rua Bolívar, 35, op. 703.
ALUGA-SE I quarto para moça
que trabalhe fora. Av. Copaca-
bana, 1017, ap. 802.
ALUGA-SE ¦-'agn a moça que tra-
balhe fora. Av. Copacabana, 796,
ap. 210. Tel. 57-3593.
ALUGA-SE ap. sala dupla, quar-
to, banheiro e cozinho, Mobilia-
do. Contrato 13 meses. 37-4641.
Creci 971.
ALÜGA-SE quarto grande para
moças que trabalhem fora. Pre-
ço a combinar. Rua Barão de
Ipanema, 63, ap. 1003. Junto à
Colombo. Copacabana.
AlUGA-SE - Av. Atlântica, ap.
finamente mobiliado, 2 quartot,
2 salões e demais dependências,
frente_p; mar. Tratar_j46-7690.
BONS FIADORES: Of.raco para

quartos, dependências. Rua AsitSjcluguéis em toda » Guanabara.
Brasil, 96/601 — Copacabana — Rua Alcindo Guanabara, 24, t/
fr-s-.ít .-.-r'r-ir.-. Iiii I_ _r*t_m__._____.'M__ T.l . AH 1X4.YChaves perteiro 702 - Cin.lindii. T.l.i 42-26*7.

COPACABANA - KAIC aluga
frente o ap. 301 da Rua Slquei-
ra Campos n. 243 cj hall, si., 2
qts,, cor., banh., 2 varandas, wc
empreg., irea cj tanque. Chaves
cí porteiro. Tratnr nn Rua do Car-
mo, 27-A. Tel. 32-1774 - CRECI
283.
COPACABANA - KAIC aluga o
ap. 503 de Rub Cinco de Julho n.
63, cl si., 3 qts., coz., banh., dep.
compl. empreg., área c| t/inque.
Chaves cj porteiro. Tratar na Rua
do Carmo, 27-A. Tel. 32-1774 -
CRECI 283.
COPACABANA - KAIC aluga na
Rua Felipe de Oliveira n. 17 o ap.
1001 c| il., 2 qts., coz., banh.,
dep. compl. empreg., área cj
tanque. Chaves cj porteiro. Tra*
tar na Rua do Carmo, 27-A. —
Tel. 32-1774 - CRECI 283.
COPACABANA - KAIC alugo na
Av. Copacabana n. 945 o ap. 704
c sl.-qt. conj., banh. e kitch. —
Chaves c| porteiro. Tratar na Rua
do Carmo, 27-A. Tel. 32-1774 -
CRECI 283.

QUARTOS - Alugam-se 2 ótimos
a scnhore3 de responsabilidade
que trnbnihem fora, 1 quarto pe-
queno com entroda independen-

e outro, grande, mobiliado,
com café. Marcar hora — Tel.
36-4280. '
RUÃ DOMINGOS FERRllCA, 236
ap. 1 007 — Sala, quarío, Jar-
dim inverno, banh., cor. Cha-
ves c| porleiro. Administradora
Nacional, Av. Pres. Antônio Car-
let, 615, 2° pav. Tel.: 42-1314.
RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 133
— AlugK-se ap. qis., sl. jepara-
da, banh. cl box, depend. só re-
sidência.

tanque. Chaves cl porteiro. Ad-
minlstradora Nacional, Av. Pres
Antônio Cario?, 615, 2.° psv. —
Ti'-_'!''J?-W- __
SÃO CfiSTÒVAÒ - Aluga
la, 2 qír., benh., coz., dep. de
emp., «rea ci trinque. R. Sano
dor Alencar, 19, ap. 204. Tratar
tel. 52-8166.
SÃO CRISTÓVÃO - AÍúVá-se ap.
101 ds Rua Coronel Brandão, 28
ap. tipo caja c| 3 qt;., 1 sala,
dependa, de empreg., banheiro
completo, varanda, terrsço em
cerâmica, Chaves no ap. 5-102
ri» 10 às 16 iiorní. Trotar Tel.:
22-2838.
SOBRADO - Alugo-s» ou 2 so-
Ias grandes, junto ò Prü;a da
Bandeira. Rua Súo Cristóvão n.
49, l.o andar.
SÃO CRISTOVÃO_ - Alugo-se ap.
quem comprar móveis. Pou:o uao.
Barato. Rus General Bruce, 445 —
Chavei porteiro Nilton.

— Frente, sala, 3 quarto!, bonh.,
cor., dep. emp., érea com tan-
que. Chaves no ap. 102. Admi.
niükadc.rfi Macwnal, Av. Pres.
Anlónlo Cr.dos, 615, 2.° pav.
Tel. 42-1314.
SÁEMZ PENA - Alugam-se qüJí
tos o preces módicos. Av. Mo.

651, sob. Tratar des S
it 12 h.
SAENZ PENA - Aluga-se apt.
sala grande, 2 quartos grandes,
copa, cozinha, dep, de empr:*
çadn completa * v^ge na gara-
gem — Ver na Rua Barão de
Pirasiinuntja, 7, ap. 204 — Cha-
vêâ com zelador — Iní. lelefone
54-1551.
TIJÜCÃ — R. Uruguai, ap. 1 qti,,
sala, dep. empreg., 2 banhs., 29
cruis. novos, l| fiador. Resolve
na hora. Av. Rio Branco, 185 ||
1B19 - 32-2503.
TIJUCA — Alugamos ò Ru;i Cc-n*
de de Bonfim, 555, ap. 80-1 ej

-i,. r<_n-~-"\.i-,r\ >-. ~ —ihall, ealete, sala, 2 qts., banh,,SaO CRISTÓVÃO - Alugo gran- cor. ' £,$'320000de terreno murado. Rua Ferre Ir» . Cn(lV(!', po,^lrop. Iratar avlAAraúio, 14, servmdopj depó»lto|. Trv_ Ouvidor, 17, 4.° and. Tel.ou guarda carros. Teí. 52-9052
- CRECI 835.

TIJUCA - R. COMPRIDO
ALUGA-SE quarto para casal si
filhos com direito a lavar e co-
zinhar — Rua Alfr-do Pinte, 17
— Tijuca. _
ALUGOi 1 sola de Í;éntè7~cãtãi
sem filho, I mês depósito. Be-
ríio Itapagipe 90. AViriens. Alu-
guel 1Í0C00.

RUA MAESTRO FRANCISCO BRA-
GA, 546, ap. 102, e| sola, 2
qts., banheiro compl., cozinha,
irea c/ tanque e depend. empre-
gado. Aluguel NCr$ 450,00 —
Chaves c/ porteiro Benício,
SÓCIO — Apartamento próximo
do Castelinho. Rua Sousa Lima,
3631606. — Posto 6, ou telefone
22-8482, à noite, com Roberto.

AtUGA-SE apartamento c/ quar
to e sala conjugados em edifício
de luxo, de frente para o
Contrato c/ fiador. Ver e Iratar
na Rua Conde de Bonfim. 59.
ALUGA-SE uma grande sala In
dependente na Rua Miguel dí
Resende, 399 em Catumbi - Tol'2-0633. - D. Maruga.
ALUGA-SE ap. conj. di fundos,
cem luz e gai, com área còm
tanque. — Ver chaves por favor
no ap. 301 da Rua Cândido ds
Oliveira, 52. Tratar Rua Heddock
^ffi.?' ?.?rP~. ArnérTco.  
AlUGA-SE casa com 3 quarto»,
saio, copa, corinha e banheiro
completo. Rua Santa Alexandrina
457, térreo, Rio Comprido. Ver
no local. Trotar 22-4387. Dawid.

52-8166.
TIJUCA — Quartos, alugam-se óti-
mos a partir de 25 mil. Pode
levar s cor. h Rua Uruguai, 299
-*__ Exige-se deç6:ilo.
TIJUCA - Aluga-se ap. 301 d»
R. José Higino, 373 e| 3 qts..
sl., jardim inv., dep. empr. Tra-
lar no Banco Auxiliar tia Pro»
dução S.A. — Trov. Ouvidor,
12. Tel. 52-2220,
TIJUCA — Rua São Francisco Xa-
vier, 352, op. 503. Alupa-se, _

jq. 2 sis. tíèp. e garaqem. Ver
com porteiro e tratar no Copei.
Av. Franklin Rccrevelt, 23, sale
607. Tel, 32-645J. - Aluouel
NCrS 400,00.

ALUGA-Sc um quarto, I ou dois
SENHORA com apto. mobiliado rapazes. R. Desembargador Irldro,

TIJUCA — Alugo ap. sala, quar-
to, banh.,- coz. e área. Ver na
Travessa Américo Oliveira n. 104,
ap. 302. Chave; no ap. 202. —
Tratar ttl.' 54-2305.
TIJUCA — Alugo quarto indepen-
dente c[ pin a senhora só ou
guardar moveis. P. 100 mil, tel.
347093;
TIJUCA - Soens Pona - Alu-
ga-ie qt. e iala separados -
Ver no R. Baltazar Lisboa, 47,
np. 402 - Esquino de Pereira
Nunes, 65 — Trntar Riópolis —.
Avenida Rio Branco, 277 — 8.°
andar.

procura outra para dividir despe-
so ò baso CrS 150 000 — Tel.:
26-7431 - Copaccbona.
SENHORA aluga em seu apt. am-
pio quarto mob. c/ tel. condução
a porta, perto da praia exclusiva-
mente a quem trabalhe fora —
lnf. 57-5832.
TEMPORADA - Alugam-se «pts.
quarto, sala sep. cu 2 quarVos e
sala c/ tel. mobiliado, roupa dfl
cama e todos utensílios — Tel.:
37-4330 - EOINA.
TÉRREO 90 m2, ótimo poro «cri-
tório ou comírcio. Alugo — Ver
tt tralar portaria. Barata Ribeiro,
435.
TEMPORADA - Copacabana
Perto praia, qt., sala sepr.,
leta e dependenciai, 1 ap., 350
mil, outro 450 mil mensal
Tel. 57-6102.

Tiiu:
ALUGO sala com entrada inde*
pendente, com moveir, pensáo -e
água corrente. Av. Paulo Fron*
tin, 467-A.
ALUGO confortável quarto para
unfá senhora aposentada com to-
dos dirieitos. Rua Visconde Cabo
Frio, 26.

TIJUCA - Alug. ap. ci sala, 2
qtt., coz., área cl tanque, dep.
empreg., banh. comp. nò Rua
Uruguai, 123 ap. 202. Chaves
no ap. 201. Trafar Aliança Imó-
veis. Pco. Pio X, 99, 3.° andar.
Tel. 23-5911.

ALUGA-SE — Uni quarto o*ra r.
solteiro ou casai sem filho na,.,
Rua Clóvis Beviláqua n. 311. Tra-iT,JUCA
tar no local.

TIJUCA — Quarto, aluga-íe *
casal, p. lavar, coz., 85 mil.
Ambiente familiar. Rua do OÍI-
po, 210, das 12 às 17 horos.

C.-.sa — Aluga-se um»,
de dois pavimentos, com 2 salas

.,,,„..,. I* 3 quartos e demois dependên.
ALUGA-SE quorto cata. d« rami Ha, e!8e n„ Rua p,0f!J!or Gabiio
Rua_ Prttidenta Barroso, 42 c| 15;3ó3. v»r no local e tratar na Av.

TEMPORADA - Aluga-se quarto,
esquina Av. Atlântica, mob. pa-
ra 3 moças - Tel. 57-4735.

TEMPORADA - COPACABANA.
Em aps. mobiliados junto h

praia. Preços a partir de CrS
6 500 diária. Ver e trotar diri.
tamente no local. Rua Gustavo
Sampaio n. 854 — TeL: ...
37-4799.

CONJUGADO EXCEPCIONAL -
Alugo à Rua Raul Pompéia n. 201

p. 302, depósito 3 meses, alu-
guel NCrJ 160. Ver c- porteiro.
Trotar 57-3220.

COPACABANA - Alugo ótimo
ap. finamente mobiliado com ge*
ladeira,'telefone, etc. a casal com
direito a serviço de hotel. Alu-
guel 300 000 e condomínio. Para
ver telefonar pj 37-7492, somen-
te das 13 St 16 horos.

Alug., na R.... . . ]COPACABANA
Bolivor, 154, op. 907, 1,
q., separado, banh. e coz. NCr$
260,00 mais encargoi legais. -
Chaves c[ porteiro. Imobiliária
Lemos Lio»., Av. Nilo Pecanha,
26, sala 702 - Paulino. 42-9506
ou 22-2483.
COPACABANA - Aluga-se ap.
803, Roul Pompéio, 152, de fren-
te, próxima praia, q. s. sep.,
vazio, 6 meses a um ano 250

taxas. Chave c| porteiro. —
Tratar 57-8825.
COPACABANA - KAIC aluga de
frente o ap. 402 nn Praça eugé-
nio Jardim n. 39 c' s!., 3 qt!.,
coz., 2 banhs., varanda, oep.
comp!. empreg., área cj tanque.
Chave; cl perteiro. Trptar ne Rua
do Carmo, 27-A. Tel. 32-1774 -
CRECI 283.

TEMPORADA — Alugo meu apto.
mobiliado parto-praia, frente —
No local ou com porteiro. Rur
Barata Ribeiro, 450, ap. 701._
TEMPORADA — Aluga-sa oporta
mento mobiliado — Leme — Av.
Atlântica. Tel. 47-7411.
TRAVESSA GUIMARÃES NATAL,
13'3C4 — Aluga-se um quarto pa
ra moças.
VAGA de garagem em Cou.ícsóa-
na — Aluaa-se na -esq. d* Sta.
Clara e Barata Ribeiro edifício
Nobre de Santa Clara. Ver com
o China. Tratar Av. 13 de Maio,
23, 18.0 anjar, la|a ] 822. Tol.
22-6300. 40,00.
VAGAS a moças, alugo quarfo
Indepedente, 45 mil cada, condu-
Çao à porta. Rua Gustavo Sam-
paio, 528, ap. 801. Leme.

IPANEMA - LEBLON
ALUGA-SE temporada — Aparta-
mento mobiliado, quarto c sala
separados, cozinha, banh. com-
pleto, quarto e banheiro empre-
gada. Ataulfo de Paiva, 209, ap.
406. Chaves com o porteiro.
AVENIDA VISCONDE DE ALBU-
QUERQUE, 1 274 api. 104 e
303 — 3 quartos, satã, etc. CrS
30O 000. Chavei e! porteiro. —
Administradora Nacional, — Av.
Pres. Antônio Carlos, 615, 2.°
pav. Tal. £2.1314.
ALUGA-SE quarto a moça ou ie-
nhora que trabalhe fora. Trat.
::m Edith — Henrique Dumont,
126, ap. 301.

— Catumbi.

ALUGO quarto granda a caiai
sem filhos) pode lavar, cozinhar,
com depósito. Rua Conde Bon
fim, 845 - Muda.
ALUGO bom quarto cf móveis,
a senhor idôneo ou 2 rapazes
— R. Uruguai, 530-A cj 3 —
Tijuca. /
ALÜGA-SE um ao', conj. na Pra<
ça Saenr Pena, com móveis ou
sem. Tratar R. General Espirito
Santo, 181 — Tiiuca. 
ALUGA-SE ou vende-se casa lajo,
varanda, 3 qts., sl., cor., foqãn
gás, banh. comp., área — NCrS
260,00. R. Cândido Oliveira, 93
cl 7 - R. Comprido. Tel. 48-8241.

ALUGA-SE um quarto para um
rasai cu dusj móess. R. (Iarão
Itapagipe, 379, c/ -VII - 201 -
Tijuca.
APALACETADA residência família
de respeito oferece quarto a pes-
foas distintas. Ambiente seleto,
mesa cíe l.a ordem.' Run Araújo
Pena, 58 -28-5533.

ALUGÀ-SE - Rua Des. Isidro 
'n.

29 ap. 303, pj 250 000 mensois,
cj sala, qt. e depd3. Visita do-
mingos de 9 às 12 ou horário a
combinar pelo tet.: 3-1-7407. Tra-
tar Trav. 

"oo 
Paço_n.°_2_3^! 301.

ÀLÜGÕ — Ótimo ap. todo Irente
2 qts., saía, área, dep. comp. R.
Conde Bonfim 63. Tratar Lecec
tel.t 52-1788.
ALUGAM-SE apartamentos saláo,
3 quartos, 2 banheiros sociais,
copa, cezinha, dependência de
empregada completa e varanda.
Outro apartamento com 2 quar-
tos, sala, um banheiro social, co-
zinha e dependências de empre-
gada. Ver e tratar na Av. Edi-
son Passos, 15 — Usina da TI-
iuca.
ALUGA-SE uma vaga p/ moca
que trab. fora, com meia pensão
e móveis, é casa de fam. Pe-
dem-se refs. 60 mil. Barão de
Mesquita. Tel. 58-9764.
ALUGO gde. sobrado composto
de 9 pecas, gde. coz. e gde. ba-
nheiro, fartura de igua c] fia-
dor p; moradia, indústria cu c-v

ércío. Aristides Lôbo, 128. Tel.
32-0111 - Sr. Antônio.

Rie Branco. 39, U.o andar, sl
1 109. Tel. 23-3938 com Marco».
TIJUCA — A!'jga-;e ap. ,Iuxo, te-
do de frente, 3 qt;., ualão, 2
banhs. sociais", depend. empreg.,
garagem. NCrS 450,C0 e encar.
gos. R. Ccnde de Bonfim, 927,
ap. 301, com relador. Telefone
48-3795.
TIJUCA — Rua Barão de Mesquita,.
424, aluga-3e um ap. Ver no
local. Tratar com o proprietário:
Rua Beneditinos, 10, sj loja.
TIJUCA — Aluga-se a 100 metros
dr Praca Saens Pena por Crt ....
250 000, ap. pequeno mobiliado
à Rua Camarogibe, 9, ap. 70ó —
Ver com o porteiro e tratar com
D. Lívia à Rua da Guit.inda, 19,
sala 313.
TIJUCA - KAIC alugo no Rua"
Camaraglbe n. 9 o ap. 218 c| sl-
qt. conj., benh. e kitch. Chave»
cl porteira. Tratar na Rua do Car-
no, 27-A. Tel. 32-1774 - CRECI
283^
TIJÜCÀ — Aluga-se ótima ca?a*
na R. Carvalho Alvim, 231, c! 6,
c| sala, 2 qts., cor., banh., varan-
ds. Tôde pintada de nova e com
sinteco. Chaves pj favor na essa
1. Tratar: Predial Palermo Ltda.,
R. Senador Dantas. 117 i! 905 —
Tel.: 52-4325 - CRECI 455.
TIJUCA — Alugo ótimo qt. pe«
quenc, Ind. p! pe:ioa sé, preço
75. Ver R. Conselheiro Zenha.
84^61^34^4943^
TIJUCA — Aps. térreo, prédio 3*
andares, 3 quartos, 2 áreas, sala,
cozinha e banheiro amplo. R. Gen.
Espírito Santo Cardoso, 400, ea,
102 - Aluguel NCrS 400,00 -
Veia hoie de 12 às 15h.
TIJUCA - Alugo-se o »p.. 401
da R. Dezoito de Outubro, 328,
c! sala, 2 qts. c demais depen-
déncias. Chaves cl porteiro e tre«
tar na Av. Rio Branco, 15ó, sa-
Ia 1 714. Tel. 52-5917 (12 às
18 horas).
TIJUCA — Rua Barão de Mesquita,
424, aluga-se um ap. Ver no
Iccal. Tratar com o proprietário:
Rua Beneditinos, 10, sfjoja.
TIJUCA — Aluga-se um quarta
bom. a casal distinto. Ruo Mari.
Amalia n. 630.
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ALUGUEIS? — Airaniamos talas,
Up_. loja. • fornecemos oi rn.lt.o-
ros fiadores d> Guanabara. Rua

jdo .Resende, 39,nl» 1103,

IALUGA-SE um ep, pequeno, sa-'!_, 
querto, cozinha, _r_h, be-

nheiro, nn Rua Dr. Garnier
811 - fundai.

O LEBLON - qto. e sale
coni. banh. e kit c/ c.rti-
nas. Timóteo da Costa, 5J1
ap. 107. HOS 210,00. I" .
ves c/ porleiro,

O COPACABANA - c/ sl„
3 q., 2 b., cor., área c/
tanq.; e dep. empreq. Rua
Leopoldo Migue:, 28/1C02.
Chaves _/ porteiro — NCrJ
577,50.

_ COPACABANA - sala e
quarlo canj., bonheiro e co-
zinha. Ruí. Décio Vilnres,
300/402. Chaves c/ portei-
ro. - NCr$ 210;00.

O COPACABANA - pnra
comércio sala e banheiro.
Ru» Sto. Clara, 33 saia 816,
Ci.avs. c/ porteiro — NCrJ.
160.00.

• COPACABANA - sala,
2 í|t.s., banheiro, cot., área
c/ tanque. Av. N. S. de
Cop., 1079 ap. 203. Chaves

no ap. 202 - NCrS 320,00.

A COPACABANA - Qto.
sl. sep., b., c, èree c/ lan-
que e b. empreg. — Rus Siq.
Campo:, 282/1002 - Chaves
com porteiro - NCrS 230,00.

O FLAMENGO - Qto. ll.
erinj., b. e kífch. Run Pedro
Américo, 16Ó Bloco "D", np.
107. Chaves C/ porteiro —
NCrS 130,00.

C FLAMENGO - Qto. sl.
conj., b. e kitch. Run 2 de
Dezembro, 73/102; Chaves c/
porteiro — NCrS 2-10,00.

COPACABANA - Qto.
s". échiV. b. e cc:. — Ruí. Fe-
iipe de Oliveira, 4/3)1. Cha-
ves c/ porteiro — NCr$ ....
210„00.

COPACABANA - S!„ 3
qís., 2 b., co7., _re. c/ tan-
que e dep. empreg., gara-
gem — Av. Rainha íUia-
beth, 650-402. Chaves c/
porteiro. - NCr$ 577,50.

BOTAFOGO - Sl. e qto.
.. .Ç?oi„. b. <s kitch.. Chaves c/

porteiro. — Rua Conde de
Iraiá, 619/306. NCrS 210,00.

« CATETE - SÍ., 3 qts., b'„
co», Ruo Sto. Amaro, S.'BC4' ~ Chave, c/ porteiro —
NCrS 300,03.

O BOTAFOGO — mar,_ão
nzhrc, luxuosa, 3 pav., 26
peças e jardim — NCrS ....
5 230,00.

ANCHIETA — Aluno ótima cosa
tala, quarto, cozinha, -irea, bo-
nheiro _ quintal. Rua Cardoso dí
C-ttro 101. .

(ALUGA-SE ap. nt Av. Amaro
Cavalcanti, 923, c/ sala, 3 qts.,
coi., bnnh., érea c/ tanque.
Tralar APSA — Tv. Ouvidor, 32
- 2.0 de 12 ._ 17h - Tel.
52-5007.

ENGENHO DE DENTRO - Alu-
go quarto para vapsz na Rua
Dr._ Bulllóss n. 299.

ENGENHO .DE DENTRO - Alug;.-
ae caia com qunrto, Bfll-, cozi-
..ha, banheiro, tanqu_ _ quintal,
íi Rua Adolfo Bergamini, n. 370,
cl 4. Chaves no c| 1. fretar tel.
52-9498.

¦ Vicente Carvalho
101. Alugo com

ialn, qto., cozinho, banheiro,
área de terviço. A_..rc.r visita
pelo tel. 26-3014, Sr. João, e
tratar nh Ruh Gonçalves Dias 85,
2.°, das 13 às .18 horaa;

Rus

ALUGA-SE 1 aparlamento tipo ca-j VAZ LOBO
ss, com .bIb, 2 quarto*., cozinha nfi 709, ap
t demais d .pendência.. Rua Ar-
mando Gcdoi, 60 — Bonsucono.
ALÜGA-SE quorto, cala, cozinha,
bonheiro. Rua Deliina Enis, 413

Circular tia Penha. — 
VICENTE DE CARVALHO
Cambuci do Vale, 209 - Alu

ENGENHO MOVO VKAI^.Iufla 5-*™ 6, fundos. Horário 9 às 
f™«- £°™< .£ 

%,$'a Rua. Álvaro n.31, UM.e| 3 12 horas,.;. ___ lff c,$ 160<C00. Po[,9_
talões, iardim de inv., quintal, 2 AL_GA-$E casa _| qt., deps. Rua vi5i,at|„.. Administradora Nacio

i 4 qls., copa-coz., 2 banhs. n d_ AtJÔ!t0. 19 _ R5moj _ Jel. „,, Av. pres. Antônio Cario:
sociais, 2'. varandas, _r>. compl. 25.1954, 22-3994. 615 2" pev. Tel.: 42-1314,

4_T___T_S liSTTrrt.r™^SSD_praoi}- „m; -Jm.-y|«NTE CARVALHO-,-Alugt,,.
- ..i*._ ..¦_,_.. \_ Junto âo c!„gma jíe Jos.. -———

ALUGO ótima loja e grande_ so-
brado, junto ou sep.rado, faço
conírato de . cu 7 anos a com-
binar — Ver domingo das 9 à_
12 hora. na Rua Joaquim Pilha-
res n. 31.

AlUGO — Osvaldo Crur., apt.
cirande? e noves. R. Carolina
Machado, 1010, em írente à e_-
i:aç5o.

FIADOR — Para cv», *p*rt_ mon-
tes • tolas, itrecusav».., temos
proprietário • comeritan.e, Salii- 55-1ÍÍ

So ráoid» »m 24 hores. — Av. ALUGA-SS op., 2 qt.

AlUGA-SE I quarto e 1 seieta
ns Ruo Teci n.° ó - Ramos. I ILHAS

ALUGO ind., casas, aps. do Rccba
a Austin, Triagem _ Caxias, 1
2 qts. dc 50, 70, 90, 1C0 e 130
NCrS ll fiador. R. Lucídio Logo,
138, s' 4, Méier, até 17 horas.

ZONA NORTE
O SÃO CRISTÓVÃO - :a.
leta, sl., 3 qts., bonh,, cor.,
área _/ tanque ¦ a banh.
empreq. Rua Abdon Mila-

noz, 12. Chaves mesma rua
n. 10 c/ 2. NCrS 250,00.

« SÃO CRISTÓVÃO - 2
salas, 2 qts., banh., coz.,
área c/ tanque. Chaves c/2.
NCrí 200,00 — Rua Abdon
Mllanei, 10, c/ 1.

O ENG. NOVO - st.> 3
qtos., b., co_., área cem
tanque e dep. empreg. Rua
Barão de Bom Retiro, 388/
203. Chaves _/ porteiro —
NCrS 300,00.

• PENHA - enlrad», nl..
2 qtes., b., eo:., érea c/
Ianque e dep. empreg. Rua
Jaquiriço, 426/302. Chaves
c/ porteiro. NCrS 180,00.

0 PARADA DE LUCAS -

sl., 2 qtos., b., co_, Cho-
ves _l porteiro. Rua Mauro,
391/301. NCr} 180,00.

« GRAJA0 - magnífico

aparlamento _l entrada, sl.,

2 qto;., arm. emb., b„ cor.,

érea _l tanq. t dep. empr.

Rus Groioú, 64/202 - NCrJ

350,00. Chavei no op. 201.

ALUGA-SE casa qt., sola, cozinha,
bnnh., irea com tanque, quarto
indipendenle. Rua Cameíó, 48,
subir Rua Ferros - 5a. feira » 2o,
feira - CASCADURA.
ALUGO ciíi, talo, 2 qts. e dep:.
R. Baronesa do Eng'. Novo, 169

I- Jo:sré - 240 000 e taxai. Te!.
3.738.

j ALUGA-SE quarto ap. de estai
Pessoa só. Run »\.!guel Fernor.de:
n. 626, o... 303 - Muita cond.

ALUGA 

ALUGO ofim.r. lojas em edifício
de esq., junto à Praça do Car-
nio. Ver domingo das 9 às 12
horaa na Av. Brás de Pina n|
I 770 - Telefona 30-6697. -
CSECI 892.
ALUGA-SE gronde loja em fren-
fe a estação da Penl.n, 4 por-
tas- força, esquina — Tel. ...
26-7533.
AC£ITO oferta acima de 3 mi-
Ihões contrato Ioc_;ão de 2 loja.,
c| 9 portas de aço. Aluguel de
20 mll. Junto Av. Bratll
30-1369.

Í..,..7H,io' 47' "" 
\ 

m- T,!lS_;n.aM.t. .27. _t ^-GOVERNADOR
flADOR. ^. AluaueL . d. .hniv.is. «quina-W^M. 

fito f^ ILHA. GOVERNADOR.-..Alugue 
^± íTlt^T

c.s.s, «s. . loia». Propr.lírios . e?o - Tratar Ay. M» ti Wl Jafdi G,ja„ab3ra ô«r_w_ casa R. ,^,_ ,.., . .,„ ... X.^

ALÜGA-SÈ loja frente praça de
Ci-cadura. Av. Ernâni Cardoso,
51>-K, por seis salários minímos

contrato comercial. Tra-
Coste.

comentar.... Credenciado por cem Sr.
150 CCO.

c, _i _i.._..i_j r,' IJaraim wuanaoara, oium *.«¦-¦
Samuel, aluguel Crf rj^mbarBidor Wartinho, 21, LOJA no Méier pi deposito e|

Santos . Com.rtlo. So|ús!-Vii.I !hã:i;"'."".ã.as, 3 quartos, co_, J0 
m2,l6da Instalada, cotn tele-

hora. Av. Rio Branco, 1B5, t/;ALUGA-SE «ata la. locaçSo, «| banh., deo. completa empreg., 'one. Aluçj. N^.r5 U0.00. Tele-
604. Ed. Marquês de H.ry»l._ _ |uli, qt., <oj. .tt. Ru. Hlnjo|tsrrac^ t quintal. Ver no local. __!_______?___]______;

LOJA — Alugo, vazia, no Rua S.DEODORO - KÀÍC" aluga 
"na 

Rua1B_a",l0> 14. _jr_.J*í_-m_. Amí'.i":| Tratar Predial Palermo ltda. -

aluga no Rua Erneslir-a n. 79, oIaLÜGUéIS - ferneto fiador .Tr-|R. Senador Dantas^ 117, s_ 903 -

Fern_ndo Lobo, n. 85 cara n.2
c| sl., 2 qts., coi., banh., área e|
Ianque e quintal. Chaves nfi cosa
85. Tratar nB Rua do Carmo, iT-A
- Tei. 32-1774 - CRECI 283.

Atuga-ie um quarto

-.*_!. a
c/ ou 3/ móvel:

direitos. R. Luis E
*"._'7.: _.?.?...,c" __„,y__*'
ALUGA;SE'sobtadò c7" 3 qts,, 2
_í»., co*,, banh., área, Rua Cen-
selíieiro Mayrink, 374 — Ja:ar6
— Ci.ave. na fôrmécta c/ Sr. Ma-
teus.

JACARÉ  -...,....,.

pequeno para pe.sca qua á_ rç'l,"**?,v***.
ferências. Rua lino Teixeira n," | ALUGUEL

Íf5í| _____€____

recusável. Prcprletário. Rua|TeI. 52-4325 — CRECI 455.
Urarios;-. 1410, ..fündòs 

"- 
Olaria;-U, 

^ 
.fthy/ _ Alugo ap. 2-,qti.,

ALUGUEL — Fíador, pracUa,. nÍok|lf coz., área c| tanq. Rua Olínv
parca tempo, não pracUa ir ijpio Machado, 143'201 — Chaves
cidadv, os melhores sõ na Rua;no ^02 — 50m da praia — Tel.
lucidio lago, »l - 402. T.l.fon.! 52.9052 - Crecl 835.

Tenho .boas/c.i«.''« ^MgA
ps;, forneço fiador irrecusável, pAQUÊTÃ — Alugam-se 2 qua

todos-cVMADUREIRA~—" Aluca-V* o _p. |alencloi eiàriarnente das 8 às 20, tos rnobiliados na Rua Príncipe
ll-A'402 da Rus Henrique 8ra.:a, 230; heras. Av. Meriti, 11326, ap., Rejente, *A.

cczinKa.riO . .priximo Standard. V. K°s-jVERANEIO
A.

Francl.cc» Xavier, 342-D; cerve p|
lanchonete etc. 120 m2. 425622.
LOJA — Pas.e-se pequena, eiug.
barato. Cont. bom. Aceito cíer-
ts. Rue Bonfim, 294 — Sãt C-is-
t()VüO: ___-_-___-_
LOJA — Estadão Engenho Nôvo,
ótimo contrato, aiuguel 1C0, pB3'
so cj ou s| instnlncno, borrachei-
ro. Detalhes Executiva, 22-6833
e 52-9791 - CRECI 733.

ALUGA-SE 1 vaga para rapa:
coni refeições — Kua Or. Pachs
c_ faria, 

"18 
- Méier.  _

AlUGA-SE ep. novo, Todes .oa
Santoê. Rua Odc-rico Mondes n.
103. Tel. 29-4775.

corn sala, 3 quarte.,
b-tníieiro e área com tenque. —
Chaves no ap. 302. Tratar Trav.
do Paço, 23, gr. 1112. (Atris da
IçjreJH S5o Jc.é). 
MÉIER — Aluga-se ap. de to Ta,
2 qts. e dependência., 720 rr.il.
Trav. Alfredo Botslh., li?. Tra-
tar np.. 101. Tel. 49-7777.
MADUREIRA - Alugo casa pe-
quena, laje, pt rapai ou casal,
p| 70 000. Ru» Marvltn n.o 78,

,_-. i.~-i .. ,c| 5, tranv. Edgar Romero. Cha
ALUGA-SE 1 quarto t moça qu»ive n0 |0CBj. - 29-9898.
trabalhe fore. Rua da Aboleto
n.« £48, NCrS «0,00. Telefone
.9-SÉÍÍ; »_1 v«8i 30,00.
ALUGA-SE casa cíe frente ne
Rue Cachambi, 66 — Méier com
2 quarto., 2 calct, cozinha gran-
de banheiro, 2 varandas, 

f\umS.-_ . .-Alüsem-ae "2- 
quarto»e?ar garagem - Tretar no lo-. „'„ Run Aristides Caire, 258, .p.

!301 - Bloco 2.»

MEIER - Cachambi - Aluao
óíimo ap. de 2 qts., _!., coi.,
demais uep_. na Rua Basíllo de
Brito, 75, ap. 301 — frente
Tratar: Rua Arquio. Cordeiro,
316, s| 503 - CrS 160 000.

cal.

ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS

jy' RUA DEBRET, 79 • 4.» Àitd. • 5/407 • 410
*?¦''_, T_LS.t42.7a8-3*8317 ^4_-l3S5

AWCHIETA - Aluna-se casa de ME|K _ A1u_a „p. „|0> 2 qts.,
_ V 

5|¦•.CC^¦C,, BBnh., com quin- d _!_.,u_l 230 rnil. Rua
. 

r"|R_. 
tE'Sfnn "' _______ 1330 ap. 201.

Aluouel NCrS 95,00. 'r..;..,—~.t—¦— T'«.VV. n.i _"_  MEIER - Alugs.se um querto a
ALUGUEI - fiador par. c.sís, , 0(J 

- 
rap„-cs. Pr,ço módIc0

LOJA — Aluouel 120 mil c| fòrç».
„_ ..._, Fins de .emana, jpera ind. cu comércio, centro Ola
Temperado. Dispomos de aps. em ria. Trav. Etelvina, 2 — F. 30-<S964Paulo

BONSUCESSO - Alugo'ca:s Av.jc;Rlro ^ Parque com 2 orainrl[_JA~--~AÍuga-se, 100 mil —
Roma, 79, para fim de industrio, particulares. Infs. tels.: 52-3922 j„rc|jm América, com moradie —
comércio cu depéslto, com te-:e 52-33í 1 ou Trav. Ouvidor,"36.
lefone. Ver e tratar no local das. ~

12 horas I 
ESTAD0 DO RIO

g—Y-aÇÜSl AGENCIA

BRAZ DE PINA - Aluge-se cn-i
2 qls., 1 sl., cozinho, ba-

nheiro, varanda, garagem, quin-
— Trater c_m Manuel na

Rua Orojó n. 179-B.
0E CAXIAS A PÇA 11 - Casas
e aps. a partir de NCr$ 100,
110, 170, 200, 2S0 e 300. Inf.
38-4031, 23-3042. Tratar Rub Mi-
guel Couto, 27 s! 403 (7 às 19
horas) - Crec! 743, fiador ou
1 me a depÓKitcjj
FIADOR — Pir» casas, »p»rtametv
tos • loias, Irracusavals, femos
proprietário • cermorctint*. Solu-
cio rápida «m 34 hor*.. — Av.
13 d. Maio, 47, sala 1 403. T.l."
42.9.957.

NITERÓI
ICARAI - Alugo ap. sala, 2 qts.,
depenc^neins, garagem. Rua Al-
vares Azevedo, 13J|10O3 - ChBves
no _601J_Preço_260,00._
NITERÓI — Ãluga-se ou vende-se
conjugado. Aceita-se Caixa. Alu-
guel-150 000, inclusive taxes —
Av. Amaral Peixoto — Tel. ...
34-2805.

Rua Jorge Lacerda, 31.
LOJA de esquino, grande, aluga-
se Jardim América. Rua George
Biiot, 563, na Pra.a da Feira.
LOJAS — salões — Para comer-
cío ou indúiíria — Aluga-se na
Rua Tenente Pimentel n, 140 —
Olaria. Tratar na Trav. do Ou-
vidor n. 32 - 2.» «ndar.

N0VÂ AGÊNCIA
DO JORNAL DO BRASIL
EM COPACABANA,
PARA CLASSIFICADOS -E ASSINATURAS

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

TIJUCA - Alugam-se ótimos qusr-
tos. Pode lavar e coz. a Rua Lú«
cio de Mendcnçe, 46. Próx. a
R. Marii e Barros. Exige-se drpó-
sito.
TIJUCA - Alugo uma snla de
¦frente. Pode lavar e cozinhar.
Preço 80 000, á Rua Araúio Lima
.Bi), sobrado.
TÍJUCÁ - Alugo aps. 305 c 307,
à R. Aguiar 55, de 2 qU., sala,
ccz. etc, garagem. Ver cl zele-
rior. Traiar 43-7991 - 43-9342.
300 mil.

QUARTO — Alugo com móveis e
tsm móveis, em frente no poi-
tão 20 do Estádio Maracanã. Eu-
rico Rabelo, 87, ap. 2.

RUA PEREIRA NUNES, 241 ep.
201 — Snln, 2 quartos, bnnh.,
co.., dep. emp., Cr$ 250 000.
Cliaves no ep. 102. Administra-
dora Nacional, Av. Prei. Anto-
nio Carlos, 615, 2.n pav. Tel.:
42-1314.  .

aps. • ula.. F.rn«.omo- irro-
cu.áv»), propr .«tário d» y_bari-
to, crodinciado o/ bintoi. Ttm;s
documant»ç_a» _ disposição. Náo
cobrimos taxas. Tel.: 23-89Í0.
ÃBÕCiCÃÕ" — Aluga-se ótima
r.ozn rle frente com 2 qts., sala,
banheiro, corinha e área cem
tanque. Ver ns Rua Figueiredo
Pimentel, 21, cluves ns casa 3.
Tratar no L. S. Fr.incieco, 26,
s| 1003 - Tel.: 43-8009.

TIJUCA - AluHí-3e ap. 400 -
Rua Bom Pastor, 43, c/ 2 quar-
tos, ssla e depend. Primeira lo-
cacüo. Chaves c/ porleiro. Tra-
.ar tcl. 22-2349 _c! Fernando.

TlJÜCA - Aluga-se ap. 203, Ruo
Carlos Vasconcelos, 60-62 —
Ia, 2 quartes, banheiro, eoilnha,
banh, empregada, áren c] tanque.
Chaves no local. Tratar Sí-Blói
CIVIA.

ÜÜA SILVA TELES, 30-A - Aluga
ót. ap. gr. saleta, aala, 2 qtj.,
dep. emp., depósito. Ver com
Antônio.' ¦*; 

TIJUCA - KAIC aluga_na Rua
Énç, Ernànt Cotrim, n. 155, o ~p.
:02 de frente, e| sl., 3 qtr., coz.,
banh., dep. ccmpl. empree-, area
c] tiinciue e vg. garagsm. Chave»
c porteiro. Tratar ne Rus do.Car-
mo, r/-h. Tel. 32-1774 - CSECI
1__.
UilNA DA TIJUCA - Aluga-s
d opt. 202 da Estrada V-lha da
Tijucá, 36, com varanda envl
tiracaíla, ampla «ala, 2 quarlos,
banheiro, cozinha e dependências
empregada — Aluguel NCrS' 
3.0,00 e. taxas - Ver e tratar
-•.iii-nío quint.i e sexln-feira, das
11 às 16 horas — Inform. pelo
Tel.: 57-6259

VILA ISABEL - Aluga-se a cnsa
Ja Ruo V^nn Drumond, 124.

VILA- ISABEL .- Alugo np. ci-
rente, amplo, em pintura. Rua
Emitia Sarfipalo n.o 20/402, das

il' 12 horas.
VILA ISABEL r-. .Em edif itlo aco-
bedo de construir s,' pilotir, 4
andares, 2 api. p/ andar, alupo
excelente soarlamento íedo dí
frente, 2 sala» conj., 3 quartos,
amplas cozinha e íiren com tarv
que, banheiro completo, depen-
dência. completas empregada,
vaga automóvel, cortina», pe.-sla-
nat — Ver Rue Héber de Ôósco*
li, 101, ap. 101 (final Rua Vis-
conde Absc!í) - Tratar PALMA-
RES - Av.. Grtça Aranha, 226 -
l.o andar - Tels. 32-6554 -
52-52.39.

Manual Alves, 171.
MÍliã — Alg. 3 casar, duas de
eaI_ e quarto, uma ós dois qu.r-
tos, sala, goragem, jardim. Su_'
Gen. Antônio Serquaíra n.° 150.
Tel. 38-3309, Sr. Augusto ponto
final ônibus 247.

ALUGA-SE casa com 2 quartos,
sala, cozinha e banheiro, tratnr
no local na Rua Visconde de
Santa Cruz, 419 — Engenho Nó-
^o1_  __
APARTAMENTO 102 - Rua Mar-
tins Lega ¦— Eng. Nôvo, corn
3 qts., sl., banheiro social e de
empregada, enlrnda pi automó-
vel. Preço Cr$ 230 000. R. Son-
res, 18 —^Cardoso.

ALUGA-SE — Ru» lucídio-; Lago',
n. 91, s/ 210, p! 100 000. Chaves
c| porteiro. Tratar Trav. do Paço,
n.o 23 sl 301
ALUGA-SE' — Runi Corecão de Mn-
ria n.o 126 c| 30 ao. 301 p(
7ÍOO00 c| 2 qtr., sala e dees.
Tratar Trov._tlo Peço n.o 33 il 301.
ALUGA-SE 

"-""Rua ' 
Voseo

Goma, 70-fundcs np. 303. To

MUDANÇAS? A Lusita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 -
34-1796 e 34-8230.
MÉIER - Aluga-se sl., 2 qts.,
banh., coz., dep. p. emp., área
c| tanque e hall. Rua Rio Grande
do Sul, 68, ap. 303 - Tretar Cl-
VIA;- Tel. 52-8166.

FIADOR — Aluqu.l de imóveis,
casai, aps. • leias. Proprietário •
comerciante credenciado ^ por
¦•rucis • Comercia. Solução ne

hora. Av. Rio .rance, 185, >/
604 Ed. Marquês jje :Hwval.'

HIGIENOPOLIS - 'Aluga-se. wn
¦.parlamento, cf 3 quartos, Cr$
250,000 — Rua Boraes Monteiro,
76. Tel. 30-929J.
HIGIENOPOLIS - Aluga-se ap.
tle quarto, aala, cepa, cozinha,
banheiro _ «rea, cômodos g'i>n-
ds., à Ruo Washington d. Aze-
vedo n, 114, transversal _ Darke
de Matos. Final de ônibus Tira-
dante-Hlojenopolis. Preço Cr$ ..
190 000 com fiador.

MêlER - Aluga-se o ap. 604
da R. 24 de Maio, 263, c[ sala
2 qís. e demais dependências
Chaves cl porteiro a tratar na
Av. Rio Branco. 156, sala 1 714
Tel. 52-5917, 12 às 18 horas.
MílER - Aluga-se o «p. 403 da
R. Jo.é Veríssimo. 18, cí sala,
2 quartos, dsp. __ empregada,
Chaves c| porteiro • tratar na
Av. Rio Branco, 154, eala 1 714
(tel. 52-5917) (12 àc IB hs.) _

dalMEÍÉR -~ Alugo 
"apt. 

ÍOTÃQ2,
R. Cónego Tobias, 158 —

dos cs Santos pl 220 000 com 2] 250,00 * Ux.s, entrar p| R, Lo- ,«• _ Trater Av
foitelro —- Tel. Jy

ALUGA-SE boa casa em Petrópolis
3 quorlos, escr., sala, coz., dep.,
telefone, garagem mobiliada, lou-
ças. Tel. 26-7533^;
APARTAMENTO - Aluga-» mobi-
liada com goragem e telefone, T.
25-1170.

TERESÓPOUS-FRIBURGO

JARDIM AMERICA- - Aluçiam-se
2 ótimos apartamento-, aluauel
125 mll. Ver Rua Deboci 424,
com Querino. Tratar Av. Maré-
chal Floriano 143, sala 1 304 -
Guanabara. Creci 430. 
OLARIA .- KAIC alug» a casa
n.° 9 da Rua Comte, Vergueiro
da Cruz n.o 187, c/ rl„ 3 cits.,
coz., copa, 2 banh.., duaa va:aa
daa, --endo 1 jardim de Inverno
e área c/ tanque. Chaves no
cal, Trat.-.r na Rua do Carmo n.

__¦_• Tel. 32-1774 - CRECI 283.

OLARIA - Ãluaa-se ep. 101 de
Rua Noêmia Nunes, 489, c| _ 2
salas, 2 quarto. . dependências

PÉTR-POLIS — Alugo pequena ca
sa de .undoí, mobiliado a casal
sem fiihos. Estrada do Ouitandi-
nha, 515 - Tel. do Rio 45-C013.

TERESOPOLIS - Aluga-se aparta,
mento mobiliado ou aem, por
temporada. Tratar tel. 5B--.Ó06.

LOJAS - Alugo, 120 m2. Rua
Benedito Otõni, 65-A, outro Rua
Ana Néri, 1044, 180 m2. Já foi
padaria. Tratar propriet Ario _t.
Matos. Tel. 48-2563.
LOJA — Tijuca — Aluga-ie ou
vende-ie com moradia — Ruo Pe'
reira de Siqueira, 71, ao lado dc
Touring Clube. Tel. 54-3783.

TERESOPOLIS - ALTO - Alugo
linda casa nova, mobiliada no
Clube Ingá para «emana Santa,
um môi ou um ano. Inf teiefone
47-6380. ,

LOJA própria para oficina, depó
slfo ou indúslria, ótimo ponto
em Bcn.uces.o contrato iniciado
em 1-1-Ó7, cinco ano.. Tratar na
Rua Tamiarana, 197, Higienópoli.
ou pelo tel'. 42-7605.
LOJA GRANDE - Ramos, passa-
ce contrato de esquina, NCr$
120,00 aluguel, 7 portas __ aço,
65 pi?. Conlrato 5 anos. Rua
Custódio Nunes, 155, loja A. In>
formações telefonar para 43-2105.
PASSA-SE o contrato de umi) Io-
ja na Av. João Ribeiro, 1/0, pró-
ximo ao Largo dos Pilares, cem
tel. 29-2246. Aluguel CrS 50 OCO.
Serve para qualquer ramo de ne-
gócio. Tem força. Trntnr no> Io-
cal com Sr. Plácido, da» 8 às 4
da tarde.
PILARES — Aluqo loja ae e.q..í.
nn, pera qualquer negócb. ^'er
e tratar Rua Edmundo 420, ap
201, com Sr. Miguel. Aluguel
mensal NCrí 130,00.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS
CLUBE DOS SOO - Temporária
17 _ 31 marco, casa tod» mobi-
liada, gel. telev. emp. piscinas
- 2CO,0O. Tel. 30-0973.

VILA ISABEL - Aiuga-se uni
quarto bem mobiliado com sin-
leco, para uma ou duas moça*
que trabalhem iora — Tel. ...
58-9581._

UNS - BOCA OO MATO

ql.., sala, dep. da empreg. Apa-j p« d» Cru»
nhar chaves no ao. 401. Tratar
Trav. do Paço n.o 23_s| 301. _
ALUGA3E — Ap.. na- Rua" 12 de
Fevereiro 70, Bangu 1 qt. al. e
mai* dependências, cômodos to-
dos grantlee, fica, próximo à es-
tação. Preço: 150000. Tel.i ....
93-0271.
ALUGAM-SE - Aps. de 3 qts.,
sala e óepús., na Rua Coração de
Maria, 123, c/ 8 p/ 300 000 men-
sair. Chaves no ap. 201. Tratar
Trav. do Paço nfi 23 s! 301.

ANDARAI - GRAJAU - alugamos -aPs. de "3 ". de
im > 1. mn •' quartos, com garagem, dc .
VILA ISABEL frente e fim de condução. Cr$ '

220 OCO e Cr$ 240 000. Ver na
AlUGO confortável quarto para Rua Ernestina, 12 com o vigia,
urna ou dua; moças, com todos Tratar R. Visconde de Sanla Isa-

ALUGUEL — fiader, precisi, nio
perca tempo, não precisa ir _
cidade, os melhorei só na flua
lucídio lago, 91 — 402. Tel.fon.
49-2373.

direitos. Rua Visconde Cabo Frio
n. 2ó.

bel, 34.

APARTAMENTO - Aluga-se Rua
Barão de Mesquita, óló, ap. 404.
Chav. 405, 2 qts., saln, banh.,
_\cp. empreg. 250 000 * taxar.
Tratar tel. 56-2787.
ALUGA-SE uma caza, de 2 quar-
toi, sala, cozinha, banheiro, co-
pe, |ardim e quintal. Rua Sen_-
dor Soares, 29, casa 1 — Vila
Isabol - Aluguel Cri 300 000 e
taxas.
ALUGA-SE um quarto. Ver e tr,-
tar no Iccal. Rua Moxwalt, 54,
c/ 13 - Vila Isabel.
ALUGO ap. rlíirncnto 3 quarto
talão, banhoiro, cozinha e d
pendência de empregada. Ver na
Trav. Vasconcelos, 29. Chavei no _._
ap. 2£2._Tratar^ tel. 52-0254.  2 qts., dep. compl. empregada
BONS FIADORES: Of.r.ço" pan|-haves no 20Í.-Tcl.-.56-OS55,
aluguei, em tôda i Guanabara,

_*_-_!*__•
OLINDA — Alugo esse qunrto,
i>aí<_, cozinha e outra, depen-
dência. com telefone. Ruí Car-
los Gentil Homem n. 78, c| 27.
Chaves n. 18 - Alugu.l 130 000

2 mesee em depóiito.
PIEDADE — Aluga-t. um ip. c/
2 quartos, sala, dependência» e
boa ér*a. R. Gomes Serpa, 44$.
QUINTINO BOCAIÚVA - Alu-
oa.). ap. 202 Rua República, 31
hnll, aala, 2 qtos., banh. boc.
coi., áren cj tanque. Chaves ap.
105. Trot-ir Lowndes Son_. Pres.
Vargas, 290 23-9525, Creci 204

QUARTO»

no fina. do ônlbu. Copacaba
na, as chavei; c| D. Zulmira no

Av. Antenor
Navarro, 175 — Brás de Pina.
OLARIA — Aluga-, . ap. de fren-
te, 3.° endar, edifício aôbre pi-
Iotis, ònibua ¦ Olaria-Copacabana
na porta. Rua Angélica Mota.
Tratar Rua Or. Alfredo Barcelos
187 (tel. 30-1193). Saleta, entre-
da, varanda, 3 q., 1 .., 2 q.
de banh., tendo 1 eocio! etc.
Aluguel, podendo guardar um au-
fcmovsl, 300 por més.

CAXIAS — Alugo ótima casa
condução n porta. Rua Igarapé,
128 - "Perlqultos" — Aluguel
NCrS 100,00.

Aluoam-re, pode
lavar a cozinhar, deíde 30 OCO.
Rua Manuel Vitorino n. 919,
frente estação da Piedade.

LINS - Aluga-se cata cl 2 pavts,
sinteco, 3 qts., aala, de-ps.^

garaqem, jordim. Ruo AquldabS
n.o 1 503. Ver das 9 às 17 ho-
ras. Tel. 28-3944. ..OtitHoV

LINS DE VASCONCELOS - KAIC
aluga na Rua Srnestina n. 79, o
ap. 302 Cj2 llt. c 'rc, 3 qts.,
co_, banh., dep. c il.-empreg.,
áren cl tanque. C. .cr ci porteiro
- Tratar na Rua _ -, Carmo, 27-A
_ Tel. 32-1774. CRECI _2S_.
LINS — Alugo ap, c7 talefone, 3
qts., sale e deps. Rua Bicuibe,
141/201. Trotar Pedro Lessa, 35,
s/1106. Dr. Rubinstein. Telefone
52-1 ..O:. Aluguel NCr$ 350)00.
LINS - Aluga-se ap. 101 - Rue
Baronesa Uruguaiana, 70,

ALUGA-SE casn c| 1 quartos,
sala e depend,nciaa, na Rua Pn-
dre Manso n. 64 casa XXXV, qüARÍo - Para casal ou pessoa
._'. 

'90.r99^i ¦CETEU0'^. !Í ~ Rua U d» ^ 338' ""

reira.  „___  
ALÜGA-SE por NCr$ SÍÒÕ pe-
queno ap. para .ol.eiro ou casal
só. Rua Claudino Barata, 479.
Realengo.

chuelo.
QUARTO — Alugo independente
a môça ou casal sem filhos, na
Rua _-iiT._ra.dino Bandeira, 4Ó-F
Riachuelo.

Rua Alcindo Guanabara, 24, »/
702 - Cinolândia. T.l,: 42-2667.
GRAJAÚ - Áluga-se o en. 402

_i R. Comendador Martineil, 179,
c] tcl., sinteco, arru. embut., 3
qts., sl„ banh., cor., arna com
1anrjt, depend. pj emprtç;. Ver
no local. Chaves no ,.p. e treter
p_ Predial Canadense Ltda., fl R
Aivaro Alvim, íl, gr. 1 206!8
Tel. 22.7.08, díl 9 às 17 horas,
de segunda a sexta-feira.

JACAREPAGUA
ALUGO, Taquara, 1 aps. Ver ne
Rua Mapendi, 579, chaves op.
101. Traiar Urflo Campinho. Fa-
daria. Tol. MH 765. Sr. Manuel

ALUGO pequeno ap. nôvo, -ala,
quarto para caiai. Rua Barão do
Bom Retiro, 238, ap. 301 - En
genho jNôvo.__ ^ 
ALÜGÀ-SE ótimo ap. iipo casa,
snla, 2 qt»., dep, emp., loa área
etc. Bom Iccal _ todas condutees.
Alug. NCr$ 180. R. Francisco
Fragoso, 24, ep. 101 — Encan-
tndo. _
ALUGÃ-SE uma casa de qunrto;
tala e dependências, só a casal
sem filhos. Ver e Iratar à Pua
Japoara", 461 — Ricardo de A.
buquerque.

QUARTO — Aluga-6e a uma mô-
ça ou senhora que trabalhe fora.
Caia de família de respeito, pe-
dem-se referências. Tel. 49-8022

Aluguel 60 000.
QUARTOS E SALAS Alugam

OLARIA — Aluga-ae 1 qu*'*:. com
hall, banheiro. Rua Arf„*il_a Mo-

Tratar Ru, Dr. Alfredo Bar-
celos 187. Tel 30-1193. Aluquel
menríil 60.

LOJAS

CENTRO

PASSO loja e sobrado tudo vazio
ótimo contrato — Ver na Rua
Joaquim Palhares n. 31, das 9
às 12 horas, só no domingo.
Serve para qualquer ramo de
negócio.
RAMOS — Paíia-se contrato n3-

de loja para qualquer rt-
mo. Trat. Uranos, 1126.

_ij. _7^_H _Hií_r': 
* 

__£__S___^ t ** ¦ j^"-..* ¦ m__5_Bs__CBB___b_8c. •' .TS_ftE_-w3^^_rap*§jy*

SAO CRISTÓVÃO - Passa-se o
contrato de loja com instalações
para pegas de automóveis. Rua
Figueira de Melo, 390. Telefone
28-9645.

CATUMBI — Aluga-te ns Rua Mi-
guel ds Paiva, 182, érea não de-
sapropriada, sobrado com 8 cò-
medos, para escritórios comer-
ciais, Industrias de confecções
etc. Chaves no 162. Trater tel.
34-5454. '

TURIAÇU — Alugo 1 grandes gal-
pões cj forja ligada, servindo pj
qualquer ramo de indústria, gran-
de oficina ou mercadinho. Rua
Conselheiro Galvão, 5Ó0 — Tratar}
p| tel. 52-9052 - CRECI 935.

.NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 1 lpO/LÒJA i

ESTADO DO RIO
CAXIAS — Alugo loja de esqui-
na. Bom ponto nem luvas. Cri
25 000. Ver Av. Guan.-> .fra, 365.

CENTRO — Alugamos ctimis so-
braloias n. 211 a 213 dl Praça
da República, 93. Chaves c! por-
teiro. Tratar F. P. Veiga Eng. -

Av. Almte. Barroso, 90, 11.° «I
1106. Tels.: 42-7144 . 42-5231
- CRECI 832. 

CENTRO dc Niterói

PARADA DE LUCAS - Aluga-ie
cas. pars comércio ou pequena
industria. Ver Rua Ferreira Fran- CENTRO — le|t — Alug,.» n»
Cí, 600. Tratar tel. 13-8423 — Rua Sintam n. 156, «om 10Om2
Leopoidini.  • 400m2 d* subsolo. Chevet «cm

o porteiro. Tratar cem « proprie-
PENHA - Centro, ap. 2 quar-
tos, sala e dependências, play-
ground, garagem, elevador, CrJ
180 000 — Rua Sáo Cemiio n.
125 — ep. 206. Chaves com ae-
lador.

tir!
noel;

RAMOS - Aluga-se o ap. 402
di Rua Cardoso d» Morais, 524,
tom 1 qts., sala • dop. templo-
tas. T.l. 42-3373.
RAMOS — Alucjó-se na Rua João
Romari-, 366, ap 102, hall, ssla
2 qtos., banh. coz.,_ quintalse na R. Doutor Garnier, 179 • chav„ no íp, ,0)_ Tra,tr Lown.

na Tjluca. Tratar na R. Senodofjj,, 4 ^^ prss, Vargas, 290.
Munli Freire, 32 — Vila Isabel.
RUA .CAROLINA MACHADO, 834
ap. 207, ..-,!_, qt. coz., banh.,
«rea. Aluguel 140 000. Ver ho-
(_ des 8 àa 12 horas — Madu-
reira.

ALUGA-SE uma casa nova — Cr$
130 000. Travesse Bernardo, 34.
E_ta rua fica no final da Rua
Pompüho d* Albuquerque — Bn-
cantado.

ALUGA-SÈ à Rua Alves do Vale
n. 55, etq. de Intendente Maga?
lhães, «p. cí 2 qts., saio, cozinha
etc, dependências de empregada.
Tratar no local .p9..1™*.^00..'.'_...
A'-. PARTIR de NCr$" 150, 180,

GRAJAÚ - Aluga-s», na Rua 190, 200, 2Ó0, 250 e 300 «ps.
Meira de Vn.ccncelo., 31, casale casas de Jr.carepanuá ao Es-

ALUGUEL? Fiador, sA eu qu. le-
nfio fiador proprietários, aaol no
Guanabara para qualquer aluquel
- Lg. S. Francisco, 26, _/ 1119 -
23-2232.

BENTO RIBEIRO — Alugamos
casa. de 1 qto., 1 snla, coz., ba
nheiro, área etc. Rua jubaí 137.
Ver no local e tratar Imobiliária
Saqrei Ltdo., largo da Carioca
n.o 5, nalos 401-2. Te!. 42-0072

RICARDO DE ALBUQUERQUE
Alug. ep. 102, ftente di Rua
das Flores, 87. C| 2 qts., sala
banh., coz., área c' tanque. Cha
ves no local c| D. Diva. Tretar
Aliança Iméveis. Pes. Pio X, 99,
3.o andar. Tel. 23-5911.
RUA SAO FRANCISCO XAVIER,
388 ap. 101 - Aluga-se c| 2 ia-
Ias, 3 quartot, varanda, banh.,
coz., dep. emp., /.rea cj tanque.
Chaves no ap. 202. Administra-
dora Nacional, Av. Pres. Antô
nio Carlos, 615, 2." pav. Tel.:
42-1314.
REALENGO - Aluga-se ou ven-
de-se um prédio Duplex • um

Tel. 23-9525. Creci 204.

Tel.: 22-091» - Sr. Ma

CENTRO - Vendo edifício 840
m2, zona bancaria. Aluoo loj-
e sobreloia. Celio - 42-i:60.

Aluga-se
uma loja grande, nova ""R. Vir
conde da Itaborai, 399. Chaves
no n.° 407

CENTRO - Alugo ;!., fte. Av.
Rio Branca. Edif. Mcrquís Her-
vel. Aluquel 250 mil, taxat.
42-1337. Creci 764.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO - Aluga-se con-
junto de 3 salas c| tele-
fone na Rija 7 de Setem-
bro-Av. Rio Branco —
52-9261.

CENTRO

CASTELO - LOJA alugo
com 160 m2. Ver Av.
Churchill, 129. Ver local
c| porteiro Lima. Tratar
conj. 100L

ALUGAM-SE 8 salas comerciais
em conjunto ou separadas. Rua
do Riachuelo, 199 r B. Tatima.
ALUGO sela e vagas em eicrit-
tório .central, de frente, completo

Rosário, 129-4.° andar, talo 7
Tel. 52-7335.

ALUGO escritório com telefone na
Av. Mem de Sá, para ponto cu
atividade de pouco . ivi mento. —
Exigem-se referências. Tratar com
Ivonete - Tel. 32-4195.

RAMOS — Aluga-se o op. 101
da Rua Pindcrama 22. Tratar c|
Luií - 22-0017.
VILA DA PENHA - Alugam-se
apartamento*, na Av. Meriti 2 450
VILA DA PENHA - Próximo J
Vila Ko-mos, alugo resd. novo,
entr. pi carro, 3 qti, tíua Jor-
nalista Mário Galvão, 279. En-
trar pele R. Aiera. Chaves no
239, c| Joel. Tratar Av. Nova
York, 71, sr. 301. Tel.t .,
30-5724.

PASSA-SE o contrato de: uma
pequena loja, numa galeria^ no
Centro da Cidade, cem sótío,
para depósito. Telefone 42-9838,
Sr. Rezende. ____^___-„__

AUXILIAR e RIO DOURO

f.ande, para rt._td.n-ia, comer- tÉcio. Int. 36-4031 ou 22-30*52.1 ——¦ iierrso. nteua-sc "__ixa. _mo a
cio ou Industria. Ver diáriamen- Tretar Miguel Couto, 27 sl 403 BONS APS. ^e casas a peitir ru( Nilép0|_, 519.
!___-___d____L_J_.l_.__^: - CRECI 743 p Ss 19 horas), « NCrí IM, 150, 180, 200, ---^^---—^ ¦ --^ -_j

GRAJAÚ - Alugamos »p. c\ 3 Hador ou 1 mes deposito.  2H) * 300 de Ste. Cruz «té. o, 
^....^ t pir,au,f_ 

'AIuo.....

ALUGA-SE uma casa nova com 2
me.es adiantados à Rua Rodrigue.
Pereira, 137 — Bairro Jardim Ma-
dureira. Turiaçu — Eita rua -fica
n_ Est. do Otaviano em frente À
Fábrica de Biscoito Piraquê.

qta., eala, coz., banli. em cõr,
érea, dep?. empreg., na Rua
Caruaru 615, «p. 302. Chsvas
c' porteiro • tratar Imobiliária
Bagres Ltda,, Largo da Carioca
n.» S s| 401-2. - 42-0072.

CAMPINHO - Caia "ov-, qt...«., -,..,., 
R. „.ccz., benh. e area — Rua Ana- ... ,7 . .„ _.•__,

lia Frsnco, 440 - p. 160 000!;°? '.. .*• " 
íor"!.' . . .

,,._„;.,u, j.„j;/i- „,, <:„ |743, fiador ou 1 mes deoósito.dsse. em toiha , cepo.ito ou tto-i.— .— _—_
der. jBEMTO RIBEIRO - Alugs-se um

bom apartamento . Rua Píciti n.
182 - esta rua _ comercial « asfol-JACAREPAGUA - Aluaamos ap.

c[ 1 qto., 1 sala, coi., banh.,
área de írente, nn Run Cândido

GRAJAU — Aluga-se casa, ./
dois quartos, sala e dependências
— Praça Nobel n.° 10, fundos.IBenicio, 1 684, ap. 404. Chave:
Tratar no local. c. porleiro e trotar Imobiliária
GRAJAU - Alugo-se ap. sala, 2 Saarea Ltdo., Largo da Carioca

ouartos, banheiro, corinha, ire. n,° 5../. 401-2. 4241072.
serv. Ver cj Válter na Rua Ale-
xondre Calasn, 271. Aluguel 250
mil. Tratar tel. 31-0537. - Sr.
Tavares.
GRAJAU — Aluga-se ótimo ap.,
2 qts., 2 salas, dep. compl., pint.
nova, sinteco. Trav. Caruaru n.°
31 ap. 301. - 38-5492 - CrS
250 000 mais tx. 8 às 16 horas
- Hoie.
GRAJAU — Alugo op., frente,
tipo casa, 2 sir., 2 qts., copa,
dep. emp., jard ini, 2 áreas. R.
Joaquim Távora, 76, ap. 101.
(Próximo Colégip Pedro II).
GRÁ-ÃÜ -_Rua Visconde~~d_
Santa Isabel, 599 ap. 104 - Sa-
1_, quarro, banh., coz., varanda.
Chave; c| zelador. Administra-
dera Nacional, Av. Prçs. Antô-
nio Carlos, 615, 2.° pav. Tel.:
42-1314 .

JACAREPAGUA - Aluga-se casa
cem 2 quartos, ia!a, cozinha, ba-
nnoiro completo, varanda, área —
Entrada de serviço, tudo em ponto
cirande cem um telheiro nos fun-
dos, não tem entrada de carro. Rua
Prof. Henrique Costa, 429, perto
do Largo do Pechincha - Aluguel
CrS 150 000.
JACAREPAGUA"- Praça Seca -
Aluqa-se grande e nôvo aparta-
mento. Rua Barão, 1 400/203 —
Chavos 202.

fada. Aluga-se barato, só se aten-
de das B às \4 horas no local.

BENTO RIBEIRO - Aluga-se caia
pequena, 110 000,00 — Rua P«-
checo d» Rocha, 446, fundos —
Trafar 30-3492.
CAMPINHO - Alugo ap. de
quarto, saia, cozinha, banheiro e
área, Rua Itamotinga nfi 118, fí>
ca no final ds Rua Maria José.

JACAREPAGUA — Aluga-sc casa
com sala, cors quartos, cozinhe,
cm terreno arborizado. Inf. tel.
32-6120 — Av. Gtremário Dantas,
1 107.

GRAJAU — Ap. de dois quarlos,
s_ln e banheiro completo. Alu-
_uel CrS 200 000 2 meses depó-
sito. Tratar tel. 42-2494 -
38-7283.
MARACANÃ — Alugs-se o np.
402 da Rua São Francisco Xa-
vier, 2, coin sala, quarto, ba-
nheiro tccial e cozinha. Chaves
com o porteiro Arquimedes. Tra-
tar na Trav. do Paço, 23. Grupo
1112. (Atrás da Igreja S. José).

JACAREPAGUA - Casa - Alu-
ga-se. Rua Araguaia, 477, fun-
dos, casa I, com sala, quarto,
copa, cozinha e banheiro, área
com tanque azulejado, peças env
pias « claras, terraço privativo.
Chave, eom o violo. Preto Cr$
136 550. Trator pelo telefene
23-8788, com Sr. Marques Pe-
reira.

boa casa base do aluguel 100 000
com desconto em folha ou fiador

Chovei ao lado com D. Capita-
Una. Informações tel. 29-5728.

ALUGA-SE bca cosa Rua Dr. Sou-
rs da Silveira, 240, fundos, tôda
murada, de laje, independente. —
Cr* 90 000, depósito — Honório
Gurgel.
ALUGO essa indep. Rut. Apurinãs
162 — Turiaçu. 

SAMPAIO — Aluso casa nove,
ótimo acab., fachada em pedras,
sl. c| sancas, 2 qts., banh. comp.
c| box, coz., cf arm., tanq. «zu-
lei., irea c] cerâmica, estac. auto,
s! condom, fiador — R. Paim
Pamplona, 320, c[ 7, chaves c|l.
SALA CÒM KITCHNETTÉ - Alu"
ga-se ne Rua Frederico Méier, 12,
ap. 602. Trotar tel. 90-0020
(CETEL), com Sr. Arlindo. Ver no
local com o porteiro.

CASCADURA - Aluga-se na R
Jiploca, 194, excelente casa, c/
sala, 2 qts., varanda, área ca-
berta e depend. Chaves no 184,
Tratar Labor Pres. Vargas, 542,
Br. 2102. Tel. 23-8446. NCrS ."100.000 

e taxat. 
CACHAMBI — Aluga-se um quar-
to com direito a lavar e cozi-
zinhar, com depósito. Rui Bai
droco,_190.
ENGENHO NÒVÒ -"Quartos, «lu-
gam-se ótimos. Pode lavar e coz.
à Rua 24 de Maio, 1 065, em
frente à Estação. Exige-se de<
pósito.
ENGENHO"" NÔVO

SENHORES Proprieti.rioi e Comer-
ciantes: para ganhar 2 a 3 milhões
por mús aem empate de capital
* sem sair de casa. _ o mínimo
que V. S. poderá ganhar. Apre-
sentar-se para entrevista na Av.
Rio Branco, 185, aj 604 - Ed.
Marquês de Herval. Des 8 àt 18h

Tôda Guanabara.

ESTÁCIO - Alugo loia vazia p|
qualquer negócio, _ Rua Pereira
franco. Alug. 2C0 mll, tsxal.
42-1337. Creci 764

ATENÇÃO — Escritório, sobrelo-
ia — Av. P.lo Branco, próximo
Ouvidor, 2 grandes solas, bem
mobiliadas, 2 telefs. 2 exten-
SÕes. Passo ou associo-me —
Negócio lucrativo — Tel. 32-8861
- 14 às I7h.

ZONA SUL
ALUGA-SE a loia N a Av. Pai-
teur, 184 — Cine Venen — Tratar
R. Dois de Deiembro, !31]o02.
ALUGO - R. Francisco Sí, 95,
Loia F, c/ 25 m2. Cr$ 370. R. S.
Clemente, Loias 5, 6, 7, 9, e]
15 m2. CrS 315. Tel. 27-5416.

COPACABANA - _•«<-• eon-
Irato de S «nes de prédio corn
posto'd. 1 loi.s, m2 300. En-
trega imediata. Tralar lei. ....
31-0060, Heitor;

CENTRO - Alugo sala c| banheiro
- Ver R. Acre, 77(706. Chaves ci
porteiro. Tel. 52-9052 - Creci 835,

CENTRO - KAIC aluga na Av.
Pres. Vorgos n. 482 a s| 324 c
kitch e banh. Chaves c| porleiro
Tratar na Rua do Carmo, 27-A.
Tel. 32-1774 - CRECI 283.

CENTRO - KAIC aluga na Rua Se-
nador Dantas n. 117 a l| 2 030 e|
saleta, copa e banh. Tratar na Rua
do Carmo, 27-A. Tel. 32-1774--
CRECI 283.
CENTRO - KAIC sluga na Av
Gomes Freire n. 55, as sis, 13

EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL -
Av. Rio Branco, 156 — Aluga-se
ampla sala cl 2 ent. independ.,
divisão, lux flucr., persianas, ar
cond., tala em ferma d* L, n."
2 231. Tratar Dr. fernando. - Ed.
Av. Contrai, sala 815.

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

PASSO espaçosa sjla, com bai-
cão-vitrine, orm_{Õ3S e móveis
Baratíssimo. Motivo doença» Tra-
tar Edison, tel. 23-7171, R. óiü,
dÍasjJteisL
PASSA-SE ótima solo, frente, inci.
telefone, fluguel antigo, com al-
guns móveis (cofre, geladeira, 2
estantes, máq. escrever, prensa,
mesa e 4 cadeirol), Inf. 43-9603
e 57-2005,
RUA MARQUES DÊ POMBAL,
171 ep. 412. Para fins comer
ciais, sala, banh. • kitch. CrS
140 000. Chaves c| porteiro. Ad-
ministradora Nacional, Av. Pre»,
Antônio Carlos, 615, 2." pav.
Tel. 42-1314.
RUA SETE DE SETEMBRO, 63,
solas 1 101 e 1 102 - Para fins
comerciais, sala e banh. Chaves

CAMPO GRANDE - Alug. ap.
102 da Rua Almte. Grenfell, 434,
cj sala, qt., coz., banh. c área
c| tanque. Tratar Aliança Imo»
veis. Pça. Pio X, 99, 3." «ndsr.
Tel.i 23-5911. .
CAMPO GRANDE - Aluga-se n«
Rua Ferreira Borges n.° 2á, ca*
sa 4, apartamento 101, c/ quar.
to _ sala separados, cozinha t
banheiro. Chaves com Done Ds*
dê no ep. ao lado. Tratar 22-0300
- Av. 13 de Maio, 23, salt
I 822. Preco 150 000 e ta»as.

17 e 29. Chaves e| porteiro. Tro. c| por|eir0. Administradora No,
tar na Run do Carmo, 27-A. — cional, Av. Pres. Antônio Car-
Tel. 32-1774 - CSECI 283. 11 |ol, _(5, 2. »av. Tel. 42-1314.

CENTRO - KAIC aiuga na Tra-
vessa do Paço n, 23 _ _\ 703 c|

..--... .banh. Chu ves c\ porteiro. Tratar
ALUGA-SE bom quarto, 2 rapa-jna Rua áo Carmo, 27-A. Telefo-
zes finos - Senador Vergueiro, np 31.1774 CRECI 28.
243, ep. 202 - Flamengo. ___
ALUGA-SE - Saía 1 003 

"do 
edf-

fício da Trov. do Paço n.o 23.
Tratar no grupo 001, do mesmo
edifício.
ALUGAM-SE - 2 «alas c| lei.:
Ruo México 41, grupo 1 401. Cha.
ves porteiro. Tel.: 27-4367.

ALUGA-SE ap. 70 COO e mais
taxas, em Cavalcanti, desc ern
folha - 43-8560 - 8h.

ALUGA-SE — Luxuosa residência
com telefone, ótima porá duas fa-
niíiiae na Travessa Malafaio nfi
61_-_Del Castilho.
ALUGA-SE" ap.'"com 2 .
sala, cozinha e varanda. Alugu .llvínda. Trotar no Banco do Esta
já com taxas incluídas. NCr$|do dc Goiás S.A., Rua "da Al

COPACABANA — leme. Comer-
cio, alUgam-se sobrelojas na Rua
Gustavo Sampaio, 542, de fren-
te, Bmplo salão c[ banheiro. Cha-
ves cl porleiro. Tratar Lowr.de_
Sons. 

'Pres. 
Vargas, 290. Telefo-

ne 23-9525. Creci 204.

ALUGO sala escritório, 37 m,
área edifício novo. Ver e tra-
tar R. Alcindo Guanabara, 24,
na portoria com Sr. Luiz.

ALÜGAM-SE -alas para esdritó-
rio, com extensão telefônica, 2.ü
andar. Rus da Carioca, 53. Tra-
Tar na alfaiataria.

CENTRO - KAiC aluga na Ruo
São José n. 46 • s| 401 de fren-
tc, sombra, ótimo escritório. Te-
lefone. Chaves n« portaria. Tro-
lar no Rua do Cermo, 27-A. -Tel.
32-1774. CRECI 283.

CASTELO - Alugo na
Av. Churchill, 129, conj
comercial c
Ver local c
ma. Tratar conj. 1001.

CENTRO — 1'aiso escrit. mob.,
ç] telef., Toletpeatc, ar cc?r*d.,
ma.,., arquivos etc. Capela. —
31-0831. Creci 446.

CENTRO - Aluga-;» cosa 1 926
na Av. 13 de Moio, 23 (Edificio
Darke), 19.» ondar. Chaves e tra
tar no mesmo edifício 10.° andar,

Ia 1 822. Tel. 22-6300 -
150 000 e taxas. 

CONSULTÓRIO dentário. Aluga
.e Larao da Carioca, 5, as tardes
de 3.°s, 5. - e sabedos. Cr$ 100

COPACABANA - Atugern-se Io- mil. Tratar: 45-3709 e 22-7300.
a e sobreloja na Rua Barsla Ri-
beiro n. 363-A. própria., para
Bancos ou similares, contrato có-
mercial de circo -.nr3, arquei
Inicial de NCrJ 600,00, telefone,
ar refrigerado, caixa-forte e tô-

quartos,! das as instalações e móveis

CENTRO - Alugomos • Ru» 13
de Maio, 47, «ela 408 c| sela,
banh. • kitch., dc frente pl leo.
de Cerioce, por CrS 200 000. -
Cheves porteiro. Tratar CIVIA •
Trav. Ouvidor, 17 • 4." and. Te-
lefone 52-8166.

180,00. Chaves na Rua Morica
n.o _96, ap._301 ^Coelho Neto;
ALUGA*» 1 tosa no ccr.tro de
S. João de Meriti, quarto^ sala
etc. Rue Maria Emilia, 98, c. 1
c| Sr. David.

TODOS OS SANTOS - Alugamos
_ Rua Adriano, 101, casa 12 cj
2 s_las, 2 qts., banh. _m còr,
coz., dep. empr. e quintal. Cha-
ves na Casa 10. Tratar CIVIA
- Trav. Ouvidor, 17 - 4.° end.
Telefone 52-8160.

ALUGA-SE e Estrada Vicente de
Carvalho, 434, frente, sela, 2 cts,,
banheiro, cozinha, copa, qt. em-
pregada e área cl tanque. Alug.
Crt 200 COO. Chíves ni ap. 432.
Tratar na CIPA S!A. Rua México,
41, e;icio. Tels. 22-8441 e 22-0155,
BELFORD ROXO - Aiuca-se co
sa, 2 quartos etc. Alutiuel 35 000
contraio 2 an.!. Trr.::r na Mar-
v.-ill. Av. Amaral Peixoto, 271,
7.° andar. N. I_;uaçu.

íânde.a n. 83. Tel. 23-3402.
FLAMENGO - Aluga-se espeta-
cular Icía) em excelente ponio
comercial. Praça José de Alencar

5, Loia (Junto ao Posto Shell)
Trotar tel. 52-5774.

LOJA COPACABANA - Rua B«r«-
to Ribeiro, 100 m2 de esquina,
aluga-te. 22-6403 e 22-6323.
LOJA — Botafogo. Passo contra-
to. Montada c/ agência «utos,
Serve qualquer negocio. Contra-
Io 5- anos. Reti Grondei», 193,
loja 1.

,„_,_ ^, ..._„. ., iCOEL.-IO DA RCCHA - Alugam-
Aluga-se T0D.0S 2S..?,ANI,_5 

~ ^,,S?"",,U« railáinelàl novos na estação,
um quBrto com direito e lavar ell' 

"u*. -^ ¦ . ' í• .*." ' ~ "pe.i 
fsn-.íüa cu casal si filhos,

coilnhar. 50 COO com 2 m«s::í. .1",M' '.""•• »fr.»f« ,•, ««• 80 cu 40 mil. Fiodcr ou descon-

LOLA Copacabana, aem luvas —
Passa-se o contrato — Tratar pe-
Io tel. 52-8166 — Travessa dc
Ouvidor, 17.

cm deposito. P.un Frei Fabiano
n.o 255.

PRAÇA SECA - R. Pedro Teles,
309, c/ 20-A — Alugo ótimos
aps. 101 e 201, tipo ca:a. Trat.
c/ proprietária.

CENTRAL
MARACANÃ - Aluga-se ap.- 601
da Av. Maracanã, 343 ,c| 3 qts.,
2 salas e demais dependências,
parcialmente mobiliado. Tratar
na Imobili.rii. Marvil Ltda., na
Av, p;0 Branco, 37, gr. 407.
Tsl. 23-5310.
MARACANÃ — Aluga-se grande
sala e bons quartos a casal ou
poi-oa de resoelto. Rua Felipe
Camarão, 47, tel. 543788.
GUARTO, solo, co:inl_, banh.,
area, alug. MO, preferencia que
dl "20 nos moveis. Rua Con.e*
lh»iro Otaviano, 80, ap. 10). -
Tel. 58-3_(.4.
QUARTOS - Alugo, pi lav., ccz.,
3 meses, dep. Rua Barão de Vas-
scuras, 36 - 40 mil e R. São F.
Xavier, 788, 35 mil. Ver nos lo-
tsis e trotar Rua Marcllio Dias,
20, sela 401.

AlUGO grande sala de frente
entrada Independente com móveis
a dois rapazes ou casal sem fi-
lho, Rua 8 de Setembro, 148 —
Méier — Cachambi — Seguir R.
8_ldr_.ee.
APARTAMENTO em Mesquita, E.
Rio. — Alugam-se os de números
201 • 204 do prédio 327 da Rua
Santa Catarina. Alugue! mensal
de cada apartamento, Cr$ 140 000
velhas. Trata-se na Rja Buenos
Aires, 302 - Guonab,-,ra.

izinha
d.p.ndínci.. empreoad., garagemj$ , d , u~ Jo.é_.— Chav** -• o porteiro. Tratar 

•m ,cor, p.rs.anas, s.nt.to,;.. m,Mn igtli:_ v„r R.JS fij||jbelif.

LOJA — Ipanema de perfuma-
ria e produtos de cabeleireiros
Passa-se cem mercadoria ou va-
_ia — Visconde Piraiá, 313.

CENTRO - Aluga-u a iate 706,
com telefone, » Rut Alv.ro Al-
vim, 33. V.r n* horirlo dat 13
ls 16 horn. Ttl. 42-3373.

100 m2. -
porteiro ü

RUA ASSEMBLÉIA, 93 1| 1 707
Aluga-se ampla sola, c! banh.

completo e kitch. CrS 200 000.
Inf.: Administradora Nacional, -
Av. Pre*. An*nnío Carlos, 615
2.» pav. Tel. 42-1314.

CAMPO GRANDE - Alugs-se c».
sa. Rua Gramado, 455 — Chavei
c/' Sr. Guimarães, Rua Tupacefe-
tõ, 178 — Aluguel bost NCrS
1150,00
PEDRA GUARATIBA - (Perto~d«'
p;..ia). Aluga-ie ou vende-se cai»
3 quartos, salão, cope, cozinha,
2 banheiros, sendo um completo,
gr_-.de quintal, quarto empregada,

ntrada carro. Tratar telefone ..
2. 2247.

DIVERSOS

RUA DA LAPA, 120, «lugamos
tala. — Administradora Proença
Ltda. Av. Franklin Roosevelt, 39,
iaiá -1311. Tel. .2-3219.
SALA com telefone. Aluga-se Qui.
tanda, 30, sala 312 — Tratar com
Sr. Ramos na sala Ó02 do mes-
mo edifício.
SALA — Centro com telefone -
Alugo parte também aceito pro-
posta para montar negócio hones-
to como sócio. Paulo 23-3369.
SALAS PARA ESCRITÓRIOS
Atuaam-.e no Centro, ótimas. Ver

tratnr na Av. Marechal Floria-

ARARUAMA — Aluga-se cvs
confortível para você passar lusa
férias. Tratar tcl.! 58-9809.
GUARAPARI - Aluga-se «porta,
mento mobiliado. Hotel Beira-
Mar ou Torium. Ttlefone 37-9827

O. Anita. .
LINDA PRAIA - Quortos c| te-
feições. Local maravilhoso, Jogoa
de soljo, ônibus « porta. Tel.
45-6762.

SAO LOURENÇO - Aluga-ie
ótima casa mob., gel., 3 quar-
tos, perto parciue. Dor apenae
220 mil - Vei. 57-4735.

hr_
n.o 38 - Edifício Santo. Sea-!sAO LOURENÇO Féria

CAIS DO PORTO - Av. Vene-
ruela n. 131 — Edificio Impor-
tadora Mercantil — Aluga-se no
4.° pavimento urn grupo de 3
salas com 90 m2 e outro de 2

Ias com 50 m2. Iodos com ba-
nheiro privativo. — Tel.i ....
43-3843.

SALA — Passa-se e sala 902 da
Travessa do Paço 23 (em frente
ao Palácio da Justiça), tôda mo-
biliado, telefone. Tratar com o
porteiro Sr. João. ' .
SALA — Aluga-se na Ãv. Alm.
Barroso, conjunto de tale, sale-
ta, banheiro e depósito — Tel,
52-2516.

CONJUNTO 2 salas e «enitério -
Aluga-se no 5.° andar. Rua Al-
voro Alvim, 21, tralar 26-0073.

TREZE DE MAIO, 47/2504 - Alu-
ga-se sala comer., tf banh. —
frente — sombra — 37-0465.

CENTRO - KAIC alug* p/ fin:
comerciais na Av. Tre_« de Maio
n.« 47 « »/ 2*13 c/ banh. Cha-
ves c/ porteiro. Tratar na Rua
do Carmo, 27-A. 1.1. 32-1774 -
CRECI 283.

CENTRO - Aluga-se para pro-
fissão liberal, sala com banhei-
ro e kitinete. Aluguel NCr$
120,00 e mais obrigações. Ave-
nida Gomes Freire, 315, solo 202
- Tratar sala 208.

ZONA SUL

CENTRO — Escritório ou cônsul-
tório áluga-se aparlamento com
saleta,. ula, banheiro completo e
telefone — Ed. Imperador, ep.
1007 — Praça Tiradentes, chaves
e Iratar com o proprietário na
Rua 7 de Setembro, 211 — Tel.l
43-4084.

CINELANDIA - Aluga-se grupo
para escritório com fins comer-
ciais, composto de 3 salas, ba-
nheiro • depósito. Aluguel CiS
300,00 novos, mais condomínio
e impostos. Rua Francisco. Sura
dor, 90, grupo 1 102. Tratar no
grupo 1 003, do mesmo prédio.

CENTRO — Escritório com deco-
ração moderna, ar condicionado
e telefone. Pa.sa-sc na Av. Rio
Brenco 108, sol» 1206. Trotar ci
Dr. Ernâni Filho. Tel. 42-1115.
Aceitam-se ofertas.

CENTRO - Aluga-ie sala de
frente pare escritório. Ver «
tratar na Rua Imperatriz leopol-
dina 22, l.o andar. Praça Tire-
dente:.:

ENGENHO NOVO - Alugo casa p.lo |,|. J9j»7» .1 Sr. Jcrg..
e| 3 qts., 2 salos. A. Monuel Mi- 
randa, 288. Chaves no local, das
8_òs J 7h._TeK_42-4546._Sr1_Paul_o.
ENGENHO DE DENTRO - Alugo"
se ap de quarto, sala e mais
pertences, Iunto a condução. Rua
Guineza 130 »p. 101.

ap. 202, nôvo, sa!_, 2 quartos,
ointeco, banheiro e c_ zinha em
cores, sancas e florões. Rue São
Brír, 322, com 2eÍador.

ENGENHO NOVO - Alug. op.
404 da Rua Engenho Nâvo, 475
— 2 qts., tela, 2 banheiros e
èt-_ _/ tanque. Tratar e ver
no local.

LEOPOLDINA

ALUGO - Cosa s. c, c, b.
Pedro de Carvalho 178

ENCANTADO - Bua Pedro Do
mingues, 40 — Alugom-le «ps.
c sela. 1, 2 e 3 quarlos, benh.,
coz., área, a partir de Cr$ ....
130 000. Choves c! lelodor. —
Administradora Nacional, — Av,
Pres. Antônio Carlos, 615, 2.°
pav. Tel.: 42-1314.

Ruai ENGENHO NOVO - Jecsré -! ALUGA-SE - Casa q„ «., cozi-
Lins!Alug. ótimos eps. novo:, centrolnha. Aluguel NCrS 125. R. San-

TODOS OS SANTOS - Alugam-
se 2 amplos ap_. ria Rue Santos
Titara, 62 c/ sl., qt., banh., coz.,
área ci tanque, entr. p/ carro,
Ia. loc. Ver no local • tratar
na CIVIA S/A. na Trav. Ouvi
dor, 17 — 4° «ndar.

ALUGO - Cosas
- Aluguel de 80
Tratar na Rua do_

apartamentos
150 mll.

Romeiros n.

INHAÚMA - Aluga-ce c| 2 è R.
P.ile 

"

qf_, banh., coz., érea c. tanq.
Ver. no local. Chaves na c| 241
da mesma rua e tratar na Predial
Canadense Ltda. R. Álvaro Alvim,
21, gr. 120618. Tel. 22-7808, dal
9 ès 17 horas, dè segunda ¦ sex*
ta-feíra. ______

MEIER - Rua Carolina Méier. -
Alugo 1 loia, 1b. locação, 120
m2, pequena moradia. Aluguel
250 mil, contrato 5 «nos. Tralar
49-6324. Creci 950, Gilberto.

INHAÚMA - Aluga-ie ótirn» ca-
sa, com sala, 3 quertos etc. Ver
na Rua Emboraí, 47 esquine de
Dr. Otfion Machado, das 9 às 17
horas.
MARIA DA GRAÇA - Alugo ap.
c/ 2 qts., sala e ó_p. Rua São
Gabriel. 1 109. ap. 301.
PILARES — Alugs-se coso c| 2 qts.,
sais e demais dependências. Rua

186, sala 206 — Diariamente deiGaspar,
8 às 18 horas

119.
CRECI 892.

Vasconcelos, fundos. Ver da« 8|de 
"t-rreno, 

bem localizados, ga-'larém 107 — PenhB Circular.
ás 12. Tratsr CIVIA Trav. Ouvi-I rooern. Cadete Polônia 514. Cha-jALÜGA-SE — Uma meie «Suo em
dor, 17, das 12 às 17h. jvesiSr. Anlônio, 31-0957. IRarnos com quorto, solo, co:
ABOLIÇÃO - Aluge-se »p. 2JEMGENHO NOVO, dependência.|nha, para um casal sem filhos na
qts., sala e dependências. Fiador Aluna-se. R. Voz de Toledo, iR. Barreiros 397-A, com Silva,
ou desconto em folho - Rua 417-F, c/ pintor e deposito, qto.Jaluguel 130, liquido ou para
Teixeira de Azevedo, 360. '«ale t cozinha. dois. rapazes solteiros cu moços, fiador.

PASSA-SE contrato de pequena
loja instalada para o comércio
de relojoarie, ótima, agencia de
lavanderia ou qualquer outro ne*
í.ócio de pequeno porte. Ver e
trtter na Rui Dialma Ulrich, nú-
mero 183-A.
PASSA-SE contrato de loia Ins-
talada para o comércio de mo-
das %nasculines, infantil ou fe-
mininas ou qualquer outro ramo
por motivo de viagem. Ver ná
Rua Visconde de Pire)í, 571-B
e tratar no n. 306-A, com An-
tenio Ministro, parte da tarde_.

CENIRO - Alugam-se solos 1203
. 1208. Rua Dom Gerardo 46.
Chaves c| porteiro. Tratar lown-
des Sons. Pres. Vergas, 290. -
Telefone 23-9525. Creci 204.
CENTRO - Alugam-se grupos
703-4-5. Almte. Barroso, 90, 4
salas, 2 banh. • telefone. Chaves
cj porteiro. — Tratar Lowndes
Sons. Pres Vargas, 290. Telefo-
ne 23-9525. Creci 204.
CENTRO - Alugo o grupo 1 505
do Edifício Civitas, na R. México,
41, com duas salas amplas, «a
leta « senitério. Ver da» 14 ài
15 horas. Iratar F. P. VEIGA
ENG. LIDA. - Av. Alm. Barroso
n.o 90, ll.». Tels. 42-7144
42-5231 - CRECI 832.

ESCRITÓRIO - Aluga-se parte,
no melhor local da Av. Rio Bran
co. Tralar pelo tel. 32-7655. ,

Apartamentos e quorto» com égua
corrente, colhc.es de molas, oti-
mas e fartas refeições, di-fias
paro casol desde NCr$ 12,00. -
Hotel Silvo, junto «o Parque dst
Águas; televisão, recreoção in-
fantil, estacionamento. CcnduçSo
domicílio a domicilio, pagamento
á parte, 56-1294, 32-9258 - Site,
Neuza. .

ALUGA-SE grupo de 2 salas co-
merciais. Ver na Av. N S. de
Copacabana, 540, grupo 603. —
Tratar com o porteiro.
ALUGO prédio ou andar ou
loia na Rua Marque» de Abran
tes. Tratar 57-1012
ALUGA-SE na Rue Toneleros, 171,
casa 2, para fins comerciais. Cha
ves casa 4 ou na barbearia. Trat
IGAB - T. Otoni, 72. 23-1915. -
CRECI 183.

Aluga-se
As «ala» 1 203 • 1 20S da

Avenida Pres. Vargas, 1 146,
com telefone. Aproximadamen-
tc 40 m2. — Tratar na sala
1 211 ou pelo telefone 23-8294.

COPACABANA - KAIC alugo p/
fins comerciais no Rua Figueiredo
Mogalhões n.° 219 o ap. 1 011,
c/ sl.-qto. coni., banh., kitch.
Chaves c/ porteiro. Tratar na Rua
do Carmo, 27-A. Tel. 32-1774 -
CRECI 283.

ESCRITÓRIO - Transfiro com
telefone, moveis etc. Aluguel ba-
rato. Rua da Assembléia, 34,
sala 904.

COPACABANA - Comércio. -
Aluga-se Av. Cop. 897, gr. 805
f'ente, hall, sala, kitch. e banh.
Chaves c| porteiro. Tratar Lown-
des Sons. Pres. Verga-., 290. -
Tel. 23-9525. R. 18. Creci 204.

ESCRITÓRIO de advocacia -Alu-

ga-se parte finamente mobiliado,
com direito o telefone e 4otilo-
grafo, por NCrS 600. Trotar com
Dr. Newton n« Ruo Miguel Cou-
lo 23, »| 801. das 14 ai 16h.

EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL -
Alugo mesa em escrit. modem
Instalado c [telefone, secretária a
boy, ambiente tranqüilo. Trat.
cl Sr. Oliveira, tels.i 42-6437 e
42-2827.

Av. Rio
Branco, 14

Aluga-sc o 14° andar e/ m/

m 130 m2. Ver no local. Pro-

pottas ao proprietário. — Rut

Beneditinos, 10 «obrnlola^

COPACABANA - Aluge-se sala
408 do Rua Hllério de Gouveia,
64, sl holl e benh. Choves na
Aliança Imóveis. Pço. Pio X, 99,
3.0 «ndar. Tel.: 23-5911.
SALA — Centro comercial de Co-
pacabana, Siq. Campos, 43 pas-
so contreto nôvo de 5 _«nos cj
pequena indústria de calçados
por 11 milhões. Tratar cl FROS1NI
ne sala 344 ou tel. 36-5514 -
CRECI 552.

TERRA NOVA — Alugo uma coso
de madeira, tôda a.soaihada .
forrado, coberta de telhas, pin-
tada a óleo, igua e lur, 1 sela,
coi., banh. dentro de casa e ra-
loével qulntíl. Ver R. luis de
Castro, 274. fundo», e tratar Av.
João Ribeiro, 396, Sr. Soare».
Aluguel CrS 78 750 «ntigos, com

ZONA NORTE
ATENÇÃO — Irai-, possa-se umo
lojo contr. nôvo cl tel., forca no
centro comercial e balneário, fica
em frente oo Banco do Eitado
da Guanabara de Irajá.-: Tratar c|
procurador da proprietária, Sr.
Ferreira. Estrado do Quitungo, n.

1 153 - Iraiá.

CENTRO - Alugo-se sala 3 -
Rua 1.° de Março, 17 — 5.°
andar. Chave* com porteiro —
Tratar: lowndes Sons. Presiden-
te Vargas, 290 - Tel.l 23-9525.
CRECI 204.
CENTRO - Alugam-se grupos
601 a 607 (260m2) la. loc, fren-
te. Av. Rio Branco. 123. Cho
ves 4.° andar. Sr. Luiz. Tratar
Lowndes Sons. Pres. Vargas
290 - Tel.t 23-9525 - CRECI
204.

EDIFÍCIO JACARAÚ - Ru« do
Senedo, 320 ap. 705 - Para
fins comerciais, c; sale, banh.
social e kitch. Chaves cl zela-
dor. Administradora Nacional. —
Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2.» pav. Tel. 42-1314.

ZONA NORTE

ESCRITÓRIO montado c| telef. e
ar refrigerado no Centro. A!u*
guel antigo, contrato de 5 «nos
_ Tel. 42-2038 ci Sr. Pereira.

EDIFÍCIO BULLDOG - Alugam-
_• grupo, dt t-la. na Rui Saca-
duro Cabril, 11. Tel.: 43-1944
CEORGINA.

ALUGO sala comercial no Ed.
Iskye. Rua Conde de Bonfim,
422. Ver porteiro Moyscl. Tra-
tar tel. 38-5142.

Alugo
Sale» no centro comercial

da Penlia, na Rua doi Romei-
ros, 106 com Walter — Tel.:
30-1799.

Depósito loja
Pequena irea Av. Brasil pré-

ximo mercado Sâo Sebastião.
Aluga-se. Tratar Sr. Henrique
- Tel.: 43-5754.

Loja - Centro
200 m2

Aluga-se uma na Av. N. S.

Fátima, 44-3 ci iirau * «'loia

,para depósito e escritório. Tre-
mercial no Ruo Padre Momo 139,,)s_ p> Av_ N> J_ Fátima, 42-A
em frente eo Shoping Center Mo-,
dureiro. 'Sr- Nll°'

MEIER — Alupa-se solo comsr-
ciai com privativo, à Rua Cont-
tança Berlcsa 152. Aluguel 90
mil. Chavei na sala 401. Trotar
tel. 32-3468.
ALUGA-SE uma prande tela co-

j.;->F.^...<V-*?»'*'*^^
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Fazemos
questão

TO ^Ue °
J__S fique

sempre
perto de

você

PRECISAM-SE professores Mate
mítica, Geografia, História, lnrjlis, Francês, Ciências - Colégio
Guflnnbaren.e — 48-8^92.
VIOLÃO — Ensina-so plpnncioiante - Tel. 450957.

LIVROS E PUBLICAÇÕES
VENDO - História dos Papas
(Pastor, 39 vois. completa) His-
tória Universal (VYei.;, 25 vois.
completa). Tel. 18 - Corréas.

COLEÇÕES
MOEDAS PRATA KENNEDY _ Pon-
íe Salazar, 20 esc. Vendo barjío.
Alfredo, Av. Rio Branco, .19, loja.

ACORDEÃO Scandalli, 80 bai.
xos, 6 registros, A abafadores.
Vendo urgonte. 230 mil. Av
P_Lncí_ _?_ej_i7li._?aia_902.
COMPRO ÜÍI PIANO -DortuaT.
quer merca — Mosmp precisandodo reparos — Soluauo rápida a
vista_-_Je^_45.i 130.

BATERIA Pingüim - Vende-se, 1
milhão prcfisrionjl, completa. Te-'lefone--5.1.0, _
COMPRO 1 piano da particular
para particular, pago ótimo pro-
ço. Tenho urgência. Telefonar pi57-0960.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

CASA MILAN - Piano; nado.
nais e estrangeiros, cauda, ar-
mario, 10 anes do garantia - a
prazo sem iuros. Ouvidor. 1302.°.

AAA PIANOS NACIONAIS NO-
VOS E ESTRANGEIROS - Casa
especializada vende bem finan-
ciados, por preços de ocíi_Í5o. —
Rua Santa Sofia, 54. Saenz Pena.
À VISTA — Compro 1 piano cau-
da ou armário, mesmo precisan-
do conserto. Resolvo rápido — To-
lefone a qualquer hora 36*3652.
A CASA Í.OfTX"^"_Pia^os~SÜ".
ropeus novos — Pleyel, Welmar
Petrof., cauda e armário a pra-
io, menor preço — 2- de Da-
zembro n. 112 — Cat
ACORDEON - Vende.se acordeon
UNIVERSAL de 2-t baixos, com
apenas 6 meies do uso. Trotar
pelo tel. 28-8650.

COMPRO piano — Pagamento rá-
pido. Cliamnr Sr. Antônio. Tele-
fono 45-1581.
PIANCT Fritz Dorbcrt, seminovo.
Det. 45-2023.

PRECI50 empregadas estrangeiras
o brasileiras, copeiras, babás e
cozinheiras. Ordenados até 110
mil, com documentos e ref. Av

ICopecabana, 534 ap. 402.

[PRECISO do 
"s-rõla 

do 15 a 16
anos, para ajudar ern serviços

; leves em casa do família. Pa.
! ga-se bem. Dorme no emprego~ Rua Barão de Mesquita n. .
-92-A —_Anclnr^T._

PRECISA-SE de empregada todo
serviço apartamento do c__al —
Informações pelo telefone ....
4S-0A23 oj pessoalmente na R.
Honório de Barros n. 3B, ap.
801 — Flamengo.

ATÉ 80 MIL senhora so pagacozinheira faça todo serviço -
Boa folga. Pua da Carioca, 55.
ap;_202.
COZINHEIRA peq. famiiiaTTüT
dar com roupa miúda. Ref. Con-
selheiro Lafaiete, 53 - 602. CopPosto 6.

•ENSINO E ARTES © EMPREGOS

COZINHEIRA - Precisa-so d. for-
no e fogão para colônia do f_rias,
a duas horas do Rio. — Paga-se
bom, P.ua Sota de Setembro, 186
tols.: 43-8180 ou 43-4003 - Dona
Antonicta.

COZINHEIRA - Precisa-se paracozinhar e lavar para t casalcompetente, ótimo ordenado. -
Exlgem-se ólimas referenciai' —
Av. JoSo Luís Alves, 154. Urca

Telefone 26-3889.

PIANO Pleyel, 1|2 cauda, cepo
metálico, c. cruzadas, c| ban-
cjuefá, baratísslmo; facilito al-
gum. Ver na Rua Barão de Igua-
temi, 404, c. XI. - Praça da
Bandeira.

PRECISO empregada só na parte da manha, apartamcnio pe-
queno de uma senhora, Cr$ 50
mil — Rua Domingos Ferreira .
236 -'ap. 4Q1-.
PRECISA-SE uma empregada com
referencias. Dorme no emprego

Paga-se bem. Rua Haddock
Lobo n. 379, ap. 403 - Ti-
iuca.-

PIANO Schwartzmann, 88 notas, 3
pedais, vendo facilitado ci 200
mil à vista, 6 prest. de 100 mil.
Av. Copacabana, 610-J.
VENDEM-SE PIA"nÒS - Bem fi-
nanciados, por preços de ocasião.- Rua Santa Sofia, 54, Saenz
Pena. Casa especializada. '

PRECISA-SE da uma copeiro ar-
rumadeira que dê referencias e
durma no emprego — Rua Re-
HS!Pi_r_2___,__r_l_Pa!]_m3 ¦
PRECISA-SE um copeiro de menorcom pratica do restaurante, comtodos cs seus documentos, nrAvenida Brás de Pina, 21-A.
TUUCA — Arrumadeira por ho
ras — Alberto Sequeira n. 18.
TODO SERVIÇO para 3 pessoasCr$ óOOOO. Dormir no emprego.
Pedem-se referências. Rua Boli-
var, 147|901.

Nós tínhamos necessi-
dade, e até urgência, em
atender ao nosso público
de Campo Grande, em
Campo Grande, Por isso
resolvemos abrir mais
uma Agência de Classi-
ficados do JORNAL DO
BRASIL.

Você
já pode ir

hoje
à nova

Agência de Classificados
do JORNAL DO BRASIL

em Campo Grande
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Cursos práticos?
Não faça experiência!

O CENTRO TAQUIGRÂFICO
BRASILEIRO MANTÉM:

SECRETARIADO PRATICO, ESTENODACTILÓGRAFO TAOllínuacia
PORTUGUÊS, DACTILOGRAFIA, INGLÊS PRAT DE FSrstirtífn 

A
MATEMÁTICA, CORRESrP°ND|NCIa|omERcÍaL, RECEPaONISTA e

tis ¦>_ <,U* "¦• P">P°'«onaráo novo» horizontes.
Ha 30 enos preparamos profissionais, encaminhando-os .etmelhores enpragos, sem cobrar-lhos taxasDiretor: PROF. PAULO GONÇALVES

PRAÇA FLORIANO, 55-12.0 ANDAR (Cinelandia) %TELS.: 52-2972 e 52-0618. ' :£jt-

COZINHEIRA com referencias.
Prccisa-so na R. Almirante Ta.
mandará, 26, ip. C4M. Não dor
me no emprego, em casa de ca
sal sem filhos.

COZINH. E DOCEIRAS

AGÊNCIA ALEMÃ OLGA, 37-7191
- Paga impo.fos, tem alvará e
scrita fiscal. Cozinheiras, copei-

ras e babás. Av. Copacabana,
Í34 ao. 402

A AGENCIA Riachuelo tem cozi-
nheiras, cop.-arrum., babás etc.
Com doe. e informações. Tele
fones 32-5556, 32-0584.

COZINHEIRA - Casa d. trata-
monto. Forno o fonío ou trivial
fino, saiba passar roupa. Referên-
cias 2 anos. Ord. 100 000. R. Sou-
sa_LimaJ7B ap. 101, Copacabana.
COZINHEIRA do trivial finoTpTÍ
cisa-se ,i Av. Edson Passos, 884,
ZÍL_-ca- Casa, ccmicla e ordenado.
COZINHEIRA - Procísa^do -ml
coxhihoira de forno o fogão, nxí-
gindo-se referências. Sarviço para
quatro pessoas e ordenado de CrS
120 000. Av. Af.Snio de M.lo
Franco, 119 — Leblon.

COZINHEIRA 
^- PrecTTJÍeTIuír;

do roupa dc 4 pessoas. Trivial
fino, com referencias. 80 000. R
Mario do Andrade, 31, Largo dos
Leões — Botafogo — 2Ú-6-135.
COZINHEIRA - T7ivTaT7in-7com
referencia, Cr$ 70 000. Rua Do-
i-_l_--_?__^er________?^ió03.
COZINHEIRA - Procisa-se, qu.dí referencias, i Rua Marechal
Mascarenhas do Morais, 184 -
(Cop.). Tratar pelo tel. 37-6295
Ordonador CrS 85 000.

COZINHEIRA - Precisa-
se para Irivial fino e va-
riado família estrangei-
ra. Paga-se bem. Tratar
na Av. Vieira Souto, 230
- Ap. 101.
COZINHEIRA - Precisa-se para
trivial fino e variado, lavar
passar roupa miúda — Peden
se refs. CrS 80 mil - Rua Ra
mundo Correia n. 71, ap. 702

CASA de trato fino — Precisa.
se de cozinheiro p| todo o ser-viço da casa. Paga-se bem. -
íratar na Ru» Honório de Barros
____18_T- 403 - Flamengo.
COZINHEIRA - TriviarfirToTTT?

ç:so. 
Tcl. 46.7911. Urbano San-

.____L~. p™ia Vermelha.

casa do família, para trivial fino8 variado, que duma no empre-
go. Rua Ferreira dc Andrade 294- Cachambi - Paga-se bem.fcxigem-se referenciai.

COZINHEIRA - Leblon - Pre-
cna-se competente que cuidt de
peças miúdas — Referencias —
Bcm ordenado a combinar na
Av. Bartolomeu Mitre n.» 647
ap. 603.

COZINHEIRA - Com prática, pre.
cisa-se para cesa do família no
Leblon, que também paisa roupü.
Paga-se bem. ótimo quarto. —
Eventualmente serve casal, se ma-
rido trabalhar fora. Tralar Rua
JoSo tira, 28 casa Leblon.

COZINHEIRA - Cr$ ..
70 000. Lava e passa
peq. peças. R. Almiran-
te Salgado, 63. Laranjei.
ras, depois das 8 horas.

COZINHEIRA - Casal estrangei.
ro procura uma com pratica do
trivial fino. Exigem-se carteira

'_ef^Enc;a' ~ Av- Atlântica
2 888 - ap. 801,

COZINHAR E ARRUMAR - Pcq!
família. Bom ord. R. Dias da

37 5__3n' 
35 ~ °P' 201' Tc'-'

COZINHEIRA pl 3 pe7síasT77_
ciso fino variado, durma no em-
prego. Referências 60 mil RSiqueira Campos, 142 ap. 701.
COZINHEIRA - Precisa.se~do~t7i:
vial fino e variado, ordenado CrJ
90 000, exigem-se boa aparên.
cia e referência. R. Bolivar, 14
ap. 601.

ATENÇÃO — Precisa-se de um
cozinheiro — Av. N. S. de Co
pacabana n. 734.

I_5J_S_____3___

Agência JB de Classi-
ficados, .Avenida Cesário
de Melo, n.° 1 549. (Jun-
to com a Agência Volks-
wagen — Guandu Veí-
culos.) Funcionando de
8h30m às 16h" todos os
dias e de 8 às llh aos
sábados.

f^^^p

ATENÇÃO - Cozinheiras, balais
otc. Temos ótimo, pedidos. Rua
das Marrecas, 38, 1.° andar.
AGENCIA RTzYÕ~ferâ-e~cõrI
nheiras, arrumadeiras, copeiros
(as), estrangeiros _¦ brasileiros,
duy;_tas_e_mens„is. Tel. 52-5644.
ATENÇÃO — Cozinheira, precisa-
mos, ótimos ordenados. R. Sc
..jdor Dantas n.o 39, 2.° andar,
saía 206.

COZINHEIRA - Preclsa-se. na Rua
Custódio Serrão n. 3, sp. 302 —
Tel. 269974.
CÕZÍNHÉÍRA - Precisa _e"~pã7ã
casal. Exigem-se referências, Rua
Desembargador Isidro n.° oO, op.
802 - Tiiuca.
COZINHEIRA - Para. pequena fa.
mflia. Paga-se bem. Tratar Av.
Maracanã, 343, ap. 702.
COZINHEIRA p| restaurante, com
prática e documentos. Rua Po
dro Ernesto n. 106.

COZINHEIRA - Predial co^l
boas referencias para trivial fi.
no — Paga-se bem, — Rua Vis-
conde do Caravelas n. 17 . Bo-
tafogo.

COZINHEIRA - Pr.ciso cozinheira- Exijo r.farncias, ord.nedo ini-
ciai CrS 415 000 - Rua Alm. Ta.
mandará, 53, ap. 301 - Flamen-

Tel.! 45-5476.
COZINHEIRA - 

~Pr.ciia.se, 
com

r.f. • cart. 70.000. - Rua dai
laranjeiras, 91 — I 203.

COZINHEIRA - Para casal trivial
Fino, paga-ie bem referências.
Av. Copacabana, 400 ap. 903
37-4516.

COZINHAR E LAVAR paro 3 pes-
soas adultas que durma no em-
prego, pedem-se referências. Or-
denado a combinar. Tratar na Rua
Paulo César de Andrade, 274,
ap. 402 (Parque Guinle) Laranjei-;

CÕZÍNHÉÍRA - Trivial fino, todo
serviço casa casal, dormindo no
emprego. Paga-se bem, exigindo-
se referências. Rua Almirante Sal-
gado, 158 — laranjeiras. Tel
25-7982.
COZINHEIRA - Para casal, dor-
me emprego. Referenciai — R.
Laranjeiras n. 550 — ap. 205 —
Telefone 25-1085.
COZINHEIRA trivial variado, ca-
sa de familia. Rua São Clemente,
137, cp. 701.

COZINHEIRA - Precisa
se somente para cozi-
nhar. Ordenado a combi-
nar antes. C| documen-
tos, dormir no emprego,
folgas semanais. Resi-
dencia de 1 casal. Rua
Benedito Otôni, 62, São
Cristóvão, das 8 às 11
horas no meu escritório.

EMPREGADA - Precisa-se pt. :+i 
"¦¦

cozinha simples, lavar e pass3 pessoas. Cr$ 50 000. Rua Fra.
cisco Si, 26 ap. 802 - Tel.: —V
27-0404.

COZINHEIRA do trivial fino,- paa.sondo roupas miúdas, pequenafamília. Ord. 80 000. Pedem-se
referencias - Tcl. 27-4486.
COZINHEIRA - Precisa-se. do
trivial fino e variado, 70 000 —
Tel. 46-9659, na Rua Joaquim
Campos Porto, 70 - Jardim Bo.
tanico.
COZINHEIRA - Forno e fogão.'
Referências. Paga-se bem. Bu-
Inoes de Carvalho, 295 ap. 901. t

EMPREGADA - Precisa-se de uma
cozinheira na Rua Visconde do
Piraji, 44 ap. 304 - Ipanema.
EMPREGADA - Preciso para Co.
zinhar e pa.sar p| 4 pessoas —
Rua Montenegro n. 21, ap. ,
201 — Ipanema — Pago muito
bem.

COZINHEIRA - Precisa-se que
saiba cozinhar muito bem, lava
roupa na máquina — Ordena-

do CrS 100 000,00. Aumenta-se de
seis em seis meses. Tratar à Rua
Aires Saldanha, 66 ap. 201 —
Copacabana.

EMPREGADA para cozinhar. CrS
60 000. R. Conde Bonfim, 488,[ep. 301 - Saenz Pena.
EMPREGADA para cozinhar « pas-
sar. Referencias. Rua Vde. Santa
Isabel, 460 ap. 304. Grajaú,
EMPREGADA com pratica de co-
zinhar trivial variado e arrumar
com carteira, Rua N. S. das
Graças n. 968 — ap. 101
Remos, 50 mil.

Ensino

ENSINO E ARTES
COLÉGIOS E CURSOS

ARTIGO 9? - Matrículas aberlas.
E. Ipiranga. Rua Marquês São
Vicente, 37 — Gávea. Tel •
47-0442.
AULAS de Português e Materna-
tica, para admissão < ginasial.—

AULAS - Matemática - Biolo-
gia - Psicologia. Tratar pelotelefone 23-5375 das 3,30 às 4,30— Sr. Francisco.

ATENÇÃO senhoras e senhoritas"
Esta om Copacabana a represén.
tante do moderno c prático curso
de corte e costura loli, entre asalunas serão escolhidas as repre.
sentantes de Copacabana. Infor-
mações Av. Atlântica, 2 440 -
Port. 3, ap. 603.

ACADÊMICO da U.
Ias par.iculares de
Irving, 49-9443.

E. G-, Au
matemática.

CURSO BAER - Inglês - Portu
guês - Francis - Artigo 99.
Fornece Carteira de Estudante
reconhecido oficialmente. Aluno
sem média. Pré-intensivo. Cine.
landia — Álvaro Alvim, 24, gru.
po 601 - Tel.; 37-6249.

PROFESSORA oficial, especializa,
da no ensino p. excepcionais,
portuguesa, recém-chegada, com
longa pratica em seu pais, acei-
ta liçües p. rapazes e meninas
ate 12 anoi, Inform', tel. 28-4307.
PROFESSORA alfazê7íza_a7~ãdüT
tos e crianças. Método moder
no, Tel. 26-0887.

CURSO BAER - Secretariado em
I ano. Conferimos diploma ecarteira de estudante. Cinelân-
dia. Rua Álvaro Alvim, n. 24
-__P?__D___lc!i_37:6249.
DA-SÊ aula dê piano, 

"teórica 
e

prática. Rua Prof. Ant. Henrique
de Noronha, n, 7, ap. 201. S.Cristóvão

APRENDA cortar em 10 aulas
pelo Método Gil Brandão, com
a modista Maria. Apés as aulas
apronda costurar, lnf. 36-3136 -
Av. Copacabana, 605, sala 1 102
AULAS de declamação. 4 aulas

_8_o_7' 
NCr* 30,C0" lTS'" ,cl-

AULAS Inglês particular.
Inglês. Tel. 37-8826.

Prof.

ADMISSÃO ao Ginásio"; Ãülã!
particulares, grupos do 3 a 5 alu.

49-6067 -Méier, 3 Aulas p| ,_.mana NCr$ 30.QQ D| m5j.
AULAS do inglês - Prof. for
medo nos Estados Unidos dá
_U„Ü e ln9'« em s.ua casa. NCrS
5,00 por hora. Tel. 52-9231 (lio-rário comercial).

DESCRITIVA - Matemática -De"
senho - Prof. militar preparaSinas, coleg., escolas militares
vestibular. - 29-1905.

PRECISA-SE prof. inglês, portu-
gues, física, latim e grego. —
M_-??_;P_._:_2p[e_-io_Moianhão.
PRECISA-SE de uma professora à
Rua Araquiaa, 71 - Freguesia,
Jacarepaguá.

PROFESSORA de acordeão. Ini-
ciação musical para crianças. -
Tratar; 56-1962. *
VIOLÃO, guitarra, canto. Aulas
md. Método eficiente, prático,em 10 aulas. Atendo apenas com
hora marcada. Tel. 29-2759. Prof
Medeiros.

PRECISO professor c| prática Art.
99, 2.o ciclo. Português, Mate-
mática. Av. Copacabana, 690, gr.
704.

Cursos Téd

ENSINA.SE cm .c.S_7d7TaÍv7rTo
2 000,00 p/ «ula. Re„do Sr. Al-mir, tel. 31-3855. Prof. universitarioi

CURSO »C. O. C." - Admi.:•ao especializado loi Col. PedroII • Estaduais. Matrículas aber.tas, ambiente requintado. - AvCopacabana, 1072. gr. 302
Cüiiso BAL-R _ Artigo 99,' aula!dianas, das 7 ès 10 horas. Con-ferimos carteira de estudante. Ci-""landia. Rua Álvaro Alvim, 24,sr. 601. Tel.: 37-6249.
CURSO BAER - Taquigrafi, 

"-
Taylor e Gregg - em inglês, por-tugues e espanhol, fornece car-teira do estudante - reconhecidooficialmente - Cínelândia. Rua
Tér.;r37 .249.' 24' fl'ÜP° é°'

GRAIUITO - Inglês e Taquior'..-tia, curso de 3 meses Cinelandia.
Tet 37-J2VA'Vl,n' 24' flr- 601-
GRATUITO - Português, curso de3 meses Cinelandia. R. ÁlvaroA'v.'m;_24. O'upo 601. Tel•Í/-Ô249.
INfÉRNATO" im Petrópoli., :i.mmagnífica chácara, piscina, .
497."""' 

*mb°* " "x01- T«l

INGLÊS - Individual ou grupnscasa do aluno, conversação, ora.Wâllca «te. ;- Tel.- 45-1352.
wrt SrTí_ MARTA - Inglês--NCr$ 5,00 por mês. Turmai
principiantes em 13 ¦ 1513167Av. 13 ds Maio 44-A, sl 1204das 14 as 20 horas. Cenirr,
PROFESSORA PRIMARIA - Rei,

PRECISA-SE de professores dt in-Sles, matemática e ciências. -Traiar hoie na Rua Voluntáriosda P.tn. n. 126 - da. 10 i12 horas.
PROFESSORAS PRIMARIAS - Pr7cisam.se c| reg. diurno « notur-no. Urgente. Av. Gen. OsvaldoCordeiro de Faria, 121, MarechalHermes.

í /Ginásio "¦- ciÁsslíb1'
..CIENTÍFICO COM OU SEM

: GINASIAL -vEM 1 ANO"
» >&S% -É APROVAÇÃO,

Admissão
;.ÁÒ COIÉGIO PEDRO II E
, GINÁSIOS, ESTADUAIS
...ÁGÒRA TaMbÉM-NO

,-. S'..'-":"POSTO V 
''¦%¦

. MÁfRlCULAS ABERTAS 
":"

l O CURSO "C.Q.C-"
\ ; '"'¦ APROVA! '-¦".;

V," Grupo 704
Av. N. S. Copacabana, 1 072
p Gf. 302 - Tel.: 57-6477

Curso Yozi
Pré-normol adm. especiali

zoclo - Largo do Machado,
29 - 302.

Moças e rapazes que dese
iam iniciar em escritório, oú
ainda, melhorar seus conheci
mentos e galgar cargos eleva-
dos, devem assistir a uma se-
mana, inleiramente grátis, em
um dos estágios práticos; Dac-
lilografia — Aux. de Escrita-
rio — Aux. de Contabilidade
— Eslenografia (Sistema Marli
adaptável a qualquer idioma)

Correspondência Comercial
Secretariado — Inglês (Prin

cipiantes, médios e avança-
dos). A TÉD é a maior erga-
nização de empregos e en-
sino Comercial prático do País,
dando plena garantia de en-
caminhamento o emprego para
teus alunos. Feça como cen-
tenas de pessoas que foram
empregadas após freqüenta-
rem os cursos TÉD — CEN-
TRO — Av. Pres. Vargas, 529
- 18." - Tel.: 43-9523; CO-
PACABANA - Av. Copaca-
bana, 690 — 6.° — Tel.: —
36-6728; CATETE - Rua" do
Catete, 216 - 3||0ja - Tel..
23-4376; TIJUCA - Conde de
Bonfim, 375 - s]loia — Tel.
34-0489; MÉIER _ Rua Dias
da Cruz, lei — slloja — Tel.:
'19-50Í8; MADUREIRA - Ma-
ria Freitas, 42 — slloja — Tel •
90-1750; N. IGUAÇU - Nilo
Peçanha, 185 — t|loja — Tel-
29-09; NITERÓI - B. Amazo-
nas, 520 — s|loia — Tel.t -
2-7861. (P

só iiil. trabalha pom iilp|iéí!
Mkrimnte as melbom Urinas io Rio ie Janeiro soli-
filam centms ie fuarionár/os à TÊI). Seja sm ièàes
fmmárki preparando-se. iniàmenle. em nm às
tmos Téi: im.tmJt.tK. ÁIMM IIEWMÈW.¦mttmm mmmisn, mmm m-
mm, MTwtTir.i, mm,
MIMMM.
CgRSOS COMPACTOS! Bãu
MÉTODO DIRIG/DOÍ ™

CENTRO - Avi P(es: Yo _«, S29-18.'»el_ '4S-8p24 ":

COPACABANA - Ãv. CÒjiqcabario, ;690-6.*' -feL: 36-6728 •.*.
CATSi_ -Rua do Catete, 21_-s'/lpjo ti\j,_22-*37b „"'¦¦ 
TIJUCA - Catid«ABotifÍm; 375-s/lojo ,í„. 34-0489

MADUREJRA - {/loriü^fréitãi, 42,-'t/ioJa ^Ctt»l 90-1750 ,',-

i '¦>_¦_*/<_¦ .•.»il._fi__V_-:.i '-'•_¦>«. "-ii -C*,-'-.4 .¦'_._.'(_._!•-. '* __c

_,.._i| ^_trrS^Ainaiónas/_:ji8-./ldíd;reL ...

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS. OFERECE.se «rr'uitíadèÍr..eop.lri
E COPEIRAS espanhola.: Tel, 25.1032.

EMPREGADA para todo serviço
casal. Exígem-so referencias. -
50 000. Rua Raul Pom-cia. S3
ap. 603. ,-- ... :--,,,
PÃÃPDFrapii\ "í  PRECISA-SE do babá, acima deEMPRcGADA com referencias -25 anos. Pref. branca boa ao-
fP,rmc,',f.'s._..?.,0í0.°, s"vis? <t> 'ò"«°, sr. respom" altabet 

P

aspanh
PRECISA-SE de empre"gada paratodo o serviço dc familia. Pedem-
jo ref-rencirs. Ordenado: 
Cr$ 45,00, na Rua do Parciuo, 12,
C| 8 — S.lo Cristóvão-

família peHena (;endo a 
*íav7l

gem.de roupa feüa à maquina)
Da-se preferencia a pessoade cor e protestante. Dorme no

emprego. Ordenado NCrS 50 00
(CrS £0 003). Tralar na R. Én-
genheiro Nazaré n. 106 - Abo-
liçiio.
EMPREGADA _ Precisa-se casa
família de três pessoas na Rua
Castro Alves n. 88 - Móier.

serviço, fa
17 horas

EMPREGADA todo
míliá pequena dc „ ,., ,, „..,-,.- OS 70 000, Rua Maestro Vi-
la-Lobos n. 126 - ap. 102 -
es_ci._de H. Lobo n. 333.
EMPREGADA - Pr".clia-i0 d. »m'.
pregada para todo serviço de pes.soa so. Casa de tratamonlo. Exi-
gem-s« referências. Praia de Bo.
tafogo 132 — Ap. 201.
EMPREGADA~-T~Pr.d7a.se 

paritrabalhar em casa de família. _
«trada Intendente Magalhães n.«3/2 — Ca.Tipfnho.

compromissos, p| menino de V'2
ano, podendo viajar por 2 anes.
Paga-se muito bem. Praia deBotafogo, 520-J 202.

PRECISA-SE empregada todo ser-
viço, que saiba cozinhar p/ ca-
sal, doe. ref. dorme — Rui da
Glória, 190-602.
PRECISA-SE empregada para co-
unhar e arrumar com referencias- Rua Maestro Francisco Braga
n. 200, ap. 302 -. Bairro Peixoto.
PRÉCISA-SÉ de babá para duas
crianças — Exige-se referencia c
muita pratica - Paga-se bem -
Tratar na Rua João Lira n. 81
ap. 403 - Tel. 47-1334.

PREUSA-SE empregada permanenle PI casal c| duas crianças, po-dem-se referências. Rua Joana An-
gélica, 158 - 302 - Ipanema

oi.: 47-3671.

EMPREGADA - Precis.-se para todos os serviços, inclusive encerar, maior d» 23 a 30 enos.txigem-se referências. Dorme fo-"" 60 mil. Telefone 32-7712
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n<5s também ensinamos

ALEMÃO E FRANCÊS
Pelo VÀZIOI METHOD

Discos e livros grátis.Conversação ao vivo.
_^MATRÍCUUSABERTAS=

Instituto de Idiomas
___B_T^_i^

______A2IGI_
Lgo. do Machado, 29 - gr. 523ta. Cine Condor - Tel.: 25-7432

ESCOIAS EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE
******* *********

*
*

*

*
*

*
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*
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Para-psicologia
Os mistérios da para-psicolo

Dia revelados cm aulas 'eóri-
cas e práticas. Somente pira
adultos: vidência, clarividência,
psicografia, mesas falantes, te-
íequinezia, aparições etc —
I.C.B. — Rua Uruguaiana, 114 e
116, l.o e 2.0 endares.

Tel.: 25-6185

ÚLTIMOS DIAS
DE MATRÍCULA

COMERCIAL
EM DOIS ANOS
Porluguês, inglês, matemáti-

ca, contabilidade, taquigrafia
estatística, dactilografia, cali-
grafia, correspondência, direito
comercial. Horário: das 9,30 às
'1,30, das IS ás 20 e das 20
às 22 hs.

EMPREGADA - Preciso para serviços leves de um casal e quetenha alguma prática de co.-inha
Av. Portugal, 260, Urca. Só ser^ve moça educada c de bons coslumes. Paga-se bem.

EMPREGADA - Precisa-se c| refe'-
rências, todo serviço, menos co-
jj'n„har; p"es de Almeida, 8, ap.502, Laranieiras, 25-5775

EMPREGADA - Casa de trat_W
to, saiba passar. Ord. 90 000. Ro.
f-rencias 2 anos. Rua S-asa li.
ma, 178 ap. 101.

PRECISA-SE cie doméstica com
pratica , de T__irih_. Tratar na
parte da tarde na Rua Conde de
Bonfim, 535, ap. 302, Tiiuca.
Pede-se referência ou carteira.

PROCURA-SE empregada domes-
'!" — Exigindo-se referencias na
Av. Copacabana n. 2, ap. 503
PRECISA-SE na Missão Evangéíí-
ca doméiticas práticas — Garan-
limos carteira assinada e tôdas
as vanlaqens sociais — Dorme
no emprego — R. Santana, 98,
1,° andar.
PRE.ISA-SE copeira e cozinheira
para trabalhar em apartamento na
Lagoa. Papa-se bcm. Tratar pelo
telefone 26-6820.

Pl caEMPREGADA ^Tredsats. 
pi casal cl 2 filhos. Ordenado Cr$ 70Nao precisa lavar e passar, AvVieira Soulo, 27ó, ap. 201 loa'

nema.

PRECISA-SE — Empregada domes-
tica, que durma no emprego.
Rua Patagônia 45 - Penha.

OFEREÇO cop.-arrumadeira, co-
zinheiras etc. Com referências edoe. Tel. 32-0584. 32-5556. Ag.
Riachuelo.

PR.CISO do empregada para ca
«al, prefiro senhora para mora;
no mesmo — Só aceito assim na
Av. Suburbana n. 9 521, Cas-
cadura.

EDUCAÇÃO FAMILIAR ABRE INSCRIÇÕES
PARA SEGUNDO VESTIBULAR — Estão aber-
tas, a partir de hoje e até o próximo sábado, as
inscrições para a segunda chamada do vestibular
para a Escola de Educação Familiar da PUC. Os
interessados poderão dirigir-se à, Secretaria da
Escola, na Rua Humaitá, 170, das 8 às 12 horas,
e das 14h30m às 17 horas. As provas do segundo
vestibular terão inicio no próximo dia 14, com
exames de Português e no dia 15 serão feitas as
provas de Francês e Inglês (optatlvas). Os candi-
datos aprovados nessas matérias íarão, ainda,
uma entrevista com a direção da Escola e um teste
psicotécnico. A Escola de Educação Familiar visa
preparar profissionais para atuarem junto a fa-
mílias, como um dos campos e atividades, além
do ensino secundário e superior, desenvolvimento
e comunidade, comércio, indústria e publicidade.
Entre as muitas matérias do curso, que tem a
duração de quatro anos, estão Relações Familia-
res, Administração do Lar, Habitação e Decora-
ção do Lar, além de Nutrição, Programa de Ali-
mentação. Direito de Familia e Enfermagem no
Lar. As inscrições podem ser feitas mediante pa-
gamento da taxa de Cr$ 25 mil e a apresentação
do certificado de conclusão do curso secundário,
certidão de nascimentto ou carteira de identida-
de, fichas modelos 18 e 19, em duas vias. atetado
de idoneidade moral e ainda dois retratos tama-
nho 3x4.

RELAÇÕES PUBLICAS — Com uma aula da Pro-
í.ssôra Susana Gonçalves, sobre Relações Públi-
cas, moderno instrumento de integração social e
humana, terá início, no próximo dia 10, sexta-
feira, o VII Curso de Opinião Pública e Relações
Públicas, promovido pela PUC, sob a direção doProfessor Válter Poyares. A solenidade de aber-
tura do curso será às 9 horas no edificio da hi-
blioteca daquela Universidade.

METODOLOGIA E RADIOISÔTOPO — Sob aresponsabilidade da Professora Veroninica Rapp
de Eston, do Dr. Tede Estono, do engenheiro
Setsuo Kida, do Professor Tomás Bitelli e com acolaboração de outros especialistas, o Centro de
Medicina Nuclear, anexo à Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, realizará no pe-ríodo de 2 a 30 de maio próximo o IX Curso In-
ternacional de Metodologia de Radioisótopo. Ocurso, de caráter intensivo, constará de aulas teó-
ricas e práticas, em tempo integral, devendo os
participantes apresentar relatórios de todos ostrabalhos práticos realizados. Aos aprovados se-
ráo conferidos certificados, os quais terão valida-
de para admissão aos Cursos de Medicina
Nuclear e Aplicação dos Radioisótopos em Pes-
quisas Biológicas. As inscrições deverão ser fet-
tas até o próximo dia 15, conforme normas ado-
tadas pelo Centro de Medicina Nuclear.

CENTRO DE FORMAÇÃO TÉCNICA BRASIL-
FRANÇA — A Universidade Federal do Rio deJaneiro e as Centrais Elétricas Brasileiras SlA —
Eletrobrás — assinaram convênio para instalação
e funcionamento do Centro Coordenador Franco-
Brasileiro de Formação Técnica, nas dependén-
cias do Instituto de Eletrotécnica na Cidade Uni-versitária. O Centro foi instituído por meio deacordo celebrado entre a Eletrobrás e a Associação
para a Organização .das Missões de Cooperação
Técnica, da França. Pelo convênio, a Eletrobrás,através do Centro de Coordenação Franco-Brasi-
leiro de Formação Técnica, se obriga a cooperarna formação dos alunos da Universidade, dentrodas suas possibilidades materiais e pedagógicasno que concerne à, tecnologia de equipamentoselétricos e metodologia de ensino seguida peloCentro, com a cooperação da ASMIC. De sua par-te, a Universidade Federal do Rio de Janeiro porintermédio do Instituto de Eletrotécnica, se obri-
ga a ceder à Eletrobrás, salas e áreas em condi-
çoes de serem utilizadas e de modo a permitir amontagem de equipamentos didáticos, adminis-trativos e de reprodução de documentos pedngó-gicos do Centro Coordenador Franco-Brasileirode Formação Técnica.

lidade, e a critério das entidades outorgantes; os
abonos mensais serão de quatro mil a seis mil es-
cudos. As bolsas incluem a passagem de regresso
ao Brasil pelo Vôo da Amizade ou o equivalente
em numerário, desde que o bolsista cumpra o re-
gulamento anexo aos boletins de inscrição; qualquer
informação adicional poderá ser obtida na Embai-
xada de Portugal e nas consulados estaduais. As
inscrições terminarão no dia 15 de abril próximo.

CENOTJÊCNICA E CONTRA-REGRA — Efetão
abertas na Secretaria do Conservatório Nacional
de Teatro os cursos práticos de Cenotécnica e Con-
tra-regra, a- serem ministrados paralelamente nos
demais cursos de educandário. lúses cursas, consi-
derados de nível médio, estão abertas gratuita-
mente a todos os interessados, com aulas nas dias
úteis, a partir das 17h 30m. Melhores informações
na Secretaria do Conservatório, na Praia do Fia-
mengo, 132, de 17 às 20 horas.

CENTRO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO ELE-
TRONICA — A Pontifícia Universidade Católica
está ultimando o projeto para a criação de um
centro nacional e interuniversitário de computação
eletrônica, destinado à pesquisa de cálculo cientí-
fico e promoção de treinamento intensivo e avan-
çado de pessoal especializado em técnica de pro-cessamento de dados dos órgãos governamentais,
entidades particulares e organizações de ensino e
pesquisa, neste setor, do Pais. O Centro será ins-
talado na própria PUC, em um edifício de qua-tro andares, com 3 500 metros quadrados, sendo
financiado pela AID, BID e PUC. Seu material
eletrônico está orçado no valor de CrS 5 bilhões,
cedido pela IBM.
CAPES: BÔLSAS-DE-ESTUDO PARA DIPLOMA-
DOS DE NÍVEL SUPERIOR — A Coordenação do
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior —
CAPES — está em condições de atender, no pró-
ximo ano, aos pedidos de inscrição para bôlsas-de-
estudo de jovens recém-formados e professores
universitários. Um programa' com essa finalidade
foi estabelecido pela CAPES, com a cooperação da
Fundação Ford, destinando-se ao aperfeiçoamento
dos diplomados universitários para o magistério e
a pesquisa, nos campos da Química Básica, Fisi-
ca, Matemática, Geologia, Biofísica, Bioquímica,
Genética, Embriologia, Microbiologia e Fisiologia
Vegetal. Essas matérias, evidentemente, interessam
aos diplomados em Física, Engenharia, Quimica,Matemática, Medicina, Odontologia, Farmácia, Ve-
terinária, Agronomia, Geologia e Ciências Básicas
em geral. Alguns cursas serão iniciados em janeiro
e outros em março, variando sua duração de nove
meses a um nno. As bôlsas-de-estudo oferecidas
compreendem o pagamento de passagem de ida e
volta aos candidatos aprovados e de mensalidade de
320 mil cruzeiros para os solteiros e de 380 mil
para os casados. Após cursar um dos Centros de
Treinamento, o bolsista poderá candidatar-se a
bolsas no exterior. A concessão destas, porém, está
condicionada à aprovação pelo Comitê Científico •
do Projeto CAPES-FORD.

(

Art. 99
GINASIAL EM 1 ANO

COM E SEM BASE
Novas turmas pela manhã,

à tarde e à noite.

Dactilografia
Em um mès, curso comum,

rápido e aperfeiçoamento. —
Diploma» no fim do curso.

Instituto Comercial Brasil. —
Rua Uruguaiana, 114 e 116 —
Tels.t £2-8997 e 52.8899.

OFEREÇO 3 portuguesas — Umacopeira, babás e cozinhei _s -
Agencia Alemã Olga - .7-719]
_ Av. Copacabana, 534, eq. 402.
OFERECE-SE uma mc.ça pa7ã~t7íbalhar por hara - Responsávelrçf._leL_5e.§619!
OFERECEMOS óiímas arrünTadêT.ra;, copeiras e babás, com car-teira e boas referencies — Telfone 5.-4604.
OFERECE-SE empregada dõ 24anos para arrumar e coz. casalou pessoa só - Sal.Telefone 37-0942.

80 000 -

OFERECE-SE moc_,:_0'an_j-e_rri
pratica, reler, o car. p| arru.mar e copeirar casa do casal oupoucas pessoas, prefere Copa
niluíaT 

TríUr *•'• 36-1*62 -
ZULMIRA-  .
OFERECE-SE empregada para to-do serviço de casal, dorme noemprego, não trabalha domingos
Referencir- *• ¦

PRECISA-SE de senhora atí 40
anos, para lodo o serviço de 3
pessoas, que saiba cozinhar na
Rua Leonídia n. 14 - Olaria
PRECISA-SE empregada h Rua
Marques de Abrantes, 110 ap.
SOI.
PRECISA-SE doméstica para ap.
peq. com uma menina de 12 _ncs.
Ord. 30 mil. Não tem patroa.Rua^_Bencdito_ Oroni, 77 ap. 211

_S5o Cristóvão.
PRECISA-SE de domestica pãrã
, -erv'50 de 3 pessoas, CrS ,'.50 OCO - Exigem-se referencias.
Tratar após 12 horas na Praiado Flamengo n. 98, ap. £07
PP.E.ISA-SE de uma mocinha naRua S. Francisco Xavier n. 254

. ap. 301, para trabalhar duasvezes por semana

. ,,-» Cí,,eira- - Telefo^
na 45-6177.
OFERcCÉM.SE 3 mocas chegadas
ce Vitoria, babá, Coperaf ou todo-erviço - Tratar 22-5683.
OFERECE a Missão Evangélica do-
mestiças especiais. Damos totais
israntias — Tratar pessoalmente
na R. Sintana, 9B - l.o
PRECISA-SE de empregada dc-

lèstlca para todo o serviço de
um casal. Paga-sè bcm. Tratnr
Av, Democráticos, 681 ap. 202.

PRECISA-SE de uma arrumadeira,
ordenado CrS 50 000. Praia doFlamengo, 386, ap. JOI.
PRECISA-SE de arrumadeira de
preferência portuguesa, para ca-
sa de família estrangeira, paga.se bem. Rua Paula Freitas n.o 42
__. 3°l_-_Çppacabana:
PRECISA-SÉ senhora" de 31-ãTíÕ
anos, branca, boa aparência, quede rererencias, casa de senhor'iuvo, para prestar serviços aduas pessoas, pode dormir no
emprego. Tralar à Rua Agrário
de Meneses, 11, ap. 201 — Vaz
!___•¦ d" 15 às 18 horas.
PRECISA-SE de arrumadeira com
pratica, csrteira e referencia cia-
ra _ Tratar Daifim Moreira n. .
I 114 - 301.

BÔLSAS-DE-ESTUDO - Por intermédio dos Ser-viços Culturais da Embaixada de Portugal no Rioserão concedidas durante êste ano, 120 bô:.as-de-estudo, indicando-se abaixo as entidades que nsconcedem e as respectivas especializações:

Ministério dos Negócios Estrangeiros: 30 bolsas deLingüística. Geral; Dialetologia; Línguas e Li terá-turas Clássicas; Língua e Literatura Portuguesa;Historia de Portugal; Direito; Arqueologia; Ciên-cms Etnológicas; Ciências Geográficas; Materna-tica; Física; Química; Bioquímica e Medicina.
Mini.ttTio da Educarão Nacional — (Instituto deAlta Cultura): 30 bôlsas-de-estudo para as mes-mas matérias acima.

Junta de Investigações do Ultramar — 30 bolsas
para: Instituto de Medicina Tropical e Laborató- 

'
no de Estudos Petrológicos e Paleontológicos doUltramar; Laboratório de Técnicas Físico-Quimicaaplicadas à Mineralogia e Petrologia; Laboratóriode Histologia e Tecnologia de Madeiras; Labora-tono de Estudos de Radioisótopos; Instituto Su-
perior de Ciências Sociais e Política Ultramarina.
Fundação Cr.Iouste Gulbenkian — 30 bòisas de His-tom da Arte; Museologia e estudos nfins; Arqueo-logia; Música; História da Literatura Lingüísti-ca; Ciências Matemáticas: Engenharia; EstudosEstatísticos; Estudos Agronômicos e Serviços Fio-restai.?. A concessão das bôlsas-de-estudo obede-cera às seguintes condições: os candidatos deve-rão ser professores ou pós-graduados e excepcio-nalmente estudantes de nível universitário; asbolsas terão a duração mínima de três meses emáxima de 12, em conformidade com a sua fina-

Onde inscrever-se — Sáo os seguintes os Centros
de Treinamento onde poderão ser feitas as ins-
criações dos candidatos a bôlsas-de-estudo no País:
Quimica: Departamento de Quimica, Faculdade do
Filosofia," Ciências e Letras •— Universidade de São
Paulo, Cidade Universitária, Caixa Postal 8105,
São Paulo, SP — Diretor: Prof. Simão Matias.
Instituto de Química, Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Av. Pasteur, 40. — Rio de Janeiro, GB— Diretor: Prof. Atos da Silveira Ramos. — Fi-
sica: Departamento de Física, Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras — Universidade de Sào
Paulo, Cidade Universitária, Caixa Postal, 8105,
São Paulo, SP — Diretor: Prof. Shigeo Watanabe.
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Av. Ven-
ceslau Brás, 71 — fundos, Rio de Janeiro, GB --
Presidente: Almirante Otacilio Cunha. Instituto
Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.
SP — Reitor: Prof. Francisco Antônio Lacaz Neto.
Instituto de Física, Pontifícia Universidade. Cato-
lica, Rua Marquês de São Vicente, 209 — Rio de
Janeiro, GB — Diretor: Prof. Alceu Pinho. Depar-
tamento de Física, Escola de Engenharia de São
Carlos, Av. Doutor Carlos Botelho, 1465 — São
Carlos, SP — Diretor: Prof. Sérgio Mascarenhas.
Biologia: Instituto de Microbiologia, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Av. Pasteur, 250 — Rio
de Janeiro, GB — Diretor: Prof. Amadeu Cúri.
Departamento de Bioquímica e Microbiologia, Es-
cola Paulista de Medicina, Rua Botucatu, 862 —
Caixa Postal 714 ,São Paulo, SP — Diretor: Prof.
Otto Bier. Instituto dc Biofísica, Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, Av. Pasteur, 458 — Rio
de Janeiro, GB — Diretor: Prof. Aristides Leão.
Departamento de Histologia e Embriologia, Facul-
dade de Medicina, Universidade de São Paulo, Av.
Dr. Arnaldo, s/n — São Paulo, SP — Diretor:
Prof. Luís Carlos Uchoa Junqueira. Instituto de
Bioquímica, Universidade Federal do Paraná, Caixa
Pustal 939, Curitiba, PR — Diretor: Prof. Anibal
P. Campeio. Genética: Instituto de Genética, Es-
cola Superior de Agricultura Luís de Queirós, Uni-
versidade de São Paulo, Piracicaba, SP — Diretor:
Prof. Friedrich Gustav Brieger. Fisiologia Vegetal:
Laboratório de Fisiologia Vegetal e Experimental,
Seção de Geobotânica, Secretaria de Agricultura
do Estado de São Paulo, Av. Miguel Stefano, e/n,
Caixa Postal 4 005, São Paulo, SP — Diretor: Prof.
Luís Fernando Laboriau. Geologia: Departamento
de Geologia, Faculdade de Filosofia, Ciências eLetras — Universidade de São Paulo, Alameda
Glette, 463 — Sáo Paulo, SP — Diretor: Prof. Vik-
tor Lelnz. Matemática: Instituto de Matemática
Pura e Aplicada, Pontifícia Universidade Católica,
Rua Sáo Clemente, 265 — Rio de Janeiro, GB —
Diretor: Prof. Lindolfo Carvalho Dias. Instituto
de Pesquisas Matemáticas, Universidade de SãoPaulo, Rua Maria Antônia, 294/310 — São Paulo,SP —Diretor: Prof. João Augusto Breves Filho.
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ÍT EMPREGOS CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, -."-foira, 9-3-_',
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CARLOS DA SILVA

1 i 1 1 £ 7 S .

______- ___ j

HO* -._..-., -- 1 — f.a_ t .:i,á-
lido; 0 — sinal com que se distinguem os quatro
grupos das cartas de jogar (pl.); 11 — som; 12
— cargo de diretor; 14 — repetição da mesma
palavra no princípio de versos ou frases segui-
das (pl.) (Lat. cpanaphora); 15 — monte de ca-
cos; IG — abreviatura: verbo transilivo; 17 —

,rcza; 18 — símbolo químico do glucinio; 19 —
advir; «fluir; 20 — cada uma das oito partes
iguais em que se divide um todo; 22 — que tem
feitio de ôvo; 25 — tomam ar; 2C — tirar para'ora a íôrça; arrancar; 27 — aqui; 28 — rezar;

— grudes; gomas.

, ÉRTICAIS — 1 — vergonhoso; não decoroso;
2 — jogar as cartas de um só naipe; 3 — indi-
vlduo que muda de partido ou idéias, confor-
me a conveniência própria; 4 — impõe pena a;
pune; 5 — letargia; 6 — igualdade das folhas
de um ramo; 7 — ligar; prender; 8 — movimento
incessante; barafunda; 9 — exibimos; apresenta-
mos; 13 — corroa; 19 — arame sustido por pos-
tes,-onde são postas a secar as roupas levadas;
21 — pedacinho de qualquer coisa; taco; 23 —
deusa escandinava, protetora dos julgamentos;
yor, yaru; 24 — morada; pátria.

EMPREGADA — Prccisa-tc que
iniba cozinhar, passar, arrumar,
2 pessoas. Não dorme no emprô

. B_ 60 000. Rua General VenSn-
cio Flores, 100 ap. 304 — leblon.
EMPREGADA — Precisa-se, tri-
vial fino. Paga-so muito bom —
Rua Visconde da Piraiá, 221, ap,
n.° 404.

EMPREGADA com referências,
preclic-se 

*U8 São Clemente n.°
SU, ap. 60). Tel.: 267614.
EMPREGADA - Precisn-se com
referenciai, cozinhar, lavar _ pas-
sar para um casal. Rua Itabaiana
n.o 204 - Grajaú. Tel. 38-5908.
EMPREGADA - Copacabana —
Cozinhar e mais serviços —
Tol.: 57-4796.

EMPREGADA PARA COZINHAR E
LAVAR — Precisa-se para 3 pes-
soas, com documentos. Telefono
26-4019, a partir das 11 horas.
AlOÇAS - SENHORAS claras p|
clínica; 6 domésticas, 1 serven*

ta e 1 rapaz 17 anos p| limpeza
Rua José Bonifácio n. 143.
Méier.

OFEREÇO três boas cozinheiras,
7 de forno 1 do trivial e 1 de
todo serviço. Agência Alemã OI-
ga - 37-7191. Ct ref.
OFEREÇO cozinheira, ccp.-arru-
madeiras etc. Com doe. e infor-
mações. Tel. 32-0584 - 32-5556
— Ag. Riachuelo,

OFEREÇO cozinheira e cop.-arru-
madeira, sendo mãe e filha, com
documentes e ref. An. Riachuelo
- 32-0584 e 32-5556.
OFEREÇO cozinheira fino, baiana.
Telefone 52-5644. Ag. Rizzo.
¦OFERECEMOS cozinheiras de vá-
rias categorias, com ótima refo-
rência» o documentos. — Telefo-
re 

"52-4604. '¦

OFERECE-SE cozinheira fina trivial
fír.o, .ou austríaca — Ref. 3 anos
- Ord. 60 mil - Tel.: 22-5683.
PRECISAM-SE do um oficial de
cozinha s dois copeiros com prá-
tica para lanchonete. Rua Vis-
conde _P_irajá, 152-A. Ipanema.

PRECISA-SE cozinheira de forno
a fogão para casa de alto tra-
.amsn.o, uma folga semanal com-
pleta, tom aludante, dormir no
emprego. Ordenado CrS 200 000
— Tratar tl D. Daura. Tel.
46-8180.
PRECISO cozinheira que lav» e
passe pouca roupa com boas re-
ferencias, para dormir no em-
prego. Ordenado Cr$ 60 000
Av. Epitácio Pessoa n. 1 500
«p. 301 - Lagoa - Tel. 46-9325
PRECISA-SE de cozinheira para
pequena família. Pega-se bem
— Pedem-se referencias. Telefo-
nar para D. Dora - 37-3792

PRECISA-SE de cozinheira na R.
Rego Lopes n. 60 — Junto ao
largo Segunda-Felra. Tratar dc
meio-dia às ó.

PRECISA-SE de uma cozinheira
com ba-tínte piática de cozinhar
para pensão, Tralar Rua Leandro
Martins, 2 — Centro.
PRECISA-SE - Cozinheira. Ruo
Assis Carneiro n. 34, _ noite.
Paga-se bem.
PRECISA-SE de aiudante ds cozi-
nha. Avenida Guilherme Maxwell
£65 — Bonsucesso.
PRECISA-SE de um cozinheiro cl
bastante pratica — Pedcm-se re-
«froncias na Rua Dr. Garnier n
854.
PRECISA-SE de empregada que
raiba cozinhar. Não dorme no
cniorego. Rua B, bloco 32, ap.
301 - IAPC - Quinlino.
PR_CISA.SE cozinheira trivial fi-
no variado. Trntar depois das 11
horas: Rua Santa Clara, 239, ap.
302. Tel. 37-8277.

PRECISA-SE cozinheira - arruma-
ceira com referenciai, na Rua
S__na__l__r_Verç.iiciro n. 69, ap. 302.
PRECISA-SE de empregada paracozinhar e fazer serviço de 1
«parlamento na Rua Senador
Vergueiro n. 14, ep. 601.
PRECISA-SE de empregada pã~-ra cozinhar, lavar (maquina). —
Ordenado a combinar na Rua
Barão da Torre n. 599 — Tele.
fone 27-3562.  

"°

PAOU CrS 80 000 por muito
boa cozinheira fazendo também
todos os serviços, na Rua Con-
de Bonfim, 412, ap. 604 - Saenz
Pena.
PRECio. / cozinheiras mensalis-
%%'%££í& "°°C0 o outra de60 000. Av. Copacabana, 534, ,p'402 — Trazer documentos.

PRECISA-SE de uma cozinheira
Paga-se bem. Tratar na Rua Re-
pública do Peru, 81_.902.
PRECISA-SE de cozinheira na R.
Barão de Jaguaribe n. 327, «p.
201. Não precisa trabalhar aos
domingos.

LAVAD. E PASSADEIRAS
LAVÀDEIRA - PASSADEIRA -
Oferecemos com prática. Tratar
pelo tel. 29-7170.
LAVÀDEIRA - PASSADEIRA -
Preciso 3 vezes por semana —
Telefone 25-5383 - Rua índia-
na n. 99.
LAVÀDEIRA - Precisa-so do uma
para casa de saúdo na Glória.
Dovondo morar no emprego —
Tratar na Rua Cândido Mandos
n.° 271.
EMPREGADA para passar e arru-
mar. Precisa-se das 8 òs 16 hs,
50 000. Rua Maxwell, 368 ap.
101.
OFERECE-SE uma senhora para
lavar e passar — Telefone .
32-0432 - MARIA.
MOÇA — Preciso, lavar e fazer
limpezas gerais — 46-8378.
PASSADEIRA, um dia na semana.
Rua Ccnde de Bonfim, 573, ap.
501.
PRECISA-SE de passadeira e ven-
dedoras com prálica de balcão.
Falar com Sr. Renato. Tratar Rua
Gonçalves Dias, 29 — Centro.
PASSADEIRA pl blusões homem,
precisa-se. Confecções Wilger —
Praça José de Alencar n.° 18,
sobrado.
PRECISA-SE do lavadeira. Rua
Jorge Lossio, 44, t. da Rua dos
Araújos. Tijuca.
TINTURARIA - Precisa-se de ofi-
mista — Ruo Machado Coelho,
75-A.
TINTURARIA - Precisa-se dc
passadeira p. brim e casímira.
Paga-se bem. R. Visconde Maran-
quape n.° 34 — Lapa.
TINTURARIA - Preci:a-se de pas-
sadeiras. Rua Medina 14-C —
Méier.
TINTURARIA REGINA - Rua
Uruguai n. -203 — Precisa-se do
passadeira de brim.
TINTURARIA - Precisa-se pas-
sadeira o um caixeiro na Rua
Pereira Nunes n. 

'237.

TINTURARIA REGINA - Rua Uru
gual n. 203 — Precisa de lavador.
TINTURARIA - Precisa-se pas
sadeira para Unho na Rua Mar-
quês de Paraná n. 10 — Fia-
mengo. * .

JARDINEIROS

CASAL — Preciso jardineiro, ela
serviço doméstico, com prálica e
referências. Tratar Travessa do
Sereno, 13. 43-7868.

JARDINEIRO-Com prá
tica, documentos e refe-
rèncias. Dormir no em-
prego, folgas semanais,
idade de 30 a 45 anos,
para residência de trata-
mento. Salário a combi-
nar antes. Tratar no meu
escritório na Rua Bene-
dito Otòni, 62 - São
Cristóvão, das 8 às 11 h
PRECISA-SE de jardineiro com
boas referencias de casa de fa-
mília, na Rua Aprazível n.u 189,
depois das 9 horas.

DIVERSOS
CASAL — Precisa-se, sem filhos,
ele para arrumador e ela para
cozinheira de .rivial fino. Casn,
comida e ordenados, Avenida
Edson Passos, 884 — Tiiuca.
CASAL se oferece, chegado da
roça, trata jardim, orta, esposa
cozinheira. Pref. Petrópolis. Salé-
rio 90 mil p| começar hoie. Trat.
22-0423. Chamar Sr. Santos.
GOVERNANTA com prática da
hotol. Rua Ferreira Viana n.° 81,
Flamengo. Roforências.
PRECISA-SE de um menor até 14
anos que durma no emprego pa-ra limpeza. Hilário Gouveia, 87.
PREC15A-SE faxinelro-copoiro com
pratica o referências casa do fa*
mi lia. Tratar das 9 as 11 horas
a Rua Mascarenhas da Morais.
225, 4.0 ondar.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
AUX. DE ESCRITÓRIO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. .-
Precisa-se da moças com prali-ca de escrituração contábil com-
provado - Apresentar-se na R.
Santa Clara n. 33 - sala ..
1 217.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pro-
cura-se moça para serviços serais de escritório, boa datilóora
ta. Resposta oara o n. 281 291
na portaria dêste Jornal.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. 1
Precisa-se de rapaz ou moça
com prálica de serviços geraisde escritório — Rua Barão de
Sao Felix n. 61.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Procisa.se _ com bastante prálicado escritório que soja ótima da-tilografa, boa caligrafia. Favor
nao comparecer quem não pre-
_T.ii,. 0Í. "I"'"''"»- Tratar em
irni0 AfF°NS. ENGENHARIA
.J ,í,na Ru" Constanca Barbo
_____152, grupo 401.

AGENCIA LINK - Operador Oil.
velti c| bast. prática e conheci-
mentos gerais de contabilidade.
Kua México, 21, 10.°.
AUXILIAR DE CONTABILIDADE -
1 rapaz boa letra dat. prática es-
critas avulsas 170 - Av. Rio
Branco, 151, siloja, s| 09.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO com
conh. Cardex moça p| Z. Norte.
Cia. Suíça admite urgente. Tra-
tar Av. Rio Branco, 185, sala
1 021.
AUXILIAR escrit. bom dat. aux.
cenh. contas a pagar e cj cor-
rentes 280 mil. Aux. menor dat.
(móça). Telefonista P.B.X. - Av.
Almirante Barroso, 91 — 607,
A1ENÇÃO - Moças e rapazes p|Iniciar escrit. cj primário, várias
vagas através nlslstema rápido —
R. lucidio Lago, 91 - S| 611.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se com prática de livrosfiscais para correspondência de
_Cquen,a„jn<iustri3. Rua Luiz Bar-bosa, 132. Vila Isabel.
AUX LIAR compras gin. 2.o ciclo,calculista prática 2 anos, 170 milum bom dact. p| cadastro, s»rv.
gerais - Av Rio Branco, 151,slloia, sala 09,
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO --
Procisa-se de rapaz ou moça clótima letra, bom, deiembaraço csabendo dactilografia - Tratar
na Rua do Riachuelo n. 315-Acom o Sr. Tancredo.

ASSISTENTE SECRETARIO - Ofe-rece-se moco espanhol, "0 anos
boa apresentação, cursando o 3.oclássico, dactilógrafo, calculista:
correspondencia própria, boa
letra e pratica em livros fiscais
referencias - Base NCr$ 190,00— Respostas para o n. 335 032
na portaria dêste Jornal

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. -
Precisa-se de moça com pratica
de escritório de organização In-
dustrial ou comercial — Trttar à
Rua Gonçalves Dias n. 30-A —
Siloja 30-A.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. -
Precisa-se de moça ou rapaz c]
ótima letra, bom desembaraço e
abendo dactilografia. Tratar na

Rua Riachuelo n. 315-A, com o
Sr. Tancredo.
ADMITO aux. escr. 170, corres-
pondente 300. Chefe cobrança,
aux. Pessoal 200, dact. (a) 300,
recepcionista, esteno princ. 300,
aux. cont. 350, contador, 1 mi-
lhão, aux. expedição, estoque
150, na Rua Sete de Setembro
n. 63, s| 702.
AUXILIAR RAPAZ - Esc. dal.
Fot. dat. Seç. cob. dat. Dat. Noç.
cont. Dat. noç. D. Pes. Apon-
tador M. da Obra. Op. ruf.
150-200. Aux. Administ. c| tec.
cont. Corresp. 200. Menor dat.
prát. esc. Av. Pres. Vargas, -435

I Ó05.
AUXILIAR - Rapaz, datilografo,
prat. escrit. trab. em S. Cristo-
vão. Maior. 150 mil. Miguel
Coulo, 23 s| 703.
AUXILÍARES - NCrS 100-280,00,
12 moças, 3 rap. prática, bran-
ces, faturamento, n. fiscais, da-
tilografos, arquivo, dep. pes-
soai, vendedores, telefonista PBX
Sen. Dantas, 117 g| 223 . 
BANCÁRIO (A) - Com prática
do contabilidade, experiência do
cobrança, para cia. de fiiw.cia*
mento. Rua Urugualana 55, gru-
po 822|24.

BOY — Precisa-se com
curso primário completo,
idade até 16 anos, p|
trabalhar na Zona Sul.
Tratar na R. TeófiB Otò-
ni, 15 - sala 1013.
BOY, do preferência maior, co
nhecimento do ruas, com rcforên-
cias e documentos completos. Rua
Prefeito Olímpio de Melo 1 549
— 1,° andar, cl Sr. Martins.
DENIL adm, aux. dep. pessoal, 5
vaqas b| salário. Aux. contab. c|
prática e inic. Datilóqrafas. Av.
Rio Branco, 185 s| 923.
ESCRITÓRIO DE COWABILIDA-
DE — Precisa-se de moça com
pratica para passar Diário _ Ra-
zão na Rua Lucídio Lago n. 96

sala Ó02.
FATURISTA - Precisa-se do um
com bastante pratica cm extra-
ções de notas fiscais c/c. boa
Ieira e referencias. — Paga-se
bem. Rua Néri Pinheiro n. 373
— Estácio de Sá.
MENOR — Precisa-se que escreva
à maquina, R. Buenos Aires 90
- 808-A.
MOÇA MENOR para escritório
da fabrica com primário comple
to, conhecendo dactilografia £
tendo boa letra. Semana de 5
dias. Paga-se o salário. Inúti
so apresentar fora das exigência;
— Rua Roberto Silva n. 145 —
Estação do Ramos, aló 8 ho
ras.
OPERADOR RUF - NCrS 250,00,
prat. 2 anos, branco, mod. In-
traconte até 32 anos, sem. 5 dias
- Sen. Dantas, 117 g| 223.
RAPAZ para serviços de escri-
tório e externo. Desembaraçado.
Referi nelas. Telefonar à noite
para 58-1771.
RAPAZ — Procísa-so do um até
16 anos quo seja dosombaraçado,
do preferência que moro em São
Cristóvão — Rua Bonodito Otóni
n. 102.

BALC. E VITRINISTAS

AUXILIAR do balcão com prática
de padaria. Tratar na Rua Ca-
tumbi n. 34.
BALCONISTA - Proclsa-se um
com bastanle prática no ramo
materiais de construção. — Rua
Ccnde de Bonfim, 96, com _r.
Cardoso.
BALCONISTAS - Precisa-se de
moças maiores com pratica pa*
ra trabalhar em magazine. Tra-
tar na Av. Copacabana n. 531
loja 2, com o Sr. Nelson —
Salário mais comissão.
BALCONISTA - Farmácia quê
apliquo injeção, trabalhar manhã
e noite. Tratar na Rua Barata
Ribeiro, 739-E.
CAIXEIROS - Precisam-se , com
pratica, Av. Copacabana n. 967
FARMÁCIA NAZARÉ - Precisa
balconista com prática mínima 5
anos. Traiar íel.: 47-2574, Rua
Gen. Artigas, 325. Paga-so bem.
PADARIA precisa de 1 moça p!
balcão, 1 caixa, 1 caixeiro, 1
ciclista — R. das Laranjeiras n.
251.

CONTADORES
CONTADOR OU TÉCNICO - Pre-
ciso para escritas avulsas. Mar-
car hora pelo Tel. 22-2233.
CONTADOR E CORRENTISTAS -
Com bastante prático, de prefe-
rência ' aposentados, admito ur
gente. Av. Graça Aranha, 226,
2° andar.
CONTADOR - NCrS 700,00, prá
tlca, Chefe Escrit., Legislação Tra
balhista, 35-40 anos, semana 5
dias. Sc.-,. Danlas, 117 gr. 223
CONTADOR c| prát. 5 anos em
Cia. do Seguros até 40 anos, um
milhão. Subcontador conhec. re-
conciliação bancária, tributária e
livros fiscais até 35 anos 400 mil
Av. Almirante Barroso, 91, gr.
Ó07.
SUBCHEFE dc contabilidade fi
nancelra até 35 anos. Prática 3
anos e aux. contabilidade. Tra
tar Av. Rio Branco, 185, s] 1 021.

DÃCTILÓGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETÁRIAS

ADTIMOS - (I) datilografa, (1)
notista c| boa loiro, (l| datilo-
grafa copista inglês, (I) secretária,
(1) móça p| Cardex. Tratar Av.
Rio Branco, 185, sj 1 021.
ADMITEM-SE moças - Boas dac-
tilografas, com boa Ieira .e
pratica de depto. 

'pessoal. 
Sa-

lario a combinar — Procurar o
Sr. Ademir na Rua Monsenhor
Manuel Gomes rt. 92 — S. Cris
to vã o.
AUXILIAR - Moças. Dat. maq.
e!et. IBM. Estoquista. Arquiv.
Dal. Calculista Dat. Escrit. fiscal.
Dat. Dat. noç. cont. Esc. Dat. Op.
Front Feed. Dat. fortes conh.
íngl. 150-250. Av. Pres. Vargas,
"135 s| 605.
DACTILÓGRAFO - Precisa-se ur-
gente com muita pratica na R.
Alcindo Guanabara n. 17|21 —
sala 508.
DACTILÓGRAFO c| 2.° ciclo com-
pleto, ^prática correspondência de
3 anos atualizado em Port. 300
— Av. R. Branco, 151, s|loia,
sala 09.
DATILOGRAFO para trabalhar cm
emp. de transporte de preferên-
cia com prática dêste ramo. Tra-
tar Rua São Januário, 1057.
DATILOGRAFA p| trabalhar om
gde. firma do Méier. Boa apa-
rência, 18 a 27 anos. Av. Nilo
Peçanha, 151 s| 218.
DACTILÓGRAFO - Precisa-se de
um com bastante prática e com
noções de contabilidade. Tratar
Av. Rio Branco, 14 _[!.

DAC1ILOGRAFAS - 1 ótima pl
Av. Brasil (Bons.) 250000, 18C
toques, outra p/ S. Cristóvão fa
turas prática n. fiscais Pç. Rep.
130 000 - Av. Rio Bronco, 151
slloia, sl 09 - Solteiras.
DACTILÓGRAFA - Procisa-se cl
pratica para 8 às 13 na Rua
Santa Clara n. 33 - s. 1 222.
DACTILÓGRAFO - Precisa-se c/
instrução ginasial, menor de 12
a 15 anos. Tratar em Caxias, na
Rua Condo Porto Alegre, 47. —
Tel. 2093.

DACTILÓGRAFO - Com pratica
referencias — Apresentar-se à

Av. Pres. Vargas n. 482, s.
410 no horário das 14 às 21

horas.

prPRFIÜOS precisam-se. Rua Ge-
neral Roca, 235.
PRECISA-SE de_ pedreiro com prá-
tica em armação de ferro e aju-
dantes. Tratar à Rua S. Carlos,
21, às 7 horas.  
PE DR F.ÍRO -~Prccisa-:e, Rua Vo-
luntarlos da Pátria, 360.

ADMITEM-SE secretárias, recepc.-
dact. nux., escrit. p/ iniciar em
firma americana — Seleção nn R.
Francisco Serrador 90, sl. 1 502
- Cinel.

PEDREIRO - Precisa-se um com-
pelcnte. Ed. da Bolsa — Praça
15, 8 horas, com Carlindo ou Sr.
Chagas.

ESTENÓGRAFAS cm Port. Ing,
prática até 40 nnos 800 cu mais
em Port. 300-310 - Av. R. Bran-
co, __________ siloja, sl 09.
OfESECE-SE experiente dactilo
grafo em Português e Inglês. Tel.
290674 - Renato.
PRECISA-SE — Do móca( com boa
apare ncí n, boa datilografai e
prática do crediário. Av. N. S,
do Copacabana, 861 sj 201.
SECRETARIA - Admite-se uma
moça perfeita datilografa, cem
alguma noção de inglês, aparên-
cia c idade até 30 anos. Av. Rio
Branco, 106-8. Sala 1310.
SECRETARIA — Senhora procura
colocação com esteno-dactllógrafa
inglês-pcri^guês — Somente cx-
pedlente da tarde. Pode ser tem-
perárin — Respostas para o n,°
348 059, na portaria deste Jornal.

VENDEDORES -
CORRETORES

ABC MODAS precisa revendedo-
ras, pag. a prazo, malhadas. Av.
Rio Branco, 156 10.° andar. —
Tcl. 42-4998. Centro. Estr. Por-
leia, 29, 2° andar. Madureira.
CORRETORES - COBRADORES -
Ambos cs rexos, zona da traba-
lho: Copacabana. Ajuda de
custo e comissões — Senador
Dantas n. 105 - 117, gr. 632
- 8 às 12 horas.

TÉCNICOS DE TV - Sotv, pre.'
cisa cem experiência em TV G.E.

Rua Regente Feljó, 95, qr.
602. Entro 14 c ló horas. Fa-
vor não telefonar.

CORRETORES, ambos os sexos
para clinica medica, boa rema
neração. Tratar nos dias úleis cias
9 às t7 horas, à Rua Carolina
Amado, 280, Vaz Lobo, com D.
Marlene.
EX-GERENTE DE VENDAS com óti
mas referências o possuindo cor-
ro próprio, procura colocação em
organização industrial. Telefonar
para 57-3066 — Sr. Nigro.
FABRICA aceita moças, senhoras
e rapazes c| ord. fixo, diária e
prêmios p. seu quadro externo
do vendas. Run Paulo Silva Arau-
jo, 188, no Engenho de Dentro,

COMPOSITOR p| tipografia. Pro-
cisa-.se, competente. Rua Luís
Silva, 340. Com Soares. Nova
Iguaçu.

FABRICA - Precisa-se do pes-
sons — Vendas a domicílio, 180
mil — Rua Silva Mourão n. 15
— Transversal Honório — Ca-
chambi.
FABRICA DE BOLSAS - Precisa-
se de vendedores externos
Av. Gemes Freire n. 176
sala 1 005.
MEIO EXPEDIENTE, a corretores
de ambos os sexes, com prática,
para contatos externes — Paga-
mentos à base de alta comissão,
na Av. Río Branco, 106-108 —
Sala 1 310.
MOÇAS de bon aparência, pa-
ra serviço Inierno nos postos de
gasolina. Exijo pratica de venda
direta e referencias. Dou ajuda
de custo, comissão, uniforme e
condução — Av. 28 de Setem-
bro n. 307, rl 104 das 14 ás 17
horas - PEREIRA.
RELAÇÕES PUBLICAS - (Moça ou
rapaz de gabarito). Ganhar 300
mil cruzs. e mais 30%. Erasmo
Braga, 227-315.
VENDEDORAS - Salário mais co-
missões, R. Tcnento Pimentel, 140
loja 73. Olaria, cias 8 às 18 hs,
VENDEDORAS pl produtos da be
leza pl venderem o oue puderem
o aonde quiserem. Comissão al
tissima — Tel. 27-5934.
VENDEDORES - Com pratica em
roupas infantis, zcnns do Centro
e Sul — Trafar na Rua República
do Líbano n. 22-A - 5r. Vai-
dir ou pelos telefones 52-0978 e
42-85Ó1 — Favor não se apresen-

quem não estiver capacitado.
VENDEDORA com boa aparência
e que dê referências, pagamos
bem, necessilo à Rua Mairink
Veiga, 11 sala 302.
VENDEDORA - Excelente apre
sentação. Ordenado c comissão
nl produto lab„ drog. comer-
cio e indústria, ficha rio cliente.
Rua Riachuelo 44, 2.° andar.
Reginaldo
VENDEDOR DE SABONETES.
Précisa-se com pratica no ramo
- Tratar na CLAVEL IND. QUI-
MICAS na Rua João Rodrigues
n. óó.
VENDEDOR - BEBIDAS - Pre
cisamos vendedor com pratica
mínima de 3 anos. Ajuda de
custo e comissão — Tratar Fa-
brica Aguard, 3 Coroas das 8
às 10 — Rua Ferreira Pontes n.
182.
VENDEDORES - Precisa-se pa-
ra o Cenlro, Setor fechado. Tra
tar pelo telefone 29-9670.

VENDEDORES -'OU VENDEDORAS
PARA AUTOMÓVEIS - Procisa-so
om Copacabana à Av. Atlântica
csq. ds R. Djaima Ulrich n.
23-A - loja - Posto 5.
VENDEDOR - Firma especializa-
da no ramo de artigos para en-
genharia e desenhos admito com
conhecimento do ramo. Cortas
para a Caixa Postal 4 282.

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS
MõCA precisa-se para atender te-
lefones, indispensável, ótima apre-
sentação, boa letra, conhecendo
bem quatro operações, preferên-
cia quem more perto, não sc
atende por telefone. Rua Ipiran
ga, 33 — Laranjeiras.

DiVERSOS
AUXILIAR importação o exporta-
ção conhec. moviment. fiscal con-
tébil de estoque 300 mil. Av. Al
mirante Barroso, 91 — 607.
MóÇÃS — Limpeza em escrito-
rio muito grande somente 3 ho
ras à noite, Cr$ 42 000, na Rua
México, 41, 8° ondar, sala 805
PADARIA - Precisa-se de 1 mõ-
ça com prática para caixa e cai-
xeiros com prática do padaria
na Rua Bolivar, 92 — Copacaba-
na - Posto 5.
PARA CHEFIAR SEÇÃO DE SE
GUROS — Oferece-se com lon-
ga prática em Ramos. Elcmenta-
res, Acidentes do Trabalho e Vi
da em Grupo para oficinas, orga
nlzada ou Cia. Seguradora. Car-
tas para o n.o 426 813, na. por-
taria dêste Jorna!.
RAPAZ 15.17 anos que conheça
bem a cidade e escreva a ma-
quina — Precisa-so para escrito
rio ind. — Av. Londres n. 4Ó1
— Bonsucesso.

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA
METALÚRGICOS E
SOLDADORES
SERRALHEIRO com pratica de
solda elétrica — Rua São Januá-
río n. 1 015 — São Cristóvão.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS

CARP1NTEIROS-MARCENEIR0S -
Precisa-so de bons profissionais
quo tenham muita prálica em ins-
talações comerciais a conheçam
planta, marquem obra e saibam
trabalhar om máquinas. Paga-so
bem, faz horas extras. Rua Maria
da Glória n.° 180, Ramos — Lado
da Av. Brasil. Esta rua faz esqui*
na com a Rua Gérson Ferreira.
CARPINTEIRO - Precisa-se na
Rua 7, quadra BG, lote 3. Cen-
tro de Abastecimento São Sebas-
tião — Av. Brasil.
CARPINTEIRO - Precisa-se com
pratica de engradamento de mo-

eis. Exigem-se referencias. —
Tratar na Rua Gen. Polidoro n.
30 - Botafogo - GUARDA MO-
VEIS CARIOCA.
MARCENEIRO - Preciso um com
toda capacidade, para tomar con-
ta dc todo o serviço de oficina,
ótimas condições a combinar, na
Rua Morais e Vale, 51 — Lapa.
MARCENEIRO - Precisa-se na
Fabrica de Móveis Ritz. Praça
11 de Junho n. 260-A.

MARCENEIRO - Precisa-se mar-
ceneiro e lustrador com experiên-
cia em instalações comerciais. —
Procurar das 7 às 8 na Av. Viei-
ra Souto, 462, ap. 402, Ipanema.
INDÚSTRIA DE MÓVEIS - PTê-
cisa-se de meio oficial de car-
pinteiro de bancada, semana de
(5) dias. Rua Mauro 175. Parada
de Lucas.
INDÚSTRIA DE MÓVEIS - Pr«-
cisa-se de maquinísta, semana do
(5) dias. Rua Mauro 175. Parada
de Lucas.

PEDREIRO E AJUDANTE - Preci.
sa-se para serviços do empreita-
da cm várias obras. Exige-se
competência. Rua Raimundo Cor-
reia, 28 ap. 1002.
PüDREIRO para revestimento, na
Run Aquidabã, 805, casa 94 —
Biscate.

PEDREIROS E SERVENTES - Pre-
cisamos na Rua Vise. de Santa
Isabel n. 72.
PRC.CISA-SE de dois pedreiros
competentes — Paga-se bem na
Rua Felisbelo Freiro n. 159 —
com o Sr. UDSON.

SAPATEIROS

PRECISA-SE de 20 serventes c
um calceteiro — Tratar na Av.
das Bandeiras no barraco da
obra em frente ao n. 19329 na
ponte de Coelho Neto, esquina
com Av. Automóvel Club com
Sr. Amauri, de preferência aos
quo morem perto Campo Grando
e Bangu.

SAPATEIROS - Precisa-se de
montadores para esporte e Luiz
XV - Rua Bulhões .Marcial n.
751 - Vig. Geral.
MENOR — Procisa-se de rapaz
que tenha pratica em. fabricação
de sandálias. Favor não se apre-
sentar sem pratica — Rua 24
de Maio n. 244 — depois das
10 horas.

SERVENTES DE PEDREIRO para
trabalhar em telhado nn Rua Ben-
lamim Constant, 74 — Glória.
SERVENTE - Preciso de 2 para
obra — Procurar Sr. GIL Rua
do Carmo n. 6, sola Ó10, òs 8
horas.

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS
ELETRICISTA MANUTENÇÃO. Gde.
Cia. estrangeira admite, mínimo
de 4 nnos do prática e documen-
tos. Nilo Peçanha, 151 s| 218.

PRECISA-SE de um radiotécnico
cem pratica na Estrada Engenho
da Pedra n. 477. 

TÉCNICO TV — Precisa-se com
pratica. Tratar na Rua Montevl-
deu n. 1 327-B - Penha.

DIVERSOS

GRÁFICOS

APONTADOR DE PRODUÇÃO
Importante gráfica precisa de 4
rapazes com experiência como
inspetor de qualidade e noções
de serv. gráficos. Av. Rio Bran-
co, 106-8 - Sala 1 310

CORTE E VINCO - Precisamos
impressor que seja profissional
competente e especializado, que
saiba montar facas. Dirigir-so à
R. Felisbelo Freire, 671, Ramos,
com o Sr. Roberto Bragança.

COMPOSITOR - Tipográfico -
Precisa-se de competente pl íer-
viços comerciais — R. Senador
Alencar n. 157 — São Cristo-
vão.
ENCADERNADOR QUE SAIBA
CORTAR - Precisa-se. Rua Paim
Pamplona n. 465 — Sampaio.
GRAFICO — Precisa-se composi-
tor e um taloeiro na Rua Alzira
Valdetaro, 16 — Sampaio. Tel.:
29-6685.
GRÁFICOS — Precisa-se um enca-
dernador, 1 compositor, 2 impres-
sores competentes. Tratar na Pa
pelaria Paulista, na Av. Presi
dente Vargas, 246 — Caxias.

IMPRESSOR OFF-SET - Precisa-
se impressor de classo para má-
quina Solna P. 24 (frente e ver-
so simultâneos), na Rua Sorocaba
n. 696 — (Botafogol. Exigem-se
referências.
iSÃPRÊSSOR PARA MAQUINA
HELDENBERG - 

_Prcclsa-se
Rua Gon çalves Ledo n. 61.
IMPRESSOR — Procisa-se de um
impressor para máquina de corte
e vinco. Rua Joaquim Palhares,
73 - Estácio
IMPRESSOR para máquina cilân
drien. Precisn-se. Diária Cr$ ,.
4 000. Av. Suburbana, 7 132 -
Abolição,
IMPRESSOR MULTILITH 1 250 -
Precisa-se, tempo ¦ .integral ou .bi

R. Ouvidor n. 130, sala 514.

TlNÕTIPlSTA ,- Precisa-To do um
linetipistn com bastante prática,
para trabalhar em horário no-
turno. Rua Joaquim Palhares, 73

Estácio.
RETOCADOR - Grafica do Off-
set admito — Tratar na Rua SI-
nimbu n. 503 — Enlrada pela
P.ua São Luís Gonzaga n. 921.

PRECISA-SE impressor para má-
quina Minerva, na Avenida Itaoca
n. 2 096 - Bonsucesso - GB.

TORNEIROS - FRESAD.
- AJUSTADORES

COZINHEIRO, ajudante com pra-
tica de lanchonete e restnuranle,
na Rua Cardoso du Morais, 202

Bonsucesso.

AJUSTADOR MECÂNICO - A
COFABAM admite dois c| bas-
tanto pratica. Rua Melo e Sou-
sa n. 101 — São Cristóvão, cotn
o Sr. ARTUR.

GARÇOM
restaurante
— Rodov.
lômetro 4.

TORNEIRO E AJUSTADOR ME
CAN ICO — Preci.am-se com co-
nhecimento de desenhos e rre-
didas de precisão na Rua Fi-
gueiredo Rocha n. 94 — Viga-
rio Geral com o Sr. Conceição.
TORNEIRO MECÂNICO - Pre-
cisa-so na Rua Gotemburgo n.
261 .— São Cristóvão.

MOÇA para cafezinho — Preci-
c] muita pratica e referencias
Rua Candelária n. 74.

PRECISA-SE caseiro de balcão
Luiz XV. Rua Leandro Martins,
n.° 6 sobr.
SAPATEIHOS - Friiadores para
calçados sônhoras. Rua Apuai,
162. Estação Bento Ribeiro.
SAPATEIRO - Preciso virador
(as), aparadeira. Rua Parima 151

Parada de Lucas.
SAPATEIROS - Precisa-se de bom
frizade. para calçados de se-
nhoras e botínhas. Paga-so bem.
Rua Marquês de Abrantes, 48.
SAPATEIRO — Precisa-se de bom
modelador com prática, e condi-
çoes para dirigir parto técnica e
comercial de fábrica de calçados
de senhoras, meninos e homens.
Indicar pretensões. Resposta pn-
ra portaria dêste Jornal, sob o
n. 88796.

PRECISA-SE de cozinheiro aju-
dante de cozinha e copeiro —
com pratica para lanchonete —
Tratar na Rua Sacadura Cabral

61.

SAPATEIRO - FRIZADOR E
CORTADOR — Preciso na Rua
Conde do Agrolongo n. 763-B

Penha.

CAIXEIRO - Precisa-se com mui-
ta pratica de balcão na Rua Ba*
rõodo Borr Retiro n. 1 277-A
ESTOFADOR - Procisa-se. Tra-
tar no escritório, das 8 às 10 no
último andar Ed. Odeon. Cine
lêndia.
ELETRICISTA INDUSTRIAI - Pro-
cisa-so do oficial competonto pa-
ra trabalhar em indústria localiza-
da na Est. Rio do Pau, 421 -
Anchieta, quo tenha pritica do
Caldeiras ATA.
EMBALADEIRA.^ rotuladeira. Preci-
sa-se com prática para indústria.
Rua Luis Barbosa, 132. Vila Isa-
bel.

FÁBRICA DE MÓVEIS -
Admite MAQUINISTA e
TUPIEIRO. Tratar na Rua
Lobo Júnior, 1 795 -
Penha Circular, acompa-
nhados de documentos.
INSTALADOR AR CONDICIONA
DO — Precisa-se com pratica e
que também conheça de antena
de TV — Rua Uruguaiana n. 22
- 2.0.
MECÂNICO - Precisa-se para
maquinas Olivetti, salário de
acordo com as qualificações, pro-
curar o Sr. Válter, Rua da As-
sembléia n. 19, 2.° «ndar a
partir das 10 horas.
MECÂNICO DE GELADEIRA.
Precisa-se na Rua João Vicente
n. 535 - loja 2.
PINTOR para acabamento. Prect
so. Rua Conselheiro Lafaiete, 95
— Portaria.
PINTOR DE PAREDE - Grande
Cia. estrangeira admite 2 c| prá
tica anterior em cart. _ todos do-
cumentos. Nilo Peçanha, 151 i
218.
PRECISA-SE de melo oficial de
serralheiro — Tratar na R. Ca-
rolina Machado n. 266 — Madu-
reira — Sr. Edson.
PINTORES - Precisam-so oficiais
pintores na Rua" Ubaldino do
Amaral n.o-48, atendirrrento das
8 às 18 horas, com os Srs. Mll-
ten ou Peixoto.
TÉCNICO de plástico -Precisa
so para iniciar hoje ,rapaz habi-
lidoso c| algum conhecimento de
moldagem acrílico. Ordenado
inicial CrS 250 000, sábado livre
é necessário boa aparência. Tra-
tar R. Campos da Paz, 111. cl 2
— Rio Comprido.

OFÍCIOS E SERVIÇOS
ALFAIATES - COST.

AUXILIAR DE COSTUREIRA
Precisa-se com pratica de acaba-
mento fino das 12 òs 18 horas
— Tratar na Av. Copacabana n
1 213 - 405 - Tcl. 57-3534.
ALFAIATE — rrecrta-ie cl pra-
tica do corte*na Rua da Carioca
n. 66168 — Contro.
ALFAIATES - Admitimos alfaia-
tes de fábrica para paletó, e uma
aux. de alfaiate. Rua América
Soares, 79 — Osvaldo Cruz.

CABELEIREIRA - Precisa-se. Rua
Assis Carneiro, 344 — Piedade.

ALFAIATE, buteiro de calças, pre
cisa-se para sorviço finos sob-mc-
dida. Casa Oscar. Rua Barata Ri
beiro, 344.

MANICURA rápida na Rua Mo-
rechal Bittencourt n. 4 — Est.
Riachuelo. Tel. 29-1500.

COSTUREIRAS com grande prall-
ca de corte e costura para fa-
lírica de confecção — Apresentar-
se na Praça Eng. Nôvo n, 4
sala 205, das 8 às 18 horas.
COSTUREIRA - CAMISEIRA ex-
terna — Precisa-se para serviço
fino, estoque e medida. Otimo
preço, trazer amostra — Casa
Oscar, Rua Barata Ribeiro n.°
344.
CORTADOR - Para malharia. Pre-
cisa-se com muita prática em cor-
tc de malhas e maios de helanca.
Paga-se muito bem. Rua do Ro-
sário 140 1.° andar.
COSTUREIRA p/ blusões homem,
precisa-se. Confecções Wüger —
Praça José de Alencar n.° 18,
sobrado. Catete.
COSTUREIRAS - Alta costura. -
Tratar na Rua Conde de Bonfim,
8671305. Mme. Ester.
COSTUREIRA com prática' - Ex-
tra para 60 dias de trabalho, na
Rua da Conceição n.° 105, sala
1 805, esquina de Pres. Vargas.

PRÉCISÃ-SE manicura, boa apre
sentação e habilitação. Tratar na
Rua Assembléia, 73, 3.°, com
Bragança.

COSTUREIRA - Precisa-so de 10
com pratica de blusas e vesti-
dos, levar serviço para casa. —
Dá-se linha — Rua Buenos A!-
res n. 170, sob.
COSTUREIRA - Senhora só que
costura procura oOe\. senho, a
modesta condições só. Tenho
casa grande na Leopoldina ou
trabalhar juntas noutro serviço
cu só moradia' — Cartas para o
n.° 321 3B5, na portaria dêste
Jornal.
COSTUREIRA E ARREMATAD.I.
RA — Confecção de senhora» —
Precisa-te, Barata Ribeiro n.
672 - 703.
COSTUREIRA — Preclsa-so com
prática para passar dois anos
nos Estados Unidos em casa de
família. Deverá tambóm fazar
trabalho de ar rumado ira. Exijo
sérias referências. CrS 320 000.
Tcl. 25-4007.
CONTRA-MESTRA c costureira
Precisa-se com prática para ate-
Her de alta costura cem referên-
cias. Av. N. S. de Copacabana,
427 ap. 502.
OFERECE-SE — Costureira p|_casa
alto trato. Associa-se a outra cj
moradia. Tel.: 25-0102.

PRECISA-SE de meio-ofícial de
marceneiro. Tratar Rua Maria
Passos, 863. Cavalcante, das 9
horas às 12 horas.
PRECISA-SE de um. balconista e
uma moça para caixa na Rua
Laranjeiras n. 404.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL

ESTUCADOR - Da-se revestimen-
to de empreitada a metro. Rua
Santa Luiza, 167 — Macaranã.

CARPINTEIROS - Pedreiros -
Serventes — Precisam-se cl ur-
gência. Paga-se bem. Rua São
Januário n. 722.'

ENCARREGADO — Preciso para to-
mar c[ de obra em revestimento.
Tratar a Rua Dias Ferreira, 135 e
Conde de Bonfim, 681,

PRECISA-SE de costureira compe
tente, sabendo cortar, para lugar
permanente em casa de família.
(Não é atelier). Horário de traba-
lho: 13 às 18 horas de 2.a a 6a.-
feira. Ordenado: Cr$ 80 mensais,
cem lanche. Rua Rodolfo Dantas,
6, ap. 803 — Copacabana. Tratar
só pessoalmente, das 11 às 13 e
das 16 às 18 horas.
PRECISA-SE cortadores c/ práti-
ca de fábrica de roupa para
homem. Av. Min. 

' 
Edgard Ro-

mero, 955 — Vaz Lobo.

BARBEIROS - MANIC
A ESCOLA DE CABELEIREIROS
MANICURAS - Insc. grátis ató
dia 10, assistôneta ao aluno,
Maior eficiência. Maior escola
Tudo Isto você encontra na Rua
Condo do Bonfim, 42, diploma
cart. prof.
BARBEIRO - Precisa-se competen
te à Rua Siqueira Campos, n. 55
— Copacabana.

BARBEIRO - Precisa-se, se ser-
vir admite-se — Rua do Bispo
n. 25.
CABELEIREIRA - Precisa-se com
muito gosto em penteados altos
— Ordenado e comissão e tam-
bem uma ajudante c| pratica -
Av. Ataulío de Paiva, 558. Tel,
27-1500.
BARBEIRO — Precisa-se na Rua
Ccnde de Bonfim n. 817, fun-
dos — Tijuca.

ENSINA-SE manicura, fornece
material. Tratar das 20 às 22 h
de terça a quinta. R. Voluntários
da Pátria, 354 — Dona Nadir
MANICURE - Precisa-se de boa
aparência. Estr.. Portela, 29. lo-
ja G. Madureira.
PRECISA-SE de manicura para
salão, dc cabeleireiro. Tratar na
Rua Senador Dantas, n. 117,
slloia 207.
PRECISAMOS de cabeleireiros e
manicuras competentes — . Infor-
mações pelo tel. 47-74U.
PRECISA-SE de boa manicura —
Tratar na Av. Copacabana n.
613, gr. 309.
PRECISA-SE de aiudante de ca-
beleireiro com pratica, urgente.
— Tratar Marquês de Abrantes
n. 73.

QUER APRENDER uma profissão
rendosa? — Matricule-se na Aca-
demia de Cabeleireiros e Mani*
cura. — Os interessados terão
10% apresentando este anúncio
— Machado Coelho n. 119, sa
Ia 203 - Estácio.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS

ENFERMEIRA AUXILIAR - Pre-
cisa-se para casa de saúde. —
Tratar R. Conde de Bonfim n.
884.
ENFERMEIRA - Clinica necessita
uma auxiliar com diploma. Rua
Xavier da Silveira, 45, 3.°
Posto 5, à tarde.
MÓÇA — Precisa-se de uma que
não sua nas mãos para trabalho
com produtos químicos. Apresen-
tar-se na Rua Pref. Olímpio de
Melo. 1511, s| 202 - São Cris-
tóvão.
SERVENTE — Precisa-se do moça
até 30 anos para trabalhar em
Casa de Saúde, com prática e
durma no emprego. Rua Conde
de Bonfim, 597.

GARÇONS

COPEIRO — Precisa-se com pra-
tica. Rua Teófilo Otoni n. 20.

Centro.
AJUDANTE — Garçom com pra-
tica. Rua Toneleros, 236-B — de-
pois 16h.
COPEIRO - Precisa-se paro café
e bar. Rua Figueira de Melo, 255.

COPEIRO com pratica — Preci
sa-se na Rua Senador Vergueiro
n. 23'— Rotisserta — Americana
COPEIRO com pratica de bar a
refeições — Paga-se bem na R.
Morais « Silva n. 107 — P.
Bandeira.
COZINHEIRO c| especialidade em]
lanches — Precisa-se na Praça
Monte Castelo, 30 - Atende-sjí
domingo.  
COZINHEIRO restaurante precisa.
Av. Gomes Freire, 430-A.

COZINHEIRO - Precisa-se de aju-
dante c| prática do minutas à
Rua Senador Dantas, 87.

PRECISA-SE de motorista, Rut
Alm.. Ari Parreiras, 259 — Est,
do Redra.

para trabalhar em bor-
- Pôslo Lita Lida.
Presidente Dutra qui-

PRECISA-SE com urgência de u:n
lanterneiro competente na Rua
Ângelo Bittencourt n. 80 —
Grajaú.

LÃNCHEIRO, copeiro precisam-se
Av. 28 de Setembro, 327.
LÃNCHEIRO - Precisa-se com
prática, ótimo lugar. Rua Gene-
ral Roca, 913-A. Praça Saens
Pena.

DIVERSOS
PRECISA-SE um copeiro com prá-
tica de restaurante i Praça da
Bandeira, 209.
PRÊCISA-SE um ajudante de co-
zinha, de menor de idade e um
garção. Tratar às 11 horas, na
Rua Real Grandeza n. 162 — Bo-
tafogo.

PRECISA-SE lanchelro com bas-
tante prática para chefe de ser-
viço a Rua Buenos Aires, 124

Centro.
PRECISA-SE empregado para bar
com prálica. Rua Silveira Martins,

PRECISA-SE de um cozinheiro cj
pratica em lanche» — Praça 11
de Junho n. 352 — Restaurante
PRECISA-SE de um empregado pj
botequim com pratica de minu-
tas e salgadinhos — Paga-se
bem — Rua Ibiapina n. 3 —
Olaria.
PRECISA-SE de copeiro para
trabalhar à noite em restaurante
— Tratar na Rua Gustavo Sam-
paio n. 802 — Leme.
PRECISO copeiro com prática de
restaurante e bar. Rua Visconde
Inhaúma 84.

PRECISA-SE de copeiro c| prati-
ca de cozinha e ajudante de co-
zinha c| pratica. Tratar na Rua
Bom Pastor, 651, Tiiuca.
PRECISA-SE uma empregada pa-
ra lanchonete que saiba alguma
coisa do cozinha. Av. 28 de Se-
lembro n.o 173. Tel. 48-1423, c/
o Sr. Carlos.

CHOFERES E
MECÂNICOS

AJUDANTES DE MECÂNICO -
Precisa-s» com prática am ôni-
bus Diesel. Pode-se quo tenha
ferramenta, Rua Viana Drumond,
45 - Vila Isabel.
AJUDANTE/CAMINHÃO - Preci-
cisa-se. Paga-se bem. Carteira
— Prálica e referencias na car-
Í5!Ü_____r JQ-Pe_MaÍo n. 235.
AJUDANTE DÈ CAMINHÃo7~
Precisa-se com pratica na Rua
Francisco Portela, 35-A — em
frente à ETERNIT — Guadalupe.
ELETRICISTA DE AUTÕM_V.EÍS7-
Preciso cj urgência. Ordenado o
melhor do Rio c) comissão. Rua
Dr. Satamini n. 161-B - Sr.
REIS.
ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS-
Prectsa-se oficial comprovadamen
te capaz. Exigem-se referências -
Diária inicial Cr$ 10 000. Rua Hi-
palito da Costa, 37, Vila Isabel.
ELETRICISTAS AUTOMÓVEL da
linha Willis, c| prática, até 35
anos, c| ótimo salário. Av. Nilo
Peçanha, 151 l| 218.
ELETRICISTA, mecânico e pintor
para Volkswagen. Tratar R.
Piaui, 138. Sr. Paz.
ELETRICISTA p/ Volkswagen c,<
prática — "Tianí" — Av. 28 d.
Setembro, 86 — Milton — Dap.
Pessoal.
LANTERNEIRO Volkswagen, meio
oficial com muita prática, st-
mana 5 diai, paga-s* bem. Rua
S. Cloment», 169, Sr. Clóvis.
LANTERNEIRO - Precisa-se de
meie oficial ou aiudante pratico
- Rua Barão de Ubá n. 554. _
LANTERNEIRO qué tenha muita
pratica de Volksv/agen. Tratar
na Av. Meriti n. 2 540 - Vila
da Penha.
LANTERNEIRO - Pr.cisa-s. com
prática em ônibus, Rua Viani
Drumond, 45 — Vila Isab.l.
MECÂNICO DE WILLYS - Pre
cisa-se na Rua Dons Maria n.
22 - Tiiuca.
MOTORISTA - Precisa-se casa de
tratamento com prática, solteiro,
dormindo no aluguel. Trata-se, R,
São Clemente, 490, pela manhã.
MOTORISTAS - Preclsam-se pa

irabalhar em ônibus. Tratar
diariamente das 8 às 10 horas
com Sr. Acióli. Av. Guilherme
Maxwell, 210 — Bonsucesso.
MOTORISTAS - Preciiamoi pa-
ra completar nosso quadro. Mo-
torista. com prática do ssrviço de
ônibus, várias vagas. Salário da
CrS 12 340 dirios, Rua Viana Dru-
mond, 45 - Vila Isabel.
MOTORISTA - Para casa de
farrílía — Referencias _ cinco
anos de prática —. Rua Itiquira

163 — Leblon — Telefone .,
47-4797 e 52-0714.
MOTORISTA PARTICULAR.
Precisa-se para casa de família
de tratamento. De preferencia
solteiro e que durma no empre
go. Exigem-se referencias. Tra
tar na Av. Pres. Vargas n. 446
— 3.° andar, sala 304, com o
Sr. ALAOR.

MOTORISTA - 20 anos, cartel
ra — Oferece-se para praça na
base dediária — de dia. Dá
fiança - Telefone 58-0863. AD-
MAR.
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Precisa-se profissional comprova-
damente capaz. Diária inicial
CrS 10 000. Rua Hipolito da
Costa, 37, Vila Isabel.
MOTORISTA - Precisa-se para
carro particular, levar crianças ao
colégio. Tratar Rua Santa Clara,
239, ap. 30». Tel. 37-8277.
MOTORISTA - Precisa-se para
casa da família do um qu» seja
solteiro, com mais de 30 anos,
qu» durma no emprego • qui
faça nas horas vagas, serviço do
limpexa interna. Exigem-se mui-
tas rtferêncías. Não sorva mo*
torista de caminhão. Trata-sa k
Rua Debret n.° 23, 3.° andar,
grupo 308.
MOTORISTA - Precisa-se 1 com
pratica de 3. anos comprovada
na carteira profissional — Tratar
na Avenida Rio Branco, 185 —
sala 605, das 9 às 10.
MOTORISTA prof. oferece-se pl
trabalhar na praça, 50 ou 100
mil depósito ou particular, dou
referencias emprego anterior. —
Telefone 32-2861 - Sr. Jonas
ou Maria.
MOTORISTAS - Empresa de
transportes admite diversos com
pratica para o seu quadro na
Rua General Caldwel n. 216.
MOTORISTA - Preciso para tra
balhar 'em feira livre, só admito
quem conheça o serviço e resl'
da nas imediações de Olaria. -
Tratar na Rua Dr. Alfredo Barce-
los n. 488 — Olaria — das 7 às
11 horas.
MECÂNICOS WILLIS - P| ode.
Revendedor da Guanabara. Me-
lhor salários. Há 3 vagas. Av.
Nilo Peçanha, 151 s| 218.
MOTORISTA p| caminhão em T
Coelho, cart. assinada, não .aten
do mais de 5 firmas — Referên
cia entre 28J36 anos somente
assim, Ag. Empr, 150 — Av. Rio
Branco, 151, siloja, sala 09.
MOTORISTA PARTICULAR 

"- 
Pre-

cisa-se com pratica e referen-
cias para pequena família. Sa-
lario CrS 160 000 com almoço

Tratar na Rua Debret n. 23
B.o, grupo 813 - Dr. Al-

melda.
MECÂNICO DE SALAO p/ Volks-
wagen — com prática — "Tianá"
- Av. 28 de Sel.mbro, 16, Mll
lon — Dap. Pessoal.
MECÂNICO Volkswagen, oficial
com muita prática, paga-se
muito bem, semana da 5 dias.
Apresentar-se ao Sr. Clóvis. Rua
São Clamante, 169.
MOTORISTA DE CAMINHÃO
Praclsa-sa sominta passoa honesta
• séria, com carteira, referências
a prática de muitos anos. Apro-
sentar-se na Rua Carlos Seídi n.
713 — Caju — Ratlro — Rio.

CAFE' - Precisa-se de moça na
Rua Buenos Aires n. 273.
COZINHEIRO - COPEIRO Pre-
ciso - Bridge Clube — R. Raul
Pompéia n. 12. Tratar c. Ma-
cieira depois das 4 horas.

PRECISA-SE de motorista p. fir
ma de ferro com carteira min!-
mo de 3 anos, preferencia i
quem tenha trabalhado no ramo
— Rua Vieira Ferreira n. 66 —
Bonsucesso.
PRECISA-SE de motorista para
dirigir carreia com pratica com
provada — Apresentar-se na R.
Monsenhor Manuel Gomes, 3ó4
— Caju,

PRECISA-SE de motoristas com
prática cm entregas. R. Maré-
chal Floriano, 720 D. Caxias.

PINTOR DE AUTOMÓVEIS.
Precisa-se. Tratar na Av. Brá:
da Pina n. 2 155 - Iraií;
RAPAZ com prática de serviço
expedição e recepção empresa de
transporte. Precisa-se à Rua São
Januário, 1057.

AUXILIAR DE DEPOSITO com
experiência para São Cristóvão.
- Apresentar-se de manhã na
.ua Araújo Porto Alegre n, 36
Valdir.
ASSISTENTE GERENTE de gde.
loja estrangeira, c{ ótima apo-
rência, científico, pj o Méier.
S| 280 início. Nilo Peçanha, 151' 
^B;

PINTOR DE AUTOMÓVEIS - Pre-
cisa-se. Tratar Av. Brás de Pina,
2 155 - Iraiá.
COPEIRO - Precisa-se para bar.
Av. Atauifo de Paiva, 406 -
Leblon.
COPE1RO-FAXINEIRO - Preciso
com prática, boa aparência, si-
bondo ler, refs. Pano bam. Rua
'Joaquim Nabuco, 258 ap. 201.
CAFETEI.RO - Com prática tam-
bém cm lanchonete. Apresentar-
se hoje com referências e do-
cumentos no restaurante do Aero-
porto Santos Dumont.
CONFEITEIROS - Atenção preci-
samos de um oficial e um aju-
dante com pratica — Tratsr na
Rua Dias da Cruz n. 120.
CAIXEIRO ENTREGADOR CICLIS-
TA E TRICICLISTA - Precisem-
se para armazém na Rua São
Clemente n. 118 — Botafogo —
com documentos.
COBRADORES - Apresentando
referencias e dando carta do
fiança de CrS 500 000 para
cobrança na Guanabara c Estado
do Rio — Tratar pela manhã —
Rua do Ouvidor n. 183, sala'181319 - 3.° andar.
CASAL SEM FILHOS, precisa-se
um de meia idade para tomar
conta de um abrigo de velhos.
Ver e tralar Rua Conselheiro Ze-
nha, 31 — Tijuca.
DISPOMOS do diversas vagas p.
moças e senhoras — Pagamos o
salário. Tratar com o Sr. Edson
na Rua São Fco. Xavier n. 642
sala 201 — Mangueira.
FARMÁCIA — Precisa-se rapaz
com prática para auxiliar de bal-
cão e serviço de servente. Exi'
gem-se referências. Rua Acre, 38

4.° andar, falar com o Sr.
MOÇA para modelo fotografia de"8 

a 30 nnos, possa viajar, ma
nequim 42 ou 44 — Entrevista
57-4735 — Aguiar ou Rosália.
MENORES — Precisam-se para
serviços de' limpeza e pequenas
entregas — NCrS 52,50 — Tratar
corri o Sr. Tancredo na Rua do
Riachuelo n. 315-A.
MOÇAS — Precisam-se para ser-
viço externo. Não trabalha sa-
bados. Ord. fixo. Rua Lavradio,
3, 1.° andar. Tratar após 9 horas.
MOÇA de bca aparência, preci-
sa-se para balcão de confeitaria
com pratica de embrulho na R,
Buenos Aires n. 328.
MOÇAS E SENHORAS - Preci-
sam-se para fábrica do sabão
na Rua Delfina Enes n. 63 —
Penha.
MOÇAS E SENHORAS - Precisa
mos. Pagamos bem — Almoço e
condução por conta da firma —
Tratar Rua Acre, 47, sl 810.
MÔÇÁS menores que falem ale
mão cj primário e carteira, que já
tenham trabalhado, procuramos
para serviço embalagem, servindo
começa hoje. Tratar Lavradio, I2ó
— Loja Martins.
MOÇAS e senhoras para servi-
ço externo de vendas de livro,
ótima comissão, do dia ou até às
22 horas. Tel. 52-8854.
MECÂNICO refrigeração - NCrS
2 rap. prática mecânica, refrige
ração, brancos, até 35 anos. -
Sen. Dantas, 117 g| 223.
NECESSITO de moça c/ boa apa
rência para trabalhar em cônsul
tório médico. Procurar-me após
as 12 horas na Rua Toneleros,
n.o 150.
OFERECE-SE um senhor para jar-
dinciro, faxineiro ou para copeiro
servindo a francesa. Procurar
St. Mário p| tcl. 47-1733.
PIANISTA — Precisa-se de um pa-
ra hotel de la. categoria. Tratar
à Rua Visconde da Inhaúma, 95
— Sr. Guilherme.
PRECISA-SE moça solteira simpá
tica, polida-para trabalhar Caixa.
Barala Ribeiro, 560-C.
PADEIRO E AJUDANTE - Pre
cisa-se, na Rua das Camélias 305-D
— Exigem*-* referencias — Vilo
Valqueire.
PINTOR — Pracisa-sa pronto pira
trabalhar — Rua Conda da Bon-
fim, 621.
PRECISA-SE d. ajudantes para ca-
minhão da material do constru*
çóo — Rua Praf. Olimpio da Mt-
Io, 1828 - Sr. Sudani.

PRECISA-SE de ciclista c| pra-
tica de padaria na Rua Vise.
Niterói n.° 414.
PRECISA-SE de dois garotos para
vender café em . escritórios. Rua
da Carioca, 30, 1.° andar, s| 7

Sr. Silva — Atendemos só
depois das 11 horas.
PRECISA-SE do cortadores para
açougue. Tratar Av. dos Italianos,
468. Rocha Miranda.
PRECISA-SE padeiro com prática.
Rua Conselheiro Galvão, 652.
Turiaçu. ¦
PRECISA-SE de empregado para
balcão de padaria cl pratica na
Praça Quintino Bocaiúva n. 18
— Quintino.
PRECISA-SE de um senhor para
tomar conta da gerencia de 1
churrascaria — Pedem-sa referen-
cias — Paga-se bem na Rua Dr.
Garnier n. 854.
PADARIA precisa de 1 padeiro
para de dia, 1 forneiro, 1 ofi-
dal confeiteiro — R. das Laran-
jeiras n. 251.
PRECISAM-SE dois empregados
para o ramo de ferragens e lou-
ças - Rua do Catei», 229.

PRECISA-SE oe pintores na Av.
Francisco Bicalho defronte * Usi-
na de Asfalto — Obra da Brizon
Engenharia — Levar 'documentos.

Procurar o pintor Djaima.

PRECISA-SE de bombeiro p_ra
posto de gasolina para noite c|
referencias — Rua Barão do Bom
Retiro n. 811.
PRECISA-SE de aiudante de mesa
qua saiba fornear. Av. João Ri-
beiro n. 67.. — Pilares.

PRECISA-SE caixa com prática -
Marcado d. cer.aii. Rua Ana N.
ri n. 41, «sq. Ru. São luit Gon-
iaga. Largo do Padragulho. São
Cristóvão
PADEIRO - Amareleiro — Precisa-
se. Paga-se bem, na Rua das La-
ranjeiras, 366.
RAPAZES MENORES - Precisa-
se do 10 — Paga-se bem na Rua
Pelrolêndia n. 200 - Vista Ale-
gro — Iraja.
RAPAZ menor precisa-se para lim-
peza e pequenas entregas. Tratar
a parlir de 9 horas. Papelaria
Athaian. Rua Sacadura Cabral, 79
— Praça Maui.
SERVENTE - Precisa-s. da rapai
para serviços de limpa» • ax-
ternos de escritório. Salário. Rui
dos Andradas n.« 143, t partir
das 9 horas.
SENHORAS - Urgente precisamos
doie, residentes para diversos
serviços em internato feminino.
Rua Guilherme Veloso, 245, pr6-
ximo Rua Albano - Praça Seca
— Jacarepaguá^
SERVENTE - Precisa-se para lim
peza geral, com prática, e que
possa dar ótimas referências. Fa-
vor não se apresentar sem as
condições acima. Tratar na Av.
Princesa Isabel n.° 323, loja G,
com Sr. Barcelos.

TOPOGRAFO OU 10CADOR DE
LOTES — Admito um capacitado
para atuir em S. Gonçalo, sando
motorista habilitado — Av. Rio

ranço, 114, 15.° andar.

VIGIA — Bastante experiência pi
serviço noturno, c| referencias.
R. Bittencourt n. 18 — Quinti-
no.
VIGIA — Pessoa de confiança
com referencias documentos •
Precisa-se na -Rua Cordovil n.
B15.
ZELADOR - PORTEIRO - Preci
sa-se pl colégio — Tratar na R.
Pontes Correia n. 137. Tiiuca.

JOSÉ MACHADO

Os integrantes dos quadros de pes-soal dos ex-
tintos Institutos de Aposentadoria e Pensões con-
titularão servindo ao Instituto Nacional de Previ-
dência Social, pelo regime do Estatuto dos Ftiun-
cionários Civis da União. Isto c o que afirma o
Sr. .Tose Vieira da Silva, presidente substituto do
Conselho Diretor do Departamento Nacional da
Previdência Social.

A afirmação foi motivada por notícias divul-
Eadas, segundo ns quais todos os atuais servidores
da previdência passariam ao regime da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, em conseqüência do
Decreto-Lcl assinado pelo Presidente da Itepú-
blica.

Na realidade, o artigo fi.° daquele Dccrcio-Lei
estatui: "O regime jurídico do pessoal do INPS
será o da legislação trabalhista." Entretanto, o
artigo 7.° do mesmo instrumento legal reza: "Os
quadros de pessoal dos antigos Institutos serão
gradativamente extintos, mediante supressão dos
cargos que vagarem, sem prejuízo das promoções e
acessos previstos em lei".

O seu parágrafo _.° acrescenta: "Os servidores
pertencentes aos quadros em extinção a que se
refere êste^artigo continuarão a prestar serviços
ao INPS, assegurados os direitos e vantagens ine-
rentes à sua condição de servidores autárquicos."

Mesmo na hipótese prevista pelo Decreto-Lei,
dc haver contrato entre o INPS e atuais servidores
dos cx-IAPs, sob o regime da Consolidação das
Leis do Trabalho, extintos os contratos, os íun.io-,
nários voltarão à situação de autárquicos.
EMENTÁRIO TRABALHISTA — Começou,
ontem, a ser distribuído aos seus assinantes o
Ementário Trabalhista, de janeiro, editado por Ca-
lheiros Bonfim, de Edições Trabalhistas S.A.
SALARIO-EDUCACÃO — O Comissão Estadual
do Salário-Educação comunica que receberá até o
próximo dia 15 os requerimentos para expedição
do certificado de isenção de que trata o artigo 5.°,
da Lei n.° 4 440, de 27 de outubro de 1964. O Diá-
rio Oficial de 1.9 de fevereiro publicou (folhas ..-
1530) edital contendo especificações relativas ã
matéria.
JORNALISTAS LIBERAIS — O Sindicato dos
Jornalistas Liberais da Guanabara deverá inau-
gurar, nos próximos sessenta dias, a instalação de
serviços médicos e dentários para atendimento
gratuito dos seus associados, decidindo, ainda, em
sua última reunião de diretoria, criar para esse
lim o cargo de diretor de assistência social. Para
o lugar foi indicado o associado João Duarte Ba-
ker. Picou ainda assentado a instituição de uma
comissão de cultura, composta dos seguintes no-
mes: Angéle Aoun Chalita, Aor Seixas Ribeiro,
Francisco Augusto Ribeiro Fernandes, Hecilda
Clark e Odaléia Queirós Cunha, coni o objetivo de
dar um cunho mnis vivo às atividades esperituais
da classe.
COMERCIARIOS — A Associação dos Emprega-
dos no Comércio comemorou o 87." aniversário de
sua fundação. A AEC é a vanguardeira de diver-
sas conquistas sociais para o trabalhador, desta-
cando-se o descanso semanal aos domingos, lei
de férias, lei reguladora de horas de trabalho, a
¦primeira lei de Previdência Social e a semana
inglesa.
NOVO SINDICATO — O Ministro do Trabalho
assinou despacho reconhecendo a carta do Sindi-
cato Rural de Campos Altos, no Estado de Minas
Gerais.
JUSTIÇA DO TRABALHO — Logo nos primeiros
dias do Governo do Marechal Costa e Silva, dois
procuradores do Trabalho de 1." categoria deve-
rão ser nomeados Ministros do Tribunal Superior
do Trabalho: os Srs. Brígido Tinoco e Danilo Pio
Borges. O primeiro está em exercicio no cargo de
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho e o se-
gundo, na Seção de Segurança do Ministério do
Trabalho. Para o cargo de Procurador-Geral de-
verá ser nomeado o Procurador Aiadir Barata, que
já exerceu diversas comissões no Ministério do
Trabalho.
ENERGIA ELÉTRICA — O Diretor do Departa-
mento Nacional do Trabalho homologou o ncôr-
do salarial, recentemente celebrado entre a Com-
panhia Leste Mineira de Eletricidade, Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria de Energia Hidre-
létrica de Belo Horizonte e Federação Nacional
dos Trabalhadores em Indústrias Urbanas. Foi
também homologado o acordo salarial firmado en-
tre a Companhia Paulista de Força e Luz e os
Sindicatos dos Trabalhadores nns Indústrias de
Energia Elétrica de São Paulo e dos trabalhadores
na Indústria Hidro e Termoelétrica de Campinas,
e a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
Urbanas do Estado de São Paulo.
REGISTRO DE LIVROS — A Seção de Regis-
tros Profissionais da Delegacia Regional do Tra-
balho na Guanabara está avisando às empresas
comerciais e industriais que Já legalizou grande
número de livros e fichas de registros de empre-
gados. Lembra também a necessidade de serem
retirados os impressos, pelos interessados, a íim
Rde não haver prejuízo no andamento dos ser-
viços.
AUXÍLIO-DESEMPREGO — O Delegado do Tra-
balho na Guanabara, Sr. Artur Lopes; acaba de
assinar processos de auxilio-desemprêgo oriundos
õo Sindicato dos Empregados em Empresas de Se-
guros Privados e Capitalização; Sindicato dos Tra-
balhadores na Indústria de Carnes, Frios e Deri-
vados; Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
de Fiação e Tecelagem e Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do
Material Elétrico.
OPERADOR DE CINEMA — A Seção de Ativida-
des Culturais e Asslstenciais do Ministério do Tra-
balho está organizando um nôvo curso de opera-
dor de cinema, que terá um mês de duração. Já
estão abertas aa inscrições para trabalhadores
sindicalizados, na sala 605 do Ministério do Tra-
balho. As aulas serão ministradas no Auditório
Salgado. Filho-,

JÓQUEIS — Foram consideradas válidas as elei-
ções realizadas no Sindicato dos Tratadores, Jó-
queis, Aprendizes, Cavalariços e Similares do Es-
tado de São Paulo. A decisão foi do Sr. Mafra
Filho, Diretor do Departamento Nacional do Tra-
balho, ao indeferir recurso de Joaquim Castro o
outros, contra a legalidade do pleito.
ORÇAMENTOS SINDICAIS — O Ministro do
Trabalho acaba de aprovar as previsões orçamen-
tárias (para o ano de 1967) das seguintes entida-
des: Confederação Nacional do Comércio; Sin-
dicato do Comércio Atacadista de Gêneros Ali-
mentidos do Estado da Guanabara; Sindicato dos
Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos da
Guanabara; Sindicato do Comércio Varejista de
Automóveis de Curitiba; Sindicato do Comércio
de Gêneros Alimentícios de Curitiba; Sindicato do
Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos
de Curitiba; Sindicato do Comércio Atacadista de
Materiais de Construção de Curitiba; Sindicato do
Comércio Varejista de Carnes Frescas do Estado
tío Paraná; Sindicato dos Carregadores de Café
de Cambe; Sindicato dos Trabalhadores na Indús-
tria de Energia Hidroelétrica de Londrina; Sindi-
cato das Empresas de Seguros Privados e Capitali-
zação do Estado do Rio Grande do Sul; Sindica-
to dos Trabalhadores na Indústria de Panificação
e Confeitaria dos Municípios de Jequié, Ipiau, Ja-
guaquara e Santa Inês, e Sindicato dos Enfermei-
ros e Empregados em Hospitais e Casas de San-
de do Rio Grande do Sul.

Auxiliar de
escritório

Admissão Imediata, rapaz 20

a 27 anos com instrução se-
eundária, boa letra, experiên-
cia comprovada de serviços ge-
rais escritório, bom datilégra-

fo. Apresentar-se R. Lavradio,
68.

Auxiliar de
escritório

Precisa-se moça ou rapar

com prática cm C\ Corrente e

íerviços gerais de escritório —

Exigem-se referências. Rua Se-
nador Dantas, 80-B.

Auxiliar de
escritório

»
Precisa-se para admissão Ime-

diata, que tenha curso ginasial,
:eja exímio datilografo e fir-
me em cálculos. Idade até 30
anos. Apresentar-se na Av.
Princesa Isabel, 323, 2.° an-
dar — Copacabana. (P

Cronometrista
Precisa-se com prática. Rua

Teixeira de Arevedo, 86 (perto
do Largo ds Abolição) — Amé-

rico.
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Agente vendedor
Grande organização ADMITE

vendedor com ou sem prática em
vendas, comissões que proporcio-
nam ganhos superiores a NCr$
500,00. (VENDA DIRIGIDA E ORI-
ENTADA).

INDISPENSÁVEL:
Boa apresentação e desem-

baraço no trato.

ENTREVISTAS:
Av. Rio Branco, 156, salas

1803- 1932 - (Departamentos
de Vendas).

HORÁRIO:
De 8 às 11 hs. e de 15 às

18 hs.

Enroiadores
Precisa-st dí enrolndores pa-

ra molore6 elétrico., com mui-

ts prático.
Paga-se bem. Aprasentor-Ee

com documento.. Rua Nossa

Senhora da» Graças, 477 —

Ramos.

'• 
EMPREGOS

MOTORISTA-VENDEDOR
PRECISA-SE

Tratar á Rua Figueira de Melo 307 - São
Cristóvão - das 7 às 10 horas, com Sir. VALIAA.

Motorista
Entidade internacional neces-

si.o de um motorista profissio-
nal para atendimento à Dire-
toria. Exige-se prática, de pelo
menos, det «no» • referên-
cias pessoais. O candidato se-
lecionado deverá apresentar
posteriormente, certidão de
NADA CONSTA e íôlha corrida
do Instituto Félix Pacheco. —
Comparecer à Rua Melvin Jo-
ne», 27, 30.° andar.

Balconista para seção
lecama emesa

Mecânico
ar condicionado
Precíca-se com conhecimento

c experiência do ramo, sem o
que, desnecessário se apresen-
tar. Rua São Francisco Xo-
vier, 451 - Loia c| Sr. Benedito.

A CASA JOSÉ SILVA-CONFECÇÕES
S/A. precisa de rapazes de boa apresen-
tação e que tenham prática comprovada de
artigos de CAMA e MESA, para trabalhar
em sua loja de COPACABANA. Apresentar-
se ao Sr. Sylvio Cunha, no Dep. do Pessoa^
à Av. Barão de Tefé, 34, com documentos.

Motorista
Admi.são imediato, com

prática comprovada em eartei-
ra no mínimo de 5 enos. —
Apresentar-se — Rua Lavradio,
63.

Cia.Federal de Fundição

ADMITE:

TORNEIROS APLAINADORES

CALDEIREIROS

Semana de 5 dias.

Apresentarem-se ao Dep. de Re-
crutamento e Seleção do Pessoal na
Rua Neri Pinheiro, 240 — Estacio de
Sá. (P

Mecânico
Para motores a Diesel e ga-

«olina — Preciso-se. Apre.enlar-j
ce _ R. Couto Magalhães, 141
— Comprovada experiência an-
tário. « indispensável.

Operadora
Front-Feed

Preciso-se com conhecimentos
de conlsbilidode. Trotar Rua
Dois de Maio, c.8 — Jacaré.

BARATAS-RATOS 32-7336
RUGANI

Cia.Federal «lc» Fundição

ADMITE:
MOTORISTA
Para trabalhar em caminhão, ía-

zendo pequenas entregas.
Experiência mínima de 5 anos

comprovada em carteira.
Apresentar-se munidos de docu-

mentos ao Dep. do Pessoal na Rua
Neri Pinheiro, 240 — Estacio de Sá.

(P

Oportunidade
No campo de vendo», pnra i

um rapaz com boa apresento-
ção * desembaraço. Porá ini-
ciar c| mínimo maia comis.--io.
R. Noauei.» da Gama, 1-A.

Precisa-se
Funcionário com alguma prá-

tica d« venda d. poços e aces-
sórioa em nosso reprefentan-
ta de automóveis Simca — Pre-

gerência com cort.ira de mo-
i torista — Rua Bento Lisboa,
!116.

Pedreiro
t Precisa-se com práüca em
| reparos de telhodos. Apresen-

tar-se munidot de documentos
nò Dep. do Pessoal do Rhctm
Metalúrnica Ltda., na Rua Ane-
fluirá, 141 — Cordovil. (p

Demonstradoras
Cia. de Produtos Alimentícios

está admitindo moças com prá-
tica comprovada na função acima
especificada.

As candidatas serão submeti-
das a testes de conhecimentos.

Apresentar-se com doeumen-
tos à Praça Pio X, 118 - 11.°
andar, salas 1 105/6 ao Sr. Paulo
Frambach, das 8h às 10h30m.

(P

Pintor i
Precisa-se de pintor com prá-

.tica em pintura de geladeiras
le coolcação de borracho. Av.
Pauis de Frontin, 299-F — Tel
34-6060.

Precisa-se
Moço para escritório que

saib» tirar notas (iscai, a mé-
quino serviço geral de escitó-
rio, exige-se prático, favor só se
apresentar quem preencher o:
requisitos acima. Av. Almirante
Barroso, 72 s/401.

Precisa-

Auxiliar de
escritório

RAPAZ

Conhecendo asrv.ços *g5raÍ3

de escritório, bom tm cSIculos
« boo datilografia. Paro tra-
b_lhor na Zona Sul. Tratar à
Rua Teófilo Otoni, IS, __t_
1 013. (P

Cobrador
Livraria Editora "ANTENAS"

ITDA. — Precisa rf>bradof
paro praça-de Niterói, indispen-
sivel conhecimento total c!_
praça, ruas etc. Exigimos boa
-preseM-ção e d-j.smiwaço.
Salário: Cr? 250 000. Apresen-
tar-se munido de documentos.
Av. Rio Branco, 156 s| 2 404.
Edifício Av. Central (COMEM-

.DADOR RENATO). (P

se
Coi-.tromesrre poro molhario

conhecendo P_rí_ii_m_nte cor-
te e produção de comisai e
biusas paro homens, tratar Gil-
tort S'A. Telefones 49-3769 e
..9-3S45 folar com Sr. Cláudio.

Caça e pesca
Firma especializada preciso

de elemento deiembsroçodo
pars auxiliar o Chefe da Ss-
çõo d» Pesca. Preferenciolmen-
ts com experiência em baleio
cu praticante de pesca. — Av.
Princesa Isabel, 323, 2.» andar.

<Prn RHEEM METALÚRGICA LTDA.
. Admite

y fii K. 'Art-lAiiA: 
i.:n\dtf;AA$£. A-.A$rí"Aí-yi -.:-:

PRECISA DE

PROFESSOR DE
TECNOLOGIA DE ELETRICIDADE

Idade até 40 anos. Capacidade comprovada.
Os interessados deverão dirigir-se à
Rua Imbuzeiros, n.° 320 — Triagem

(Escola de Aprendizagem)
Das 8h30m às 16h30m

Dias úteis, exceto aos sábados

SALAR!OS FIXOS
EM CARTEIRAS

NCR$ 400,00 A 800,00. PARA ENTREVISTADORAS EXT.
NCR$ 200,00 A 300,00. PARA TELEFONISTAS.
NCRS 200,00 A 300,00.-, PARA DEMONSTRADORAS EXT.

N.B. A Demonstradora ganha além
do salário fixo o seguinte:

1 — Prêmio semanal de NCr$ 100,00. 2 — Comissão. 3
Almoço. 4 — Condução própria de casa para casa.

SÓ ADMITIMOS SOLTEIRAS MAIORES
Muito bem vestidas, que gostam de serviço domiciliar e

agüentam trabalhar 8 horas diárias.
Tratar diariamente e pessoalmente até o dia 18-03-67 em

Modas Vestido Branco, Rua Visc. Santa lsabel,382, Grajaú.

que

SECRETÁRIA BILÍNGÜE
Inglês - Português

Importante Laboratório de Produtos Farmacêuti-
cos, localizado nesta cidade, procura Secretária para
Gerência, que reúna conhecimento e prática da fun-
ção em empregos anteriores. Necessário ter bons co-
nhecimentos de estenografia e inglês.

A Companhia oferece transporte, Restaurante no
local, Assistência Médica e Social.

Escrever cartas com "Curriculum Vitae" para a
portaria dêste Jornal, sob o número P-85 126. (P

Vendedores (as)
Produto, tle granja. Cr$ . .'•

-100 000. Av. Franklin Roo-evol!
39 — 601 —,Ds„ 9 ãí IS ho-
ras.

I

REPRESENTANTES
N0RTEC S.A. Especialistas em planejamento, organização e investi-mentos no Nordeste,

tS!ÍcE ,10|e,e™5nt°s Para ampliação do seu quadro do Rio de JaneiroEXIGE nível colegial ou equivalente, idoneidade comprovada, ótimosantecedentes protissionais em vendas e tempo integral.
OFERECE treinamento específico, clientela atribuída, completa cobertu-ra de retaguarda ganho elevado, função estável, acesso a cargos deSupervisão e Chefia - e os melhores projetos.

Entrevistas com o Sr Camargo, 6.°, sábado e 2.°-feira, das 9às 14 horas. Avenida Presidente Vargas, 5-42-6° andar -Gr. 605/606. ,p

k

i * AJUSTADOR - PLAINADOR
t • FRESADOR

• AJUSTADOR MECÂNICO
Com experiência comprovada e conhecimen-

tos de desenho.
Apresentarem-se ao Depto. de Recrutamento

e Seleção na Rua Anequirá, 141 - Cordovil. (P

Se VOCÊ escolheu

VENDAS

Precisam-se Vendedores
.A Ru» Amíi Carneiro, 80-I Para cortin-. japonês-s t

Piedade. Serralheiros — Bom- persianas, ótima comissão. Lar-
beiros encanador., - M..inl-Í?°- 

de *!° T">™*°. U «ala

Cobrador
Pracisa-ts di um senhor

aposentado com grande prática
dí. cobrança a domicílio, que
conheça bem os bairros da Ti-
|ucb, Andaraí, Graiaú etc' Pa-
ga-se boa comissão. Tratar h
Eua Santa Fé, 143 sala 203
(Meier) (somente das 15 às 16
l>or_3). Exige-je errta de fiança
de Crt 1 OCO 000,00.

cos caldeireiro» montadores —

Apresentarem-se no Detp. Pes

709 - GB.

¦cal. (P

Radiotécnico
Precisa-se de, técnico »m

transistores. Rua Buenos Aires,
84, ._• and. Sr. Marcos.

Vendedores (as)
Admite-se com ou sem prá-

tica, ótima comissão. Procurar
Sr. Marlen de 8 às 11 horas.
Rio Branco, 185 sala 1 819.

Vendedores
PrecUa-sa com experiência

no ramo de madeiras, compen-
Budos, fórmlco e limitarei. Car-
tas para portaria desta Jor-
nal, sob o n. 310585.

ESCRITURÁRIOS

Escrituraria; — Datilógrafas
— nível científico —

Datilógrafas
nível ginasial completo —

Recebedores
nível ginasial completo —

Precisa-se
Companhia Telefônica Brasileira

Av. Presidente Vargas, 1146 —
sobreloja

(P

como profissão
Temos uma carreira a oferecer-lhe
Grande Companhia dispõe de algumas vagas em seu Quadro de Ven-

das à base de altas comissões e prêmios (média mensal comprovada de Cr$
2.000.000). Os candidatos escolhidos terão orientação e toda assistência
precisa.

É necessário:

Boa aparência
Tempo integral
Autoconfiança
Idade entre 23 e 45 anos

Entrevistas com o SR. SILVEIRA, no HOTEL AMBASSADOR - Rua
Senador Dantas, 25 a 27 - Tel. 32-8181, somente HOJE, dia 9, no horário
das 9.00 às 12.00 e das 14.00 às 18.00 horas.

Guarda-se sigilo absoluto. (p

Desenhistas
PRECISAM-SE desenhistas técnicos,

com bons conhecimentos de desenho me-
cànico, para trabalhar em Usina Siderúrgi-
ca localizada no Km 2 da Rodovia Presiden-
te Dutra. Tratar à Avenida Graça Aranha,
327 - 7.° and. sala 708, a partir das 15
horas.

Moças para Relações
Públicas

Procuramos universitárias, educadas, ótima
aparência. Boa remuneração. Av. Pres. Vargas,
509, 15.°, conj. 1 501. (p

Precisa-se

Esíeno-Datilógrafa
— Português —

Admite-se Esteno-Datilógrafa com prática,
maior, solteira, idade máxima 35 anos, para tra-
balhar em Empresa de Transportes em Bonsuces-
so. Ordenado a combinar. Semana de 5 dias.
Assistência médica gratuita.

Apresentarem-se, para testes e entrevistas,
à Rua João Torquato, 284 - Bonsucesso, das 14
às 17 horas. (p

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.

Relações Públicas
Estamos admitindo elementos categorizados

para um trabalho altamente remunerado. Marcar
|entrevista com Srta. Diana, pelos tels.: 23-9859 e
!23-6381, das 10 às ló horas. (P

Independência econômica
Oferecemos trabalho noturno a ele-

mentos do sexo masculino.
Exigem-se ótima apresentação e nível

médio de cultura. Cobertura em TV. Tra

Topógrafo
Precisa-se de elemento competente

para taqueometria com bom conhecimen-
to de desenho. Procurar Geotécnica S/A —

xx . , . . , -.„,., ,,- Rua Senador Dantas, 74 - 12.° andar —
Tratar no horário: 9 as 11,30 h e 15 ^r MOURA

às 19h - R. da Alfândega, 107 - 4.°j
andar.

balho inédito de alta remuneração.

Instrufor-Auxiliar de
Mecânica de Automóveis

A Escola de Mecânica de Automóveis
do SENAI — GB efetuará concurso para
admissão de Instrutores-Auxiliares de Me-
cânica de Automóveis.

Inscrições abertas das 2°s. às 6as.-
,'feiras, das 9 às 21 horas, na Rua São Fran-
cisco Xavier, 601.

Técnico de Contabilidade
Importante empresa desta praça pre-

cisa de um, com grande prática e experi-
ência, com conhecimentos de contabilida-
de mecanisada, balanço, balancetes e leis
fiscais, para sub-chefe da seção de contabi-
lidade. Carta para a portaria dêste Jornal,,
sob o n.° 426 425, com pretensões, expe-
riências anteriores e fontes de referências.

Motorista particular
Precisa-se bem educado, para família

Técnicos de administração
Precisam-se de profissionais com cur-

so superior de administração e experien-
de tratamento. Prática mínima de 5 anos. leia em implantação de serviços, para via-
Idade mínima 40 anos. Tratar na Rua Araú-liarem aos Estados, com passagem e diárias

jo Porto Alegre, n.° 36 - Grupo 1 109. (P,Pa9as- 0Pr,eÍe,n^S 
e "^rriculum vitae" pa-'ra o n.° 426 803, na portaria deste Jorn.l.

ss_
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• UTILIDADES DOMÉSTICAS 
'O 

MÁQUINAS E MATERIAIS » ANIMAIS E AGRICULTURA ClASSIFiCAOÔÍ — Jeínal ds B.tiil, 5.* .rira, .-S-ér — $

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

MÓV.-DECORAÇÕES
ATENÇÃO — Compro miveil
u-_dcs, Ttl. 48-4119, qu» tom.
prarei dormitórios Chi pen dal»,
Rústico, moderno ou Império •
natos conjugadas, claras • mo*
dornas • Império — Pago bem
•_»!on_o_r<pjd_ ._Tol._4_-4119._
ATENÇÃO — Compra-se móveis
vsados de solas dormitórios mar-
fim, caviúna. Império L. V. jaca
randá, rústicos dormitórios chi*
pendale • coloniais. Paga-s» bem.
Atende-ie urqento om lôda Cida*
do. Ttl.: 32-0111.
ATENÇÃO — Compram-se móveis
•usado» de salas, dormitórios, mar.
fim, caviúna Império L. V, ja-
carandá. Rústicos, dormitórios
Chipendale Colonial, Paga-so bem<
A.&iido.i» em toda a CidJdo. Tel,:
22-0967.
ATENÇÃO — Compram-se movais
usados, precisa-se de grande
quantidade de dcrmitóríos o salas
do jantar chipendale, pau marfim,
caviúna. luis XV, rústicas t co-
loniais. Paga-sa o valor máximo
* atondo-so rápido em qualquer
bairro. Tol. 48-01 .8.
ATENÇAO — Ca.npram._o móveis
usados, procisa-se de grande
quantidade de dormitórios, salas
de . jantar Chipendalo, pau mar-
fim, caviúna, Luiz XV, Império,
jacarandá, rústico, colonial. Pa.
ga-se o máximo. Atonde-so na
hora - T.l. 48-4558.
ARCA-BU.FET trabalhada. Ven-
do, 300 000. Rua Toneleros, 301,
ap; 1 004.

ATENÇÃO — Ao primeiro que
chegar, vendo dormilório espe-
tacular rústico, qualquer prego e
uma saln p| marfim, 8 peças, 110
mll. Av. Salvador tle Si n. 18..
Es.ácío.
ATENÇAO, psra desocupar, ven-
do dormilório rústico, de casal;
90 mil e de sala rústico 60 mü.
Rua-Aristides L-bo 128. próximo
do Haddock Lobo.
AMPLIFICADOR - Ccm corneis,
microf-, toca-discos. NCrS 150.
Estr. Furão, n. 190, tel. 91-2026"BARATÍSSIMO 

-Vendo dormitó-
rio para casei, estado de nôvo,
oor Cr$ 150 mit e uma sala com
bar espelhado, Juntos ou separa-
dos:. Rua Haddock Lobo, 303-C.

MARFIM, dormitório de 5 portas,
cômoda duplex, cama conjugada,
estado de nôvo, por metade de
seu vnlor e uma saia marfim ca-
viúna 95, 8 peças _ Aristides Ló-
bo n. 128 — Rio Comprido.
MOVEIS — Fabricação própria. Por
motivo de obras urgentíssimas,
liquidamos todo estoque de mó-
veis modernissimos por prcço3
abaixo do custo, para desocupar
lugar com máxima urgência. Mo-
derníssimo dormitório completo
de 680 por apenas 380. Colchão
de molas para casal dc 180 por
apenas 90. Conjuntos de sofás es-
tofados em legitimo Vu.crcm e
pura espumo. Moveis de fórmí-
ca dos últimos modelos e milha*
res de peças avulsas peto me*
nor preço do Rio. Sem competi-
ção. Compre já para não se arre-
pender. Praças das Nações 394-A.
Bonsucesso. Tel. 30-7646.

GELAD. - AR CONDIC.

MESA de fórmica, com 4 endet-
ras, preço para desocupar lugar,
Cr$ 60 000. Ver Rua Campo» da
Paz, lll, c. 2, ftio Comprido.
MESINHAS redondas
dá, pé coluna do
dem-se duas. Inf.
37-9007.

de jacaran-
rosca. Ven-
pj telefone

MOVEIS DE FÓRMICA - Saldos
de balanço — Conjunto de 5 pe-
ças para copa e cozinha, mesa e
4 banquinhos, e . partir de NCr$
50, mesa c 4 cadeiras NCr$ 70,
única fábrica que vende e
Irega diretamente ao consumidor.
Rua Frei Caneca, 117.

FOGÕES - AQUECED.
AQUECEDORES novos - Vendo
cinco, NCrS 350,00. Telofone:
38-620-1.
iÒGÃO c| 3 buiões — Vendo
1S0 000. Rua Conde de Lago, 22
- 410. Gloria.
FOGÃO Cosmopolita, 4 bocas,
rua. Vende-se, 50 000. — Rua
Campinas, 170.
FOGÃO comercial para bare;
pensões e hospitais, por preço de
ocasião. Facilita-se. Ruo General
Caldwell 217, loia. - S2-3..I2

ATENÇAOI Geladeiras usada:, pin-
tadas e perfeitas, desde CrS 150
mil. Rua da Relação, 55)103.
AR CONDICIONADO Philco usa-
do em funcionamento. Vende-se
Cr$ 300 000. 46-4572.
ATENÇÃO — Só vendo para crer,
Geladeiraj Brastemp — j Frigidai*
re — Norge Elege — Gelomatic

- Hotpoint - de 7, 8, 9 e 10
iós, à vista desde Cr$ 200 00
lCr$ 20,00 ou a prazo. N.B.

Temos poucas unidades. — Run
Buenos Aires 313, loja._____
COMPRO geladeira mesmo parada

Pago bem. Atendo .itá 13 horaa
Tel.: 54-3955.

FRIGIDAIRE "Belair", 7 pés, para
desocupar lugar, vende-se. Pre-
ço ocasião. Urgente. — Telefone
37-4315.

POR MOTIVO mudança vendo lo-
dos móveis meu op. D. Neusa.
57-4379.
PAU MARFIM - Dormitório dl
casal, em estado dc nôvo, Ven
de-ae por Cr$ 150 000 e uma sa
Ia de (antar também pau mar-
fim, conj. por Crí 100 000 iuntoi
ou separados. Rua Haddock Lobo
n. 181-B.

PAU MARFIM dormitório paro ca
sal, em bom estado, por Cr$ .,
150 000 e unia sala pau marfim
Crí 120 000. Também separadas.
Rua Haddock Lobo, 206.

BOTAFOGO - Vende-se um óti
mo jogo de sala em marfim no
ves. Tratar a Rua Barão de tu-
cena, 16 ou tel. 46-5224.
CHIPENDALE - Dormitório para
casa) em estado novíssimo, por
preço baratíssimo, «ata do mes-
trio estilo, apenas Cr$ 155 mü
juntos ou separados. Rua Had
dock L6bo n. 303-C.
CHIPENDALE - Dormitório de cn.
sál, muito boni lo e em ótimo
estado, por Cr? 150 000 e uma
sala de jantar no mesmo estilo.
Cr$ 100 000, juntos ou separodos,
Rua Haddock Lobo, 181.
DORMITÓRIO para casal, 60, sa-
!a do jantar 60, est. de novos,
vende-se junto ou separado. Av
Edgar Romero, 591, Madureira.
DORMITÓRIO marfim, c7"5~peçãs,
3 portas, cômoda c. espelho gra
vado CrS 180 000, -fabricação
própria. Estr. Vicente de Carva-
lho, 19-A - Vaz L_bo.
DORMITÓRIO, sala de Iantar. Pou-
co uso. Vende-se barato. Rua Gc-
neral Bruce, 445. Procuror portei-
ro Milton.-
DESFIZ NOIVADO - Vendo ludõ
sem uso: grupo estofado todo vul-
caespuni3, almof. soltas, jogo 3
mesinhas mármore rosa, espelho
ffancês, moldura dourada; so.
fá avulso, mesinhas, orca, console,
estante, abajures em jacarandá,
jogo mesinhas redondas dourada:,
espelho redondo etc. Rua Gusto-
vo Sampaio, 676, ap. 80S. Túnel
Nôvo. Facilito entrega.
DORMITÓRIO - Moderno pj ca-
sal, muito bonito, em marfim ou
caviúna, igualzinho a nôvo. Sala
do mesmo estilo. Vendo pf preço
vantaiosíssitno, juntos ou separa-
,-lo<. Rua Haddock Lobo, 303-C.

VENDE-SE móveis modernos, bo-
nifos de sala ou copa. Preço de
ocasião. Rua Conde de Bonfim,
171, np. 604 - Rived.

DORMITÓRIO - Vendo urgente,
em legítima caviúna, nóvo sem
uso, por apenas 225 mil. Rua
Catete, 46, _p. 1, de 2.0 > 6.a-?., a qualquer hora.

VENDO dormitório Chipendale de
luxo, preço de ocasião, o uma
big í.olü conjugada, maciça, cia-
roü, novo» de fébrica nío estão
melhores. Av. Salvador da Sá
n. 184.

DORMITÓRIO CHIPENDALE, com-
p!oto, claro, gavetas curvas. Está
como nôvo — Artigo de luxo —
Vende-se muito barato. Rua Had-
dock LÔbo, 181-B.

VENDO Chipendale, dormitório,
130 mil e mais sala conjugada,
clara, .160, na Ruo Aráticlc- Lô-
bo, 128.

DORMITÓRIO Rústico para cnsal,
mesmo estilo, vendo, preço Cr$
90 000; uma sala Rústica, éO mil,
juntos ou separados. Rua Hod-
dock Lobo, 206.
DORMITÓRIO Chipendale para co-
sal, sala Chipendale. Vendem-se
barato, desocupar lugar. Rua
Haddock Lobo, ti. 206.

VENDEM-SE peças de selas jan-
tar e outras de quarto, dormitó-
rios colchões motas, salas de jan-
tar completas, tudo em estado de
nôvo — Vende-se barato — Av.
Pres. Vargas, 2 963-A.

ENGENHO DE DENTRO - Por
motivo de viagem, vendem-se
móveis de saln Chipendale ma-
ciço, com tampos de vidro, em
perfeito estado, pela melhor oíer-
ia, na Rua Dr. Nieméicr 280.

VENDE-SE para noivo ou pessoa
de fino gosto, uma mobília de
quarto estilo moderno, também
pode ser vendido em peças se-
paradas e um grupo do veludo,

sofá e duos poltronas * Av.
Copacabana, 308, op. 602.

ESPELHO DE CRISTAL - 180x70
moldura dourada a ouro, toda
trabalhada. Custou 480, Vendo
por 75. Tel.i 36-4951.
ESPELHO DE CRISTAL - 180x70
moldura dourada o ouro, tôdrt
trabalhada. Custou 480. Vendo
por 75. Tel. 56-1721.

VENDE-SE — Sala de jantar com-
pleta, estado de nova, Chipen-
dnle. Ver e tratar na Rua Bon-
sucesso, 400, op. 505. Edifício
Álvaro da Costa Melo.

ESPELHO PAREDE - Moldura dou-
rada, nôvo, 1,60x80 — Custou
180, vendo 70 mil - Av. Copa-
cabana, 1 299-108. Tel. 27-8439.
ESPELHO super luxuoso, moldu-
ra em curo folha — Vendo 3
diferentes, também grupo esto-
fado, (ôgo mesinhas, abajures
etc. Tudo s| uso, R. Gustavo
Sampaio n. Ó7Ó, ap, 808. Te-
nho transporte.
ESTOFADOR o prazo - Reformo
e executo qualquer tipo no ra-
mo c] perfeição — Botafogo —
Tel. 47-0738.
FAMÍLIA americana vende todos
móveis jacarandá e artigos di-
versos. Motivo volta USA. —
46-2042, depois das 17h.
GRUPO ESTOFADO SUPERLUXUO-
SO — Tecido coco ralado, todo
vuicaespuma; outro com almofa-
does soltos em couro (Corvin) e
jacarandá, jogo mesinhas cj mar-
more egípcio negro, espelho re-
tangular; outro oval dourado, ca-
ma marquesa, orca, arquinha, cô-
moda, jogo3 mesinhas, mesa re-
donda cj cadeira medalhão. Tudo
cm iacarandá, cama casal metal
dourado, arca e mesinhas em de-
cape, stereo Hi-Fi, console doura,
do, adornos, abajures, puff etc.
Tudo novinho, sem uso. Trans-
porte grátis. Ru$ Rcnald Carva-
lho, 275, «p. 302 - Lido. Das 8
_s 22 horas.
GUARDA-ROUPA de casal, porta,
corrediças, bar espelhado, 4 ga-
vetas grandes. Crí 90 000. Rua
Washington Luís, 51, ap. C-01,
GRUPO ESTOFADO - .enhTYT.n.
uso também 2 jogos mesinhas íl
mármores e abajures. Motivo ur-
gente. Vendo. Aceito oferta. Rua
Dias da Rocha, 31, casa A, perto
Metrô Copacabana. Tel. 37-7350,
Tenho transporte.
IPANEMA — Família que viaja
vende todos móveis etc. Ven-
de também op. Rainha Elizabeth,
571, 9.0 andar. Tel. 27-8847
JACARANDÁ, moderno, conjuga-
do, estado de nôvo, vendo para
desocupar espaço, por preço ba-
rato e uma sala de caviúna, 8
peças, qualquer proço. Aristides
Lobo n. 128, próximo de Had-
dock L6bc.
MOVEIS E ESTOFADOS - Ago-
ra no Cenlro da Cldjd. na Rua
7 de Setembro, 207, paio vito-
tloso slsltma luso Brasileiro
«oma M Ai ci, sofi.tama am
napa ou vulcouro nas mais lin-

das côr.s d. 110,00 por 54,90.
Maravilhosos grupos estofados da
530, por 104,90, icí.n.t.. <Cm
bandeja »m fórmica de 99,00 per
59,00, con[unlos supérluxo, ic.í-
cama • duas poltronas cama
350, por 240, camas d. lona
flex d. 36, por 54,00, be-
llch.s com «scada ni-iica d
99,00 por 54,00. Assim como
dormitórios, salas, armários du-
plox, arcas, cama marquesa, cô-
medas, misas em jacarandi, fór-
micas, copa, cozinha e muitos
artigos para conforto do sau
lar. Tudo pelos pracos mais bai-
xos do Brasil. Móveis Joleite —
Galeria daí tonas — Rua 7 d«
Setembro, 507 — T.l. 43-3664.
A^ARFIM — Vendo dorm itó.io~d_
casal, 170 e uma sala em esta-

rdo de nova, por preço barato.
Venha e ver.. Av. Salvador dc
5a n. 184. Estácio.

QUARTO sala rústico, 120 mil.
Outro Chipendale, berço marfim,
estante. Desocupar urg., barato.
Av. Suburbana, 9 521 — Casca
dura.
SOFA-CAMA - Diretamente dl
fábrica, liquidação, total, sofá
cama, a partir 51 000. R. Mexi-
co, 41, sala 604.
SALA DE JANTAR - Moderna,
particular vando comodi, buffet,
6 cadeiras, 2 poltronas pau mar
fím eom fórmica iacarandá, tista-
do de nôvo, _ vista 180 mll. R,
Pinhoiro Machado 139-701 - la-
ranjarras.
SÜMIER de solteiro, forrado de
pano. Vende-se, somente Cr$
30 000. Rua Dias da Rocha, 75,
ccm o zelador.
SOFA de 4 lugares « 2 poltro-
nna pelica branca de vutcaespu-

. Baratíssimo. Domingos Fer-
reira, 207-701. Tcl. 36-6132.
SALA DE JANTAR - Moderna,
om pou marfim, em estado de
nova. Vendo por CrS 150 mil.
Rus Haddock lábo, 3031.

GELADEIRA Gelomatic 7,5 pi«,
rNtilín«a pouco uso, gelando bem
— Vendo urgente, 240 mil. Rua
Edmundo lim, 38, ip. 303, próx.
tiq. Campos — Co p a cab n n a.

SALA DE JANTAR - Chipendale
conjugada, clara, maciça — Cr$
150 000 para desocupar lugar. —
Rua Haddock Lobo, 181.

GEIADEIRA> Gelomatic, 875 pés
nova, retilínea. Vendo urgente
Cr$ 270 000. Ruo Siqueira Cam
poi, 210, ap. 603.

SALAS JANTAR, estado novos —
completas. Outras modernas, dor-
mitórios iguais. Vdo. barato.
Pte;. Vargas, 2 963-A.
TAPETES - Particular venda ta-
petes persas e orientais. -
Marcar liort paro ver, 37-6379.
VENDE-SE uma escrivaninha em
madeira» de lei com seis gavetas
e cadeiro giratória. Tratar no Rua
Compôs da Paz, II), c. 2, Rio
Compr ido. Preço de oca sião

VENDE-SE aofí,
1 tapete 2 x 3.

GELADEIRA - Vende-se, motivo
de viagem, Climax, com defeito,
estado nova. 80 mil. Av. Copa*
cabana, 1010J30I, desdo 14 horas.
GELADEIRA GE - Duplex, ameri-
cana, 12 péc, modelo luxo, estado
do nova. Vendo motivo do via-
geni. Raul Pompeia, 152, ap. 303

Copacabana.
2 poltronas
27-7285.

GELADEIRA 11 pés, Frigidair.,
estado cie nova, pouco uso, por
225 mil. Av. Democráticos n.°
690-B, perlo da Uranos.

VENDE-SE dormitório de casal «
ala dc jantar tudo 120 mll. -

Ver Run Para, 262, c_30 7, Pr«-
ça da Bandeira.

VENDEM-SE armário marfim 5
portas — Cr? 250 OOO; cama 2
andares tipo gaveta — Cr$
150 000; cama cômoda — Cr$

60 000; armário cozinha metali-
co — Cr$ Ó0 000; carrinho de cri-
3nço tipo americano passeio
Cr$ 30 000. Telefone 22-0316.
VENDO, melhor oferta, móveis
quarto, sala, radiovitrola, máqui-
na costura Husqvarna e outros
utensf lios domésticos. Tel.: ,.,
49-6440, Camaristn Méier, 260,
Bco. 71304, manhã e à noite,
VENp_EM.SE: 1 guarda-roupa, 4
p., nôvo, 140 mil, e oulro me-
nor, escuro, 50; . cama de sol
teiro, colchão de molas nòvo,
70 mü. Praça Vereador Rocha
Leão, 42, ap. 903. T. Velho.
VENDO, motivo mudança, mo-
derna sala jantar cerejeira, buf
fet, seis cadeiras estofadas, me'
sa extensível tarppo fórmica,
Cr$ 250 n\il. Rua Bulhões de
Carvalho, 356, ap. 501, elevador
íundos. Pôslo ó.
VENDEM-SE bora.o um sofá-cama
c umo poiVrona-cnma teminovos
e um tindo u nôvo tapete de
couro de boi. Rua Gomes Ci
neiro, 60, ap. 303.
VENDEM-SE 2 sofás-cama perfei-
tos. Rua Figueiredo MagalhSes,
470, np. 304. Tel. 37-4765.
VENDE-SE um saía de veludo
verde, couro clássico, quatro lu-
gares. Informações pelo telefone:
56-0804.
VENDEM-SE por motivo viagem,
estante colonial, móvel, foquei*
ro, mesa redonda, copa e guar-
da-roupa empregado. — Tratar:
26-92B8.
VENDE-SE um sofá estilo francês
com braços de arca • . capltonè,
e um banco de piano. Telefone
47.8589.

GELADEIRA G.neral Eletric, 12
pés, retilínea, porta Imantada,
podai, nova, na garantia, vendo
420 mü. Rua Hilário de Gouveia
30-303. — Copacabana. :
GELADEIRA Frigidaire 10 pés. Es-
fado de nova, 100 mil. Rua Lean-
dro Martins, 38 — Centro.
GELADEIRA americano, ótima, ge-
la muito. Vendo, viagem urgen-
te, 90 mil. R. Eduardo Raboei-
ra ¦ 53,- Eng. NSvo.
GELADEIRA- - Frigidaire, perfai-
ta, 8,5 pés, Vondo 180 000. R.
Conde de Lage, 22, 410. Gloria.
GELADEIRAS Frigidaire, GE, Kel-
vinator e outras marcas, funcio*
nando otimamente. Vendem-se
urgente. Rua Senador Dantas, n.
19, sola 205. Tel. 22-5700.
GELADEIRA Coldspot - 8 pés,
Interior em côr, pouco uso, ven-
do por 200 mil, urgente. II. São
Francisco Xavier, ÓI4.
GELADEIRA 7 pés estrangeira,
tipo moderno c. prateleiras na
porta. Está perfeita, 160 mil. R.
Araújo Leitão, 108, c, 11, Eng.
Nôvo.
GELADEIRA Frigidaire 10" como
nova, Futuroma, uma beleza. Cr$
260 000. Av. Copacabana, 209,
ap. 807. 

ATENÇAOI Televisão - Compre
sua TV d crédito, seio um tio:
primeiros e aprovuife os preços
de liquidação das seguintes mar-
cas Actel, St. Electric, GE, Ad
mirai, Semp, Zenith <¦ outras de
13, 19 e 23 polegãdfii do ano
1967 e 1968, só até o fim do
més, 50% abaixo da tabela.
Aceitamos sua TV ou sua geta>
deira usada como parle do pa-
gamento. Ver Exposição, na Es-
trada de Prata. Avenida Copaca-
bana, 581, loja 211. Telefone;
36-1852. Cenlro comercial de
Copacabana.  _______
ATENÇÃO — Televisores porta
veis GE Standard, Anel 11, 12, 17
19 polegadas a partir de Cr$ 160
mil. Av. Copacabana, 610, loja J.

VOLTIMETRO eletrônico, america-
no, sem uso. Vendo urgente,
120 mll. Juarez. - 57-9870.
VENDO 7V Semp, nova, 19 p
NCrS 350,00. R. Sá Ferreira, 22S,
ap. 320. 18h30m às 2]h.
ZENITH 23" na embalagem com
garantia fábrica Cr$ 570 mll. Av.
Copacabana, 610 — Loia J.

Compro TY

ATENÇÃO - TV - Vendo 21'
ótima imagem, 150 000, para d<
socupar urgento. Rua do Lavra*
dio, 70, ap. 301 ¦ D. Edna.
COMPRO radiovitrola, toca-disco,
discos, LP, ventiladores, m.
crever e outros objetos, mesmo
com defeito. Tel. 52-1409.
COMPRO televisão qualquer^ esta-
do, marca, ano. Negócio rápido,
à vista, a domicílio. Tel. 57-0222.
COMPRO um gravador de som
e uma televisão para meu uso,
pago íi vista. Tel. 26-8682.
ELETROLA Delmonico-Nívico, es-
lereofônica, com 4 pequenos pés.
Ainda na embalagem original.
Preço 400 mil. Tel. 27-4949.
ESTEREOFONICO - Vendo
gente NCr$ 600,000 t| discos
Garrard, nniptif. Cosmosson, 2
CVS acústicas c| 6 autofalantes,
Sr. Mauro, tel. 48-7340 — De-
pois das 14 horas.
GE - Philco - Philips - Slandard
— ABC — Zenith. Grandes e pe-
quenas. Novas na embalagem. Ga-
rantia de fábrica. Menor preço
do Rio. Rua das Marrecas, *I3.
Tel. 42-4774.
Hl-Fl — Portátil monnural, sono-
ridade e volume* excelentes. Te-
lefone 25-9590.
RADIO Zfinith Tranãoceanic mod.
R-3000-1 (9 faixas) 1967. Chega-
do umo 3emr.na USA. T. 52-7961
RADIO pilhas, calça Lee, novida-
des p| presentes, cam. v. mun-
do cam, tergal) capas, saias, blu-
sas. Preços p( revenda. R. Mé-
xico, 45, 2.° ondar, sala 205.
RADIOVITROLA moderna, auto-
matica, vendo a partir de 120
mil -! Av. Gomes Freire, 17Ó,
sala 902.
RÁDIOS de pilha e novidade., im-
portadas. R. Sen. Dantas 3, 5o
andar.

GELADEIRAS - Desde 130 000.
Liquido diversas marcas, muito
pêlo (dou garantia) — R. Lavra-
dio, 169-A.
GELADEIRA Climax Vitória. Ven-
do barato, estado de nova, Ru..
Horácio Picoreli, 153-F - Bon-
IUC0SSO.
GELADEIRA Coldspot, .stado d.
nova, 7V_ pis, NCrS 220,00. Sa.
rala Rib.iro, 200, ap. 531. Til.:
46-9035.

GELADEIRA 1 LG, 5 pés, Íunclo
nando perfeitamente e gelando
muito bem. 85 000. 37-6778.
GELADEIRA Kelvinator 8 pés,
porta aproveitável. 160. Mesa
escrivaninha com 5 gavetas. C
deira rodativa. Barato Ribeiro,
334-603 - 36-2086.

HOJE — Liquidação de geladeiras
usadas, pintadas e perfeitas, desde~ri 

150 000. Ru. da Relação,
55-103.
MAQUINAS de or 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 o Rua. Iga
rapava, 14 no Leblon. Tratar com
Dr. Mario - Tel. 23-3957.
TéCNICO geladeira, ar condicio-
nado. Conserto no mesmo dia e
local, com garantia. Tel. 23-3652.
TÉCNICO — De geladeira, ar con-
dicionado, todas as marcos e pin
tura no local, cj garantia. — Nâo
cobramos visito. Tel. 27-7589
Antônio.
VENDE-SE refrigerador marca Kel.
vinator em perfeito funcionamen-
ío. Prego de ocasião. NCr$ ..
150,00. Rua Estremaduro, 37 ap.
201. Irajá. Conjunto Residencial
de Agua Grande.

Ar Condicionado

FRI-AIR
Cabintl* sjb Inox. garanti-

ds 10 .nos. Aiiiitíiicii técni-
c* dir.lt da ftbrka. Facilita-
st. 22-177g - 42-i.lS -
30-3024. .

Geladeiras
35 000

Pint_m-se a domicílio com
tínta DUCO. Em qualquer côr,
Troca-se borracho 15 000. Ser-
viços garantidos e honestos —
Sr. Hugo - Tel.: 56-1783.

RADIO BRAUN Transoceanic Tran-
sit, radio Amador, luz e pi-
Iha3, nòvo, 980 mil. 57-6102.
RADIOVITROLA nut., estado cie
nova, por 55 mil. Av. Democrá.!-
co3 n. 690-B, parto da Uranos.
STANDARD JÓIA 11" na emba-
lagem, NCr$ 330,00. Sony White
9" bateria
büLigem
29-5945

corrente;
NCrS 680,00,
Lui_.

em
Tel.

GELADEIRAS
34-2920

MAQUINAS
LINO

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar elc.)

VENDE-SE lindo vestido de noiva,
etiqueto José ^ Ronaldo, mane-
quim A2\44. Ver de segunda t
sexta, Rua Engenheiro Mário Mo-
cliado, 35, ap. 501.

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos elc.
Pago melhor que qualquer
outro.

MOTORES Tri-Clad 55-GE. Ven
do 7. 100 mil dida, nn emba
lagem. Novos. Tol. .3B-60.I6.
MOINHO para moer café. Ven
de.se do 1/3 e 1 H.P. Facilita-se
Tratar com Hamilton Melo. Rua
General Caldwell, 217 - 52-2512,
MODELADORA, cilindro, Moinho
de Rosca Divisora e Amsisadeíra,
para padarias, a prazo, direta-
mente da Fábrica HamÜton. Tra-
tnr líua General Caldwell, 217.

JÓIAS - RELÓGIOS
PAT.CK-FIlllP, vendo ouro 22 I.
nôvo NCr$ 1 000 - 27-5969.

ÓCULOS - CINE-FOTO

ASPIRADOR DE Pó GE, nôvo
Vendo, 80 mil, enceradeira City-
lux, 50 mil, R. Barata Ribeiro
200,_fip. AM.
ASPIRADOR DÈ Pó - CÍmeFdJf,
Dustring, vende-ue melhor oferta.
Ver Rua Francisco Eugênio, 80 —
São Cristóvão.
ASPIRADOR, enceradeira Arno,
estado de nova MC$r 30,00. Rua
Ronald Carvalho, 250-1 001 — Co.
pacabana, P. 2.
ENCERADEIRA, ótima, -10 mil; ven-
lilador novo Bom Clima,' gran-
de, 140; maquina costura Singer,
portátil, motor estado de nova,
100 mil - -16-7710.
ENCERADEIRAS - Espetacular li-
quidaçao: Electrolux pela metade
do preço; Arno, Lustrene, Real, de
79 000 por 46 000; Citylux, Epel,
de 89 000 por 49 mil. Outras
por 35 mil. Ruo do Carioca, 28,
sobrado. Entrada pela joalheria.
ENCERADEIRA Eletrolux equipada
c| escovas ,e feltros novos ain-
da sem uso, 48 mil. Outra boa
30 mil. R. Maxwell, 15, c. 9 -
Maracanã.
MAQUINA de lavar Dendix Eco-
nomat automática, -func. 1C0%,
pouco uso, vendo 150 mit. Rua
Hilário de Gouveia, 30-303 —
Copacabana.
MAQUINA d. lavar B.ndix Eco.
nomat, funcionando 100%, ti ho-
j>, 150 mil. Ru. Edmundo Lins,
38, ap. 303, próx. Siq. Campei

Copacabana.
PREÇO ocasião 05 mil, máquina
de costura 5 gavetas, novinha.
Costura h borda — Ouvidor 169,
sala 111 - Gastúri: 43-5781.

STEREO EMERSON, port-til, óti
mo funcionamento. Vendo, 80
mil. Rua Senador Dantaa, n. 19,
sala 205. Tel. 22-5700.
TELEVISÃO Philco 21" - Per-
feita. Um cinema noa 5 canais.
Ocasião: Cr$ 195 000. Ruo Do-
mingos Ferreira 187, ep. 37,
4.o andar.
TV 23" Elmer mod. 66. ótima
imagem Crí 270 mil. Av. Co-
pacabana, 610 — Loja J.
TV — Sony, bateria e corrent
de 5 e 7" a partir de 650 rnil
todas, novas na embalagem. Av.
Copacabana, 610, loja 5.
TVS STANDARD ELECTRIC e Zo-
nith, 23" e 11", luxo, mod. 67,
NCrS 399 novoa, gartintia de íá-
brica. Aceito trocn, facilito o sal-
do. Tel. 46-5102. Até cs 22 h.
TV PHILCO 23 mod. 66, ver-
dadeiro cinema. Custou 830, v1
por 250 mil. Tel. 2Ó-9B64.
TELEVISÃO Empira nova, vendo
— Tr_ilar Conde Bonfim, 422, np.
702. Tel. 48-5591, Das 10 ií 17
horas, Sr. Alfredo.
TELEVISÕES Standard Eiecfric,
GE, philco, Semp. Emerson <
outras marct3, d* 17, 21 e 23
pol., • portáteis. Vandemos
partir dc 1£0 cruzeiros (novoí).
Senador Dantas, 19, igU 205.
Tel.: 22-5700.
TELEVISÕES de 17, 21 e 23 po
leotda., portáteis 

•. de mesa,
funcionando, virias marcas, a
partir de 120 mit. Av. Gomes
Freire, 176, sala 902. ¦

TV GE — 8", portátil America-
na lindinha. Vendo, Cr$ 180 000,
Rua Xavier da Silveira, 40, ap.
401 - Esq. Av. Cop.
TV GE 23" — Espaçorüma, nove.
Vendo urgente, Cr$ 420 000 -
Rua Siqueira Campos, 210, íp.
603 — Copacabsna.
TELEVISÃO 21 - RCA, finerson
e outras, um cinema 5 conaia oa
melhore» preços da praça. Rub
Lavradio, 169-A — Lapa.
TELEVISÃO Philco 23 pol., mod.
66. Tela ray-ban, custou 870.
Vendo urgente, 250. Tel. 36-4951
— Grande prejuízo.
TE1EVISÃO 21 pol., de mesa,
verdadeiro cinema nos 5 canais,
Vendo urgentíssimo, 160 000. -
Rua Taylor, 31, op. 624. Glória.
TV 21 pol. Emerson, tela ray
ban, importada, caixa metálica
côr clara, base 220 mil,.urgente
R. São Francisco Xavier, 6)4.
TELEVISÃO Admirai 19", mod.-
lo recente, 27,00; TV RCA 9",
com embalagem próprio, 18,00
cruzs. novos. Rua Barata Ribe!
ro, 411, ap. 202.
TELEVISÃO Philco. Vendo, um
cinema noi 5 canais. Cri 280
mil. Av. Copacabana n.o 209,
sp. 807.
TELEVISÃO 23". Vendo, ótimo
funcionamento, nova, Cr$ 260
mil. Rus Hilário de Gouveia 30
np, 303.
TELEVISÃO 21" T.leklng, ima-
gem e conservação como nova,
urgente. 160 000. Rua Barata
Ribeiro, 411, aç. 202,
TELEVISÃO 23'

RAD. - FONÓG. - TVs
ATENÇÃO — Compra t-l.visío,
stereo • geladoira. Atando t
qualquer hora. Tel. 37-1215. ..
ALTA FIDELIDADE - Novinha, s|
uso, som espetacular — Vendo
urgente 280 000 - Run Diss da
Rocha, 31 cata 4 — Copacabana

Tel. 37-7350. Qualquer hora.
ALTA FIDELIDADE mod. 67 mé-
vol iacarandá, sem uso, 8 alto.
falantes, nova, stereo, custou ..
1 380. Vendo 300 mil. Avenida Co-
pasabana; 1 299-10S. Tcl.: 27-8439.
À VISTA — Compro b pago hoi*.
1 tèlovisSo • 1 geladeira. RmscIvo
rápido. Telefone a qualquer ho-
ra. 36-3652.

VENDE-SE um dormitório rústico,
casal, em ítimo estado, por 90
mil cruzeiros, para desocupar lu-
gar. Rua Haddock Lobo, 181.

ATFNÇAO - Compro I TV, uma
geladeira, 1 _(•;•<_ * vm ar cond.
Pago p melhor preço » vista —
Atendo a qualquar hora — Tel.
37-5774.

VENDO conjunto de sala moder-
no com mesa console, ó cadeiras
estofadas, bufete, bar e cadeira
do papai. Rua Toneleros, 137,
Sr. Manoel.
VENDE-SE excelente conjunto de
móveis. Colonial, por molivo de
viagem. Rua do Resende 113, ca-
sa 36, ap. 201.
VENDEM-SE móveis usados de
sala e ciuarto de loclos os tipos
e peças avulsas. Rua General Ar-
tigas, 325-D - Leblon.

Super-synteko
legítimo

Com garantia — Praça Fio-
riano, 19, sala 06. Tols
52-0316 e 30-7051 - Facilita-
mos o pagamento.

Super-Synteko

ATENÇÃO - Compro t.l.visio
d. qualquer tipo, stéreo . Hi-Fi.
— Negócio hoje à vista — Te-
lefone 57*1596 • galadvlra.
ALTA FIDELIDADE, mod. 67, de
luxo, pé palito, sons grave, mé-
dio e agudo, toda automática p|
12 discos. Urgente. 220 000. Rua
Taylor, 31, ap. 624 - Glória.
ATENÇÃO TV Philco, 23 pol.,
mod. óó — Tela Ray-ban, custou
870 - V. urgente p| 240. Tel.
36-4951. Por molivo viagem.
A VISTA - Compro 1 TV, 1 G_-
ladeira moderna, Stir«o. Pago
hoje o malher preco a qualquer
hon. T.l. 37-6517.

Sibeal Videovl-
novo pm tudo, ima-

Sem completa. 30,00. Rua Ba
iu,a_Ripoiio, 4 911, ap. 202.'
TELEVISÃO RCA Victor, 17", lm-
portada, caixa metálica, cinema
nos 5 canais, 165 000. Rua Cia
rimundo de Melo, 371-F., ap. 102
TELEVISÃO moderna, marfim, es
tado de nova, perfeita nos 5 ca
nais, pouco uso, com antena, por
165 mil. Av. Democrático»
690-B, perto da Uranos.

TELEVISÕES de 21" a partir de
120 mil 23"- a parlir de 240 mil
bons marcas, func. 100% nos 5
canais. Run do Senado 322, en-
tre Av. Mem de Só . R. Ria-
chuelo.
VENDO um gravador elétrico, Ge-
loso p. 180 000. Facilito. Um
ventilador Arno, grande 60 000.
Ambos novos. Telefonar ató o
meio-dia 22-6444.
VENDE-SE conjunto rádio, eletro
la e televiiâo móvel estilo chi-
nês - Rua Visconde Pirajó, 29,
ap. 802 - Tel.: 47-0754
VITROLA Simens, vendo. Alemã
alia fidelidade — CrS 180 000.
Av. Copacabana, 209, ap. 807.
VENDE-SE televisão Philco. Rua
Sá Ferreira, 91, ap. 702 — Co-
pacabana.

Alta Fidelidade
Modelo 67, sem uso — Ven-

do 260 000, urgente, com ga-
rantia, 4 rotações, controle cie-
trônico desligando tudo quan-
do findar programa, 11 vál-
vulas, váriaj ondas, toca-disco
Standard Eletric. Rua Dias da
Rocha, 31 casa .. Tel. 37-7350
— Copacabana.

Equipamentos eletrônicos
Vendem-se equipamentos de Estúdio

e Transmissor usados. Ver na Rua Conde
Pereira Carneiro, 371 - Estrada Vicente de

(P
Aplicadores Autorizados su-,

. e.-sinteko - NCrS 3,00 o m2.;Carvalho, telefone.: 30-8844
Raspagem para cerca — NCrSl
1,60 o ni2. — Firma Especia-
lijada. (Facilitamos).
36-3076.

Tel.: -

VENDE-SE 1 .lindo c ultro-moder-
no ventilador japonês, giratório,' 

3 rotações e dispositivo auto-
niatlco p| desligar. Av. Alaulfo
de Paiva, 50, C-I, ep. 1101. Tele-
fone 27-4286.

AMPLIAÇÕES ACIMA DE 18x24
PHOTOKINA está aceitando Ira-
balhos de ampliações forn d
comum, para entrega no orazo
do 48 horas. - 18x24 brilhante
NCrS 1,05; cartão 1,40, 24x30
1,6 e 2,6; 30x40 2,90 e 3,6; 40x50
6,3 e 8,6. Fazemos também re
produção ou fotocópia de qual
quer documento, incls. manuscrito
a lápis ou tinta. PHOTOKINA -
Av. Rio Branco, 133, loja E
Tel.: 52-8606.
BINÓCULO Omega 30x50, lentes
azuis, vendo urn novo, com es-
totó, ocasião, 110 mil. — Tele-
fone 42-0364.
PROJETOR Bell Howell, 16 mm
sonoro. Mod. 385. Tel. 29-646T
NCrS 450,00. Cunha.
PROJETOR cinema 16 rnm sono
ro Bell & Howell perfeito 450
mil. Apollo 16 mm 100 mil.
57-0222.
VENDO metade preço Rollelflex,
paro 35 mm e óxó cm, lente Pia
nar 2.8, com Rolleikini e flash
eletr, na embalagem Proj. Slids,
Rolleisccp, último tipo. Aceito
Filmador 16 mm, 3 lentes oi
zoom, perfeito estado, como si
nnl. Av. Copacabana, 363, ap
902.
VENDO máquina fotográfica Ya-
shica-Mat, lente 1.3.5, nova, na
embalagem, urgente, por 300 000
cruzeiros. Telefono 26-2698. —
D. Joana.
VENDO 2 lâmpadas USA, esp.
p/ c6r, 500 w/3 200 kelv. com
pantalho, tripé c/ rodas, coluna
até 3 m. cada uma. NCr$ 120,00.
Av. Copacabana, 71/205.
YASHICA J-S, c| tele e grande
angular, VBle 1 milhão e 300.
Dou 700 mil. Flash Matador lll,
200 mil. - 57-4735.

DIVERSOS

MAQUINAS para bol-.ii, calcado-.,
cintot. Importadora vende 100%
novas. Chanfrar, NCr$ 298; virar
cintos. NCrJ 198; prensa tipo
K-...>_.# alta pressão p| dar bri<
lho (50x42 cm), NCrS 1 700; ba
lancim, NCrS 890; pontear landis,
NCrS 980; costura braço diraito.
23-394_ . 43-0423.
MARCENARIA - Vende-se diver-
sõ3 máquinas para desocupar lu-
gar. Todas om perfeito estado, na
Run Júlio do Carmo, 55.
REGISTRADORA National, elétrica
99 999,90, pequena, de botão;
ótimo estado, qualquer ramo,
preço módico. R. Haddock Lò-
bo, 350.
TIPOGRAFIA - Vende-se uma
rnáqutna Minerva de prato, fun
cionando. Atendo qualquar hora.
Av. Getulio Moura 78. — São
João de Meriti.
TÕRNO-MECÂNICO Joinvile com
caixa Norton e torno Revólver
m| Ama elétrico, em estado de
novos. Vendo. Tel.: 52-2323.
VENDEM-SE móveis qto. saia, ge-
ladeira, fogão Cosrnop., 4 bô
cas, tudo estado nôvo. Rio Bran
co, 156, subíolo 105, Jaime.
VENDE-SE taminador para fio 150
min, motorizado. Freze n. O, má-
quina para limpar relógio, torno
para relojoeiro, balancinho 20 t.
Tratar Estr. Vicente de Carvolho,
569, Sr. Silva. Tel. 29-8844.
VENDE-SE maquinarlo completo
de fabrica sandália japonesa e
couro. Dá-je freguesia. Tratar le-
lefone 49-4876. Vér Rua Juçara,
16-B - Tomás Coelho.
VENDEM-SE 4 máquinas indus.
triaia, marc» Paucosturas ccm
uso. Tel. 23-3035.
VENDE-SE um conjunto de má
quinas para padaria, amassadeira,
cilindro, modeladora e divisora
e ferragem do forno, ligar tel.
29-6117, falar com Lira.
VENDO torno SSW, em perfeito
estado, NCr$ 200,00. Rua Uru-
guaiana, 86, j| 1008. Tol. 23-3369
VENDE-SE um compressor 150 li-
bras. Marca Primas, motor 1|4
de cavalo. Informações, Carlos
tel. 32-4822.
VENDO grupo motor-gerador
Hercules-Diesol, 12-15 KVA, por-
feito estado completo, facilito.
Tratar 27-1025.

VENDE-SE uma máquina de cor.
tura quase nova, à Rua Joaquim
Silva, 128. Tel. 32-9303.
VENDE-SE 1 máquina de costura
Croaley, em perfeito estado. Rua
do Catete, 150, t\ 1, entrada pela
papelaria.

VESTUÁRIO
ARTIGOS finov. Casaco comple-
ta, fam. 50. Estola Petit Gris,
fcdereço brilhante alntátice, elo-
mão. Vendo. Tel. 37-1890.
ATENÇÃO — Suas camisas ficam
novas, mudando colarinho e pu-
nhoi, preço módico, apanho í
entrego. Fone 45-8899.
ALTA COSTURA - Vestido de
noivp, moneq. 44 em cetim • ren
da. Vende-se na Costureira, óli
ma ocasião — Tel. 45-2023.
PERUCAS - Soçaites, as ofama
dar, preço de liquidação, rabos,
meia e leão. .Meia a partir de
40 000 _ inteira a partir de 120
mil. Tcl. 57-8375. Mme. Lúcia' 

) Barata Ribeiro, 74 — 105.
PERUCAS - 1/2 PERUCAS, r.bos
d. 40 - 50 - Í0 - 70 crm.
Trancas 9 franjas. 46-3845.
PERUCAS ELITE - As famosas de
Uberaba, Minas. Rabo» e meios,
Inteirai «tc. Peça o representante
ern 3ua caja pelo t*l. 37-4719 —
Sr. Paulo.
PERUCA - Vtndo robá 30 cm,
castanho cloro, 120,00. Facilito
em 3 vezes. Tel. 26-3290.
. IRUCA. - HU i chamariz. V.
nham ver pira crer. Rabos • p»-
rucat infeirat. d* cdbalo natural,
a partir d. NCrí 120,00. Facilita-
mot o p«a*rnento. — Atendamos
lambam aoi domingo.. Rui Gin.
Polidoro, 1>_, ap. 701. T.l.fon.:
46-9732.
VENDEM-SE: Vestido noiva, blu
sn renda chantilly rebordada, pe-
drarias, saia cetim, sâda puro, c,
3 metro* cauda. Grlnalda c. ea-
lidéu rebordado em tule, aconv
panhando o comp. da cauda.
Preço base NCr* 250,00, Tel. ..
45-6016.
VENDE-SE vestido de noiva
Renda ma ris cot, f/ancese, com
grinalda, manequim 42. Tsl.:
26-5544.
VENDEM-SE perucas, pelo
da do prece. Tel. 37-1606.

m«to

VENDO luxuoso vest. noiva cau-
d& c| 3 m. maneq. 44-4Ó. Preço
380 mil. Morei Ab. 197-502. -
Tel. 26-5358.

Ternos usados
Tel.: 22-4435
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, «.patos etc.
Pago melhor qu* qualquer
outro.

À VISTA — Compro urgente TV,

fraladilra, 
ar condicionado, miq.

avar, stárao ou Hi-Fi • 1 piano.—¦ Taltfona a qualquer hora
3641652.
A VISTA - Compro 1 TV, 1 G.
ladeira moderna, 1 Sttrao, Pago
hoje o melhor pnço a quelqu
hor.. T.l. 37-4517.
ATENÇAO - Compro TV, gel.-
dalras modernas, Hi-Fi, atarão
pianos. T.I.: 57-1596 — N.gécio
rápido, hoja a qualquer hor*.
GLORIA — Vendem-se todoa os
móveis, motivo de viagem, de
quarto casal e solteiro, sala de
iantar, geladeira Frigidaire. Tudo
cm estado de nôvo, acordeão,
con|ug. televisor e foca-discos
Rua da Glória, 318, np. 203.
SECADORES DE CABELO - Ven-
cio 4 novos na embalagem. Pre-
ço barato. Facilito pagamento. Av.
Praóo Júnior, 145, íp. Ü04
Fone 47-5673.
lELEVISÃO, máq. costura, gela
deirea, máq. lavar etc, isso é
com o Ponto Sonoro. Liquida-
mos Í00 televisores a partir di
100 mil. Todas as marcas com,
revisão e perfeito funcionamento,*
veja para crer. Rua Mayrink Vei
ga, 11, grupo 302.
TELEVISÃO Sony 9", p| eletr
cidade, carro, bateria; Magnavox
Solid-Stata Stéreo; Carrinho
berço p| criança; Máq. escrever
Royal etc. Tudo origem ameri
cana. 46-2042, depois dai I7h.
VENDE-SE um» geladeira marca
GE, legítima Americano • um
armário; guarda-comida da cozi
nhu jp Preco do ocosiSn — Av.
Copacabana, 3P3, ap. 4.2.
VENDO usado fogão, c. ffágua
500 litros etc. e banheiro com-
pleto inclusiva ferragens, Inf
45-2905.
VENÇO um rádio transistor la-
pon.s, nóvo, com 3 -faixas e 2
alto-falantes. • uma máquina Po-
laroid, modelo 80 b. Nova na
embalagem. Tratar tela. 22-2376

49-7505.

ANTIGÜIDADES

Moedas
Tel.: 36-1219

Compro antigüidades. Tapo
tes, porcelana, blscuit, móveis,
cristais, prataria e piano.

Compram-se
antigüidades

Moedas, prato, bronze», por-
ceiam», cristais, tapete, elc. —
Atnaury — 40-4309.

MÁQUINAS
E MATERIAIS

Equipamento
Para fabricação cie postes,

vende-se um completo para
fabricação de postes do con-
creto, tipo redondo ôco, mar-
ca Trilhor.

Proposta cm envelope Fecha
do, sob a referência "Equipa-

mento para fabricação tle poi-
les", para _ Ruo Itambé, 114
8.° andar, fone: 4-9700, ramal
248 — Belo Horizonte, até o
dia 23 de março. (P

Grupo gerador
Vende-se alternador ASEA

18 KWH 50 ciclos com motor
diesel IH UD 6 43 HP, tudo
eni perfeito estado, sujeito
qualquer examai ou prova. I
se NCrS 12,000 — Tel. 23-2180
(Dr. Lira).

MÁQUINA escrever elétrico jc
miportálil, teclado univcrs;i"Sniith Carona". Novíssima, íel
57-OóíiJ, de manhã a à noite,
MAQUINA de «crever Remincj
ton e um cofre marca Toledo.
P| escritório, tudo nôvo, vencio
barato. Tel. 30-1559.

MAQUINAS DE COMTABRIDADB
— Remington 283, teclado eiétr.
co, saldo automático, vários so
madores com garantia. Telefone
22-3793. Temos também máquina
Ruf.
MAQUINAS OE CONTABILIDADE
- Audit Olivetti, Nation.il 3 000 e
31, Burroughs, Ruff. Saldo Duplex
e Remington. Um ano de gSfín*
tia. Tel. 22-3793. Também finan-
ciamos e compramos,

MAQUINAS de 'escrever e tomar
a^ parlir, de ,70 000 — Preço espe-
ciai para revenda — Av. Rio
Branco, 9 sl 317.
MÁQUINA escrever de mesa Oli
veti Lexekon, GO, moderna, sem
uso, urgente. Av. Democráticos n
690-B, perio da Urano*.
PRANCHETA p| desenho, vendo,
melhor oferta, p| desocupar Iu
ciar. R. do Carmo o com Janua-
rio.
VENDE-SE para desocupar lugar,
magnífico escritório completo, em
iacarandá. Ver pela parte ds ma-
nhã, ji Rua Canning, 19.
VENDEMOS, para desocupar lu
gar, uma prensa p. escritório
grande, de ótima qualidade. Tel.
22-0262.
VENDO mSquins elétrica IBM re
condicionada, preço único ....
180 000. Tratar telefone 45-7440
ò noite.
VENDO de meu escritório, 1 má-
quin* de escrever manual e V de
somar elétrica. Av. Rio Branco
183, s| 60516. Sr. Arnaldo.

MAT. DE CONSTRUÇÕES
CIMENTO Parai-o « Mauá. Tijolos
Ia.-, areia Guandu, pedra, saibro,
tábuas, telhas e vorg. ferro. Pôs
to obra. 34-7990 - Sílvio.
DEMOLIÇÃO - Vendem-se taco.
& 1 000 Crí m2, mármores, por
tas, ianelas de 2 faces, e ou-
iroí materiais etc. Preços para
liquidar, pira entrega do lerre-
no. Rua josé do Patrocínio, 368

Grajaú.
DEMOLIÇÃO - Vendem-se 70

Íl tijolo; Santa Cruz, 300 m.
de viges 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.
GRADE de ferro. Vendo urgente,
ótimo estado. Adaptável a qual-
quer (anela. Aceito oferta. Run
Gen. Canabarro, 27E, Maracanã.
INDÚSTRIA de cimento ormado

Vende-se formas em ferro
paro fabricação de seis artigos.
Ruth. Tel. 32-9171.
MATERIAL de construção — Ven-
de-se no valor de 1 700 000 por
1000 000 e 50 nacos de cimento
Mauá o 4 000 o aaco. Telefone:
34-1312/ Sr. Silvo. -

VENDE-SE material de resto de
obre. Rua José do Patrocínio, 158,
Tel. 38-0.15.
VERGALHÕES - Vende-se 3|16"
D 1|4" quilo 425,00 e 400,00 qui-
Io. Ruo Proclamação, 556 — Bon-
sucesso.
VENDE-SE 45 m2 lambris, Gortga-
Io Alve: e escada ferro com ba-
laustre alumínio. Tel. 26-9723.

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO
ALUGUEL E VENDA - 0e máqui
nts dt escrever • calcular, mo
darnai, novas ¦ reconstruída». -
Grand» faeilidid. da pagamento.— Ic» Importada — R. Rodrigo
Silv», 42, 4.» andar. T.l. J2-0651
CONJUNTO de poltronas estofa
das p| «scritóri» (4), /orradas.
estado de- novas, melhor oferta,
Av. 13 de Maio 23, sala 2 134
COMPRA X VENDA consertos i
reforma de máquina de escrever,
somar, calcular e mimeógrafo.
Facilidade do pagamento e gu-
rantia absoluta. Rua Riachuelo n.
373, gr. 505. Tel. 22-5665.
MAQUINA escrever portátil mo.
derna, no estôjo, 140 mil e- 1
Underwood de mesa, moderna.
R. Araúio Leitão, 106, c. 11 —
Egn. Nôvo.
MAQUINA de escrever Royal de
mesa, 210 mil. Calculadora Mar-
chant elétrica, cl defeito, 50 mil.
57-0222.
MÓVEIS ESCRITÓRIO - Vendo
mesas, máquinas, com estante,
quadros, arquivos, cadeiras etc.
Motivo de mudança. R. Pedro
Alves, A. J. Cepeda, das 15 às
17 h. Telefones 42-0769 e ...
32-2395.

Azulejo klabin
*r DIRETO DE FÁBRICA

Branco m2  4 980
Dc còf m2  5280
Cimento Mauá  4 4Q0
FERRO BELGO
3116 kg  5-10
1 l-t kg  520
3|8 _a  .500

37-325S di_ri..m.nt«.

DIVERSOS
BALANÇAS - Vende-ie do 6 a
200 quilos. Facilita-se. Rua Ge-
neral Caldwellji, 2^7.
COFRES —"y.ndemoe" vúrioi. tá-
nianhoo, residenciais, comerciais,
d* masii » parede, vendas 'à vit-
ta . • -facilitada, consulte-nos! Rua
r.ófilo Otoni 130. T.I.: 43-4546.
COFRES - Oe parede, de mesa,
de^ apartamento, comerciai;,
quivos, etc. Financiado* até em
5 pagamentos íguaia, na R. Re-
gente feijó, 26 — Consulte-noc
ou peça o visita de nosso repre-
sentante pelo tel. 22-8950.

ANIMAIS E

ANIMAIS

ANIMAIS - Fequlnês, 90 dias.
Vendo branca e pretoa, Av. Co-
pseabana n.'> 1 017 — 1 103.

FILHOTES pequineses. Vendo. Ver
Rua Petrolândia, 121, ap. 102 -
Jardim Vista Alegre.

PASTOR alemão -- Capa preta)bonita estampa, étimo vigia e re-
produtor, 14 meses, MCr$ 250.CO.
Tel. 32-1617.

PORCOS Landrace e Durok Jer-
sey com pedigre, ótimos repro-
dutores, vendo para deiacupor
lugar, preço de ocasião, aceita-
se oferta por todos. Informa-
gões 23-1166. Osvaldo.

MINIATURA PÍNSCHER - V.ndo
filhote, 90 dias, c| pediflree, cor
preto. Ruo Borão da Itapoaine.
76, c/ 5. Tel. 48-3056.

PEQUINÊS- Lindo filhote, W-
mo Pedigrle, pais campeões, per-
f.ilissimo. Paula Freitas, 191304.
VENDEM-SE gatoa aianesei, legí*
timos, com 2 meses (macho), fí-
mea ccm 3 meses, preçoa 50 mil
e 60 mil. R. Sto Amaro n. 133,
Tel. 42-5172.

COFRES — Residencial e comer-
cial._ Arquivos em todos os tipos.1 vista e e praio. Beco do To-
souro, n. 14. Tcl.: 43-7496. Esq.
da Av. Passos, n. 53.
COFRES — Vende-se por preco
de atacado e facilita-se. Rua Ce.
neral Caldwell, 217.
PANIFICADORES - Estamos
suas ordens pnra fornecermos
ferragens e montar o seu forno
tipo francês — Hamilton Melo
Ruo General Caldwell, 217.

MÁQ. INDUSTRIAIS
AMASSADEIRA Pemsotti, vinde-
se reformada, d* 120 quilos cte
massa. Facilita-se. Trotar com
Hamilton Melo. Rua General
Caldwell 217 - 52-3512.

GRUPO GERADOR CLINTON IRNE
4 KWA — Vendo um com pouco
uso • em ítimo estado d* fun
cionamenlo. Av. frêt. Wilson n.
1*3, sale 110» - Tel. 32.2114 -
Sr. Walter.

BOMBA d'íguo 3" ou 4", com-
pra-se perfeita. Telefonar 58-1771

Dr. Álvaro.
COMPRESSOR p| pintura «r dl-
reto, est. de nôvo, com pistola
nova sem uso. Vendo barato.
R. Maxwell, 15, c. 9 - Ma-
racanSi

FIO ELÉTRICO nôvo, «ncapado, n.
14 - * 500 - n». 12 - í 700 -
n.« 10 - 11700 - n.« t 19100

Rolos d. 100 ni - 37-3251.
GRUPO gerador — Vende-se con-
iunto Diesel Elétrico motor Mer-
cedea — Gerador Csrmo — fabri-
cação HOOS 110 KVA, com qua.
dro de comando completo. NCr$
15 000,00. Ver Rua São Cristo-
vão, n. 1 326
GRUPO-GERADOR - Vende-se
110 KVA marca ASEA. Rua Pro-
clamagão, 556 — Bonsucesso.
GERADORES - MAQUINARIA -
Vendemos aos melhores preços,
financiados, grupos, motores e
mais 1 001 máquinas. R, Sacadu-
ro Cabral n. 230. Tel. 43-6107.

LIXADEIRA Raymann 1 200 de-
sempeno 33 Invicta 1 300 c. mo-
tores. Diversos eixos de trans-
misião com polías. Ana Guima-
raea, 69.

MAQUINA de calafote, vendo,
perfeito estado de nova. Rua
Ipiranga, 33, Laranjeiras.

MOTOR diesel francês 20 HP à
visto NCrS 3 000,00. Ana Guima
rães, 69.

MAQUINA DE PASSAR - Hoff-
man, GEM cj caldeira todo tipo.
Vende-se, garantia 1 ano. Ver a
trator Rua Flávia Farnese, 5*13. —
Bonsuceiso.

MOTORES Arno novos, 15 HP
7'/i HP, 10 HP 220|3B0, 1 500
I 800 50|60 c. «baixo fabrico fa
turados a dinheiro c. Paulo ..
27-2083.

MAQUINA DE CAFÉ - Vendo
temi nova, com esterilizador cap.
seis litros. Melhor oferta. Preço
_ vista. Av. Rio Branco, 311-B,
sobreloja. Sr. Geraldo.

Sim... pelo menor preço
Cerâmica Vitrif. lindas cores 22.000
Azulejo Klabin 5.350
Cerâmico Retang. Vermelho 4.500
Lindos Conjuntos Coloridos 120.000
Cimento Mauá 4; jgg

O NOSSO BAZAR LTDA.
Tem Tudo em Material de Construçío

Entregas Rápidas

Rua Barão de Mesquita, .608 ., ,. ,.
Tels.: 38-3198 e 58-2497 .. , ,

(Quase esquina com Rua Uruguai)

(P.

Aterro
CASAS DO CHARQUE necessita de

aterro e serviço de terraplanagem. Paga-se
bem. Os interessados queiram dirigir-se à
Rua General Padilha, 64 — 5.°- andar —
Tratar com Sr. Bonfim.' (P

VENDE-SE
SECADOR - "SPRAY T0WER"
CALDEIRA
PASTEÜRIZADOR DE PLACAS TIPO APV
EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE OVOS

Vende-se, pela melhor oferta, em conjunto ou separadamente, os itens aci-
ma, prontos para funcionar, instalados na cidade de São Sebastião do Caí, próxima a
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, onde poderão ser vistos; o eventual inte-
ressado poderá utilizá-los onde se acham instalados, ou, se quiser, dali retirá-los.

Para maiores detalhes e ofertas, por favor escrever para Caixa Postal 175
— Rio de Janeiro — a/c de Dr. José Penna Cirne.

O anunciante reserva-se o direito de escolher a melhor oferta, a seu exclusi-
vo critério. (p

Horóscopo ');•!

PROF. MAZIIBKA
Não discuta, nem faça despe-

sas exageradas, para. não preci-
sar de ajuda de terceiros, e náo
ter contrariedades motivadas jiot
dinheiro. . . <vN__3___i 

*\.

Capricórnio (21-12 (ti 20-1)' — Número de sorte:
33. Côr: creme. Pedra: Turquesa. Perigo de
discussão ou disputa no meio ambiente, despesas
mais ou menos exageradas e contrariedades com
superiores.

Aquário (21-1 a, 20-2); — Número da sorte: 3.
Cór: azul. Pedra: jacinto. Energia e atividade
em todos os trabalhos relacionados com escritos,
viagens, trocas e mudanças. Empreendimentos
benéficos e destinados a melhorar nos negócios.

Peixes (21-2 a 20-3) — Número de sorte: S. Côr:
verde. Pedra: amentista. Periodo favorável para.
melhorar o lado profissional. Procure estar aten-
to nos assuntos sentimentais, pois você esta bem.
próximo de ver seus sonhos realizados.

Aries (21-3 a 20-4) — Número do sorte: 19. Côr:
marrom. Pedra: rubi. Intensa atividade e no-
vas iniciativas, proteção e íórça de vontade ca-
pazes de vencer as dificuldades. Proteção de pes-
soas conhecidas e amigas, ganhos c lucros pela
realização de projetos.

Touro (21-4 a 20-5) — Número de sorte: 2G. Côr:
violeta. Pedra:. safira. Novas esperanças c êxito
nos assuntos profissionais e íntimos: amores pia-
tônicos mas de.longa duração; benéficas c origi-
nais pr»teções de pessoas amigas.

Gêmeos (21-5 a 20-G) — Número de sorte: 11,
Cór: azul-céu. Pedra: esmeralda. Muita «,tivi-'
dade você terá durante êste periodo no setor de
trabalho. No amor: evite íazer inovações, o me-
lhor será seguir a rotina.

Câncer (21-6 a 20-7) — Número de sorte: 9. Cór:
café-com-leite. Pedra : Ágata. Disposição um
tanto modesta mas ao mesmo tempo um tanto
precipitada e nervosa. Aumento de responsabili-
dade. trabalho e lucros. Bom tempo para íazer
passeios com seus familiares.

Leão (21-7 a 20-8) >-- Número de sorte: 21. Côr:
vermelho. Pedra; brilhante. Muitos embaraços
serão vencidos com energia e determinação, agin»
do com calma e sangue frio. Grande atividade nes
negócios, sucesso e apoio por parte de terceiros.

Virgem (21-8 a 20-8) — Número de sorte: 15. Cõr:
gelo. Pedra,: granada, Siga seus impulsas sobre-
tudo se estiver.entusiasmado com a empresa. No
ainor: muito' cuidado com o ciúme excessivo poi..
poderá prejudicá-lo junto it pessoa amada.

Libra (21-9 a 20-10) — Número de sorte: 5. Còr:
laranja. Pedra: lápis-lazúli. Periodo muito favo»
rável no início para grandes negócios destinados
a, melhorai' as condições financeiras e sociais em
um. futuro próximo. Aumentos de ganhos e res-
ponsabilidad.es. Melhora na saúde e proteções de
pessoas bem intencionadas. , .'.;

Escorpião (21-10 i_ 20-11) — Número de sorte: 17.
Cõr: cinza. Pedra: água-marinha. Período de
certa tensão nervosa e irritabilidade, precipitação
que pode trazer contrariedade e prejuízos. Cuida*
do com pessoas de má índole.

Sagitáriü (21-11 a 20-12) — Número de sorte: SO.
Cór: prata. Pedra: topázlo. Disposição contra-
ditória e perigo de se indispor com o meio pro-
ííssional e com pessoas superiores. Esteja aler-
ta com os colegas.

Pessoas
desaparecidas

O Serviço de Utilidade Pública <5a 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 par»
22-1519.' .,'¦..

ANÍBAL DA CONCEIÇÃO, 14 anos, branco,
cabelos e olhos castanhos, desapareceu de sua re-
sidéncia, á Rua Natélis, 536, Jácarepaguá, dia 23
de fevereiro último. Vestia short, preto. Inf. para
90-1369 CETEL. ALMIRA DE ALMEIDA SANTOS,
50. anos, mulata, desde o dia 18 de fevereiro saiu
de sua casa, na- Rua Siqueira Campos, 164, ap.
303, e não deu mais notícias. Informações para ..
36-3194. AL VINA 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 velo'de Minas Gerais e estaria em Copacabana. Sua
família procura localizá-lo. Informações para a
Rua Igramirim n. 83 — Vicente de Carvalho. —
DOMINGOS SÉRGIO DA CUNHA ALONSO, 18
anos, branco, cabelos e olhos castanhos, desapare-
ceu da Rua Pialha, 3, ap. 202, na Glória. Infor-
mações para o telefone 52-5086. — BIVINO
FRANCISCO NASCIMENTO, trinta e seis. anos,
preto, cabelos pretos e olhos castanhos escuros,
residente na Vila Guimarães. Telefone para ....
46-1912 ou 22-5530. — BERNARDINA MOREIRA
DE LIMA, veio de Minas e teria ido morar em
Copacabana. Sua irmã Maria Moreira quer «a-
ber notícias suas. Iní. para a Rua Igramirim, 83,
Vicente de Carvalho, t CLOTILDE ALVES RI-
BEIRO, 11 anos, mulata, desapareceu de sua casa
à Rua Dois de Dezembro, 77, ap. 501. Inf. para
O tel. 25-6681. — DALVA CORREIA PEREIRA, 28
anos, branca, cabelos e olhos castanhos, um me-
tro e 48 de altura, saiu de casa e não voltou.
Dalva Correia Pereira sofre de amnésia. Informa-
ções de seu paradeiro para 8052 em Niterói ou
30-6340 na Guanabara. — NILTON LIMA COE-
LHO, 11 anos, branco, cabelos louros, olhos cas-
tanhos, desapareceu de sua casa ein Queimados
desde o mês passado. Informações para a Rua Ale-
grete, 134, bairro de São Roque, em Queimados
ou para o telefone 22-2727. — ELSA AMÉLIA DA
SILVA, 30 anos. branca, csíá desaparecida de sua
casa à Rua Antônio Rego, 1 300, íundos, em Oia-
ria, desde o dia 8 de fevereiro último. Deixou o
marido è três filhos menores. Informações para o
tel. 30-2874. — FABIANA DE ARAÜJO, 18 anos,
morena, alta e magra, desapareceu dia 18 de ja-
neiro último da Rua Djalma Ulrich. 183. ap. 601.
Iní. para o tel, 27-7256,

/
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10 — CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 5.°-foira, 9-3-67 O OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS ' O DIVERSOS

E NEGÓCIOS
INDÚSTRIA (Aluguel,
Comfiru, Venda etc.)
ESTAÇÃO RIACHUELO - AKujo
p| indústria grande casa, 2 sls.,
4 qts., deps. c] terreno 12 x 80,
Rua Filqueiras Lima, 61 — Tra-
tar 27-0698.
FABRICA DE SABONETE - C| tô
ds produção vendida, ótimo lo-
ca!. Rua QuintSo, 858 — Piedcde.
Preço NCr$ 6 000,00 financiado.
GALPÕES e áreas, tenho p, ven-
der nas melhores condições e Io-
cais como Av. Brasil jto. Gsts-
Ial em Ramos, Cordovil e De!
Castilho, mnis detalhes c. Salga-
do. R. Jcsé. Maurício, 101, tis
212-213, Penha, tel. 30-1336.
GALPÃO em S. Cristóvão. Aluga-
se na R. Senador Bernardo Mon-
teiro, 236, c|' 100 m2. Informa
cms c| Sr. Machado - 23-7959.
C-ALPÂÓ - Alugamos com 1 2ÒÓ
m2 na Rua Escobar 52. Ver no
local e tratar Imobiliária Sagres
Ltda. Lorçjo da Carioca 5 st. -401
2. Tel. 42-0072.
GALPÃO - Del Castillo - Ven
do, 520 m2. Força, externa, oti
nia construção. Rua Cap. Sam
paio, 66. Tel. 29-5210.
GALPÃO — Pa;sa-:e, funcienan-
do como oficina mecânica, com
400 m2. Contrato novíssimo, pra-
ir. de 5 anos. Aluguol CrS 70
mil. Tratar diariamente c/ Sr.
José — Rua Gal. Argolo, 134
S. Cristóvão.
INDUSTRIA DE CALÇADOS (pe-
queno) no Centro Ccmcrcíal de
Copacabana. Rua Siq. Campos,
43, sl 721 c| maquinaria e con
trato nôvo 5 ancs per 11 milhões

Tratar cl FROSINI, tcl. 36-5514
CRECI 552.

PILARES - Passa-se conlrato de
dois galpões ccm luz e força.
Preço de ccasião. Alutjucl bara-
16. Tratar ccm o Sr. Antcnio
Duarte polo telefone 29-583;

SAO CRISTÓVÃO - Z.-na indus
trlal, ccm ferça e telefone, pre-
dio vazio, assebradado, terreno
7x80 ms., Rua São Luiz Gcnza-
ga. 392. Trstar 43-2582, Afonso.

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
Alô? — Casas comerciais... pa*
ra comprar ou vender... Antônio
Gucirós... e, nada mais... Efl-
ciência o rapidnx... Av. Pres.
Varejas, «6, 2." andar.
AÇOUGUES - Vendem-se bem
localizados na Zena Su1, Cenlro
e Tiiucn — Tratar na Rua Gen-
çalves Dias n. 85 — 2.° andar
— Dr. Correia das 16 às 19 hc

BAR a mercearia na Praça do
Carmo, casa dc esquina c. tel.,
cont. nôvo, casa bom estocada,
feria acima de 3 mi], novos, ent.
7, saldo 150 por mês. Trat.
Est. Vícento do Carvalho, 1 568.
BAR IRAJA - F. 2 700 s| comi-
da mal trabalhada não é do ra-
mo, contrato 5 , novo. Al. 80.
Instalações de luxo, boa esquina
— Vendemos por 16. Ent. 6 500
empresto dinheiro. Rua Concei-
ção, 105 t| 310 esq. Pres. Var-
tt« — Antônio.
DAR E MERCEARIA c| residência
Vicente Carvalho. F. 3 e meio.
Cont. 5 novo, estalaçõei e pre-
dio níivo, esq. Vendemcs C| 4
do comprador. Rua Conceição,
105 j| 310 esq. Presidenle Var-
0_as — Antcnio. •
DAR - Vila da" Penha - F. 3 sí
comida, tem residência. Cont. 5
novo, al. 40. Inst. boas, bom es-
loque. Vendemos por 13. Ent.
4. do comprador. Rua Conceição,
105 s| 310 esq. Presidente Var-
gas — Antcnio,

BAR CAIPIRA Cop. f. 10 em cho
pe, salgadinhos c| 5 nôvo. Alug
250 edifício. Apenas 35. do
comp. — Tratar c| Artur — Rua
Alcindo Guanabara, 17, saio 1303
— Cinelandia.
BAR — Vende-se — No melhor
ponto de Madureira com contrato
novo, por motivo de viagem, até
sábado. Falar com o dono nc
mesma Rua Carolina Machado,
504-B.
BAR — Tijuca. Vende-so um, fa*
zendo 8 m., c| contrato na escri*
tura, edif. pequeno aluguel. Ex-
cepcionais condições, financiamos
p| ajuda de compra. Inf. Glória,
338. Leonel ou Figueiredo — CRE-
Cl 1098.
BAR — Catete. Vende-se fazen-
do 5 m. Contrato nôvc, pequeno
aluguel. Inf. Glória, 338, l.o,
Leonel ou Figueiredo — CRECI
1098.
BARBEARIA - Vendo com 4 ca-
deiras, contrato bom, aluguel 8
mil. Preço 6 mll com pequena
entrada. Av. Suburbana, 8197
Piedade.

BAR — Botafogo — F. 4 contra
to, 5 novo. Inslalações novas —
Tem lelefone, boa casa para 2
sócios.. Vendemos por 12 de en
trada, 

' 
empresto dinheiro. Rua

Conceiçãc, 105 sl 310 — Antônio,
DAR no centro. F. 4., horário co
mercial, possibilidades, de f?zer o
dobro. Cont. 5 al. 65. Instalações
novos. Vendemos por 18 de en
trada ajudo <i compro. Rua Con-
ceiçao, 105 s| 310 — Antônio.
BAR cm Olaria,, com moradia.
Vdo. cont. de 5 ano:, féria de
3 milhces, pagto em 60 mosei
Ver Praça Progresso, 38. Mais
inf. 23-6314.
BAR MERCEARIA boa organização,
situada Estrada da Portela, féria
3 milhões, cont. nôvo, aluguol
100, vendo portas a dentro ent.
5 milhões, prest. 80. Tr. Av. Brás
Pina, 849. Tel.i 30-3062 - P. do
Carmo.
BAR E 

"MERCEARIA 
féria 1 800,

cont. nôvo, aluguel 84, casa pe-
quena e bem conceituada, ven-
do portas a dentro, ent. 3 ml-
lhóes, prest. 70. Tr. Av. Brás
Pino, 849. Tel.: 30-3062 - P. do
Carmo.
BAR CAIPIRINHA - Cenlro de
Irajá, casa bem conceituada, cont.
nôvo, aluguel 30, féria 3 500, cnt.
10 milhões, prest. 200. Tr. Av.
Brás Pina, 849. Tel.: 30 3062 -
P, do Carmo.

BAR E CAFÉ - Vendo, preço 10
milhões, entrada 2 milhões, fé-
rias Cr$ 2 ÍOO 000, ou aceito só-
cio. Rua São Jooõ Batista, 904,
São João dc Meriti, Est. do Río,
com o próprio.
BAR CAIPIRA - Vendo, edifício,
contrato nôvo, cm frente ponto
ônibus. Motivo ter só. — Rua
Pedro Américo, 166-B — Catele.
BAR. Vendo c. propriedade, tete-
fone (2 loias e 1 moradia), fé-
ria 5 000. Preço 45 c. 15. Inf.
Rua Dagmar Fonseca, 77, Madu-
reira, tcl. 29-9886.
BAR. Vendo cont, nôvo, insta-
lações de l.a, boa fória. Praça
Botafogo, 24, _¦ Inhaúma.
CAIPIRÍNHÀ - São Cristóvão -
Féria: 6 500, ent. "20, muito lu-
cro, outra com horário comer-
ciai. féria: 6 500, cnt. 21, ou-
tra com boa residência, féria

500, ent. 12, outra com ho-
rário comercial, bem instalada,
féria: 8 500, ent. 25 e muitas ou-
tras com ent. mínimas para prin-
ciípantcs cu casais, ajuda-se, vi-
sitü-nos na Rua São Januário n.
28, sob., junto à Cancela.

AÇOUGUE - Vende-se à viita,
4 milhões, tem moradia. c| cor*
trato novo. Tratar Aurélio Vai-
porto, 131. M. Hermes.
ATENÇÃO, vendo ao lado das
Casas da Banha, grande qultan
da, servindo para eufres ramos
de necócio, Zena Sul. Preço 35
com 15 milhões de entrada. De-
talhes R. Senador Dantas, 3, 3.°
«ndar, sala 10.
AÇOUGUES, antes de comprar
consulte o corretor especializado
no ramo, nao lhe custa nada e
pode ganhar muito. Rua Sena
dor Dantas, 3, 3° and, s. 10.
ARMAZÉM. Vende-se cu passa-
ie a contr. nôvo c. tel., força,
no centro comercial e bancário
de Irajá. Tratar c. procurador da
proprietária, Sr. Ferreira. E:trada
do Quitungo, I 153, em frente ao
Banco do Estado da Guanabara,
Irajá.

BOUTIQUE o salão do beleia -
Vende-se em Nilópolis, c| insta-
lações de luxo, ar refrig., tel.
etc. Contrato (5 anos), aluguel 50
rnil. Tratar hoje até 12 horas. R.
José des Reis 1 347 (Pilares). Te-
lefone 29-6373.

ARMAZÉM — Copa, moradia gran
da vazia c[ telefone, ótimo pen
Io, contrato aluguel barato. Boa
féria. Ver R. Cupertino n. 357
Quintino.
AÇOUGUE - Zona Sul, boa fé-
ria, bom contrato, financio —
Crecl 712. Marcar hora. R. da
Carioca, 32 - SJ901.

BARES — Lanchonetes, padarias,
nos melhores pontos de Nova
Iguaçu, p| 5, 10, 15, 20 alé 25
milh. de entr. Mais detalhei. —
Rua 13 de Maio, 85 - Gr. 201
- S| 1. N. Iguaçu, C| Soares &
Henrique»

ATENÇÃO — Temos há venda ba-
res c| minutas e caipiras só c|
salg. alguns c| moradia, grandes
e pequenas -férias, c| cnt. muito
facilitadas, financiamos ò máx
mo, mestrames sj compromisso.
R. Acre, 55 s|904

BAR CHOPP e salgados e paste-
laria, fér. 6 000. Enlr. 18 000
fac. a cnt. A. C. Dias, Av.
Amaral Peixoto 350 s\ 12. Nova
Iguaçu

AÇOUGUE — Vendese contraio
nôvo, alugue! barato com mora-
dia, 1 800 quilos por semana. —
Motivo viagem urgente, Av, João
Ribeiro 586. Tomás Coelho.

BAR CAIPIRINHA - Féria 2 500,
cont. nôvo, aluguel 40 mil, casa
nova, com boa freguesia, ótimo
local, ent. 6 milhSes, prest. 120.
Tr. Av. Brás Pina, 849. Tel.:
30-3062 - P. do Carmo.

AÇOUGUE a inaugurar, vendo
motivo doença. Tratar na Rua
Uruguai, 423-B, Tijuca.
AÇOUGUE: Vende-se Rua Gene-
ral Argolo, n. 195-B, c. mora-
dia, ótima fória, metivo viagem.
AÇOUGUE - Penhã7~'insi. neví
pronto p. funcienar, entr, NCr$
8 000. Infs. "OPIL", R. Nicara.
gua, 370, ». 202, Penha. CRECI
323.

BAR MERCEARIA - ótimo local,
residências de ap. de 2 qtos.

noves, cont. nôvo, aluguel 120,
féria 2 500, grande negócio, ent.

milhões, prest.120. Tr. Av. Bris
Pina, 849. Tel.: 30-3062 - P. do
Carmo.
BAR MERCEARIA c| residência,
ccnt._ nôvo, aluguel 70, féria 2
milhões, venda portas a dentro,
cnt. 3 500, prest. 70. Tr. Av.
Brás de Pina, 849. Tel. 30-3062

P. do Carmo.

AÇOUGUES - Bares - Lanchone-
tes. Temos vários, diversos pon*
tos, todo preço e grandes faci-
lidados pagamento. "OPIL" — R,
Nicarágua, n. 370, t, 202 — Pe.
nha - CRECI 323.
ATENÇÃO - Guadalupe - Me7
cearia e quitanda. R. Marcos de
Macedo, 154-A, c| meradia. Cen
traio 5 anos. Aluguel 40 mil p
més. Ver cl prep. Sr. José. Tral
R. Fred. Méier, 16, sl 30415. Tcl
49-8633 - CRQCI 1 074. .

BAR espetacular, não dá comi-
da, féria garantida 2 milhões,
ótimo local, coni. nôvo, aluguel
60 ent. 5 milhões, prest. 200. Tr.
Av. Bris Pina, 849. Tel. 30-3062
— P. do Carmo.

ARMAZÉM E BAR com moradia,
sala, 2 qlos., cc:., banh., área
em Magalhães Bastos, féria 4 mi-
IhÕes garantidas, cont. nôvo, aiu-
suei 3C. Vendo porlas a dentro
ent. 7 milhões, prest. 200. Tr.
Av. Brás Pina, 849. Tel. 30-3062

P. do Carmo
AVES E OVOS e artigos de qui-landa, com residência. 2 500 de
ent. ou troco por automóvel. Av.
Brigadeiro Lima e Silva, 20 -
Jardim 25 de Agosto - Caxias
ALUGA-SE p| fins comerciais ou
residenciais, na R. do Catote, 283.
3 salões,. banh., coz., área. Tra-
lar APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2 °
de 12/17 hs. Tel.: 52-5007.
AÇOUGUE - Vendo Catete. Con-
trato 5 anos. Facilito parte52-0124.
ARMARINHO c| residência nos
Pilares, r. 3 a 5 na mão de uma
senhora. Prédio moderno, boas
instalações, estoque 8 acima. -
Vendemos portas a dentro por
15. Ent. 7 aiudo a compra. Rua
Conceição, 105 s| 310 - Antônio.
AÇOUGUE - Graiaú. Bom movi
manto. Rua Jcsé Vicente, 61-A
ARMAZÉM c. boa renda o mora-
dia, próx. do Rio. Vendo, inf
c. o próprio, Sr. Gonzaga, tel.
52-0071.

ARMARINHO BOTAFO-
GO — Vendo bom pon-
Io. Tratar tel. 26-0533
Elias — Com ou sem es-
toque. (B
BOUTIQUE -
Saonz Pena
49-5793.

Vcndo-sa na Praça
- Tel.: 34.0662 ou

BAZAR. - Passo R. Nerval d
Gouveia, 7, Quintino. Ver no Ic
cal. 42-5622.

|ÃR CAIPIRA - Jacarepaguá
i _,« na copa- Conlrato o

al. 60. Tem moradia, instalações
novos edifício. Vendemos por 16.
do entrada, aiudo à compra. R.
Conceição, 105 t| 310 esq. Pres
Vargas — Antônio.
BAR cm São Cristóvão, admito
láclo ç| 7 000. F. 5, horário co-
mercial, ótimo sobrado, vazio
telefone motivo ser sozinho, m-
íormações na Rua Conceição, 105
«I 310 esq. Pres. Vargas - An.'
lonio.

BOTEQUIM COM RESIDÊNCIA
Vendo 2, um na Av. Automóvel
Clube n. 1 173 com máquina de
sorvete, 2 snoker, não paga alu-
guel. Boa féria, bom estoque,"enho 

cutro na Rua Amália'
88. Base 10 e 12 milhões anti-

gos, ccm 50%, saldo s| juros. —
Dons negócios — Tratar na Av.
Jcão Ribeiro n. 396 — Sr. Soa
res - Tel. 49-1996 - Tenho ou-
tras casas ò venda na Av. João
Ribeiro n. 195 — Pilares, etc.
BAR e Lanchonete, instalações de
luxo, movimento acima de 4 mt
Ihões, contrato 5 anos, aluguel
40. Vendo pela melhor oferat.
Motivo saúde. Tratar com o pró-
prio, das 16 horas em diante.
R. Padre Manso, 122 — Madu-
reira.
BAR — Madureira, fér. 5 a 6 ga-
rantida só bebidas o salgadinhos,
Vdo c| 10 ent. Tr. R. Silvana,
107. Piedade - Salgado.

CABELEIREIRO - Venda por bom
preço. Baso CrS 4 000 com parte
financiada. Motivo doença. Ur-
gente. Rua Tadeu Kosciusko, 61<
— Sob. - B. Fátima.
CAIPIRAS em Caxias. Temos c,
f. de 6, 5 e 7. Entradas de 20
m. Casas boas. Tratar Rua des
Romeiros, 58, s/ 301 ¦VCefquelra
CAIPIRAS - Vdo no Cenlro. Fé-
rias 10, 9, 7, 6 e 5 milhões.
Entradas 35, 25, 22, 16 c 9 ml-
ihões. Sr. Aqencr. Rua Viscon-
do do Rio Branco, 377-A, 2.°,

' " Niterói.
CAFÉ E BAR defronte a praça,
féria 3 milhões, cont. nõvo, aiu-
guel 50 mil com telefone, ent.
6 milhões, prest. 200. Tr. Av.
Brás Pina, 849. Tel. 30-3062 -
P. do Carmo. ^^

BARES — Temos Bonsucesso, Ra
mos, Olaria, férias de 2 — 3 -
4 — 5—6 milh., entr. desde 4
milh. Infs. "Opil" R. Nicarágua,
370, s, 202 - Penha. CRECI
323.

CAFÉ E BAR cont. nôvo, aluguel
80, féria 2 500, casa boa d?,"-
quina, em rua principal, ótimo
local, cnt. 7 milhões, prest. 100.
Tr. Av. Brás Pina, B49. - Tel.i
30-2062 — P. do Carmo.

BOUTIQUE - Vende-se luxuosa
mente instalala com estoque te
lefcne, eficina montada. Ruas
Dias da Cruz 155, cobertura 3.
EdiflcioMesbla 29-6607.
BAZAR - Vendo à Rua Tomaz
Lopes, 293, F. ou troco imóvel
Tel. 38-7754.
BARBEARIA - Vende-se uma na
Rua Clarimundo de Melo 133, 3=
loja, esquina de Cruz e Sousa. —
Encantado.
BAR — Vendo por 6 milhões. Fa-
cilito. Ilha do Governador. Ira-
lar Rua Visconde de Inhaúma
134, s| 416.
BOUTIQUE COPACABANA -
Passa-se boutique ricamente da
corada ccm ligação du força. Alu
Suei NCrS 216,00. Piaio do en
trega 3 moses. Tratar D. Ralfa.
Av. Graça Aranha, 170 loia A.
BAR, lanches, em Madureira"
cont. bom. Feria 9 000, tudo em
pé, chopp da Brahma, salg. vif.
inst. finas. Tel. 23-0449, na Av.
Pres. Vargas, 1146, 9.» and., na
Confiança, vende, Amadeu Quei-
rós.
BAR c/ minutas no Centro, ho-
rário comercial, reformado, contr.
3 anos, não paga aluguel, em
edificio. Vende-se, boa feria,
bom preço. Informações R. Sena-
dor Dantas, 117, 5.° andar, 532,
c/ Duarte.
BAR CAIPIRINHA - Na Zona Sul
Cont. novinho1. Féria de 20 000.
Tudo em pé,* somente em bebidas,
salg., pizzas. Negócio de rara
ocasião. Tel. 23-1509, na Av.
Pres. Vargas, 1146, 9.° andar,
na Confiança, vende Amadeu
Queirós.
BAR CAIPIRA - Lanches, em Bo.
tafogo. Conf. nôvo. Féria de
8 000, Inst., boas. Prédio nôvo.
Tel. 23-0449, na Av. Pres. Var-
gas, 1146, 9.o, na Confiança ven-
de Amadeu Queirós.
BAR LANCHES - Em Botafogo.
Cont., nõvo. Féria 15 000, chope
da Brahma, salg., inst. de fino
gosto. Tel. 23-0449, Av. Pres.
Vargas, 1146, 9° andar na Con-
fiança, vende Amadeu Queirós
BAR CAIPIRA - Em São Cristo-
vão. Cont. nôvo. 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-
ros.

BAR CONFEITARIA - Na Zona
portuária F. 6 não está a testa
tem telefone e uma Kombi 63 —
Bam estoque. Vendemos por 25
de entrada. Ajudo à compra —
Rua Conceição, 105 s| 310 esq.
P. Vargas — Antônio.

BAR CAIPIRA - Caldo de cana,
no centro comercial, cont. navi-
nho. Feria do 13 OOO. Inst. no-
vas. Negócio de oportunidade.
Tel. 23-0449, na Av. Pres. Var-
gas, 1146, 9.o ng Confiança, van-
de Amedeu Queirós.

BAR — Caipira e Caldo de Cana
no Lins c| Big. Residência. F. 4
lucrativa, instalações de luxo,
prédio novo. Vendemos por 9 de
entrada ajudo a compra. Rua
Conceição, 105 sl 310 - Antônio.
BAR em Vaz Lobo cl residência

q., s., coz. e banheiro. Féria
500 não ebre demingo, ins-

talações c| balcão frigorífico em
fórmica. Vendemos por J6. Ent.
6 500 ajudo a compra Run Con-
ccição, 105 sl 310 esq. P. Var-
gas — Antônio.
BAR. Vde. V;d_TPenha,"~feria"
3.50 2 lojas cnt. novo 14 milh. c.
6 e 80 p. môs. Trat. Av. B. de
Pina, 914, s. 208, 30-3196. CRECI

BAR CAIPIRINHA - Em Madu-
reira, cont. bom. Féria de 9 500,
Chope da Brahma, salg. e lan-
ches. Prédio nôvo. Tel. 23-1509,
na Av. Pres. Vargas, 1146, 9°
andar, na Confiança, vende Ama-
deujQueirós.
BARES? — Casas comerciais...
Pira comprar ou vondor... An
tónio_ Queirós... e, nada mais...
Eficiência e rapidez... Av. Prós,
Vargas, /46 — 2.» «ndar.
BAR CAIPIRA Cop. f. 6.5 c/ 5
a!ug. 90, apenas 25 do comp.
Outro caipira f. 12 salg. chope
apenas 50 mil do cemp. Tratar
c| Artur — Rua Alcindo Gua-
nabara, 17, sale 1303 — Cine
lândia.

CAIPIRA - Centro, féria 14 000
em chopp da broma e salgadl-
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
milh. e instai, novas, outro féria
7 000 com tudo nôvo; cutro féria
12 000 somente bebidas e sal-
gadinhos, vendem-se com grande
facilidade na entrada; Lanchonete
Catete, feria 25 000, uma das
melhores do bairro cont. na es-
critura vendo por 60 dos com-
prodores., Caipira Flamengo, fe-
ria 7 000, tudo em pé. Vende-so
por 20 dos compradores; Calpl
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
mento a Rua Senador Dantas, 117
sala 616. Org. Cruz com Fran
cisco ou Rodrigues que financiam
parlo da entrada.

LATICÍNIO - Vendo, situado
Rua Quintino Bocaiúva, 112
Nova Iguaçu.
LANCHO~NEfÉ nova aberta há 2
meses, fer. 3 000. Ent. 8 000 A.
C. Dios, Av. Amaral Peixoto,
350, s; 12. N. Iguaçu.
LANCHONETE em Campo Grande,
modornis5Íma, esquina, casa para
3 sócios. Vsndo 80 milhões com
30 do entrada. Nono cio do rara
oportunidade. Dotalhos R. Sena-
dor_gantas, 3, 3,° andar, sala 10.
LOJA DE FERRAGENS - Von.
do-so no melhor ponto da Av.
Suburbana, 3 575-A.
LUCASi Barbearia, vdo., cnt. 700,
Boa clientela, motivo viagem, T.
Rua Lucas Rodrigues, 6, s. 305
- P. Lucas.
LANCHONETE - Vende-se, nova,
na Rua Dias da Cruz, 655. Con-
trato feito na hora. Tratar no
local.
LANCHONETE à venda. "Barra
Limpa". Rua N. S. das Graças
n.o 450-A. Centro São João dc
Meriti.

LANCHONETE Centro, horário co.
mercial, nova, chope da Brahma,
alg. 150 mil. Preço 160 mllhfies
com 60 de enlrada. Detalhes pe-
Io tel. 22-2466.
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.
MERCEARIA. Vende-se. . Avenida
João Ribeiro, n. 170, próximo ao
Largo dos Pilares, aluguel Cr$
50 000, com tcl. 29-2246, com
todo estoque de mercadorias,
móveis, balanças, cofre, grande
geladeira. Ridio, ventilador, tri-
ciclo de entrega. Tratar no local
ccm Sr. Plácido, das 8 às 3 do
tarde.
MERCEARIA - Passo cont. 5 a.

moradia e tel. Ent. NCr$ ....
ó 000. Saldo a combinar. Tel.
32-6408.
MERCEARIA e bar Vidago. Ven-
de-se com moradia à Rua Caruná

722. Parada de Lucas.. Tra-
tar no Iccal.

POSTO Gasolina sub. Central —
Vde. 50 mil Hs, 170 lubrif.,
contr. 9 anos, não p| alug. Pre-
ço 60, ci 25. Trat. Cyrillo San-
tos. R. Frederico Méier, 15, Grp.
501. Tel. 49-5217.
PENSÃO c| mcv. de 120 rafei-
çoes, vende-so, melhor ponto de
Sãc Cristóvão, R. S. Cristóvão,
1 195, c| 1.
PADARIAS - Vdo. Férias só
balcão 14, 12, 10, 9, 8 c 7 mi-
Ihões. Entradas 35, 28, 25, 18,
15 e 12 milhões. Sr. Agenor.
Rua Vde. Rio Branco n. 377-A,
2.0, s| 8^ Niterói.
PADARIA VDO. OLINDA - 

"Féria

7 5CO, c| n. Ver Av. Nilo Peçanha,
895. Tralar R. Içapó, 45, gr. 201.
Tei.: 30-0731 - Amilcar.
PADARIA, forno lenha, prédio e
laje, . féria 7, c| tel. contr. 5
anos. Preço 40, c| 15. Inf. na
Rua Dagmar Fonseca, 77. Madu-
reira. Tel. 29-9886.

CAUTELAS: Do jóias e brilhan-
tes — Compro. R. Ipiranga, 44,
c. 20, Laranjeiras. Tel. 25-2641
- Válter.
DINHEIRO - Preciso 1 milhão,
dou garantia, cautela Caixa Eco-
nemica. Tratar Conde Bonfim, n.
422, ap. 702. Das 10 às 17 ho-
ras, Sr. Alfredo. Tel. 48-5591.

TELEFONE - Compro urgente um COMPRO - Country Club R J
que esteja desligado, pj meu uso - ¦¦
Pago hoje mesmo e à vista. Fa
vor telelonar p| 42-7835.

DINHEIRO 1, 3, 5, 10. 50 mi
Ihões. Empréstimos sob hipoteca
retrovenda lojas, aptos, casas
Leblon — M. Hermes. Tragam
docts. Operações rápidas. H.
Silva. R. Gonç. Dias, 89 s| 405.
Tols. 52-3886, 52-3840 e 29-8903.
Rua Sanatório, 61 &| 204. Cas-
cadura. Creci 648.

DINHEIRO - Empréstimos ime-
diaios — Hipoteca cu retroven
da de imóveis na GB. 5, 10 «
15 milhões. Tratar com o Sr.
Gino, telefone 45-1950.

PADARIA iunto Av. Suburbana.
F. 8 só balcão tem ótima resi-
dência. Forno Francês, esquina,
boa instalação. Vendemos p| 18
de entrada ajudo à compra R.
Conceição, 105 s| 310 - Esq.
Pres. Varq3s — Antônio.
QUITANDA E COPA c| residência,
cont. nôvo, aluguel 30, féria
2 500, bem estocada, ent. 5 mi-
Ihões, prest. 120. Tr. Av. Brás
Pina, 849. Tel.: 30-3062 - P.
do Carmo.

DINHEIRO - Precisa-se do NCrS
400,00. Paga-se até 20%, urgente
- 45-0970.

QUITANDA - Av. Suburbana,
fér. 2, cnt. 2, resto a comb. Tr.
R. Silvana 107. Piedade — Sal-
gado.
QUITANDAS — Vendo duas, uma

Tijuca, outra em Botafogo,
boas moradias c| 5, alug. 100
bom movimento. Apenas 13 mil
do comp. Tratar c| Artur na Rua
Alcindo Guanabara, 17, sala 1303

Cinelandia.

DINHEIRO sob imóveis Z. Sul e
Centro. J. 12%. Compro ap.
salas, prédios clc vila. Solução,
rápida. Negócio direto. — Tel.
22-0764. __________ 
DINHEIRO x automóvel - 10,
12 e 15 meses. Rápido, para
ndustrial e comerciante. Tele-

fone 42-5924.

MERCEARIA - Copacabana, Rua
Ministro Viveiro de Caslro. Ven-
do, financio 50% - Croci 712 -
Marcar hora. 32-9669 - 46-2537.
MERCEARIA - Vendo, em Pio-
dade, com gde. movimento eni
frutas c bebidas, f. 6 000, óti-
ma para 2 sócios. Tel. 29-3160.

CAFÉ e bar na Tijuca. Féria 3,5,
Bom conlrato. Com apenas 7 dos
compradores. FENIX informa: Rua
Álvaro Alvim, n.° 21 - 7." an
dar. Cinelandia. C| Amaro Maga
lhaos.
CAIPIRA em Botafogo - F. 3,5 -
Horário curto. Bom centrato. Com
aponas 9 dos compradores. FENIX
informa. Ru» Álvaro Alvim, n.°
21 — 7.° andar. Cinelandia. C|
Amaro Magalhães.
CAIPIRA em Botafoao. F. 3,5. -
Com aponas 7 dos comprador os.
Contrato nôvo. FENIX informa.
Rua Álvaro Alvim, n.° 21 - 7.»
andar. Cin.ISndia. Cl Amaro Ma-
galhães. _____
CAIPIRA no Centro. Horário co-
mercial. Chopp di Brahma. F 11,
Com epenas 45 dos comprado-
res. FENIX informa. Rua Álvaro
Alvim, n. 21 - 7." andar. Cine-
ISndia. C| Amaro Magalhães.
CATETE - Açouguo - Vendo
em ólimo ponto, feria 14 000.
Cont.'6 anos, aluguel 100. Pre-
çoi 48 OOO cl 20 000 saldo a
longo prazo. Tratar Av. Almte.
Barroso 97, si 1106|7. CRECI.
654 — Lourival,

ó

CAIPIRA na R. Mariz e Barros
Ed. Féria 6 000. Preço 50 çom
40%. Tem chope, cont. nôvo,
al. 100. R. 1.» dc Março, 6, 2°,
sala 9, com Amado.
CAIPIRA c. minutas, Centro,
vendo a parte de um sócio, c.
12 000 de enlrada, féria 7 000,
cont. nôvo, de 7 anos, a!, não
paga. R. l.o do Março, 6, 2.0,
sala 9, com Amado.
CAIPIRA no Catete Ed. cont. nõ-
vo, al. 40. Féria acima de 5 000.
Preço 45, com 40%. Rua 1.°
de Março, 6, 2.°, sala 9, com
Amado.
FARMÁCIA — Vende-se no cen-
tro comercial de Irajá' com boas
instalações, nome e marca re-
gistrada. Contrato . novo. Tratar
de -segunda a sábado no local.
Av. Automóvel Clube, 2884. —
Tel. 29-8245 e CETEL 91-0204.
FARMÁCIA — Vendo ótimo negó-
cio, sem dívidas. Ver e tratar na
Rua Sudão, 1, Vila Kennedy, Sr,
Rodrigues.
FARMÁCIA - Próximo à tapa,
venda mensal CrS 14 000 000,
ccm possibilidades de aumentar.
Vendo ou aceito sócio, motivo
doença. Tel. 42-7126. Dr. José,
das 15 às 17 horas.
FARMÁCIA - Vende-se na Pe
nha. Pento excelente. Ccm ou
sem imóvel.' Facilita-se. Tratar
oelo tel. 28-9672.

MERCEARIA - Vende-se, com
boa copa. Bom movimento. Mui
to estoque. Balcão frig., gela
deira, vitrina, estufa, cortadora
frios, registradora etc. Rua Teo-
doro da Silva, 513-B. Vila Isabel
MERCEARIA - Vende-se, na Rua
Cabuçu, 54, com instalações mo-
dornas, tel. • moradia. Contrato
nôvo.

MERCEARIA c| copa e botequim
elc, tem meradia, 10 000 000 c|
50%. Existe mais emmáquinai e
mercadorias. Rua Navarro da Cos-
ta n. 2. Marechal Hermes.
MERCEARIA - Zona Sul. Vendo-
se ou admite-se sócio. Base 10
m. Mais detalhes Glória, 338, 1.°,
Leonel ou Figueiredo. — CRECI
1098.
BAR com braseiro, abrir no ci-
nema. Cardoso c|e Morais, 400,
Loia 30, 20 c| 5 ou 14 c| 9 e
empresto qualquer importância.
OFICINA mecânica cl boa clien-
tela. vendo na Rua visconde de
SanM Isabel, 301. Vila Isabel.
OTIMO emprego de capital pa-
ra quem queira se estabelecer.
Loja de ferragens e artigos do
eletricidade cl grande estoque de
mercadorias, situada na Estação
de Encantado, ponto central,
contrato comercial, parte do imo'
vel sublocado. Vendemos livre
e desembaraçado, inclusive tele-
fone e máquinas de escritório.
Informações e tratar c| J. B.
Carvalho Imóveis, Av. Almle.
Barroso n. 91|802 - Tel. 52-1710

CRECI 214.

VENDE-SE 1 oficina do serrai
ria em Saracuruna, Est. do i
Tratar na Rua Senador Vergue
44, ap. 304. Flamengo, c/ Di
Nilva.

POSTO DE GASOLINA c| proprie-
dada — Por motivo d» viagom
vondo ludo paio proço st* do ne<
gócio. Grande negócio para só-
cios que queiram ganhar dinhei-
ro. Preço e condições de compra
•m J. Casíanhoir» & Cia. Rai dos
postos • garagens. R. Haddock
Lobo 75, sob. Auxilio técnico
financeiro. Tal.: 48-9405.
PASSA-SE contraio nõvo, de lo-
ja, com 90 metros quadrados,
com 2 metros de azulejo em vol-
ta. Aceita qualquer ramo de ne-
gócio. Rua General Artigas,
325-D, Leblon.
POSTO - Vende 60 mil Itt., fax
150 lubrif., borracheiro. Preço 45,

16. Inf. Rua lucidio lago, 91,
40S. Mél.r. Tal. 49-0241.

POSTO DE GASOLINA NA ZONA
SUL — Ótima oportunidade d.
cempra, esti abandonado. ¦¦ Obs,:
não tem vínculo a companhia. Lit.
170 mil. Fax 600 lubrs. Contr.
nôvo feito a firmi. Aluguel ain-
da recebe de 3 lajas. Facilita-se
part. da entrada. Tr. ORG. JOR-
GE NETTO - R. Rosário, 155, 3.0
sala 301. - Cr. 263.
POSTO DE GASOLINA NO CEN-
TRO — Tudo moderno. Contrato
nôvo feito a firma. Aluguel ain-
da recebo de 4 lojas. Li tra gum
350 mil, podendo fazer o dobro.
Faz 600 lubrs. Exctlente nogócio

Obs.: Facilita-se parte da on-
trada. Tr. ORG. JORGE NETTO.
R. Rosário, 155, 3.°, sala 301. -
Cr. 263.

VENDO bar e restaurante. Rua
Levenroth n.o 10, Estado doi
Rio. Nova Friburgo. Telefone
1103.

PASSA-SE o contrato da loia "Es-

tofadora Rio Belo ltda." com
r^ando freguezia, ou aceita-se
um sócio. Rua Visconde de Pi-
o\_\, 318, Loja 7, subsolo.

PASSO conlralo de loia na Rua
Bento Lisboa. Serve para qual-
quer negócio. Contrato de 6 mais
7 anos. Aluauel 120 mil. Tr. tel.
42-2294 - M. Pereira.
POSTO OE 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 ató às 12 horas ou
pj tcl. 48-3266.

GRANDE casa de legumes e ce-
reais cm local de extraordinário
movimento. Vendo, próprio p.
organizações, motivo divergência
entre sócios. Vcr e iratar Est.
Anua Grande 1 158-C - Vista
Alegre.
IPANEMA - Alugo ap. tórreo
esquina tipo casa cl 2 sl., 3 qts.,
copa, banh., jardim, deps., pró-
ximo Praça Paz pl Inst. Beleza,
outro comércio fino. — Tratar
27-0698.

PADARIA - Zona Sul. f. 20 c|
novo alug. pequeno edificio. —
Apenas 50 mil do comp. uma
outra f. 23 c| 9 anos, alug.
baixo — Outra no Estácio f. 19,
só 40 mil do comp. — Tratar
c| Artur — Rua Alcindo Guana*
bara, 17, sala 1303 — Cinelân-
dia.
PASSA-SE urgente por motivo de
viagem, firma de peças e acesso-
rios para Volkswagen^ com to-
do estoque e instalações e far-
ramentas, 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 à vista NCrS 10 000.
POSTO DE GASOLINA - Vendo
um dos bom postos da GB, com-
pl.tamente reformado; 2 boxes;
muitas lubrif., 3 000 óleos enlat.,
litr. sup. ¦ 100 mil; fér. «up. a
25 000. O negócio vale o dobro
do que ostou pedindo. Condições
de compre em J. Castanheira A
Cia. Rei doi postos . garagens.
Rua Haddoclc lobo 75, «ob. Au-
xllie técnico • financeiro. Tele-
fon. 48.9405.

INSTITUTO DE BELEZA em Copa-
cabana. Motivo mudança de Esta-
do, vende-se otimo talão. Ur-
gente. Tratar das 20 k% 21 horas
na Rua Visconde de Pirajá, 520
ap. 403.
JACAREPAGUA - Vendo bar na
Av. Geremario Dantas, 723, ent.
3 miihões, saldo comb. Tratar no
localou tel. 30-5172._CRECI 469.
LANCHONETE, vendo, conlralo~5
anos, aluguel 20 mil, frente de
praça, lado do Colégio SENAC.
Preço facilit. Rua Capitão Couto
Meneies, n. 6, Madureira.
LANCHONETE em Copacabana,
ótimo ponto, vendo barato e cm
excepcionais condições, urgentt %•
simo, melhor oferla diretamente
com proprietário. Inf. Hélcio
52-8100, das 14 òs 18 horas.
LOJAS 2 VAZIAS, frente para Av.
Monsenhor Felix, medindo 11x30
cada uma, ótima para organiza
ções, com telefone, são de esqui
na, passo também a firma, ent.
5 milhões, prest. 200. Tr. Av. Brás
Pina, 849. Tel.: 30-3062 - P. do
Carmo.
LANCHONETE E CONFEITARIA e
uma loja vazia, são 3 peças, tu
do de esquina, alvará são jepa
rades, em rua principal, féria 3
milhões, precisa sócio, casa nova,
aluguel 160 ent. 12 milhões, prest.
250. Tr. Av. Brás Pina, 849. Tol.
30-3062 - P. do Carmo.
LANCHONETES - Bonsucesso,
Ramos, Méier, Madureira. Ferias
4—6—8 — 9 milhões, entr.
12 - 20 - 30 milhões. Infs"Opil". R. Nicarágua,. 370, s.
202, Penhe. CRECI 323.

PASSA-SE uma loia grande va
zla, ou estoque, instalação, pre-
ço a combinar. Estrada Vicente
de Carvalho, 1 326-B.
PADARIA — Vende-se em Ban-
gu, forno nôvo francês. Contra-
to novo. Condições a combinar,
Rua Abaeté, n, 435-A.
PENSÃO — Vende-se no centro,
fax ótima féria, contrato novo.
Tralar pl tel. 43-6645. Sr. Brito

Valdir.
PASSA-SE um aviário na Av.
Automóvel Clube, 3 801-A, Coe-
lho Neto, GB. Tratar no local,
de 7 às 19 horas.
PADARIAS - Ramos - Olaria,
frente estação, vende-se motivo
doença. Infs. "OPIL". R. Nicará
gua, 370, s. 202 - Penha. CRE
Cl 323.

SUPERMERCADOS -
Vendo as instalações de
2 supermercados na TI-
JUCA, sendo um na
CONDE DE BONFIM e o
outro na BARÃO DE
MESQUITA, montagem
moderna e nova, tudo
e;n per feito estado,
prontos para funciona-
mento imediato. Preço
base Cr$ 40 milhões fa-
cilitados e posse imedia-
ta. Marcar visita pelo tel.
32-5353 - CRECI 442.
SÃLÃÕ COMERCIAL - Aluga-se,
Rua Buarque de Macedo, 68
coni. 203, amplo, com varanda,
do fundes. Chaves porleiro. -
Tratar CIVIA S.A.

DINHEIRO - Hipoteca - Preciso
numerário para 3 hipotecas pe-
quenas. Garantia e segurança in-
comparáveis. Transações técnicas:
30 anos no exercício da profissão,
Antônio Jcsé Ccpeda — CRECI
106. Av. Graça Aranha, 174, sa-
Ia 807, das 14,30 ató 16,30 h.
Tel. 42-0739,
DINHEIRO x automóvel. Em 8
meses ou mais. Tel. 37-3000

DINHEIRO X AUTOMÓVEL. Nâo
venda seu carro. Rasolvo hoje
sua situação financeira sob ga-
ranlia de carro. 40-3975. — Sr.
Oliveira.
DINHEIRO - Empresto sóbre Hi-
pot. ou Retrov. de Imóveis. Mc-
lhores ta;;cs. Assembléia, 73, 3.°
s| 4. _Tel._52-279ó.
EMPRESTO de I a 10 miihões,
sob hip. ou retrovenda de íinó-
vcis._Tel.:_27-9254.
EMPRESTA-SE 2, 3.' 5. 7, fo, 15,
20, 30 e 50 milhões c| hip. ou
retrov. R. Alcindo Guanabara, 25,
ir. 1 103 - Tel. JÍ2-5B84.
EMPRESTO sob Hipoteca Retro,
12%, Z. Sul e Tij. Compro ap.
para renda GB, Petrópolis, Nit.
Pago à vista. Neg. direto. —
42-5641.

VENDE-SE café e bnr na Rua Bon.
fim, 363, 5. Cristóvão, contrato 6
anos, féria 2 800, preco 17 com
8 — Tudo ou uma parta.
VENDE-SE uma quitanda em Ro-
cha Miranda na Rua dos Dia-
mantes, 968, do lado da escola
c padaria c do açouguo; ótimo
negócio.
VENDO bonito salão cabeleireiro-
boutique. Rua do Catete. NCrS
3 000,00. Telefonar 22-9582.

VENDE-SE sala, motivo outro ne-
gócio, contrato novo, artigos de
senhora, serve pl qualquer nc-
gócio. Funciona há 5 anos, Lar
go da Carioca, n. 5. 7.° and.
S| 713 - Tratar 1*1. 52-7335 -
Geraldo.
VENDO por motivo do viagem,
salão de cabeleireiro c| bra fre-
guesia o boutique c| telefene,
não è Centro, ótimo preço. Car-
tas p| 20 689 na portaria dêste
Jornal.

VENDE-SE um ótimo bar, por
metivo de viagem, na Rua Joa
quim Méier, 426-C. Móier.
VENDE-SE um bar de esquina
Contrata novo. Estrada Vicente
de Carvalho, 339. \/_z LSbo.
VENDE-SE um salão decabelei-
reiro com 8 secadores e contra
to de 5 anos. Rua' Real Grandeza
n.o 193, L|. 13. Tratar telefone
27-2830 - leda.
VENDE-SE um bar e café e res-
taurante. Av. Brás de Pina, n.
727, loja A. Motivo mudança.
Tratar corn Sr. Maciel.
VENDE-SE café e bar contrato
nôvo, boa féria na Rua Marque
de Abrantes, 77-A.
VENDE-SE farmácia no Centro, 2
salões, moradia, sobrado. ....
20 000,00 com 50% sinal. Trat.-i
Iccal. Visconde Rio Branco, 897,
ou tel. 4613, Niterói.
VENDE-SE bar e restaurante ern
frento ao Cinema São Pedro. Av.
Bris de Pina, 21-A - Penha.

VENDEI-SE botequim. Rua Uru-
suai, 31K
VENDE-SE ótima farmácia. Alu-
guel 80 000. Conlralo nôvo. Es-
toque 45 000 000. Entrada de ..
35 000 000, restante 35 000 000 a
combinar. Rua Joaquim Nabuco

20-A. — Copacabana. TELEFONES
VENDE-SE Torrefaçãoj Moagem
Café Sorridente Ltda. R. Joré
Eugênio n. 34, com loca! pró-
desembaraçado.

Auto Escola Pax
(VENDE-SE)

Melhor ponlo Ipanema. Es-
critório bem aparelhado, com
telefone. Incluindo Gordini
1966. Tratar Rua Vise. Piraiá,
365 s|lj. 205. Das 8 ès 12
horas.

DINHEIRO E HIPOTECAS
ATENÇÃO — Dinh.iro - Empres-
tamos de 3 a 100 milhões sob
hipoteca ou retrovenda de imó-
veis. Ai melhores taxas. Solução
em 48 horas. Adiantamos para
certidões. Triier escritura. - Av.
13 de Maio, 23, 15.° andar, ta-
la 1516 - Tel. 42-9138.
ATENÇÃO — Hipoteca ou retro-
venda de prédios ou aps. na GB,
fazemos — Solução em 48 horss,
quantias acima de 5 milhões. -
Tratar tel. 22-4337, de 12 is 18
horas.
ACIMA de dois milhões ité quin-
ie milhões empresto sob Hipote<
ca eu Retrovenda de imóveis. —
T.l. 57-0638 — Olympio.
ATENÇÃO, DINHEIROI - Vendeu
seu prédio, terreno ou apartamen-
to a prazo? Tem prestações a re-
ceber? Compramos 6 a 8 presta-
ções a vista! Tratar Av. Rio
Branco, 39, 18° andar, s| 1804.
COMPRO promissórias vinculadas
à venda de imóveis na GB. .So-
lução rápida. Traga doctos. Av,
Rio Branco, 183, s| 810, Passos.
CAPITALISTAS - Centro. Preciso
20 milhões. Bons juros adianta
dos, garantia apto. frente, va>
lor 45 milhões. H. Silva. Rua
Gonç. Dias 89 sl. 405. Tels.
52-3886 e 52-3840. Creci 648
CAPITALISTA — Empregue bem o
seu capital, jures compensadores.,
clientela selecionada para retro-
vendas. Trstar com o Sr. Sárnio.
Rua Dom Gerardo, 46, s| 1104 -
Tel. 23.5779.
CAUTELAS de jóias e mercado-
rias, prata, mesmo quebrada. —
Compro na hora. Paissandu, 273,
c| 1. Tel. 45-2366.
CAPITALISTA. Necessito, para fi
nanciar compra; de cautelas dc

PADARIA: de esq. não vende le!-|ió1" da cTaifaVenoS!,0 
H°?_6cl°

te, cigarros, bebidas, não tem' g_s-egHr-o^-lcJ^Jgl9g0-, Antómg
rua, fer. 14 000. Ent. 30 000 A.ICAUTELA DA CAIXA ECONÔ-
C. Dias, Av. AmBral Peixoto, nl MICA - Do 1 OCO 000, de várias
350, s| 12. N. Iguaçu. ijóias de meu uso, vendo a cau-
PADARIA esq. «7.—6~5ÒÕ7~Em:i,ela pc,r 6V° °°°- 

If""'.0 
1c,n 

o""?
17 000, A. C. Dias, Av. Am»-'?39" ' rke«^- Av- Gom« Fre'
ral Peixoto, 350, s| 12. - Nova ' ' ™' *p 
Iguaçu. JCON1AS DE LUZ - Mão iogue
PADARIA - Vendo urgente mo.''0", ""»,. "»J»»« Pa9=! dJ 'uz-
tivo doença for|lrancês preço .. «««•'= »« 20% do Emp-E. Rua
CrS 58 OOO, entrada a combinar.|Buenn5 "<"> "¦ ei, '¦" ="°5r-
Conf. 7 anos, alunuel antigo.iCOMPRO promissórias e dipÜc
movlo. balcão 8 milh. Trstar cjlda vendas, qualquer pr.izo, ra
F. Correia, à Rua Conde de pider. Cartas na portaria deste
Bonfim, 187, casa IX. das 13 às jcrnal sob o n.° 310 260.
17 horas. CRECI 531. I CAUTELA

EMPRESTO d. 1 a 10 milhões
em uma ou maís hipotecas do
prédÍos_e_ aps. Tol. 23-3070.
JUROS MENSAIS - Aplique seu
dinheiro com segurança e rece-
ba juros todo més. Fernando Sá.
Rua da Alfândega, 49, Lj. —
430119.

TELEFONE — Já no seu nome
27-47, 37-57 - 36-56 - 22-42 -
32-52 - 26-46, 30. 23-48 - 34-54
38-50 - 25-.I5 - 23-43. lázaro,
Av. Presidente Vargas, 590, s
806. Tel. 23-6302.
TELEFONE — Passa-se inscrição
ano 1951, linhas 37 e 57. Tra-
Jtor_ telefono 6014 — Niterói.
TELEFONES - 27 - 47 -/ST -
37 - 54 - 34 - 20 - 48 - Passo
em seu nome, hojo. Mauro, tel.
23-8910 - Prós. Vargas, 417.A,
sala 1308.
TELEFONES - 54 - 34 - 28
48 — Passo hojo em sou nema
CrS 1 500 - Mauro 2341910 -
P. Vargas, 417-A sala 1308.
TELEFONE 58 - Passa-se urgen-
te comercial com extensão. NCr$
1 200. Negócio direto com o as-
sinnnte. Cartas pra contato nü
portaria dê:te Jcrnal sob o nú-
mero 310 658.
TELEFONE 23 e 43 — Vendo s|
intermediário. De 14 em diante.
Sexta-feira atá 11 horas. Telu-
fone 45-3342.
TELEFONE 23, 43 - Compro -
Hugo. Rua Ururjuaiana, 55, sala
719. Tol.: 23-3578.
TELEFONE — Cempro qualquer l!-
nha. Vendoi 58, 43, 32, 26, 37,
47 e outros. Mário, Rua Leandro
Martins, 22, s| 309. Tel. 43-6688.
TELEFONE — Cedo inscrição linhas
37-57, de 12-6-53 e 30, de 28-5-62
Oliveira. Mariz e Barros, 1025,
ap. 414-B.
TELEFONE 38 - Vendo instalado,
Conde Bonfim 1 500, em sou no-
me, Hugo, estabelecido há 11
anos, na Rua Uruguaiana, 55, sa-
Ia 719. Tel.: ^3-3578. _
TELEFONE"27 -"Vendo inVl-TlI.
do, General Urguiza, Hugo. Es-
tabeleeido liá 11 anos nn Rua
Uruguaiana, 55, sala 719. — Tel.:
23.3578.  _
TELEFONE - 25 - 45 -"Compro

Pago em dinheiro, 1 500. Kugo
Estabelecido há 11 ancs na Rua

Caiçaras. Reg. Guatiab. Jóquei.
Vendo cad. Maracanã trib. Av. Rio
Bco. 1Í6, s| 2925 - 32-8215 -
Juanita.
CORRETOR- íim "CRECI". Nio
trabalhe ilegalmente, associe-se a
um colcria com CRECI o legalize
seu negócio. Inf. 52-1922.
CADEIRA PERPÉTUA

Assocsaçao
Funerária

Sso
Vendo

uma ou trcco por carro. Pagando
a diferença. Alvarenga. — Tele-
tone 52-5230
CADEIRA perpétua no Maracanã.
Vendo 2 iunlas, setor 1, fila U,
NCrS 1 200 cada. Tel. 23-9869,
c' Sr- Mário ou Maneei.
CADEIRA perpétua Maracanã
Vendo Setor B, ótima coolcação,
ao lado da Tribuna. 58-8634.

DOS EMPREGADOS DA E. f.
CENTRAL DO BRASIL

Sede Social — Rua Goiás, 92
sobrado.

De ordem do Sr. Presidente
e de acordo com os arts. 72
e 73 dos Estatutos são convi-
dados os Srs. associados qui-
tes a reunirem-se em 2.°
Assembléia Geral Ordinária a
realizar-se às 19 horas do dia
20-3-67, ou às 20 horas em
2.a convocação com qualquer
número, para ouvirem a leitu-

,,„ ,- •-, •¦¦-¦ 1ro do parecer da Comissão Fis-rendoso compras e vendas cauto-l„„i __ _i s- ¦'as de jóias. Tcl. 48-0980, An-ical de Exam« °e Contas, ele-
tu.ne "" '
slscio

COSTA BRAVA - Costa Azul -
Vendem-se tilulos. Tel. 36-0949.
PANORAMA P. HOTEL - Ven-
do esta série A 15 dias. Quita-
do. Tratar 22-3952. Sr. Tarsilo -
Facilito.
SÓCIO ou sócia. Preciso c. peq.ou grande capital p. negócio

; gerem a Diretoria para o triê-
Preciso do um pl es- n'° 1967-1969 e interesse ge

critório do corretagem, adminis-'rais.
trações cf-., quo tenha carro,

I pequeno capital, Rua Saruê,
6. ap. 201 (Goni. Bastos, 153),

das 20 horas om diante.
SÓCIO — Procuro pora Posto de
Gasolina, no melhor ponto da
Tijuca, considerado um dos 20
melhores do Eslado da Guana.
bara. Informações p| tel. .. .
42-9776 c| o Sr. Melo, até ás
12 lioras, ou 48-3266.
TITULO - Clube Federai - Ven-
de-se em ótimas ccndições —
Tratar cnm dono de 8 às 12 ho-

Tol. 37-9507.
TÍTULOS de clubes

uiana
Clube

Rua Eariri, 25T. Tel. 30-2955

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em cumprimento ao dispôs-
to no artigo 61 dos Estatu-
tos em vigor, convido os se-
nho res membros do Conselho
Deliberativo para a reunião or-
dináría, a realizar-se em nossa
sede social, à Rua Barirí, 25Í,,
às 20,30 horas do dia 13 do
corrente, em primeira convo-
cação.

Secretário.

Não havendo "quorum", a
mesma será realizada às 21

Frederico Mato» Filho — 1." horas do mosmo dia, em se-
gunclíi e última convocação.
ORDEM DO DIA

o) Leitura, discussão e apro-
vação da ata da sessão ante-

b) Dar cumprimento ao dis-
posto na alínea "b" do artigo

Embaixada

. QUEM INTERESSAR POSSA

A Embaixada Americana in-
forma aos Senhores interessa- 61 do Estatuto em vigor;
dos que a abertura áus pro-

,. . ,-. ,.. . v=ndo late postas para a venda do mole-Clube, Tiiucn, Fluminense, Fla-I ¦ i ul- ,r.n,,A, r.r.
mengo, América, Jar. Guan Com. rial Pub|Kado no JORNAL OO

ifiÁV'key aV r,,?« 
TeU •••BRASI_, E C°rr<!!o da Wan!lá!l967 - Presidente do Conse-22-2491 - Ary Brum. | nos dias 28, 29 e 31 di 

"

VENDO titulo Hotel Internacio-'neiro e 1 defeverciro de 1967,,ao [saiôâO, 2 cota; — Qui- . • . ,.
lado - Cr$ 450 000. P.ua Amo-e que °w>* ^r 5'°° rc;l1'-

,, „ rí . „„_ , ,,roEO Lima, 15, casa 2, CentroJzada no dia 3 de fevereiro,Ururiuaiana n.° 55, sala 719. ToI. csaulna Presidente Varoa5 Sr1 • t . j- ,7,
23-3578. ÍCoura 

rrES,ae"'e vargas. ar..p.p,( scra efetuada no dia 10

TELfFÕNE - Vendo telefone 5Õ".i VENDoTit. Patrimonial Flamen-'de 
mS'q° " U h°raS "* ""

c) Interesses Gerais.

Sede Social, 6 de março cie

li'
iaV|lto Deliberativo.

Tratar tel. 52-9052,
TELEFONE

Sra. Áurea
26 — 46 — Compro.

Hugo. Estabelocido há 11 nos na
Hua Uruguaiana, 55 sala 719. Tel.
23-3578.
TELEFONE - 57 - Vondo. Huqo.
Estabaiocido há 11 anos na Rua
Urucjuciana, 55, sala 719. — Tel.:
23-3578.

RETROVENDA c hipoteca Zona
Sul. Solução rápida. Traga do-
cumentos. Av. Rio Branco, 163,
s| 810 - Passos.
SOBRE automóveis, duplicatas,
ações ou outros valores cu çjar<in-
tias, em dez meses, acima NCr$
1 000,00. Rua Sá Ferreira, 204, 2/>
TENHO até NCrS 15 000,00 para
aplicar. Resposta p| C. Postal

4 544 (Z. C. 21) Rio.
VENDO titulo Nevada Prdia Cluh
- Tel. 46-8469.
VENDO título Riviera Country
Club; Melhor oferta. 46.8469.

Acima de
5 milhões

Fazemos hipoteca ou retro-
venda de prédios ou aps. na
GB, solução em 48 horas — Tel.
22-4337, das 12 às 18 horas.

Cautelas
Pago bem ouro velho e bri-

lhante. Rua da Carioca, 28,
l.° s| 5, de 9 às 5 horas. —
Otacílio.

Cautelas
JÓIAS E MERCADORIAS

Compro da Caixa Econômica'
Pago o máximo, cm ouro vc-
lho, jóias antigas ou moder-
nos, brilhantes, platina e pra-
tas. — Av. 13 de Maio, 47, s|
610. Tel.: 22-0348. Atendo a
domicílio. Ed. Itu.

3 a 100
milhões

Emprestamos sob hipoteca ou'
retrovenda de imóveis. Solu-

çEo em 48 horas. Adiantamos
para certidões. As melhores
taxas. Trazer escritura. Av. 13
de Maio, 23, 15.° andar sala
1 516 — Te!.: 42-9138.

CETEL - Vendo telefone da CE-
TEL — Qualquer estação. Tratar
pelo tel. 498 M. H. - Qualquer
dia e hera.
CETEL — Compro um telefone da
CETEL — Serve qualquer esta-
Ção. Pago na hora. Tratar pelo
tel. 90-2490, qualquer dia.
CETEL, compro urgente dois tele-
fones, sendo um comercial,e ou-
tro residencial, à vista. Tratar p/
tel. 90-1448, qualquer dia.
CETEL - Vendo telefones da ..
CETEL. Estações 90, 91, 92, 93,
94, 95, 91, 99. Tr. telefone
90-0508 — Qualquer dia e hora.
CETEL comercial Irajá — Vende-se
- Preso 1 200 « vista — Telefo-
ne 91-2138.
CEDO 22 - 32 - 37 - 57 - 38

42 - 48 - 29 - 49. Preciso
23 - 43 - 26 - 46 - 25 - 45

27 - 47. Av. P. Vargas, 529,
s| 710, Caldeira 43-8124.
FIO DE TELEFONE espiral, alasti-
co, mod. tmoricano, tôdas is cO*
res. Pr.co CrS í 000 instalado.
T.l. p|f 25-1685.
MESA telefônica. Companhia im-
portante precisa de uma mesa
telefônica para o seu escritório.
Rua 1,° de Março. De preferên-
cia estação 31. Paga-se à vista.
Tratar com Dr. Fábio. — Tele-
fone 22-5522.
PRECISO tel. 29, 49, 43, 23, 26
e 46. Telefone: 54-2658.
PBX — Compro e vendo, em
tôdas as linhas. Tenho grande
experiência no assunto e posso
fazer transações rápidas. Tratar
com Sr. José - Tel. 46-2882.
TELEFONE - Inc. 12 e 17 anos,
linha 30 - Vendo NCr$ 600 as
duas. Tratar c. Borges, 91-2026.
TELEFONES 28, 34, 48 e 54. Ven-
do por Cr$ 1 000, transferência
rápida sem intermediários. Tratar
Sr. Ribeiro, Rua Conceição, 105,
tala 1707, esq. Pres. Vargas.
TELEFONE 47 - Vendo urgente
direto, c| a proprietária. 26-4115.
TELEFONE - Preciso 25, 45, 30,
32. - Transfiro 26, 46, 37, 49,
— Telefonar para 31-3686. —
Oliveira.
TELEFONE 22 - Vendo urgente
1 500 mll. Tratar 22-2330.
TELEFONE linha 42, c. extensão,
passo motivo viagem urgente. —
Açoito oferta. Tel. 42-9046. Lina
TELEFONE - Vendo tôdas as li
nhas, inst. rápida, negócio ho-
nesto, com garantia. Também
compro. Sr. João, tel. 29-4735
TELEFONE 31 - Firma impor
tanto precisa de 3 telefones na
estação 31. Negocio direto com
o assinante. Pega-se Cr$ 1 200
mil por cada um telefone. Tra
tar com Sr. Josí Carlos. Telefo
ne 52-1906.

TELEFONE - 30 - Vendo insta,
lado cm Bonsucesso — 1 800.
Hugo. — Ert.ibnlccidc. a 11 ano:
na Rua Uruguaiana 55 sala 719
Tel.: 23-3573.
TELEFONE 31 - Compro para fir-
ma. Pode ser comercial ou resi
dencial. Uroente. Tratar com Sr.
Jcsu,Jel. 46-2882.
TELEFONE - Compro 36, 37, 57~i
22, 42, 32. Mendonça, telefono
43-3795 e 43-7660, Rua Concoi
lão, 105. • 504, esq. Pres. Var-
gas.
TELEFONE - Vendo 27 - 47,
prtço: 2 600, lenho para hoje
mesmo, garanto a Ínstalac5o. Men-
dons*. Tel. 42-7660 o 43-3795.
TELEFONE — Compro a~ vendo
qunlqunr linha. Mendonça. — Tais.
43.3795 • 43-7660, Rua Concoi-
ção, 105, s| 504, esq. Pr.s. Var-
gas.
TELEFONE — Compro vendo tô-
das as linhas, tenho diversos pa-
ra permuta. Negócio honesto. Tra-
tar cj Jcsé tel. 46-2882.
TELEFONE - Compro 27, 47, 36,
37, 56, 57, 25, 45 - Tenho di
versos para trocar. — Telefono
43-1464 - Sr. Gemes,
TELEFONE - V.ndo 32, 42, 23,
43, 37, 57, 27, 34, 29 o 30 -
Sr. Gomes. Tel. 43-1444.
TELEFONES - Compro • vendo
tôdas as linhas — Tenho vário:
para trocar, instalação rápida. Sr
Gomes — Tel. 43-1464,
VENDO meu telefone Só - Tratai
52-0124.
VENDO inscrição linha 30 com
17 enos e título pat, Touring —
Ofertas _30-7679._
VENDO telefone 46. TratSr tef
46-9266.
VENDE-SE telefene, linha 37 -
Urgente. Te'efonar para Hotel
Gloria, ap. 617, Das 17 ès 19
horas. D. Anita.
VENDO telefene linha 58. CrS
1400 000. C| Pinto, 23-5466 e
30-2550.

TROCAS
TROCO TERRENO por Volks.
Tratar no local. — Av. Intendente
Magalhães, 237, I. 30. - Campi
nho. — David.

títulos e sociedades
CADEIRA perpétua — Vendo jun-!
to ã Tribuna Especial. Preço p.
vender. Tol. 22-0262.

Cr$
57-5033.

120 000. Telefone

VENDO - T. T. Madureira 15
cotas — Fluminense. Hosp. Silv.
M. Líbano. Ncvada-Riviera. Tiju-
co Tênis, late Jardim. Cl. Fe-
deral. M. M. Gerais. Copa-Le-
me. Hípica. Touring. P. P. Ho-
tel c outros. Aceito oferta. Av.
Rio Branco, 156, s| 2925 - Tel.
32-8215 - Juanita.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS
ATENÇÃO - Vende-se 1 gela-
deira e 1 balcão friejorífico com
2 motores, melhor informação pe-
Io telefone 45-6081. Rua Cos-
me Velho, 886.
ATENÇÃO - Vende-so 1 instala-
ção completa de bar c restauran-
te mellicr informação pelo tele-
fone 25-6978. Rua Cosme Velho
n.o 836.
ARMAÇÕE5, balcões, vitrinas, bus-
tes, expositores de loja do mo-
das. Vendo. Rua Barata Ribeiro,
302, L|8. 42-2038, 5r. Pereira.
AMASSADEIRA para padaria, mar-
ca Pensotti, vende-se, de 120 qui-
les de massa, reformada, a prazo.
Hamíltcn Meio, Rua General Cald-
well, 217. 52-3512.
CABELEIREIROS. Alenção - Ven
do 5 secadores marco Champion
na embalagem. Preço Cr$ 120 000
cada. Tratar tel. CETEL 91-1550
EMBALAGEM - Vendem-se cai-
xas de madeira para embalagem.
Tratar tel. 34-5209.
PIMENTA do reino 1 000 quilos
para cima, entrega rápida, sem
despesas, ao preço dc NCr$ 2,CO

Tel.: 49-8149 - Rocha.
VENDE-SE uma instalação semi
nova de um café s bar com to-
tio o estoque. Tratar na Rua Je:é
Maurício, no ponto de táxi, Pe-
nha. Mesmo com dono, Nélio ou
Manoel Teixeira.
VENDO balcão, vitrine, armações

moveis ou passo contrato ia-
io, baratíssimo. Motivo doença.

Tratar Edison. Tel. 23-7171. R.
628.
VENDO para desocupar lugar e
em perfeito estado, 1 acordeon
de 120 baixos, 1 gelodeira Cli-
max Medalha de Ouro (como no-
va motor novo e pintada de no-
vc) e 2 Birons para escritório em
estado de novos. Ver ò Rua
Marquei de Queluz, n. 119
Fundos,
VENDE-SE uma montagem com-
pleta de açougue. Trator na Tra-
vessa 13 de Maio, 108. — Si
Jcão de Meriti.
VENDO giratório p| casquinha
sorvete, maq. registradora, ob-
íetos^ antigos, geladeira e fogão

rrericanos no estado, bomba de
sucção etc. — Rua Barão da
Torre n. 510 — L. C.

DIVERSOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS
ADVOCACIA - Dra. Marly dos
Santcs Coutinho, Dr. Jorge Ro-
drigues. Despejos, Inventários,
Desquítes, Recursos Criminais. Av.
Presidenle Vargas, 590, s| 2010.
CLINICA de associados — Ven-
de-se. Grande desenvolvimento.
Única no locol. Cartas p. a por-
taria dê:te Jornal, sob o nume-
ro 195 923.

DENTISTA — Prccrsa-se como os-
sistente em clinica conceituada,
base comissão. Rua do Catete,
94 - l.o andar.

Casamento
No exterior, p| procuarção,

e religioso, clesquite, pensão,

etc. Consultas grátis de 15h30m

17h30m ou hora marcada —

Tel. 52-5761. Dr. Macedo. Rua

Sen. Dantas, 19, sala 902.

ENFERMEIRO a domicilio. Apli-
ca-:e soro. Injeções etc. cm q|
bairro. Tel. 45-8266 - Celso.
ESCRITÓRIO NO CENTRO - Com
telefone, aceita recados mediante
pequena taxa mensal. Tratar tele-
fone 32-2637.
LUSTRADOR PROFISSIONAL do-
micí lio, móveis, píancs, arma-
Ções- etc. Trabalhos perfeitos. —
Recado 30-5546. Sr. E!so.
MASSAGISTA de senhora, forma-
da e registrada no S.N.F.M. -
Atendo a domicilio. Tel. 25-0766
ORGANIZAÇÃO LIMA - Pin-
tura do apartamento, raspagem
de assoalho, calafetação e apli-
cação de Sinteco. Procurar Sr.
Heber Reis Lima 26-8758.
PRECISA-SE de médicos para
clinica em Caxias. Rua da GIó-
ria, 45. Largo do Guedes, das
14 às 18 h, diariamente.

Âos diretores
E DONOS DE EMPRESAS

Antes de assinarem seus ba-
lanços, procurem ouvir, sem
compromisso, o Instituto Téc-
nico de Auditoria, Contabilida-
de e Organização. Rua da Al-
fãndega, 81-3, 3.° endar —

23-2624.

TELEFONE - Tenho linha 34 cm
tranr. ferencia, cedo pela melher
oferta, somente com o interes-
sado. Rua l.abira, 329 - E. ds
Pina — S. Fernandes.

POSTO e garagem sub. Leopol-
dina, auarda 70 carro*, 170 lubrf.
Nãn p| alun. recebe. Preço 90
c! 35. Facilita-se. Trat. CyríHo
Santcs. R. Freedrico Méier, 15.
Grp. 501. Tel. 49-52,17.

Caixa Econômica,
Agüncia Central, n.o 251 000 de
CrS^ 2 000 000, encontra-se ex-
Iraviada, Informações para o Dr.
José, tel. 52-3327. Providências
já tnmadas paar acautelar inte-
rêsses.

TELEFONE 29, 49 compro para
meu uso urgente, nao faço ne-
gócio ccm corretor. Cartas paro
õ n. 310368 na portaria clc-itc
Jorna!.

Celisfa
2,5 (novos)

Calos, cravos e unhas encra-

vadas, parasitas, cogumelo. R

cia Assembléia, 79, 1.° andar

Jaime Carreira. Tel.: 22-5714

De 8h30m às ISh. Cetel —

06 - 96-2263.

Detetives
Organização Particular de

Invesligaçõcs, encarrega-se de
executar serviços cm geral, in-
clusive casos CONFIDENCIAIS.
Rua do Carmo, 6, sala 1 305 —

Tel.: 31-0947.

Detetive
Serviço de informações e In-

vestigoções secretas. Infideli
dade, flagrante etc. Edison —
Rua Conselheiro Zenha, 86 —

Tel.t 34-8497.

Detetive
Portela

Investigações Particulares. In-
clusive Flagrantes. Máximo Sí-
gilo. - Tel. 29-3750.

DIVERSOS
AVISO aos portadores da Ação
Entre Amigos da Vespa M-3 —
RJ-1585Ó, será adiada para o dia
22 abril 1967.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

IcLEFCNE - Preci:o par; hcie:
27-47 30 26-46 36-56 37-57 25-45
28-48-34-54 23-43 - L-zam. Av.
Presidente Varaas, 590, s/806.
I«l.l 23-6302.

Clínica de
Doenças Sexusls

Trot. da impotência — Pré-
Nupcial. Orientação Dr. Gilvan
Torres. Av. Rio Branco, 156,
sala 913. Telefone: 42-1071.

Documentos
extraviados

Pede-se o favor de quem
encontrar a carteia com os do-
cumentos pessoais de HUGO
RODRIGO OCTAVIO, de co-
municar-se com o mesmo pe-
los tels.: 42-7591 e 23-4746 -

Gratifica-se. Os referidos do-
cumentos foram perdidos nas
imediações da Av. Franklin Roo-
sovelt com Pres. Antônio Car-
los.

la 209.

mm ra
a, aaquinas

Comunica que se acham ligados todos os te-
lefones no seu nôvo endereço à Av. Rio Branco,
25, 2.° andar, porém ainda sem o PBX, tornando-
se necessário que as chamadas sejam feitas dire-
tamente às pessoas, sem a intervenção da telefo-
nista, pelos telefones mencionados a seguir:

Presidente  23-5882
Vice-Presidente  23-5883
Tesoureiro  23-5882

( 23-5884
Departamento de Vendas (

( 23-5885
Departamento Financeiro 23-5881
Contabilidade  43-5799

Esperamos que o nosso PBX seja ligado den-
tro em breve quando ficará regularizado o siste-
ma telefônico do nosso escritório.

umo do fcümcio
Avenida República do Chile

Em construçáo i Rua és Relação, n.* 4?

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convidados os Senhores Condôminos para a Assem-
bléia Geral Extraordinária que se realizará no dia 13 (treze)
de março de 1967, no local da obra, às 17,00 (dezessete) ho»
ras, em primeira Convocação, e às 17,30 dezessete e trinta)
horas em segunda Convocação, com qualquer número de Con-
dominós, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sô*
bre os seguintes assuntos:

a) Ratificar a Rescisão do Contrato de Construção, pelo regi-
me de administração, firmado por cada condômino com a
firma Cavalcanti, Junqueira S.A., como também ratificar a
contratação dos serviços para terminação das obras, pelo
regime de administração.

b) Outros assuntos do interesse do Condomínio.

Rio de Janeiro, 6 de março de 1966

a) Germano Pereira Lima

a) José Teixeira Navais Júnior

Condomínio Mendes Fiiho
Rua Desembargador Isidro, n.° 6 —

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Tijuca

O síndico do Edifício Mendes Filho convoca
todos os Senhores Condôminos para a Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se no local acima, no
próximo dia 17 de março, sexta-feira, às 20,30
horas, em primeira convocação, e às 21 horas em
segunda e última convocação, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Prestação de Contas;
b) Eleição do Síndico e Conselho Fiscal para

o Exercício de 1967/68;
c) Previsão Orçamentária (67/68);
d) Assuntos Gerais.

Rio, dr março de 1967
Felix Cortes — Síndico

Dsdsraçao
Declaro que acha-se extra-

viado certificado n, 3011 de
25 ações da Cia. Brahma, pre-
ferenciais ao portador. José
Clementino de Assumpção —

Av. Presidente Vargas, 435 s
1 303-A.

Petróleo Brasileiro S.A.
-PETROBRÁS-

A FROTA NACIONAL DE PETROLEI-
ROS, comunica aos interessados que se en-
contram à vencia, no estado, no porto do
Rio de Janeiro, dois navios-tanque de . .1
1.941,7 TDW cada um.

As instruções indispensáveis ao enca-
minhamento e preenchimento das propôs-
tas, deverão ser solicitadas na Sede da
FRONAPE, na Praça 22 de Abril n.° 36
— 3.° andar, diariamente.

Fica, por este Edital, estabelecida á
data de 31 de março de 1967, entre 9h
e llh, para entrega das propostas, cuja
abertura será feita no mesmo dia, às 15
horas.

O presente EDITAL foi publicado no
D. Oficial da União de 17-2-67.

as.) Geraldo Cavalcanti Cardoso
Coordenador da Comissão de Alienação

m
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O Serviço ile Utilidade Túblic» da RADIO
JORNAL DO BRASIL relaciona, abaisro, os carros
roubados na Guanabara -c que ainda não foram
recuperados pela Polícia. Quaisquer informações
sobre o paradeiro deverão ser dadas pclo telefone
22-1519.

AERO WILLYS, ano 19G4, GB — 15-53-55» motor
B.4 014 340, vermelho. — 19CG, GB — 27-25*45; mo-
tor B.6 055, azul. — 1965, RJ — 10-15-05, motor
B.5 029 204, azul. — 1965, RJ 7-08-7S, cinza.
1963, MG — 3-78-05, motor B.3 223 754, verde/
cinza. — 1966, SP — 17-47-00, motor B.6 044 230,
cinza. — 1965 — MG — 2-21-6S, motor 

036 449, azul. — 1966, GB — 25-35-67, motor B.
047 136, cinza. — 1964 — GB — 21-18-82, motor

B.4 015132, azul. — 1966, SP — 32-65-18, gelo,
motor B.6 056 485. — 1961, gelo, RJ 19-78-51, mo-
tor B-065 139. Inf, para o tel. 52-6040. — 65, 2.600,
RS — 52-5674, de Porto Alegre, cinza chumbo, me-
tor B.4 023 995. Inf. para o tel. 37-8283. — 66,
GB — 26-75-73, azul. Informações para o telefono
48-3500. 66, GB — 26-06-2G, vinho. Motor 
B.6 048 672. Inf. para o tel. 29-7138. — 64, MG

64-60-80, cinza escuro, metor B4-014 483. In-j
formações para o tel. 3083 Juiz de Fora.

CHEVROLET, ano 51, GB—13-6319, azul, motor
44 421. Inf. para o tel. 52-4485. — 51, GB—4-5343.
verde, capota bege, inform. para o tel. 43-3006. —
43-9107. — 41, GE — 4-57-66, motor 4-11-21C. preto,
inf. para 28-1934. — 46, GB — 11-0411, preto, mo-
tor 0 085 990T542A, estofo vermelho. Inf. para a
Rua Santa Clara, 26, ap. 303. 54, MG — 32-48-52
(Caratinga), verde, capota preta. Informações para
45-8314.

DKW, ano 1965, GB 25-07-29, motor S-078.675,
creme. 1963, GB -- 19-70-31, motor V. 037.395,
castanho/gélo. — 1962, GB — 18-21-17. vinho/pé-
rola. — 1985, GB — 40-57-52. amarelo. — 1960, GB

16-29-70. motor VOO.55380, azul. — 1904, GB-
21-74-28, motor V.046 871. cinza.

FORD, 49, taxi preto, GB — 4-37-83. Inf. para. o
tel. 26-2480.

GORDINI «3, GO —- 51-41, azul noturno, motor
3-11120. Inf. para o tcl. 47-7233.

JK-G0. GB — 14-16-81, grená. Inf. para 46-1381.
KOMBI 60, RJ—87-148, creme. Inf. 34-9866.

ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, ano 1959, GB —
8-04-99, motor OM.321 919 AO.500 625. verde/ver-
melho.

RURAL WILLYS 64, GB—22-12-18, cinza e l>ran-
ca, motor B4-204 945. — Informações para o tele-
fone 29-0994. — 66, gelo, GB—85-6092. Inf. para o
telefone 45-2197. — 61, GB — 15-5001, azul, motor
B. 1.067.756. Informações para o tel. 43-7057.

VOLKSWAGEN, ano 66, GB — 27-72-99, azul
atlântico, motor B.416 724. Inf. para a Rua Mariz
e Barros, 1 025. — 64, cinza-prata, chapa 2 600 de
S">o Luis do Maranhão. Inf. para 45-6606. — 66,
r? — 32-63-60, pérola, motor B.403 922. Inf. para
o tel. 34-3198. — 63, MG—14-0-13, azul claro. Inf.
para a Rua Marechal Hermes, 238, em Belo Hori-
zonte. — 63, DF—2-4903. azul. Informações nara o
tel. 36-3650. — 64, GB—12-24-43, motor B.2192 06,
còr de vinho. Informações para 58-0944. — 65,
GB—'1-94-24. azul. teto- solar. Inf. para o telefone
58-9116. — 53, GB—24-50-65, azul turquesa. Inf.
para 49-0070.

Documento?
perdidos

Foram perdidos e se encontram à disnosicão
de seus donos, no Serviço de Utilidade Pública
da RADIO JORNAL DO BRASIL, os documentos
relacionados abaixo. Seus donos poderão procura-
los na Avenida Rio Branco, 110, 3.° andar, das
5h30m da manhã às 2 da madrugada.

Amadeu Bernardino Nunes de Azevedo, Ana
. Beatriz Chagas Bernardes, Antônio C. Silva, Al-

varo Pereira da Silva, Antônio de Andrade,
Antônio Francisco Gauçalvps Araújo, Antônio
Gomes, da Cruz. Augusto Pinto Coelho, Almir
Crmto, Alexandre Nnpomureno Dock. Agenor Ba-
tista Franco, Artur José de Freitas, Antônio
Francisco Félix, Armando de Magalhães, Adil-
san de Snusa Mendes, Alberto José Martins,
Antônio Mesmolia, Adélson Mtlguel, Adriana
Leite. Aniva Pereira, Antônio Francisco, Abeü-
no Lopes da Silva. Alcindo dos Santos, •, Antô-
nlo Oliveira Sampaio, Afonso Alves da -Silva,
Aurelina Luz da Silva, Altair Barbosa de Olivei-
ra. Benedita da Silva Ramos, B;rnardo Rzeznifc,
«"'arlos Alberto Gomes de Almeida. Félix da Con-
csição, Célia Maria Franeisci, Cláudio Gonçalves
Jafjuaribe. Célia Gomes de Matos, Cassildo Lare-
do fíeis, Cecilia de Cotovitz. Cüoèl Gomes da Sil-
va, Carlos Néison Mota de Sousa, Carlos Jo.é
âe Santana, Carolina Orefiri dos Santos. Cleoní-
dio Soares, Díogo Pinto Sabugueiro, Delfim dos
Santos Almeida, Dejariiçò Mendes da Silva, Dilson
Néümànn da Silva, Elba Noolbath de Abreu, Eu-
des Correta Barros, Eduardo Brunoro, Edemíl-
son Pedrosa da Costa. Edfrar Luis, Edna Maria d3
Melo, Enociue Natividade, Edson da Silveira,
Eduardo Manuel Ferreira da Silva, Eloisa San-
tos, Emilia da Silva Moreira, Estella dos Gua-
ranis, Eduardo Marruies de Campes Cabral,
Francisco Santoro, Francisco de Assis Bragan-
ça. Fausto Roberto Guido Bra™, Francisco Mi-
randa Filho, Francisco Gania Pinheiro, Fernm-
do Gonzaira da Silva, Fernando Gomes Tostes,
Geraldo Honorato, Gerson de Oliveira Barros, Gil-
na Auxiliadora Lopes Faias, Georne Marcondes Go-
doy, Gérson Mendonça Filho. Gilmar Luís da Cos-
ta, Geraldo Ribeiro, Gentil Coelho da Silva, Her-
mani de Azevedo, Heloísa Soares de Lima. Hilâ-
rio Lopes, Hércio Coelho Machado Heráclito Pa-
lhares, Hercules Ferreira da Silva, Ivã Estelita
Campos, Idemar Dantas, Isaias Pinheiro, Iran
Guerra dos Santos, Iracy A. de Alencar, João Cor-
reia de Mesquita, José Cândido da Rocha, João
Silveira Viana Filho, Juarez Gomes de Araú.iâo,
José Martins Lourenço, José Henriques Cerqueira,
José de Gouveia Júnior, João Evaristo Borges, Jo-
sé Luís Vilas-Boas, José Carlos de Castro, José
Luís d'Almeida Campos, José Augusto da Cruz.Jo-
velino Ferreira Dias, João Vieira Franca,
José Machado de França, José Lino Gurgel,
José Salvador Jasmim, José Luis, Joaquim
Loureiro, José Rocha Lima, Jair Correia de Mo-
rais, Jorge Madeira, José de Barros Mota,
Joaquim de Oliveira, Jorge de Oliveira, José
Soares, João Adelino da Silva, José Paulo
da Silva, José Fernandes de Sousa, Jorge Teles
dos Santos, José Válter da Silva, José Ronaldo
da Silva. Klener Maia dos Santos, Luigi Bruno,Luís Urubatan, Lúcia Maria de Carvalho, Lour-
des de Oliveira Brilhante da' Costa, Luís Martins
da Costa, Luís Carlos Coutinho, Lafaiete Augus-
to Soares Filho, Leoci Gaspar, Luci de Moura Nas-
cimento, Luz!nete Paes da Silveira, Lisaldo Farias
Sodré, Luci Gonçalves da Silva, Laudiceria Fran-
cisca Vigiani, Leno Andrade Barros, Maria Antô-
nio Moutinho de Almeida e Melo, Marilia do Car-
mo Ribeiro de Moraes, Mnuricio Bastos Almeida,
Milton Moreira Chaves, Moisés Felisberto Cruz,
Manuel de Oliveira Campos, Marli Matlas de Car-
valho, Manuel S. Dutra, Maria Paula de Figueire-
do, Maria Teresa de Almeida Ferraz, Maria Cor-- reia de Lima Gomes, Marcelo Geiger, Mário Nata-' lino Jordão; Márcio Nunes de Miranda, Marcos
Fernando de Oliveira, Manuel Fernandes Oliveira,
Manuel Alves de Oliveira, Moacir Ferreira de
Oliveira, Mauro Fernandes Guaraciaba, Manuel
Armindo Alves Peixoto, Manuel Francisco Penha,
Maria Pinheiro da Silva Melita Santos, Saleo, Mil-
lon de Sousa. Maria Helena Sampaio Ribeiro da
Silva, Maria Lúcia Lins de Sousa, Maurília Con-
suelo de Sousa Campos, Manuel Antônio da Silva,
Nelson Serra de Castro, Néison Matlas, Nataniel
José Cardoso, Valdemiro Nunes, Nilton Rosa, Ne-
lita Paulina Tobias, Orlando Joaquim de Araújo,
Ociano Ceciliano Braga, Orlando Alves Carvalho.Odelita Cerqueira, Octaviano Monteiro, Orlando
Gomes Garcia.
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BOA COMPRA, boa troca e bom DAUPHINE - Compro sam abor-

AUTOMÓVEIS
AGORA ATÉ AS 10 HORAS DA
NOITE você pode comprar teu
Vemag na Av. Atlântica «iq. dt
R. Djalma Ulrich. Todas as cores
o tipos. Financiamos a longo pra.
zo a aceitamos troca por qual'
quar automóvel. Tel. 47-7203 -
TEXAS.
AERO WILLYS 60/61 - CrS
1090 000 várias cores, equips,
novíssimos — Saldo o comb. -
Treco' — Rua São Francisco Xa
vier, 342 — Maracanã.
AUTOMÓVEL - Compro s.m
aborrocê-lo. Vajo a domicílio no
horário d» sua preferência. Pa
90 hojo. - Tal. 30-3891.
AESO WILLYS 1963 - Vende-se
preço de ocasião, motivo dono
ausente do país. Tratar na Aveni
da Dr. Arruda de Ncgrciros, 19.
São João de Meriti com Sr,
Gaspar.
AUTOMÓVEIS novos Vemag para
a praça, modelo 67, na Texas.
Qualquer quantidade, Já empla-
cados e com taxi mefro, desde
4 300 de enirada e o saldo V.S.
determina como deseja pagar.
Em Copacabana, na Av. Atlânti
co, esq. da' Rua Djalma Ulrich
no Posto 5. Tel. 47-7203. Na TI-
íuca, no Rua Conde de Bonfim
n. -10. Tel. 48-6483.
AERO" WIUYS - Compro sam
aborrecê-lo. Vejo * domicilio no
horário do sua preferência. Pj
<io hojo. Tel. 30-389).
AUTOMÓVEIS novos Vemag para
t\f praça. Qualquer quantiddae,
já emplacados e com taximetro,
desde 4 000 de entrada e o sal-
do V. S. determina como deseja
pagar. Em Copacabana, na Av.
Atlântica, esq. da Rua Dialma
Uliich, no Posto 5. Tel. 47-7203.
Na Tijuca, na Rua Conde de Bon*
fim, 40. Tel. 48-6483.
AORO WILLYS 1964 e 1965 - 5
marchas, superequipados, exce-
leníes, troco ou facilito com Cr$
2 500 e saldo a combinar, R.
Ccnde de Bonfim Óó-A. Telefo^
ne 34-9909.

AERO WILLYS 64 e 63 ultima se-
rie, radio tranca 1 só dono, ca-
pai 2 500 mil saldo . prazo.
Barata Ribeiro, 197.
AUSTIN A-40, 1948 - Bom estado
- Tudo 100%, 350 mil .ntr. 100
p/ mês — Av. Suburbana, 10 002
3." andar, sala 305 — Cascadura
AUSTIN A-70, «st. geral bom,
com rádio, miq, 100%, bem
calçado (2 pneus novos). 600 <
10 x 120. Rua Cambul 92, Fro
guesia — I. do Gov. ou telefo
n. 49-4398.
AERO 60, 61, 62, 63, 6.',. lm
pocavel estado geral. Vendo, tro-
co, financio. Paim Pamplona, 700
- Jacaré, tel. 49-7852.
AERO ól, ult. serie, equip.
qualquer prova, à vista, troco
e fac. c/ 1 500 ent. s. 18 m. R.
24 Maio, 316 - 48-2701.
AERÕ 61 — Painel de couro, au-
perequipado, toda prova. Vendo,
troco, facilito — Cerqueira Dal
tro, B2 — Posto em Cascadura.
AERO 04 — Côr cinza grafite,
forr. vermelha, superequipado —-
Vendo, troco, facilito — Cerquei
ra Daltro, 82 — Posto em Cas-
cadura.

AERO 03 — Novíssimo a qual
quer prova. Troco, facilito. Rua
Cerqueira Daltro, 82 — P. gaso-
lína — Cascadura.
AERO 63 — Pouco usado, equi-
pado, 1.° e único dono, à vis-
ta ou facilito parle. R. Haddock
Lôbo, 335.
AERO_ WILLYS 19Ó2, ótimo esta-
do, único dono, superequipado,
vendo, financio 15 meses. Siquei-
ra Campos, 23-A — 36-3435.
AERO WILLYS 65 - único dono,
pouquíssimo rodado, equipado.
Vendo à vista, estudo troca e
financiamento. R. do Matoso, 202
- Tel.: 54-1316.
AERO WILLYS 62, 2.» dono, ver
dadeira jóia, 100% de tudo. Ven-
do hoje, urgente. 3 520. Rua
Lobo Júnior, 1655 — Jorge.

negócio o amigo fará adquiria
do um Vemag novo na TEXAS
com todas as garantias. Visite-
nes na Av. Atlântica, esq. de Ru_
Djalma Ulrich no Posto 5 o na
Rua Conde Bonfim, 40 onde cn-
contrará milhares de planos adap-
taveij hs condições que V. S.
pode e deseja comprar. Aceita,
mos seu veículo usado como par-
tá de pagamento. TEXAS.
BONS E BARATOS só na R.
Conde de Bonfim 40 (nacionais
toclcs os tipos e anos, estran-
geiros, grande variedade) — Des-
de 500 mil, saldo a combinar —
Rua Ccnde de Bonfim 40.
BELCAR . VEMAGUET 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 cliente
R. Conde de Bonfim 40.
CHEVROLET 1963 - Chovy II,
Station Wanon, 6 ci!., mecSni.
ca, 4 portas, doe. embaixada em-
placada 67. Vendo ou troco pj
Sedan. R. Barala Ribeiro, 236.

roce-lo. Vejo no horário d* sua
preferência « pago hoje em di-
_ho_o_ _•__ 38^3891^
DÁÜPHÍNE 60, 61, 62 e"~"63
Cr$ Ó90 000 quase novos, várias
cores. Saldo a comb. Troco
Rua São Francisco Xavier, 342
Maracanã.
DKW VEMAG 67 som dínamo,
com alternador e 12 volts, novas
linhas aerodinâmicas. Vor na Av.
Atlântica esquina de R. Djalma
Ulrich e Rua Conde Bonfim, 40
— Texas

CÔNSUL 54, cxcel., forração nova
pint. 100%. Ver na Rua Santa'
Luiza, 53 — Maracanã.
CHEVROLET 53 - Equip., meca-
nico, 4 p., 6 cil. Vende, troca e
facilita. R. Ccnde Bonfim, 426.
CHEVROLET 56, equip., 2 p., 6
cil., hidram. Excelente. Vende,
troco e facilita. R. Condo Bon"im. 

.126. V
CITROEN 51-11 Ligeiro,
rádio. Rua General Mitre, 133,
cj Machado, 25 de Agosto — D.
Caxias. Base NCrS 1000, ótimo
estado.
CADILLAC 1951 - Cupê De Ville

Vendo-se Cr$ 1 500 000, aceita-
se oferta. Pode trazer mecãni-
co. Tratar Rua Sao Brás, 40Ó —
Todos os Santos. Tel.: 49-1738,

AUSTIN A-40 - Otimo estado,
ano 52, ar frio e quente. Oca*'5o, 

Cr$ 125 mil, só à vista cu
aceito troca por lambreta ou 'te'

levisõo. R. do Resende, 113, ca-
sa 8 — Monteiro.

AUTOMÓVEIS: - Não perca tem-
po e dinheiro! Só a Texas tem
o carro que você procura nas con-
dições que pode pagar. Aero Wil*
lys 61 e 63. Dauphine 60, 61, 62
e 63. DKW Vemag: 60, 61, 62,
63, 64, 65 . 67. OK. Bel-
car e Vemaguet. Gordini ó2, 63,
64 e 66, Jeep Willys 62. Simca
Chambord 60, 61 e 62. Volkswa- .,.„„..,,
gen 62, 63 e 64. Visite-nos sem AERO WILLYS 63 e 64 - Con-
compromisso. Rua São Francisco serv<*dÍssimos. À vista ou finan-
Xavier, 342, c Rua Conde da Bon- ciacio em ,0 e '5 meses. Lavra
fim, 40. Idio,_20ó-B_- Tol.: 42-0201.

AUTOS

AUTOS - Vendem-se: Opel 58,
Kapítan, estado de novo; Pick-up
Ford 56, grande', pick-up Che*
vrolet 50, pequena. Motivo de
viagem. Av. Brás de Pina, 218

Penha — Arnaldo.

APROVEITE n| ofertas 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 Conde de
Benfim 40.
AS MELHORES OPORTUNIDADES
— Nacionais, todos os tipos e
anos, desde 500 mil. R. Conde
Bonfim 40.
ADQUIRA pelas melhores cond.
na Rua Conde de Bonfim 40. Na-
cionais e estrangeires, grande va-
riedade desde 500 mil. Saldo a
combinar. Rua Conde de Bon-
fim 40.
AUTOS EM OTIMO ESTADO («
barates), Dauphine 60 a 63,
Volta. 62 a 64, Vemag Sedan 60
a 67, Vemaguete 59 a 67, Gor*
din! 64 a 66, Aero 63 • 64,
Simca 61 o 63, Rural 62, Kombi
62 a 64 etc. • muites estrang.
como Citroen, Austin, Morris etc.
Proces • cond. excepcionais. Ent,
desc'. CrS 500 000. Saldo nal
cond. do cliente. Troca-s» Rua
C.-nd© Benfim, 40. Texas.

Aceito para vender.
Pequena comissão. Respon sabili*
dade. Tel.: 25-2426 - Antcnio.
AERO WILLYS 1965 - Azul, su-
perequipado — Estado excelente.
Vendo, troco, facilito. R. S. Fco.
Xavier, 398. Tol. 28-3776.
AERO WILLYS 1964 - Vinho, o
mnis equipado cio Rio, estof. pre-
to — Vendo, troco, facilito -
R. S. Fco. Xavier, 398 - Telefo-
ne: 28-3776.
AERO WILLYS 1966 - Superequi-
pado, pouco rodado — Vendo,
troco, facilito. R. S. Fco. Xavier,
398. Tel. 28-3776,

AEIIO WILLYS - Compro, paga
mento ã vista de ano 1963. Tel.
22-4229 ou 32-5397. (Comprando
da particular).
AERO WILLYS 1967 - Zero qu
lometres, cer a escolher, sem
entrada, sem Juros, NCr$ 320,00
mensais. Consórcio Cassio Mu*
niz o pieneiro no Brasil. Infor
mações Av. Calógeras 23. Cas
telo ou Rua Barata Ribeiro 200
loja C.
AERÕ 65 — Vendo vm equipado,
rádio, capas, bcm estado, de par-
ticular. Rua Teodoro da Silva n.
749/753 - Troco Kombi 63
64.
AEKO WILLYS 2 600 e Itamarati
67, Zero km. Todas as cores.
Facilitamos e aceitamos trocas.
Rua Francisco Otaviano, 41. —
Deliul. Revendedor Willys. Não
c-mpre sem nos consultar. Tele
fene 27-8656.
AUTOMÓVEL Buick super 56 -
4 portas, vende-se pela melhor

ferta — Ver Rua Prefeito Olim-
pio de Melo, 1 531 — Telefono
48-4568.
AERO 65 — Unico dono, equipa-
do. 7 300 à vista. Rua Conde de
Baepohdi 1271301.

AERO WILLYS 65 - Ex-
celente estado, equipa-
do. Tel. 46-8066 - Vas-
concelos.
AESO WILLYS 2 600 - 1963 -
a:ul marinho c/ rádio, tranca,
capas etc. Semente à vista. Ba-
se 4 200 000 - Rua Dona Mario,
n.o 83.
AERO 62 - Todo equipado, cs-
tado e:petacular. Vendo ou tro-
co por carro nacional de menor
valer. Rua José Vicente, 24 —
Grajau.
AESO V/ILLYS 65, único deno.
azul, equipado. Rua Barão de
Mesquita, 174-A.

AUTOMÓVEL Volkswa-
gen 65. Perfeito. — Cr$
4 550. R. Barata Ribeiro,
254 - M. Maria.
AUTOMÓVEIS a prazo sem fia-
dor: Volkswaoen 1966, Simca 65,
Vemaquet 62, Rural 63, Gordi-
ní, 62, 04, Dauphine 03, longo
financiamento. Madeiros Aufemó*
veis. Rua São Francisco Xavier,
254-B, em frente arj Colégio Mi-
litar.

CHEVROLET 41, port., melhor
oferla. Ver na Av. Presidente
Vargas, 2 683.
CAMIONETA fechada DKW 51 -
Vendo, melhor eferta. Largo de
Benfica, 23, na oficina, com Al-
cides.
CITROEN 1948, 11 LiQeiro, me-
cínica e estado geral 100% *-
NCrS 800. Rua ' Prefeito Olímpio
de Melo, I 531.
CHEVROLET 41, táxi Capelinha.
Vendo, 1 600 000. Garacem Ben-
fica. Av. Suburbana, 105.

DKW VEMAG na Tijuca, na Te
xas, com o seu tradicional pia
no de trocas e com esquemas da
financiamento inéditos na Guana'

jbara, onde os clientes escolhem
a modalidade de pagamento que
melhor lhes convier. Venha co-
nhecer cs recentes modelos 67
com novas lindas côrcs. — Rua
Conde Bonfim, 40 o Rua São
Francisco Xavier, 342.
DK^W — Compro sem aborrecê-lo.
Vejo no horário de sua preferen*
cia • pago hoje em dinheiro.
Tol.: 38-3891.
DKW VEMAG na Zona Sul, Te-
xas, com o seu tradicional pia-
no de trocas e com esquemas de
financiamento inéditos na Guana-
bara, onde os clientes escolhem
a modalidade de pagamento que
melhor lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
cem novas lindas côrcs. — Av.
Atlântica, esquina de R. Dialma
Ulrich no Posto 5.
DKW 62 — Caiçara, equipado,
om bom estado. Aceito oferta.
Tel.: 43-9319 - Soares.

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

DAUPHINE 63 - Ultima serie,
muito born nunca bateu. CrS
2 150 000 a vista. Rua Leopol
do, 619. Tel. 38.9345.
DKW 65 — Vendo um, estado de
zero, cor pérola, c/ capas, radio
Carro para pessoa exigente -
Troco o facilito. R. Bolivar, 125
Tel.: 37-9588.
DKW VEMAGUET 62 - Vendo,
troco e financio. Tratar Augusto
Severo, 292-A - Tel.: 52-8484.
DAUPHINE 1960 - Maq^híã
100%, pneus e bateria novos.
Entrada I 000 000 o mais 5 de
100 000. Tratar na Rua 20 - Ad-
ministração do IAPI - Penha.
Sr. João.
DKW BELCAR 63 - 100% de
maquina o 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 62 - Ult. seTúT
iamaica. Lindo. 1 880, financio
ou troco - Rua São Francisco Xa
vier, 884-F.
DAUPHINE 60, ultimo serie. Ra-
dio. Vende-se. 23-2574, Waltei

FORD SEDAN 2 portas, ano
46, sempre de um d'_no, à tôd-
prova, vendo, troco, à vista. Av.
Suburbana, 10 087 — Posto Tc^
xaco.
GORDINI 62, 63 e 64 - 890 000
várias cores, equips., novissímes.
Saldo a comb. Troco, na Rua Sã.
Francisco _Xavier, 342 — Maracanã,
GORDINI 1093 -Estado de n6-
vo, unico dono, com 23 000 km
rodados, pneus originais, vendo
urgente por 2 900 mais 14x66
cruzeiros novos. Rua Porena, 166
- Ramos - Tel. 30-98-10 - Dl.
Njlton.
GORDINI — Compro sem aborre-
cê-lo. Vejo nu horário da sva pre-
ferência e pago hoje em dinhei-

- Tel. 38-3391.
GORDINI 63 - Otimo estado,
vendo cu troco por Kombi cu
Simca. Praça Cruz Vermelha 23.
Tel. 31-4110 - João.

HUDSON 50, cupi
do, lataria, forração, pintura, mu
canica 100%. Facilito. Rua Ui
guai, 248 - 38-5120.
INTERLAGOS Berlineta 66, muito
pouco uso, linda cor, equipada.
Troco e financio. Tel. 52-5934.
Av. Mem de Sá, 173.

otimo esla- ICOMBI 60, standard, part., 4 por-'¦"'¦  'as, único dono, transf. p/ 64.
Lotaria, pintura, pneus, tudo nô-
vo. N. B. — Máq. nova, urgen*
le. 2 750 à vista. R. Dr. Padilha,
218. Tcl. 29-4997.

IMPALA 1963, estado de zero
km, Rua Joaquim Nabuco, 190,
Posto 6.
ISABELLA 54 - Vendo, troco
financio. Tratar Augusto Severo
n.o 292-A - Tel.: 52-8484.
IMPALA 64 — Ar condicionado,
hidramático, rádio, dir. hidráu-
lica, vídrot ray-ban. Base 16 000
- Tratar - 36-2359.

DKW BELCAR 1964, bicolor, equi-
pado, estado de nôvo. Vendo,
Iroco e facilito. Rua Conde di
Bonfim, 41-A.
OKW VEMAGUET 1960, equipa-
do, ólimo estado. Vendo, troco
e facilito. Rua Condo de Bi
n.° 41-A.
DAUPHINE 1961, ótimo estado
Vendo, troco e facilito. - Rua
Conde de Bonfim, 41-A.
DKW VEMAG 64 - Lindo carro
para fino gosto. Equipado. Rua
Barão de Mesquita, 174-A.
DODGE Ulility 1953 - Olimo es
tado. Vendo — 54-0115.
DKW VEMAGUET 59" - Vende-
se, ótimo estado, urgente. Ver
Rua General Belegard, 94, casa
4 — Engenho Nôvo.

DKW — Compro. Pagamento à
vista. Sedan ou camioneta. Tel.:
22-4229 ou 32-5397. (Compro de
particular).

CHEVROLET 1937, 4 porlas. Ven-
do barato ou peças avulsas. Rua
Oresles, 13, ap. 202. Telefone
23-1183. Santo Cristo
CADILLAC 60 Fleelwood c| ar
condicionado, estado novo real-
mente. Vendo, troco e facilito
pequena parle. Av. Copacabana
314-508. Tcl. 36-5832.

CARRO X BRILHANTE - Penho-
rado na Cx. Econômica, por Cr$
3 000 COO, vendo ou troco por au-
tomóvel a cautela. Tcl.: 42-9701

Sr. Coelho.
CAMIONETA DKV/ 51, 2 cil., ti-
po Kombi, serve para pequenas
entregas, 700 mil à vista ao pri-
meiro que chegar. R. Carlos Car-
valho, 51, Sr, Cardoso. Telefone
42-5400.

CHEVROLET 55, Bel-Air, 4 portas
hidramático, vidros ray-ban, uni.
co dono. Facilito ou troco. Rua
Haddock lobo, 335.

AERO WILLYS 60, equipado, côr
verde. 2 600 000. Aceito cforts
Rua Barão de Mesquita, 174-A.
AERO WILLYS 62 - C| napa, rá-
dio, máq. a qualquer prova v.
à vista. Tel. Governador, 425 -
Sr. Generoso.

CHEVROLET 40, do luxo, 4 por-
tas. part. Vendo barato. Av. Bri.
gadeiro lima e Silva, 20, Jar-
dim 25 de Agcsto, Caxias.
CHRYSLER 54, 6 cil., ótimo es-
tado. 1 520 000, facilito. Avenida
Suburbana, 2 422 — Tel. 30-7063.
CHEVKOLET 57 - Bél-AIr,- cupê,
B cilindros, hidr., todo criginal.
3 750 mil. Facilito. Av. Suburba-
na, 2 422 - Tel. 30-7063.
CHEVROLET 42, cup6,~ NCr$ 1 730,
ólimo eslado, mec. 100%. Troco
e facilito. Av. Suburbana, 8 973,
bar.
CHEVROLET 1954, mec, 6 cil.,
4 p. (todo original), eslado de
nôvo, ún.co dono. Tratar: Agos-
tinho. Tel. 49-3456 a 49-1617. -

AERO WILLYS"65, última sério.|IgÇg:il:_Pj.r. vw __ "°v°-
superequipado, estado de 0 km. CHEVROLET cupê 40, pintura no-
Treco e J_SCI]Íto. Rua Conde dejva, mecânica 100%, Facilito c/
Benfim. 577-B - Tel. 58-6769.
AUSTIN A-8, 47, ólimo estado.
590 mil à vista. 300 000 enlr.,
rest. 10 x 45. R. 24 de Maio
n.° 325.
AERO 63 — Impecável estado —
Vendo grená, bem calçado —
Cr$ 4 100 - Troco com Volkj -
Rua Torres Homem, 1 154 — Tel.
5B-7105.
AERO ól — Est. de nôvo, equi-
pado, 2.° dono, mec. 100%. V.
barato ou tr. p/ carro de menor
valor — Josí Higino, 84/102, de-
pois das 11 horas.
AERO wlLÍYS 64 - Unico dono
(tenho fatura). Magnífico estado
de conservação. Rádio, 2 olto-fa-
lantes, tranca etc. Apenas 3ó 003
km rodados. NCr$ 5 250,00 -
Treco por Vo!ksv/agen. Rua An*
tônio Basílio, 162 — Tijuca —
Tel. 34-5705.

700. Aceito treca. Av. Suburba
na, 9 942 - Cascadura.

DAUPHINE 60 a 63 - 700 000,
Gordini 64 a 66 - 1 200, Volks-
wagon 62 a 64 - 1 500 mil,
Vemag 60 a 67 - 1 000 mil. Ve.
maguet 59 a 67 - 980 mil, Aero
Willys 63 c 64 - 1 800 mil,
c/ o saldo muito facilitado. Tro-
ca-se. R. Conde Bonfim, 40.
DKW VEMAGUET 62, único do-
no, equip., toda nova, 2 000 e
12 de 250. Av. Copacabana, 245,
ap. 605 - 57-2746.

DAUPHINE 61 - Ult. serie, ver.
de, p/ novos, unico dono, em-
placado 67 — Vendo à vista
I 650, fac. c/ 900 - São Franc.
Xavier, 884.
DAUPHINE 62, ótimo estado ge-
ral, mecânica 100%. Aceito troca
Citroen ou Austin. Facilito saldo.
Av. Suburbana, 9 942. Cascadura
DODGE 58, mecânico, 8 cilindros.
Documentação toda 100%. Aceito
troca e facilito. Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura.
DAUPHINE' 61, mecânica novo,
pintura 100%. Aceito troca Ci-
troen. Facilito saldo. Av. Subur-
bana, 9 942 - Cascadura.
DKW 61, Sedan, molor na ga-
rantia. 2 920. Facilito. Av. Su-
burbana, 2 422. Tel. 30-7063.

GORDINI 64 a 66, Dauphine 60
a 63, Volks 62 a 64, Vemag
Vemaguete 59 a 67, Aero 63 .
64, e muitos outros desde 500
mil, saldo muito facilitado. Tro>
ca-se. Rua Conde Bonfim 40.
GORDINI 196"5 c 1966 - Vá7io~s
superequipados, novissimos, tro<
co ou facilito até 20 meses —
R. Conde do Bonfim 66-A. Tel.
34-9909^ __
GORDINI III - Zero quilôme"
tros, cor a escolher, sem entra-
do, sem iuros. NCrS 120,00 men
sais, consórcio Cassio Muniz. O
pioneiro no Brasil. Informações
Av. Calógeras, 23 (Castelo!
Rua Barata Ribeiro 200 loja C
{Copacabana).
GORDINI III 67 - Zero km.
Todas as cores. Facilitamos
aceitamos trocas. Rua Francisco
Otaviano 41. Delsul. Revendedor
Willys. Não compre sem nos
consultar. Tol. 27-8656.
GORDINI 64 - 1093, ótimo es-
tado, nunca competiu. R. Sousa
Barros, 15 — Eng. Nôvo, 2 850
à vista, aceito troca.
GORDINI 64 - 26 000 km .'-
Vendo à vista. Motivo viagem
Unico dono — 38J350.
GORDINI ou Dauphine compro
de particular para meu uso. Te' 

fone 38-3816. Sr. Michel.
GORDINI 64 - lataria c mecSni-
ca em estado impecável. Vendo
urgente. 2 750. Aceito oferta à
vista. Rua Maxwell n. 77. — Vila
Isabel.
GORDINI 63 - Gelo, c/ est. ver-
melho. Rádio Telespark de teclas

único dono. Fino trato. NCr$
2 650. Troco ou facilito. Rua
Barão de Mesquita, 218.

DAUPHINE 1962. Estado espeta-
cular. Novinho. Entrada de 1 050

o saldo em ló meses. R. Ria.
chuelo, 33, tel. 22-7036.

DKW VEMAG 1966 - Belcar,
azul. excelente, 10 mil kms —
troco ou facilito com Cr$ 4 000 e
saldo a combinar. R, Ccnde de
Bonfim 66-A, Tel. 34-9909.
DODGE 1959, excepcional-Kings-I'5' tudo ^ novo. Vendo urgente)
way, dir. hidr. freio a ar, troco 2300, só á vista. Não aceito
ou facilito com CrS 2 500 e taldol0'*"''1. Av- Gomes Freire, 176,

DKW Vemaguete 59, transf. pl

a combinar. Rua Conde de Bon
fim 66-A. Tel. 34-9909.
DAUPHINE 64 - Vendo a parti
cular, pela melhor oferta — Rua
Gomes Carneiro, 5B, ap. 501.
DKW 60 ult. s6rie Belcar 1000,
estado de nôvo, tudo 100%, um
dono vendo só à vista 2 900
mil - Tel. 48-3123.
DODGE 50 — Jardineira conser-
vadissima. Preço 1 500. Troco por
menor. Rua Taborari, 845.
DAUPHINE 62, ótimo .estado,
vendo, troco, financio. Àv. 28
de Setembro, 279 casa 5. Tel.
3S-5746.
DKV/ 1961 - Vemaguet motor

garantia 3 000 km redades.
Otimo estado. Preço à vista
2 850. Allodi. Rosário 61, l.o
and. Tel. 31-1307.
DKW 62 VEMAGUET - Carro de
médico, NCrS 3 700. Rua Gusta-
vo Martins, 138, Iraiá. CETEL
91-0927.

CHEVROLET 53 - Mecânico, su
perluxo, excelente estado, urgen
te, 2 900 ò vista, fac. c/ 1 800
— R. S. Francisco Xavier, 884,
CHEVROLEl 1951 - Luxo part,
mec, 4 pert., superequip, O
mais lindo da GB. Vendo, R,
Ferdin?.ndo Laboriau, 45 — Tel
58.5987.
CHEVROLET 55 - Utility - Ven-
do cu troco Volks 65 — Dou dif.
Varela 49-6895.
CHEVROLET 50, cupê, ótimo esta-
do, lataria, forração, pintura 100
per ccnlo. Facilito. R. Uruguai,
248 - 38-5128.
CHEVROLET 40-4 portas, partic.
busina musicada, eslado geral
bom. NCrS £00,00 enl. -saldo 10
meses. R, Dagmar da Fonseca, 2ó
— Madureira.

AERO WILLYS 67 — 0ic.HEVROLET s,alion W;,3°n, mo-'delo 1961, teda equipada, noviskm e Volks 65 - Inf.
Iel. 37-7666.
AUTOS - So V.Sa. è proprietário
de carro naeicnal cu estrannciro,
a quiser vendê-lo a particulares,
pelo melhor preço, escreva p| o
it." 327184, na pertaria dêsto
'ornai.

AERO WIUYS 65, cinza-rtévoa.
forração vermelha, 9 mil km au
tentícos, estado impecável, úni-
co deno. Preço 7 500 à vista. —
Tel. 37-7041.

AUSTIN A-40 - 1951 - 2a. sé-
rlc, ótimo estado. Vendo, ver
erm Rubem na R. Viscondessa
de Pirassinunga, 21-A — Tratar
c/ Dr. Floriano, 22-7826.

AUSTIN 52, ótimo estado, me-
cênica 100%. Facilito c/ 400 -
Aceito treca. Av. Suburbana,
9 942 - Casccdura.

AERO WILLYS, 64
Troco e facilito. — Rua
Haddock Lôbo, 379-B.
ÃERO WILLYS 62 - Estado nô-
v?, todo equipado. Aceito treca.
Fac. rest. R. S. Fco.' Xavier n.
623.
AESO WILLYS 1963 - Última sé-
rie, 3 770, tudo perfeito. Gara
gem. Rua Pereira de Siqueira n.°
79. - Tijuca.
AESO 62 — Vende-se em perfeL
to estado. Ver e tratar Rua do
Riachuelo, 325-B. _
AERO WILLYS 1963 - Equipado,
rádio, tranca, b. branca, côr pé
rola, vendo à vista 4 milhões.
Tel.: 31-1742. Particular.
AERO 60 - Belíssimo, azul, ré
dio, tranca, suspensão modif. etc.
Ac. ofertas e troco. Bolivar 115,
6." andar - 36-6122.
AERO 63^— Superequipado, esta-
do de nôvo, a qualquer prova.
Fac. c| 2 000. Saldo até 18 m.
Troco. R. 24 de Maio 19, fun-
des. — São Fco. Xavier.
AERO WILLYS 65 - Vendo con-
ervadíssimo, sem um único de-

feito. Rua Barão Mesquita, 3Ó4-A
— Farmácia Agradecida. 
ÃERO WILLYS 65,-4 marchas,
3 a frente e 1 a ré, equip. Ven-
do. Cr$ 6 400 à vista. Av. Chur-
chill n. 97, sl. 308. Tel. 52-1845

Sr. Jo;é.
AERO WILLYS 66 - Vende-se em
perfeito estado, tedo equipado,
côr clara, cem ferração preta. —
Pagamento à vista. Tel. 46-5397.
Rua General Dionísio n. 49
AERO WILLYS 61, 3.a serie, CrS
1.600, c/ radio,'tranca, capas etc.
Perleito de ludo. Saldo até 15
meses. Barata Ribeiro, 147.
AERO 63 - Particular vende so.

Ue à vista. Cr$ 4 200 000.
superequipado, unico dono, oti*
mo estado. Sr. David. Tels.
52-2594 (de manhã) e 26-7891 (à
noite).
AERO WILLYS 65 pela melhor
oferta, cor cinza madrugada, es-
tofamento ecuro vermelho, equi-
pado, cem 22 000 km rodados.
Tratar na Cliper. Rua Julio do
Carmo, 94. Tel. 43-8430.
AERO WILLYS 64 bem conserva-
d-D e tedo equipado, cor azul.
Vende-se a vista. Rua Barata
Ribeiro 280 apto. 602. Sr. Ame-

AERO WILLYS 1966 grená e ge-
Io ferro em ecuro um só dono, 4
pneus nevos tedo equipado com
radio, narras capa, etc. 16 000

redados, só a vista pela me-
Ihor oferta. Ver Avenida Copa-
cabana, 959-A. loja. Sr. Aguiar.

AERO óó — Cinza madrugada,
est. vermelho, carro de senhora.
Vende urgente 7 850000. — Tel.:
36-5937.
AERO 62 - Bordeaux, c| rédio,
pneus novos de um só dono des-
de 0 km. Rua do Bispo, 47 —
Garagem. --*-
AERO Ó3 e outro 60, equipados
de m. uso, vendo um facilito
parlo. R. do Bispo, 47 — Ga-
rapem.

sima, sempre redada no Rio, ven
do tel.: 42-5734.
CHEVROLET 65 - Perua^~Ven
de-se camieneta 4 portas, 3 ban
ces, 6 tiiin., mec, dir. hidr. -
Tralor — 36-2359 — Sr. Manuel.
CADILLAC 52 - Coupê, toda pro-
va geral 600 mll entrada, troco
— Cerqueira Daltro, 82 — Posto
em Cascadura.
CÔNSUL 52 Todo relormado.
pjntura, pneus, estofamento, me
canica à toda prova. Vendo -
Av. Suburbana, 10 087 — Posto~exaco.

DKW Vemag 60, 61, 62, 63, 64
e 65 — .Não cempre o seu DKW
usado em qualquer lugarl A Te-
xas-Ccncessionária DKW tem o
Belcar cu Vemaguet usado que
você procura revisado por pesso-
al treinado na fabrica. Entrada e
formas de pagto. de acordo com
sua conveniência. Na treca seu
carro (naeicnal ou estrangeiro)
sempre vale mais — Rua São
Francisco Xavier, 342, MaracanS
— e Rua Conde do Bonfim, 40 —
Tijuca.
DKW VEMAGUET 59 - Com
rídio — R. Scusa Barres, 15 —
Eng. Nôvo, 1 950 à vista, acei-
to troca e oferta.
DODGE 51 e 53 - Ulility, óti-
mo estado — R. Sousa Barros,
15 - Eng/ Nôvo - 1 750 e
2300 à vista, troco e facilito.
DODGE 48-6 cilindros, maça-

s/ 902 - Centro.
OKW Bolçar 67, vermelho. 8 750
- Allamiro — 23-1414.

GORDINI 64, últ. série, mecãni-
ca e lataria 100%, 4 pneus novos,
linda côr. NCrS 2 980,00. Troco
ou facilito. Rua Barão de Mes-
quita n. 218.
GORDINI II - 66, único dono,
rádio 3 f., calotas de luxo, azul,
urgente p\ m| oferta. R. Figuei-
ra de Melo 314. Tal.: 54-2661.
GORDINI 65 - Vende-se com
pouca quilometragem, única do-
na, 3 600 mil. Tratar Miguel Le*
mos, 17, ap. 501.

DKW sedan 62 - Unico dono
desde 0 km., mecânica e lataria
100%. Troco s facilito. Telefone
e 22-9073. Av. Mem de Sé, 173.
DKW BELCAR 66 - Passa-se con
trato. Ver e tratar Av. Marechal
Câmara, 350-A, térreo, D. Mari.
José.
DODGE 51, só à visla, Cr$
1 680 000, mecânica, Roal Gran-
deza, 193, loja 1. Aberla até 20h.
DAUPHINE 1962, única dona, me
cânica a toda prova. Lataria 100
por cento. Pintura nova, NCrS
1 900. Rua Botucolu, 281, ap. 102
Telefone 38-0263.
DAUPHINE 62, em bcm estado de
tudo, com rádio. Ver na Av. Pre-
sidente Vargas, 2 683.
DODGE 50, part. 6 cilindros -
Vende-se. NCrS 1 500,00. Rua
João Vicente, 381 ou 391 - Ma-
dureira.
DAUPHJNE 63, azul-Jamaica. - O
mais nôvo da GB. Vendo, troco
e facilita. Av. Suburbana, 6 518.
Tel. 29-3191.
DKW VEMAGUET 61/2, equipado,
metor nõvo, est. geral impecá-
-, I.a sincronizada. 2 700. Rua

Padre Manso, 122 — Madureira.
Bar Saci.
DKW 67 - Belcar, zero km, re-
pre:en;ante Rio, muito abaixo ta-
bela, troco, fac. Barão Mesqul-

218 - 38-3545.
DAUPHINS 1963, corr» adapta-
ção para Gordini, em ótimo es-
lado, vende-se à Rua Aires Sal-
danha, 66, ap._ 202. Ver n» ga.
ragem do edifício cem o portei-
ro e tratar pela tel. 52-1019 —
Sr. Luiz.

ITAMARATY 66 - Esta-
do de 0 km. Telefone
46-8066 — Vasconcelos
ISABELA - CUPS - Vendo c
melher e o mais bonito cupú
^° .JÜP de Janeiro, carro para
umá moça de fino gosto, eco-
nòmico faz 200 km com 20 I.
Base NCr$ 8.000,00. Ver para
crer._Tratar tel. 37-6003.
ITAMARATI 66 ¦ - Vermelho -
7 000 km. Aceila.se troca Volkc.
Tel. 27-8936.
IMPALA 59
luna. Tudo
Barbosa, 72

4 portas, com co-
nôvo — Rua Luiz

Sr. Luir.
ISABELA 57 - Toda original -
Rua Neri Pinheiro, 93 — Sr. Pau-
Io.
JEEP 58, 4 cilindro!, tudo bcm.
Praça. Milhar. 1 750. Av. Edson
Passos, 87-A. Tel.: 38-6823 -
Pedro.

KOMBI 63, std., últ. série, máq.
nova, espet. eslado geral. Motivo
de viasem. Melhor oferta. Allan
Kardec, 50, c/ 38. Eng. Nôvo.
KARMANN-GHIA 63, 1ala~íõ7g7,
rádio, pneus cinturados, capas de
napa. Uma jóia. Aceito troca p/sedan. Facilito - Av. Suburba-
na, 9942 - Cascadura.
KOMBI 62 — Vendemos um ern
bom estado; tratar 23-0818 cu
43-7049. Base NCr3 3 300,00 ò
vista.
KOM8I - Vende-scTisTandõrd, 62,
em ótimo estado. Rua Piauí, 296.
Tcdcs os Santos.
KOMBI 62, luxo, urgente. 2 850.
Troco e facilito. R. Miguel An-
gelo, 4Í36.

KOMBI 65 - última série, úni-
co deno, impecável. R. Siqueira
Campos, 244. Tel.: 37-2141, fi-
nanciado.
KARMANN-GHIA 66, equip., tal»
larga. Como zero. Vende, troca
?- ÍÜ_!i_-_j___Çn__Bonfim' 426.
MERCEDES 170-S - Gasolina -
Todo original. Vendo, troco e fa-
Cilito. Av. Suburbana, 6 518 —
29-3191.
MERCEDESTbÊNZ 220~S - 1965 -
Vende-se em estado do novo.
Branco, estofamento vermelho e
rádio Bncker. Documentação di-
plomãtica. Tels.: 37-3173 « .
45-9954.

MORRIS OXFORD 52 - Vendo
em ótimo estado geral c| pneus,
pintura, forração etc, tudo no-
vo mesmo. Rua Bom Pastor, 508.
Tijuca.

JK 62, absinto metálico, motor
c/ 2 mil km, rodagem geral 23
mil km, todo equipado, estado
impecabillssimo. Ver na Av. Pre-
sidente Vargas, 3 149, ou pelo Mr. , „ — - -.-, ,
telefone 52-1641. Tratar com o Sr. , , 

52. «nvorsivel; cm bom es
Amndn„ tado. Vendo urgente por 1 550

nnl. Rua dns Laranjeiras, 466.
MORRIS OXFORD - Estado geral

Amadeu.
JK 63, azul-metálico — Excepcio-
nal estado geral. Ver na Aveni-
da Atlântica, 3 880.
JARDINEIRA GMC 52, vendo á
vista, bcm preço para revende-
dor. Carro bcm e resistente
Rua Haddock Lôbo, 419-A, ca-
sa 27. 
JK 1960. Uma verdadeira jóia.
Equipado. Vendo, troco e financio

té 15 meses. — Real Grandeza
n.o 238-B - 26-9992.
JEEP Candango 2, 1960. Estado
de 0 km. Mecânica 100%. Vendo,
troco e financio até 15 meses.
Real Grandeza, 238-B - 26-9992.
JEEP 60 — Pintura, forração e
pneus novos. Mecânica em otimo
estado. Pequena entrada e o sal*
do a longo prazo. Auto-Prazo:
Conde de Bonfim, 645-B — Tele-
fones 38-1135 e 38-2291.
JEEP V/ILLYS 60, ultima ieriê~
tudo novo. CrS 2 020 000. Rua
Corrsia Dutra, 166, loja 2.

GORDINI 64 - Mod. 1093, 53
HP, todo equipado, motor nôvo,
vendo urgente, melhor oferta à
visla. Anita Garibaldi 38|402
Copacabana.
GORDINI 66 - Verde, estado de
nôvo, a qualqure prova. Fac. c|
2 000. Sajdo até 18 m. Troeo.
R. 24 de Maio 19, fundos. Tel.
28-7512 - São Fco. Xavier.
GORDINI 62 - Novinho, equi-
pado, 2 400. Troco, financio, ur
nente — Sao Francisco Xavier
884-f.
GORDINI 63 - 100% de máqui

e lataria. Perfeito estado de
conservação. Entrada desde CrS
1 500 e o saldo cm 10, 15, 20,
25 e 30 meses. Av. Almirante
Barroso, 91-A - 42-6138.

GORDINI 66 - Equipado. Novi-
nho, Cr$ 2 000. Mecnnica zero.
Saldo até 15 meses. Barata Ri-
beiro, 147.
GORDINI 66 — Passa-se contra-
to. Entrada 1.500.000. Saldo a
combinar. Tel. 42-1064.
GORDINI 62/63. impecável cs-
tado geral. Vendo, troco, finan-

Paim Pamplona, 700 — Ja-
core. Tel. 49-7852.

GORDINI 63, bordeaux, excelen-
te est. qualquer prova, a vis-
ta, troco e fac. c[ 1100 ent. s.

m. R. 24 Maio, 316. Telefone
48-2701.
GORDINI 64 excelente est. a
qualquer prova, equip., a vista,
troco e fac. c] 1 600 ent. s. 18
m. R. 24 Maio, 316 - 48-2701.

DAUPHINE 63 - Excelente. Ven-
nica de 7 lugares, toda refor- Se' ,V°" « facilita. R. Conde de
mada. Tratar no ponto do táxi
de Parada de Lucas. Particular.
DODGE 5Í - Utility, mecânica,'
6 cilindros, em bom estado —

1 800 000 só à vista - Rua Ben-
to Cardoso, 141 — Penha Cir-
cular.
DKW VEMAGUET 57 - Motor
nôvo, mec. 100%, pneus novos,
rádio, 1 600 è v. Fac. Rua Pe-
dro Lessa, 35, guardador Pedro.

CHEVROLET 53 - Mecânico, pin-
tura, estofamento, motor, tudo
novo. Vende-se à vista. Rui Li-
cínio Cardoso n.0 276. Tratar c
Manuel Filho.
CITROEN IT-19 1960 estado ex
cepcional só vendo para crer.
2 500 mil, saldo a prazo. Bara
ta Ribeiro, 197.
CHEVROLET 51 - Vende-se equi
pado mecSnico, 4 portas, unico
dono 3 000 perfeilo. Praia de
Botafogo 48 apto. 34 com ppr-
teiro.

AERO 65 — Particular
vende. Pouquíssimo ro-
dado. 5 marchas, estado
ótimo. Troco e facilito.
Ver na Rua República do
Líbano, 61-A. Tratar pelo
tel. 43-3968. (B
AERO WILLYS 64 - Estofamento
couro, cinza-grafite, rádio auto-
mático, única dona, todo revisa-
do. 4 750. Rua Otávio Correia,
233, tel. 26-9035.
AERO WILLYS 62, equipado, cs-
tofamento couro, radio, otimo
estado geral. NCr$ 3 500,00. Tel.
26-8214. Facilito,
AERO WILLYS 67 - Zero km,
vendo ou troco urgente por carro
de menor valor. Tel. 36-5937.
AERO WILLYS 64 - Superequi-
pado, único tdono, impecível. R.
Siq. Campos, 244. Tel.: 37-2141
financiado.
AUTOS - Preços i vista Hillman
51, CrS 450 000; Chevrolet 42,
CrS 800 000; Plymouth 48, CrS
550 000. R. Josí Dcmingues, 157,
Encantado - Tel.: 28-7036.
AUTOMÓVEL X DINHEIRO - Re-
solvemcs em 48 horas seu pro-
blema de dinheiro. Rua Imperatriz
Leopoldina, 8, s| 1 404. - Tel.:
52-2060, R. 70 - Silveira.
AERO WILLYS 1964 e 1962, c/
17 mil km autênticos, equipado.
Unico dono. Treco e fac. R. Con-
de Bonfim, 577-A. Tel. 58-3822.
AERO WILLYS 65, 5 marchas, ult.
serie, 2 cores. 18 000 km, supe-
requipado, nunca bateu, est. ex*
cepcional. A vista ou troco menor
valor. Felipe Camarão, 138 —
Tel.: 48-0962.
BONSUCESSO - Alugo res. c/ 3
quartos, iala, 2 varandas, na Rua
Pacheco Jordão, 88. Aluguel CrS
230. Tratar na Rua do Carmo
n.o 27-A, loia. Tels.: 22-1850 e
32-1774. Ver domingo das 9 ès
11 horas.
BEL-AIR 58 - Troco ou facilito
cem 2 500 000 de entrada. Ver e
tratar na Av. Suburbana, 9 991-A

B — Cascadura. «

AERO 02 — Equip., factl, troco,
sem batida. Av. Brás d* Pina
n.e 274, após 10 horas.

BUICK 56, conversível especial.
Vendo melhor eferta, preço base
CrS 2 500 000. Av. Copacabana,
314-508. Tel. 36-5682.
BORGWARD IZABELA 55, ótimo
estado geral. Facilito c/ 700 —
Aceito troca. Av, Suburbana,
9 942 - Cascadura.

I

CHEVROLET 42, otimo carro. -
Vendo, CrS 1 600 000 à vista.
Ver . Iratar Eslr. Rio—Petrópo-
lis km 14,5, Posto S. Cristóvão
~- Sr. Francisco.
CADILLAC CoupSr-De, Vijlê -'1956
2 cones estado de 0 km, segun-
do dono, carro de trato. Ven-
do Av. Suburbana 10 033. Cas-
cadura, particular vende. N. B.
Favor so vir quem qutzer carro
bom. Tratar Sr._AntonÍo.
CARRO X TERRENO -"Troca-se
por carro um lote 425 m2 em
Brisa Alar pertinho da estação t
estrada de rodaqem. Tratar Rua
Ceriba, 130, P. Miguel.
CHEVROLET 56 - Otimo estado
— Vende-se pela melhor oferta.
Tel. 34-4687.
CHEVROLET 50 - Mecânico, 6
cilindros, 4 portas, estado im-
pecávol, 1 900 000 só à vista.
Rua Bento Cardoso, 141 — Pe-
nha Circular.
CHEVROLET 57 - Hidramático,
em perfeito estado. Tratar na
Praia do Flamengo, 382 — Cj
porteiro. 

DAUPHINE 61 - Azul
Jamaica, motor 100% —
Carroçaria necessita al-
guns reparos, somente à
vista e urgente. NCr$
1 200,00. Ver na R. Ca
pitão Salomão, 30.
DKW compro de particular pago
hoje urg. para meu uso. Tele-
fone 38-3816. Sr. Michel,
DAUPHINE - 1960. Estado nôvo.
Vendo ou troco ou facilito par-
te. R. João Pinheiro. 325 c.
2. Est. Piedade.

Bonfim, 426.
DKW 1963, Vemaguet. Rarissimo
est. de conservação, equipada
Unico dono. Troco e fac. R. C
de Bonfim, 577-A. Tel.: 58-3822.

EMPLACAMENTO na praça: vrs.it.
a Nova Texas* em Copacabana, na
Av. Atlântica, esq. da Rua Dial-
ma Ulrich, ou na Tijuca, na Rua
Conde de Benfim, 40, e adquira
o seu Belcar nôvo, ccmpletamen-
te emplacado e erm taximetro,
pren to para trabalhar; pagando
até em 24 meses ou no plano
de financiamento que lhe convier,
Aceita-se também treca.

DODGE 1952 Utility radio esta-
do nova vendo ou troco. Rua
Silvana 163. Est. de Piedade.
DODGE 49-4 porlas. NCrS ..
700,00. Qualquer prova. Aceito
troca, fac. rest. R. 5. Fco. Xa-
vier n. 628. *
DAUPHINE 60 - Lataria, pintu-
ra, mecânica impecável (não tem
ferrugem). Ver na Rua Siqueira
Campos, 95, com o Sr. Luís, das
7 às 18 horas.
DKW 66 - Belcar 15000 km.
Transfiro contrato 3 000. Restante
12 meses, Sr. Genesio — Pátio
M. Guerra ~- Garagem.
DAUPHINE 1963 - De particular.
Equipado, ótimo estado do ccn-
servação. Vendo melhor oferta.
Rua Antônio Portela n. 81 — Né-
lio.

EMPLACAMENTO na praça, Ve
mag 67. Visite a Nova Texas
em Copacabana, na Av. Atlânti
ca, esq. da Rua Djalma Ulrich,
ou na Tijuca, na Rua Conde de
Bonfim, 40, e adquira o seu Bel-
car nôvo, completamente empla-
cado e com taximetro, pronto
para trabalhar, pagando até em
24 meses, ou no plano de finan^
ciamento que lhe convier. Acei-
ta-se também troca. Texas.
ESPETACULARES LINHAS AERO.
DINÂMICAS APRESENTA O VE
MAG 67. V. S. pede v.r . ad.
quirir na Av. Atlântica «squina
da R. Djalma Ulrich, no Posto 5
am Copacabana, até às 10 horas
da noit.. Tel. 47-7203. TEXAS
FORD TAUNUS 58 - 17 m, esta-
do impecável e un* Ford Cônsul
52, baratissimo 1 300. — Luiz
Gama, 18, Maracanã — Djalma.
FORD ANGLIA 48 - Pintura no-
va, maquina retificada. Facilito
c/ 400. Aceito troca. Av. Subur-
bana, 9 942 - Cascadura.
FORD TAUNUS 51 - Pintura no-
va, todo 100%. Aceito troca e
facilito c/ 400 - Av. Suburba-
na, 9 942 - Cascadura.

DAUPHINE 62 - Olimo estado.
Fac. d 800. Saldo ati 18_m. R
24 de Maio 19, fundos, tel. .,
28-7512 - São Fco. Xavier.
DKW Belcar 1958, nova, pneus
novos, Cr$ 2 250,00. R. Dois de
Maio, 584. Tel. 29-1738.
DKW 54, Belcar, CrJ 2 200, c/
radio etc. Mecânica a toda pro-
va, sem batida. Saldo atç 15 me-
ses. Barata Ribeiro, 147.
DKW alemão 64 tipo esporte,
lindo, mecânico a toda prova.
Aceita-se troca e facilita-se. Te-
lefone 25-8651.

COMPRO seu carro sem aborre-
cê-lo. _ Vejo no horário de sua
preferencia • pago hoje em di-
nheiro. Tol. 38-3891.
COMPRE SEM DEMORA pelo me-
nor preço, R. Ccnde Bonfim 40
grande variedade de nacionais
e estranegiros, desde 500 mil —
Saldo a ventade do cliente. R.
Conde de Bonfim 40.
CADILLAC Cupê, c| rádio,
pneus nevos, pintura marfim
preto, máquina hidramático, esta-
do de novos, financio. Av. Su-
burbana, 7 765. Tel.: 49-2274
Waldir.
CHEVROLET 51 - Pronio para
trabalhar. Todo nôvo. Vendo ho-
ie. A vista. Rua Cadete Polônia,
542 — Sampaio.
CHEVROLET 50-2 portas -
Power Glide, rádio, bom de
máquina e transmissão — CrS
1 700 - Rua Elvira Machado, 15

Botafogo.
CHEVROLET 57 - Vendo ótimo
carro, hidramático, seis cilindros,
nôvo de tudo, a qualquer prova.
Bom preço. R. Silvino Montene-
gro, 62.
CHRYSLER ano 53, 4 portas, ven-
do ao primeiro que chegar. Fac,
cem 500, ótimo preço à vista.
Ver Av. Ataulfo de Paiva, 1 015.
CHEVROLET 1966 - Vendo ca-
mionete passeio, equipada, esta-
do de nova, facilito parte om
10 meses — Rua Leopoldina Rô-
go. 1Q-A — Magazin Farege,

DKW Vemaguet 63 motor 64 es-
tado de novo radio, 1 850 mil,
saldo a prazo. Barata Ribeiro,
197.
DAUPHINE 62/63. Impecável es-
tado geral. Vendo, troco, finan-
cio. Paim Pamplona, 700 — Ja-
caré. Tel. 49-7852.
DKW Vemaguet 59, 62, 63, ie-
dan 63 — Impecável estado ge-
ral. Vendo, troco, financio. Paim
Pamplona, 700 - Jacarí. Tel.
49-7852.
DAUPHINE 61, otimo est. t qual-
quer prova à vista, troco e fac.
c! 900 ent. s. 18 rr,. R. 24 Maio,
316 - 4B-2701.
DKW Vemaguet 63. Vende-se,
otimo estado, motor novo. Ent.
de 2,5 milhões, saldo a combi-
nar. Dr. Edmundo 22-5523.
DODGE UTILITY" 52 - Mecânica
das pequenas, à toda prova, ven-
do, troco, facilito. Av. Suburba-
na, 10 087 — Posto Texaco.
DKW 59 - Vemaguete, lôda pa-
ra 62, toda prova, geral. Vendo,
troco, facilito — Cerqueira Dal-
tro, 82 — Posto em Cascadura.
DKW 62 VEMAGUETE - Equipa-
da, ótimo estado geral. Vendo,
troco, facilito — Cerqueira Dal-
tro, 82 — Posto em Cascadura.
DAUPHINE 61 - Em eslado de
nôvo, à vista 1 700 mil — Tel.
457886.
DKW VEMAGUETE 59-0 mais
nôvo da Guanabara, todo trans-
fermado pj 65, uma Jóia. Aceito
troca e facilito saldo. Av. Subur-
bana. 9 942 — Cascadura*

FORD 46, cupê, ótimo estado.
Istaria, forração, pintura, mecâ-
nica, tudo 100%. Facilito. Rua
Uruguai, 248 - 38-5128.
FORD F-350 - Em eslado de nô-
vo, pouco rodado. Ver à Rua Me-
deiros Pássaro. 28 — Tijuca —
Tel. 38-0621.
FORD TAUNUS 55 - 4 cilindros,
capas, rádio, financio com 800
mil e 120 mil mensais. Rua Piauí,
375-B.

GORDINI 63 - Superequipado o
mais nôvo do Rio. Facilito. Rua
Cerqueira Daltro, 82 — P. gaso-
lina — Cascadura.
GORDINI 64 - Grafite, .quina,
do, étimo fitado, mecânica 100%
— Treco, facilito. R. 24 d» Maio,
154 - 48-0987.
GÕRD1HI 64, tipo 1093, otlmo e
equipado. Treco cu vendo à vis-
ta cu a prazo, cem 1 300 mil.
Rua das laranjeiras, 466.
GORDINI 66 — Com apenas 500
km rodados. Sinal 2 000 000,
saldo pela Caixa 100 000 men-
sais, cinza-madrugada. R. Tonele-
res, 366, cem o porteiro. Tele-
f.-ne 43-1991 - Paulo.
GORDINI 1965, azul, estado ex-
ce!enfe. Vendo ,trcco, facilito -
R. S. Fco. Xavier, 398. Telefo-
ne: 28-3776.

EEP Candango 4. Excepcional es-
tado. Vendo somente à vista —
Cr$ 2 400. Tratar segunda-feira,
Iel.: 57-0172 - Sr. Hilton.
JIPE - Aero Willys - Vende-se
1964, última série, tração nas
quatro rodai, em ótimo estado.
Ver e tratar à Rua Assunção n.°
86, Botafogo, com Sr. Amaral.
JEEPaWILLYS 1962, completamen-
le nôvo. Vendo urgente pela me-
Ihor oferta. — Av. Guilherme
Maxwell, 445 — Bonsucesso.
JEEP WILLYS 62, em otimo esta-
do de conservação. Vendo Cr$
NCrS 2 800,00. R. Vaz de Tole-
do, 715 — Eng. Novo

100%, estof. e pneus novos. 700
mil de entrada. Rua 24 de Maio
n.o 411, fundos.
MERCEDES BENZ 220-S, 59, for-
rado couro, radio Becker, freio
hídrevacuo, placa milhar. De um
dono desde zero. Estado impe-
cavei. Facilito. Aceito troca, R.
Bolivar, 125. Tel.: 37-9588.
MERCURY 50 - Pnous novos, etc.
vondo urgente à vista 700 mil.
Rua Piauí, 375-B.
MG — P.-ira uma der es que apro-
ciam carro esporte — Acabado
do chegar, sedan, 4 portas. Te-
\tf°_l'_______ts~.
MERCEDES Tw71l|61 - lindai
Tratar Rua Teotónio Regadas, 25!
27 — Srj Sidney.

JK 62 — Pérola, forrado napa
preta, rádio de teclas, toca-fita'téreo, 

pneus novos, bateria no-
issima, tranca de direção. NCrS

6 500. Troco c/ dif. è vista. Rua
Sousa Lima, 27.9.
JEEP 57 e 51, Willys e L. R.,
ótimo estado. R, Sousa Barros,
15 - Eng. Nôvo - 1 750 e 950
à vista. Aceito troca e oferta.
JAGUAR 49 - 250 000 (duzen.
tos 0 cinqüenta). No estado, 4
cilindros, preto. R. da Glória 318
ap. 402. Tel.: 42-3556. Aceito
troca.
JEEP WILLYS 62 - 980 000, me-
cânica, pint. etc, noves. Saldo a
comb. Troco. Rua São Francisco
Xavier, 342 — Maracanã.
JAGUAR 48 - Conversível -
Carango legal, mora. Vende-se
barato. Ver na Rua Conde Leo
poldina 439, com o Sr. Antônio.
JEEP LAND ROVER, otimo esta-
do, mecânica 100%. Pneus novos,
Facilito com Cr$ 800. Telefone
27-2521.
KOMBI — Compro sem aborrece-
Io. Vej» no horário de sua pro-
ferência e pago hoje em dinhei-
ro. - T.l. 30-3891.
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 a
vista. Standard cu luxo, telefone
22-4229 cu 32-5397 (comprando de
particular).
KOMBI — Compro urgente de 57
• 67 qualquer estado pago à vis-
ta T.l. 49-8)32 - Sr. Santos, na
hora de tua preferência.
KOMBI luxo 62
dido Mendes, 53

vista 3 600.

Vendo Can-
Tel. 32-6688,

MERLtUES-BENZ 230-S _ Nõvo^
azul, direção hidráulica, motor
baixa compressão, rádio Beker,
antena automática, assento se-
parado, pneus originais, banda
branca, tapete especial. Exposição:
Leblon Motor S/A. Tel. 37-5719.
MERCEDES-BENZ 220-S - 19o5~
Azul, ar condicionado original,
equipado. Exposição: Leblon Mo-
tor S.A. - Tel. 37-5719.
MERCURY 48 - De praça, táxi
Capelinha, equipada, máquina
retificada, somente à vista —
NCrS 1 800,00, não aceito ofer-
ia. Ver no ponto da Praça do
Carmo, com Tutuca — Tel. . .
30-0858.

MERCEDES 
"BENS~23Ò

"S", equip., 66-0 km
— Av. Atlântica, 1588.
MERCURY 58-4 p„ sic, rããlft-
simo, tudo original, hidr. garant.,
dir. hidr., Power Brake, ótimo
estado, urgente, vendo, ac. cf.
ou troco p| menor. Tcl. 34-6641,
com Umberto.

MUSTANG 66 - O km,
branco e azul —• Av.
Atlântica, 1588.
MERCÊDES" 220-S,~lno 1963, côr
golo, estofamento couro, bancos
separados ,rádio Boclcer. Perfeita
consarva.ão cam todos impôs-
tes pagos, Av. Atlântica, 1 536-B.
MERCEDES BENZ 65, 220-S, esla-
do de novo, c/ 27 000 km, com
vitrola estéreo de fita. Carro
para pessea de fino trato. Aceito
troca. Estudo facilidade. R. Bo-
livar, 125-A - Tol.: 37-9533.
MERCURY 58, 4 p., estado d»
nova. Preço para revender, ur-
gente 2 580 4 vista — R. Dr.
Satamini, 161-B - Tel. 48-3493.
MERCURY, 51, vendo, mecânico,
cupê, ótimo estado. Ver e tratar
Rua Aires Saldanha, 127, ep. 103
— Preço 1 100.
MERCURY _ 47, cupê, todo refor-
mado, a toda prova. Vendo, troco
e fac. Av. Suburbana, 10 087 —
Posto Texaco.
MERCEDES BENZ 1961, «rríniT
220-S. rádio otc, vendn ou tro*
co. Barata Ribeiro, 236.
OLDSMOBILE^ 64, F-85, cupê, hi-
dramático, rádio, pneus neves,
estofamento rie fábrica. 100% nô-
vo. Carro para pessoa exigente.
Ver heje o dia todo. Av. En-
genheiro Richard, 21, ap. Ó04.

GORDINI 62, CrS 2 200, Gordi
ni 64, CrS 3 100, e um 65 Cr!
3 400, todos cm bom estado -
Barão do Mesquita, 125.
GORDINI 1963 - Rádio, estofa-
mento a couro, excelente estado,
à vista, 2 650. Av. Heitor Boi-
trão, 57, ap. 301 - Tel. 48-7183
GORDINI 1964, equipado, exce
lente estado. Vendo, troco e fa
cilito. — Rua Conde de Bonfim
n.c 41-A.

GORDINI II, 66, superequipado.
pouco rodado, estado de nôvo.
Troco e f.-¦cilito. Rua Conde di
Bonfim, 577-B - Tel. 5B-6769.

GORDINI 1964 - Cinza-grafite,
ótimo est., vendo A vista — Cr$
2 870 000 — Tratar com o guai
dador Waldir no parque de es-
tacionamento do Fórum — Rua
D. Manuel.
GORDINI 64 - Todo 100%, úni
co dono. Aceito troca Dauphine,
Facilito saldo. Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura.
GORDINI 63, ótimo estado, me-
cânica 100%. -Aceito treca CÍ-
troen ou Dauphine, Facilito saldo.
Av. Suburbana, 9 942

GORDINI 65, rádio, pintura 100
por cento. Aceito troca Dauphim
ou Simca. Facilito saldo '— Av
Suburbana, 9 942 — Cascadura.

FORD 46 — 4 portas, riquíssimo
estado geral. Vendo, troco, faci-
lito — Cerqueira Daltro, 82
Posto em Cascadura.
FORD PREFECT 50, otimo estado
350 ent. 80 mil p. m. R. Ana
Neri, 662, c/ 17, ap. 101, s/ tel.
FIAT 1951 - Mod. 1500, nova -
350 mil. «ntr. . 100 p/ mês. Av.
Suburbana, 10 002, 3.J andar, sa-
Ia 305 — Cascadura.
FAÇO CASAMENTO ci carra Mer-
c.d.i Bem, 1962 - 1205,' »ul-
marinho. Tal.: 22-49BS — Luís
Carlos.
FISSORE dez. 64, vendo ou tro-
co nacional," menor valor. Tel.:
36-6041.
FORD 39 freio a oleo, 4 portas,
mudança na direção, pneus no-
vos, 850 mil. m. oferta. Rua
Silva Xavier, 90 L. da Abolição.
FORD 49 - Bom estado, rádio
original, pneus novos, 2 portas.
Rua São Cristóvão, 784 — Tcl.
34-8741.
FABRICAÇÃO VEMAG 67 para a
praça, a longo prazo, sem fia-
dor, completamente emplacados e
com taximetro. Tratar na Av.
Atlântica, esq. da Rua Dialma
Ulrich, Posto 5, e na Rua Conde
de Bonfim, 40. Vendas por in-
termédio da Nova Texas.
FISSORI 64 — Superequipado, es-
tado excepcional. Vendo à vista,
estudo troca menor valor — Tel.
Tel. 29-6323 - Jair.
FORD 929 - Vendo o mais bem
onservado, passeio, 4 portas.

Freio a óleo, para desocupar lu-
gar - CrJ 1 000 000 - Con-
dessa Belmont, 261 — Engenho
Novo.
FISSORE 66, nôvo, 7 000 km,
vendo 8 miihõe?. Ver Rua Bu-
Ihô.t Carvalho, 373 — Giras.m.

GORDINI 62/63 - Vendo em_ óti
mo estado, equipado, com rádio,
quatro pneus novos e seguro até
Junho, pela melhor oferta aci-
ma de NCrS 2 300. Tratar à Rua
Cardoso de Morais, 235. - Tel.:
30-7698 — Luiz Augusto.

GORDINI 1965, ótimo «stado,
pouco rodado, superequipado. —
Vendo financio 15 meses. Siqueí-
ra Campos, 23-A - 36-3435.
GORDINI 64, equípadissimo, úni-
co dono, pouco rodado. Vendo

2 entrada. R. do Matoso, 202
Tel.: 54-1316.

KOMBI - Compro 1 do parti-
cular pj uso da firma. Pago à
vista. T.l. 40-7132 - Urgonte.
KOMBI £6 — Com motorista, pa-
ra passeio a Caxambu, São Lcu<
renço, Cambuquira, Aparecida do
Norte, Cabo Frio etc. — Tratar
com o Sr. Buono, tol. 43-2330
KOMBI 67 - 52 HP, 0 km, i
vista 7 7O0, ou 4 500, de ent.
mais 15 x 400, R. Babaçu, 11
201 — Praia da Bica - Ilha -
Ac. troca - Tel. 96-1156 - (06).
KOMBI STAh/OARD 66 - Em
bom estado. Rua Prefeito Olim-
pio de Melo, 1735 — Servaulo.
KARMANN-GHIA 65-66 todo equi
pado, novíssimo. Rua Felix da
Cunha 32 apto. 304. Tijuca.
KOMBI - Vendo, 60, 61, 62, po-
Ia melhor oferta, juntas ou sepa-
radas. Rua Campos da Paz, 114.
— Rio Ccmorido.

OLDSMOBILE 67 - F-85"Cutlass" c| ar cond. 4
e 2 portas. Inf. telefone
37-7666.
OLDSMOBILE. 60, mod. 88-4
p., equip., doe. 100% — Exce-
tento. Vendo, troca e facilita —
R. Condo Bonfim, 426,
OLDSMOBILE 54 - Cupê, óíimo
estado gera!, 2 700. Ver c( por-
teiro. Rua Ministro Viveiros Cas-
Iro, 156.

OLDSMOBILE 60 - Dir.
hidráulica, f. ar, hidra-
mático, ar condicionado.
Aceito troca. Praia do
Flamengo, 2 — Telefone
25-4118. _
OLDSMOBILE 60 -TIDinamic88~^

„„„., ,„ , — Nôvo, tudo cem per cento, vi-
KOMBI 1961, de_ luxo. Preço: .. dro ray-ban, tipo Impala, dire.
3 200, ultima serie, estado ge- çSo hidráulica. Vonde-s. urgont.

Dli-a Pnraíra tin _•».!_ I_ /-.'l*..-. __. _!_. ral uma beleza. Rua Pereira dc
Siqueira n. 79 — Tijuca.
KOMBI 61 — Sincr., luxo, napa
nunca bateu. Vendo, financio.
Rua Itapiru 1 209, hor. comercial.
Álvaro.
KARMANN-GHIA 66 - À vista
NCrS 7 900 ou financiado em 10
meses. Lavradio, 206-B. — Tel.:
42-0201.
KOMBI STD. 60, sincr., tranca,
máq., pint. 100%. Vendo ur-
gente. Ver Mercado das Flores,
boxe 41. Tel. 52-9911.
KARMANM-SHIA 64 - V.rmo-
lho, todo equipado, ótimo esta-
do. Ver • tratar Rui do Senado,
50 - T.l. 52-8607.
KARMANN-GHIA 1960 todo ale-
mão, estado excepcional radio,
tranca 2 200 míl saldo a prazo.
Barata_ Ribeiro, 197.
KOMBIS — Aluga-se com motorls
ta para pequenos fretes — Via
gens o excursões — Telefone: ...
524938 - Ernesto.

GORDINI 66 - 7 000 km. Equi
pado. Troco e financ.. Real Gran
deza, 193, loja 1. Alé 20 horas
GORDINI 64 — Novíssimo. Unico
dono. Pouco rodado, côr azul
crepúculo — estofamento luxo
pneus novos. Tel. 26-8214. Finan-
cio.
GORDINI 66. Unico dono, pouco
rodado, garantido, equipado, lin-
do carro. Troco. Financio. Tel.
26-8214.
GORDINI 65, superequipado. —
Troco e finaneio. Real Grandeza,
193, loia 1. Aberta alé 20 horas.
GORDINI 64, em ótimo estado.
Vendo c/ 1 100 entr. e 190 men-
sais. Machado Coelho, 91 — Es-
tácio.

GORDINI 62, excepcional estado,
equipado. Vendo com 950 000 e
15 x 180. Traiar tel. 32-1514 -
Sr. Hermann.

GORDINI 1963 s 1962, ambas
equipados, estado de nevos. Tro*
co e facilito parte. R. Conde de
Bonfim, 577-A - Tcl. 58-3822.
HILLMAN 52 - Em ótimo esta-
do, 750 mil, urgente, ao 1.° que
vier. Preciso dinheiro. R. Sena-
dor Bernardo Monteiro, 220. Tel.
28-4711.
HENRY JÚNIOR 54, c/ rádio, óti-
mo estado, urgente. 1 150 000 —
Rua 24 de Maio, 325.
HENRY JÚNIOR 52 - Otimo es-
tado. Base: 1 000 . 10x100 mil.
Aceito troca. Ver na Av. Demo-
craticos, 533. Tel.: 30-3575.
ITAMARATI 1966, vermelho-me-
tálico. 48-2095. Venceslau.

KOMBI 59 — De luxo, modifica-
da 63, ótimo geral. Sr. Juvenil
- 57-3660, só de 9 is 12 horas.
KAISER 50 — 4 pts., novíssima
tudo 100%, 450 mil, saldo a
combinar. Rua Cerqueira Daltro,
82 — P. gasolina — Cascadura.
KOMBI 62 - Ótimo eslado, 2 950.
Aceito oferta. R. Silveira Mar-
tins, 132, ap. 508. Tel. 25-5879
— João.

podendo facilitar parte do paga-
mento. Tels, 22-5700 . 22-5731.
Rua Senador Dantas, 19, tala 205
— Cine lan áh.
OLDSMOBILE 52, 88, 4 portas,
hidramático, pela melhor oferta.
Praça Vereador Rocha Leão, 42.
Telefone 57-7865.

OLDSMOBILE 64 - F-85
— "Cutlass" c| ar cond.
Inf. tel. 37-7666.
OLDSMOBILE 56 - Coupé, ar re.
frigerado. Aceito troca, fac. rest.
R. S. Fco. Xavier n. 628.
OPEL KAPITAN 52 - Vende-se
motor 100% radio, estado geral
bom. Bnsc 1 500. Tcl. 26-2764.
OLDSMOBILE 53 e 47 - Ford
36, Packard 52 — R. Sousa Bar-
ros, 15 — Eng. Nôvo — 950 —
650 — 550 e 750, troco < aceito
oferta.

OLDSMOBILE 67 -
Cutllas — Supreme, su-
perequip. — Av. Atlân-
tica, 1588.

KOMBI 63 — Estado de nova,
equipada, uso particular, k vista
3 880 mil. Tel.: 46-0475.
KOMBI 66 - Última série, c|
7000 km originais. Facilito ou
aceito troca. R. do Bispo, 47
Garagem.
KOMBI 66 — Standard, único do
no, estado zero. Vendo à vis*
ta, facilito ou troco. Ver R. d
Matoso, 202 - Tel.: 54-1316.
KARMANN-GHIA 64 - C/ radio
teclas, capa, volante esperte. Só
uma dona. Urgente. Tel. 47-99Ó1,
D. Magdalena. — Troco.
KOMBI 63, part., std., ótima,
estado 100%. Vendo ou troco
sedan. Rua Açapuva, 197,
KOMBI 63 — Maquina nova -
100% de lataria. Pequena onira'
da e o saldo a longo prazo -
Auto-Prazo — Conde de Bon-
fim, 645-B - 38-1135 e 38-2291
KARMANN-GHIA 62. Equipado.
Estado de 0 Vm. Vendo, troco e
financio até 15 me*es. Real Gran*
deza, 238-B - 26-9992.
KARMAN-GHIA 63, c| capas na-
pa, rádio vol.lalav. esp. r. t|
larga cremadas inclusive tarnbo-
res p| bjbranca novos, p. único.
5 100 vi vista f. milha - José
Higino, 3731406 - Tiiuca.

OLDSMOBILE 1956 (88) - Ver-
de-Teresopolis, pintura como de
fabrica, hidramático, direção hi-
draulica, radio, ar frio e quenta,
tudo funcionando 100%. Pode le-
var mecânico para ver. Vende-se
urgente - 31-0891.
PLYMOUTH 63 - Vendo, meca-
nico, ó cil., 4 pnrtas, pneus no-
vos, estofamento de fabrica, car-
ro 100% novo. Para pessoa exi-
gente. Ver hoje o dia todo. Rua
teodoro da Silva, 419-A. Troco
por carro de mener valor.

PONTIAC 55 - Vendo cm cti-
mo estado, 4 portas, mecânica
100%, radio, estofo de fabrica.
Apenas 1 300 OOO de entr.. prest.
do 200 000. Troco, Rua Teodoro
da Silva, 4I9-A:

PACKARD 48 — Conversível, me.
cânico, capota boa, pintura nova,
máquina perfeita, licença 66167.
- 850000 - 37-6778.
PACKARD 48, mecânico, pinlura,
estefamento e máquina 100% —
Rádio original, bateria e pneus
novos. Placa GB, milhar — Rua
do Catele, 247.

PLYMOUTH 53, mecânico, 4 por-
tas, ó cil., pintura recente, pneus
noves, máq. óleo 30 (não gasta),
rádio original, vidros Ray-Ban
etc. Carro bem tratado. Seu ie-
gundo dono. Bcm Pastor, 212 —
Tiiuca
PICK-UP Chevrolet, Ford ou Dod-
ge, disponho telefone Centro pa*
ra troca, base NCrS 2 200,00. -
43-6087.

\>'
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PEUGEOT 50, ótimo estado, la- SIMCA Rallyc E-pecial Tufão 64
taria, íorração, pintura, mecâni; si queimada, equipado, pequena
ca tudo 100%. Facilito. R. Uru- entrada e lonsjo ¦-¦¦¦••-

guai 248 38-5128.
PICK-UP CHEVROLET 54 - Ven-
de-se. Rua Lemos de Brito. 185.
Tel.: 29-9020 - Quintino.
PONTIAC 51 - Otimo, 4 por-
Ias, pneus b.b., jyrgohte; 690 mil.
S. Francisco Xavier, 884-F.
PEUGEOT 51 - Vendo. 1 200,.
Av. Arapogi, 512, Brás de Pina
- Edelberto - 30-4457.
PLACA — Vcndc-se de inscrição
de licença particular de automó-
vel, na Guanabara, com n.° 65-14.
Tratar diretamente, Scizinio. Av.
Amaral Peixoto, 327, ap. 112
— Niterói.
PONTIAC 57 - MecSnlco, b. b.
rádio, etc. Vondo urgente à vis
Ia. 2.BQ0 - Rua Piauí, 375-B.
PREFECT 1949 - Único dono
250 mil enlrada o 100 p/mês.
Av. Suburbana, 10.002 — 3.°
-ndar — Sala 305 — Cascadura.
PÍCK-UP CHEVROLET 59 - Toda
reformada. Vendo à vista. Preço
único NCr$ 3 250. Av. Suburba
na, 10 087 — Posto Texaco.
PEUGEOT 53, otimo est. 800 ent.
S0 mil p. m. R. Ana Neri, óó2,

17, ap. 101,'s/ tol
PREFECT 52 - Pneus p. choquei,
lant. Irazeira tudo Volks. maq.
pint. tudo 100%. Motivo via-
gem. Ver e tratar Av. Epitácio
Pessoa 1234. Lagoa,

%?:"•¦!¦

p:': : '

Aceita-se troca
lefone 25-8651.
boa 116. Calele.

financiamento.
facilita-se. le-

Rua Bento Lis

SIMCA Rallyc Especial Tufão 65
conservadissimo, equipado,
mais linda cor. Aceita-se Iroca
e facilita-se. Tel. 25-8651. Re-
di S. A.

TAXI CHEVROLET 51, mec. 100%
— Av. Suburbana, 8 883, Piedade."TAXIS 

Volks 62, última série, ò
vista. Ver dns 12 às 15 horas.
Praça da Bandeira 109 — Gale-
ria, com Alan.
TÃxTChevrolet 51, novíssimo. —
Vende-se, financia-se. Rua Tenen-
te Possolo, -.9, Antônio. Telefone
52-2547.

SIMCA TUFÃO 64 - Ex-
celente. Cr$ 3 980. Hoje.
R. Mar. Mascarenhas de
Morais, 89 — Porteiro.
SIMCA Rallye Especial-' 66, motor
Tufão, vermelho ticiano, equipa*
do. Aceita-se troca
tel. 25-8651. Redi
Benlo Lisboa, 116.

facilita-se
A. Rua

STANDARD VANGUARD furgão.
Vendo. R. Barão de Ubá, 62.

SIMCA 61 — Em ótimo estado
de conservação, um só dono, c|
rádio, pneus banda branca, tudo
original. Ver no pátio. Av. Ni-
lo Peçanha 151 com o guarda-
dor. Preço 2 800.
SKODA 1951, com 4 portas -
Enlr. 500. Av. 28 de Setembro,
191-B. - Alfaiate.
SIMCA Chambord 61 maquina
Tufão caixa nova, suspensão re*
formada particular. Rua Antônio
Vargas, 158-F. Piedade.

TAXI - Vendo Chevrolet 1941,
taximetro Capelinha, ótimo. Rua
Orestes, 13, «p. 202 - Santo
Cristo.

PLYMOUTH 1951, particular, 4
portas, 1 870, e Mercury 46, por
I 270. Rua Pereira de Siqueira,
79.- Tijuca.
PICK-UP Ford 46 maquina Stan-
dard feita ha 5 meses pintura e
pneus novos NCr$ 1 200. Rua
17 de Fevereiro, 176-A. Raul —
Bonsucesso. ¦
PÍCK-UP — Necessito de uma
boa de 62 a 65. Tenho otimo
Chevrolet passeio 57 para troca.
Rua Silvino Montenegro, 62.

SIMCA Esplanada 1967
— Temos'várias cores pj
pronta entrega. À vista
ou financiado. — Telefo-
ne 48-4787.
SIMCA JANGADA 1963 equipada
como nova, aceito troca. R. Ma-
rechal Trompowsky, -45 — Tel.
38-1788.

PICK-UP Chevrolet 1951 - Em
•stado de novo, máquina retifi-
cada e pintura nova — CrS ...
2 500 000. Rua Camarista Méier,
572 - Telefone 49-0589.

SIMCA 61 — Chambord, equipada
em bom estado - 2 500 000, só

lista. Rua Bento Cardoso, 141
Penha Circular. '.

PLYMOUTH 48 - Mecânico, par-
ticular, 4 portas. Vende-se ou
troca-se por caminhão. Ru3 Hen-
rique Valadares, 57-A — Borra-
cheiro. .
PICK-UP FORD 49. F-1,2 500 000
vende-se. Rua da América, 176
— Santo Cristo.
PEUGEOT 404 - Vende.se 1961,
telefonar 46-5411 — horário es-
critório, das 9 às 12h e 14 às
18h.
PEUGEOT SUPERLUXO 1965 -
Vondo. Tralar no tel. 27-0010,
com o Sr. Michel, das 8 às 11
horas ou das 20 às 21 horas.
'PEUGEOT 54 - Vende-se. Está
ísom de tudo. Rua -Humaitá;- 23 V.
RURAL WILLYS 64 - Vendo-se,
•m ótimo estado, único dono à
vista NCrS 4 000 - Tpl.j 29-5446
¦— Maria Teresa.
RENAULT 1093 - 65, motor
pintura novos. Vendo ent. 2 000
mais 10 x 260. Tel. 27-2521.
RURAL WILLYS 64 - Vende-se
com motor novo. Tratar Rua Ta-
deu Kosciusko, 22-A, esquina
Rua do Resende.
RURAL luxo 65 — Superequipa-
da. Vendo com 2 800 à vista c
15 de 279. Delsul. Rua Fran.
cisco Otaviano, 41. Telefone:
27.6656;
RURAL — Compro sem aborrece-
lo. Vejo no horário de sua pre-
ferência • pago hoj* em dinhei-
ro. - Tel. 38-3891.
RURAL 62 — . x 2, nova mesmo
um só dono, nunca bateu. Vendo
ou troco por pick-up. Correia Du-
tra, 29 - Tel. 45-8603. 
RURAL 4x2 1964 descafbonizada
único dono, pneus, bateria 1o-
da nova. com tranca, ptsca-ptsca.
somente à vista. Vendo — lei.
25-0420.
ROVER 1953, todo original, tudo
funciona. Preço: 1 230, na gara.
cem. Rua Pereira de Siqueira n.
79. - Tijuca.
RURAL 64, 4x2, CrS 2 200,
Seminovo, mecânica tinindo,
equipado. Saldo até 15 meses*—
Barata Ribeiro, 147.
RURAL 65. Impecável estado ge
ral. Vendo, Iroco, financio. Paim
Pamplona, 700 — Jacaré. Telefo*
ne 49-7852."RURAL 

1965, ultima serie de uma
tração, luxo, estado de novo ge-
ral, vende-se ou troca-se pela
melhor eferta. Ver Rua São Cie-
mente, 92. ,Tel.. 26-7191.

STUDEBAKER conversível, ano
1950 champion mecânico, 6 CÍ-
lindros. Vende-se o mais bejnt-
to. e enxuto do Rio, côr vinho,
capota preta, preço 1 500 cru-
zeiros novos ou 2 000 financia-
dos — Sr. Manoel Rua Lemos de
Brito, 658 — Quintino.

SIMCA CHAMBORD Emi-
sul 1967 — Temos várias
cores para pronta entre-
ga. Ã visía ou financia
do. Tel. 48-4787.

TAXI Volkswagen alemão, ven-
do só à vista, NCr$ 4 500. Rua
Ipuera, 556 — Acari, com Sr.
Jares Pacheco. _______
TAXI GORDINI 64 - Troco « fi-
nane, Real Grandeza, 193, loia 1
Aberta alé 20 horas. 
TAXI VOLKSWAGEN 63, vendo,
CrS 4 500. Troco e facilito. Tel.
52-3110 e 52-0009. Praça Repu-
blica, 52, Sr. Fernando.
TAXIS - Chevrolet 50, 2 550 000
cruzeiros; Chevrolet 41, 1 650 000
cruzeiros. Troco e fac. — Rua
Miguel Ângelo, 436.

TAXI — Compro carro de praça.
Qualquer marca, mesmo parado.
Pagamento à vista. Tratar telefo-
ne 23-1183.

TÁXI - Volks 64 - Capelinha,
2 meses na praça, vendo só à
vista, Cr$ 6 500 000. Ver hoie
até 12 hs.' Rua Camerino, 89 --
Aceito Iroca carro particular na
cional. .
TAXI VOlKSWAGEN 62 e 64, óti
mo estado, superequipado, único
dono, financiado. R. Siq. Cam-
pos, 244 - Tel.! 37-2141. _
TÁXI VOLKSWAGEN U - Vendo
todo equipado, mecânica a toda
prova. Rua Barata Ribeiro, 391-A.
Tel.: 37-4873 - Eugênio..
TAXI DAUPHINE - Capelinha etc,
Vendo ou troco. Tel.: 37-1150.
TÁXI DKW 60, 3.» sincronizado,
capelinha, caguete, máquina
garantia, enxuto, só à vista
4 600, urgente. Ver na Rua Ge.
neral Argolo, 224 - Sr. Chico.

TAXI CHEVROLET 49 e 1952, a
prazo-ou à visla. Rua do Mato-
so. n.° 126, garagem. Ferdinando
ou Rissa.

VOLKS 64 - Vende-se 34 000 km
com rádio. — Arnaldo 2á-60ó't. -
Rua Assunção, 326, galpão 3.
VENDE-SE urgente Volks 65, vi-
nho, equipado, 26 km h vista.
Rua Marquês de Abranles, 197,
Loja Itaguaí. De 5.a alé sábado
de 9 às 16 horas. __
VENDE-SE Oldsmobile 55 - Rua
dos Inválidos, 123.
VOLKSWAGEN 1966 - único do.
no, 10 COO km, todo equip. 5 800,
còr clara. Sr. Raul 32-6737 -
52-8982.
VOLKSWAGEN 67-0 km - Pé-
rola, vendo grande financiamen-
to, 46 HP emplacado nome com-
prador — Augusto 34-4797.
VOLKSWAGEN - Escritório nô.
vo, vendo ou troco por carro —
54-0115.
VOLKSWAGEN 60 - Olimo es-
tado — Rua Pereira Nunes, 279.
VOLKSWAGEN 66, 65, 64, várias
cores, superequipados. Troco e fa-
cilito. Rua Conde de Bonfim,
577-B - Tel. 58-6769.
VOLKSWAGEN 1964, vermelho-
vinho, supernovo equipado, capas
napa, rádio Telespark, nunca ba-
teu. Bom mesmo. Tel. 54-3017.
VOLKSWAGEN 61, sincro, estado
de novo. Vendo. Ver após as 14
horas, na Rua Galileu, 12, Maria
da Grara.
VOLKSWAGEN 64, cerâmica, su-
pérequipado, mecânica a qual-
quer prova, à vista. Troco e fac.
c/ 2 250 entr., s. 18 m. R. 24
de Maio, 316 - 48-2701.;
VOLKSWAGEN 61, última série,
equipado, excelente estado. Rua
Barão de Mesquita, 174-A.
VOLKSWAGEN 1962, 3.» série,
estado de novo, equip. Rádio, ca-
pas e tranca. Vendo ou Iroco
menor valor. Rua Barão de Mes-
quila, 129.
VOLKSWAGEN 1963, superequi-
pado, azul pastel — Excelente es-
tado, à visla, CrS 3 850 - Av.
Heitor Beltrão, 57, ap. 301 -
Tel. 48-7183.
VOLKSWAGEN 63 e 65, supe-
requipado, vendo, trcco, facilito
a-longo prazo. Av. 28 de Selem-
bro, 229-A. Tel. 48-4624.

TÁXI VOLKS 62 - Perfeito es-
tado, equipado, mec. Auto Mo-
dêlo. NCrS 5 400 à vista. -
Albano, 42, Jacarepagua. — Tel.:
92-0001.

VOLKSWAGEN 61 - 3." série
novo, equip., particular vende
com 2 500 e 12 x 200 ou troco
por Rural. Tel. 28-2507.

TAXI Chtvrolet 52. Vendo. Rua
Ferreira Leite, 614 - Abolição —
Tel.: 49-3197.

VOLKSWAGEN 61, c| rádio ce-
ramica, ótimo estado pl bons
etc. 3 200 à vista, Iroco José
Higino, 3731305. Tiiuca. - Saens
Pena.

SIMCA RALLY Especial 1965
Dourada, a mais bem conser-
vada do Rio. Mecânica e lata-
ria 100%. NCrS 3.800,00 de en.
trada e NCr$ 370,00 mensais. —
Aceitamos troca. Ver e Iratar na
Av. Calógeras 23 (Casteio) Cas-
sio Munir Veículos.

VOLKS 1966, mod. 1967, ótimo
•stado. Preço excepcional. Rua
Barata Ríb.iro, 232 ap. 703. Til.
57-8050, João Cunha.
VOLKSWAGEN 1966, 1965 e 1961

Tcdos equipados, ult. serie,
est. de novos. Troco e fac. R. C.
de Bonfim, 577-A. T-l.: 58-3822.

SIMCA — Compro pagamento a
visla 1964 ou 1963 tel. 22-4229
ou 32-5397 (comprando tle pitrtf»
tular). .

SIMCA TUFÃO 1964 -
Em bom estado, à vista
ou financiado. Telefone
48-4787.

VOLKSWAGEN 54 - Todo transf.
p/ 65 — Reforma de tudo. Está
c/, 2 400 km, tudo novo, supe-
requipado. À vista ou facilito.
Rua Felipe Camarão, 138 — Ma-
racanã.
VOLKSWAGEN 64 - Ult. serie,
equipado, um só dono, exe. est.
Entr. de CrS 2 200, rest. a longo
prazo. Rua São Francisco Xa-
vier, 30-A.

SIMCA CHAMBORD 60, 61 e 62 -
980 000, quase novas, equips. -
Saldo a comb. Troco. Rua São
Francisco Xavier, 342 — Maracanã.

VOLKSWAGEN 61 - Único dono,
ult.. serie, excelente estado. Entr.
de Cr$ 1 700, rest. a longo prj.
zo. R. São Francisco Xavier, 30-A.

Equipado,

SÍMCA — Compro sem aborrece-
Io. Vejo uo horário di íua pri-
ferência • pago hoj» em dinhei*
ro. - Tel. 38-3891. 
SIMCA TUFÃO 66 - Côr verde 2
tons, lindo, um só dono. Aceita-
se troca e facilita-se. Tel. 25-8651.
SIMCA 64/65 - Particular ven-
de em bom eslado, equipado,
pouco rodado, à vista 4 400 mil.
Tel.: 46-0475.
SIMCA 63 - Balaio, .rádio etc.
3 3CO mil. Av. Suburbana, 2 422.
Tel.: 30-7063.
TÁXI VOLKSWAGEN - Compro,
pago à vista. Av. Prado Júnior,
317 - 57-8705.
TAXI Volkswagen - Vendo 62,
todo novo, rádio etc... à vista
NCr$ 6.200,00. Estuda-se -finan-

ciamento. Rua Tadeu Kosciusko,
15, portaria c| Sr. Daniel. Esta
Rua Começa na Rua do Resen-
de 169 
TAXI - Vende-se de Í941 mu-
nido de Capelinha, por NCrS
1 500,00. Ver e iratar na Rua
AracóÍB 152. Braz de Pina.

RURAL 62 - Equipado, toda pro-
va geral, 1 diferencial. Vendo,
Iroco, facilito — Cerqueira Dal-
tro, 82 — Posto em Cascadura.

RAMBLER 57 - Vendo em óti-
mo estado, todo original de fá-
brica, ar condicionado, rádio,
pneus novos, bancos fazem ca-
ma, mecânica 100%. Apenas Cr$
2 000 000 de entr., prest. de 250
mil. Trcco. Rua Teodoro da Sil
va, 419-A.
RURAL 1965, luxo, 1 diferencial,
superequip., duas lindas cores, es-
tado de zero km. Único dono.
Vendo. R. Cabuçu, 116, Lins —
49-5880 ou 29-7701.
RURAL 1967, luxo, 5 mil km
4x2. Verde e pérola. Vendo,
fac, ou troco carro passeio. Rua
Cabuçu, 116 — Lins. Adelino.
RUP.AL._62 —- Ótima conservação.
Vendo ou troco por Volks, Cr$
3 100 — Rua Torres Homem,
1 154 - Tel. 58-7105.

TAXI e placa — Vendo. Faço
a permuta. Tenho desp. oficial.
Rua Emflio de Meneses, 301
Piedade, Soares.
TAXI — Qualquer marca, rodan-
do ou parado. Compro, Pago na
hora. Rua Emí lio de Meneses,
301 — Piedade. Soares.
TÁXI AÉRÕ 63 - O" melhor da
Guanabara, equipado p| casamen-
to. Ponto da Praça do Carmo,
Heitor. Troco 65. Particular.

VOLKSWAGEN 1966 - Vinho,
superequipado, estado excelente.
Vendo, troco, facilito. R. S. Fco.
Xavier, 398. Tel. 2B-377Ó.

VOLKSWAGEN 59
excelente estado. Entr. de Cr$

J-00, rest. a longo prazo.
São Francisco Xavier, 30-A.
VENDE-SE Aero Willys 64 - 5
pneus novos, c| 34 mil quilôme-
tros. Tratar à Rua Senhor dos
Passos, 287 ou pelo telefone
43-5498. .

VOLKSWAGEN 1963 - Supere-

Suipado, 
ótimo estado — Ven-

o, Iroco, facilito. — R. S. Fco.
Xavier, 398 - Tel. 28-3776.

VOLKSWAGEN 1961 - Supere-
quipado. Estado excelente, ven-
do, troco, facilito. R. S. Fco. Xa-
vier, 398. Tel.: 28-3776.
VOLKSWAGEN 66 - Cereia, es-
tado do 0 km, 2.» serie. À vista
ou troco VW menor valor. Tele-
fone 23-6359 [9 às 12 h).
VOLKSWAGEN 64 - Otimo esta-
do geral. Cerâmica. Vendo, tro-
co e financio até 15 meses. Real
Grandeza, 238-B - 26-9992.
VOLKSWAGEN 63 - Superequi-
pado. Eslado realmente de 0 km.
Vendo, troco e financio alé 15
meses. 

' 
Real Grandeza, 238-B —

26-9992.
VOLVO 1952 - Modelo 444. Es-
tado realmente de O km. Vendo,
financio até 15 meses a combi-
nar. Real Grandeza, 238-B — Te-
lefone 26-9992.
VOLVO 60, superVsporte. tipo R.
1 900. Estada de novo. Aceito

, , ,_. ,r v . troca e facilito. Rua das Laran-
VOLKS 65 - Todo equipado, co- ,,.; 466 _ Tei . À5.3M7
mo novo, vendo ou troco por
mais novo ou Karmann-Ghia, vol-
to diferença à vista. Tel, 23-0764,
até 12 horas — Augusto.
VOLKSWAGEN 61, sincronizado,
superequipado, excepcional esta-
do, facilito. Barão Mesquita, 218

38-3545.
VOLKSWAGEN 63, ótimo estado,
todo equipado, troco, facilito. —
Rua Barão de Mesquita, 218. —
Tel.: 38-3545.
VOLKSWAGEN 62, sinal 1 800,
resto longo prazo. Rádio Capas.
Av. Mem de Sá, 14-A. (Junto Rua
do Passeio) - 22-4229.
VOLKSWAGEN 65164, sinal 2 000
resto longo prazo. Rádio, capas.
Av. Mem de Sá, 14-A. Junto
R. do Passeio). 22-4229.
VOLKS 66, à vista, ótimo, bran-
co, com ¦ rádio, capar etc. Tele-
fone 54-1242.
VOLKSWAGEN Ó6|65, sinal 2 500
resto a longo prazo. Rádio, ca-
pas. Av. Mem da Sá, 14-A, (junto
Rua do Passeio). 22-4229.
VOLKS 65 - Troco ou facilito
Ver e tratar na Av. Suburbana,
9 991-A e B — Cascadura.

TAXI Volks. 62. cm ótimo esta.
do, motor novo c/ garantia, fi-
nancio com 3 000 mil — Rua
General Urquiza, 242, ap. 305.
fel. 26-2091 - Jóia.

VOLKS 62 - Troco ou facilito.
Ver e tratar na Av. Suburbana,
9 991-A e B — Cascadura.

TAXI CHEVROLET 51 - Vende-se
impecável, motivo outro nego.
cio. Rua Leite de Abreu, 25, TI-
jucá. Borracheiro. _____________

VOLKS 60 - Troco ou facilito
_/ 1 500 000 de enfrada. Ver e
tratar na Av. Suburbana, 9 991-A

1 — Cascadura.

TAXI Volks 66, vendo, ent. 4 000
mais 26 x 380. Tel. 27-2521. Vál-
ter.

KARMANN GHIA 64, 3.a serie,
equipado, bom eslado de con-
servação, a qualquer prova, ven-
de-se ou troca-se por sedan. Tra-
tar cnm o Sr. Gilbetro, na Rua
Alcindo Guanabara, 24, s/ 806,
de 11 às 17h30m.

TAXI Chevrolet 48 — Superequi-
pado, estado impecável. Vende-

e ou troca-se por carro de me-
nor valor, negócio só a vista.
Rua Bento Cardoso, 141 — Pe-
nha Circular. \

RURAL 62 - Vendo 4x4 em bom
estado geral, NCrS 3 mil. Troco
Jangada ou Aero 65 ou carro
americano, mecânico 60 em dian*
te. Volto parcelas mensais. — Tel.
23-9380 - R. 37 - Dr. Murilo,
somente de 12 òs 14.
RURAL 2x4, mod. 64, seminova.
CrS 2 000 à vista, saldo 12x350
mil. - Tel.: 26-3270.
ROVER 53 - Vendo em ótimo
estado, lindo carro. Todo equi
pado, Incl. rádio. lnf. 58-6323,
SIMCA 63, sincronizada, toda no- va. Base 3 350. Av. Edson Pas.
sos, 87-A - Tel. 38-6823, Euclides.
SKODA OCTAV1A 59 - Vendo-
se, lanternagem e pintura novas,
capa de napa, parte mecânica
boa. Rua Bambina, 164, loja E,
Tel. 46.9669.
STUDEBAKER 51, 6 cil., mec, ót
mo. 1 100 000 à vista ou 600
mil entr., rest. 10 x 80. R. 24
de Maio, 325.
SlMCÀ TUFÃO 65, superequipa
do, pneus novos, mecânica i
qualquer prova, à vista.. Troco e
fac. c/ 3 000 entr., s. 18 m. R,
24 de Maio, 316 - 48-2701.

TAXI - Vende-se Chevrolet 51
Táxi Capelinha — Preço NCr$

2 500,00. Ver e tratar na Av,
Brás de Pina, 2 358 — Fernan-
do.
TAXI — Aceito para trocar em
2 terrenos bem situados, perto
da praia de Mauá — Tratar lei.
32.9957 - Vitalino.

serie,
Tel,

TAXI GORDINI 66 - -2a.
Av. Suburbana, 7 240 -
49-6400 - Sr. Valdemar._
TÁXI - VoTks'"ó4 passã-se
contrato com NCrS 4 200. Ver
Posto Jardim do Méier, com
Nelson das 17.30 és 19 horas.

VOLKSWAGEN 63, em excepcio-
nal conservação. Vendo c/ 2 100
ent. e 220 mensais. Machado Coe-
lho, 91 - Estácio.
VOlKSWAGEN 1966, cinza-prata,
com tranca, rádio 3 faixas, te-
cias, capas napa preta, calhas de
cristal, porta-bagsgem, cromados
etc. 11000 km. Única dona, com
revisões. Está como zero km.
Vendo 5 800 ou melhor oferta.
Sta. A. Flora - 27-3339. Av. Epi
tácio Pessoa, 664 — 101. Ipa
nema.
VOLKSWAGEN, alemão, mod. p/
62, ótimo estado, 100%, motor.
Troco c fac. c/ 1 200. R. Miguel
Ângelo, 436.

VOLKSWAGEN 65 - Vendo e fa
cilito. Ver e tratar na Rua Conde
Baeptndi, 34 — Tratar c/ porteiro.

Vendo e fa*
Ver

VOLKSWAGEN 65
cilito. Excelente estado
tratar Av.N. 5• CpPacabana,1434.
VOLKSWAGEN - Vendo, cor pe
rola, 1966. Ent. NCrS 4 000 t
20 x 180. Av. 13 de Maio, 23,
sala 607. Tcl.: 42-5924.
VOLKSWAGEN - Compro d. 53
a 67. Pago à vista as melhoras
preços — Tal. 49-1357 — Jorge,
da 9 às 21h, diàriamanta.
VOLKSWAGEN 63, equipado p/66

Radio, capas, tranca, cremados, j
mecânica 100%. Raul Barroso, 31
— Lms._
VOLKSWAGEN 66 - S.mi-z.ros,
equipados, ótimos preços até pa-
ra ravandar (verda-azul bordeaux)

Barão ala Mesquita, 183 (es-
quina).
VOlKSWAGEN 1961 - 3a. si-
ria (li, sincronixada). Vando rá-
dio, capas, faróis da milha, mt-
cánica a toda prova, urgenta —
Rui Dr. Satamini, 136-E.
VOLKSWAGEN 196S - Particular
vanda superequipado, pouco ro-
dado, cor vinho, urqonta — Rua
Cond» do Boníim, 539, ip, 403.
VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62,
63, 64 e 65, todos 100% de ma-
quina a lataria. Perfeito estado
de conservação. Pequena entrada
e o saldo a longo prazo. Auto-
Prazo. R. Conde de Bonfim, 645-B
- Tels.: 38-1135 e 38-2291.
VOlKSWAGEN 60, 61, 62, 03,
64 e 65 — Lindos carros, entra-
das desde Cr$ 1 500 c o saldo
em 10, 15, 20, 25 e 30 meses.
Av. Almirante Barroso, 91-A —
Tel.: 42-6138.
VOLKSWAGEN 62, c/ 39 mil km,
de um só dono. Entr. 2 200,
mais 10 de 235 • troco. R. La-
ranjeiras, 122-A - 25-3953.
VENDE-SE Dauphine. Tel. 26-8972
— com o Sr, Rocha.
VOLKSWAGEN 63 - Vendo à
vista ou financ. Tratar Augusto
Severo, 292-A. Tel.: 52-8484.

VOLKS. 54, teto escamoteável,
vidros rayban. Troco e financ. —
Real Grandeza, 193, loia 1. Até
20 horas.

VOLKSWAGEN - Compro 1 de
particular, p| uso próprio. Pago
a dinheiro, ém s| domicílio —
Tel. 48-7132 - Urgente.

VOLKSWAGEN 62, alemão, 40
HP, radio alemão, tranca, pintu-
ra nova. Financio — 26-8214.

TAXI CHEVROLET 49, mec, fac.
c/ 1 500; taxi Gordini 64, .fac.
c/ 2 500. Rua Haddock Lobo n.
66, Sr. Cruz ou Tuninho.

VOLKSWAGEN ano 1066, parti
cular vende, equipado com ra-
dio, melhor oferta. Ver na Av.
Rainha Elizabeth, 653, com por.
ferro.

TAXI E PLACA - Vendo livre
e desembaraçada. Av. 28 de Se-
tembro n. 191-B. — Alfaiate.
TAXI VEMAG 1961 - Ver R u a
19 de Fevereiro, 45, Botafogo.
Sr. Walkirid. Facilitado em 15
meses ou pelos telefones 43-7522
- 43-8513.

VOLKS 61, sincronizado, c.
dio, 3 250. R. da Passagem n.°
78-A.

TAXI GORDINI 64, CrS 2 500.
Motor na garantia, cx. mud., no-
va, lataria perfeita. Saldo até 15
meses. Barata Ribeiro, 147.

SIMCA 62 - Vendo, troco por
car. menor, toda c-nxuta, não lem
fer. máq. na garantia, único do-
no, ótimo preço à vista. — Rua
Humboldt, 181 — Bonsucesso cj
Moacyr.
SIMCA TUFÃO 1964, Rallye -
Vendo em excepcional estado. Av.
N. S. Copacabana, 1434.

TAXI Volkswagen 61, sincroniza-
do. Todo equipado, pronto para
rodar, CrS 4 850 000 à vista. -
Rua Constante Ramos, 131, ap.
810 — Copacabana, das 7 às 12
horas.

SIMCA 1963 - Excelente auto.
movei, nunca bateu. Vendo ur-
gente. Av. Atlântica, 928, ap. 810
— Leme.
SOMENTE hojo das 13 às 19 ho.
ras - Vendo DKW BELCAR 39 i
vista — Tratar Rua Marques de
Abrantes, 17111102.
STUDEBAKER 51-4 portas,
pneus novos, boa aparência, óti-
mo funcionamento,, preço j 200,
pode ser visto Marechal Cantuá*
ria, 30 - Tel.: 46.6507.

SIMCA 62 — Ótima con-
servação. Cr$ 2 690. R.
Barata Ribeiro, 207J302
— D. Lúcia.
SKODA 1964-4 portas, mec,
documantos Embaixada, base -
4 950. Tratar - 36-2359.

TAXI Chevrolet 49 vendo hoie.
m.' oferta. Av. Pres. Vargas, n.°
2 683.

TAXI GORDINI 65 - Pneus no
vos, taxi, cap. novo. Facilito com
3.000 • 250 mensal. Rua Piauí,-75-B.

TAXI VOLKS 61, últ. série, bi
gorrilho, tranca, capas napa, pin-
tura et motor novos, táxi Cape
linha, à vista ou a prezo, pres*
tações de 275 mil. Rua Mayrink
Veiea, 11, sala 302.

VOLKSWAGEN 62 e 63 - CrS
1 490 000 várias cores, novíssi-
mos. Saldo a comb. Troco — Rua
São Francisco Xavier, 342 — Ma-
racanã.

VOLKS. 63 — 3 650 ao primeiro
que chegar, Rua Engenio Hussak,
22, ap.'201, Laranjeiras.

VOLKSWAGEN 61
Equipado, ótimo. — Gr$
2 950. R. Barata Ribeiro,
207|302. Hoje.
VOLKS 63 - À vista 3 850. Óti-
mo estado. Tels.: 43-7945; 23-0201
— • José.
VOLKS 63 - Vende-se em oti.
mo eslado. Tel. 23-7171, Ramal
895 — Dr. Joaquim.
VOLKS 65, pouco uso, supere
quipado, radio, capas, etc. Troco
e financio. Tel. 22-9073. Av.
Mem de SS, 173.
VOLKSWAGEN 1961, 1963, 1964.
1965. Carros impecáveis. Os mais
novos do Rio. Equipados. Entra-
da a partir de 2 000, saldo em
16 meses, R. Riachuelo, 33, tel
22-7036.
VOLKS 61, conservado, 3 050.ou
troco m/ valor. Av. Brasil, 17778
- Padaria. Tel. 91-1134.

TAXI Capelinha Ford 54 - Ref.
c| bat., 4 pneus novos, vendo
ou troco pi part. Mot. viagem.
R. Cabuçu, 305 — Lins. '¦'

TAXI Volks. 62 - Vendo em
otimo estado, à vista ou aceito
troca. Ver c/ guardador Mara-
nhão no Aeroporto S. Dumont,
até 15 horas, todos os dias.
TAXIS — Compro carro praça,
qualquer est., marca ou ano. —
Compro e vendo taximetro e pia-
cas. Rua Taborari, 845-E, B. Pina

VENDA sou carro sam aborreci-
mantos. Vejo no horário da sua
preferencia • pago hoja am di*
nheiro. - Tel. 38-3891. x

VOLKSWAGEN - Compro sem
aborreça-lo. Vaio no horirio da
sua, preferência • pago hoi* om
dinheiro. - Tel. 38-3891.
VOLVO 51 - 790 000 quase novo
equip., para 54 — Saldo a comb.
Troco — Rus São Francisco Xa-
vier, 342 — Maracanã. .
VOLKSWAGEN 64 - Estado de
novo. Preciso vender. Ver po de-
pósito de banana. Rua Paula Ma*
tos, 6, esquina de Frei Caneca.

67 - VOLKSWAGEN, 46 HP, 0 km.
66 — VOLKSWAGEN, excepcionalmente novo.
65 - VOLKSWAGEN, várias cores
65 - KOMBI, nova, conv 10.000 km.
65 - AERO WILLYS, 2 cores, couro
65 _ AERO WILLYS, equip., novo, 4 marchas
64 - VOLKSWAGEN, diversas cores
64 — GORDINI, ótimo estndo
63 - VOLKSWAGEN, várias cores
63 - RURAL WILLYS, 4x2, nova
63 - KHARMAN-GHIAf excepcional eslado
62 - VOLKSWAGEN, diversas cores

Vendemos com grande facilidade de pagamento
aceitamos troca.-

Rua Conde Bonfim, 190 — 204. Tel. 28-1610.

êfuUcu

PONTO DE PARTIDA PARA ÜM BOM NEGÓCIO

66 - ITAMARATY, estado de novo 4.000
66-AERO WILLYS, estado de novo 3.500
66 —BELCAR, estado'de novo  3.000
65-AERO WILLYS, excepcional .. 3.000
65 —GORDINI, ótimo estado  2.000
65-VOLKSWAGEN, ótimo estado . 2.500
64 - SIMCA JANGADA, excepcional 2.200
64 - VEMAGUET, impecável  2.000
64 — GORDINI, com rádio  1.800
63 - GORDINI, todo revisado  1.500
63-AERO WILLYS, ótimo estado . 2.000
63 - SIMCA, ótimo estado  1.500

PAGUE O RESTANTE A LONGO PRAZO

Aceitamos seu carro usado como parte
do pagamento.

Rua São Francisco Xavier, 189
Tels. 48-0616 e 34-8338

Av. Princesa Isabel, 481 -Tel. 57-0113. (P

MATRIZ:
R, do Riochuelo, 132

Fundos tel. 22-2188

(ftomenqo)
Proia do Flamengo, 300-A

tcl. 45.-058 4
(Copocobonoj
R. Barato Ribeiro, 105-A

tcl. 36*1003
[Tijuco)
R. Mon_ e Barro., 748

tcl. 34*7479
(Aeroporto)
Aeroporto S. Dumont

tel. 22*3002

ALUGUE
um Volks, Simca
ou Kombi
paia passeio,
ou negócios.

»_ _-_i-._*v

f$mfe
LOCADORA DE
AUTOMÓVEIS
"STAR" LTDA.
INFORMAÇÕES:
tcl. 22-2979

-JSFZACAP
QUALIDADE ALIADA A GARANTIA

1967 - VOlKSWAGEN - 46 HP
1967 - DKW BELCAR - Verde mor
1965 - IMPALA SS. V-8 - Hidra. _l ar cond.
1965 - DKW VEMAGUET - Motor 0 km
1965 - VOLKSWAGEN - Grená e outro prata
1965 - VOLKSWAGEN - Vermelho - Teto solar
1964 - VOLKSWAGEN - Ótimo estado
1963 - DAUPHINE - Azul claro, c/rádio
1962 - VOLKSWAGEN - Equipado
1961 - VOlKSWAGEN - Equipado

COMPRAMOS, TROCAMOS, FINANCIAMOS
Rua General Polidoro, 81.

Telefones: 46-3586 - 46-0831.
Av. Atlântica, 1 536 — Telefone: 36-1323

(P

VEMAGUET 66 - ótimo estado
conservação, vendo à vista com
13 000 km rodados. —Telefone!
26-6529.

COMUNICADO

PROCAR S/A — Indústria e Comércio
comunica aos seus clientes e amigos que,
apesar de ter sido atingida por um incên-
dio, que somente não alcançou maiores pro-
porções devido à pronta ação dos bravos
homens que compõem o nosso valoroso Cor-
po de Bombeiros, continuará funcionando
normalmente sem interrupção de seus ser-
viços.

Agradecemos de público a todos aquê-
les que, de. imediato, prestaram sua ajuda.

PROCAR S/A
Indústria e Comércio

Rua Cáceres, Al - Tels.: 29-6292, 29-1640
e 49-3036

(P

VOLKSWAGEN 1963, 1965, 1966
Vários superequipados, troco

ou facilito com entrada a partir
de CrS 2 000 e saldo a combinar
R. Conde de Bonfim 66-A. Tel,
34-9909.
VOLKSWAGEN 1964 - 3a. série,
estado de novo, pouco uso —
Único, dono, equipado. Vendo ou
troco menor valor — Barão de
Mesquita, 129.
VOLKS 64/65, único dono, equip,
nâvo, 2 500 e 14 de 250. Av.
Copacabana, 245, ap, 605 -
57.2746.

SIMCA 63. Impecável estado ge-
ral. Vendo, troco, financio. Paim
Pamplona, 700 — Jacaré. Telefo-
ne 49-7852.

TAXI GORDINI 62 - Vendo à
vista. — Bartolomeu Mitre, 930,
casa 5.

STUDEBAKER 51, Champion no-
vissímo tedo ref. 750 ent. 80
mil p/m R. • Ana Neri, 662, c/
17 ap. 101 st tel.

SKODA 61 - Otávio,
único dono, ótimo. Praia
Flamengo, 2 — Telefone
25-4118.
SIMCA 64 cm estado novo, ven*
do por 4 milhões. Tel. 57-7357
Felipe, Troco.. v

VOLKS 61, sincronizado, mec
100%, equipadíssimo, NCrS 3 200
— Troco carro americano — Faci-
lito. Av. Suburbana, 8 973, bar.
VOLKS 60, novo de tudo. AceiTõ
troca Gordini ou Dauphine. Fa-
cÜíto laldo — Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura. 
VOLKS 61, primeira stncronirada,
mecânica nova. Uma jóia. Aceito
troca Gordini. Facilito ssldo, Av.
Suburbana, 9 942.
VENDE-SE Volks 61, motor, pin-
tura e caixa nova, melhor oferta.
Financio. Rui Paula Freitas, 19,
ep. 710.

VOLKS 66, único dono, equip.,
novo, como 0 km, vinho, 3 500
e 13 de 300. ¦ Av. Copacabana,
245, ap. 605 - 57-2746.

TAUNUS 12m 52, máquina e
pintura novas com rádio. Ven-
do — Ver Rua Pinto Figueiredo,
26 — Lanchonete. Fernando.
TAXI.GORDINI 63164, Capelinha,
pouco tempo na prnra, pneus no*
vos. Barão de Mesc.uita, 125.
TAXI - Volks 63, equipado -
qualquer prova, CrS 3 500 entra-
da e 15 prest. CrS 330. Rua De-
embarrjador lidro, 6, ap. 601
- P. Saer.7 Pen?.

TAXIS DKW 66 e 67. Vendem-se
à vista ou financiado, aceito
VolVs 61 ou 62 como parte pa-
gamento - Rua Conde Baependi,
70/ 201.

VOLKS 63, saldo em out., impe-
cável, perfeito de ludo, nunca
bateu, capas napa,- bagagito, ela-
vahca Porsch, pneus novos. Trazer
mecânico, à vista 4 100. — Tele-
fone 42-4715, depois das 12 h.

VOLKSWAGEN 1967 - 0 km, 46
HP, 2a. série, modelo 1 300, ver.
melho, forração preta, concessio-
nário Rio. Todas as garantias de
fábrica. Vendo ou troco menor
valor. Barão de Mesquita 12^
VOLKS 66, completo em fins de
setembro, apenas 6 COO km reais.
Ver na Rua Santo Cristo 151 com
0 Sr. Américo,
VOLKSWAGEN - Vendo eno 

"ÜÕ

bco. pérola, base 2 800. Tratar

VW 65 equipado, nzul atlântico VEMAGUET 62 — Motor novo.
loi. 36-6598. Ruo Domingos Fer-1Facilito. Tel. 57-4585.

© VEÍCULOS © ESPORTES E EMBARCAÇÕES

reira 242-B. Fundo=.
VENDE.SE carros 

"táxi 
- DKW e

Volks. Ver e (ratar na Run Bu-
lhões Marcial, 36 — lucas, GB -
Tel. 30-1941.

. VOLKSWAGEN 64 CnrrcT de

VENDE-SE um Volkswagen em
excepcional estado, ano 1965 —
Telefonar à tarde para 29-6287.
VOLKSWAGEN - Vendo ano 63.
particular, superequipado c] rá-
dio 2 faixas, alto-falantes, azul.
pastel, porf. funcionamento • os-
tado. Ver R. Sta. Clara n.° 105
ci porleiro Almiro. Tratar 22-3057,
VOLKSWAGEN 63 - Otimo ei
tado — R. Sousa Barras, 15 —
Eng. Novo, 3 950 à vista, acei*
to oferta e troco.
VOLKSWAGEN 66 - Modelo 67,
4 000 km rodados, com todas as
garantias superequipado, côr gre-
ná. Vende-se ou troca-se por car-
ro de menor valor. Negócio só à
vista — Rua Bento Cardoso, 141
— Penha Circular.
VOLKSWAGEN 60 e outro 62.
equipado, estado impecável —
Vende-se ou troca-se por carro
de menor valor, negócio só à
vista — Rua Bento Cardoso, Ml
— Penha Circular.

Av. Brás de Pina, 2155 Irai.
VOLKSWAGEN 63 - Modificado
p/ 65, superequipado, estado de
novo, vendo facilitado até 20
meses. Haddock Lôbo, 123-A —
Casa de flores — luiz.

VENDO Chevrolet 54 - Perua
pela melhor oferta — Tratar pôs- — 49-1205
to Texaco. Largo de Vicente de VOLKSWAGÊTTCarvalho. .

VOLKSWAGEN 66 - Único dono.i
Vendo, ent. 3 600,00, saldo 23
meses, psrticular — Tel, 43-5691

Carlos.

VENDO Chevrolel camionete 50,
pela melhor oferta. Tratar no
posto Texaco Largo de Vicente
Carvalho. •

66 — Vende-se.
Ver na Rua Barão do Flamengo,
23, na caragem. Tratar na Rua
do lavra-Jio, 180-A.

VOLKSV/AGEN - Compro de
particular p! próprio uso, de 61
a 63 — Gcdofrodo — Tel. ...
48-9645.

VOLKSWAGEN 63, excepcional
est., equipadíssimo, rádio, napa
etc, mec. 100%, vendo barato,
recebi novo. Rua Castro Barljio-
sa, 72, Sr. Alcides (parte da
manhã)..

VOLKSWAGEN 63 - Superequi-
pado, radio, dois alto-falantes,
reforço de pára-choque, capas,
farol de milhas etc. 4 000 000
só a vista ou troca-se por car-
ro de menor valor — Rua Bento
Cardoso, 141 — Penha Circular.
VOLKSWAGEN 66 - Com 10 mil
km. Vendo grená, capa, rádio, 5
pneus banda branca, reforço pa-
ra-choquo. Cr$ 5 800 — R. Tôr-
res Homem, 1 154/101 - Tel.
58-7105.

VOLKSWAGEN 60 - Todo equi-
pado, rádio, 100% de mecânica
etc. urgente, 2 900 mil. Rua Be-
lisário Pena n.° 514. Penha, Sr.
Mário.
VOLKSWAGEN - Vende-se 

"ano

64, em perfeito estado, côr cre-
me. Rua das Palmeiras 20,n Bo-
tafogo. Prego 4 300.
VOLKS 1960 - Transf. p/ 62,
superequipado, vendo ou troco
contra 1964. Diferença a com-
binar. Rua Ministro Viveiros de
Castro, 15-D — Copac. ¦

VOLKSWAGEN 64 - EquipBdo
com capas, tranca etc., ótimo es-
tado, novo — 42 000 km au-
tênticos — Rua Guilherme Veloso
n.° 71 — Jacarepagua — Tels.
CETEL 92-1164 - JPA. 886.
VOlKSWAGEN 54 Vendo,
transformado 65, rádio, capas e
laterais de napa — R. Honório,
331 - Tel. 29-2829.
VOLKSWAGEN - Vendo 66 -
Ia. série, côr pérola, equipado
Rua José Bonifácio, 273 — Todos
os Santos.
VOLKSWAGEN 65 x 66 -. Com-
pro à vista, pago hoje, não ser-
ve carro de revendedor — Tel.
29-4869 - Dr. Carlos.
VOLKSWAGEN 1965 - Vende-se
em perfeito estado equipado,
pouco rodado - Tel. 29-4869 -
Dr. Carlos. Urgente. Só à vista

vipjuvm
MELHOR GARANTIA «MELHOR PREÇO

MELHOR PRAZO

1963 — Aero Willys, côr cinza névoa, espetacular, com
rádio.

1965 — Gordini, côr azul, ótimo estado.

1965 — Aero Willys, côrvcastor e gelo, com rádio mui-
to bom.

1965 — Aero Willys, côr grafite e gelo, com rádio mui*

1o bom. -•*

1965 — Aero Willys, côr verde amazonas, 3 velocida-
des, ótimo estado.

1966 — Itamaraty, côr azul, com rádio, multo bom.

1966 — Aero Willys, côr verde, espetacular, com rádio.

1966 — Aero Willys, côr cinza madrugada, ótimo esta-
do, com rádio.

ÓTIMOS PLANOS DE VENDAS A PRAZO

Av. Pres. Wilson, 113-A (em frenle ao Obelisco).
Telefones: 22 6876 e 32-9426

Av. Henrique Valadares, 156 — Telefone: 22-1914,

tramai 11/14

Desejando visita do nosso representante, peça telefone
52-6611, ramal 93. (P

VOLKSWAGEN 65 - Muito bom
— Vende-se, Av. N. S. Penha,
68-C — Penha.
VOLKSWAGEN 62 -
Rua Antônio Basilio,
28-1686.

Vende-se.
129/201

VOLKSWAGEN 64 - Otimo
t.ido de conservação e equipado
com rádio," capas etc. Vendo
4 700 — Aceito oferta — Rua
Ferreira Pontes, 165-B - Tel
58-8634.

VOLKS 62, ótimo estado.
Troco e facilito. — Rua
Haddock Lôbo, 379-B.
VENDO Dauphine 60 ouro, ma
quina em perfeito estado Sim*
ca Chambord 62 ouro, em per
feito estado de conservação. Ver
Rua Odorico Mendes 20. Sr. Af
vinho.

médico e único proprietário, em
estado de 0 km. Troco e íncl
ito. Rua Barão Mesquita, 174^
VOLKSWAGEN 63.—; Em esíado
de novo, 1 só dono, professora,
ultima serie, dezembro 63. Tro-
co e facilito — Rua Barão Mes-
quita, 174. _____________
VOLKSWAGEN 67 - Tigre, di
versas cores, 0 km. Troco e fn
cilito parte. Rua Barão Mesqui
ta, 174-C.
VOLKS 62 ou 63, para meu uso
Em bom estado. Paqo em dinhei-
ro hoie. Tel. 58-8078
VOLKSWAGEN 1964, ólimo, equi-
pado, 4 250, c Volks 1959, adap-
tado 65, por 2 850. Rua Pereira
de Siqueira, 79 — Tijuca.
VOLKSWAGEN 1966 - 

"Cereia,

equip., ao 1.°, à vista, 5 500,
s| oferta, carro s [batida. R. Fi-
gueira de Melo, 314. Telefone
54-2661.
VOLKSWAGEN 62|65 - Bom pre
ço, motivo de viagem, carro de
moça. Júlio da Carmo 61, Nei,
18 às 20 horas.

VOLKSWAGEN 1965, 2.a serio,
com 21 mk, carro novo, vende-
se ou troca-se preço melhor ofer-
ta. Ver Rua São Clemente, 92.
Tel. 26-7191.
VENDE-SE um Volks 63 de praça.
Rua Vinte • Três de Agosto, 25

Ramos.
VOLKSWAGEN 66, 5 000 k ro-
dados em garantia, depois 12 ho-
ras. Senador Vergueiro, 123.
VOLKS 65, equipado com radio
e capas, cor grená, vendo à vis-
ta melhor preço. Tratar' c] pro-
prio. 42-4757, Bil ou Caetano.
VOIKS 60, otimo estado, me*
lhor oferta à vista. Tratar telefo
ne 27-1694
VOLKS 66 — Superequipado, pou
co rodado. Vendo, troco. Av. Su
burbana, 10 087 — Posto Texaco.
VOLKSWAGEN 61. - Sincroniza
do, sempre de um dono, sem
batida. Vendo ou troco, à vista.
Av. Suburbana, 10 087 - Posto
Texaco.

VOLKS 60 sup. equip. olimo est. CAMINHÃO Chevrolet 58, 100Í",
a qualquer prov.i, à visla, tro-lboin. Vendo 3 100 à vista — 1
co o fac. c/ 1 300 ent. s. 18 m.'Cliev. 50, caminhão, em ótimo
R. 24 Maio, 316 - 48-2701. estado, por 1 650 à visla, ambos
VENDE-SE Voíks 1964. Telefonai!» qualquer prova - Rua Paim
Dr. Milet. 58-0267. !PamP™='___?________

CAMINHÕES FNM 62 e 63, comVOLKS 63 — Vendo em perlei-
to estado, tala larga, radio, ca-
pas, volante Ferrari, farol de
milha etc. Rua Guapení, 42.

iUTOMOVEIS
SEDANK0MBI

®
HUA FELIPE DE OLIVEIRA,1-D
.[Í...3.-4440 III0-C-.

LUCUÉL

Aluguel M
Volks, Gordini 66, Kombi e

Sedan. Av. Prodo Júnior, 16-B,
esq. Av. Atlântica — Telefone:
37-4055, sala do Turismo —

rea. do Lido — Diners, Real-
lur. (P

se
Volkswagen

SEDAN E KOMBI 66

Diner's Reaultur e Interior -

Prado Júnior, 335-C. 57-|034
57-8705 - 36-2128.

Chevrolet
Embaixada

Vende-se, mecânico, ano
1963, ótimo estado, com rá-
dio transistor. Documentos de
Embaixada em ordem. Preço
11 900 000. Ver com o por-
teiro ò Rua Xavier da Silve!
ra, 53 — Copacabana.

VOLKS 59 — Superequipado, tô-
da prova geral, vendo, troco, ta-
cilito — Cerqueira Daltro, 82 —
Pôstò em Cascadura. 
VOLKS 62 - Ótimo «stado, equi-
pado, rádio, napa, tranca, meei-
nica 100%, troco, facilito. Rua
24_do_Maio, 254- «-0937.
VOLKS 65 -"Vondo, «quipado,
ótimo «stado, nucânica 100%,
Iroco, facilito. R. 24 d« Maio,
254_- 48-0987.
VOLKS 64" - 6Ílmo «stado,. me
cênica 100%, «quipado, rádio,
napa, pneus novos, troco, tac,
Rua 24 de Maio, 254 - 480987.

WARTEBURG 64 - Conservadíssi-
mo, equipado. Financia-se e acei-
ta-se troca. Tel.: 25-8651.

VOLKSWAGEN 64 vende, troca
por 65. Hotel Bento Lisboa. —
Largo do Machado. Fco. José
aplo. 206._
VOLKSWAGEN 66 - 2." s"e/ie,
grená, 8 000 km, radio, capas,
trancas, calhas, etc. a vista 5 900
— João Lira, 161-402. Leblon.
WÍLLYS-Í965 - Verde metálico,
em perfeito estado. Base NCrS
7 000,00. Ver Rua Alm. Sad-
dock de Sá, 26. Tratar depois
de 12 horas com D. Iara. Av.
Pres. Vargas, 446 - s| 705^
VOLKSWAGEN 60 vencio sup.
equip. napa, radio, NCrS 2 000,00
rest. 20x100. Rua Dlonislo, 36—
101. Alfredo

VOLKS 65 — Côr pérola, s',equi-
pado, estado impecável. Aceita-
se troca e facilita-se. Tel.: 25-8651
— R. Bento Lisboa, 116 — Catete.

VOLKSWAGEN 1964, c| rádio, ca-
pas, tapete de luxo etc, Vendo
urgente. Av. Guilherme Maxwe
445 — Bonsucesso. _^______
VOLKS 60 - Transf. 62, único
dono, CrS 3 100, urgente. - Rua
Eng. Francisco Passos, 18]
30-5824.

VAUXHALL 51-53, ambos a qual-
quor prova. NCrS 500,00. Aceito
troca. Fac. rest. R. S. Fco. Xa-
vier, 628.
VEMAGUET 62 - Vendo em óti-
lio estado, côr azul, com esto-
famento vermelho, com Pinto —
13-5466^ 30-2550.
VOLKSWAGEN 67" - 0 km', ; e
vista ou pequena parte financia-
da. Av. Copacabana, 1 100. Dr.
Paulo.
VOLKSWAGEN 63 - Olimo esta.
do, superequipado. Vendo à vis-
ta. Sr. Rodrigues — Palio M.
Guerra -- Posto Lubrificação.
VENDE-SE Citroen 49 - Em oti-
mo estado de tudo. 1200 000.
Ver e tratar Rua Almeida Bastes
n. 208 — Encantado, a partir das
15 hs.

VOLKSWAGEN 66 - Côr
vinho, 16 000 km. Tel.
46-6404.

VOLKS 61 — Sincro., supereq.
pneus novos, nunca bateu, côr
verde. Tel.: 27-2521. Financio c|
metade.
VOLKS.66 - Modelo 67, côr vi-
nho, outro 64, novinho, equipa-
dos, vendo ou aceito troca. — R.
Haddock Lôbo, 335^

VOLKS 66 - Pérola, 7 500 km
rádio Blaupkunt, botões policris
tal, caihas, acrílicas, alavanca
reduzida, capa de volante com
Zipper, única dono. Rua Visconde
Santa Isabel, 10.
VOLKS 61 — Sincronizado, ra
rissima conservação, equipado, en
trada 1 90C, saldo prestações 160
Dr. Roberto. Rua 1.° de Março
7, 6.0, salas 605/9. - Tels.
31-3024 - 31-2687.

truções, Accila-se Voiks 65 em
diante como parte do pagamen-
to — Av. Rodrigues Alves, £39.
Tel. 23-0991.
FNM ano 57 — Vende-se 3 mi-
lhões de enlrada e o restanie
financiado. Rua Leme: de Brito
n.o 185 - Tel. 29-9020 - Quin-
tino.
FNM — Vendo cavalo-mecânico,
equipado c| carreta p| transporte
de bois vivos. Negócio urgente.
Tralar tel.: 52-5318.
FÚRGON - Ford 51 - Vendo
urgenle. Rua Padre André Mo-
reira, 130 — Méier.
LOTAÇÃO-ONIBUS - Colégio,
procura p/ comprar cm õtimo es-
lado - Tralar pelo tel. 58-8509.
ÔNIBUS MERCEDES BENZ LPO -
Cormava 64. Urbano. Rodado «m
65. Vendem-se com bom finan-
ciamento. Falar com o Sr. Pes-
tana. Tels.: 52-4934, 52-4935 •
22-6747.
STUDEBAKER 1951, caminhão
vende-se melhor oferta. Av. Bra-
sal, 5726. Tel. 30-1721, Sr. Hul*
dobrando;
VENDE-SE caminhão Mak A-30.
Tratar Rua Pereira Lopes, 19 —
Sr. Isaias.

4
VENDE-SE 1 Ford F-600, ano 1957,
mecânica cem por cento, dou dl-
reito qualquer prova. Vendo à
vista por 2 300,00. — Rua Paim
Pamplona n.o 108.
VENDE-SE um caminhão Chevro-
let 1964, tipo Furgão, com pra-
teleiras internas. Estado de nô-
vo. Vec e tratar à Rua Marechal
Deodoro,
2-0165.

270 Niterói. Tel.:

VENDE-SE um caminhão F-600,
58, em perfeito estado, sem car-
roçaria, pode trazer mecânico p|
experiência. Rua* Sacadura Ca-
bral 369. Tel.: 43-8371.

Chevrolet 64
Station Wagon Impala, 4 por-

tas, hidramático c| 11 mil mi-
lhas. Aceito troca. Rua Gomes
Carneiro, 52 c| o porteiro.

DKW-Belcar
DE

táxi
Tenho 63, 64, 65. Vendo

urgente novos. Tel. 26-2031 —

Miguel.

Caminhões
Scania

VENDO

Dois L. 76-1963, magnífico

estado conservação • funcio-

namento, preslação NCr$ . r,.

2 500,00. Tol. 42-5890 — An-

tônio.

AUTOPEÇAS E REVEND.

Impala 65
Hidramático, 8 cilindros, 4

porlas, supereqúipada. Aceito

troca. Rua Gomes Carneiro, 52

c| o porleiro.

APROVEITAMENTO de peças, óti-
ma -oportunidade — Kombi 63
amassada, na enchente — Melhor
oíerta. Tratar 25-5322 e 47-4205.
COMPRAM-SE placas e taxi c/
licença 66 paga. Paga-se bem e
à vista. Não se atende por tete-
fone. R. Idalina Senra, 49, Sr.
Aliir.

Locadora Júnior
aluga

Itamaraty, Karmann-Ghia,
Volks, Kombi, equipados com
rádio, com ou sem motorista.
Rua da Passagem, 98. Tels.: —

46-3800 — 46-3136, filiado
Diner's, Realtur, Inlerlar.

TAXIMETRO - Vendo estado nõ.
vo. Ocasião - NCrS 360,00. Tel.
22-5558, após 16 horas.
TAXI — Vendo ume placa. Ttit*
fone 3S-6796.

VOLKS 60 - Ólimo estodo. Motor
na garantia, rádio, buzina sonora
etc. Ver Banco Brasil — Ag. Ma-
dureira. NCrS 3 250,00 à vista
— Fernando.
VOLKS 66 e outro 64. Tenho 2,
vendo um. R. do Bispo, 47 —
Garagem.

VOLKSWAGEN 62 - Superequi-
pado, excelente. Fac. c| 1 900,
Saldo até 18 m. Troco. R. 24
de Maio 19, fundos. Tel
28-7512 - São Fco. Xavier.
VOLKSWAGEN 64 - Superequlpa-
do, motor novo, excelerjte. Fac.
c| 2 300. Saldo alé 18 m. Tro-
co. R. 24 de Maio 19, fundos
- Tel. 28-7512 - Sõo Fco. Xavier.

VOLKS 60 - Estado geral 100%
1 500 à visla rest. 12x230 mil,

placa milhar. Tel.: 57-2539.

VOLKSWAGEN 60 - Superequi-
pado, estado de novo. Fac. c|
1 500. Saldo até 18 meses. Tro-
co. R. 24 de Moio 19, fundos.
Tel. 28-7512 - São Fco. Xavier.
VOLKSWAGEN 65 - Equip., ex-
celente estado. Fac. c| 2 700.
Saldo até 18' m. Troco. R. 24
de Maio, 19, fundos. Tel. 28-7512

São Fco. Xavier.
VOLKSWAGEN 61 - Sincroniza,
do, excelente, equip. Fac. et
1 700. Saldo até 18 m. Troco.
R. 24 de Maio 19, fundos. Tel:
28-7512 - São Fco. Xavier.
VOLKS 65, ótimo estado,. equi-
pado, capas e lat. vulcrom. (des.
exclusivo), rádio de teclas, car-
ro p/ cemprador exigente. Troco
ou facilito c/ 3 000 de entrada.
Rua Barão Mesquita, 218.
VOLKSWAGEN 62 - Rádio, tran-
ca. Entr. NCrS 2 100. Saldo 20
meses. Lavradio, 206-B. — Tel.:
42-0201.
VOLKS 64 - Azul, rádio ólimo
estado. Cr$ 2 600 e 10x190. Tel.
58-0003.

VOLKSWAGEN 65 - Te-
to solar. Vinho, supere-
quipado. Tel. 46-6404,
VOLKSWAGEN 61 - Cr? 1 800,
c/ motor na garantia. Faço qual-
quer prova — Saldo e prazo. Ba*
rata Ribeiro, 147.

VOLKS 63 - Vendo em ólimo
tado, 54 000 km orig. — Preço

3 000. lnf. tel. 22-9497.
VOLKS 

"67 
- 0 km, faturado da

Auto Modelo, vencio ou aceito
troca. R. Haddock Lôbo, 335.
VOLKSWAGEN 61 - Sincroniza-
do, equipado, vendo c| 1 800 en-
trada, outros planos ou à vista.
R. do Matoso, 202. Tel. 54-1316.

VOLKSWAGEN 60 - Transf. 66,
equipado, mecânica excelente, um
só dono. Vendo urgente. Tele-
fone 47-9961.
VOLKSWAGEN 55, em bom esta-
do, com radio, capa de napa etc.
Tratar na Rua Leopoldo Miguez
n.° 137. Posto 5. Copacabana.
VOLKSWAGEN 64, 3.a serie, su-
pérequipado, mecânica jóia. Rua
Açapuva, 197.
VOLKSWAGEN 60 - Estado de
novo. Transformado p/ 62. Ven-
do ou aceito troca. Ver e tratar
na Av. Democráticos, 533 — Te-
lefone 30-3575.
VOLKSWAGEN 66, grená, equi-
pado c/ radio Motorola, capa
Courvim etc. Troco e facililo. Ver
na Av. Democráticos,-533 — Te-
lefone 30-3575.
VOLKSWAGEN 61, sincronizado,
c/ radio, capas napa, transfor-
mado para 62. Vendo barato. Tro-
co. Ver Av. Democráticos, 533
- Tel.: 30-3575.
VOLKSWAGEN 59, alemão. Oli-
mo estado. Urgente. 2 850 mll.
Tratar na Av. Democráticos, 533
- Tel.: 30-3575.
VENDE-SE Kombi ano. 65, perfei-
to estado. NCrS 6 000,00. Estra
da Vicente Carvalho, 1129.

VOLKS 1964 - Vonde-se comple-
tamento novo, pouco rodado, 1
só dono — Vor na Praia do Fia*
mango, 344 com o porteiro.
VOlKSWAGEN 19*4 - 13 000"
km, vinho, rádio, calhai, rafar*
ço «Ic. Semente 1 vista. Ver •
Iratar ii Ru» Mayrink Veiga, 1».

VOLKSWAGEN 65 - Ult. serie,
verde-amazonas. Uníco deno (te*
nho fatura). Apenas 24 000 km
rodados. Difícil haver igual ou
mais novo. Ver na Rua Antônio
Basilio, 162, Tijuca. Tel. 34-5705.

VOLKSWAGEN 64 - Excelente.
Preço da ocasião. Tratar Rua Teo*
tonio Regadas, 25/87, Sr. Sidney.
VOLKSWAGEN 67 tigre, pela
melhor oferta, todo equipado, cor
bordeaux com 500 km rodados.
Tratar na Cliper. Rua Júlio do
Carmo 94. Tel. 43-8330.
VOLKSWAGEN 64, azul otlanti-
co, equipado, banda branca, oti-
mo ostado. CrS 4.700. Francisco

lEuoenio 315 fundos. Sr. Valtcr.
148-3570.

VOLKSWAGEN 67, 0 km,_46 HP.
Retirado pela Auto Modelo. Ur-
gente. NCrS 7 100,00. Telefo-
ne 43-9163 - Sr. Paulino.
VOLKSWAGEN 66 - Vendo, tro-
co e financio. Tratar Augusto Se-
vero, 292-A - Tol.: 52-8484.

Oldsmobile 67
2 E 4 PTS.

MUSTANGE 67
OLDSMOBILE 62

FALCON 63

Alfa Romeu Júlia Sport. Ven-

do troco. Rua Barata Ribeiro,

197-A. Tel. 57-3176. (P

Porsche
Vende-se 1 600 SC (108 HP),

freio a disco, embreagem hi-

dráulica, rodas cromadas, mo-

tor novo. Rua Dezenove de
Fevereiro, 45 — Botafogo. Tra-
tar com Walkírio.

Volkswagen
HOJE

Vende-se 1965. Ótimo es-

tado de conservação. Tel.: —

47-3833.

VEÍCULOS de carga
CAMINHÃO CHEVROLET ano 48,
vendo em perfeito estado de
funcionamento. Rua Conde Ber-
nadote n.'32, Leblon.

CAMINHÃO - Vende-se bas-
culante, F-600, 59 — Ver na «V,
Min. Edgard Romero, 743, Posto
Atlantic - Vaz L6bo.

CAMINHÕES Chevrolets, 57, 61
62, Mercedes LP-321-61 e Ford
F-600-61, basculante est. geral
novos. Vendo t -facilito — R,
Uranos, 1 180.
CAMINHÃO Mercedes LP 321 -
Vendo ano 62 — Av. Suburbana,
7 240 - Tel. 49-6400 - Sr. Vai.
demar.
CAMINHÃO Chevrolet 46 - Ven.
do, ótimo estado. Rua Coração
de Maria, 283 - Méier.

FNM - Motor D. 11000 comple.
to, caixa de câmbio, diferencial,
eixo de manivela e um trução.
Av. Rodrigues Alves, 539. — Te-
lefone 23-0991.

PEUGEOT
TRANSMOTOR S/A
distribuidor exclusivo

ACEITA
¦ENCOMENDAS

PARA

IMPORTAÇÃO •
DIRETA

INFORMAÇÕES P/IELEFONE

48-6223

OFICINAS
OFICINA MECÂNICA - Vendo
sem empregados e sem ferramen-
tas, contrato novo, preço de oca-
siao — Rua Vise. de Santa Isa*
bel, 220 - Tel. 58-9940.
OFICINA E LOJA de pecas •
acessórios Volks. Vende-se. Con*
trato novo. Aluguel barato. Te*
lefone, bom estoque, ferramentas
completas. Ponto ótimo. São Cris*
tóvão. 28-4711, Sr. Francisco.
OFICINA automóveis com bastnn*
te freguesia no coração da Zona
Sul, cabendo mais de 15 carros.
Vendo ou passo contrato sem ma*
quinaria — R. São João Batista.
Tel. 46-0364.
OFICINA mecânica de automóveis
legalizado. Vendo tel. 30-5372.
Mario ou Alfredo.
OFICINA mecânica Zona Sul, com
Imóvel. 140 000. Tel. 26-2031 -
Jaquie.

MOTOS - LAMBRETAS
MOTO Norton S-2, ótimo esta-
do, vendo, ent. 500, rest. i com.
binar. Tel. 27-2521.
VENDE-SE moto Indian, de l 300
cc, 100% e peças sobressslentes,
por NCrS 600,00. Rua Engenheiro
Lafaiele Stockler, 503. Vil» da
Penha. Sr. Lessa.

DIVERSOS

VOLKSWAGEN 59 - Alemão -
Vende-se c| rádio Blaupunkt. —
Preço NCrS 2 600. Ver c|lavador
Pedro — Rua Cupertino Durão,
26.
VOLKS 66 - Azul atlântico na
garantia, equipado — R. Carme-
Ia Dutra, 93 — Tijuca, começa
na Conde de Bonfim, 152.
VOLKS 66 - Mod. 67 na garan-
lia, pérola. R. Júlio do Carmo,
244 - Sr. Manuel.

VOLKSV/AGEN 63 ultima serie,
radio, tranca, capas, reforço pa-
racheque, 2 200 mil, saldo a pra-
zo. Barata Ribeiro, 197.

VOLKSWAGEN 64 -
Modelo 65, côr vinho,
excelente. — Telefone
46-6404.

j VOLKS 60, 61, 62, 63, 64, 65.
Impecável estado geral. Vendo,
troco, financio. Paim Pamplona,
700 - Jacaré. Tel. 49-7852.
VOLKS 65, excelente est. a qual-
quer prova .» vista, troco e fac.
c/ 2600 ent. s. 18 m. R. 24 Maio,
316 - 48-2701.
VÕLKS 62, excelente est. equip.
a qualquer prova â vista, troco
_ fac. 1 800 ent. s. 18 m. R. 24
Maio, 316 - 48-2701.
VOLKS 65, verd. amaz. pouco
v_o equioado, à vista troco e
iac. c/ 2 500 ent. s. 13 m. R.'.4 Maio, 316 - 48-2701.
VÕLKS 62, excelente esl. equip.
s qualquer prova a vista, troco
e fac. c/ 1 8C0 ent. s. 18 m.

ÍR. 24 Maio, 316 - 48-2701.

CAMINHÃO - Vende-se Int.
L-200, maer. Scania Vabis ou tro-
ca-se carro nacional. Base NCr$
7 000. Ver e tratar Pasto Ipiran-
qa. Av. Nelson Cardoso n.° 1178
"Taquara". .

VENDO material oficina mecâni-
Tratar tel.: 25-8039, Dona

Neide. Urgente.

CAMINHÃO . Chevrolet, ano 
" 

54,
enxuto. Vende-se pátio da Cruz
Vermelha. Facilita-se, com o Sr.
Cândido. '

WILLYSW
COM SUA PRATICA H__K

MMIUXO

e toda a linha de
UTILITÁRIOS, V. en-
contra, com todas as
facilidades, na

Çopl
AGÊNCIA CAMPO GRANDE

DE AUTOMÓVEIS LTDA.
Av. Cesário dc Melo, 953
Campo Grande - Tels.
10IO - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo. 244-
LojasAeB*Tcl.25-977í5

CAMINHÃO CHEVROLET 55 -
Reduzido, eslado de novo, ven-
de-se' urgente, motivo doença.
Preço 3 100. Tratar Estrada dos
Bandeirantes 144-C, no bar Ta-
quara, com Gaúcho.
CAMINHÃO Chevrolet 58, 59, 61
— Em' bom estado. Vendo, fl*
nancio, troco, carro passeio. Paim
Pamplona, 700 — Jacaré. Teleío-
ne_49-7852. ___ 
CAMINHÃO —¦ Necessito" Che-
vroiet 62 em diante. Tenho oti-
mo Chevrolet passeio 57 para
troca. Rua Silvino Montenegro,
62.
CAMINHÃO Ford F-600. Vende-
se e facilita-se. Tratar 27.2830,
Leda.

RDTT-3CAMINHÃOZINHO FORDT--3, 51
mecânica à toda prova, pneus se-
minoves, pronto para trabalhar.
Barão de Mesquita, 125.

ESPORTES E
EMBARCAÇÕES

BARCOS E LANCHAS
LANCHA HYDRO-V, 4,70 x 1,80,
estofada e atapetada, motor
Johnson" 35 HP, pouco uso.

Facilito CrS 1 000 entrada. Tel.
48-8460.
LANCHA - Vendo hidro V -420
com reboque de estrada licencia-
do, carro de rampa, motor El-
gim, 28 HP com. a distância e
demais pertences, tudo em per-
feito estado.. — Preço à visla,
NCrS 3 300 - Tratar Tel. 47-5111

Sr. Carvalho.
VENDO urgente barco pira pesca
ou recreio. Tel. 22-2246 - Cmte.
Mario. .

MOTORES E EQUIP.
MARÍTIMO

CAMINHÕES CHEVROLET BRASIL
62, 63, 64 e 65. Todos revisados,
em ótimo estado de conservação,
Vendo ou troco. Facilito. — Rua
Lino Teixeira, 97. Tel. 28-8974-
CAMINHÕES Mercedes-Benz IP-

; 321. Vendem-se diversos, à vis-
ta, pela melher eferta. Diária-
mente na Rua General Caldwcll
n. 216.

JOHNSON 40 H.P. tipo 62, óti.
mo, troco por menor 10 H.P., rei-
to facilito parte. Ver tralar Bara.
ta Ribeiro n. 105, Sr. Jos*. Pre*
co NCrS 2.300,00.

CAMINHÃO basculante F-600, to-
do bem, 3 600. Troco passeio.
Av. Edson Passos, 87-A - Telefo
ne 38-6823 - Pedro.

MOTOR JOHNSON, 6 HP, vende-
se pela melhor oferta. — Tetefo-
ne 34-4687.

CAÇA E PESCA
ESPINGARDA — Viclor Sarasquc-
ta, espanhola, cal. 12, na emba-
lagem, c] garantia e registro ¦-
Rua Senador Muniz Freire, 32 —
V. Isabel.


