
IPO: instável.
IP.; elevnâa. VEN*

io: Sul. fnicos. VI*
<l)l.i ínodcradii. MA*

MMA: 33.5. MÍNIMA:
21.5; (Mai* detalhes na
Ifl ipugina do Caderno
de Classificados)

5. A .JORNAI OO BRASIL - Av.
Rio Branco, 110/112 - End. Tol.
JORBRASIL - GB. -- Te!. Rede
Interna 22-1818. — Sucursais: S.
Paulo — Rua Barão de hapetintn-
ga, 151, coni. 21/22, Tel. 32-8702,
Brasília — Setor Comercial bu!,
Ed. Cenlral, 6.<? and. gr. 602/7,
Tel. 2-8866. B. Horizonte — Av.
Afonso Pena, 1 500, 9.9 and. Tel.
1-5848. Nilerói — Av. Amara!
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P, Aicci.a — Av. Bor nes de Me-
deiros, 915, 4.° and. Tel. 4-7566.
Keciie — Rua União, Ecl. Sumaré,
1/1003, Te!. 2-5793. 8. Aires -
Flórida, 142, lojas 10 e 14, Tel.
¦40-3S55. Correspondentes: Belém,
S. Luís, Fortaleza, Natal, Jo_o
Pessoa, Maceió, Salvador, Curiti-
ba, Montevidéu, Washington, N.
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS: —
VENDA AVULSA - GB e E. do
Rio: Dias úteis, CrS 200 ou NCr$
0,20 — Domingos, Cr$" 300 ou
NCr* 0,30,-SP, DF e BH: Dias
úteis, Cr$ 300 ou NCrS 0,30
Domingos, CrJ 400 ou NCr$ 0,40;
Estados do Sul: Dias úteis, Cr$
300 ou NCr$ 0,30 — Domingos,
CrS 500 ou NCrí 0,50; Nordeste
(até PB): Dios úteis, Cr$ 300 ou
NCrí 0,30 - Domingos, CrS 500
ou NCrS 0,50; Norte (RGN até
AM): Dias úteis, CrS 500 ou NCrí
0,50 — Domingos, CrS 800 ou

, NCrí 0,80; Oeste (GO, MT): Dias
úteis, CrS 300 ou NCrí 0,30 -
Domingos, CrS 500 ou NCrS 0,5^
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
Crí 45 000 ou NCrS 45,00; Se-
mestre, Cri 23 000 ou NCrí
23,00; Trimestre, CrS 12 OOO ou
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI'
CILIAR: Trimestre, CrS 18 000 ou
NCrí 18,00; Semestre, CrS 36 000
ou NCrS 36,00. - EX1ERIOÍ! (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10,
Trimestre USS 30; Argentina: .PAÍ
60 e PAÍ 100; Uruguai: S8. diai
úteis e $15, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS
ANTÔNIO ARAÚJO JORGE - Per-
dou a sua carteira de registro no
CREA - 5.» Região, n.° 12 240-D.
Pede-ie o favor, a quem a encon-
trar, d» n devolver à Rua Uru-
guaiana, 55, sj 906.

/

ALTAIR GOMES VIDAL - Brasi-
letro, solteiro, residente nesta
Cidade a Rua Silva Rabelo, «60
*p. 304 perdeu seu passaporte
n. 391 941 c gratifico a quem o
encontrou.
EXTRAVIOU-SE um passaporte de
Jordânia cm nome de Ode Aod
Shivile antregar Av. Nilo Peça
nha, 258, D. Caxias, - 11 de
¦¦março de 1967.
FOI PERDIDO um embrulho de
Notas fiscais _pertencen.es à rir-
(fha J. Vieira e Rodrigues Ltda.
Esli.belecida à Rua Dr. Jovini.v
no, 395, em 6-3-67. Grati(ica-se
R quem encontrar as mesma!.

'.%.

HEITOR MARTINS DE ATTAYDE,
residente na P.. Rio Grande dc
Sul, 66, lei. 29-6701, perd-u sua
carteira do motorista e os car*
lões de identidade funcionei e dc
•fiscalização, do Ministério do Tra-
halho. Gratifica-se a quem en-
tregor no endereço indicado.

| PRÕCÜRA-SE c.dei«"clesap.re.i.

1*da, 

peluda, branca, «om malhas
-mareia». Gratific.-st. Telefone
45-»]950. __
VEQÜTnIS PERDIDA - 

"èralifi-

ca-í» muilo bem * «quem encon-
trou uma cachorra niarrom-clarn,
i:ar» preta, paits brancas e cem
'2 -feridas nos coeIüs. é rendida
fhérnia). Rua Domingos Parreira
r>. 125, 1.» end?r, ap. 122 -
Copacabana. vT.
PÍRDÉRÃM-SÉ documentos: Cart
motorista profis. n. 307 204 de
São Paulo, cart.° identidade R.G.
2076831, cart. profissional CRQ
3a n. 458m o outros documentos
de Sílvio Barbosa Mrai. Tel.
•12-0516. Gratifica-se. 

%i 1
7

tr

PERDEU-SE Carteira ele
Habilitação de lambretis-
ta, número Prontuário
270178. Carteira Profis-
sional n.° 74 206 s| 110.
Licença i da lambreta,
chapa n.° 3763. 1 bloco
de recibos ns. 71 451 a
71 500 da Sears Roe-
buck S.A. Documentos
perdidos na Prai? de Bo-
.afogo. Favor entregar
na Praia de Botafogo,
400, 3.° and. Seção de
Cobrança1_
PASSAPORTE extraviado numero
393 608, GB. Luiz Felipe Perdição
Medeiros da Fonseca. -- Telefon*.
36.0563.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
ARRUMADEIRA -- Precisa-se, tra-
lar Rua Nossa Senhora da Guia,
83 — Lins Vasconcelos. Dormir
emprego.
ARRUMADEIRA - Precisa-se. -
Tratar na Rua BarSo de Mesqui-
ía n. Ó43, casa 18 — Paga-se
bem. Referencias.
ARRUMADEIRA - Precisa-se, oté
26 enos, para residir e zelar ap.
de uma pessoa. Tel. 45-1323.

ARRUMADEIRA - Preci-
sa-se, com prática, para
casa de tratamento. Pa-
ga-se bem. Exige-se re-
•feréncias. Tratar na Rua
Cosme Velho, 315.
ATE' CrS Ó5 000. Arumadeira,
babá menino colégio. Referên
cias. Domingos livres. .Aníbal
A\endonça, ?2 ap. 202. Ipane-
ma, ____^
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Fami-
lis estrangeira precisa de uma
com boa aparência e referencias.
Folqa Iodos os domingos. CrJ
70 000. Telefonar frara 46-4929.
ARRÜMADEIRA - Famílii trato
precisa, boa aparência, limpa,
rnsp. Pq. bem. R. Joaquim Na-
"isuco 253 ap. 201.
ARRUMADEIRA - COPEIRA »
francesa Uno trato. Pago NCrS
í0. Rua Sou» lima, 33», ap.
n.» 702.

:A

ARRUMADEIRA para arrumar •
outros pequenos serviços. CrS..
50 000. Av. Atlântica, 2740, ap.
702 - 57.2813.
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pre-
ciM.se, com muita.prati» • boas
referências. Tratar hoj» na Av.
Vieira Souto, 310, tu. 302, Ipa.

Jx

f
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ARRUMADEIRA - Procisa-s» na
Rua Eslavos Júnior, 56. Pra» São
Salvador. T.l. 25.2909. Dorm» no
«emprego. Paqa-se bem.
BARA — Procisa-se, ds boa apa*
r-inr.a, par», crianças que estão
no colégro, ótimo ordenado a
combinar. t?xi gam-se referências.
T.l. 2Í-C043, Rua Engenheiro Al
frodo Duarte, 450 (entrar pela
Rua Et-r-eo Cruz} — Jardim Bo-
íln ico
BABA' — Precisa-se para duas
crianças, sendo uma em Idade
escolar. Exige-se carteira e re
f.rínc.és. Tratar depois das 10
horai. Rua Hilário Gouveia, 12o
ar.. 702.
BABA' - P-ecisa-se para 2 cri-
ancas já no colégio, exíge-te re-
feréncias. Trfitsr na Rua Anita
Garibeídi, 36-304..

Rio de Janeiro — Sábado, 11 de março áe 1967
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th e Silva vai hoje e
Presidente deixa Brasília

O Marechal Castelo
Branco despediu-se ontem
do Palácio da Alvorada, ao
qual não mais voltará como
Presidente da República, e
viajou para o Rio, de onde, a
bordo de um Boeing especial,
o Marechal Costa e Silva, seu
sucessor, parte esta manhã
para Brasilia, disposto a não
receber ninguém na Granja
do Ipê e de lá. somente sair
na quarta-feira, para a sole-
nidade de posse.

Diversos militares que
irão a Brasília para a posse
levam recomendação de
manter contatos com parla-
mentares da ARENA no "sen-
tido de facilitar a constitui-
ção de comissões de inqué-
rito, a fim de apurar várias
dúvidas que membros do fu-
turo Governo têm sóbre al-
guns a:os do atual.

O propósito desses mili-
tares, muitos deles ligados

ao futuro Ministro Costa Ca-
valcânti, é incentivar a in-
vestigação da elevação da
taxa cambial, da crescente
desnacionalização da indús-
tria e a compra de bônus de
obrigações do Tesouro norte-
americano.

O Marechal Castelo
Branco deixou Brasília ao
meio-dia, depois de comovi-
das despedidas no Palácio da
Alvorada e no Grupo de
Transportes Especiais da Ae-
ronáutica e pouco antes de
anunciar-se que nomeara o
diplomata Paulo Paranaguá,
Chefe do Cerimonial da Pre-
sidència da República, para
servir em Paris como Minis-
tro-Conselheiro è o Professor
Suplici de Lacerda, seu ex-
Ministro da Educação, para
o Conselho Federal de Edu-
cação.

O Sr. Delfim Neto, futuro
Ministro da Fazenda, comu-Cozinheiros receberam o adeus de Castelo, 4.° morador do Alvorada (UPI-JB)

Mexicana LigüÇÜO <k OsWüld 6
dá à luz
óctuplos Rllby já era antiga de preço como farsa

Açúcar e
leite sobem

a
Robson dada

Cidade do México (UPI— JB) — Uma empregada
doméstica mexicana deu à
luz hoje oito crianças, na eli-
nica local, sendo quatro do.
sexo feminino e quatro do
sexo masculino, registrando
o único caso da história de
nascimento de óctuplos. Lo-
go após o nascimento, duas
crianças morreram.

Teresa Sepúlveda, a mãe
dos- óctuplos, de 21 anos. de._
idade, que dá à luz pela pri-
meira vez, está passando
bem. As seis crianças sobre-
viventes foram transporta-
das às pressas para o Hospi-
tal do Estado, onde foram
colocadas em incubadoras.
Porta-voz do hospital infor-
mou que o estado das crian-
cas é muito mal.

O ex-motorista dc táxi
Raymond Cummirigs revelou'
ontem ter, em meados de
1963, transportado até o ca-
baré de Jack Rubby, em Da-
las, o assassino do Presidente
Kennedy, Lcc Harvey Oswald,
e o piloto David Ferrie, acusa*
do dc cumplicidade pelo Pro*
motor Jim Garrison c morto
há um mês em Nova Orleans.

Cummings informou ter
feito as mesmas declarações
à Promotoria dc Dalas, mus
que não deram importância
aò que dizia, e recordou que
Oswald lhe havia contado
várias histórias de fuzileiros
navais. A informação é con-
firmada por Bill Alexander,
um dos principais assessores
do Promotor Henri Wade.

O Promotor Jim Garrison,
continuando a investigação

sôbre o caso Kennedy, ouviu
ontem Josephine líug — que
trabalhou para Clay Shaw,
acusado dc ser um dos cons-
piradores — c o Promotor
do Distrito dc Jefícrson Pa*
rish, Dean Andrews, a quem
Oswald procurara várias vê-
zes.

A revista Esquive publicou
um artigo acusando a ía-
milia Kennedy de pretender
instaurar uma dWastia .na,
C a s a Branca, despendendo
"milhões de dólares por ano
com Robert Kennedy e com
a criação de uma lenda sô-
bre John Kennedy para que
os fatos banais adquiram
transcendência e o assassi-
nato seja explorado em fil-
mes, livros e monumentos."
(Página 9).

Um aumento de 20% no pre-
ço do açúcar cristal e a libe-
ração do refinado foram apro-
vaclos ontem pela Comissão
Coordenadora e Executiva do
Abastecimento, ao mesmo tem-
po em que entrava em vigor
xim novo preço para o litro de
leite — NCrS 0,33 (trezentos e
trinta cruzeiros antigos), com
a publicação da Portaria 330 da
SUNAB.

Os fabricantes e comercian-
tes de cigarros chegaram on-
tem a um entendimento, graças
.á .mediação, dc, Presidente..'.c!a-.
Associação Comercial, Sr. An-
tònio Carlos do Amaral Osório,
e hoje o artigo já deverá vol-
tar ao mercado.

A elevação das tarifas de
ônibus, em 40%, a partir da se-
gunda quinzena deste mès, e
Tim aumento de 33% nos sala-
rios dos empregados em trans-
portes coletivos da Guanabara,
a partir de abril, foram também
aprovados ontem. (Página 16)

O TEMPO ALEGRE

A Polícia de Alagoas está
convencida de que o ex-
Deputado Robson Mendes
foi assassinado pelos seus
próprios jagunços, que de-
pois simularam uma embos-
cada de tipo cinematográfi-
co. A conclusão foi tirada
durante a reconstituição,
chegando os policiais à con-
clusão de que o assassinado,
se houvesse mesmo embos-
cada, poderia descobri-la a
tempo. ,

A má situação financeira
do ex-deputado é o mais
íorte indício de que êle foi
vítima de seus jagunços,
impossibilitado que estava
de satisfazer às exigências
dos seus próprios capangas.
Até a versão da emboscada
dada pela viúva deixou a Po-
licia intrigada. (Página 7)

Decreto dá EUA temem asilar
mais o

a generais
Os militares nomeados

para cargos privativos de
oficiais-generais do Exército,
Marinha e Aeronáutica pas-
sarão a ganhar, além do sói-
do normal, mais 40% do seu
total, gratificação determi-
nada ontem em decreto do
Presidente Castelo Branco,
que também estabeleceu as' diversas indenizações por
representação.

As gratificações, previstas
no Código de Vencimentos se-
rão de 15% do soldo para os
que estiverem participando
de qualquer curso de espe-
cialização, 20% quando o
curso fôr de aperfeiçoamen-
to ou equivalente e 25% pa-ra os cursos de Estado-Maior
das Escolas de Guerra Naval
e de Comando da Aeronáu-
tica. (Página 4)

B. Central
baixa novas
resoluções

(Página 13)

a filha de Stalin
Correu ontem cm Roma

a notícia de que a única filha
viva de Joseph Stalin, Svc-
tlana, estava na Cidade em
busca de asilo na Itália ou
cm qualquer outro país da
Europa Ocidental, diante da
relutância dos Estados Uni-
dos em acolhê-la temendo
criar algum problema com a
União Soviética.

As notícias sôbre o para-
deiro de Svetlana eram con-
traditórias, mas parece que
pelo menos durante parte do
dia cia esteve realmente em
Roma, viajando dc tarde
para Washington segundo
II Giornale alitalia. O cor-
respondente da NBC em Ro*
ma afirmava que ela estava
na Cidade desde a véspera,
quinta-feira, procedente dc
Nova Deli.

Svetlana casou-se pela
terceira vez há dois anos,
com um indiano. Após a
morte do marido, decidiu ir
à Índia levar suas cinzas.
Sua solicitação de asilo poli-
tico nos Estados Unidos é
confirmada por fontes diplo-
máticas norte-americanas.

Em Moscou, as autorida-
des apenas confirmam que
Svetlana foi à índia levar as
cinzas do marido — e mais

.não dizem. Observadores
acham que se ela realmente
procurou abrigo no Ociden-
te poderia revelar no futuro
dois grandes mistérios da
moderna história soviética:
como morreram seus pais, os
quais, crêem alguns historia-
dores, não tiveram morte na-
tural. (Página 2)

Senadores Leopoldina
homenageiam detectará
Ribeiro alcoolismo
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(Página 7) (Página 11) Svetlana, fotografada por seu irmão Vasily em 1949 (UPI)

nicou ontem a um grupo de
empresários a substituição
da anunciada Operação-Im-
pacto — que traria medidas
imediatas para desafogar
tensões em determinadas
áreas econômicas — pela
Operação-Alívio, asseguran-
do que é seu propósito dar"grande importância" a me-
didas que visem à capitaliza-
ção das empresas privadas.

Ao desembarcar no Rio
para participar segunda-fei-
ra de uma reunião comr lide-
res do comércio mundial, o
Presidente do Chase Ma-
nhattan Bank, Sr. David
Rockefeller, declarou-se"muito confiante e esperan-
coso" no Governo do Maré-
chal Costa e Silva, de quem
tem "excelente impressão" e
com quem pretende avistar-
se nas próximas horas. (Pá-
ginas 3 e 13 e Editorial, pá-
gina 6)

Demolições
no Rio serão
em massa

Dezenas de prédios conde-
nados serão demolidos nos pró-
Ximos dias, em toda a Cidade,
por determinação da Secreta-
ria de Obras, que iniciou on-
tem a derrubada por um ve-
lho casarão do início do século,
na Rua Almirante Alexandrino.
517, em Santa Teresa.

O Secretário de Obras, enge-
nheiro Paula Soares, já esco-
lheu cinco prédios para derru-
bar hoje c prosseguirá por ou-
tros imóveis cujas obras para-
lisadas estejam afetadas pela
ação do tempo.

O Diretor do Departamento
de Limpeza. Urbana, Sr. José
Eugênio de Macedo Soares, que
se demitiu do cargo para ocupar
uma nova função ,r.o Governo
federal, afirmou ontem que "até
agora, a única coisa feita pela
limpeza da Cidade foi a reti-
rada dos burros, substituindo-
os por caminhões, que estão
parados na maioria". (Pági-
nas 5 e 11)

Servidores
civis
são 700 mil

O Brasil possui atual-
mente 700 031 funcionários
públicos civis — dos quais
207 292 concentrados na
Guanabara — segundo o pri-
meiro resultado parcial do
censo dos servidores públicos
federais, entregue ontem
pelo Diretor do DASP ao'
Marechal Castelo Branco.

No despacho com o Dire-
tor do DASP, o Presidente
Castelo Branco, demitiu
mais interinos: 200 veteri-
nários e 331 engenheiros
agrônomos do Ministério da
Agricultura, nomeando em
seus lugares concursados. O
Sr. Luís- Belfort de Ouro
Preto, do DASP, disse que os
interinos amparados por al-
guina lei podem recorrer às
vias administrativas ou à
Justiça. (Página 16)

EUA atacam
maior usina
do Vietname

(Página 8)

BABÁ — Precis-a-ie, com referên-
cias, para criança de 2 anot. Pa-
ga-se bem. Tratar Praia de Bota-
(090, 422, ap. 402.
BABA-GOVERNANTA - Precisa-
se, com referencias, pare criança
de um (1) ano, na Rua Correia
Dulra, 47, ep. 701.

tBABÁ — Preciaa-se jsara um re-
jcém-nascido de 1 mês. Apresen-
tar-se, na ft, Barão do Flamengo,

J24, ap. 302, com referências de
pelo menos um ano de emprego.

BABÁ, para ajudar a cuidar de
duas meninas de 1 e 2 anos, pes-
soa de confiança. Crs éO 000 pa-
ra começar Av. N. S. Copacaba-
na, 1 194;B01.

JBABÂ — Preciso, cj ótima apa-
trência, cj documentos e referên-
{cias, par,i criança de alto tra-
(tamento. Rua Raul Pompela, 148
ap. 802.

I
IBABA' - ARRUMADEIRA - Pre.
jCÍsa-se, paga-se bem. Otimo am-
; biente, Dona Este!s, Rua Maré-
chal Ejperidião Rosa n. 100 -

Tel. 25-59_4 — l»ran_8ir»s,

BABA' — Precisa-te dc uma.
Tratar nt Rua Japeri, 42 c! 1
Rio Comprido. Tal. 54.1339.
CASAI Americano sem criin.as,
procura empregida pira lodo
serviço. Av. Delfim Moreira n.

Í*>92_1Ò2. T.I. 274MS1.

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre-
cisa-se com_ prática com cartel-
n e referências. Tratar depois
das 10 horas à Rua Hilário Gou-
veia, 126 ap. 702. Paga-se de
70 000 a 80 000.

COPEIRA ARRUMADEIRA - Pre-
cisa-se com boas informações —
Paga-se muito bem — Tratar na
Rua Constante Ramos, 67, ap-
601 - Tel. 57-6907.

COPEIRA E ARRUMADEIRA -
Paga-se bem, com carteira e ti
formações quo seia sossegada
para família de alto tratamento
— Tratar na Rua 

' 
Domingos Fer-

reira, 78, 12.° andar.
CASAL precisa de- empregada p
todo o serviço, que saiba cozi-
nhar — Não dorme no emprego
— Corr documentos e referencias

!— Rua Belfort Rozo n. 283 -
t.p. 702.

/*,

COPEIRA E ARRUMADEIRA -
Precisa-se, com muita pratica e
ótimas referencias. Casa familia
de tratamento. Av. Ataulfo de
Paiva, 1 165. Tel. 47-5924.

DOMESTICA — Page-so bem, re-
feréncias — R. Canavíeiras n. 20
ap. IC1 — Grajaú.
EMPREGADA — Pracii.-t- para
todo o serviço. Dorme fora —
Pagam-se 80,00 com referencias
— Rua Cruz Lima n. 8, ap. .
801 — Flamengo.

COPEIRA ARRUMADEIRA que
saiba servir à francesa • que
tenha documentos e referencia,
com mais de um ano do casa -
Ordenado de CrS 70 000 — Tel.
47.852-..

•A

EMPREGADA - Precisa-se na R.
Andrade Pertence n. 25, ap. .
101 - Catele. - Ordenado de
60 mil.

••EMPREGADA —' Precisa-se na Av.
Gen. San Martin n. 749 - 302
-- Leblon — Paaa-se muito bem
iç tiver bòes referencias • pra-
íica do &arv'£o.

EMPREGADA — Precisa-se ptra
trivial simpies, que saiba lavar
c passar muito bem, família de
3 pessoas— Ordenado de CrS ..
80 000 — Dorme no emprego —
Apresentar-se com carteira e re-
feréncias na Rua Barão de Mes-
quita n. 139.

EMPREGADA - Precisa-so para I
arrumar e cozinhar pj 3 pessoas*.
Tratar Av. N. S. Copacabana, 3741
304 - Tcl. 37-9350;
EMPREGADA - Precisa-se 50 mil
Rua Ferreira Pontes, 104 ci 16 —
Andaraí.

EMPREGADA — Precisa-so para
todo serviço. Paga-se bem. Exi*
gem referencies. Tratar à R. Re-
pública do Peru, 136 ap. 502.
Copacabana, no horário de 9-11
Sábado e domingo.
EMPREGADA — Precisa-se para
família estrangeira c, 4 pes.oas.

.Rua Visconde de Piraiá, 187,404.
ISó i< apresentar com raforíncias.

EMPREGADA - Precisa-se para
todo o serviço de três pessoas e
morar nõ emprego. Rua São Fran-
cisco Xavier, 903, ap. 202.

EMPREGADA - Precisa-so, sa-
bendo cozinhar bem, pj todo o
6erviço de casal cj criança. Não
precisa passar. CrS 60 000. Ne-
cessário referências. Lad. dos
Tabaiaras, 94 ap. 803 — Copa-
cabana - Tel. 57-3582. 

^EMPREGADA com documentos e
I referência para todo serviço de
--.asai e duas crianças em idade

!cco!ar. Bisc: CrS SO.CO - Rua
Aristides Espinola, 59, ap. 101,

jfinal do Lablon.

EMPREGADA — Precisa-se para
arrumar e ajudar a cuidar de
criança. Dcrme no emorego. Car-
teira e referências. Tratar à Rua
Visconde do Cruzeiro, 1*50, ap.
cobertura.

EMPREGADA - Precisa-se com
experiência. Urgente. ?aga-3e bem
— Ru* Desembargador Isidoro,
105 ap. 104-B,

EMPREGADA — Precisa-se ajudar
todo serviço. Paga-ie bem, pou-
co trabalho, carteira ou referên-
cias. Av. Copacsbana, 1 246, ap.
208, Pôslo 6-
EMPREGADA - Precisa-so par»
tedo serviço, que durma no em-
prego. Rua Aristides Caire, 281,
ap, 301 - Méier.
EMPREGADA - Precisa-se, dê
preferencia uma senhora. Paga-se
bem. Rua Barão Macsubas, 156.
ap. 205 — Botafogo. '¦
EMPREGADA — Precisa-se par»
trabalhar <m essa de família. -—

|Estrada Inte.-idcnts Maí]5*ães n.""72 
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Governo americano nao dá asilo à filha ULC Stalin
Ajuda soviética chega a •

quatro bilhões por ano. ..
A União Soviética está concedendo ajuda econômica

a países subdesenvolvidos num total aproximado de qua-
tro bilhões de dólares por ano, informa, um estudo pu-
blícaão 110 Boletim ão Instituto de Economia e Estatis-
tica da Universidade de Oxford, de autoria dos Professo-
re_| Alastair McAuley e Dubravko Matko, que lecionam,
respectivamente, nas Universidades de Manchester e
Glasgow.

Os dois professores britânicos Tentaram, com auxílio
de informações ãe várias fontes internacionais, determi-
nar a quantidade de ajuda econômica que a. União Sovié-
tica concede aos paises subdesenvolvidos e isolaram do
conjunto os auxílios militares concedidos.

i

ESTATÍSTICAS

Os órgãos oficiais soviéticos não publicam dados re-
culares sôbre ajuda militar e econômica. Vez por outra,,
uma autoridade governamental ou um economista faz
referência à ajuda concedida a um outro país. Contudo,
as maiores fontes de informação nesta área são os co-,
municados sôbre as concessões de novos créditos, divul.
gados pelos próprios soviéticos. É relativamente fácil ob-
ter dados sôbre estes créditos, pois a Organização das
Nações Unidas tem divulgado, desde 1962; os compromis-
sos de ajuda assumidos pelos soviéticos.

A grande dificuldade é determinar a. exata relação
entre os créditos concedidos e o desembolso real. Os nor-i
te-americanos têm publicado algumas estimativas gerais,
mas dispõem, de reduzidas informações sôbre as quan-
tias anuais destinadas a áreas específicas para fins ãe-
terminados.

Com base em dados relativos aos anos de 1963, os
Professores Alastair McAuley e Dubravko Matko chega-
ram à conclusão de que o valor total da ajuda econômi-
ca concedida anualmente aos países desenvolvidos atin-
ge 3,9 bilhões de dólares, descontadas as margens de
erros normais em qualquer avaliação ãêste tipo. Deste
total, estão excluídos os créditos concedidos à Iugoslávia,
Finlândia e Turquia.

Estatísticas preparadas por técnicos norte-america-
nos assinalam que o total ãa ajuda soviética, no ano
de 1962, atingiu 3,8 bilhões. Causou surpresa aos pro-
jessôres McAuley c Matko o fato ãe que o 'próprio Go-
vêrno soviético situou a ajuda no total de 3,3 bilhões, da
dólares. Mas a cifra divulgada pelos soviéticos poderia
referir-se a tan periodo menor ou excluir a ajuda mili-
tar que, possivelmente, foi incluída no total apurado pe-
los professores britânicos.

Quanto à ajuâa econômica soviética a paises do cha-
mádo bloco socialista, há também divergências entre as
estatísticas britânicas, as soviéticas e as americanas. Os
¦professores britânicos dizem que, no final áe 1963, a aju-
da soviética ao bloco — Cuba, paises do Leste Europeu
e nações asiáticas sob influência comunista — chegou a
pouco 

'mais de oito bilhões de dólares. Fontes soviéticas
dizem que esta cifra se eleva a 8,8 bilhões.

. .. enquanto que a China em
cinco anos deu 850 milhões

Washington (UPI-JB) — A despeito ãe seus proble-¦mas internos e dos reveses no exterior, a China comunista
deverá dar continuidade a um modesto programa de aju-
da a paises não comunistas, por ela escolhidos na Ásia
e na Africa.

Esta é a conclusão a que leva um nôvo relatório sô-
bre o Programa de Assistência traçado em Pequim. O do-
cumento é parte ãe um estudo de 700 páginas, sob o título
"Perfil Econômico da China Continental", preparado no
Congresso ãos Estados Uniãos, pela Comissão Conjunta
de Economia.

O relatório registra que, áe 1956, quaão o Programa,
teve início, a 1965, a China concedeu mais áe 845,5 mi-
Ihões áe áólares em créditos e doações a 21 paises não
comunistas. A parcela de 433? milhões destinou-se a oito
paises asiáticos liderados pela Indonésia e por Burma,
enquanto 412,3 milhões foram encaminhados a dez na-
ções africanas, destacando-se entre elas a Algéria, e Tan-
zânia e o Congo (Brazzaville)._ Além disso, 143,1 milhões
foram consignados a três países do Oriente Médio — lé-
men. Síria' e República Árabe Unida.

A Indonésia rompeu suas relações de amizade com a
China depois do insucesso do golpe comunista áe 1965,
era um dos maiores beneficiários, com um total ãe 123,4
milhões ãe dólares. A República Árabe Uniâa, com com-
promissos no total de 84,7 milhões, e Burma, com 84 mi-
Ihões, estavam em segundo e terceiro lugares.

Ainda segundo o documento o revés político sofrido
pela China em Burundi, Daomé, República Centro Afri-
cana, Gana e Indonésia, além ãos âeslocamentos politi-
cos e econômicos no próprio pais e as incertezas ãa guer-
ra 110 Vietname, combinaram-se "para diminuir o ritmo
áa campanha chinesa ãe influência em paises em âesen-
volvimento".

Apesar disso, a China "sem dúvida, continuará a.
utilizar os recursos necessários à manutenção ãe sua pre-
sença em paises como o Mali, Tanzânia, Guiné, Camboja
e Nepal, onde sua influência política vem tendo sucesso
e seus investimentos econômicos já são substanciais".

Segundo os congressistas americanes, o programa chi-
nès de ajuâa externa é uma "prova flagrante âa maneira

. como aquele pais se presta a sacrificar consistência iâeo-
lógica em favor de vantagem política.

"Metade 'ãos 
paises que receberam dos chineses doa-

ções e empréstimos sem juros tem renda per capita equi-
valente ou superior à da China", afirma o documento.

A China critica a ajuda dós russos porque serve ape-
nas para enfraquecer o "processo revolucionário" e, no en-
tanto, acaba ãe aprovar 60 milhões de dólares em ajuda
ao Paquistão, a despeito do fato ãe que êsse país per-
tence a organismos "imperialistas" como a Organização
do Tratado Central (CECTO) e a Organização âo Tratado
Sul-Astátíco.

A Comissão Parlamentar âe 
'Economia 

ressalta a
competição entre a China e a Rússia no fornecimento
áe ajuâa a um certo número áe paises. No documento-
relatório, entretanto, está afirmado que "a China riva-
liza ou exceãe os esforços soviéticos âe ajuãa somente no
Congo (Brazzaville), Burma, Camboja, Ceilão, Indonésia,
Máli, Nepal e iémen".

A ajuda chinesa ê usada em pesquisas geológicas,
no fornecimento de maquinaria e equipamento, em as-
sistència técnica e no treinamento ão pessoal nativo dos
respectivos paises.

Os empréstimos são feitos sem juros, para pagamen-
to num periodo de des anos, coni dez anos áe carência.

Técnicos chineses se concentram- em Máli, no Nepal,
Guiné e Iémen onde trabalham no desenvolvimento de
projetos de agricultura, construção de estradas e de bar-
ragens. ' .

A Comissão relacionou os países não comunistas
que receberam ajuãa chin_esa, de 1956 a 1965:

África: Argélia, 51,8 milhões ãe dólares; República da
Africa Centrai, 38 milhões; Congo (Brazzaville), 25,2 ini-
Ihões;. Gana, 42 milhões; Guiné, 26,5 milhões; Quênia, 18
milhões; Máli, 19,6 milhões; Somália, 21,6 inilhões; Tan-
zânia, 45,8 milhões; e Uganda, 15 milhões.

Ásia: Afeganistão, dois milhões; Birmânia. 84 mi-
Ihões; Camboja, 49,4 milhões; Ceilão, 41 milhões; Inão-
nésia, 123,4 Milhões; Laus, quatro milhões; Nepal, 43,4
milhões; e Paquistão 60 milhões.

Oriente Médio: Síria, 16,3 milhões; República Árabe
Unida, 84,7 milhões; e Iémen, 42,1 milhões.
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A filha de Stalin renegou a sua Pátria mas nâo conseguiu ser aceita nos EUA (UPI)

STALIN, PAI

Esta é uma fotografia rara, de 1937. Stalin, carrega ao colo a filha adolescente (UPI)

Presidente dos neonazistas
alemães expulsa o seu vice

Bretnen (UPI — JB) — Fritz
Thielen, presidente do Parti-
do Nacional Democrático ....
(NPD), expulsou, ontem das fi-
leirns daquela organização neo-
nazista seu vice-presidente,
A:'._lf von Thadden, e mais
sete elementos, numa aparente
tentativa de expurgar a ala ra-
dical para melhorar a imagem
do Partido junto à opinião
pública.

Observadores da vida politi-
ca alemã dizem que se Fritz
Thielen não conseguir apoio
para sua medida, êste será o

fim de sua atuação nas filei-
ras do NPD. Assinalam as pri-
meiras sondagens que Thielen
poderá ser desautorizado na
reunião de presidentes esta-
duais do NPD, que talvez se
realize neste fim de semana,
em- Francforte.
LUTA INTERNA

Fritz Thielen, fabricante de
cimento em Bremen e um dos
fundadores do Partido, anun-
ciou a expulsão dos oito cor-
religionários num comunicado
enviado à imprensa na tarde

de ontem. Êle baseou sua ati-
tude numa decisão do tribu-
nal de Bremen que considerou
ilegal a eleição dé Adolf von
Thadden para presidente do
NPD na Baixa Saxônia, por
terem sido violados os estatu-
tos do Partido.

A luta interna que culminou
com a expulsão de oito elemen-
tos do NPD se agravou na re-
união do Partido em Nienburg,
quando Adolf von Thadden,
Vice-Presidente nacional, foi
eleito presidente do NPD na
Baixa Saxônia.

Um Partido em marcha para o passado
Luís Edgar de Andrade

Editor Inlcrnnrional

Quando o Partido Nacional
Democrata, mais conhecido na
Alemanha pelas iniciais NPD,
fêz 15 debutados à Assembléia
Estadual nas eleições de no-
vembro na Baviera e seus diri-
gentes disseram de boca cheia:"O mundo terá de ir-se ncostu-
mando a nós. Daqui a dois
anos levaremos uma bancada
de 40 deputados ao próximo
parlamento' federal."

Os eleitores do NPD são
apontados como neonazistas.
Seus dirigentes negam isto de
pés juntos, e pedem anistia
imediata para os criminosos de
guerra. Dizem que não são an-
ti-semitas e criticam o Governo
de Bonn pelo fato de pagar re-
parações ao Estado de Israel.
Oficialmente não são racistas e
condenam a ajuda aos países
subdesenvolvidos. Seu prógra-
ma em resumo: "A Alemanha
primeiro. A Alemanha para os
alemães. A Eruopa para os eu-
ropeus."

Dois alemães com menos de
50 anos fundaram o NPD em
1964: Fritz Thielen, de 49 anos,
fabricante de cimento, e Adolf
von Thadden, de 45 anos, des-
cendente de nobres. Apareciam'
sempre juntos nos comícios
eleitorais. Agora brigaram.
Thielen expulsa Ven Thadden.
Na próxima semana pode dar-
se o Inverso. Ê provável que a

Executiva Nacional do Partido
desautorize Thielen.

De eleição em eleição, de 1964
para cá, os neonazistas ale-
mães vinham ganhando votos.
Nas eleições federais de 1965,
tiveram 2,5 por cento da-vota-
ção. mas não elegeram nenhum
deputado, porque a legislação
eleitoral alemã exige um quoci-
ente cie pelo menos cinco por
cento. Em março de 196S, nas
eleições municipais da Baviera
tiveram 3,7 por cento dos votos
e fizeram cerca de cem verea-
dores no conjunto dns câmaras
locais. No mês de abril seguin-
te, foi a vez de Hamburge;. 3,9
por cento. O NPD- começou
a preocupar a opinião pública
européia em novembro: nas
eleições estaduais de Hesse.com
7,7 por cento, elegeu nove depu-
tados e nas estaduais da Ba-
viera, com 7,4 por cento, fêz
uma bancada de 15.

A popularidade dos neona-
zlstas vinha crescendo na razão
inversa das dificuldades que o
gabinete Erhard atravessava.
Enquanto o Governo de Bonn
fazia o possível para equilibrar
o orçamento, o poder central
enfraquecia-se. Quando Erhard
caiu. os dois maiores Partidos
alemães — a CDU democrata-
cristã e o SPD sccial-democra-
ta — uniram-se numa grande
coalizão. Desapareceu pratica-

mente a Oposição, reduzida no
Bundestag à pequena bancada
dos democratas livres. Embora
não tivessem aiiida um só re-
presentante na Câmara federal,
os neonazistas ss rejubilaram
com o desfecho da crise. A par-
tir daí, eles poderiam capitali-
zar todo o descer, tentamento
da classe média contra os gran-
des Partidos.

O NPD tornou-se arrogante.
Passou a defender abertamente
os antigos membros do Partido
Nacional-Socialista que fizeram
a guerra de 1939-45. Von Thad-
den, agora expulso do diretório,
perguntava em dezembro: "Os
ingleses ainda são responsabili-
zados pelo massacre dos Boers
e pela expedição de Suez? ps
franceses pelos crimes de Na-
pole&o? Os russos pelos de Sta-
lin? Os americanes per Hiroxi-
ma e Nagasaki? Por que só os
alemães têm de ser eternamen-
tc culpadas?"

As próximas eleições esta-
duais — no Schleswig-Hollstein
em abril e na Baixa Saxônia
em junho — indicarão aié que
ponto essa pregação naciona-
lista desperta eco nas novas ca-
madas do eleitorado alemão,
para quem a Segunda Guerra
Mundial e cs crimes de Hitler
não passam de uma história
que ouviram contar.

.X ¦

Washington, Rotna e Nova
Deli (UPI—B) — Svetlana
Stalina, a única filha viva do
ex-Primeiro-Ministro J o s e f
Stalin, estaria tentando obter
asilo em algum pais europeu,
informaram ontem fontes ex-
tra-oficiais. revelando que o
Governo dos Estados Unidos
relutam em acolhê-la, têmeri-
do criar problemas diplomáti-
cos com Moscou.

Oficialmente ignora-se o pa-
ràdeiro de Svetlana. p o r é m,
segundo o correspondente da
National Broadcast Corpora-
tion, em Roma, ela chegou à
Capital italiana quinta-feira
â noite, procedente de Nova
Deli, e hospedou-se na sede da
Embaixada norte-americana.
O II Giornale d'Itália garante
que Svetlana embarcou para
Washington na tarde dc
ontem.

SILÊNCIO E BOATOS

Svetlana casou-se há três
anes, pela terceira vez, com
um indiano. Após sua morte,
decidiu ir ã índia levar suas
cinzas. Aparentemente, foi em
Nova Deli que procurou a Em-

baixada norte-americana para.
solicitar asilo político.

Fontes diplomáticas em
Washington confirmaram que
a filha de Stalin entrou em
contato com a Embaixada pa-
ra pedir asilo, porém em Nova
Deli os representantes norte-
americanos continuam m a n-
tendo silêncio e recusam-se a
comentar a notícia.

Porta-vozes do Governo ita-
liano e da Embaixada da In-
dia em Roma também prefe-
rem o silêncio. Um funciona-
rio do Ministério do Exterior
italiano limitou-se a dizer:"Ela pode entrar e sair do
pais como qualquer turista."

Em Moscou, as autoridades
disseram simplesmente que
Svetlana foi à. Índia levar as
cinzas do marido Singh, que
pertencia a uma importante
familia indiana.
GRANDES MISTÉRIOS

Na opinião dos observadores,
talvez Svetlana possa revelar
um dos 

' 
grandes mistérios da

moderna história da URSS:
como morreram seu pai e sua
mãe. A maioria dos historia-
dores afirma que Stalin mor-

reu de morte natural a 5 de
março de 1953, porém alguns
levantam dúvidas a respeito.

Segundo se sabe, Svetlana
estava presente quando Stalin
morreu, portanto poderia dar
informações precisas sôbre o
ocorrido. Por outro lado,' a
morte de sua mãe, Nadezhda
Alliluyeva, é outro mistério.

Informações não confirma-
das dizem que cin se suicidou
em sinal de protesto contra o
Governo ou os maltrates do
marido. Outros boatos, quanão mereceram confiança dos
historiadores, afirmam queStalin a assassinou num nces-
so de cólsra. O que é certo é
que o e-x.-Prc.rn iar acompanhou
sozinho o caixão de sua cnsa.
até o cemitério e lá mandou
erguer um busto.

As autoridades norte-ame-
ricanas. segundo se informou,
náo crêem que Svetlana tenha
em seu poder informações va-
liosas, embora admitam que
sua presença provocaria gran-
de interesse nos Estados Uni-
dos'. De qualquer maneira, o
Departamento de Estado não
parece disposto a criar focos
de tensão com o Kremlin.

Testemunha de 30 anos de história
Bert Weaver
Especial para o JB

Moscou (UPI-JB) — Sve-
tlana, Stáliná era a filha pre-
dileta e. durante anos cuidou
da vida doméstica do líder so-
viético, mas possuía suficiente
independência de espírito pa-
ra organizar sua própria vida
e mesmo para se casar contra
a vontade de Stalin.

Casada três vezes, mãe de
dois filhos, professora de lite-
ratura soviética e da lingua in-
glêsa e confidente de uma das
figuras mais destacadas do sé-
culo vinte, Svetlana, viveu du-
rante anos sob a proteção do
sigilo do Kremlin e raras vê-
zes deixou esse escudo mesmo
após a morte do pai, ocorrida
cm 1953.

Se procurou abrigo no Oci-
dente, sua defecção seria mais
sensacional do -que politica.
Ninguém sabe o que ela po-
deria revelar sóbre os 30 anos
que o pai passou no poder, na
União Soviética. Svetlana cui-
dou da casa para o pai, duran-
te anos, mas não o conhecia
como governante.
INTIMIDADE

Se o ditador desconfiado e
reservado jamais confiou em
alguém, é possível que tenha
sido na filha, permitindo o co-
nheclmento da personalidade
de um governante dotado de
podêres absolutos, cujos capri-
chos e preconceitos influiriam
parcialmente nos aconteci-
mentos.

Muitos dos segredos, no en-
tanto, como expurgos, exter-
minação maciça, campos de
concentração, não seriam co-
mentados com uma filha que-
rida.

Svetlana, cuja idade é esti-
mada entro 40 e 45 anos, nas-
ceu do segundo casamento de
Stalin e sua mãe, Nadejda Al-
liluyeva, morreu em circuns-
tâncias misteriosas em 1932.
Teve dois irmãos, ambosr fale-
cidos. Jacob, nascido do pri-
meiro casamento de Stalin, pa-
rece ter morrido durante a Se-

gunda Guerra Mundial, prisio-
neiro dos nazistas. Vasily, tam-'bém filho de Nadejda, chegou
a Tenente-General da Força
Aérea e comandante da defesa
aérea de Moscou durante a
guerra, mas após a morte do
pai foi rebaixado a major e
veiar a morrer em 1962, ao que
se informa, de doença provo-
cada pelo alcoolismo'.
CASAMENTO

Svetlana casou-se, no ini-
cio da Segunda Guerra Mun-
diai, com o engenheiro Moroz,
judeu, seu colega na Universi-
dade de Moscou, contra a ven-
tade do pai, e passou a residir
com o marido. Perto do final
da guerra, divorciou-se para
casar com o eminente físico
Yuri Jdanov, atual Presidente
da Universidade de Rostov,
cujo pai, Andrei Jdanov, era
então considerado o provável
sucessor de Stalin.

Do segundo casamento teve
dois filhos, um rapaz de 22
anos com o nome do avô, Jo-
sef, e uma moça de 16 anos.
O sigilo que cercou toda a vida
de Svetlana manifesta-se no
fato de'que nenhum dos dois
primeiros casamentos foi anun-
ciado publicamente, embora ela
fôsse na época a "primeira
dama" da União Soviética. Seu
terceiro marido, um indiano
chamado Singh, parece ter fa-
lecido recentemente.

Considerada atraente acs 18
anos, Svetlana tornou-se uma
bela mulher de cabelos ruivos.
O editor norte-americano Wil-
liam Randoph Hearst Jr., que
a entrevistou em 1955, descre-
ve-a como uma "ruiva de pele
clara, com um rosto bonito e
sorriso -agradável", esguia e pa-
recendo mais irlandesa do que
russa.
CONFORTO

Hearst conheceu-a em seu
apartamento da duas peças

próximo ao Kremlin, num pré-
dio de fachada de pedra onde
residem muitos dos altos diri-
gentes soviéticos. Svetlana, querecebe nma pensão desde a
morte do pai, instalara-se ali
por causa do parentesco e ao
que se acredita residiu nesse
apartamento até agora.

Hearst encontrou sinais de
uma situação privilegiada' um
piano, televisão e o fato de ha-
ver dois aposentos — o que em
1959 era considerado luxo —,
além de uma ajudante paraserviços domésticos.

"Os senhores são os primei-
ros norte-americanos que en-
tram neste apartamento'', dis-
se ela ao receber os visitantes."Seu cabelo é curto, num
penteado fofo — escreveu
Hearst na época. — Usava um
puliover rosa e beje, saia do-
tweed marrom e sapatos ele-
gantes."

Na parede via-se um grande
retrato de Stalin, fumando seu
cachimbo.

REVELAÇÃO

O Ocidente tomou conheci-
mento de Svetlana pela pri-
meira vez durante a guerra,
através de uma fotografia de
Stalin com a filha, ainda ado-
lescente, nos braços. O instan-
tâneo, publicado na Imprensa
de todo o mundo, é um dos
poucos retratos conhecidos de
Svetlana.

Os observadores acham que
a filha de Stalin poderia es-
clarecer dois pontos por êle.-
considerado., fascinantes na
história soviética: ns circuns-
tâncias da morte da mãe, em
1932, e a morte do próprio pai,
que na opinião da. maioria dos
historiadores foi natural.
Svetlana, que esteve a seu lado
até os últimos momentos, po-
deria dar seu testemunho fi-
nal e definitivo sôbre o as-
sunto.

Onde Svetlana poderá esconder* se
Onde se esconderá Svetlana Stalin se

procurar asilo na America? Antes dela,
a mais famosa mulher russa que tomou
êsse passo, Oksana Kasenlcina, esteve <*-
condida durante anos no Estado da No-
va Inglaterra. Um repórter da UPI que
a entrevistou conta detalhes de come se
esconde uma russa,

Boston (UPI-JB) —' Está bem", disse a
voz. "Ela falará, íris com a condição de que o
Sr. não poderá revelar onde a temos es-
condida".

Ela era Oksana Stepanova Kasenlcina e
quando concordou em conceder a entrevista
ainda via um espião russo debaixo de cada
cama, a despeito de já se terem passado dez
anos desde que ela preferira a liberdade.

A reportagem que escrevemos estava data-
da de "algum lugar nos Estados Unidos", e se
Svetlana Stalin teme por sua vida, ela deve
lembrar-se de Oksana Kasenkina e então sor-
rirá em segurança.

No meio da tarde de 12 de agosto de 1948
ela estivera sentada numa sala no consulado
soviético em Nova Iorque quando decidiu pular
da janela de um terceiro andar, para a liber-
dade. Até então exercia a função de professo-
ra dos filhos de autoridades soviéticas, inclusi-
ve dos de Andrei Gromyko.

De repente íôra chamada de volta à União
Soviética e sabia o que isso significava: seu
marido havia desaparecido em 1936, nas mãos
da policia secreta de Stalin.

"Que Deus me ajude a avisar a América",
"disse ela em seu salto. Quando policiais no-

va-iorquinos estupefatos rezolheram-na depois
da queda, ela começou uma vida de inquieta-
ção, mudando freqüentemente de quarto de
morar, para evitar "aquela gente", os russos da
polícia secreta.

Durante dez anos ela procurou a felicida-
de, encontrando um pouco dela num aparta-
mento de um compartimento, numa cidade da
Nova Inglaterra. Os vizinhos chamavam-na de
"Tia Maria" e a 12 de agosto de 1958 parecia
uma avó típica com capuz de crochê, suéter
azul e vestido marrom.

Em 1957 tornou-se cidadá americana e no
ano seguinte fêz-se católica romana. Aprendeu
a pintar e iutou contra o que chamava de "do-
ença e sofrimento", inclusive as contusões em
conseqüência do salto.

Mas era uma vida solitária — uma visita
de seu "sobrinho" que na realidade era um
agente do Governo, um den.ista hoje, áíiianna
um médico, alguém que passava para con-
versar.

Ela concordou em receber o repórter da
UPI porque naquela época o Presidente Eise-
nhower estava pensando em encontrar-se com
o Primeiro-Ministro soviético Nikita Krus-
chev. "Eu poderia dizer a Eisenhower o que
êle deve dizer a Kruchev", declarou ela. "Eu
diria a êle, Kruschev: você tem xun corpo ma-
terialista mas seu corpo está vazio. Tente con-
seguir o espirito de Deus".

Contou a história de suas sete irmãs que
haviam "desaparecido" e disse que enquanto os
americanos falam em "dar-se bem com os co-
munistas, devem perguntar a si mesmos: como
se pode viver com o diabo?"

Uma filha que não saiu ao pai
Departamento de Pesquisa

No meio das paixões que o seu tempe-
ramento georgiano sublimou até o radica-
lismo, só a política permanece na história
de. Stalin como amor definitivo, mas três
nomes de mulher — Catarina, Nadiejda e
Rosa — fazem lembrar que o ex-chefe su-
premo também teve, como os transcauca-
sianos em geral, alguma coisa a justificar
a reputação áe granãe amigo âo copo, das
canções e ãas mulheres. As conveniências
âe Estaão, entretanto, e as obsessões maio-
res âe Stalin tornaram menores a eficá-
cia áessas tendências, que o,tempo se in-
cumbiu de dissolver ainda mais, cercando-
as de um pouco de mistério.

A primeira Sr.a Stalin, Catalina Sva-
niâze, casou-se com êle em 1904, num- pe-
ríoáo de dificulâaães políticas, quase toão
passado em viagens no estrangeiro. Catari-
tia Svaniâze, que morreria tuberculosa, deu-
lhe um filho, cujas últimas noticias se per-
dem na II Guerra Mundial. A segunda mu-
lher, Nadiejda Aliluyeva, foi a mãe âe Sve-
tlana e de Vasily. O filho chegou a General
da Força Aérea, e nunca mais se falou dè-
le após a morte do pai. Svetlana morou
muito tempo com Stalin, no seu apartamen-
to do Kremlin. Quanto a Nadiejda — que

quer dizer Esperança —, morreu em 1932;
os jornais, como é ãe praxe na União So-'
viética, noticiaram lacònicamente a morte
da camarada Nadiejda Aliluyeva, mencio-
nando pouca coisa além das suas ativida-
des de assistência social. Anos mais tarde,
entretanto; começariam a correr rumores
de que Stalin, já então se firmando nos de-
graus âo Poder absoluto, tinha se livrado
da companheira de forma pouco romântica,
embora jamais, nem mesmo no auge ãa
âesestalinização, se fizesse qualquer refe-
rência a um possível assassinato.

Finalmente, uma irmã âe Kaganovich,
chamada Rosa, completa o trio sentimen-
tal. Rosa, mais que as outras áuas. é uma
figura peráiáa no tempo. Nunca houve con-
firmação áo seu casamento com Stalin. Os
russos mantêm uma cortina àiscreta sôbre
a vida particular dos seus homens públicos.
Além disso, o estilo pessoal de Stalin, nos'
discursos que fêz, limitava as mulheres à
condição de camaradas: pelo menos uma
vez. no I Congresso de Kolkoziánas de Cho-
que, êle se dirigiu às mulheres, mas só pa-
ra lembrar-lhes problemas de produtivída-
de e de igualdade.

Svetlana, certamente, não saiu ao pai.
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Mi litares incentivam criação de CPIs sobre atos de Castelo
Paranaguá é
Conselheiro
em Paris

Brasília (Sucursal) — O dl-
p 1 o m n. t a Paulo Paranaguá,
Chefe do Cerimonial da Presi-
ciência cia República, íoi desig-

t liado ontem pelo Marechal
Castelo Branco para o cargo
de Min is tro-Conselheiro da
Embaixada do Brasil em Paris.

No Senado, íoram aprovadas
ns indicações do General Gol-
bert do Couto e Silva, Chefe do
Serviço Nacional de Informa-
ções, para o Tribunal de Con-
tas da União, e do Sr. José
Vamberto, Secretário de Im-
prensa da Presidência da Re-
pública, para o Triblmal de
Contas do Distrito Federal.

UM ADEUS 11SF0RMAL
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• SISTÈNCIAS
I

V indicação do General Gol-
l fl do Couto e Silva foi com-
batida pelos Srs. Mário, Mar-
tins e Josafá Marinho, que a
consideraram inaceitável por
diversas razões, julgando-a de
todo inadequada.

A defesa do Chefe do SNI
íoi íeita pelos Srs. Daniel
Krieger e Filinto Müller.

A despeito da sensível ten-
dência para rejeitá-lo. o nome
do General íoi aprovado, so-
bretudo porque sua recusa —
segundo se entendeu — se tor-
naya impraticável, íace às es-
treitas vinculações com o Pie-
Kidente Castelo Branco, que
seria., assim, diretamente atin-
gido, motivo pelo qual as lide-
ranças se desdobraram no sen-
tido de asseguriji* sua aprova-
çâo.

Castelo vê
eleição de
prefeitos

Brasília (Sucursal) — O Ma-
rechal Castelo Branco recebe-
rá do Ministro da Justiça, Sr.
Medeiros Silva, e também do
Chefe da Casa Civil do futu-
ro Governo, Deputado Rondou
Pacheco, na segunda-feira, es-
tudos sobre a fórmula ndequa-
da de estabelecer mandatos-
tampões nos municípios ciue
deveriam eleger novos prefei-
tos êste ano.

O atual Presidente da. He-
pública pretende dar uma so-
lução ao assunto — o que ía-
rá possivelmente através de
Ato Complementar —. porque
as regras institucionais recen-

¦ tes determinam que as eleições
municipais se realizem dois
anos antes das eleições íe-
•derais. ou seja, em 19(38.

DUAS TENDÊNCIAS

O Marechal Castelo Branco
manifestou sua preocupação a
respeito ao Deputado Rondon
Pacheco durante o encontro
que mantiveram ontem. Co-
municou-lhe que solicitará a
opinião do Ministro da Jústi-
ca e expressou o desejo de co-
nhecer, ató segunda-feira, a
opinião do íuturo Chefe da
Casa Civil da Presidência da
República..

O Governo considera desa-
conselhável' realizar eleições
para mandatos que durarão
apenas um ano e já, recebeu
sugestões dos Governadores de
São Paulo, Sr. Abreu Sodré,
e da Paraiba, Sr. João Agri-
pino. O primeiro preconiza a
prorrogação dos mandatos mu-
nicipais em vias de extinção,
enquanto o outro prefere que
se atribua aos Governadores n
faculdade d. nomear prefeitos
provisórios.

Lacerda luta
na frente
por voto direto

Sào Paulo (Sucursal) —
Quando algum político" se re-
cusa a participar da frente am-
pia, o Sr. Carlos Lacerda íaz-

' lhe a seguinte pergunta, como
principal argumento de per-
suasão: "O Sr. gostaria que,
em 70, o nôvo Presidente da
República íósse um Ministro
da Guerra, eleito pelo Congres-
so, sob coação?".

A revelação íoi íeita ontem
eo JB pelo próprio ex-Gover-
nador da Guanabara — duran-
te uma visita à V Feira Nacio-
nal do Couro, no Pavilhão do
Ibirapuera —, ao reafirmar que
o objetivo básico do movimento
da frente ampla é conseguir o
retorno ao sistema de eleições
diretas para escolha do Presi-
dente da República.

*. A VOZ DO POVO

Perguntado se realmente es-
taria encontrando dificuldada-
des para conseguir a adesão de
grandes lidera, políticos e dc
outras áreas á frente ampla,
o Sr. Carlos Lacerda argumen-
tou que o interesse do movi-
mento é o de "obter o apoio do
povo, e não apenas o de íigu-
rões". Adiantou ainda "não ter
pressa para o lançamento da
jrente ampla, pois isso será íei-
to no devido tempo".

Declarando-se favorável à
revisão dos processos de cassa-
ção de direitos políticos e man-
datos, "no devido tempo", opi-
nou não acreditar que tal ini-
ciativa venha a ser tomada pe-
lo Marechal Costa e Silva logo
no inicio de seu Governo.

— Quanto ao Ministério do
íuturo Presidente, conheço ape-
nas í.lguns nomes e. por isso,
prefirc não íazer nenhuma
análise, por enquanto, achando
melhor esperar agora para opi-
nar depois.
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Diversos militares que irão a Brasilia para
a cerimônia de posse do Presidente eleito, na
quarta-feira, levam recomendação para manter
contatos com parlamentares da ARENA no
sentido rio facilitar a constituição de comissões
dc inquérito, a fim cie apurar várias dúvidas
que membros do futuro Governo têm sôbrc al-
íjuns atos do atual.

Circules político-niilitares Informam já tc-
rem mantido contatos iniciais com o Depu-
tado Atendes cie Morais e, através do futuro
Ministro Costa Cavalcanti, com membros da
bancada pernambucana da ARENA, visando a
aumentar o iiúmer-* de assinaturas no requori-
mento cio MDB 

"que 
pretende CPIs para invés-

ligar a elevação da taxa cambial, a cresceu-
te desnacionalização cin indústria e a compra
de obrigações cio Tesouro norte-americano.

MAIS DE 90

Só no Rio. irão mais de 90 generais íi possa
do Marechal Costa e Silva, além de vários ou-
tros que vão de quase todos os Estados.

Os do Rio poderão viajar em dois aviões
Avro da FAB, destacados especialmente para
levar os oficiais do Exército que servem aqui.

COMITIVA DE ALMIRANTES

Brasília (Sucursali — Vinte e seis alml-
ranles da ativa começarão a chegar em Brasi-
lia amanhã, acompanhados de suas mulheres,
para assistir à posse do Marechal Costa e Silva
e do Sr. Pedro Aleixo.

Farão parte da comitiva o atual c o nôvo
Ministro da Marinha. Almirantes Araripe de
Macedo c Augusto Rademaker Grunewald. o
atual e o nôvo Chefe do Estado-Maior da Ar-
mada. Almirantes Silvio Moutinho e José Mo-
reira Maia.

Os almirantes serão hospedados em apar-
lamentos do Ministério e do 7.° Distrito Naval,
No dia 14, serão homenageados pelo Coman-
dante do Distrito. Almirante Luís Penido Bur-
nier, com um jantar na sede do Ministério, que
terá a presença do Prefeito Plínio Cantanhede
c outras autoridades municipais.

Costa e Silva hoje- em, Brasília

Delirão despediu-se da Mesbla mim almoço informal cnm a Diretoria, mas volta quando dei.uir de ser Minisiro

Auro tem esperanças no nôvo Govêr
O Senador Auro de Moura Andrade,

Presidente do Senado, disse ontem, que
a. posse do Marechal Costa e Silva na
Presidência da República, na próxima
quarta-feira, resume as esperanças de to-
dos de um Govêmo democrático e que,
*'como existe essa esperança, não se deve
falar do passado e apenas pouco do pre-
sente, mas dar ênfase ao futuro".

— Apesar da singeleza da cerimônia
— disse — a posse do Presidente Costa e
Silva encerra dois íatos importantes: pri-
meiro, porque se inicia um Govêmo que
terá a responsabilidade do País por qua-
tro anos; segundo, porque se instaura ao
mesmo tempo em que o Brasil .eingressa
no Estado de Direito, com a vigência sl-
multânea da nova Constituição.

ESPERANÇAS

Na sua fala aos jornalistas, o Presi-
dente do Senado não íêz: referèncias ao
Marechal Castelo Branco, porém subli-
nhou que, como todos os brasileiros, de-
pesita enormes esperanças no Marechal
Costa e Silva e no seu Governo. Como
Presidente do Senado, no discurso em quo
saudará o Íuturo Presidente, exporá seus
pontos-de-vista, projetando a. solenidade
cia posse no dia 15 próximo para o íu-
turo.

O Senador Auro de Moura Andrade
disse aos jornalistas que "o problema não
é tema para entrevista, mas de vista á
Constituição', ao ser indagado sóbre tis
divergências de interpretação quanto a
quem caberá o exercício da Presidência
do Congresso, se a èle, como Presidente
da Mesa do Senado, ou se ao Vice-Presi-
dente da República, Sr. Pedro Aleixo.

Apesar de indagado com insistência,
evitou íazer qualquer pronunciamento
sobre o assunto, limitando-se a repetir

que a questão é de leitura rio texto cons-
titucional.

O Senador Moura Andrade, na en-
trevista, declarou ainda não ter sido
correta a interpretação dada por jor-
nais, segundo as quais determinara à Sc-
cretaria de Informação e Documentação
do Senado a seleção de decretos-leis bai-
xados pelo Marechal Castelo Branco para
efeito de posterior revisão.

£ssc trabalho é apenas o de onà-
lise e de comparação, para que o Senado,
como órgão constitucionalmcnte encar-
regado de declarar a ilegalidade de leis,
a.sim declaradas pelo Supremo Tribunal
Federal, possa cumprir adequadamente
sua tarefa — disse, salientando que, coni-
parados os decretos-leis com leis preexis-
tentes, será possivel o estabelecimento do
que permanece vigorando c. o que ine-
xiste

ESTRATAGEMA

O Presidente do Senado disse, tam-
bém, não ter havido nenhum estratagema
quando se decidiu paralisar os relógios
do Congresso para permitir, dentro do
prazo fixado por instrumento revolucio-
nário, a. aprovação da nova Constituição.

O que houve — disse em tom irô-
nico — foi que o Congresso estava deli-
berando com angústia de tempo, e como
existia antes um decreto excepcional de-
terminando o horário de verão para eco-
nomia de energia elétrica no Pais, em-
pregou-se o recurso. O Brasil é regido
não pelo horário de verão, que é excep-
cional, mas pelo horário astronômico.

Como, na derradeira sessão do
Congresso, o relógio marcava 23h40m do
horário de verão, decidiu-se paralisá-lo,
a íim dc que o excepcional não influísse
numa deliberação legislativa. Frisou que

o decreto do horário de verão era espe.
cifico, sendo destinado a proporcionar
economia no consumo de energia elétri-
ca, e não para influir na elaboração cons-
titucional.

O Presidente do Senado disse, tam-
bém, que a simples extinção da vigência
dos Atos Institucionais — que concedem
importantes e discricionários podères ao
Presidente da República — não é o bas-
tante para que o Congresso retome suas
prerrogativas absolutas e reconquiste pie-
namente a sua autonomia e independeu-
cia.

— Além das condições objetivas, sáo
necessárias as subjetivas para que isso
ocorra — disse, em síntese, frisando que,
"hoje, no Brasil, é possivel fazer-se uma .
Constituição democrática, mas seu exer-
cicio prático será impossível se não hou-
ver, tanto do povo quanto do Governo,
consciência do valor da democracia".

POSSE

O Senador Moura Andrade disse que
está definitivamente estabelecido o pro-
grama da solenidade de posse do Maré-
chal Costa, e Silva na Presidência da Re-
pública: o ato será ás-11 horas do dia
15 e o Presidente eleito será introduzido
no recinto por uma comissão de lideres
parlamentares.

Estarão presentes delegações de 20
paises americanos, inclusive o Canadá,
representando Parlamentos do Continen-
te. Foram convidados pelo Parlamento
brasileiro.

Não está decidido, ainda, se o Marc-
chal Costa e Silva íará discurso não in-
formal na ocasião, mas a intenção do
Presidente do Senado é a de falar, ma-
infestando as esperanças não apenas suas
como de seus pares e do País no destino
da democracia no Brasil.

Brasilia (Sucursali — Apesar de o Maré-
chal Costa e Silva náo ser um homem muito
preocupado com sua segurança pessoal, cerca
de três mil homens estarão, a partir de hoje,
engajados na proteção do futuro Presidente da
República, que chegará ás 10h30m. em Bocm?
especial, acompanhado de seus familiares e
assessores, inclusive o General Jaime Portela,
íuturo Chefe do Gabinete Militar da Presi-
dência.

Até ontem, as tentes habituais de informa-
ções não sabiam se o Marechal Costa e Silva
cumprirá algum programa antes de sua posse
na Presidência da República, no dia 15, ou se
deixará a Granja do Ipê apenas para assistir
à missa de sétimo dia do seu irmão Antônio,
ainda sem local determinado.

PRECAUÇÃO

O Chefe de Policia do Distrito Federal, Co-
ronel Jurandir Palma Cabral e o Chefe da Po-
licia Militar, Coronel Emidio de Paula, decidi-
ram ontem que todo o efetivo à sua disposição
passará a. ficar de prontidão a partir da zero
hora. de hoje e até o dia 17.

Dentro do esquema de segurança já estru-
furado, ficou decidido ciue caberá á Policia do
Exército a segurança do Presidente da Repu-
blica em todas as solenidades realizadas no Pa-
lácio do Planalto, Palácio da Alvorada e no
Congresso Nacional, locais em que a Polícia
do DF não terá nenhuma participação.

HOTÉIS

A policia, através principalmente de tua
Delegacia de Vigilância e Capturas e da Dele-
gacia-Geral de Investigações, já iniciou a vigl-

láncia nas barreira,., onde a. Radiopatrulha
está encarregada da fiscalização. Nos hotéis
vem sendo realizado um completo levantamento
de todos os hóspedes que chegaram e dos qus
estão sendo aguardados.

OSTENSIVOS

O esquema de segurança se divide em três
grupos:

1) —- Segurança próxima, da qual estará
encarregado diretamente o Major Hilton Vale,
sabendo-se que serão utilizados elementos do
Serviço Secreto;

2) — Segurança velada distante, na qual
serão utilizados agentes do DOPS, dò DPF e
elementos da Polícia Civil;

3) — O policiamento ostensivo será exerci-
do. principalmente, pela Polícia Militar do Dis-
trito Federal e pelo Serviço de Trânsito. A-
partir do aeroporto até a Granja do Ipê se-
rão colocados, em distância razoável, soldados
da Policia Militar, com o objetivo maior de
evitar qualquer dificuldade de trânsito. Em tõ-
das as pontes e encruzilhadas haverá também
um carro da Radiopatrulha. incumbido de dar.
por rádio, as informações sòbie a passagem da
comitiva presidencial.

SEM ALEGRIA

Círculos ligados ao Marechal Costa e Silva
informaram ontem á noite que o íuturo Pre-
sidente, ao chegar hoje á Brasilia, não deseja
receber mais do que os cumprimentos que lhe
estão preparados. O Marechal está de luto pela
morte de seu irmão e não pretende receber
ninguém na Granja do Ipê.

Silvio chefia gabinete cie Lira.

O futuro Ministro da Guerra no Governo
Costa . Silva, General-de-Exército Aurélio de
Lua. Tavares, acaba cie convidar o atual Co-
mandante da Divisão Blindada, General-de-
Brigada Silvio Couto Coelho da Frota, para
exercer as íunções de chefe do seu gabinete.

O General Coelho da. Frota, que possui to-
dos os cursos do Exército, inclusive os da Es-
cola Superior de Guerra, Escola de Estado-Maior
do Exército e de Aperfeiçoamento, além de vá-
rias condecorações nacionais e estrangeiras,
após aceitei* o convite disse. "ciue se sentia
ítonrftdo com a letiibraiita .le seu noma pelo
comandante tia ESG".
RECEPTIVIDADE

A escolha do nome do General Silvio Cou-
to Coelho da Frota para Chefe de Gabinete
do futuro Ministro Lira Tavares foi bem re-
cebida nos meios militares, principalmente no
I Exército, onde comanda uma das suas mais
destacadas unidades.

Para Subchefe do Gabinete do nôvo Ml-
nistro da Guerra, foi escolhido o Coronel de

Artilharia César Montegno, de Sousa, cuja
designação também teve boa receptividade.

Ò Coronel Epitácio Cardoso de Brito,
atualmente Chefe da D-l, comandará, o Ba-
talháo de Policia do Exército da Guarda Pre-
sidencial, em Brasília. O Coronel Epitácio «s-
sumirá o Comando do BGP no dia 21.

O Coronel Epitácio Cardoso tíe Brito já,,
desempenhou es funções de Chefe de Rela-
ções Pública., do então Ministro da Guerra
Costa e Silva, em Brasília, tendo exercido
ainda as funções de interventor de Goiás no
período da Revolução.
HOMENAGEADO BELTRÃO

Licenciado para exercer es funções de Mi-
nistro do Planejamento no Governo Costa a
SUva, o Sr. Hélio Beltrão íoi homenageado
ontem com um almoço pelos seus companhei-
ros da Diretoria da Mesbla, no restaurante da
empresa.

Participarem do almoço os Srs. Silvuno
Santos Cardoso, Presidente; Henrique Botton,
Vice-Presidente, e João Bailctngue e Wolf Spec-
tor, diretores da Mesbla.

Convidados chegarão 2 "-feira

Cozinheiro íêz chorar o Presidente
Brasília (Sucursal) — Com palavras

de carinho e agradecimento para cada um
dos chefes de serviço e um discurso bre-
ve. de improviso, para todos os demais
servidores, desde o mordomo e jardineiros
aos garagistas, o Marechal Castelo Bran-
co despediu-se ontem do pessoal do Pa-
lácio da Alvorada, depois de lá pernoitar
pela última vez na qualidade de Presi-
dente da República.

Comovido a ponto de ter os olhos
úmidos de lágrimas, o Presidente reser-
vou agradecimentos especiais para os co-
zinheiros Manuel Bandeira e Francisco
de Lima, fazendo menção, inclusive, ao
cuidado que tiveram com sua alimentação
nos tfês anos de Governo.

— Sua comida é excelente, Manuel.

"UMA BELEZA"

ço
Um a iun, todos os chefes de servi-
íoram também cumprimentados:

João Faustino da Costa, da portaria; An-
tônio dc Melo Brito, da mordomia e da
cozinha; sargento Aírton Demétrio Ze-
ferino, administra.dar-geral do Palácio,
e José Dias de Sousa, chefe da garagem.

À saída do Alvorada, o Presidente
ainda se voltou, pnra comentar:

— É realmente uma beleza.
Quando regressar do Rio, na próxima

segunda-feira, o Presidente já não mais
voltará ao Alvorada, passando a residir,
nos três últimos dias de Governo, numa
suite especial que lhe foi reservada no
Hotel Nacional.

MAIS DESPEDIDAS

Na Base Aérea Militar de Brasilia,
para onde íoi levado num helicóptero da
FAB, em companhia do Chefe do Gabi-
nete Militar. General Ernesto Geisel, o
Presidente Castelo Branco dirigiu um
discurso de agradecimento e despedida

aos oficiais e praças integrantes do Gru-
po de Transportes Especiais da Aero-
náutica.

— Essa saudação — acentuou o Pre-
sidente — é praticamente um reconhe-
cimento que trago ao GTE, em cujos
aviões e helicópteros viajei mais de 400
mil quilômetros, em mais de 970"horas
de vôo, visitando e renovando visitas a
cerca de 123 localidades brasileiras.

Frisou que em todas essas viagens de
caráter oficial e com aspecto militar, ti-
nha de ser transportado para quase todos
os pontos do Pais, sempre com segurança
e bons serviços, podendo ver, a cada pas-
so, a dedicação ao dever do pessoal do
GTE, não só por transportar o Presi-
dente da República, como também de
guarda*.* a pessoa do Chefe da Nação.

Ao partir com destino ao Rio, às 12
horas, o Viscount presidencial íoi escol-
tado, durante 30 minutos do percurso, por
dois Avros do GTE.

Os representantes dos Congressos estran-
geiros convidados para assistir à posse do Ma-
rechal Costa e Silva chegarão ao Rio na se-
gunda-feira e viajarão para Brasília às 12 ho-
ras da terça-feira, em avião especial.

Os parlamentares estrangeiros foram con-
vidados pela Câmara Federal. Permanecerão
no Brasil até o sábado da semana que vem,
participando de um programa paralelo ao ela-
borado pelo Itamarati, inclusive com. visita a
Sáo Paulo.
O PROGRAMA

Os congressistas visitantes, na maioria pre-
sidente-s dos parlamentos cios seus paises, de--
«embarcarão na segunda-feira no Galeão e se
hospedarão no Hotel Excelsior. No mesmo dia
comparecerão a um jantar oferecido pela As-
sociação Interparlamentar de Turismo, às 21
horas, no Copacabana Palace.

Na terça-feira, em Brasilia, assistirão a

uma sessão solene do Congresso, às 14h30m, e
jantarão no Clube do Congresso ás 22 horas.
Na quarta-feira cumprirão o programa oficial
da posse do Marechal Costa e Silva.

Na quinta-feira, às 10 horas, participarão
da solenidade de posse do Presidente do Con-
gresso Latino-Americano e debaterão a agenda
da III Reunião Plenária.do Congresso Latino-
Americano dc Parlamentares. As 12 horas par-
ciparão de um almoço oferecido pelo grupo
brasileiro da União Interparlamentar. As 15 ho-
ras seguirão para São Paulo, onde visitarão o
Governador Abreu Sodré às 18h30m.

Na sexta-feira visitarão o parque da. in-
dústria automobilística paulista e a Assembléia
Legislativa do Estado. Às 21 horas, jantarão
com o Governador de São Paulo.

No sábado, de volta ao Rio, serão recebi-
dos pelo Governador Negrão de Lima com um
almoço. A tarde embarcarão de volta aos seus
países.

Rockefeller confia no futuro

Castelo dá a jornalistas suas obras completas

O Presidente Castelo Branco, que
chegou ontem em sua última viagem
oficial ao Rio, reuniu todos os jornalis-
tas credenciados no Palácio das Laran-
jeiras, às 18h30m, a íim de apresentar
suas despedidas do Govêmo, aproveitan-
do para agradecer a cobertura dada pela
imprensa.

Através do Secretário de Imprensa,
Sr. José Vamberto, o Marechal Castelo
Branco ofereceu a cada um o livro con-
tendo os seus discursos oficiais durante
o mandato, devendo, ainda hoje, manter
reunião de despedidas com todos as ser-
vidores lotados no Palácio, a exemplo do
que fizera com as do Planalto.

MUDANÇA

O Presidente da República chegou ao
Rio por volta das 14h, trazendo em seu
avião todo o material de sua proprieda-
de que estava em Brasilia, o qual íoi lo-
go conduzido para sua residência. No
início da tarde, no Palácio das Laranjei-
ras, dedicou-se apenas à elaboração dos
discursos que pronunciará nas próximas
solenidades a que íoi convidado.

Em sua agenda de ontem, recebeu os
Ministros da Aeronáutica, do Trabalho e
da Justiça. Seu programa de hoje co-
meça às ÍOh, quando, em solenidade no
Laranjeiras, íará entrega das condeco-
rações da Ordem Nacional do Mérito ao
Ministro da Justiça, Sr. Medeiros Silva,
ao Chefe da Casa Civil- da Presidência,
Sr. Navarro de Brito, à Superintendeirte
da Legião Brasileira de Assistência, Sr.*
Marieta Ferraz, e ao Sr. João Pedro
Nunes.

As 10h30m, concederá audiência a
uma comissão de construtores navais, se-
guindo-se, uma hora após, uma cerl-
mônia de assinatura de acordo de desen-
volvimento com a USAID, com a presen-
ça de diversos ministros, e, às 12 h. par-
ticipará do almoço de despedida no Mi-
nistério da Guerra, que lhe será oferecido
pelo Ministro Ademar de Queirós e inú-
meros oficiais-generais.

INAUGURAÇÕES

Amanhã, de 9 horas às 12 horas, o
Marechal Castelo Branco visitará e fará
algumas inaugurações de obras do Mi-
nistério da Saúde, participando, à noite,

do banquete que lhe serã oferecido por
representações diplomáticas, no Copaca-
bana Palace Hotel.

Jã na segunda-feira, seu último dia
como Presidente da República no Rio,
irá à Escola Superior de Guerra, onde,
a partir das 9 horas, proferirá a sua au-
la inaugural, segumdo posteriormente
para uma rápida visita de despedida ao
Governador Negrão de Lima.

O Marechal Castelo Branco será re-
cebido com honras militares no Pala-
cio Guanabara. Em companhia de todo
o seu secretariado, dos Presidentes do
Tribunal de Justiça e'da Assembléia Le-
gislativa, o Governador conversará du-
rante cerca de dez minutos com o Pre-
sidente. tempo suficiente para a despe-
dida, segundo prevê o ato de recepção
preparado pelo Cerimonial do Palácio'.

Às 12 horas, o Marechal voará para
Brasília. As 16 horas, irá ao Supremo
Tribunal Federal, junto com o Prefeito
de Brasília, Sr. Plínio Cantanhede. para
despedir-se dos Ministros da Suprema
Corte. Foi exatamente ao STF a primeira
visita do Presidente da República, tão
logo empossado no cargo.

O Presidente do Chase Manhattan Bank, Sr.
David Rockefeller, que chegou ontem ao Rio,
para participar, na segunda-feira, de uma reu-
nião com lideres do comércio mundial, afirmou
no Galeão que está "muito confiante e espe-
rançoso" no Governo do Marechal Costa e Sil-
va, ao qual visitará na próxima sexta-feira, em
Brasilia.

O Sr. David Rockefeller conheceu o íutu-
ro Presidente em Nova Iorque, onde lhe ofe-
receu um almoço, saindo da reunião com "uma

excelente impressão que, no meu entender, é
indicio de que èle íará excelente governo".

CONFIANÇA

— De minha parte, confio muito na ação
do Marechal Costa e Silva, per quem tenho
simpatia especial. No encontro que terei como
nóvo Presidente, pretendo dar continuidade às
conversas que iniciamos em Nova Iorque —
acrescentou o Sr.. David Rockefeller.

Leia Editorial "'Mil Dias''

Araripe viu a Marinha agir em silêncio

Ao fazer um balanço dos 15 meses
em que esteve à frente do Ministério da
Marinha, o Almirante Araripe Macedo,
disse ontem, no almoço que ofereceu aos
48 almirantes em serviço no Rio dc Ja-
neiro, que "a Marinha trabalhou em si-
léncio, como é do seu íeitio. mas não
descuròli de informar a opinião pública,
nela procurando formar um ambiente de
compreensão e simpatia".

Quando se referiu às relações da Ma-
rinha com a Imprensa, afirmou que fo-

ram normais e amistosas, "exceção íeita
a um ou outro órgão inexpressivo que fêz
tentativas frustradas no sentido de tu-
multuar e intrigar através de editoriais
sensacionalistas, cuja fonte é bem co-
nhecida da administração naval*'.
HOMENAGEM

Antes de iniciar o seu discurso de
despedida para os almirantes presentes,
o Ministro Arsripe Macedo prestou uma
homenagem ao atual Chefe do Estado-
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Maior da Armada. Almirante Silvio Mon-
teiro Moutinho, pela sua recente nomea-
ção para Ministro do Supremo Tribunal
Militar, rememorando e enaltecendo com
um discurso os seus 42 anos de serviços
prestados à Marinha.

Depois de ser presenteado com uma
bandeja de prata ofertada pelos almi-
rantes, o Ministro Araripe Macedo Ini-
ciou o seu longo discurso, quando apre-
sentou uma prestação de contas de suas
atividades à frente do Ministério.

--.„,.

Castelo
estuda
TV Globo

O Presidente Castelo Bran- i
co iniciou ontem o estudo do
parecer recebido da Consulto-
ria Geral da República, que
opina pelo atendimento do pe-
dido de reconsideração, íonnu-
lado pela TV Globo, para dar-
se provimento ao recurso in-
terposto contra a decisão do
CONTEL, segundo nota oficial
da Secretaria de Imprensa.

A emissora havia recorrrldo,
hã pouco tempo, contra a de-
cisão do então Presidente do
Conselho Nacional de Teleco-
munlcaçõcs. Comandante Eu- I
clides Quandt — que íoi exo- i
nérado do cargo esta semana
pelo Presidente Castelo Bran- j
co e nomeado Comandante do
Minas Gerais —, dando prazo
de 90 dias para ela se enqua- j
drar no dispositivo constitu-1
cional «obre o assunto..

VAI CHEGAR...
use... mas nâo coma)

i.J$lf iik

Dio 12-3-67, ãs 1. horas, nos praias do leme ao tebtoi.
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Coluna do Castello

Impacto será
de quatro anos

Brasília (Sucursal) — O Chefe ãa Casa
Civil ão Marechal Costa e Silva, Sr. Rondon
Pacheco, âeclaroa ontem que nunca teve co-nhecimento ãa chamada Operação-Impacto.
Acrescentou que não se ãeve esperar tal coisa,
pois o futuro Governo promete ser um im-
pacto âe quatro anos.

Ganha assim cunho oficial o desmentido
que vem sendo sistematicamente divulgado
pela ássessoria áo Marechal. Cumpre escla-
recer a respeito, em resguardo da probidade
profissional ãos jornalistas que têm divulgado
notícias sôbre a operação desmentida, que èabsolutamente fora âe dúviâa que membros
eminentes ãa equipe ãe Govêmo âo Sr. Cosiae Silva planejaram a aáoção ãe medidas a se-rem tomaãas nos primeiros ãias de Govêmo
para: 1) aliviar a situação política do País nos
pontos críticos, ou seja, aliviar os setores de
opinião pública mais traumatizados pelo Go-vêrno Castelo Branco; 2) justificar a abertu-
ra ãe um crédito ãe confiança popular à fu-tura administração, no previsto de que, nos
primeiros seis riieses, não é possível pôr emexecução âiretrizes ainãa não objetivamente
traâuziâas em plano.A Operação-Impacto, assim denominada
na própria esfera dos auxiliares categorizados
áo Presidente, preencheria o vazio administra-
tivo áo começo do Governo e, como não po-deria constituir-se ãe medidas âe funão, se-ria caracterizada obviamente por medidas deemergência, que abarcariam notadamente ossetores ãa Educação e âa Previdência Social,tendo em vista que a opinião ãas classes tra-balhaáoras e estudantis é menos receptiva auma politica ãe compromissos com o movi-mento ãe março ãe 1964.

O fato nôvo, portanto, é o desmentido quedeve em conseqüência ser examinado e situa-âo no contexto âa situação. Deve-se admitir,inicialmente, que a Operação-Impacto, plane-jaâa por sua equipe áe Govêmo, não foi apro-vaãa pelo Marechal Presiãente, seja por nãoconcordar com seu enunciado, seja por con-siderá-la inconveniente. A operação teria umeviáente caráter áe crítica e ãe restrição aocomportamento ão Presiãente Castelo'Bran-
co, caráter que terá finalmente sensibilizado
o Marechal Costa e Silva, cuidadoso em man-ter o traço de união entre a situação que caie a situação que sobe.

Outra hipótese, contudo, é que a publi-cidade dada ao assunto tenha arriscado o êxi-to áa iniciativa, que suscitou esperanças alémâo que seria razoável. Assim, ao invés deabrir esperanças, sua relativa timidez pode-ria provocar decepção.
Há, finalmente, a hipótese üe que o futu-ro Govêmo tenha encontrado reservas à exe-cução das medidas planejadas, seja pelo con-teúdo áelas, seja pela- contestação áa políti-ca ão Marechal Castelo Branco. Tais reser-vas somente partiriam ãe setores em condi-

ções de oferecer reservas efetivas à ação áe umGovêmo que começa, isto é, que ainda nãose assenhoreou âos instrumentos ãe coman-âo indispensáveis à plena autonomia.

A. Presidência do Congresso

Espera-se que o Marechal Costa e Silva
procure resolver o impasse em tomo áa Pre-sidência âo Congresso mediante apelo pessoalque dirigiria ao Senador Auro ãe Moura An-drade para que aceite a interpretação domi-nante com relação à distribuição áe atribui-
çoes constitucionais. Seria, portanto, um apê-lo para fortalecer a posição áo Sr. Peáro Alei-xo, que com êle tomará posse no próximoáia 15,

O Sr. Moura Andrade, que vai mobilizan-do o Senado em torno da sua posição, atéontem não âava sinais áe receptividade a qual-quer sugestão, a não ser a áe que se reexami-ne o assunto através ãe emenãa coiistitucio-nal que ¦unifique os textos ãa Constituição quese referem ao assunto. O Sr. Peâro Aleixo con-tinua a entender que bastaria emenda do Re-
gimento Comum.

De qualquer forma, acredita-se que a estaaltura somente a intervenção pessoal áo fu-turo Presiãente terá forca suficiente para con-ter politicamente o Presiãente ão Senado eenquadrá-lo numa solução âe autoridade.

Pierucetti na Prefeitura

Com o convite ao General Mário Gomes
para áirigir a CODEBRÁS, ficou afastado o
principal obstáculo para o convite ao Sr. Os-valáo Pierucetti, que áeverá ocupar a Pref ei-'tura âe Brasília.

A integração mineira

O Governaâor Israel Pinheiro vem am-
plianâo e intensificando seus esforços parapromover o que se chama nas rodas do Pala-cio da Liberáaâè áe "integração mineira"Deputados federais e estaáuais estão senãochamaãos a uma conversa pessoal com o Go-vernaâor, que lhes expõe os objetivos ão mo-vimento através âo qual Minas buscaria for-talecer-se para, unida, resolver 'seus 

problemasinternos.
Enquanto isso, o Sr. Israel Pinheiro, quechega amanhã a Brasília, terá um encontrocom o Presiãente Castelo Branco para solici-tar uma última ajuda do Govêmo expirantea administração mineira.

Lacerda escreve a Rafael

O Sr. Carlos Lacerãa escreveu ao Sr. Ra-fael áe Almeida Magalhães longa carta áeanalise áa recente entrevista âo Mer áa Guar-da Vermelha. Diz, em síntese, o Sr. Lacerda,ter venficaâo que ambos pensam a mesmacoisa, nao entendendo assim por que o Sr Ra-fael vai seguindo outro rumo.

Sátiro já exerce a liderança
As articulações na Câmara, da área áoGoverno com o MDB, passaram a se centrali-sar em torno âo Sr. Ernâni Sátiro, já assimno exercício efetivo áa liáerança.

Carlos Castello Branco

essegi_ei.ro por 27 a 15
para Juiz na Guanabara

senado rejeitou nome de Telegrama de Sobral Pinto~_\ -__. mm £^a Castelo Branco condena
os inúmeros decretos-leis

O Professor Sobral Pinto, em telegrama ao Marechal
Castelo Branco, condenou seus numerosos decretos-leis
como um "atentado à soberania do Congresso", e revela-
ção de "orgulho, imprudência e soberba imperdoáveis em
um Chefe de Governo".

"Como cidadão brasileiro" — continua — '"não 
posso

assistir silenciosamente ã promulgação, nunca vista nos
anais do Pais, de tão numerosos decretos cm tão pequeno
espaço de tempo."

pw revê adaptação da

Brasília- (Sucursal) — O Senado rejeitou ha madru-
gada de ontem o nome do bacharel Nelson Pessegueiro doAmaral para Juiz Federal na Guanabara, dando-lhe ape-nas 15 votos favoráveis. O indicado foi membro da Co-missão Geral de Investigações, presidida pelo Marechal
Taunno cle Resende, de quem obteve elogio pelo bom de-
sempenho cle suas funções naquele órgão.

Os nomes dos Srs. Mauricio Pais Barreto, indicado
para Juiz em Rondônia; Roberto Barcelos Magalhães
Juiz-substituto na Guanabara, e Romeu Rodrigues 

"da 
Sil-

va, Juiz-substituto no Estado do Rio, também foram -yè-
jeitados pelos senadores.

TRADIÇÃO ROMPIDA

No exame das mensagens
pára preencher os cargos cria-
dos na Justiça Federal, o Se-
nado rompeu com uma verda-
deira tradição: a de aceitar
tôda e qualquer indicação, tal
como fêz durante todo o Go-
vêrno Castelo Branco, que não
teve uma só derrota naquela
Cnsa, só vindo a sofre-Ias ao
término do seu Governo.

O fato tem explicações vá-
rias. Primeiro, alguns senado-
res, como os Srs. Mário Martins
e Milton Campos, entendiam
que os cargos deveriam ser pre-enchidos por concurso, daí re-
sultando certa má vontade no
exame das indicações.

Na escolha dos nomes que
veio a indicar ao Senado, o
Marechal Castelo Branco con-
sultou as bancadas regionais
da. ARENA, o que fêz com que
muitos dos indicados tivessem
como maior titulo, quando não
único, o parentesco com depu-
tado ou senador arenista. A
despeito disso, algumas seções
da ARENA se dividiram, pro-
testando a maioria contra a
Indicação íeita. Exemplo: Rio
Grande do Norte, onde a rea-
ção da ARENA foi tão forte
quo o Marechal teve cle retirar
a indicação inicialmente feita,
do Sr. Maurício Pais Barreto,
substituindo-a por um filho do
Senador Djalma Marinho, que
veio a ser aprovada. Já o Sr.
Pais Barreto teve seu nome,
depois, indicado para Juiz Fe-
deral em Rondônia e foi der-
rotado.

SAO PAULO

No exame íeito pela Comis-
são de Justiça sôbre as indi-
ccções. apurou-se que muitos
dos indicados apresentavam
currículo m a i s do que deíi-
ciente, alguns até constrange-
dores. Como o de um paulista,
cujos únicos títulos eram o de
assessor jurídico de 10 ou 12
das maiores firmas norte-
americanas em São Paulo. Ou
aquele que apresentou como
titulo vasto número de obras
a publicar — segundo comen-
tários do alguns senadores —,
não se podendo apurar ao cer-
to a exatidão cle tudo isso,
uma vez que a matéria íoi de-
cidida em sessões secretas.

Fato é que as indicações que
pior repercussão encontraram
no Senado foram as de São
Paulo, estranhando muitos se-
«adores que precisamente o
maior Estado da Federação
ocupasse êsse lugar. Por isso
é que as indicações para São
Paulo não foram submetidas
ao voto do plenário.
COMBATE

O combate às indicações foi
duro, sobretudo por parte do
MDB, ã frente os Srs. Mário
Martins e Sosafá Marinho, quovasculharam as íôlhas de in-
formações sôbre os candidatos.
O campeão, porém, no comba-
te foi o senador carioca, que,a despeito de recém-chegado
ao Senado, já se destaca poruma operosidade excepcional,
bem como por uma vigilância

oposicionista que se prevê da-
rá bastante trabalho ã lide-
rança do Governo.

INÜTIL

Em íavor do Marechal Cas-
teio Branco há a notar o fato
de ter éle substituído uma de-
ffina ou mais de indicações quefizera e que, conforme apura-
ram_depois os órgãos dc infor-
mação do Governo, haviam rc-
caído sóbre nomes inadequa-
dos. Conseguiu, com isso, tal-
vez reduzir o número de der-
rotas, mas teve o dissabor cle
ver diversas indicações repe-
lidas pela Casa què até então
chancelara pacificamente tô-
das as escolhas que lhe apre-
sentara.

APROVADOS

Foram aprovadas as seguin-
tes indicações: Evandro Guel-
ros Leite, Maria Rita Soares
de Andrade e Jorge Lafaiete
Pinto Guimarães, para Juizes
Federais na Guanabara; Her-
cílio Aldo da Luz Colaço e Pê-
ricles Luís Medeiros Prado, pa-ra Santa Catarina: Sebastião
Alves dos RcLs e Carlos Mário
da Silva Veloso, Minas Gerais;
Heraldo Vidal Correia c Ma-
nuel de Oliveira Franco Do-
brinho, Paraná; José Néri da
Silveira e Mário Mondino, Rio
Grande do Sul; Oto Rocha e
Jorge Bolivar de Sousa, Dis-
trito Federal, êste último em
substituição ao Sr. Gutemberg
Lima, que fora anteriormente
rejeitado.

REJEIÇÕES

A primeira rejeição íoi a do
Sr. Nelson Pessegueiro do Ama-
ral. em cujo curriculum consta-
va ter sido membro da Comis-
são Geral cle Investigações, ór-
gão que, logo após ai revolução
de 64, desincumbiu-se de invés-
ligações para caásações de
mandatos. Oficio do Marechal
elogiava a eficiência com quese conduzira o Sr. Pesseguei-
ro do Amaral nessa missão.

A rejeição foi precedida d»
fortes ataques ao indicado,
destacando-se o Senador Mário
Martins, que diversas vezes
usou da palavra para comba-
ter várias indicações feitas
lo Presidente da República,
final, o Sr. Pessegueiro do
Amaral obteve apenas 15 vo-
tos a favor e 27 contrários.

PERGUNTAS

Depois de abrir o telegrama
com "cumprimentos respeito-
sos", pergunta o Sr. Sobral
Pinto: "Quem fêz èsses decre-
tos-leis? Onde foram elabora-
doa? Tinham seus autores man-
dato legítimo do povo brasilei-
ro, que terá de sofrè-lós dura
e implacavelmente na sua con-
duta pessoal e no seu patrimô-
nio honesto? Pela minha voz
solitária, clama indignada a
consciência cívica da Nação.
Homenagens de seu compa trio-

ta amargurado, (a) H. Sobral
Pinte."

Pòrlo Alegre (Sucursal) —
O Clube de Diretores Lojistas
enviou telegrama ao seu con-
gênere na Guanabara, soli-
darizando-se com o pronuncia-
mento do Sr- Jorge Geyer con-
trário à "enxurrada de decre-
tos da Presidência da Repúbli-
ca'*. Os lojistas gaúchos, por
outro lado, confiam em que o
Governo Costa e Silva corrija
esses excessos, devolvendo a
tranqüilidade às classes pro-dutoras.

Filólogo
Carta carioca para que sua
linguagem seja digna do Rio

O Presidente da Comissão nomeada pelo Governador
Negrão de Lima para elaborar o estudo preliminar de adap-
tação da Constituição estadual à nova Carta federal, queentra em vigor quarta-feira, Sr. João Lira Filho, infor-
mou ontem que o anteprojeto está sendo revisto pelo fi-
lólogo Anterior Nascentes, "para que sua linguagem seja
digna da cultura do povo carioca".

Após anunciar que o trabalho será entregue ao Go-
vernador no dia 25 deste mès, disse o Sr. João Lira Filho
que assim êle terá um prazo folgado para enviá-lo, depois
de fazer as modificações que entender necessárias, até
o dia 15 de abril, á Assembléia, que, por sua vez terá 30
dias para apreciá-lo, conforme determina decreto do Prc-
sidente Castelo Branco.

Jo mali st a s paulistas
também fazem protesto

São Paulo (Sucursal) — Em
comentário sôbre o Decreto-
Lei do Marechal Castelo Bran-
co, que modificou a Lei de Im-
prensa e permite a estrangei-
ros controlarem "publicações
científicas, técnicas, culturais e
artísticas", o Presidente d. Sin-
dicato dos. Jornalistas Profis-
sionais de São Paulo, Sr. Adria-
no Campagnole, disse ontem
que essa medida constitui "má-
_ica" e "será preciso, agora,
uma nova lei pnra esclarecer o
qus se deve entender por pu-
blicações dessa natureza".

Uma empresa estrangeira
muito conhecida no Brasil,
que possui numerosas publica-
ções, poderá dizer agora que
suas publicações são culturais,
cientificas ou artísticas. Outras
empresas estrangeiras poderão
aqui agir com a mesma fina-
lidade e facilidade — acentuou.

TRUQUES OU MÁGICAS

A Constituição de 1946,
em seu Artigo 160, veda a pro-
priedade de empresas jorna-
lístlcas a estrangeiros, dispon-
do ainda que exclusivamente
a brasileiros caberá a respon-
sabilidade principal de tais
empresas e a sua orientação
intelectual e administrativa.
Isso para evitar truques ou
mágicas como a apontada: a
empresa seria brasileira, mas
estrangeiros os seus diretores.

A Constituição cie 1967, é
omissa a tal respeito, dispon-
do apenas, em seu Artigo 147,

que "a publicação de livros,
jornais ou periódicos indepen-
cle de licença da autoridade".
Eis como a Lei de Imprensa,
pela qual tanto batalhamos,
acabou finalmente se encai-
xando na Constituição a en-
trar em vigor no dia 15 de
de março de 1967 ou como a
Constituição se encaixa nessa
lei, que entrará em vigor no
dia 14 dc março de 1967.

O Sr. Adriano Campagnole
concluiu dizendo que emprê-
sas nacionais estão lutando
duramente pela sua sobrevi-
vencia, como é do seu direito
e do sju dever. O mercado de
trabalho na imprensa está em
crise, pois algumas empresas
também estão em crise".

Fechcu-s_ O Diário, de San-
tos; suprimiram-se suplcmen-
tos de jornais da Capital; há
atrasos de pagamento; há dis-
pensa de empregados, inclusi-
ve nos canais cle TV. Tudo
isso deve ser objeto de exame
cuidadoso, para verificarmos
até onde há influência cle ou-
tros órgãos, que estão circulan-
do com grande fastigio.

A nós interessa acima de tu-
do o nurcado de trabalho, mas
não portemos deixar que se
manipule, através clc publici-
dado bem dirigida, a nessa
consciência. Se a lei em vigor
só permite a brasileiros o exer-
cício da profissão dc jornalis-
ta, temos de fazsr valer o cs-
pírito que, de 1943 para cá,
presidiu a elaboração das leis
referentes ao jornalismo.

A OPINIÃO DE ALCEU

O Professor João Lira. Filho
justificou a entrega do texto
para uma revisão gramatical"a um íilólogo da cultura dc
Antenor Nascentes, para que
êle tenha uma linguagem cor-
reta que honre não só a cultu-
ra carioca como a brasileira,
e para que, quando o Alceu
Amoroso Lima fôr ler a nova
Constituição do Estado, não
lhe vá fazer críticas, mas sim
afirmar que ela está muito
bem feita".

Os governos estaduais, que
tinham um prazo de 60 dias a
contar da entrada em vigor da
nova Constituição federal —
segundo ela mesmo determina
em seu Artigo 188 — para
adaptarem as cartas estaduais
ao seu texto, agora, com a de-
cisão do Presidente Castelo
Branco que regulou a matéria
através de decreto, estão obri-

gados n enviar até o dia 15
de abril, às respectivas Assem-
bléias Legislativas, o antepro-
jeto de adaptação. As Assem-
bléias, pelo mesmo decreto, te-
rão um prazo de 30 dias para
apreciar'a matéria.

Scgiuido o Professor João
Lira Filho, a Comissão está
empenhada em fazer um tra-
balho de nivel elevado, sem
influências bastardas ou poli-
ticas de qualquer natureza, e
onde não existirão vantagens
para nenhuma classe social,
pois ela está constituída sò-
mente de juristas e não de po-
líticos.

Fazem pane da Comissão,
além do Sr. João Lira Filho,
Presidente, o Professor Caio
Tácito, relator, e os juristas
Alfredo de Almeida Paiva e
Carlos Rocha Guimarães, além
do Procurador-Geral do Esta-
do, Sr. Lino de Sá Pereira.

Vitorino J a ni es estudará
mudança com Gama e Silva

O Deputado Vitorino James
informou ontem que marcou
audiência com o futuro Minis-
tro da Justiça, Sr. Gama e Sil-
va, no dia imediato à posse
do futuro Governo, a íim cle
acertar detalhes sóbre a apli-
cação do recente decreto-lei
que manda os Estados adap-
tarem suas Constituições à Fe-
deral.

O Deputado Vitorino James,
representando _. ARENA, o
Deputado Roberto Gonçalves
Lima, pelo MDB e o Deputado
Geraldo Araújo, pela Mesa, se-

rao cs representantes da As-,
sembléia Legislativa á posse cio
Marechal Costa e Silvana Pre-
.siciência d_ República.
ACORDO

Segundo o Deputado Vitori-
no James, o que ficar decidido
no encontro com o Sr. Gama e
Silva será. comunicado, mais
tarde, a representantes tíe tó-
das as Assembléias estaduais
que serão convocadas por éle,
Presidente da União Parlamen-
tar Interestadual, para uma
reunião no Rio.

Livrinho da nova Carta
dos camelôs

imo expira

Somente na próxima terça-
feira o Senado voltará a ter
número para -rotações. Assim,
os nomes indicado» pelo Pre-
sidente Castelo Branco para
cargos de Juiz Federal, efeti-
vo ou substituto, que não fo-
ram aprovados, não mais te-
rão oportunidade dc ser no-
meados, uma vez que a partirdo dia 15, quando entra em
vigor a nova Constituição, o
provimento desses cargos, co-
mo de todos os demais da ad-
ministração pública, só po-dera se dar mediante concur-
so público.

pNe; ARENA carioca adia para^° _r* íl __* •2. -feira exame do nome de
Flexa para seu Presidente

Por falta de número, o Gabinete Executivo da ARENA
carioca deixou de se reunir ontem, quando seria exami-
nada a indicação do Deputado Flexa Ribeiro à Presidência
do Partido, adiando para segunda-feira a solução da crise
aberta com a disputa da vaga deixada pelo ex-Deputado
Adauto Lúcio Cardoso, hoje Ministro do Supremo.

O Senador Gilberto Marinho reunirá às 11 horas de
hoje, em sua residência, os membros da Comissão Dire-
tora do Partido, para examinar preliminarmente as can-
didaturas dos Srs. Flexa Ribeiro e Lopo Coelho, êste à
Secretaria-Geral. O nome do Sr. Mauricio Joppert está
sendo articulado para a Vice-Presidência.

é a alegria
Os vendedores ambulantes

especializados no comércio cle
livretos relativos às leis e de-
cretos que modificam impostos
como o de renda o outros es-
tão muito satisfeitos com a
venda média diária cie 12
exemplares da nova Constitui-
ção do Brasil que é vendida
em qualquer ponto do Centro
cia Cidade ao prcÇo de NCrS
2,00 (dois mil cruzeiros anti-
gOS);

Todo são unânimes em afir-
mar qu» '-a venda melhorou
muito cie uns 10 dias para cá"
e a razão disso, explicam é a
aproximação da data do entra-
da em vigor das novas ciispo-
sições Constitucionais do País,
o qu_ coincidirá com a possedo Marechal Costa e Siiva na
Presidência da República.
quarta-feira.

EM SAO PAULO

São Paulo (Sucursall — a
Secretaria de Segurança Pú-
blica já concluiu seus estudos

para adaptai- a organização cia
Polícia paulista à nova Cons-
tituição, mas quem mais con-
tinua falando nela são os ca-
mclós, que a vendívni a NCrS
2.00 ao lado de exemplares de
livretos outros como A Lei do
Inquilinato, A Tabela do Cru-
zeiro Novo e A Cura -pela Água
Oxigenada, êste, apesar de tu-
do, o mais vendido, Nos outras
as camelôs falam muito, ber-
ram, se lesgüelarii, mas ven-
cier mesmo vendem pouco.

Depois cle um mês de estudos,
uma Comissão cle três delega-
cios da Policia paulista entre-
gou seu parecer ao Delegado
Geral cia Secretaria de Se-
gurança Pública, Sr. Corlola-
no Nogueira Cobra, sôbre a
adaptação da máquina da Po-
licia. paulista à nova Consti-
fcuição. Os estudos da Comis-
são serão submetidos depois á
apreciação do Secretário de
Segurança, Coronel Sebastião
Chaves e em seguida remeti-
dos ã Assembléia Legislativa.

Pobreza dos currículos
irritou até a ARENA

Brasília (Sucursal) — A po-
breza do currículo e a íalta
dc predicados jurídicos dos
candidatos indicados pelo Ge-
vêrno para o cargo cle juizfederal nos Estados irritaram
diversos senadores da ARENA
e provocaram, inclusive, a re-
jeição de algumas mensagens.

Um dos mais destacados re-
presentantes da ARENA nc
Senado dizia ontem que não
compreende como o Governo
sugeriu,certos advogados para
o cargo, sem nenhuma tradi-
ção no próprio Estado e sem
o minimo de conhecimento
exigido, sendo que poucos já
exerceram o .cargo de juiz de
Direito.

RAZÕES

— Entendo — disse o Sena-
dor — que o salário é baixo e
por esta razão os grandes ju-ristas dos Estados não tenham
aceitado a indicação. Mas nem

por isso pode-se aprovar um
bacharel completamente desço-
nhecido, alguns sem prática de
íóro e cle magistratura.

. O que causou maior espanto
foi a relação dos advogados
indicados para juiz federal e
juiz substituto em São Paulo
e no Rio, cujos nomes são des-
conhecidos até mesmo pelos
senadores desses Estados.
CURRÍCULOS

Para a Guanabara, um dos
indicados é o Sr. Américo Luz
que, pelo currículo, é assis-
tente do Secretário de Admi-
nistração do Estado.

Entre os candidatos de São
Paulo figura o Sr. Hélio Bar-
reto Mateus, ex-Presidente da
Associação dos ex-Combaten-
tes e membro da Comissão de
Revtsão de Leis da Organização
das Caixas Econômicas e o Sr.
Júlio Stamato, advogado e se-
cretário-geral da Universidade
de São Paulo.

RENUNCIA DE MENDES

Após verificar que não liaria
quorum para a reunião, o Se-
nador Gilberto Marinho fèz a
leitura da carta na qual o
Marechal Mendes cie Mcrais
renuncia á sua candidatura à
Presidente da ARENA e ao

cargo cle Vice-Presidente. que
vinha exercendo. E comunicou
também os pedidos de desliga-
mento do Partido dos Srs. Da-
nüo Nunes e Venàncio Igre-
jas — candidato ao Senado
derrotado nas últimas eleições
—, que são Ministros do Tri-
bunal cle Contas da Guanabara

e estão, portanto, impedidos
pelo Artigo 109 da nova Cons-
tituição de exercer qualquer
atividade partidária.

Com a renúncia do Marechal
Mendes de Morais, a eleição do
Sr. Flexa Ribeiro ã Presiden-
cia do.Partido é considerada
certa. O nome que substituirá
o Marechal na Vice-Presidèn-
cia vai ser escolhido hoje. na
reunião marcada para a casa
do Senador Gilberto Marinho,
pcd.ndo ser o cio Professor
Mauricio Joppert. que o Depu-
tado Everavcio Magalhães Cas-
tro articula junto a antigos
udenistas.

Ações de interesse da
União param no dia 15

Todas as ações de interesse
da União serão paralisadas a
partir do dia 15, quando en-
trará _ em vigor a nova Cons-
tituição, pois a competência
para o julgamento passará a
ser da Justiça federal, que

J ainda não foi instalada e cli-
ficilmente começará a funcio-
nar antes de três meses.

Os escreventes que sãá fun-
cionários da Justiça da Gua-
nabara e estão trabalhando
nas Varas da Fazenda Federal,
prometem abandonar os seus
postos no dia 14. em protesto
contra o Ministro Carlos Me-
deiros Silva que, segundo eles,
instituiu o sistema de pistolão
para o preenchimento das
vagas.

JUSTIÇA VAGAROSA

Desde a publicação do Ato
Institucional n.° 2. a compe-
tência para o julgamento das
ações de interesse da União
passou para a Justiça federal
mas devido à Impossibilidade
de ser instalada em tempo a
nova Justiça, um ato comple-
mentar autorizou aos juizes
estaduais das Varas da Fazen-

da o prosseguimento à frente
das causas de interesse da
União. Com a nova Constitui-
ção. porém, a competência da
Justiça estadual cessará com-
plctamçnte.

A inst ilação da Justiça íe-
deral depende ainda de várias
providências, entre as quais a
nomeação dos juizes — o Se-
nado está examinando as ín-
dicações a tôda pressa —
chefes de secretaria e outros
funcionários. Nada disso está
esquematizado, o que leva os
advogados a temerem que a
íalta de equipe impeça, duran-
te trés meses, a Justiça íe-
deral de ser instalada.
PISTOLÃO

Os servidores estaduais queestavam trabalhando nas Varas
da Fazenda federal estão dis-
postos a abandonar os cartórios
ao final do expediente do dia
14. Essa atitude de revolta foi
motivada pelo Ministro da Jus-
tica, Sr. Carlos Medeiros Silva,
& quem acusam de ter instituí-
do o critério dc pistolão para o
preenchimento dos cargos nas
secretarias das Varas da Justi-
ça federal.

Castelo eleva em alé 40%
gratificação de militar
que ocupa cargo especial

Brasília (Sucursal) — O Presidente Castelo Branco
aprovou ontem, por decreto, as novas gratificações e in-
denizações de representação previstas no Código de Ven-
cimentos dos Militares, que vão até 40 por cento, para os
ocupantes de cargos privativos dos oficias-generais do
Exército, Marinha e Aeronáutica.

A gratificação será cle 15 por cento do soldo normal
quando o militar estiver participando de qualquer curso
de especialização, 20 por cento se o curso fôr de apertei-
çoamento ou equivalente, e 25 por cento para os cursos
de Estado-Maior das escolas de Guerra Naval e Comando
da Aeronáutica.

Exoneração de servidores
do INPS atingiu apenas
interinos não amparados

O Presidente do Instituto Nacional da Previdência So-
ciai esclareceu, em nota ontem distribuída, que a dispensa
cle 1463 servidores interinos daquela autarquia não atin-
giu os servidores amparados pela legislação em vigor, mes-
mo porque em relação a êstes há direitos que íoram na-
tu_almente respeitados.

Estão neste último caso, por exemplo, os servidores do
ex-Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industria-
rios, todos devidamente amparados pela lei, uma vez que
não houve ali nomeações em data • posterior a 1962. Se-
gundo a mesma autoridade, restam, ainda, no INPS 1313
servidores interinos.

h
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MAIS GRATIFICAÇÃO

Os militares que estejam ía-
zendo cursos básicos de coman-
do ou a serviço da Escola Na-
vai terão, como gratificação,
20',í do seu soldo normal

Cursos cle Comando e Esta-
do-Maior do Exército e Chefia
de Serviços da Escola de Co-
mando e Estado-Maior do
Exército, cursos Superiores cie
Comando e especiais de Dire-
ção de Serviços e Estado-
Maior da Escola cie Gueira Na-
vai, curso Superior de Coman-
do e de Direção cle Serviços da
Escola de Comando e Estado-
Maior da Aeronáutica, cursos
do Instituto Tecnológico da
Aeronáutica c do Instituto Mi-
litar de Engenharia e cursos
para ingresso no Corpo cle En-
genharia Naval — 35. do sói-
do do posto.

INDENIZAÇÕES

Além das remunerações pre-vistas na legislação especial
para os ocupantes cle chefias
do Gabinete Militar da Presi-

dência da República, dos gabi-
netes dos três Ministros Milita-
res, _o Chefe do EMFA, da
Sc-retaru-Ge-al do Conselho
ce Segurança Nacional e do
SNI, atribuí o decreto as se-
guin.es indenizações por repre-
sen.ação:

1 — 40.ir do soldo para
ocupantes dc cargo atrlbuido
a General de Exército, Alml-
rante de Esquadra, e Tenente-
Brigadeiro; 2 — 35% do soldo
para ocupantes de cargos pri-
vativos de General-de-Divisão
e General-de-Brigada, Vice-
Almirante, Contra-Almlrante,
Major-Brigadeiro; 3 — 25% do
soldo para oficiais servindo no
corpo permanente da Escola
Superior de Guerra, instrutores
e professores militares da Es-
cola do Comando c Estado-
Maior do Exército, da Escola
cle Guerra Naval, da Escola cle
Comando e Estado-Maior da
Aeronáutica, do ITA e do Ins-
tituto Militar Engenharia; 4 —
20'. do soldo para assistentes,
assistente-secretário, adjuntos
e oficial superior comandante
de Força.

NECESSÁRIOS

fisses funcionários, todavia,
ainda são necessários, e só se-
rão afastados à medida em que
houver candidatos habilitados
cm concursos que o DASP cs-
tá em vias de promover, o que
dará aos interinos a oportuni-
dade de conseguir a efetivação,
no caso de serem classificados.

Acrescenta a nota que. no
caso de alguns dos interinos
agora exonerados se conside-
rareni injustiçados, cumprir-
llies-á pedir o reexame da
sua situação, a fim de serem
feitas, se for êsse o caso, as
necessárias retificações.
COMISSÃO

Uma comissão dz funciona-
rios interinos do IAPC. repre-
sentando os 732 servidores
atingidos pelo recente decreto
que os dispensou dos serviços
pi _ videnciários. comp areceu
ontem ao JORNAL DO BRA-
SIL para fazer um apelo às
autoridades no sentido de que
promovam um concurso inter-
no, a fim de que seja aprovei-
tado o maior niimero possível
dos dispensados, que estão"num estado desesperador e
sem nenhuma perspectiva pela
frente".

De acordo com o esclareci-
mento da comissão, o IAPC íoi
o mais atingido pelo decreto,
pois a maioria dos dispensados
(atendentes. datilógrafos, es-
creventesi foi autorizada a pc-
dir empréstimo na. Caixa Eco-
nômica, por já terem quase 4
anos de serviços, c agora "não
sabem como irão pagar esta
divida, o que certamente rc-
cairá nos fiadores, o que não
é justo, f>or serem colegas da
própria repartição".

O Presidente da União Na-
cional dos Servidores Públicos,

Sr. Edmílson Jorge de Olivei-
ra, disse ontem ao JB que a
demissão dc cerca de 1500
funcionários públicos pelo Go-
vêrno federal poderá ser o
prenuncio de um movimento
muito maior de demissão em
massa, "que poderá colocar os
demitidos numa situação so-
ciai bastante delicada".

Embora tenha afirmado que
a União Nacional dos Servi-
dores Públicos não pretende,
por enquanto, realizar qualquer
reunião para tratar do assun-
to, o Sr. Edmílson de Oliveira
admitiu que, levando em conta
o número considerável de va-
gas nas autarquias públicas, é
possivel que os concursados te-
nham agora a oportunidade
que sempre esperaram.

CAMPANHA

Os funcionários do IAPC e de
outras órgãos da previdência
social aüngidcs pelas Portarias
36 e 37 que os demite do servi-
ço público vão realizar uma
reunião às 15 horas de hoje no
Clube 22 de Maio (Rua Alcindo
Guanabara, 20, 10.° andar), pa-
ra debater os rumos da campa-
aiha pela revogação dos atos.

A decisão foi tomada após
um contato de uma comissão
de previdenciários com o Presi-
dente do Instituto de Previdên-
cia Social, Sr. José Nazaré Tei-
xeira Dias, quando êste se mos-
trou irredutível no tocante à
decisão de demitir os funciona-
rios, não levando em conta as
ponderações feitas pelos mem-
bros da comissão. Na reunião
que hoje realizarão, os previ-
denciáries deverão decidir, en-
tre outras coisas, um acampa-
mento em frente à secle do Ins-
tituto de Aposentadoria e Pen-
soes dos Comcrciárics.
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Demolição de prédios condenados começou por Santa Teres
O Secretário de Obras,

engenheiro Paula Soares,
Iniciou ontem a demolição
em massa de ecliííeios e ve-
lhos casarões, visando a li-
vrar a Cidade dos prédios
condenados, e — snrpreen-

Y dendo os moradores — co-
mandou pessoalmente a der-
rubada de um prédio de
quatro andares, na Rua Al-
mirante Alexandrino, 517,
em Santa Teresa.

Cinco outros prédios se-
* rão demolidos hoje — dois

em Santa Teresa e três no
Flamengo —, tendo o Se-
cretário de Obras afirmado
que prosseguirá assim por
vários dias, de acordo com
um levantamento feito por
dezenas de engenheiros do
Estado, que localizaram ca-
«as ou edifícios capazes de
cairem sobre outros imóveis.
AÇÃO DE EMERGÊNCIA

i O engenheiro Paula Soa-
res anunciou ontem que, a
partir de hoje, serão demo-
lidos os seguintes prédios:
Rua Dias de Barros, 23, em
Santa Teresa, uma obra em-
bargada, com seis andares
construídos desde 1952, mas

I com defeitos técnicos nas
fundações, ameaçando os
prédios vizinhos; Rua Almi-
rante Alexandrino, 544,.um
edifício de oito andares, ou-
trora habitado, que foi in-
terditado em janeiro do ano
passado e ameaça cair, po-
dendo ter igual destino o
edifício vizinho, de n.° 540;
e três casarões na Avenida
Osvaldo Cruz, n°s. 110, 112
c 114, na iminência de de-
sabarem, sendo que um dê-
les teve uma parede que caiu
ontem.

O Diretor do Instituto de
Geotécnica, engenheiro Ro-
naldo Iung, esteve presente
à demolição do prédio 517

, da Rua Almirante Alexan-
drino e comentou:

O Governo foi muito
atacado desta vez e a solu-

. ção tem que ser radical, pa-
ra que no ano que vem nin-
guém possa acusar-nos tíe
não termos tomado provi-
dèncias.

Km toda a Cidade, há
milhares de intirnaçõés para'
que os proprietários de ter-
renos situados em encostas
realizem obras de conten-
ção, mas poucos estão cum-
prindo a exigência. Essas
demolições talvez sirvam de
lição, pois não estamos mais
dispostos a admitir prédios
ou edifícios em situação pe-
rigosa.

, Apontando para o prédio
de quatro andares da Rua
Almirante Alexandrino, dis-
se o engenheiro Ronald
Iung:' — Seus proprietários fo-
ram intimados no ano pas-
sado a realizar a obra de
contenção nos fundos e na
frente do terreno, devido
principalmente ao perigo de
um deslizamento de gran-
des proporções. Não cumpri-
ram a determinação, embo-
ra tenham iniciado uma
obra de contenção — logo
paralisada —, sem submeter
rem o projeto ao Instituto
de Geotécnica para aprova-
ç.ão. O resultado está aí: o
prédio que poderia ter sido

y salvo, é agora demolido —
finalizou o Diretor do Ins-
tituto de Geotécnica.
HÁ FINANCIAMENTO

Comentando o mesmo as-
sunto, o Secretário de Obras,
engenheiro Paula Soares,
disse que a COPEG desti-
nou a verba de NCrS 10 mi-
lhões (dez bilhões de cru-
zeiros antigos), para finan-
ciar obras de contenção nos
terrenos situados em en-
costas, pois, pela lei, cabe
aos proprietários e não ao
Estado realizá-las. O Ban-
co do Estado destinou ver-
ba semelhante para o mes-
mo fim, mas poucos apare-
ceram para candidatar-se
aos financiamentos, embo-1 ra sejam milhares os inti-
mados.

— Creio que, agora, ven-
do demolidos os primeiros
edifícios ou casas, os res-
ponsáveis por prédios e ter-
renos nas encostas, formem
grandes filas para obter fi-
nanciamentos, pois o exem-
pio da falta Ae cumprimen-
to das intimações começou
aqui na Rua Almirante Ale-
xandrino.

. Em seguida, o Secretário
de Obras confirmou: grande
número de engenheiros do
Estado está realizando um

¦ levantamento dos prédios
que precisam ser demolidos,
ém toda a Cidade. Neles se
incluem os velhos casarões,
obras paralisadas que come-

çam a ser afetadas pela
ação do tempo ou que este-
jam embargadas por defici-
ência técnica nas constru-
ções e ainda os edifícios em
encostas que estejam con-
denaclos por iminência de
d eslizamentcs, na maioria
dos casos porque não foram
realizadas obras de conten-
ção, restando ainda outros
casos especiais.

A finalidade é prevenir
futuras catástrofes, pois o
Estado não pode arcar com
as criticas pelas conseqüên-
cias de tais desastres, estan-
do disposto a enfrentar a
crise social, removendo' ml-
lhares de moradores de seus
apartamentos, o que é prefe-
rível a permitir que expo-
nham as suas vidas.

DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO

Numa operação sigilosa
para evitar que os donos do
edifício da Rua Almirante
Alexandrino, 517 e de outros
prédios condenados pudes-
sem impetrar uma ação ju-
dicial preventiva, o Secreta-
rio de Obras obteve ontem
ordem judicial para as de-
molições e foi pessoalmen-
te assistir ã primeira delas,
colhendo de surpresa os pro-
pri etários.

O engenheiro Paula Soa-
res seguiu às 17 horas para
a Rua Almirante Alexan-
drino, onde já se encontra-
vam outras autoridades e
trabalhadores da'firma en-
carregada da demolição. O
único proprietário que se
encontrava no local era o
Sr. Horácio Elvas, que ime-
diatamente foi parlamen-*
tar com o Sr. Paula Soares,
tentando demovê-lo da in-
tenção de derrubar o pré-
dio.

Não há 'perigo — ar-
gumentava êle —-, o prédio
está em bom estado e nós
começamos a realizar a
obra de contenção.

De nada valeram os ape-
los, porque o Secretário de
Obras encaminhou-se para
õ interior do imóvel, cons-
tatou inúmeras rachaduras
o apontou para a encosta
dos fundos, onde vêm ocor-
rendo repetidos deslizanien-
tos.

Ao mesmo tempo, os tra-
balhadores começaram a
subir ao telhado do prédio
e o primeiro a ' chegar,
abrindo os braços, grilou
para os demais: "Vai ser
mole, este cai um instante".

Imediatamente, começa-
ram a destruir as paredes
e o telhado do imponente

: sarão, apelidado p-ie los
moradores como O castelo,
cuja construção data do
inicio do .século e, apesar
de maltratado, não perdeu
a elegância, nem o estilo.

Vidraças, paredes e te-
lhas começaram a cair, in-
terrompendo o silêncio com
que os moradores dos de-
mais edifícios da Rua Al-
mirante Alexandrino assis-
tiam a tudo. O proprietá-
rio, Sr. Horácio Elvas, re-
voltado, acompanhava os
trabalhos de demolição, ten-
do exclamado:

• — Paguei, no ano passa-
do, cerca de cinco milhões
de cruzeiros pelo último
pavimento e exigirei que o
Estado me indenize.

Os moradores dos pré-
dios vizinhos, sem exceção,
aplaudiam a demolição do
casarão.
O TERROR DE
SANTA TERESA

Moradores de Santa Tere-
sa criticaram a atitude, con-
siderada por todos como cri-
minosa, do General Euris-
tenes Pires, conhecido por
O Terror âe Santa Teresa,
por ter vendido o saibro do
terreno situado à base da
encosta da Rua Hermenegil-
do de Barros, ao lado de sua
residência, o que provocou
no ano passado um grande
deslizamento que, além de
soterrar em parte um pré-
dio fronteiro, causando sé-
rios prejuízos, deixou à mos-
tra o alicerce do edifício n.°
3 da Rua Dias de Barros.

O Secretário de Obras to-
mou c onhecimento da de-
núncia, tendo sabido pelos
moradores que há um pro-
cesso na Justiça contra o
General Euristenes Pires,
que foi preso em flagrante,
anos atrás, por explorar o
saibro da encosta. Disseram
ainda que o "feitiço virou
contra o feiticeiro, pois nas
recentes chuvas, uma pedra
atingiu a casa do militar e
sua empregada, que residia
num dos quartos dos fun-
dos, morreu com o choque".

O FIM DE UM CASTELO Remoção na Lapa anda depressa

Escavações clandestinas
fizeram Furnas desabar

O Departamento de Estradas
de Rodagem esclareceu ontem
que o desabamento de uma bar-
reira sobre a Estrada de Furnas
não íoi provocado pelas ativi-
dades do DER no local, acros-
çentando que íoi constituída
uma comissão de quatro enge-
nheiros do Estado para apurar
a responsabilidade c constatar
como ocorreu o Incidente.

A assessoria técnica do DER
afirmou que o Estado nfio teve
qualquer participação na ocor-
rência, porque as escavaçõas que
liá muito vinham sendo feitas
no Maciço Carioca da Tijuca
eram clandestinas e executadas
por uma firma particular, que

retirava terra do local para as
obras de um clube na Barra da
Tijuca.

O Departamento de Estradas
de Rodagem afirmou que não
permitiria, de maneira alguma,
que fossem retiradas tantas to-
meladas de terra do Maciço, por
Vários motivos, dentre os quais
a inevitável danificação da es-
trada. Segundo a assessoria
técnica, há ainda o aspecto
econômico, uma vez que o local
do desmoronamento está muito
distante da Estrada de- Ser-
mambetiba, onde vinha sendo
depositada a terra, enquanto
existem outros locais muito
mais penes da Estrada.
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Knihi vai reitar deste casarão, para qu» tia não desahe sobre a Rua Almirante Alexandrino

Escola só dará, nula se não chover
O Distrito Escolar da Região

Administrativa de Botafogo
determinou á diretora da Esco-
la José dc Alencar, ameaçada
de desabamento, que reinicie as
aulas, mus nos dias de chuva,
segundo a determinação, os
mil alunos deverão ser dispeh-
sados.

Os pais dos alunos protes-
taram contra a medida, ale-
gando que, além de colocar em
perigo a vida das filhos, não
permite a freqüência normal
ás aulas.
PREOCUPAÇÃO

Os pais dos alunos do Jar-
dim de Infância Vovòziuha, na
Rua General Ribeiro da Cos-
ta, no Leme, manifestaram sua
preocupação por uma pedra do
Morro da Babilônia que pode
rolar sobre o edificio onde es-
tudam 250 crianças.

Além disso, a escola está sem
água há muitos dias, sofre cor-
tes irregulares de energia elé-
trica e são más as suas con-
dições de conservação.

Uma comissão de engenhei-
ros do Estado recomendou on-
tem a. interdição do pátio in-
terno e da residência da -i.\_,-
dora da escola primária Albor-
to Barth. localizada, na Aveni-
da Osvaldo Cruz o ameaçada
pelo dtóabnmento iminente do
prédio vizinho, de número 114,
cujas paredes estão rachadas.

O chefe da comissão, enge-
nheiro Felismino da Silveira
Peitai, disse que a interdição
parcial da escola é apenas me-
dida preventiva, até que o ve-
lho casarão possa sc-r demoli-
do. Os prédios de números 112
e 110 também estão em más
condições, sendo que o segundo
deles caiu parcialmente na noi-
te de anteontem.

Segundo a professora Jaci
Costa, há mais de dois anos
os velhas casarões ameaçam a
segurança da escola e, além
disso, têm servitlo de esconde--
rijo para marginais.

Os três prédios ameaçados
de ruir estão em precário es-
tado de conservação: faltam

portas e janelas e as paredes
estão sem cobertura de cimen-
to, facilitando a infiltração òo
ár;ua, através do telhado total-
mente destruído. No interior
tíus prédios há enormes racha,-
duras nas paredes e, se conti-
miar a chover, poderão ruir a
qualquer momento. Segundo os
engenheiros, com a interdição
cio pátio interno da escola, não
há nenhum perigo para a se-"
gurança dos alunas.
TEMOR

Quase 40 moradores das pro-
-\imidades do Corte do Canta-
galo enviaram ontem um me-
morial ao JB, alertando o Go-
TCrno do Estudo para o perigo
que correm as crianças que fre-
qüentaan a escola das proxlmi-
dades, porque várias pedras es-
tão na iminência de rolar sobre
a Avenida Epitacio Pessoa.

Os moradores pedem, tam-
bém, a retirada . das entulhes
ainda existentes naquela Ave-
nida e que sejam desèntuprios
os boefcros.

Araras dá passagem na 2.a-feira
O tráfego pela Serra das

Araras, no sentido Rio—São
Paulo da Rodovia Presiden-
te Dutra, será aberto segun-
da-feira pelo Departamento
de Estradas de Rodagem, no
horário de 7 às 12 horas,
mas só para veículos leves.

Caminhões de carga e ôni-
bus continuarão passando
através de Petrópoiis e Três
Rios.

As outras estradas de aces-
so ao Rio permaneciam on-
tem sem alteração, sendo
mantido o tráfego de veí-

culos leves vindos de São
Paulo, entre 11 e 17 horas, a
utilização de meia pista na
altura do quilômetro 55 da
Rio—Teresópolis e a passa-
gem de um só veículo na
ponte sobre o Rio Tanguá,
na Rio—Vitória.

MINISTÉRIO DÁ AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DO

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - INDA
Prestação de Contas

O Presidente do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário (INDA),
tem o prazer, e a honra de convidar as autoridades constituídas e o povo
em geral, para ouvir o resumo da prestação de contas, que fará sobre as ativi-
dades desenvolvidas por esta Autarquia, desde o início de sua implantação,
em 22 de abril de 1965, até a presente data, a realizar-se, sob os auspícios
da Campanha de Divulgação de Empreendimentos Brasileiros e a Sociedade
Brasileira de Geografia, às 17,30hs. do próximo dia 13 (segunda-feira), no
auditório do Ministério da Educação e Cultura.

Além da exposição verbal, serão exibidos filmes documentários sobre
os trabalhos realizados pelo INDA, no setor de Colonização, principalmente
na Amazônia, como'fundamento para a sua integração no processo desenvol-
vimentista brasileiro.

Rio de Janeiro (GB), 10 de março de 1967.

Os trabalhos de demolição
e remoção dos escombros da
Rua dos Arcos entraram on-
tem em ritmo mais acelera-
do porque todos os morado-
res dos prédios que devem
ser derrubados já se muda-
ram, permitindo que as pe-
sadas máquinas do DER in-
vestissem contra as paredes
dos yelhos casarões.

Além do prédio sinistrado
(n.° 23), já estão demolidos

o de n.° 54 e parcialmente
os de n.°s 33 e 35. A ação da
empresa encarregada do
serviço atrasou devido ao
material de feira livre que
continua no n.° 29 e, por ês-
te motivo, os prédios vizi-
nhos, de n.°s 27 e 31, ainda
estão intactos, para não aíe-
tarem o primeiro.

MEDO AUMENTA

O mèáo de desabamento
está influindo nos morado-
res de outros prédios que
não estão relacionados para
vir abaixo imediatamente.
Muitos ocupantes dos n.°s
39 e 41 — as demolições vão
somente até o n.° 37 — jã
conseguiram alojar-se com
familiares . e deixam aos
poucos a Lapa.

A explicação e quase sem-
pre a mesma.

— Aqui eu não fico mais.
Já caiu um c as demolições
certamente abalarão tam-
bém o meu prédio, tão velho
como os outros.

SÓ VESTÍGIOS
Com a saída de todos os

moradores dos prédios con-
denados, crêem os engenhei-
tos que em poucos dias a ta-
refa estará terminada, pou-
co restando de vestígios na
área condenada. Às últimas
horas de ontem, o Secretário
de Obras, engenheiro Paula
Soares, esteve no local, in-
teirando-se dos trabalhos e,
ao ver a área limpa, onde
antes existiu o prédio 54, co-
mentou que ali poderia sur-
gir uma nova rua, ligando
eom a Avenida Chile.

Sem querer dar maiores
detalhes, acrescentou:

O Estado este ano
construirá uma nova Aveni-
da Chile. Vai ser uma gran-
de obra.

Um dos auxiliares do Ad-
.ministrado? Regional do.
Centro supervisiona na Rua
dos Arcos os problemas so-
ciais decorrentes da demoli-
ção dos prédios, pois dali
saíram dezenas de famílias
em poucos dias. Mais de 60
pessoas, que não tinham pa-
ra onde ir, foram recolhidas
ao Albergue João XXIII.

Quando íoi anunciado o
propósito de o Estado de-
molir mais um prédio, o de
n.° 125 da Rua do Lavradio,
que está caindo aos pedaços,
o Administrador Regional do
Centro foi procurado pelo
Deputado estadual Jamil
Haddad, com o pedido para
que o prédio não seja derru-
bado imediatamente, e soü-
citou nm prazo de pelo me-
nos oito dias para que os
seus moradores pudessem
saber aonde ir.

O deputado esquece —
afirmou um funcionário da
Administração Regional —
que se o edifício cair nesses
oito dias, cem todos o.s seus
moradores dentro, ninguém
irá culpá-lo ppla catástrofe
e sim ao Estado que, no ca-
so. não tomou as devidos
providências.

PEQUENA MULTA

A Sr.iV Zamlra de Paiva
Correia, proprietária da ca-
sa n.° 29 da Rua Fernão
Cardim, no Enge n h o de
Dentro, foi multada ontem
pelo Departamento de Obras
da Secretaria de Obras Pú-
blicas, em NCrS 0,60 1.600
cruzeiros antigos), por ter
construído uma muralha de
concreto nos fundos da sua
residência para se proteger
contra as cheias do Rio Fa-
ria.

A multa, que será dobrada
a cada dia se não fôr prTi
na data prevista, é de valor

tão reduzido porque íoi apli-
cada de acordo com o De-
creto n.° fi 000. de 1 de julho
de 1937, e será cobrada pe-
lo delegado fiscal da VII Re-
;;ião Administrativa.

Segundo afirmou a pro-
prletária, ela resolveu fazer
a muralha depois de inúme-
ros pedidos ao Governo,
alertando-o contra o perigo
das cheias do Rio Paria, que
atingiria não só a sua casa,
mas dezenas de outras, e
uma favela que existe ao
lado.

— E agora, depois de ter
Iniciado a construção — dis-
se espantada Doria Zamlra
—, vem o representante do
Governo, obriga-nos a in-
terromper a construção e
ainda por cima, nos multa.

PEDRAS AMEAÇAM

O Sr. Valdemiro Ferreira
Lourenço, morador à Rua
Azevedo Lima, 126, no Rio
Comprido, afirmou ontem
ao JORNAL DO BRASIL que
três grandes pedras estão
ameaçando rolar sobre vá-
rias residências daquela rua.
e que engenheiros do Esta-
do estiveram no local, mas
limitaram-se a dizer que "o
perigo é iminente".

Afirmou que outras pedras
menores já desabaram, dea-
truindo inclusive uma pi-
lustra de cimento armado
construída por éle, e que
outras não danificaram vá-
rias residências porque pa-
gou operários para que-
brá-las.

MEMORIAL

Os moradores no Edifício
Neves da Rocha (Ladeira
dos Tabajaras, 196) e das
casas vizinhas encaminha-
ram ontem um memorial ao
Administrador Regional de
Copacabana, solicitan-
do providências junto afir-
ma construtora do prédio
número 102, porque desde o
início da obra, tem ocorrido
constantes deslizamentos de
pedras cia encosta.

Ladrão de .saibro é localizado
O italiano Mário Santoro.

de 32 anos, responsável in-
direto pela tragédia de La-
ranjelras — porque retirava
saibro clandestinamente da
Rua Mundo Nôvo —, íoi lo-
calizado ontem pelo Depar-
mento de Trãnsnto, após
uma denúncia do Adminis-
trador Regional de Botafogo,
que anotou na segunda-fei-
ra as placas de clois cami-
nhões que voltaram ao local.

Conduzido à 10.íl Delega-
cia Distrital, o italiano, re-
sidente no Brasil há 12 anos,
transferiu a culpa para o
motorista de sua empresa, a
Saturno Materiais de Cons-
trução, dizendo que êle ha-
via desrespeitado suas or-
dens ao tirar saibro de La-
ranjeiras e não de Acari, co.
mo fazia habitualmente.

VIGÍLIA
Depois de encontrada a

causa dos desabamentos cios
prédios das Ruas Belisário
Távora e Cristóvão Barcelos
(grande quantidade de sai-
bro retirado da Rua Mundo
Nôvo), o Administrador Re-

gional, Sr. Jorge Avelino,
passou a vigiar a área, na
tentativa de prender os res-
ponsáveis.

Mesmo adiando que cli-
ficilmèhte eles voltariam ao
local, comecei a observar to-
dos o.s caminhões que su-
biam até a Rua Mundo Nô-
vo. Logo após a tragédia,
quase consegui anotar a cha-
pa de um deles, mas co-
mo estava a distância não
íoi possível. Lembro-me que,
neste dia, corri até o íotõ-
grafo do JORNAL DO BRA-
SIL e pedi que éle fotogra-
fasse o caminhão, porque
estava de posse de uma tele-
objetiva, mas não houve
tempo,

Na segunda-feira pus-
sada — continuou o Sr. Jor-
ge Avelino — dois caminhões
estiveram lá em cima e des-
ta vez anotei as chapas, am-
bas da Guanabara: 7.7-637 e
62-21-38. A seguir, estive
com o Diretor do Departa-
mento de Trânsito, General
Hildebrando Góis, e expli-
quei a situação. Éle conse-
gúiu prender um dos sócios

da Saturno Materiais de
Construção, Sr. Mário San-
toro.
EXPLICAÇÃO

O Sr. Mário Santoro nâo
conseguiu, em seu depoi-
mento, convencer as autori-
dades da 10.a Delegacia Dis-
trital. Disse, inicialmente,
que é sócio da Saturno Ma-
teriais de Construção, firma
estabelecida na Rua Aristi-
des Lôbo, 237. Seu sócio,
brasileiro, é o Sr. Joáo Ma-
nuel Rieon Amoedo, residen-
te na Travessa Vista Alegre,.
20. O Sr. Mário Santoro mo-
ra na própria loja e é sol-
teiro.

Indagado sobre as ativida-
des de sua firma na retira-
da de saibro, o Sr. Mário
Santoro afirmou que o local
onde sempre recolhem o
material é em Acari e não
sabia explicar por que seu
motorista, Sr. Laurlndo de
Sousa Barros, foi até Laran-
j ei ras.

Apesar da desculpa, èlé
deixou claro que sabia do
trabalho de seu empregado,
não demonstrando qualquer
reação em contrário.

MAIS ESI
TURISMO PARA MINAS
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Eudes Souza Leão Pinto
Presidente
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Bela Horlxont* (Sucursal) — O Governo Israel Pinheiro vem realizando em Minai uma autêntica revolução no
selor do turismo, procurando ciar nova dimensão a essa importante fonte de riqueza para o Estado. Na última
quüita-feira, foi inaugurada • rodovia ParaoiJeba—Cordisburgo— Gruta do Maquine, construída • pavimentada
polo DER-MG., abrindo para o pais e para o mundo uma das mais b^las obras ria natureza, a Lapa do Maquine.
Além da rodovia, o Governador inaugurou uma série eis melhoramentos realizados na Gruta — aiardinanienlo e
iluminação — ficando aquele local em condições de receber os turistas, oferecendo o máximo ^ae conforto.
Com a nova rodovia inaugurada pelo DER, que segundo o diretor Eduardo da Silva Bambirra, custou' aos cofres
do Estado 3,5 milhões de cruzeiros novos, o trajeto entre Belo Horizonte e a Gruta pode ser feito em 90 minutos,
oferecendo a estrada, em todo o seu percurso, uma magnífica visão panorâmica de uma região fértil e bela.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, que nos último: 12 meses pavimentou mais
de 420 quilômetros, realiza, desta forma, uma política de integração de todas regiões do Estado, através de ro-
dovia» pavimentadas, dando prioridade ài obras de interesse turístico, como o da pavimentação do chamado
"Circuito das Águas" e agora da rodovia que liga à Gruta do Maquine. A foto mostra um aspecto da solenida-
d» d» inauguração da nova rodovia pavimentada pelo DER-MG.
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Cartas
dos
leitores
Censura teatral

A Sr.a Bárbara Heliodora
escreve para retificar sua
entrevista do dia 6, a res-
peito da nova Portaria de
censura teatral: — "Disse eu
que tudo depende de inter-
pretacão da "dita Portaria, o
que lamentavelmente é ver-
dade. Disse também que, a
não ser que a Portaria seja
interpretada eom inteligên-
cia, objetividade e largueza
de vistas, poderá estrangular
todo o teatro brasileiro, o
que também é verdade. Por
outro lado, disse que peía
primeira vez desde que es-
tou no SNT foi êste Serviço
procurado pelo Chefe do
DFSP, Cel. Leitão, para tra-
tar de assuntos de Censura
e que a pedido dele foi or-
ganizado um curso de Intro-
dução ao Teatro para cen-
sores e òandidatos a censo-
res. Posso acrescentar que
êsse curso está sendo reali-
zado e que nele temos pro-
curado, acima de tudo, de-
bater precisamente os pro-
blemas de qualidade, inte-
gridade da o})ra de arte e
respeito à liberdade do artis-
ta (e de julgamento por.par.
te do público em geral) qus
foram abordados no edito-
rial Diktat publicado pelo
JB, o qual, aliás, debati lon-
gamente com os alunos do
referido curso.

Sou visceralmente contra
a censura. Não esta ou aque-
la censura mas tôda censvi-
ra, por questão de princípio.
Quando o repórter que me
entrevistou perguntou-me se
eu estava otimista a respeito
da Portaria, perguntei-lhe
eu se êle estava. Respondeu-
me que não lhe competia
opinar mas sim colher opi-.
niões. Muito justo; mas pe-
ço apenas que não confun-
da o meu desencanto com
otimismo.".

Véspera da ingratidão

A'18.a Região Administra-
tiva envia a seguinte carta:

"Já dizia Sócrates, o filo-
sofo, que o dia do favor era
a véspera da ingratidão.
Quando abrigamos as víti-
mas da catástrofe que asso-
lou o nosso Estado, lança-
mos mão de todos os recur-' sos possíveis para dar-lhes
um atendimento humano.
Solicitamos da Secretaria de
Govêmo os recursos neces-
sários para que todos fôõsem
atendidos da melhor manei-
ra possível. A comida que
tem sido servida, talvez ja-
mais tenha feito parte do
cardápio de muitos humil-
des infelizes que ali se en-
contraiu. Esta Administração.
Regional tem mantido du-
rante 24 horas do dia che-
fes de plantão, não só na
Fazenda Modelo mas tam-
bém na sua sede, para o
atendimento tainter-
rupto aos flagelados. Provi-
denciamos colchões, cober-
tores, assistência médica

¦ permanente, vacinas antití-
ficas etc. Evidentemente não
lhes oferecemos um banque-
te, mas demo-lhes todo o
amparo material e o nosso
calor humano, tanto que até
a Administradora passou
duas noites orientando os
trabalhos na Fazenda Modê-
lo. Os que trabalham fora
têm condução para levá-los
e trazê-los de volta. Sepa-
ramos homens e mulheres
para evitar promiscuidade e
facilitar a manutenção da
ordem. Convidamos os Srs.
Repórteres para assistirem a
comida que é distribuída aos
abrigados na Fazenda Mo-
dêlo em qualquer dia para
que se fizesse a luz nas in-
formações distorcidas que
lhe foram dadas e publi-
cadas nesse jornal no dia 2
de março."

N. da R. — Quem se baseia
em informações distorciâas

. é a _..° Região Administra-
tiva. Eis o que o JORNAL
DO BRASIL publicou: "Em-
bora as reclamações tenham
sião muitas em relação à'alimentação, o JB verificou
que a comida é feita higiê-
nicamente, sob a fiscalização
üe um major âa PM. O al-
moço de ontem constou de
feijão com carne seca, ar-
roz, ensopado de carne e ba-
tata e farofa. A maioria re-
petiu."

JORNAL J8Smm*&^ ^^amnlP^

Coisas da política

Diretor-Presidente:
C. Pereira Carneiro

Rio, 11 de março <lc 1967
Diretor:

M. F. do Nascimento Brito

Os Mil Dias

Edttor-Cliefc:
Alberto Dincs

''Guarda " seduz militares
contra o militarismo

É chegada a liora de creditar ao Govêmo que
se àpréstà para sair o snldo das ações positivas.
Todas as críticas e reparos que teve, nos três anos
que nos distanciam do quadro de desagregação da
au-7uTda7rcVvl}Têm~e"eni^
o Mareclial Humberto Castelo Branco ascendeu
ao Planalto, empalidecem no confronto com as
característica- que imprimiu ao mandato presiden-
ciai e com medidas que o redimem de vacilacões
ocasionais e desacertos circunstanciais.

Basta comparar a situação brasileira a 31
de marco com os dados disponíveis à véspera da
transmissão tio Poder, para haver uma visão níti-
da, num contraste de sombra e lu/.. A perda de
autoridade governamental, sncede-se a restauração
tia imagem de dignidade e severidade, impresein-
divel ao Presidente da República.

O Brasil feiugressou no plano da ordem. Foi
suficiente compor a fisionomia de austeridade
para desautorizar o estímulo às formas indesejá-
veis de reivintlicação. Estamos muito longe dos
dias em que partia do centro do Poder a coordena-
ção de ressentimentos perturbadores, para jogar
as classes sociais umas contra as outras. As Forças
Armadas, não mais submetidas à condição de peças
do jogo político, reintegraram-se na plenitude tie
sua missão constitucional e na garantia tio processo
revolucionário, a que nos conduziu n incompetêii-
cia seduzida pela miragem radical.

Foi verdadeiramente digno pautar-se o Govêr-
no por um padrão que recusou a 'popularidade
fácil, através de expedientes que antes agravam
a solução dos problemas acumulados. Ficou pro-
vado que tim Governo é merecedor de respeito
quando não desce à comercialização da populari-
dade, tecida em acenos demagógicos c complacên-'
cia para com tôda sorte de reivindicações. O Brasil
não se podia dar ao luxo de erradicar práticas dc
favoritismo compensatório, representado em mag-
nanimidade para com as classes empresariais e
concessões aparentes aos assalariados, sem a cora-
gem de distribuir quota» tle sacrifício. A provação
tornou-se indispensável, como forma realista de
trazer produtores e consumidores' de volta à rea-
lidade econômica c social, já que todos estavam
rendidos às ilusões do paternalismo estatal, ma-
nipulador da inflação, indiferente aos custos e
voltado para os lucros políticos.

Pela primeira vez tivemos uni Governo coe-
rente e conseqüente: feita a opção no plano eco-
uômico-fiiianceiro, de cujos resultados finais não
cube julgar, independentemente das discordâncias
tédricãTe dtmtrTitárias, é forçoso reconhecer a ea-
paeidade em conduzi-la em todas as suas etapas
de desdobramento. Nos momentos críticos, êle
poderia ler sticunibido à velha prática tle fazer
concessões cm troca de aplausos. Fora dc dúvida,
seria tentador aliviar as restrições tle créditos e
salários, para adquirir o respaldo popular e cm-
prcsnrial.

Esta firmeza, ainda que transitoriamente in-
grata, a maior prazo será reconhecida como qua-
lidade rara e fixará o exemplo para os tpie vie-
rem, a seu tempo, a deter responsabilidades..

Num País em fase tle aceleração, tanto em
suas potencialidades como em suas necessidades,
só o teiupo faz justiça aos homens públicos e sele-
ciona os resultados tle forma impessoal. A História
não guarda ressentimentos pessoais e, a cada pas-
so, revê ò julgamento dos homens públicos. E a
forma superior dc sublimar o julgamento apaixo-
nado dos homens.

Ao relacionar as medidas que o Governo não
tomou, por indecisão muitas vezes, outras por equi-
voeo critério tle prioridade, é indispensável ter em
conta a exigüidade de tempo que lhe foi concedi-
do, sem esquecer as condições difíceis em tpie se
encontrava o País, depauperado, no início de 64.
por uma inflação que já excedia a 100 por cento.

A transição da moldura caótica — que desa-
gregava a economia, desajustava as classes sociais
e radicalizava a luta política —, a uma ordem
nova de coisas, cumpriu-se de forma irrecusável.
A intenção e o compromisso político, de recondu-
_nr o Brasil ao caminho da normalidade institu-
cional e política, se comprovam ao fim dos três
anos do mandato presidencial do Marechal Castelo
Branco, embora a forma da solução constitucional
não tenha atendido ao grau de maturidade tio
povo brasileiro.

A herança ruinosa que lhe coube foi trans-
formada num acervo valioso de providências, que
já situam de novo o País num quadro seguro, di-
ante de um horizonte de possibilidades reais, ca-
pazes de apressar o futuro de grande Nação, a
que já nos credenciamos.

Planejamento Integrado
Realiza-se no Rio, na semana próxima, a Pri-

meira Reunião Interamericana de Recursos Huma-
nos para Planejamento Local Integrado, com a
participação de especialistas do Continente e tle
outras partes do mundo. Essa reunião, eomo outras
realizadas no Brasil sôbre assuntos conexos, leste-'
munha o despertar do País para iun dos seus mais
sérios problemas. Inicialmente a preocupação era
apenas com o déficit habitacional. Em função dele
tivemos a lei de estímulo à construção civil, o nas-
cimento do BNH, a correção monetária para alu-
guéis, etc. Na medida em que se aprofundavam
no assunto os responsáveis pelo setor chegaram,
todavia, à conclusão, há muito aceita em outras
partes do inundo, de que o problema não era sò-
mente construir casas. Em função delas deviam
surgir escolas, hospitais, redes de esgoto, vias dc
acesso. Em suma, estreitamente ligado ao setor ha-
bilacional estava o planejamento urbano. E êste
não pode ignorar as potencialidades econômicas
da comunidade, obrigado tpie é a orientá-la seja
pára o desenvolvimento industrial seja para o
fornecimento de diversos tipos de serviço. E não
paravam aí as interrogações. Os investimentos em
moradia representam parcela substancial no esfôr-
ço de capitalização dos Estados modernos. No
Brasil, calcula-se que essas aplicações representam
2,5% do Produto Interno Bruto. Para o pleno
atendimento das necessidades tal percentagem
deve ser, pelo menos, dobrada. Em outras palavras,
o País se verá obrigado a dedicar de um têrco a
um quarto de suas poupanças à construção de

moradias. Até que ponto tal meta é compatível
com o objetivo mais amplo de uma expansão ace-
leratla de setores diretamente produtivos como a
indústria e agricultura'.

A idéia do planejamento integrado nasceu des-
sa interligação dos múltiplos aspectos da vida de
nina comunidade urbana. Qualquer tentativa de
atuar apenas sôbre um deles sofre o impacto ne-
gativo da deficiência dos demais. O planejamento
integrado foi a fórmula encontrada para contornar
a dificuldade.

O BNH, como depositário do Fundo de Ga-
rantia por Tempo tle Serviço, disporá de uma re-
ceita anual de cerca tle 600 bilhões de cruzeiros
antigos para suas aplicações. Essa quantia é exces-
sivainentc grande para ser esbanjada numa ação
dispersa ouseni noção clara tle prioridade. O Go-
vêrno compreendeu êsse falo ao criar o Serviço
Federal tle Habitação e Urbanismo cuja função é
ordenar racionalmente a ação pública no setor. A
reunião interamericana de planejamento integrado
procura, por oulro lado, aproveitar a experiência
de outros países do inundo. Parece-nos também sig-
nificativo o fato de que os órgãos técnicos do Mi-
nistério do Planejamento, se revelam dispostos a
trabalhar nesse campo tle comuni acordo com o
SERFHATJ. Acham-se pois rançadas as bases de
uma atuação racional no setor. Resta-nos esperar
e desejar que, por uma vez, à amplitude do es-
forço de planejamento corresponda uma ação con-
creta de envergadura.

Impacto
As versões fantasiosas sôbre a chamada Ope-

ração-Impacto surgiram depois que alguns dos fu-
turos Ministros e assessores do Marechal Costa e
Silva lançaram à circulação o projeto, destinado
basicamente a produzir efeitos psicológicos de
distensão e dc mudança de imagem na fase dc
implantação do novo Governo. Agora c do próprio
círculo do Presidente eleito que surgem retifica-
ções e advertências para conter a onda desapode-
rada dos boatos revisionistas, já postos mesmo sob
suspeita de servirem a interesses perturbadores.
Minimiza-se hoje a Operação-Impacto para apre-
sentá-la como um simples programa de medidas
prioritárias, destacado do plano geral do Governo
Costa e Silva.

Parece ter ocorrido no caso um erro elemen-
lar: os estrategistas psicológicos do futuro Presi-
dente carregaram demasiado nas expectativas oti-
mistas que julgaram indispensáveis para dar co-
bertura à transferência do Poder. Essas expectati-
vas envelheceram rapidamente, tanto mais que ti-
nham os flancos abertos às investidas da imagina-
ção, da malícia e das manobras de descrédito,
sempre atuantes cm tais oportunidades. Assim,' a

Operação-Impaeto em poucos dias deixava de ser
novidade e dc sensibilizar a opinião pública; c
para criar nova atmosfera de euforia o Governo
Costa e Silva já teria que prometer o milagre e o
impossível.

Aproveitemos portanto a lição para o retorno
à normalidade e ao bom senso. Nem o Governo
precisa dopar a opinião pública com a promessa

;dé mudanças mais ou menos inviáveis, nem o País
deve entregar-se a expectativas prodigiosas, pre-
tendendo que os próximos quatro anos sejam de
ventura ininterrupta. Retificações e ajustamentos
na obra legada pelo Presidente Castelo Branco
certamente se tornarão necessários, mas sem pre-
juízo da linha tle continuidade administrativa e
dc um mínimo tle coerência entre dois governos

.que se identificam nas mesmas origens e em idênti-
cos objetivos. O País reclama estabilidade, clima
de confiança, soluções realistas, e não a euforia
artificial e efêmera forjada na base de impactos
psicológicos ou publicitários. Êsse seria também
o Brasil imaginário, tão condenado pelo estafe do
Marechal Costa e Silva.

Brasília — A convic-
ção de que o Mar. Costa
e Silva não se encontra
dominado por pessoas ou
grupos de qualquer na-
tureza funciona, no mo-
mento, como estímulo
para a guinada de dire-
cão que a Guarda Ver-
melha deu na sua orien-
tação. desistindo ãe ali-
ciar adesões na área par-
lamentar e coúcentran-
do a cabeça de ponte já
conquistada no terreno
do Executivo.

Julga a Guarda Ver-
melha que até uns dias
atrás ainda poderia lia-
ver dúvidas sôbre a exis-
tência ãe condiciona-
mentos de clã à ação do
futuro Presidente da Re-
pública, mas fatos recen-
tes, ãe resto não revela-
ãos, teriam produzido a
certeza ãe que êle só tem
compromissos com o seu
exclusivo propósito ãe
desempenhar âa melhor
maneira possível a mis-
são a ser executada a
partir ãe 15 áe março.

O elemento geraãor áa
Guarda Vermelha, como
um -movimento político
de caráter doutrinário, é
a luta pelo restabeleci-
mento do poder civil.
Não em termos üe repul-
sa à presença áe milita-
res no exercício ãe fun-
ções civis, mas áe esfôr-
ço pelo apaisanamento
áêsses militares e pela
sua comp atibilização
com a classe política,
que se entenáe deva vol-
tar a ser, depois ãe sa-
neaãa e rejuvenescida, a
condutora obrigatória ãa' Nação.

Trata-se, portanto, ãe
afastar a ameaça milita-
rista, em todas as gra-
ãações conhecidas: o ti-
po*nasserisia, o tipo ira-
quiano, o tipo polonês, o
tipo iugoslavo e a quin-
tessência do militarismo
nos tempos atuais, qtie è
o regime Ongania. Como
se assinala, a luta entre
os que afirmavam que o
poãer vem ãe Deus e os
que diziam que vem do

povo ganhou uma nova
coloração com o exemplo
argentino, que se tradu-
siria pela. afirmação de
que o poder vem das
Forças Armadas.

O processo de compa-
tibilisar a presença de
militares no poder civil,
como meio sutil de afãs-
tar o militarismo é, áe
certa forma, facilitado
tanto por ¦uma tradição
ãe poder moderador que
o Exército áeteve no lm-
perio e que poderia ins-
titucionalizar-se pelo re-
conhecimento realista ãe
que se trata ãe uma
questão ãe fato, ineren-
te ao estágio de áesen-
volvimento àa nação
bras-ileira, quanto pela
ampliação ão conceito ãe
segurança nacional, que
hoje p ermitiria, sem
maiores choques, atri-
buir-se a militares o con-
tròle de certos setores da
administração civil dire-
tamente interessados na
segurança, c o m o, por
exemplo, os Ministérios
dos Transportes e ãas
Comunicações e a Petro-
brás. A formulação des-
sa nova política, que vi-
sariá chegar ao resta-
belecimento áo poãer ci-
vil sem produzir maiores
abalos na vida do País, é
o objeto dos cuidados
com que a Guarda Ver-
melha, pelas vozes dos
que realmente têm con-
dições para subir às áe-
f iniç ões de doutrina,
vem. procurayião aproxi-
mar-se tanto áos futuros
â et ent ores áo poãer
quanto ãos militares
mais esclareciáos,. aquê-
les que procuram âivisar
os verâaâeiras objetivos
nacionais permanentes— para usar uma expres-
são sorboniana que, por
isso mesmo, talvez não
soe agraãàvelmente aos
ouvidos ãos novos gover-
nantes — e que são indi-
ferentes ao poder pelo
poãer e céiicos quanto
aos resultaãos ãe uma
possível e temiáa insis-
tência na tônica milita-
rista.

Comissões
O Líãer Ernâni Sátiro,

a quem competirá, em
conseqüência de acordo
firmado com o Sr. Rai-
mundo Padilha, designar
os presidentes das comis-
soes técnicas da Cama-
ra, depois do dia 15, de-
negou ontem a pretensão
do MDB áe ocupar a
Presidência ãa Comissão
de Fiscalização Financei-
ra, que poderia funcionar
como uma espécie de ca-
s amata oposicionista
contra o futuro Govêmo.'
A comissão não é da
Oposição, é da Câmara,
argumentou o Sr. Sátiro,
usando o pesado argu-
mento âa maioria. O
MDB apenas manterá as
presidências que já tem,
inclusive a áe Economia.

Quanto às comissões
de Justiça e ãe Relações
Exteriores, continua-se a
acreditar qtie seus presi-
dentes serão, respectiva-
mente, os Srs. Djalma
Marinho e Raimundo Pa-
dilha.

Unidade

Na equipe do Governo
Costa e Silva, contesta-
se com vivacidaáe a exis-
tência áe áois grupos an-
tagônicos na futura aâ-
ministração, def in idos
por intérpretes situados
no atual Governo. O jor-
nalista Heráclio Sales,
Secretário ãe Imprensa
do futuro Presidente da
República, ãisse a propó-
sito que "no Governo
Costa e Silva não existe
nem linha aura, nem li-
nha udenista, piem linha
mole, nem linha pesse-
áista. Haverá apenas a
linha revolucionária áo
interesse público e no seu
traçado, sob a orientação
do Presidente da Repú-
blica, todos os integran-
tes do futuro Govêmo
colaboram fraternal e
entusiàsticamente com o
pensamento voltado ape-
nas para os interesses do
Brasil". V;;:

Universalização dos benefícios da ciência
Carlos A. Dunshee de Abranches

O Tratado sôbre a Ex-
ploração e Uso do Espaço
Exterior, inclusive a Lua
e outros Corpos Celestes,
assinado no mês passado
pelos Estados Unidos,
pela União Soviética
e por dezenas de outros
paises, foi logo encami-
nhado à aprovação do
Senado norte-americano,
visando a sua rápida ra-
tificação. Idêntica provi-
dência estaria sendo to-
mada pelo Governo so-
viético.

O objetivo das .potên-
cias que estão na van-
guarda das atividades
nucleares e espaciais é
apressar a conclusão dos
acordos em elaboração
na Comissão do Desar-
mamento em Genebra,
sôbre a não proliferação
de armas nucleares.

Há uma estreita rela-
ção entre essas duas ma-
¦térias..O tratado espacial
já proibiu a colocação
dessas armas no espaço
exterior e nos corpos ce-
lestes.

Os debates que se es-
tão ferindo naquela casa
do Congresso dos Esta-
dos Unidos focalizaram
esta semana um dos
mais importantes p'rincí-
pios incorporados ao tra-
tado espacial e destaca-
ram a posição do Brasil,
como paladino dêsse
princípio.

Trata-se do Artigo 1.°
que prescreve que a ex-
ploração e o uso do espa-
ço exterior, inclusive a
Lua e os outros corpos
celestes serão levados' a
efeito em benefício e no
interesse de todos os pai-
ses, independentemente
do grau de desenvolvi-
mento econômico ou ci-
entífico de cada um. Dis-
põe ainda .que o espaço
.exterior será comum a
tôda a humanidade, fi-
cando livre o acesso a éle
e aos corpos celestiais a
todos os povos, sem dis-
criminação de qualquer
espécie, na base da igual-
dade e de acordo com o
Direito Internacional.

Dois senadores norte-
americanos levantaram
dúvida quanto à inter-
pretacão do citado arti-
go. Alegaram que não se-
ria conveniente aos Es-
tados Unidos a ratifica-
ção do tratado espacial
porque os países menos
desenvolvidos poderiam
pretender utilizar com-
pulsòriamente e sem pa-
gamento as instalações
construídas pelos mais
desenvolvidos, ' inclusive
os satélites de comunica-
ção.

O Delegado norte-ame-
ricano nas Nações Uni-
das e o próprio Secreta-
rio de Estado dêsse-país
amigo incumbiram-se de
refutar os argumentos
dos dois senadores. Na
verdade, nada justifica
os temores desses politi-
cos, que visam apenas
íazer oposição ao Presi-
dente Johnson. O Brasil
participa do INTELSAT,
o consórcio internacional
de comunicações comer-
ciais por satélites, que
reúne 55 países. Paga-
mos a nossa quota e por
isso somos proprietários,
na proporção dela, do
segmento espacial, que
será formado por uma
rede de satélites, três
dos quais já estão em ór-
bita.

Êsse episódio da poli-
tica interna norte-ame-
ricana não tem maior
importância, mas serviu
para destacar a posição
brasileira em torno do
princípio fundamental
consagrado pelo art. l.°
do tratado espacial.

O Prof. Lachs, conhe-
cido jurista polonês, na
última sessão do Comitê
das Nações Unidas que
elaborou o projeto do
tratado, denominou "te-
leológico" o princípio de
que as atividades espa-
ciais devem ser levadas a
efeito no interesse de to-
dos os paises, indepen-
dentemente do grau de
desenvolvimento econó-
mico e científico de cada

um deles. Proclamou as-
sim, com acerto, que a
finalidade do direito es-
pacial, que estamos
construindo, será o reco-
nhecimento de que as
realizações da ciência e
da tecnologia deverão
beneficiar a humanidade
como um todo. Em con-
seqüência, aqueles povos
que, por um motivo ou
outro, ainda não conse-
guiram participar, de
modo direto, na explora-
ção do espaço exterior,
não poderão ser privados
dos conhecimentos cien-
tíficos e dos outros pro-
veitos que o seu uso pa-
cífico poderá propor-
cionar.

Da mesma maneira, os
países que se dispõem a
renunciar às armas nu-
cleares para chegar à
proscrição geral dessas
armas, por etapas regio-
nais, não deverão ser pri-
vados dos conhecimen-
tos científicos que as ati-
vidades nucleares põem
ao alcance do pequeno
grupo de países que se-
rão os últimos a renun-
ciar à experimentação e
à produção com final ida-
des bélicas.

Fazendo-se paladino,
em favor dos países me-
nos desenvolvidos, da
doutrina da internacio-
nalização dos benefícios
da Ciência e da Tecnolo-
gia, o Brasil está coeren-
te com a sua tradição,
sua cultura e a índolo do
seu povo. . ¦ .

Desde a Conferência
de S. Francisco que de-
fendemos a necessidade
da universalização da
ONU. A submissão da
íôrça ao direito nas rela-
ções internacionais e a
solução pacifica das con-
trovérsias são doutrinas
invariavelmente ligadas

. a nomes de juristas bra-
sileiros. A capacidade de
diálogo e a habilidade de
mediação no interesse
coletivo constituem a
marca de nossa diplo-
macia.
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Polícia acha que Róbson foi morto pelos
Ribeiro da Costa recebe no
Ria homenagem do Congresso

própriosicapangas
A PERDA DA JUSTIÇA

Ao ser homenageado ontem
pelo Congresso, em sessão so-
Iene no Palácio Monroe, o ex-
Presidente do Supremo _Tibu-
nal Federal, Ministro Álvaro
Ribeiro da Costa, advertiu os
parlamentares sobre a função
do Poder Legislativo nai nova
Legislatura, "pois os problemas
vitais do povo são seu desafio".

Sobre a atitude que o Con-
gresso deve adotar em relação
ao Estado, o Ministro Ribeiro
da Costa, citando o historia-
dor Arnold Toynbee, conclamou
os congressistas a fazer oposi-
ção ao Estado, "a qualquer
preço, se o Estado violar a mo-
ral privada, que é a única e
verdadeira moral".
A HOMENAGEM

A solenidade de homenagem
ao ex-Presidente do Supremo
Tribunal Federal foi presidida
pelo Senador Auro de Moura
Andrade, que se encarregou de
saudá-lo, perante diversos par-
lamentar., e autoridades íe-
derais, estaduais e membros do
Poder Judiciário.

Assistiram à solenidade, cn-
tre outros, os Senadores Antô-
nio Balbino, Vitorino Freire,
Daniel Krieger, Rui Palmeira,
Dinarte Mariz e Benedito Va-
ladares; o Ministro Adauto Lú-
cio Cardoso do STF; o Presi-
dente do Tribunal de Justiça
da Guanabara, Desembargador
Aluisio Maia Teixeira; o Pre-
sidente do Instituto dos Advo-
gados do Brasil, jurista José
Ribeiro de Castro Filho; o Pro-
fessor Sobral Pinto; e os Depu-
tados Amaral Neto, Nelson
Carneiro, Ernâni do Amaral
Peixoto, Bivar Olinto e Gil-
berto Azevedo.
O BOM CONSELHO

Ao responder ao Senador
Auro de Moura Andrade, o Mi-
nistro Ribeiro da Costai pronun-
ciou o seguinte discurso:"Esta singular homenagem,
se bem que surpreenda de modo
profundamente sensível a mi-
nha modéstia, eu a compreen-
do e a entendo, parque lnspi-
rou-a o Senador Auro de Mou-
ra Andrade, em cujo espírito e
em cujo coração, nas horas cri-
ticns dá .uacionalídade, sente-
se palpitar um espirito vivo, um
espírito democrático alguém
que no nosso meio, talvez im-
buido de desânimo, deseja, quer
e precisa construir algo de
maior em beneficio da Nação.

O contato pessoal que tive a
fortuna de entreter com S. Ex.»
autoriza-me a falar deste modo
bastantemente sincero. O Con-
gresso Nacional, em algumas
oportunidades, também em ho-
ras cívicas excepcionais, por
sua alta compreensão e por sua
inspiração democrática, se fèz
vibrar, íazendo-me alvo de suas
homenagens, através de seus
aplausos. Ora, eu mesmo sen-
tia-me tão pequeno ao lado des-
sas grandezas d'alma brasileira,
más que fazer? Nenhum de nós
é dono de sl mesmo quando
exerce uma parcela de respon-
sabilidade no serviço público,
ou quando seu deevr o incumbe
de determinada missão.

Estou certo de que qualquer
de vós aqui presentes, no meu
lugar, teria agido do mesmo
modo, porque procurei pautar
os atos de magistrado a frente
do Supremo Tribunal Federal,
num período de crise política,
ou de caos político, em que a
incompreensão dos homens pre-
cisava ser coordenada de algum
modo, pelo menos para ressal-
var o respeito às instituições
nacionais. Disso lego me aper-
cebi. Compreendi que a minha
missão era profundamente de-
lioada e forrei-me da paciência
que fui encontrar na histói-ia
dos santos. A paciência torna
agradáveis as coisas mais difí-
ceis com que nos defrontamos.
Toda minha fortaleza naquele
momento de crise se revestiu de
profunda paciência. Foi com
ela que consegui atravessar as
earças de fogo que estavam
atravessadas em meu caminho
para manter a Justiça, o Poder
Judiciário, o Supremo Tribunal
Federal no seu papel constitu-
cional, conformemente o siste-
ma democrático brasileiro. E,
ao lado disso, foi sempre meu
empenho não procurar cami-
nh,ar sozinho, mas avizinhar-
me dos dois demais podêres,
principalmente o Poder Legis-
lativo, procurando naquelas ho-
ras delicadas chamar a atenção
do povo para a indispensbilida-
de de um tratamento de respei-
to, de confiança e de fé no Po-
der Legislativo.

A democracia de nosso País
se tem ensaiado e vem sendo
ensaiada através do esforço,
através das convicções, atra-
vés do trabalho insistente, da
crença e da fé profunda de
homens que têm nitida íorma-
ção democrática. Não fossem
eles e não estaríamos nós, ain-
da. sob as determinações do
regime democrático.

Nesta hora, o meu maior
agradecimento volta-se a deli-
cadeza com que o eminente
Presidente do Congresso Na-
cional, Senador Auro Moura
Andrade, se conduziu no dese-
Jo de realizar esta solenidade.
Timbrou S. Ex." em evitar a
minha locomoção até Brasília
devido ao meu estado de saú-
de. Aparentemente, eu não
posso dizer que tenha mais de
45 anos, mas. na realidade,
forças ocultas trabalham con-
.tra minha liberdade. Não pos-
so pedir habeas-corpus porque
não é o caso de habeas-cor-
pus; estou tolhido de movi-
mentes e o senhor reumatismo
me domina: escrevo a máqui-
•na e, no dia seguinte, a mão
Incha; dou caminhada maior
c. no dia seguinte, as pernas
se ressentem. De sorte que,
l-ealmente, a minha ida a Bra-
sília, para receber esta excep-
cional e honrosíssima homens-
gem, representaria um sacri-

íicio, mas o faria se meu ami-
go, o Presidente Auro Moura
Andrade me notificasse. Mas
S. Ex.a não o quis íazer; veio
ao Rio de Janeiro e trouxe
consigo a coorte de senadores
e deputados que aqui ilustram
esta sala.

A minha gratidão é real-
mente sincera e imensa. Não
desejo encerrar estas minhas
palavras, que têm muito pouco
sentido, sem fazer uma refe-
rência especial à Democracia
e ao Parlamento. As notas ío-
ram tomadas ontem à noite,
com a urgência que se impu-
nha, e, assim, dou inicio à sua
leitura:"Imaginamos que a liberdade
não tem sentido a não ser no
contexto da igualdade, e não
pode haver igualdade sem jus-
tiça econômica. Não* esqueça-
mos jamais qtie é no domínio
econômico que a idéia tradi-
cional da liberdade não é maia
aplicável; e, pois, estejamos
bem avisados: é no domínio
econômico que a discórdia en-
tre a democracia como ideal e
a democracia na prática é mais
flagrante, mais desencora-
Jante e mais perigosa. Esta é
a advertência de Carl Becker.

As relações entre o Estado e
o povo devem ser entretidas,
em dimensão de realidade, pelo
Poder Legislativo, ao qual não
incumbe apenas a elaboração
das leis, o lançamento dos im-
postos, a estruturação da re-
ceita e os podêres de investi-
gação. Os problemas vitais para
o povo são o seu desafio,
aguardando atos- tendentes a
aliviar, senão vencer, a exten-
são das necessidades elemen-
tares do povo. "Os membros do
Congresso", diz Hubert Hum-
phrey, ''tornaram-se os correto-
res entre o Poder Executivo e
o povo".

A nova legislativa que ora se
inicia tem diante de sl enor-
me e importante programa, o
primeiro dos quais reside no
propósito de prever e agir, em
face da realidade nacional, de
modo a construir, desde já,
para o amanhã. Os problemas
aí. estão, na ordem do dia, a
exigir do legislador as medidas
salvadoras. O sintoma de des-
crédito que atinge as institui-
ções provém precisamente de
suas próprias inadvertências ou
da quebra de atenção para
com os seus deveres, tanto
mais grave quanto mais sen-
sível às exigências da coleti-
Vidade.

A linha de conduta que nos
impusemos é claramente defi-
nida em face do problema da
objeção de consciência, sob o
prisma de Arnold Toynbee.
Ouçamo-lo: "Nosso código mo-
ral ao serviço do Estado em
nada pode ser inferior àquele
que observamos na nossa vida
privada. A moral privada é a
única verdadeira moral. Se o
Estado viola esta moral, faça-
mos oposição ao Estado, a qual-
quer preço. Os Estados não são
deuses; não são senão utilida-
des públicas. Quando começa-
mos a adorar o Estado, nós
precipitamos a catástrofe sô-
bre nós mesmos e bem o me-
recemes."

Dos podêres constituídos, é o
tio Parlamento que toca a
maior parcela de responsabili-
dade no processo de valorização
democrática. Os dias de hoje
não são os de ontem. O povo
já vai sabendo o que quer e
aquilo a que tem direito. As
advertências aí estão aos nossos
olhos. Vede como se manifesta
Carl Becker (O Dilema da De-
mocracia): "O problema das
democracias modernas, confor-
me o acabei de definir, pode
ser posto de outra maneira:
poderá o método democrático
corrigir a flagrante desigual-
dade de posses e de oportuni-
dade ora existente nas socie-
dades democráticas? Se não a
puder corrigir, o descontenta-
mento e a confusão resultantes
farão que irrompa, mais cedo
ou mais tarde, uma ditadura
revolucionária ou militar. Êsse
é, pois, o dilema com que se
defrontam as sociedades demo-
cráticas: resolver o problema
econômico pelo método demo-
crático ou deixarem de ser so-
ciedades democráticas.

£ óbvio que o problema é,
intrinsecamente, econômico.
No momento presente assume a
íorma espetacular do Desem-
prego .

Não há quem possa discordar
dessa asserção, se a transpuser-
mos para o nosso panorama
político. Êsse é de todos o mais
grave problema nacional. O
fenômeno desemprego é fome,
lastreada por todo o território
brasileiro.

A ameaça é permanente.
Sentimo-la e o Parlamento
sentí-la-á ainda mais. "O ho-
mem comum", lembra o citado
autor, "quando suficientemente
descontente, volta-se instintl-
vãmente para um líder inspira-
do; e nos nossos tempos, como
no passado, a ditadura é o
preço normal a pagar pelo fra-
casso da democracia em unir o
comum dos homens pelas suas
esperanças e pelos seus receios.
A sobrevivência das instituições
democráticas depende, pois,não da atração ou consistência
lógica das teorias de Governo,
mas da possibilidade de reali-
zar, pelo método democrático
pragmático, uma suficiente
igualdade de posses e de opor-
tunidades que garantam ao ho-
mem comum o que êle consinta
em encarar como passâvel".

Não são facilmente atendi-
veis os problemas de um paísem fase de formação ninda
caótica e convulsiva, tal como
o nosso se apresenta com uma
população disseminada de cerca
de 80 milhões de seres que vi-
vem em condições as mais pre-
cárias e aviltantes. O Parla-
mento aí tem o seu desafio e a
sua magna tarefa, consistente
em vencer o desmantelo e cons-

truir para o futuro da raça e
da coletividade. A nova era do
entendimento e compreensão se
aproxima e se agiganta. A obra
construtiva realizará o milagre
que repousa no trabalho, na
vontade e no desprendimento.
A democracia é a última es-
perança do cidadão. A sua
bandeira, quem a empunha, em
verdade, é o Poder Legislativo
para o qual converge o pensa-
mento de todos os brasileiros,
confiantes na sua missão sal-
vadora."

— Eminente Presidente Auro
de Moura Andrade, se êste per-
gaminho, que encerra o pensa-
mento luminoso de uma car-
reira judiciária já encerrada,
é uma alta dádiva do espírito
de S. Exa., acompanhado pelo
Congresso Nacional, será êle o
testemunho, durante o tempo
em que as gerações de minha
geração se porfiarem em viver
neste País, de atos que procurei
praticar com coerência, lealda-
de e procurando interpretar os
deveres que incumbem aos che-
íes de um dos potlêres.

Os meus agradecimentos a
S. Exa,, s.o Congresso Nacional,
aos representantes do Supremo
Tribunal Federal, do Tribunal
de Justiça, aos Srs. Senadores
e Deputados, aos senhores pre-
sentes e às senhoras."
A FALA DE AURO

A saudação do Presidente do
Congresso ao Ministro Ribeiro
da Costa foi, na íntegra, a se-
guinte:"Vossa Excelência aqui com-
parece a nosso pedido, pois
queremos fazer-lhe a entrega
de um documento, que repre-
senta a melhor homenagem
que neste instante lhe pode-
mos prestai-, em agradecim.n-
to aos serviços que, como ma-
gistrado, prestou à Nação du-
rante a sua comovente vida de
dedicação às causas da Jus-
tiça.

A data deste documento é a
do dia em que Vossa Excelen-
cia deixou o Supremo Tribu-
nal Federal. A saúde de Vos-
sa Excelência não nos perml-
tiu acrescentar mais uma ce-
rimónia às emoções de sua dss-
pedida do Supremo Tribunal
Federal.

Ainda íoi a saúde de Vossa
Excelência que nes impôs adiar
êste momento. Não quisemos
submeter o eminente Presi-
dente às fadigas de uma via-
gem a Brasilia. Acreditamos
que vindo nós ao Rio de Ja-
meiro, tornamos ainda mais
significativa a homenagem
programada, pois a envolve-
mos no carinho dos nossos cui-
dados para com a sua ilustre
pessoa.

Neste documento, que como
Presidente do Congresso Na-
cional e em seu nome entrego
a Vossa Excelência, estft es-
crito:"O Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Al-
varo Moutinho Ribeiro da Cos-
ta, foi, naquela alta Presiden-
cia, severo e autêntico na de-
fesa da ordem democrática;
colocou, sem fadigas, seu no-
tâvel saber jurídico, sua alti-
vez de magistrado e sua cora-
gem pessoal a serviço da Cons-
tituição e das leis do País;
cumpriu, com denôdo e pa-
triotismo, sua difícil missão
consagrando as liberdades e
os direitos fundamentais, para
isso se consagrando a sl pró-
prio inteiramente à Justiça,
em alma, inteligência, coração
e cultura: com reputação ili-
toada, dedicou-se a seus deve-
res c os deixa fielmente cum-
pridos; os seus contemporü-
neos o apontam como grande
jui. de nosso tempo, à altura
dos que mais se elevaram, dos
mais lúcidos e dos mais jus-
tos; o Supremo Tribunal Fe-
deral, que a Nação respeita,
aplaude e do qual tanto se oi--
gulha, foi por êle chefiado
com sabedoria e austeridade
dignas de seus maiores presi-
dentes.''

Não sei, Senhor Ministro Ri-
beiro da Costa, que valor terá,
para a sua vida êste ato e êste
documento. Sei, entretanto, o
valor que tiveram para a Na-
ção os atos de Vossa Excelen-
cia, e nenhum documento po-
de ser mais belo do que íoi a
sua vida de Juiz e de homem.

Nesta solenidade, ao enun-
ciar o que Vossa Excelência
tem sido, estou afirmando às
gerações brasileiras como de-
vem e precisam vir a ser os
melhores homens de amanhã.

Nesta homenagem. Senhor
Ministro Ribeiro da Costa, es-
tá também aquela que presta-
mos à Justiça brasileira, que
tem na sua mais alta corte, o
Supremo Tribunal Federal, a
síntese eloqüente e formidável
das virtudes que elevam os ho-
mens ao sacerdócio: a cultura,
o saber jurídico, a ciência do
justo e do injusto, a fé inaba-
lávia do Direito.

Juiz é aquele que sabe o que
os outros não querem saber, e
por isto obriga a que todos sai-
bam o que deve ser sabido.
Juiz sabe que todos devem ser
livres, que a cada um deve ca-
ber o que é seu e que cada um
deve respeitar o que é do outro,
seja no campo material, no
campo moral, no campo espi-
ritual.

Para isso são necessárias
qualidades raras, pois é imen-
so o poder de que dispõem os
juizes. Para isso é também
preciso grande coragem, inclu-
sive a de sofrer, pois são pro-
fundos os sofrimentos a que
são submetidos

Eu saúdo Vossa Excelência
como tim Juiz assim

Hoje Vossa Excelência não
julja. Ê por éssà razão que
nós aqui estamos reunidos, di-
zendo ao Brasil qual é o nosso
julgamento sóbre Vossa Exce-
lència e para dizermos a Vos-
sa Excelência que este é o jui-
gamento de toda a Nação."
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Maceió (Correspondente) —
A Policia ja afastou totalmen-
te a hipótese de que o ex-
Deputado Róbson Mendes te-
nha sido assassinado em uma
emboscada, e acredita que os
próprios capangas do ex-depu-
tado o tenham matado e sevi-
ciado, subornados por seus ini-
niigos, e depois forjado uma
emboscada cinematográfica pa-
ra despistar a. verdadeira his-
tória. !

Depois de tentar várias vezes,
a Policia não conseguiu recons-
tltuir a emboscada, devido ao
acúmulo de carros na estrada,
chegando à conclusão de que o
Sr. Róbson Mendes a desço-
briria a tempo de se salvar. O
laudo pericial da camioneta
revela que a vítima foi assassi-
nada íora dela e depois trans-
portada para o local da simu-
latia emboscada.
CERTEZA

O Secretário de Segurança do
Estado, Coronel Adauto Gomes
Barbosa, que dirige pessoal-
mente as investigações, está
convencido de que o crime foi
conseqüência de um espeta-
cular golpe de suborno dos pró-

prloe capangas do Sr. Róbson
Mendes, e já ordenou maiores
investigações sóbre o sistema
de empreitada de crimes do
Sindicato da Morte.

A investigação da situação
financeira do Sr. Róbson Men-
des revelou ser das piores, o
que leva a.s autoridades a con-
cluir definitivamente na possi-bilidade de o ex-deputado não
haver coberto as exigências de
seus capangas, e por isso as-
.assinado. Por outro lado, a
Polícia ainda não conseguiu
identificar três misteriosos
companheiros do Sr. Róbson
Mendes na noite do crime —
cujos nomes e paradeiro a pró-
pria familia da vitima faz
questão de envolver em mlsté-
rio.

Outro fato que intriga a Po-
lícia é a versão apresentada
pela viúva de Róbson Mendes,
de que a camioneta teria se
chocado na ribanceira, desgo-
vernando-se, não estando o
veículo nem amassado e nem
com uni arranhão cm sua pin-
tura, exceto as perfurações de
tiros de metralhadora, o.ue a
Polícia acredita fazer parte da
simulação de emboscada.

O Ministro Ribeiro da Costa, ladeado pelos Srs. Gilberto Marinho e Auro de Moura Andrade, recebe
no Monroe a homenagem do Congresso por se ter aposentado na Presidência do STF

CONDECORAÇÃO
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Esta i a terceira comenda que o Sr. Berent Friele recebe, por. bons serviços ao Brasil

Juraci entrega a Frieler
Ordem do Cruzeiro pelo que
êle fêz eni favor do Brasil

O Ministro Juraci Magalhães entregou, ontem, no Pa-
lácio do Itamarati, a comenda de Grande Oficial da Ordem
Nacional do Cruzeiro do Sul ao Sr. Berent Friele, conce-
dida pelo Govêmo brasileiro em reconhecimento aos ser-
viços prestados à causa da aproximação entre o Brasil e oa
Estados Unidos.

O Sr. Friele, que trabalha na organização do Sr. Nelson
Rockefeller, tem sido um incansável batalhador pela me-
llioria das relações entre os dois paises. O Sr. Getúlio Var-
gas concedeu-lhe, originalmente, a Ordem do Cruzeiro do
Sul, no Grau de Oficial, sendo promovido a Comendador
pelo Presidente Dutra e, agora, a Grande Oficial.

MUITO A FAZER

Ao agradecer a honraria, o
Sr. Berent Frieler acentuou que
recebia a comenda "com hu-
mildade e emoção". E acen-
tuou: "Ainda temos muito o
que fazer para continuar a obra
de boa-vizinhançu iniciada pe-
lo Presidente Franklin D, Roo-
sev.it".

O Sr. Frieler nasceu na No-
rtiega mas é naturalizado nor-
te-ámerleano.
ORDEM DO RIO BRANCO

O Embaixador Gilberto Ama-
cio também recebeu, ontem, as
insígnias da Grã-Cruz da Ordem
Nacional do Rio Branco, em so-
lenidacle a que compareceram
todos os funcionários diplomáti-
cs qiie servem naquela Secre-
taria de Esta tio. •

Ao entregar a comenda, o
Mili. Jura.i Magalhães acen-
tuou que êss. reconhecimento
já era devido, pelo muito qua
o Embaixador Gilberto Amado

Goiás pode
perder a
TV Goiânia

Goiânia (Correspondente) —
O fechamento da TV Goiânia,
canal 4, é considerado iminen-
te e inevitável nesta Capital,
depois que o Diário Oficial de
ontem publicou decreto do Ma-
rechal Castelo Branco . atri-
buindo o canal, por çpricòrrên-cia. a uma outra empresa —
Televisão Goiás Ltda. — in-
teiramente desconhecida no
Estado.

A TV Goiânia funciona há
mais de cinco anos a título
precário, esperando legalizar a
situação através da concorrêri-
cia aberta pelo CONTEL.

tem feito em benefício da pro-
Jeção internacional do Brasil,
especialmente coeno membro da
Comissão de Direito Internado-
nal da ONU.

Agradecendo a honraria, o
Embaixador Gilberto Amado re-
lembrou que devia sua ida pa-
ra o Ministério das Relações
Exteriores ao Sr. Juraci Maga-
Ihães, após a Revolução de 1930,
recordando que, no decorrer
desses anos, aprendeu a admi-
rar o espírito de brasilidade que
inspira a ação da diplomacia
brasileira.

Féz o elogio do Embaixador
Sete Câmara, "um dos maiores
diplomatas que o Brasil já pos-
suiu, .im homem capaz de fa-
zer amigos até no deserto dos
homens". Terminou advertindo
que o principal problema que o
sucessor do Sr. Juraci Maga-
Ihães vai enfrentar é a questão
do monopólio do uso pacífico
cio átomo, que as nações atômi-
cas qu.rem impor aos paises
pacíficos.

Profissão de
jornalista
terá sua lei

O Ministro do Trabalho de-
verá receber, hoje, o antepro-
jeto de regulamentação da
profissão de jornalista, que
lhe será entregue pelo grupo
de trabalho que • há quatro
meses vem sé reunindo para
estudar a matéria, partindo de
diverso, anteprojetos elabora-
dos pelos sindicatos da classe c
por órgãos do Governo. Segun-
do o Ministro Nascimento e
Silva, o anteprojeto deverá ser
encaminhado pelo Presidente
da República ao Congresso Na-
cional, a íim de ser convertido
em lei.

IRC inaugura
nova sede
em Brasília

Brasília (Sucursal) — A
nova sede cia Delegacia do
Instituto Brasileiro do Café
cm Brasília íoi inaugurada
ontem à noite com a bênção
de Monsenhor Geraldo de Avi-
la e com discurso do Secreta-
rlo-Gerál do IBC, Sr. Abílio
Abreu Neto. A solenidade foi
aberta pelo Delegado da au-
tarquia em Brasília, Sr. Antô-
nio Frejat.

Disse o Sr. Abreu Neto que
o acontecimento era parte do
esforço em que se empenhou a
administração Lopes Bório,"para dotar todas as depen-
dências do Instituto de condi-
ções operacionais compatíveis
com o relevo da tarefa que
lhe cabe desempenhar num
dos mais importantes setores
da vida nacional".

DESBUROCRATIZAÇAO

A nova Delegação ocupa tô-
da a sobreloja do Edifício Cen-
tral e foi montada e decorada
dentro dos mais novos crlté-
rios de funcionalidade, com
amplo sistema de comunica-
ções (teletipo e telefone), den-
tro do espirito de irreversibi-
lidaçie de Brasília e de acordo
com o plano da atual adminis-
tração do IBC, no sentido de
aperfeiçoar seu sistema de co-
municações c desburocrati-
zação.

Ao discursar, o Sr. Abílio
Abreu Neto referiu-se a tal
plano, acentuando: "Pode-.se
afirmar, sem falsa modéstia,
que estamos diante de um nô-
vo IBC. O IBC de hoje é um
organismo aparelhado para
cumprir a sua relevante missão
de elemento moderador entre
a produção e os mercados do
mundo".

PRESENTES

Compareceram ao ato de
inauguração, além dos já ci-
tados, o ex-Delegado do IBC
em Brasilia, Sr. Nivard Galo,
altos funcionários dos Três
Podêres, o Presidente da As-
sociação Comercial de Brasi-
lia, Sr. Ildc-u Valadares, o Pre-
sidente do Sindicato dos Jor-
nalistas do Distrito Federal,
Sr. Arnaldo Ramos, altas au-
toridades e representantes da
imprensa.

SEGURANÇA
O Ministro do Trabalho

ressaltou a importância social
da fente de recursos criada
pela Revolução no âmbito da
legislação trabalhista, e a gran-
de responsabilidade dos inte-
granfces do Conselho na aplica-
ção desses recursos.

— Além de representar uma
segurança para a família dos
trabalhadores e assalariados, é
um pecúlio constituído peio pa-
gamento do t^uipo de serviço
prestado. Ao fim de cinco anos
cie depósitos, cada contribuinte
poderá utilizar a importância
capitalizada para dar entrada
no financiamento de sua casa
própria — disse ainda o Mi-
nistro.

Falando em seguida, o Sr.
Mário Trindade, Presidente do
Conselho Curador, citou a fun-
ção geradora de empregos a ser
desempenhada pelo FGTS, pe-
la aplicação dos seus recursos
como uma dimensão econômi-
ca de grande importância na
vida do Pais.
CURADORES

O Conselho de Curadores
tem a seguinte constituição:
Presidente, Mário Trindade;
Suplente, Cláudio Luís Pinto;
representantes do Ministério do
Trabalho, Eduardo Augusto
Bretas de Noronha (efetivo) e
Godofredo Henrique Carneiro

Conselho Curador do Fundo
de Garantia foi empossado
pelo Ministro do Trabalho

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço — que terá a responsabilidade de decidir sobre
a aplicação de recursos do Fundo, orçamento-programa e
atos normativos — foi empossado ontem pelo Ministro do
Trabalho, Sr. Luis Gonzaga do Nascimento e Silva, em so-
lenidacle realizada no gabinete do Presidente do BNPI.

— Depois de vencer resistências e preconceitos, atra-
vés de um paciente trabalho de esclarecimentos, o FGTS
tende a adquirir crescente importância social e econômi-
ca, tanto pelas suas aplicações como pelo que representa
de segurança aos assalariados — disse o Ministro Luís Gon-
zaga do Nascimento e Silva, durante a solenidade de posse.

Leão (suplente); representan-
tes do MEPCE, Osvaldo Iório
(efetivo) e Jorge de Sousa (su-
plente); representantes das ca-
tegorias econômicas, Fsrnando
Jorge Fagundes Neto (efetivo)
e Dante Pires de Lima Rabelo
(suplente); representantes da.s
categorias profissionais, José
Câmara Porto Can.ro (o su-
plente ainda está vago).
TERMINA ENCONTRO

Encerrou-se ontem no Hotel
Glória o II Encontro Nacional
de Presidentes de Companhias
de Habitação, ocasião em que
o Banco Nacional da Habita-
ção firmou convênio para fi-
nanciamento cie construção de
4 907 casas, com 11 compa-
nhias no total de NCrS ....
17.320.000,00 (dezessete bilhões
e trezentos e vinte milhões de
cruzeiros antigos).

A sessão de encerramento foi
presidida pelo Sr. Mário Trin-
dade, Presidente do BNH, queouviu detalhada exposição sô-
bre o programa e as recomen-
dações do BNH aos presiden-
tes das COHABs, a cargo do
Engenheiro Gilberto Coufal.
Diretor da Carteira de Proje-
tos de Natureza Social. Tive-
ram financiamento concedido
as COHABs de João Pessoa,
Olinda, São Joaquim, Guana-
bara, São Paulo, Goiás, Para-
ná, Santa Catarina, Campinas
e Campo Grande.

Luís Viana diz em almoço
que está disposto a fazer (
pacificação de seu Estado

O Governador eleito da Bahia, Sr. Luís Viana
Filho, disse ontem que levaria para sua terra "o eé-
pírito de servir, disposto a íazer a pacificação dos
espíritos, com muita tolerância e compreensão", du-
rante um almoço oferecido em sua homenagem peloeditor José Olímpio, ao qual compareceram diversos
políticos e intelectuais.

O almoço durou 40 minutos e contou com a pre-sença de 70 pessoas, entre elas o Chanceler Juraci
Magalhães, o Ministro Raimundo de Brito, o Gover-
nador do Maranhão, José Sarnei, o irmão do Maré-
chal Castelo Branco, Sr. Cândido Castelo Branco, emais de uma dezena de escritores e jornalistas, queelogiaram bastante a feijoada com carne seca.'

ção aberto, e nenhum amigo é
melhor de que êle, quer naa
alegrias quer nas dificuldades.

Ao se referir ao Chanceler
Juraci Magalhães, o Sr. Luís
Viana tratou-o como "gran-
de íigura brasileira", e do Sr.
José Sarnei disse que "é um
moço que está revolucionando
o Maranhão; apesar de não ter
sua idade, procurarei imitá-lo '
na maneira de governar".

— Sou um homem de letras;
por isso compreendo que o pa-
pel de um governante é o de
ouvir a todos os lados, os que
qstão em baixo e os que estão
em cima, pois escutá-los é de-
ver de todo governante com
senso de espirito tolerante e
compreensivo. Devemos ter a
capacidade de compreender a
todos que nos rodeiam — disse,

PRESENTES

Além dos políticos Já citados,
estavam presentes & homena-
gem os escritores Amando Fon-
tes, Américo Jacoblna Lacom-
be, Antônio Olinto, Austregési-
lo de Ataide, Clarival do Pra-
do Valadares, Eugênio Gomes,
Francisco de Assis Barbcsa,
Hélio Viana, Hermann Lima,
José Conde. Josué Montelo, Pe-
dro Calmon, Peregrino Júnior,
Silva Melo. Valdemar Cavai-
cânti e Wilson Louzacla, entre
outras. Presentes, ainda, o Ma- '
rechal Nelson de Melo e o Em-
baixr.dor Dairel de Lima.

ALEGRIA GERAL

Todos os convidados demons-
travam uma alegria geral, on-
tem, durante o almôço-home-
nagem, que começou às 13h.
Desde meio-dia começaram a
chegar os convidados, todos
amigos do Sr. Luís Viana Fi-
lho, com quem conversaram
em grupos de dois ou três, em
palestras rápidas e bem hu-
moradas.

As 13h, os convidados subi-
ram para a Cantina Batatais
— cm homenagem à cidade
paulista onde nasceu José
Olímpio —, onde apanharam
seus pratos e se serviram de
feijoada e carne seca, conside-
rada excelente pela escritora
Raquel de Queirós. O Minis-
tro dos Organismo Regionais,
Sr. João Gonçalves de Sousa,
era outro que estava muito fe-
liz: dentro de 15 dias assumirá
um cargo na Diretoria do De-
partamento de Cooperação Téc-
nica da OEA, em Washington.
SENSIBILIZADO

O editor José Olímpio íêz al-
guns elogios ao homenageado,
que agradeceu, em seu nome e
no de sua esposa, Dona Juju
Viana, dizendo-se sensibilizado
com a atitude de seu amigo,
" a quem conhece a tantos anos,
homem que possui a dose inex-
cedível do segredo da ami-
zade".

— José Olímpio — prosse-
guiu — é uma pessoa de cora-
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mfoardeiam a maior siderúraic Hanói
Brejnev diz que a revolução
de Mao parece golpe militar

A VOZ DO LESTE

Moscou, (UPI-JB) — O Secretário-Geral tío
Partido Comunista soviético, Loonid Brejnev,
falando ontem no encerramento da campanha
eleitoral para o pleito parlamentar de domingo
na URSS, exortou o povo chinês a levantar-se
contra a revolução cultural de Mao Tsé-tuns,
"movimento que mais parece um golpe mili-
tar 'reacionário".

Brejnev, porém, da mesma forma que o Pri-
meiro-Ministro Kossiguin e o Presidente do
Soviot Supremo, Podgorny, em discursos esta
semana, nâo féz a menor alusão no
plano soviético de reunir uma conferência
comunista mundial contra a China, que jã es-
taria marcada para o segundo seonestre déste
ono, possivelmente em outubro.

A LUTA

Brejnev afirmou que o Partido Comunista
soviético não lutará contra o Partido Comu-
nista nem contra o povo chineses.

— Acreditamos — acrescentou — que o povo
chinês encontrará forças suficientes para de-
volver a China à senda da amizade com o,
União Soviética e os outros paises socialistas.

Brejnev reiterou igualmente a acusação
íeita no inicio da semnaa, tanto por Kossiguin

quando por Podgorny, segundo a qual a China"faz o jogo dos imperialistas americanos áa,
questão do Vietname". Não renovou, porém,
o argumento dc que a China constituiu uma
ameaça militar á União Soviética. .

Sobre a política americana no Vietname,
Brejnev disse apenas que o Presidente Johnson"decepcionou" a opinião pública dos Estados
Unidos ao recusar a suspensão dos bombardeios
ao Vietname cio Norte, condição imposta pelo
Governo de- Hanói, com aval soviético, para o
inicio imediato de negociações.

KENNEDY

Fazendo eco ãs recrünüiações de Brejnev
n Johnson, o Pravda disse ontem que o dis-
curso do Senador Robert Kennedy em favor
da suspensão dos ataques aéreos demonstra es-
tar situada no próprio Partido Democrata a
oposição americana à política do Governo.

— O discurso de Kennedy — disse o Pravda
— pôs em destaque a falta de unidade no Par-
tido Democrata. E é por isso que muitos co-
mentaristas americanos apontam este discurso
como a abertura de hostilidades numa guerra
ainda não declarada entre Kennedy e Johnson,
pela liderança do Partido.

Proibidos os jornais-murais de Pequim
Hong-Kong, Nova Deli (UPI-JBl — Os

correspondentes japoneses cm Pequim infor-
maram ontem que os jornais-murais da revo-
lução cultural foram proibidos e não poderão
mais aparecer nas paredes da Capital chine-
sa. A proibição íoi divulgada por um jornal-
mural, provavelmente o último.

Coincidindo com mais essa limitação à ati-
ridade dos grupos rebeldes revolucionários, o
órgão teórico Bandeira Vermelha advertiu os
partidário de Mao Tsé-tung de que não de-
vem, daqui por diante, atacar os grupos mili-
lares antimaoistas. O editorial aconselha os
maoistas a procederem com "o maior cuidado",
PODER MILITAR

As duas proibições foram interpretadas pe-
los observadores de Hong-Kong como sinal,
agora indiscutível, de que os militares estão
prestes a assumir o controle total do país. A
proibição dos jornais-murais, especialmente,
deixa os guardas vermelhos sem o mais im-
portante instrumento de sua campanha de de-
milícias contra os antimaoistas.
TIBETANOS

Em Nova Deli. mais de dois mil refugiados
tibetanos realizaram ontem uma passeata da

protesto contra o domínio chinês no Tibete.
Levavam cartazes que diziam: "Chineses, lar-
guera b Tibete", "A agressão chinesa deve ces-
sar" e "Chineses saiam do Tibete".

Entre os manifestantes, vestidos à maneira
tlbetãna tradicional, figuravam muitos monges
e monjas, que cantavam hinos religiosos c às
vezes intercalavam maldições contra Mao Tsé-
tung.

A manifestação comemorou o oitavo ani-
versário do levante de Lhasa, cm março de
1959.

COMBATES

Enquanto isso, chegavam a Nova Deli, pro-
cedentes de Darjeeling, noticias sóbre violen-
tos combates no Tibete. As noticias, colhidas
de transmissões da Rádio de Lhasa, diziam que
os maoistas controlam as comunicações e que
o Tibete está sob nôvo Governo, tendo como
Presidente c vice-Presidente. respectivamente,
Tin Lu-yen e Yong Tong-chin. ambos chine-
ses, nomeados em substituição ao General
Chang Ko-hua e a Pebala Cholie Namgyal.
Num comício, o nóvo Presidente teria exigido
a rendição dos "reacionários direitistas".

A revolução marca passo

A Revolução Cultural Uc Mao Tsê-
tung' já demonstra sinais do abranda-
mento. Muitos dos guardas vermelhos
abandonaram suas manifestações públi-
cas c estão a caminha de casa. Algumas
escolas estão reabrindo, lüs o relato dos
correspondentes da ÜI'I cm Uong-Koiig,
Tóquio, Washington; Moscou o Nova lor-
que, explicando a posição da China Ver-
melba no momento atual.

Nova Iorque (UPI-JBi — Há três semanas
eles berravam seu ódio e queimavam retratos
enormes. Agora a Guarda, Vermelha está aos
poucos voltando para casa e alguns dos grupos
que se arrastavam pelas ruas em nome de Mao
Tsé-tung retomaram o trabalho.

O Primeiro-Ministro Chu En-lai contribui.-
ra para a mudança na situação, como também
o fizeram o Exercito e os severos regulamen-
tos econômicos. Por uma razão qualquer a Re-
volução Cultural, o grande expurgo comanda-
do por Mao, diminuiu o ritmo e, cm algumas
áreas, está mesmo marcando passo.

Não parou completamente e pode recome-
çar com toda a fúria. Os russos parecem pen-
sar que ela não acabou e continuam a demm-
ciar o regime de Mao: não há trégua na luta
entre Pequim e Moscou.

As análises são difíceis. Mas espalha-se a
idéia de que Mao. já com 73 anos de idade
c supostamente sofrendo de dificuldades arte-
riais ou outras doenças da idade, terminou seu
poder de influencia.

São duas opiniões entre os peritos em as-
suntos da China, nas universidades americanas
e nos círculos do Governo onde se tenta, jun-
tar as peças do quebra-cabeças que é a Re-
volução Cultural.

Mao tentou inflamar o pais para um co-
munismo mais austero, em oposição ao siste-
ma russo de revisionismo capitalista. Seus
instigadores, os guardas vermelhos receberam
ordens de voltar às escolas que se reabrem.

Dr. Donald Zagoria, autor de livros sobre
a China c professor adjunto da Universidade
de Colúmbia, acha que Mao foi "desmascarado
como um tigre de papel" e adiantou que a si-
tuação atual na China pode ser "uma retira-
da", ou apenas uma retirada tática; mas não
há indícios de sucesso.

"Mao arriou a manopla mas sua oposição
ainda está no Poder", explicou o professor."Éle ameaçou colocar os guardas vermelhos
nas fábricas mas agora, éle próprio desman-
chou a Guarda Vermelha e retrocedeu".

Zagoria acrescentou que a China ainda é
controlada pelo Partido Comunista que Mao
jamais controlou completamente antes da Re-
volução Cultural, e ainda não domina.

Analistas tanto em Nova Iorque como em
Washington duvidam da opinião que circula
cm Hong-Kong segundo a qual o Exército
estaria gradualmente assumindo o controle da
situação.

O. Edmund Clubb, pesquisador do Institu-
to do Leste da Ásia, na Universidade de Co-
lúmbia, ressalta que Mao conseguiu estabele-
cer sua nova forma de governo, as '"comunas",
cm apenas três ou quatro cidades, e as ordens
posteriores do próprio Mao põem em dúvida
a existência de tais comunas.

Na opinião de Ciubb, a pausa no processo
da Revolução Cultural indica que "Mao está
próximo de perder" sua luta pelo Poder, oue já
dura um ano.

"Sste esvaziamento é uma espécie de rea-
Juste", explicou o pesquisador, mas trata-se na
realidade de "uma derrota". Levou Mao à ren-
dição, disse Clubb: Rendeu-se com dificuldade
e era isso que tinha de íazer".

Uma fonte norte-americana acredita que
Mao não somente vencerá mas também que
só fêz essa pausa atual por não poder realizar
seu programa gigantesco de nova instrução po-
lítica, em apenas um passo. Em Hong-Kong,
especialistas em assuntos da China, eutrevis-
tados pelo correspondente Charles R. Smith,
da UPI. afirmam que no final o idealismo de
Mao perderá ante o realismo dos anti-Mao.

Alguns chamam o presente esvaziamento
de retirada: outros dizem que é meramente
uma pausa enquanto o Presidente do Partido
prepara suas forças para a próxima etapa.

O professor Clubb, entretanto, acha que
Mao não tentará outra vez levar a Guarda Ver-
melha às ruas. "Com 13 anos, Mao perdeu sua
última batalha", alegou Clubb. "Naturalmente,
se cs líderes decidirem salvar Mao (por causa
de sua delficação-na China), hão de procurar
dar-lhe nina posição de honra, prestando ho-
menagem a seus ideais".

O professor Ezra Vogcl, do Instituto do Leste
Asiático, na Universidade de Harvard, vê Mao
na mesma situação recente de Sukarno. ex-ho- ¦
mem forte da Indonésia: "Mao pede ser pósio
de lado, mas isso não quer dizer que éle será
removido de sua pesição ou desacreditado; mas
éle não terá'a força de que dispunha anterior-
mente".

Que outros razões esvaziaram a Revolução
Cultural? Os analistas concordam:

— A máquina administrativa do pais co-
meçava a se desmantelar.

-— A semeadura do arroz na primavera de-
veria começar, do contrário o país será asso-
lado pela fome.

Os peritos de Hong-Kong dizem qua a luta
pelo poder lançou a China numa perturbação
econômica e política desde quando começou em
agosto passado.

O transporte c as comunicações arrebenta-
ram-se. agricultores e operários abandonaram,
seus empregos, os agricultores roubaram ce-
reais dos silos, o exército ainda está procuran-
do extinguir focos de perturbação entre forcas
maoistas e contrárias ao presidente do PC chi-
nês.

O professor John Lcwls, da Universidade
de Cornell, acredita que a revolução está mu-
dando de marcha, porque os revolucionlstas de
Mao, tentando assumir ou reformar a buro-
cracia no país, tornaram-se burocratas êlcs
mesmos. O professor prevê outros expurgos e
"uma ditadura mais direta, como a China ja-
mais conheceu."

•Qual o dano causado pela "revolução" na
China?

Isso só pode ser calculado completamente
depois que as cifras de produção para 19G6-G7
forem divulgadas.

'O 
professor Vogel acha que "o dano pçde não

ser tão grande como os alarmistas fazem crer.
A interferência (entre agricultores c operários)
íoi de pouca monta".

Economistas em Hong-Kong disseram àUPI
que a produção industrial sofreu prejuízos, mas
que não vêem "qualquer dano permanente".

Falam em carências em certas áreas, porém,
sem aspecto de catástrofe.

O professor Clubb aponta prejuízos da Chi-
na, no fato de que muitos estudantes perderam
tim ano escolar inteiro, desde que Mao fechou
as.escolas para fazer funcionar a sua Guarda
Vermelha.

Vogel acha que os chineses enfrentam outro
problema gigantesco: como manter os agrictu-
tores nas fazendas, depois que viram Pequim?

"A Guarda Vermelha deu â juventude a
oportunidade de ir ãs cidades", disse êle. "As
autoridades têm grande dificuldade cm fazê-
los voltar, às zonas rurais".

O que acontecerá ao opositor de Mao, Pro-
.sidente Liu Chao-chi?

Vogcl acha que o Presidente está sob cu.síó-
dia e já não exerceria qualquer poder. A cri-
tica permanente contra êle pede ser um meio
de preparar a aceitação de sua queda pelos ci-
dadãos. Entretanto, conforme indica Zagoria,
Liu e outros antimaoistas ainda estão no go-
vêrno. Os analistas vêm o Primeiro-Ministro
Chu-En-lai ainda em posição chave porque
foi um "moderado"' que apelava para meios-
termos com os quais Mao concordava.

O futuro do Ministro da. Defesa Lin Pião,
que organizou a Guarda Vermelha para Mao,
aparece mais nebuloso.

Raramente visto nos últimos meses, êle po-
d; e.=tar doente ou seguindo seu velho hábito
de permanecer fora do palco.

Analistas de Hong-Kong calculam cm "cen-
tenas" ns pessoas mortas durante os distúrbios,
num pais de 700 milhões.

Zagoria crê que éste "número de mortos sur-
preendentemente baixo" foi devido ã "politica
deliberada de Mao no sentido de náo levar a
efeito uma campanha de terror, mai. apenas,
humilhar a oposição".

litcjneo discursa em Mascon, acusando Mao Tsé-tung o recriminando u Presidente Jaltnson (l Pl)

A VOZ DO OESTE
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Johnson com. o sargento e o Sr.a Lawrence Joe.l, depois r/e condecorar o militar por serviços no Vietname (UPI)

Piloto conta como abateu Mig
Ki
£

Base Aérea de Takhli, Tailândia
(UPI-JB) — Com euforia mcotitiâa,
mn capitão âa Força Aérea Americana
desembarcou ontem nesta base aérea
iailanãesa, áepois âe ter âerntbiido
¦um e talvez mesmo dois Migs-19 sobre
o Vietname do Norte, durante a mis-
são de bombardeio ãa usina siâenirgi-
ca de Thay Nguyen.

O Capitão. Max Brestel, e o Te-
ncnte-Coronel Phil Gust. que tam-
bém participou da missão, falaram
a um grupo de jornalistas america-
vos, os primeiros a visitar a base de
Tqkhli, 24 horas depois de se confir-
mar oficialmente sua utilização para
ataques ao Vietname do Norte.

Os dois oficiais, qüe estavam em
aviões diferentes, viram quatro Migs
(tbaixo de seus aparelhos. Aparente-
mente, os pilotos norte-vietnamitas
estavam prontos para atacá-los de
baixo. Brestel e Cast tentaram ficar
para trás, mas ainda assim não con-
seguiram o distanciamento suficiente
para disparar com boas chances os

foguetes Síâewináer. Usaram então
os canhões de 20 milímetros.

Ao investir, nós nos separamos
— conta Brestel. — O Coronel foi
atrás do primeiro par de Migs e eu
do segundo. Cotnecaram então a dis-
parar contra o coronel. Gritei a ele
que reduzisse a velocidade e comecei
a disparar.

Vi irromper jogo na asa es-
querãa ão capitànea ãa esquadrilha
de Migs, que logo entrou em para-
fuso e precipitou-se ao chão. Fui en-
tão atrás do segundo Mig e creio que
também consegui atingi-lo. £ possi-
vel, porém, que isso tenha sião ape-
nas impressão minha.

Derrubado o capitànea, os outros
Migs abandonaram a luta e bateram
em retirada.

NA BASE DE UDORN

Antes da. visita a Takhlt. os rc-
pórteres estiveram na base aérea de

tn. JFillensen
pecial para o JU

Uâorn, que fica a apenas IS minutos
da fronteira do Vietname do Norte.
O General. Charles Bond Jr. apresen-
tou o grupo aos pilotos americanos
que todos os meses rodam mais de
500 mil pés de filmes nos vôos de
reconhecimento sobre o Vietname do
Norte. Esses pilotos realizam também
patrulhas • 7to Golfo de Tonquim e
são responsáveis pelos helicópteros de
salvamento que socorrem os pilotos
americanos abatidos no Vietname do
Norte. Além disso, prestam ajuda à
defesa da Tailândia.

— Nossa missão é dar resposta
graduada à agressão do Vietname cio
Norte — di^sc o General Bond. — Nós
a cumprimos atingindo objetivos mi-
litares em território norte-vietnamita.

Os jornalistas foram informados
igualmente de que a base de Uâorn
conta, no momento, com cinco mil
oficiais e soldadGS âa Força Aérea
Americana, (há apenas um ano, eram
mil).

ndira ii conversa coni
Desai para um acordo sobre

vai governar a índia
Nova Deli (UPI-JB) — O Primeiro-Ministro Indira

Gandhi e o ex-Ministro da Fazenda, Moraji Desai, pro-
curam chegar a um acordo de último momento, em sua
disputa pelo cargo de Chefe de Govêmo, candidatura que
o Partido do Congresso lançará domingo, em reunião
formal.

A decisão dc Dosai, de concorrer com Indira. dividiu
mais o Partido, já enfraquecido pelos resultados das últi-
mas c.'e:ç;:s dc fevereiro. Ao ex-Ministro da Fazenda In-
dirá ofereceu o posto de Vice-Primeiro-Ministro, como íor-
mula conciliatória, que éic recusou.

Estudantes e militares da
indonésia exigem o fim de
Sukarno mesmo com guerra

Jacarta (UPI-JB) — Estudantes e militares indo-
nésios insistem na exigência de destituição de Ahmed Su-
karno, a despeito das advertências dramáticas de que tal
medida poderá desencadear uma guerra civil no país.

A ameaça dos estudantes ã frágil estabilidade interna
da Indonésia assumiu a forma de resolução lida pelos re-
presentantes estudantis mima sessão do Congresso cm
Jacarta. •*,

JUSTIFICATIVA

Moraji Desai foi derrotado
por Indira Gandhi cm janeiro
de 1956, quando o Partido do
Congresso teve de eleger o
substituto de Lal Bahadur
Shastri, morto em Tashkent,
União Soviética, vitima de um
colapso.

Preferindo concorrer com
Indira, Desai, de 71 anos se-
guider do Mahatma e rico in-
dustrial, alegou que o Governo
precisa de gente mais capaz.
Prevê-se uma disputa cerrada.

"£ o Sr. Desai quem tem de
sc opor a mim" — comentou
Indira. acrescentando: "Rece-
beu uma oftrta para ocupar o
segundo posto no Gabinete.
Não aceitou. Teria sido um
posto importante e, uma vez

no Gabinete, talvez se encon-
trásse solução melhor".

ALIMENTOS

Em Washington, informou-
se que a Câmara de Represen-
tantes aprovou uma resolução,
apoiando a iniciativa do Pre-
sidente Lyndon Johnson de
fornecer mais três milhões de
toneladas de cereais ã Índia,
Vitima da seca.

Cerca de 25 milhões ric dó-
laves, também em alimentos,
serão embarcados ainda para
aquele pais, por intermédio da
Cooperativa dc Remessas dos
Estados Unidos a qualquer par-
ie do mundo.

O projeto passa. agor;. ao
Senado, para aprovação final.

CONFLITO

Os ' estudantes consideram
que, a menos que o Congresso
aprove a resolução de sua co-
missão permanente, recomen-
dando a destituição de Sukarno
e seu julgamento por traição,"não há garantia objetiva do
alivio na atual situação de
conflito."

A declaração ressaltou ainda
que "isto. por sua vez. frustra-
ria os planos do Governo para
estabilizar a situação politica e
econômica da nação."

O atual homem iorte da In-
Üonésia, General Suharto, opa-,
rentemente concorda com seus
aliados no esforço para co:i-
vencer o Congresso de que seja
aplicada a Sukarno uma puni-
çáo apenas em meio-termo,
evitando-se assim uma rebelião
aberta. Mas a última sessão tío
Congresso terminou com a
maioria dos representantes ad-

vogando uma resolução parla-
mentar pela desti.uição e jul-
gamento de Sukarno.

PRESSÃO

Enquanto isso Suharto sofre
pressão da Polícia Nacional e
da Marinha, em favor do Pre-
sidente em disponibilidade. Os
dois ramos das forças armadas
declaram-se "incapazes de
manter a unidade" caso o Con-
gresso destitua Sukarno. A
Força Aérea está neutra.

O próprio Suharto, cheíe do
Exército, não sc acha bastante
for.alecido politicamente para
impor a linha dura antl-suícar-
nista que patrocinava n:é cn-
tão. Tem porém uma fórmula
de solução: Sukarno seria tíe-
clarado "eníêtmo" e nomearia
Suharto Preside.-te interino ate
as eleições gerais marcadas pa-
ra meados de 1968.

' Saigon (UPI-JB) —Aviões
Thunderchief da Força Aé-
rea dos Estados Unidos bom-
bardearam ontem a usina si-
derúrgica de Thay Nguyen,
a maior do Vietname do
Norte, situada perto de Ha-
nói, no primeiro ataque di-
reto ã indústria pesada do
país.

Os aviões atacantes parti-
ram de bases na Tailândia
e sofreram tentativas de in-
terceptaeão por parte de
Migs norte-vietnamitas; um
destes, segundo os porta-vo-'/es militares em Saigon, íoi
aba tido a 60 quilômetros de
Hanói.

VÁRIOS IMPACTOS

Em seus relatórios, os pi-
lotos americanos informa-
ram ter causado vários im-
pactos na grande usina,
cuja destruição fora pleitea-
da há meses pelos coman-
dantes militares americanos.
A usina produz grande linha
de artigos, dc pontes a bar-
ris de petróleo.

Esquadrilhas americanas
já atacaram, várias vezes,
as usinas elétricas que abas-
tecem Hanói e Haiphong.
Até agora, porém, vinham
poupando a siderúrgica. Pa-
ra o ataque de ontem, íoram
necessárias ordens expressas
do Presidente Johnson.

Segundo cs porta-vozes
americanos, a usina íoi ata-
cada porque todos os seus
produtos são úteis ao esfor-
ço de guerra do Vietname do
Norte. Acrescentaram que.
como medida de precaução
contra possíveis represálias
do Vietcong, tõdtts as bases
americanas no Vietname do
Sul íoram previamente re-
forçadas.

ESCALADA

O ataque a. usina de Thay
Nguyen íoi a quinta medi-
da de ampliação da guerra
em apenas duas semanas. As
outras íoram: operações si-
multáneas de grande enver-
gadura no Vietname do Sul:
autorização para o canho-
neio constante das costas
norte-vietnamitas pelas ho-
lonaves da Sétima Esquadra;
o.s ataques a posições norte-
vietnamitas, por sóbre o Pa-
ralelo 17, por peças de ar-
tilharia situadas ao lado sul
da fronteira; e o lançamen-
to de minas em rios do Viet-
nnme do Norte.

ATAQUES NO SUL

Bombardeiros B-52 ame-
ricanos atacaram ontem,
pelo segundo dia consecuti-
vo, uma série de objetivos
no Planalto Central do Viet-
name do Sul, atingindo vá-
rias linhas de suprimento
do Vietcong. Os gigantescos
bombardeiros lançaram to-
neladas de explosivos a 61
quilômetros de Kontum, on-
de as íôrças americanas
da Operação-Houston ten-
tam cortar a chamada Rota
de Sihanouk, que entraria
em território do Vietname
do Sul, a partir do Camboja.

Outro grupo de B-52 ata-
cou áreas de abastecimento
do Vietcong. a 51 quilõme-
tros a sudoeste de Hue.

PESTE BUBÔNICA

O comando militar ameri-
cano em Saigon anunciou
ontem que íoi debelada
uma epidemia de peste bu-

.bónica que se manifestara
na região da Baía de Cam
Ranh, onde existe uma gran-
de base aeronaval dos Esta-
dos Unidos. i

A epidemia íêz um mor-
to: quarenta outras pessoas
estão em tratamento.

MÉXICO

O Governo do Vietname .'
do Sul recebeu ontem, da
Cruz Vermelha mexicana, a
oferta dos serviços de um
grupo de médicos e auxilia-
res, que se ofereceram co-
mo Voluntários para prestar
assistência às vitimas civis
da guerra.

O grupo, cinco médicos e
cinco auxiliares, poderá
embarcar a qualquer mo-
mento para Saigon, depen-
dendo apenas de receber
ajuda econômica da Cruz;
Vermelha Internacional.

PACIFICO

Autoridades americanas e
sul-vietnamitas começaram
a preparar ontem levanta-
mentos e documentos para
a próxima Conferência do
Pacífico, anunciada há dois
dias, em entrevista coletiva,
pelo Presidente Johnson.

Na Conferência, Johnson
pretende anunciar um pia-
no internacional semelhan-
te ao da Grande Sociedade
que lançou nos Estados Uni-
dos como grande instru-
mento de sua politica inter-
na. A Conferência do Paci-
íieo daria prosseguimento,
assim, aos debates da Con-
ferência de Mr.nilha sóbre
a necessidade de promover
o desenvolvimento econò-
mico do Sudeste Asiático,
cemo meio de conter a ex-
pansáo dos movimentos re-
volucionários na área.
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Oswald e Ferrie estiveram
com J. Ruby antes do crime

Á. CAPA DE ''ESQUIRE"

í

Dalas e Nova Orleans —
(UPI-JB) — Raymond Cum-
mings, um ex-motorista de
táxi de Dalas, revelou on-
tem que uma noite, seis me-
ses antes do assassínio de
Kennedy, transportou duas
pessoas até a boate de Jack
Ruby, e identificou-as em
seguida como sendo Lee H.
Oswald, o suposto assassino
do Presidente, segundo a Co-
missão Warren, e o piloto
David Ferrie, que morreu há
um mês em Nqva Orleans.

• Cummings disse que pro-
curou a Promotoria de Da-
las e foi interrogado a. res-
peito do que sabia, liá mais
de uma sema n a, porém
acrescentou não ter sido
convocado para outros de-
poimentos. o que foi inter-
pretado pelos observadores
corno sinal de que o Promo-
tor Henri Wade não levou
a sério suas declarações.

VISIONÁRIO

A Promotoria de Dalas re-
cusou-se a comentar a re-
velação de Cummings, po-
rém tudo indica que não
pretende chamá-lo nova-
mente. Um dos principais
assessores de Wade, Bill Ale-

xander, referiu-se a Cum-
mings como "mais um vi-
sionário".

Segundo se soube, o mo- .
torista teria prestado as
mesmas declarações ao Pro-
motor Jim Garrison, de No-
va Orleans, que investiga
somente o crime de Dalas
e crê que houve uma cons-
piração 'contra a vida de
Kennedy.

TÍMIDO

Cummings disse aos assis-
tentes de Garrison que, na
tal noite, apanhou os dois
passageiros nas proximida-
des. do apartamento de Ru-
by e levou-os até a boate.

Acrescentou que lembrava
de Oswald porque contara
histórias dos fuzileiros, e de
David Ferrie porque tinha
visto fotos suas recentemen-
te nos jornais.

Interrogado por que não
fez esta revelação antes,
Cummings respondeu ter re-
lutado multo em se envol-
ver no caso, acrescentando
que nunca tinha sido ntui-
to atirado.

EM NOVA ORLEANS

Mais duas testemunhas do
caso Kennedy, que está sen-
do levantado pelo Promotor

Jim Garrison, comparece-
ram perante um grand jury
em Nova Orleans, para de^
por sobre o crime de Dalas.
As duas foram interrogadas,
a portes fechadas, durante
um total de 43 minutos de
quinta-feira.

São elas a senhora José-
phine Hug, que trabalhou
para Clay Shaw, e o Promo-
tor do Distrito de Jeferson
Parish, Dean Andrews, que
meses antes do crime de
Dalas foi constantemente
procurado por Oswald. No
dia seguinte da morte do
Presidente recebeu um tele-
fonema anônimo e uma voz
lhe pediu que fosse repre-
sentar Oswald na Justiça.

O autor do telefonema,
segundo Andrews, é Clay
Shaw, o ex-Diretor da Cá-
mara de Comércio de Nova
Orleans, que fui preso e co-
locado em liberdade sob fl.
anca de USS 10 mil.

Tèrça-íeira próxima, Clay
Shaw comparecerá à pri-
meira audiência parn pres-
tar depoimento sobre a
acusação formulada por
Garrison de que .conspirou
para homicídio, com Lee
Oswald e David Ferrie. O
Promotor promete revelar
parte de suas investigações
ao público neste dia.

"Esquire" acusa dinastia Kennedy
Nova Iorque (UPI-JB) —

A revista Esquire publicou,
em seu número do mês de
abril, um dos mais violen-
tos artigos já escritos nos
Estados Unidos contra os
Kennedys, que são acusa-
dos de estarem tentando
estabelecer uma dinastia
na Casa Branca, abrindo
um precedente na história
norte-americana.

A capa do Esquire é uma
íotomontagem em que
aparecem os três irmãos
sentados na famosa cadei-
ra de balanço de John Ken-
nedy e um rapaz apresen-
tado como John-John. Sob
cada figura há uma inseri-
ção: John Kennedy, 35.°
Presidente dos EUA, de 1960
a 1963; Robert Kennedy,
37.° Presidente dos EUA, de
1972 a 1980; Edward Ken-
nedy, 38.° Presidente dos
EUA, de 1980 a 1988; John
Kennedy Jr., 39.° Presiden-
te dos EUA, de 1988 a 1996.

/
O MORTO PODEROSO 

'

.0 artigo, de autoria de i
Gore Vidal e intitulado A
Sagrada Família, diz que
Kennedy morto é infinita-
mente mais poderoso do que
vivo. "Embora sua adminis-
tração não tenha sido um
sucesso, éle se transformou
para o mundo inteiro na
pedra de toque da excelen-
cia política". Isto se expli-
caria, segundo Gore, pela
necessidade que os homens
do século têm de mitos.

Em seguida afirma, que
grande parte da lenda
Kennedy é de responsabi-
lidade da sua família que,
na ânsia de recuperar o po-
der, tem de fazer outro
Kennedy Presidente. Para
isso é necessário que os ía-
tos banais adquiram trans-
cendência e que o herói as-
sassinado seja explorado
através de filmes, livros e
monumentos.

— Nunca, desde Mary
Todd Lincoln, a viúva de
um Presidente dedicou-se
tanto à mística, senão â
história do marido. Mas a
lenda é necessária para o
futuro dos Kennedys — diz
o artigo.

CARREIRA

Referindo-se à carreira
de Kennedy, Gore Vidal de-
clara que somente Lyndon
Johnson "como Lucifer"
ameaçou " o Deus", na con-
venção democrata de Loa
Angeles.

"Com Lúciíer em posição
dominante", prossegue o ar-
tigo, "os sobreviventes, da; %
família Kennedy estão no-
vãmente trabalhando para
recuperar o paraíso perdi-
do, o que significa que li-
vros devem ser escritos sô-
bre a nova encarnação do
deus Kennedy. Pois é a má-
gica do herói morto que le-
gitima as pretensões dos so-
breviventes da familia."

SAGRADA FAMÍLIA

Gore Vidal assinala que
todos os livros escritos sõ-
bre Kennedy prestam um
"inestimável tributo à sa-
grada familia". Desde Jac-
queline "I s i s-Afrodite-Ma-
dona" a Bob " Ares e talvez
futuro Cristo", os Kennedy
aparecem, em última ins-
tância, como semideuses su-
periores aos demais seres.

Fazendo um paralelo com
Zeus, que colocou à disposl-
ção dos deuses inúmeros
trunfos, Gore Vidal diz que
o velho patriarca Josef
Kennedy também colocou à
disposição de seus nove deu-

ses e deusas uma fortuna
astimada em USS 10 mi-
Ihões por cabeça.

Nunca se saberá, ressalta
o articulista, quanto Josef
Kennedy gastou na promo-
ção política de seus filhos. •
"Atualmente, estima-se que
milhões de dólares estejam
sendo despendidos por ano
com Robert Kennedy".

Numa tentativa para ex-
plicar o sentimento de clã
existente entre os Kennedy,
Vidal lembra a origem ir-
landesa da família e mos-
tra como nem Josef nem
seus filhos conseguiram até
¦liòjé 'sePllbertar dò patríar-
cado que imperava na Ir-
landa no século passado, e
que,, por êste motivo, hoje
entram em choque com uma
sociedade urbanizada e or-
ganizada sobre critérios
outros que não os de des-
cendência.

POR QUE

O editor do Esquire, Ha-
rold Hayes, disse que publi-
cou o artigo de Vidal, por
acreditar que o auto]: con-
seguiu chamar a atenção
para o fato de que o julga-
mento político da familia
Kennedy deve se basear em
fatos e não em mitos.

Gore Vidal é cidadão nor-
te-americano radicado em
Roma. Escreveu duas peças
de muito êxito na Broad-
way: The Best Man e Visil
to a Small Platiet, e o ro-
teiro do filme ís Paris Bur-
ning?. Sua próxima novela,
Washington D. C, será edi-
tada em abril.
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Safra Nacional Financeira S/Â
Crédito, Financiamento e Investimentos

. Em transformação para:

Banco Safra de
Desenvolvimento S. A.
Comunica aos seus clientes e ami-

gos que o número de seu telefone será
mudado a partir de 2.a-feira, dia 13 do
corrente mês.

Para: 31-5960-(P.B.X. 10 linhas)
Rio de Janeiro: Rua 7 de Setembro,

54 - 5.° e 6.° andar.

Trabalhistas britânicos
perdem duas cadeiras mas
conservam a sua maioria

Londres lUPI-JB) -- O Partido Trabalhista da Grã-
Bretanha sofreu, nas eleições complementares realizadas
em Glasgow e Eaton, quinta-feira", a maior derrota já re-
gistrada desde sua volta ao poder em 1984, que, contudo,
náo afetará sua maioria no Parlamento. As duas cadeiras
perdidas' pelos trabalhistas não foram conquistadas pelos
conservadores, mus por nacionalista., daquelas duas clr-
cunscrições.

Os observadores dizem que a derrota do Partido Tra-
balhista significa um protesto maciço contra a política
do Primeiro-Ministro Harold Wilson. Os eleitores mostra-
ram nas urnas que o programa de Governo de Wilson não
estava sendo particularmente benéfico àquelas regiões.
PROTESTO ELEITORAL

Especificamente, cs eleitores
rebüsaíam o programa tle aus-
tèrldádè econômica i m p ô-s t o
í>or Wl.son, que ocasionou o
desemprego em massa. Outras
.questões que decidiram a po-
sição ant.itr.'i!jalhi..ta. foram a

«Vidal
Bob e Ted Kennedy 0 John Kennedy J**, com os traços quo poderia le liso (UPI)

Colômbia prende líderes do
PG e invade a Agência Tass

¦J-ogoiõ (UPI-JB) — O Pre-
sidente Carlos Lleras Restre- .
po ordenou ontem a invasão
dá Agência Tass e a prisão
do*) principais dirigentes ¦ cd- '
munistas dfl. Colômbia como
primeiro passo para "esmagar
o ressurgimento da onda de
terrorismo no país", responsa-
vel pela morte de 28 pessoas
nas últimas duas semana...

Acredita-se que pelo menos
200 líderes comunistas foram
presos em Bogotá, Pasto, Nei-
va, Cali, Barranca, Bermeja,
Popayaii c Barranquilla. Hà
dois dias. um grupo de terro-
ristas parou um trem na Pro-
vincia de Santander e matou
oito pessoas para roubar o .pa-
gamento dos funcionários da
empresa Ferrocarriles Nacio-
nales.

EMERGÊNCIA

Numa série de reuniões de
emergência do Conselho de Se-
gurança Nacional, as autori-
dacle.s colombianas afirmaram
que a situação em algumas re-
giões do país é de calamidade,
"pois os terroristas passaram
à ofensiva sem se preocupar
com as vidas humanas".

Como parte da Operação-
Segurança que o Governo ini-
ciou ontem, estabeleceu-se o
alerta de primeiro grau para
todos os efetivos das Forças
Armadas. Tudo se precipitou
com o assalto ao trem pagador
da Ferrocarriles Nacionales, em
Santander, onde há poucos dias
mn grupo do Exército de LI-
bertação Nacional atacou a al-
tíeia de Viajagual matando
quatro policiais.

O Exército de Libertação Na-
cional da Colômbia tem co-
jiexões diretas com as Forças
Armadas dc Libertação Nacio.
nal e com agentes do Governo
cubano, segundo porta-vozes
do Govêmo. Os rebeldes co-
lomblunos agem principalmen-
te na Cordilheira oriental dos
Andes, na região limítrofe com
a Venezuela.

No Sul da Colômbia, no De-
partamento de Huila e no Mu-
nicípio de Caqueta, opera uma
outra frente de guerrilheiros
que segue a orientação de Pe-
quim, sob a orientação de Pe-
dro Antônio Marin, Tiro Fijo
e Januário Valero, conhecido
como "Oscar Reyes". Êste gru-
po emboscou uma patrulha do
Exército na semana passada
matando quinze soldados.

PRISÕES

O Comitê Executivo da Ju-
ventude Comunista informou
que foram detidos o Secreta-
rio-Geral do Partido Comunis-
ta, Gilberto Vieira, e seus au-
xiliares Manglio Lafon, Juan
Vian Gustavo Castro, Juan
Francisco Mtljoca e Manuel
Romero.

Também anunciou a expul-
são do pais do dirigente co-
munista uruguaio Ariel Hunter
Pirin, sob a acusação de que
participava em atividades sub-
versivas no interior colombia-
uo. O Ministério do Exterior
informou que está estudando
a situação de diversos estran-

Buenos Aires (UPI-JB) —
Com a promessa do Govêmo
de que seriam revistas as me-
didas, de represália contra a
União dos Ferroviários— prin-
cipal foco da resistência sin-
dical ao regime Onganiai — a
Confederação Geral dos Tra-
balhadores decidiu ontem sus-
pender o plano de luta inicia-
do no dia 3 de fevereiro com
uma greve geral de 24 horas.

A decisão da CGT foi toma-
dai numa reunião que durou
mais de sete horas, com- aspe-
ros debates entre o grupo lide-
rado pelos ferroviários e os
partidários de um abranda-
mento da posição sindical dian-
te da promessa do Govêmo. Os
ferroviários, com apoio dos me-
talúrgicos de Augusto Vandor,
exigiam que o plano de luta
continuasse sem modificações.
Na votação final, foram der-
rotados por grande maioria.

ROMPIMENTO

O Secretário de Trabalho da
Argentina. Rubens San Sebas-
tian, formalizou esta semana o
rompimento do diálogo entre

o Governo e a Confederação
Geral dos Trabalhadores afir-
mando que tudo havia termi-
nado no dia 3 de fevereiro,
quando começou a parte prá-
tica do plano de luta dos tra-
balhadores contrai o regime do
General Ongania.

Os trabalhadores, no entan-
to, acham que o diálogo ter-
minou, realmente, quando o Go-
vêrno se recusou a aceitar as
ponderações dos líderes ferro-
viários de que o plano de re-
dução do déficit orçamentário
nacional não poderia ser feito
tendo como base, especialmen-
te, a demissão em massa de
trabalhadores considerados ex-
cedentes.

No dia 2 de março a União
Ferroviária — um organismo• sindical considerado indepen-
dente em relação à CGT —
íoi posta na ilegalidade ao per-
der sua personalidade jurídica.
A medida repercutiu enorme-
mente porque permitiu ao Go-
vêrno congelar os depósitos
bancários da organização, de-
mitir 30 lideres sindicais fer-
rovlários e suspender 116 mil
trabalhadores.

pretensão da Giá-Bvetanha de
ingressar rio Mercado Comum
t* seu apoio it posição norte-
americana no Vietname. Co-
mo a.s duas cadeiras foram ga-
imãs ç>o. nacionalistas, isso
não alterará a posição dos tra-
balhistas no Paxl.iml-iito.

geiros residentes no pais para,
ncs casos de necessidade, orde-
nar sua expulsão;

O uruguaio Hunter Pirln, de
38 anos, encontrava-se na Co-
lómbia há tun ano e meio tra-
balhando como linotipista. En-
tre suas tarefas estava a de
imprimir a propaganda comu-
nista. A polícia encontrou em
sua casa milhares de folhetos
pedindo ao povo para vingar
a morte do padre comunista
Camilo Torres, assassinado pe-
lo Exército no Departamento
de Santander, há um ano,
quando dirigia um grupo de
guerrilheiros. As autoridades
colombianas recusaram-se a
informar para onde Pirin foi
enviado e como agiram para
colocá-lo fora do país. Alguns
esquerdistas asseguram que êle
foi simplesmente assassinado.

VIOLÊNCIA

O Diretor da Sucursal da
Agência Tass, soviética, na Co-
1 ô m b i a, jornalista Reinaldo
Ramírez, denunciou ontem a
invasão de seu escritório por
quatro agentes do Departa-
mento Administrativo de Se-
gurança. Ramirez informou
que os policiais apreenderam
livros, folhetos e gravações.

Disse também que há uma
ordem para detê-lo, não o
achando no escritório. Assegu-
rou que mais de 200 comunis-
tas •forani presos em todo o
pais.

CGT argentina suspende a
luta contra regime Ongania

Os observadores políticos que
acompanharam odeterio ra-
mento das relações entre a
Confederação Geral dos Traba-
lhadorcs e o regime do General
Juan Caries Ongania sáo uná-
nimes em afirmar que a Con-
federação Geral dos Trabalha-
dores somente aceitou suspen-
dei* seu plano de luta diante da
promessa do Governo de que o
diálogo seria restabelecido com
alguma vantagem para a CGT.

O Secretário-Geral da CGT,
Francisco Prado, tentou, duran-
te os debates que terminaram
com o íim do plano ds luta,
manter a imposição de que o
Governo deveria consultar os
lideres sindicais para dor prós-
s?guimentó a sua reforma tra-
balhista. Por ter sido a reunião
secreta, náo se sabe o que ficou
decidido, mas acredita-se que
o General Juan Carlos Onga-
nia náo abrirá mão da capaci-
dade de decidir unílateralmen-
te o que é melhor para os tra-
balhadores. Assim, a crise ar-
gentina continuará em colapso,
à espera de fatos novos. ___,

CONSELHO NACIONAL DO
COMÉRCIO EXTERIOR

RESOLUÇÃO N.° 11
CONSELHO NACIONAL DO COMÉRCIO EXTERIOR, na (or-

rnô do deliberado, em sessão de 9-3-67, e tendo em vista o dí:-

nosio nos artigos ?.°, incisos I e II, 3.°, incisos I, lll e IV, 4°,

inciso IV, 5.°, incisos I e IV, B.°, da Lei n.° 5.025, de 10 de iunho
de 1966, « 32, do Decreto-lei n.° 269, de 28-2-67;

Considerando a notória gravidade da situação geradg no País

peio crescente desflorestamento;

Considerando qut os planos de desenvolvimento do Pafs de-

terminarão numentos sensíveis e progressivos do ccniumo « da

exportação ds madeiras e produtos florestais;

Considerando o imperiosa necessidade. da adoção de medidas

que possibilitem n manutenção do equilíbrio entre as reservai fio-

re liais « t produção, consumo t exportação de madeiros • outros

produtos extraídos do floresta;

Considerando » inquestionável importância da participação da

madeira de pinho no consumo interno t na formação de receita

cambial;

RESOLVE;

— Ficam mantidas todas as normas observados na exporta-

ção de madeiras, sra geral, baixadas pelo extinto Instituto Nacio-

nal do Pinlio, inclusive aquelas relativo» a preces.

II — Fies mantido o atual sistema que disciplina o exporta-

ção de madeira de pinlio paro os mercados platmos. A Comissão

Coordenadora d» Exportação de Madeira (CCEM), órgão constitui-

do para dar cumprimento «o plano do- exportação dc madeira dc

pinho convencionado entre o extinto Instituto Nacional do Pinho

e _ Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A., a que

se referem o Convênio e o respectivo Aditivo, assinados em 1953

o 1963, continuará a executar o comércio de exportação do pro-

duto com destino aos mercados sob sua supervisão, tais como Ale- .

manha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Israel, No-

ruega, Reino Unido da Grã-Bretanha * Irlanda do Norte, República

da Irlanda « Suécia.

III _ A partir de 1-7-67, oi firmas e/ou organizações que de-

seiarem continuar a exportar madeira de pinho deverão contar com.

Capital Social mínimo a ser estipulado pcla CACEX, ouvido o Ins-

tituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que assegure insta-

lações adequada, para armazenar um estoque compatível com o

seu movimento comercial, em condições, perfeitamente satisfatórias

que evitem a desclassificação ou o desmerecimento d3 madeira e

possibilitem o atendimento das especificações mais riçiorosas reque-

ridos pelos compradores do exterior.

Os índices percentuais, para fins de cálculo da participação

das firmas e/ou organizações no exportação de madeira do pinho

destinada aos mercados a que se refere o item II, serão apurados

de «côrdo com 05 seguintes critérios:

a) estoques médios anuais com os quais as firmas e/ou orga-

nizaçôes participaram nos rateios de contingentes para os

mercados plotinos e do vendas para os mercados sob a

supervisãa do CCEM, no período de 1962 a 1966. Inclusive;

b) médias anuais das exportações de pinho realizados cm

igual período, inclusive do produto industrializado;

c) a firma e/ou organização que, naquele período, figurar

com média anual Inferior à fixada pelo CACEX, ouvido o

IBDF, «erá excluída da participação; ¦

/
d) a firma e/ou organização quo figurar com reclamações s6- ,

bre os embarques realizados, em valor superior à inciden-

cia média geral das reclamações apuradas no qüinqüênio

1962/1966, sofrerá, fia apuração do seu índice percentual

de participação, redução a ser estabelecida proporcional-

mente à incidência das indenizações.

IV — A partir de 1-1-68, a obtenção de contingentes exporta-

veis de pinho, para os mercados indicados no item II, e a. expedição

d» licenças de exportação do produto, poro os mercados denomi-

nados livres, ficará condicionada _ realização de reflorestamento,

em áreas de propriedade Individual ou coletiva resultante de asso-

ciaçõea entre firmas, para tal fim, ds acordo com programa e re-

lação a terem estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvi-

mento Florestal. O reflorestamento constituirá condição essencial

para • «mprâsa permanecer exportando.

Findos os prazos paro o cumprimento dos programas de reflo-

restamento, que seréo fixados pelo Instituto Brasileiro de Desenvol-

vimento Florestal, cs índices percentuais das empresas nas expor-

tações do produto serão calculados, principalmente, com base nas

dimensões dos reflorestamento» efetuados. Tanto maior será a par-

ticipaçõo quanto fór o número de árvores plantadas, respeitada a

relação mínima a ser estipulada.

— As organizações formadas pela associação do exportado-

res com o fim de desenvolver uma ação comercial comum em re-

laçlo - determinado» mercados, poderão ser contempladas com

créditos especiais obletivando favorecer a Implementação de uma

político global previamente estabelecida pelos órgãos públicos com-

petentes.

VI — A Carteiro de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A.

nâo concederá registro ¦ novos exportadores de madeira de pi-

nho que não atendam ao» requisitos previstos nos Itens lll • IV

da presente Resolução.

VII — O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal • a

Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A. promove-

rão as medida» necessárias - execução desta Resolução.

Rio de Janeiro, 9 do março de 1967

Ernane Galvêas

Secretário-Geral do

ÕONôELHO NACIONAL DO COMÉRCIO EXTERIOR
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10 — l.o Cad., Jornal do Brasil, sábado, 11-3-67

Informe JB Ó RUMO CERTO

Revisão

O movimento âe.revisão dos decre-
tos-leis baixados nos últimos meses ão
atual Governo vai tomando corpo, a par-
Ur âo Congresso, onãe a maioria é em
principio a favor da revisão — sem se
ter dado ainãa ao trabalho âe ler ioâos
os decretos. * * •

Pois a verdaãe é que, se se pode cri-
ticar o Govêmo pela maneira um tanto
intempestiva, pelo agodaniento com que
surpreendeu a Nação com seus decretos,
ãe üm outro lado' não se pode negar que
alguns desses diplomas são documentos
da maior importância, que vêm preen-
cher falhas e lacunas ãa legislação em
vigor.

? * *

Não se pode arrolar como ineptos ou
inconvenientes toâos os âecretos-leis ães-
ta última fase âo Governo Castelo Bran-
co. Será razoável corrigir excessos, «ias
não será saudável rever tudo.

Principalmente porque uma boa par-
te ainda não entrou em vigor e não pô-
de, portanto, proâuzir qualquer resul-
tado.

Impacto
Eis o impacto:' não haverá impacto..

Armadilha

Surpreendente, a afirmativa de al-
gumas figuras ligadas ao Marechal Cos-
ta e Silva, no sentido de que o noticiário
sobre-a Operação-Impacto poderia ser
"uma armadilha contra o futuro Go-
vêrno".

Pois a verdade é que os próprios mi-
nistros do próximo Governo foram os
primeiros a falar em Operação-Impacto
— é verdade que pedindo reservas sobre
as medidas que pretendiam tomar.

Hora do almoço

Colhidas no almoço de ontem do
editor José Olimpio ao Governador Luís
Viana Filho, seu amigo e editado:

Diz o Ministro Raimundo de Brito
que não deixará o capim crescer à sua
porta, depois de 15 de março. Para isso
comprou sete bodes pretos, que se en-
carregarão diariamente de fazer a ca-
pinagem.

• Segundo o Ministro João Gonçalves
de Sousa, seria necessário um investi-
mento de 3 trilhões de cruzeiros para
resolver o problema das favelas na Gua-
nabara, programa que exigiria também

• um prazo de 20 anos. Acha que a des-
favelização do Rio se resolve também
com p desenvolvimento do Nordeste.

o O mesmo João Gonçalves entende
que a OEA poderia ser para a América
Latina o que a SUDENE tem sido para
o Nordeste. Também o Nordeste era uma 

'

região critica e oficialmente inviável, até
que a solução da SUDENE mudou toda
a face do problema. Sem esquecer os
problemas políticos do sistema interame-
ricano, a.OEA daria ênfase aos itens
da integração econômica e do desenvol-
vimento, fazendo aplicação planejada e
equilibrada dos recursos da Aliança pa-
ra o Progresso e de quantos mais dispu-
sesse.

o Referindo-se aos amigos que foram
homenageá-lo na José Olímpio, o Gover-
nador Luís Viana Pilho féz questão de

destacar a presença do Chanceler Juraci
Magalhães.

O Governador José Sarnei foi cha-
mado na mesa de "O Kennedy do Nor-
deste". Até atentado já sofreu.

José Olímpio fêz um discurso curto,
desinibido, cheio de emoção e por tudo
isso muito aplaudido. Quando o Gover-
nador Luís Viana referiu, no agradeci-
mento, que êle vencera rapidamente no
Rio, J. O. protestou: "Não senhor, levei
20 anc-s nessa luta".

Proibição

Dizia-se ontem, lá no Monroe, que
o Gabinete Executivo do MDB fêz uma

pequena traição ao Presidente do Par-
tido, Senador Oscar Passos, proibindo-o
de comparecer à recepção de posse do
Marechal Costa e Silva.

Segundo as más-lhíguas, o Sr. Os-
car Passos era justamente o oposicio-
nista mais interessado em comparecer.

Erudição

O Acadêmico Raimundo de Maga-
lhães Jr., atento leitor desta coluna,
traz um esclarecimento sobre a dicio-
narlzação da palavra mug, fato que
provocou um protesto do Sr. Nelson Vàz,
ontem aqui publicado:

"Acompanhando a tempestade em
copo d'água em torno do registro da

palavra mug num dicionário — começa
R. Magalhães Jr. —, peço licença para
dizer que, como sustentou o erudito
Nelson Vaz, não se trata de brasileiris-
mo, ou brasileirismo popular, uma vez

que sua penetração é a de uma marca
registrada comercial, difundida através
de anúncios e outras promoções."

* * *
"Seria um disparate querer, por

exemplo — continua —, dicionarizar
kibon, infinitamente mais divulgada....
Peço licença para acrescentar que na
verdade mug é palavra cigana, que vem
do sânscrito mukha •— cara, face —, e
com êsse sentido passou para o in-

glês, estando consignada no Dicionário
Webster, Educational Books, Chicago,
1942. Para o nosso idioma, através dos
grupos de ciganos que percorriam o
Brasil, passaram algumas das deriva-

ções de mug, como mugango (careta)
e mugangüista (careteiro). Creio.ter
sido meu pai o primeiro a dicionarizá-
la3 (Raimundo Magalhães, Vocabulário
Popular, Belém, 1911K Com a mesma
grafia que lhes deu meu pai, estão al-
gumas dessas palavras no Pequeno Di-
ciohário Brasileiro-da Língua Portuguê-
sa, da Civilização, que acrescentou ain-
da mogangueirb e mongangucnto e gra-
fou mogahgo no feminino, Meu pai, que
não cuidava de etmologia, não aproxi-
mou mugango de mug.' Creio que tal
aproximação está sendo feita agora pela
primeira vez. A minha intenção era in-
cluir a propósito um verbete na ter-
ceira edição do meu Dicionário de Pro-
véíbios e Curiosidades (em que é expli-
cada a origem de muitas palavras), que
agora estou preparando para divulgar
tão depressa se esgote a segunda edi-
ção, lançada, como a primeira, pela
Editora Cultrix".

» * .

A propósito: a Livraria Francisco
Alves esclarece que o mug não será in-
cluído na 34.a edição do seu dicionário.

Lance-livre
rr..

<B Ao contrário do que parecia inicialmen-
te, o Coronel Fontenele deverá voltar mesmo
à direção do trânsito em São Paulo. Depois
de uma licença estratégica, o Coronel sa
prepara para voltar numa versão glamouri-
zada a esvaziar, o pneu dos paulista. Vai
multai* pedindo desculpas.

O Sr. Delfim Neto está procurandoapartamento para alugar, o que é uma, boa
experiência para alguém que- vai ser Mi-
nistro da Fazenda; Solteiro e desimpedido,
Delfim Neto está sofrendo na própria carne
o drama de achar um apartamento em que
possa morar decentemente, pagando o alu-
guel que lhe permite o vencimento de Mi-
nistro de Estado. Está horrorizado com os
preços.

Lá no Itamarati o clima de íim de
Governo atingiu o clímax: nem os gansosestão querendo nada. Sumiram.

Vem por aí uma missão da Nova Zelân-
dia, onde o Brasil deve instalar brevemen-
te uma embaixada.

Tiveram excelente repercussão as últi-
mas escolhas do Marechal Costa e Silva parao chamado segundo escalão do Governo.

O Coronel Humberto Peregrino será o
Presidente do Instituto Nacional do .Livro.

O jornalista Luís Adolfo Pinheiro, Vice-
Presidente da Federação Nacional dos Jor-
najistas Profissionais, dará a aula inaugu-
ral do curso de jornalismo da Faculdade de
Juiz de Fora, hoje, falando sobre a nova
Lei de Imprensa. ', .'•

O Clube de Jazz e Bossa, que se reúne
áos domingos na Casa Grande, terá ajnà-
nhã como uma de suas atrações uma con-
ferência de Jorge Guinle sobre jazz, assunto
em que é dos mais entendidos. Lá estarão
também Rosinha de Valença, Eda (irmã de
Astrud) e Vinícius de Morais. A reunião
começa às 4 da tarde e não é exclusiva para
sócios.

O Sr. Eduardo Noronha, Chefe do Ga-
binete do Ministro do Trabalho, íoi nomea-
do membro do Conselho Curador do Fundo
de Garantia de Tempo de Serviço.

Chega ao Rio amanhã, a delegação da
Costa Rica à posse do Presidente da Repú-
blica. A delegação vem chefiada peloPresidente da Assembléia Legislativa. Sr.
Rodrigo Carazo.

A delegação de Salvador chega se-
gunda-feira, pela Pan American. Virá tam-
bém o Presidente da Assembléia Legislati-
va, Sr. Francisco José Gurrero.

O ex-Presidente Juscelino Kubistschek
almoçou em Washington, esta semana, com
o Vice-Presidente dos Estados Unidos, Sr.
Hubert Humphrey.

O Sr. Hubert Humphrey não vai entrar
na frente ampla.

Foi muito comentada, ontem, no Senado,
a dei-rota do candidato do Sr. João Agripino
a, juiz federal. Trata-se do Chefe da Casa
Civil da Paraíba; e o Sr. João Agripino,
ainda há pouco falado até para Vice-Presi-
dente da República, não poderia sofrer ta-
manhò revés no Senado, de onde saiu para
governar o seu Estado. Enfim, são coisas.

O Sr. Adauto Cardoso apareceu ontçm
no Monroe, para a homenagem ao Ministro
Ribeiro da Costa. Ao avistar os jornalistas,
íoi logo avisando: "Não informo! Não in-
formo!". No supremo, aliás, são escassas as
notícias políticas.

O Sr. Sobral Pinto, imediatamente cer-
cado pelos jornalistas, no Monroe (também
para a homenagem a Ribeiro da Costa),
não quis falar nada. Sacou uma cópia do
telegrama que mandou ao Presidente da Re-
pública e deu-a aos repórteres. Sobral Pinto
protesta contra a promulgação dos decretos-
leis.

O Sr: Rafael de Almeida Magalhães,
em Brasília, está conversando muito.

Chegou ontem ao . Rio o Sr. David
Rockefeller, Presidente do Chase .Manhattan
Bank, que vai presidir segunda-feira, no
Copacabana Palace, a reunião do Conselho
Consultivo Internacional daquela organiza-
ção bancária; que pela.primeira vez se reú-
no íora dos Estados Unidos.

O representante dò Chile nas solenida-
des de posse do Marechal Costa e Silva, dia
15, será o Ministro da Defesa do Governo
Eduardo Frei, Juan de Dios Carmona, cuja
chegada ao Rio está prevista para segunda-
íeira, em vóo da Lufthansa.

O fato de Frei haver designado para
representá-lo uma das principais figuras da
seu estafe — e que íoi o chefe de sua cam-
panha eleitoral — está sendo interpretado
como uma tentativa de reaproximação do
Chile com o Brasil, na oportunidade da mu-
dança, de Governo, depois que os dois países
tomaram posições divergentes na recente
Conferência da OEA em Buenos Aires, re-
lativamente à criação da Força Interame-
ricana de Paz.

O Sr. Amaure Rafael de Araújo Fraga,
atual Consultor para Assuntos de Previdên-
cia Social do Instituto Nacional da Previ-
dência Social, foi convidado pelo Ministro
Hélio Beltrão para sua Assessoria em As-
suntos da Previdência Social.

S^í V- ''¦:: -¦;¦¦-.¦¦:¦¦¦ .-Y:'-';.'.ri:'- ; v ^ ¦::;:¦"¦¦'¦¦"- /» 
'¦¦¦';:¦"^X:'::;'.:-""'¦-¦¦ :"-"¦"-:-¦¦>-: ' :-:¦>¦:>¦:>.>Ví">'i

v'"." ¦ '^*í'*''-w'iZiúétÈ£-.. --'¦' ' '¦\'A.:^A:i' ':¦¦. '¦-¦:¦¦-rv-:-.' "¦;''-:,-í

111 * • ', 
í? .

¥%m. >t' t lli >' êt> "18111
WKÊÈ *| ! |jp -1 >"fi

P«" !> ' ^ ^*< I Cil ;<v A ,\

Na presença de Negrão, o Prof. Cidade Palmeiro fala da importância
da coexistência universitária

Bolsa para jornalistas
do World Press Institute
já abriu as inscrições

As inscrições para a bôlsa-de-estudos para jornalistas,
concedida anualmente pelo World Press Institute, do Maça-
lester Colsge em Saint Paul, Minnesota, estão abertas desde
ontem, segundo informação da Comissão Julgadora da Bôl-
sa-de-Estudos de Seleções. O estágio é, patrocinado pela
Fundação Reader's Digest.

A comissão julgadora é integrada oor Marcelino Ritter,
de O Estado ãe São Paulo; Alberto Dines, Editor-Chefa do
JORNAL DÒ BRASIL, e Tito Leite, de Seleções do Reader'3
Digest, que indicarão o candidato contemplado. Para par-
ticipar também da comissão chegará ao Rio no próximodia 16 o Sr. James V. Toscado, da WPI.

A Bolsa é concedida desde
1961. O primeiro jornalista
brasileiro contemplado foi o Sr.
Edllberto Coutinho, dos Diários
Associados. Noa anos seguintes
foram selecionados os Srs. Ale-
xandre Gamtoirasio, de O Esitia-

•do de São Paulo; Wladlr Du-
pont, da revista Visão; Sérgio
Alberto da Cunha, da revista
Manchete; Antônio Marcos Pi-
menta Neves, das Folhas de
São Paulo, e Eduardo de Godói
Figueiredo, do O Estado <tc São
Páido, atualmente nos Estadas
Unidos.

As inscrições estão abertas na
Redação de Seleções, Avenida
Presidente Vargas, 62, 6.° an-
dar. Podem ser feitas pesssoal-
mente ou por car te.

Deputado
lembra neto
de Tamandare

SETE ANOS

O Sr. Tito Leite Informou
que êste é o sétimo ana conse-
cutivo em que a Bolsa será con-
cedida a jornalista brasileiro.
As bolsas são em número de 15,
para todo o mundo, num siste-
ma de rodízio entre os paises
contemplados. O Brasil é um.
dos 4 paises que dispõem de
Bolsas tedos os anos. Os candi-
datos devem ter, no máximo, 35
anos, ser jornalistas militantes,
solteiros e falar bem o inglês.

O jornalista escolhido passa-
rá um ano nos Estados Unidos.
Seis meses serão dedicados aos
cursos do World Press Institute
e, durante três meses, farão es-
tá gio num jornal ou revista
cujas características se aproxi-
mem dos jornais brasileiros.

"Sloane"
começa eni
Brasília

Bntmilia (Sucursal) —Terásua
estréia nacional hoje em Brasi-
lia a peça O Versátil Mister
Stoaau, de' Joe Orton; dirigida
por Carlos Kroeber, tendo ho
elenco Maria Fernanda,. Adria-
no Reis, Paulo Padilha e De-
lorges Caminha, com cenários
de Pernambuco' de Oliveira.

A peça — que estará em car-
taz até terça-feira na Sala
Martins Pena do Teatro Nacio-
nal —, é um texto dramático
contemporâneo norte-amerlça-
nio e enquadra-se no chamado
teatro de choque, fazendo su-
cesso em Nova Iorque. Depois
desta curta temporada, O Ver-
sátifl Mister Skaaie.será levado
para o Rio.

Brasilia (Sucursal) — O ne-
cvoiógio do Professor Henrique
(Marques- Lisboa, falecido no
Rio, íoi fíito na Câmara dos
Deputados pelo representante
fluminense Edgar de Almeida,
do MDB, qúe ressaltou os tra-
talhos anédicos tío neto do Al-
mirante Tamandare."Menos que lamentar a
perda de um nonagenário —.
disse o deputado —, quero
prestar homenagem a esse in-
signe e rara' figura que pas-
eou a existência fazendo o bem,
mesmo à custa de sua saúde e
por sobre seus interesses, dei-
xandó consignado em nossos
anais estas palavras de admi-
ração, reconhecimento e sau-
dade".

Filosofia promoverá novos
vestibulares em uma semana

Dentro de umai semana se-
rão promovidos pela Faculdade
de Filosofia da UFRJ (ex-
FNFi* os-novos exames vesti-
bulares para os cursos nos quais
o número de candidatos apro-
vados é inferior ao de vagas,
segundo informou ontem o Di-
retor Raul Bittencourt.

O Diretor, alegando íalta de
salas de aula, disse não ter en- .
contrado ainda uma solução
para os excedentes de Materna-
tica, embora tenha revelado
que o projeto tíe reforma da
Universidade Federal deverá
ser' aprovado ainda pelo Pre-
sidente Castelo Branco e que
o Curso de Matemática irá pa-
ra a Cidade Universitária.

INST-RUÇÕES

¦. O 'aviso 
para o segundo ves-

tíbuiair já íoi afixado no an-
dar térreo da Faculdade de
Filosofia, e quaisquer cândida-
tos, mesmo que não tenham
íeitp o primeiro ou tenham es-
colhido outro curso poderão se
habilitar ao novo exame.

O Diretor da Faculdade in-
formou ao JORNAL DO BRA-
SIL que estão fazendo um le-
vantamento para saber-se dos
cursos onde ainda há vagas,
mas acha que são menos de 14
dos 21 existentes na ex-FNFi.

Com a determina-ção do Con-
selho Universitário os que pas-
sarem no vestibular terão que
terminar o ano letivo depois de
dezembro, ,para completarem o
número de' horas de aula exi-
gidos pela Lei Diretrizes e
Bases.

DESOLAÇÃO

Os estudantes que andam
desolados ¦ pelas dependências
da Faculdade de Filosofia são
cs candidatos ao curso de Ma-
tema<tica que conseguiram
aprovação mas não foram cias-
sif içados. Alguns tentarão
agora outro curso, embora se
considerem "frustrados porque
O que desejam é estudar Ma-
temática".

Os rumores de que o Maré-
chal Costa e Silva, tão logo
seja empossado, determinará
matricula dos excedentes, cs-
tão mantendo as moças e ra-
pazes em atitude de expecta-
tiva e esperança, embora não
haja confirmação oficial da-
notícia.

Para o Diretor da Faculda-
de entretanto o .problema é
complexo, "porque o prédio
não comporta mais alunos" e,
por um levantamento feito, há
apenas uma sala com capacl-
dade para 120 alunos, outra
para 89, umas poucas para 40
ou 50 e o restante para menos
de 40. Os excedentes são em
número de 39.

REFORMA
Qúanto~à7~refcrma da Uni-

versldade Federal do Rio de
Janeiro — que atingirá prin-
cipalmente a Faculdade de Fi-
losofia — informou o Profes-
sor Raul Bittencourt que o
decreto presidencial de apro-
vação do plano deverá sair
antes da mudança de Govêr-
no. Logo após, será providên-
ciada a relotáçâò dos profes-
sores nas novas unidades e
Institutos e cs cursos serão
transferidos para as novas
sedes.

Os Institutos de História,
Ciências Sociais e Filosofia se-
rão transferidos para o Insti-
tuto de Ciências Sociais,' em
Botafogo. O de Psicologia con-
tinuará na Praia Vermelha.
Vários outro3 irão para o Fun-
dão — Cidade Universitária —,
como os de Fisica e Química, e
a Faculdade de Letras para o
local atualmente ocupado pelo
Pavilhão de Portugal, na Ave-
nida Chile.

MUSEOLOGIA

Os candidatos ao Curso de
Museolcgia patrocinado pelo
Museu Histórico Nacional,
estáo apelando, através da im-
prensa, à Diretoria do órgão
para que o número de vagas,
40, seja preenchido. Apenas 24
foram aprovados, restando,
portanto, 16 vagas.

Os excedentes do Curso de
Museologia estão reivindican-
do também o sistema de cias-
sificação e apelando para o
Marechal Costa e Silva e o fu-
turo Ministro da Educação pa-
ra que sejam matriculados cu
então seja realizado um se-
gundo vestibular*.

ESPERA

A Reitoria da Universidade
Federal do Rio de Janeiro não
tem ainda os dados oficiais

sóbre as Faculdades em que se-
rá realizado o segundo vesti-
bular. Para cumprimento da
decisão do Conselho Universi-
tário as Faculdades estão pro-
videnciando os trabalhos para a
convocação dos candidatos.

O Centro Acadêmico Rober-
to Piragibe está convocando
todos os excedentes do vesti-
bular ao Curso de Economia
da Faculdade de Economia e
Finanças do Rio de Janeiro, a
comparecerem 2.a-feira. -dia-13,
ás 201i, na sua sede, situada à.
Praça da República, 58/62, pa-
ra tratar de assunto relaciona-
do com as suas matrículas.

FLUMINENSES

Niterói (Sucursal) — Apôs
cassar a liminar con::e-
dida no mandado de seguran-
ça que 10 vestibulandos de Dl-
relto requererám con.tra a Rei-
tória da Universidade Federal
Fluminense, o Juiz dos Feitos
da Fazenda Pública, Sr. Hélvio
Perorázio Tavarc-s, autorizou o
inicio da matrícula dos 400
candidatos classificados para o
Curso de Bacharelado.

Ao acatar as informações
prestadas pelo Reitor Manuel
Barreto Neto no processo re-
lativo â denúncia de quebra
do sigilo de 25 dos 75 ques-
toes de Latim, o magistrado
terminou por convencer-se da
improceclência do pedido de se-
gurança. As matrículas serão
iniciadas na segunda-feira, com
a possibilidade do aproveita-
mento dos 280 excedentes.

PRIMÁRIO

As matrículas para as escolas
primárias fluminenses estarão
abertas segunda e terça-feira,
tendo o Secretário de Educa-
ção, Sr. Hélio Solon de Pon-
tes, informado que até o dia
16, quando começarão as nulas,
todos os Grupos Escolares atin-
gidos pelas enchentes estarão
recuperados.

As professoras com direito ã
remoção poderão apresentar-se
em suas regiões e assumir os
cargos; independentemente da
publicação no Diário Oficial e,
na próxima semana, as apro-
vadas no concurso de ingres-
so poderão escolher suas esco-
las, obedecendo à ordem de
classificação.

Negrão inaugura "campus" da UEG
Com os excedentes da Facul-

dade do Economia ostentando
faixas com os dizeres "queVe-
mos estudai*: . ajudem-nos" o
Governador Negrão de Lima
inaugurou ontem, no terreno
da antiga Favela fio Esqueleto,
no Maracanã, o campus da
Universidade do Estado da
Guanabara, e presidiu ã aber-
tura do ano letivo.

Embor» quisessem aproveitar
a ocasião para apresentar suas
reivindicações diretamente às
autoridades presentes, oa ex-
cedentes nfto tiveram pennis-
são para entrar no local da
cerimônia, sob a alegação de
que iriam prejudicar o ritmo
do programa e provocar desor-
dens diante doa convidados es-
trangeiros.

A CERIMÔNIA
Inúmeros discursos íoram

proferidos, mas o que mais in-
terêsse causou íoi o do Di-
retor da. Faculdade de Ser-
viços Sociais, Professor Nei Ci-
dade Palmeiro sóbre a Cocxis-
tência das Gerações na fcomu-
nidade Universitária.

Durante a* cerimônia — que
levou cerca de três horas —
o Reitor Haroldo Lisboa da
Cunha conferiu aos Professores
Frank Tiller e Paula Leite
Pinto, respectivamente das
Universidades de Houston ede
Lisboa o título de Doutor Ho-
noris Causa, dando, ainda, a
cada um, as insígnias da Uni-
versldade e o colar de prata
convencional.

Foi bastante reduzido o
número de -estudantes presen-
tes à inauguração do campus
universitário. Apenas alguns
representantes da Faculdade de
Ciências Médicas, outros da Es-
cola de Eufermag&m- Raquel
Haddock Lobo e uns poucos da
Faculdade de Engenharia. A
maioria era constituída porca-
tedráticos — que comparece-
ram em sua totalidade — por
diretores, parentes e amigos
dos homenageados.
PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Reitor Haroldo Lisboa da
Cunha aproveitou a ocasião
para apresentar um relatório
minucioso de suas atividades
frente à direção da UEG. Nas
22 páginas datilografadas em
espaço-dois, o Professor Harol-
do diz que o Governo federal

Selos do Dia Meteorológico Pamplona
e do Milênio da Polônia reeleito
saem em cruzeiros antigos na VASP

Dois selos comemorativos do Departamento de
Correios, e "Telégrafos, que serão lançados êste mês
— o .primeiro amanhã, pelo Milênio da Polônia, e o
segundo, dia 23, pelo Dia Meteorológico Mundial —
sairão ainda com a tarifa em cruzeiros antigos, por-
que a Casa da Moeda não teve meios de corrigi-los.

Com o cancelamento do selo comemorativo do
jubileu de prata da Fábrica Nacional de Motores,
que seria lançado em abril, o primeiro selo com o
valor em cruzeiros novos será o do 50.° aniversário
do Lions Clube Internacional, previsto para a se-
gunda quinzena de maio.
MILÊNIO DA POLÔNIA

Quando o Governo fêz a re-
forma monetária no mês pas-¦sado, a Seção Filatélica do DCT
pediu, imediatamente, à Casa
da Moeda a modificação do
6êlo comemorativo, do Milênio
da Polônia, que passaria de 50
cruzeiros antigos para NCr$

0,05. A matriz já estava pronta
e não foi possível a correção.

O selo comemorativo do mi-
lênio da Polônia é impresso
em três cores, destacando-se
de um fundo amarelo, den-
tro de um oval branco esbati-
do, o motivo principal, que é
uma efígie de Nossa Senhora
Rainha da Polônia em côr azul.

O Brigadeiro Osvaldo Parn-
plona Pinto, Presidente da
VASP, foi mantido no cargo
por resolução -dos acionistas
da empresa, reunidos em As-
sembléia Geral Extraordiná-
ria, quando íicou decidida a
permanência também, como
um dos diretores executivos, do
Sr. Onoíre Salatini.

A mesma assembléia nomeou
. dois novos diretores: o Coro-

nel-Aviador José Gomes de
Araújo, ocupando o cargo de
vice-presidente, e o engenhei-
ro Geraldo Prlm Ferreira, di-
retor executivo. O Coronel
Araújo, além de oficial supe-
ricr da FAB, é grande conhe-
cedor da aviação comercial
brasileira, enquanto o <snge-
nheiro Prim é antigo funcio-
nário da empresa, onde já
exerceu vários cargos de che-
fia e ultimamente era assis-
tente do presidente.

já dotou a Universidade de
uma verba especial de NCrS 2
milhões (dois bilhões de cru-
zeiros antigos) para a cons-
trução do campas universitá-
rio.

Em seguida, o Reitor da UEG
fêz um relato minucioso das
atividades culturais de sua
Universidade, das desapropria-
ções ocorridas, das instalações
de novos institutos e, especial-
mente, da criação do Serviço
de Assistência Rotativa á Cor-
poração dos Alunos (ARCA).

BIOLOGIA

Num velho casarão da Rua
Camerino, com grandes ra-
chaduras e paredes descascan-
do, que os alunos asseguram"não tarda a desabai-", o Pro-
fessor Olímpio da Fonseca, ca-
tedrático de Parasitologia, pro-
feriu ontem a aula inaugural
da Faculdade de Ciências Bio-
lógicas, a única do Brasil, se-
gundo Informou seu Diretor,
Professor Saião Lobato.

O Professor Olímpio dç Fon-
seca destacou o papel que' as
Ciências Biológicas ainda têm
a desempenhar no desenvolvi-
mento do País. Ao abrir a so-
lenidadé o Professor Saião Lo-
bato manifestou sua satisfação
pela liberação, pelo Ministério
da Educação, de uma verba
destinada à construção de uma
sede moderna, na Barra da
Tijuca.

IMPORTÂNCIA
Segundo o Professor Olimpio

da Fonseca, são de importan-
cia fundamental, para o de-
senvolvimento da m e d I c i na
preventiva, os estudos biológi-
cos, "sobretudo no Brasil,- on-
de ainda temos de combater
doenças endêmicas largamente
difundidas". — Também nas
ciências agronômicas — salien-
tou — os estudos biológicos
têm grande importância. Esta-
mos num pais em. que tudo
ainda está por fazer. Os estu-
dos biológicos precisam ainda
desenvolver-se muito. Nosso
problema fundamental é a for-
mação de técnicos de nível su-
perior e a função desta Facul-
dade é formá-los, pois os ex-
cedentes, na realidade, sôexis-
tem porque faltam faculdades.

O diretor da Faculdade re-
velou que a nova sede ficará
localizada em Sernambetiba,

Bispo alemão
elogia igreja
brasileira

Ao regressar ontem a Ale-
manha, depois de ter visitado
diversas dioceses brasileiras, do
Piauí a São Paulo, Monsenhor
Franz Hengsbach, Bispo de Es-
sen, se confessou estusiasmado
por ter encontrado no Brasil
"uma Igreja voltada para o
futuro, realizando em toda par-
te um grande trabalho de ele-
vação social".

Monsenhor Franz Hengs-
bach. Bispo da zona siderúrgi-
ca alemã, preside a Adveniat,
organização que fundou em
1961 para prestar ajuda às re-
giões mais pobres da América
do Sul. Êle foi uma das figu-
ras mais destacadas do Con-
eflio Vaticano II, tendo mes-
mo antecipado algumas de
suas diretrizes.

na Barra da Tijuca, podendo
ficar pronta no prazo ds um
ano, se sua construção fôr ini-
ciada imediatamente.' — Parece mentira — disse— mas a única Faculdade de
Ciências Biológicas do Brasil
funciona neste pardieiro, que
só íalta desabar. Fêz questão
de mostrar um estudo' da Cam-
panha de Aperfeiçoamento do
Pessoal do Ensino Superior —
CAPES — mostrando que re-
almente só há uma Faculdade
de Ciências Biológicas no País.

Oito especializações são mi-
nistradas no casarão: Parasi-•tologia, Biofísica, Bioquímica,
Microbiologia, Biologia do Sa-

• neamento, Imunologia, Bio-
farmácia e Técnica de Labo-
ratório.

NA PUC

A diferença entre os meto-
dos utilizados pelas Relações
Públicas e pela Propaganda
moderna na formação da opi-
nião pública foi o tema abar-
dado pela professora Susana
Gonçalves, na aula inaugural
do VII Curso de Relações Pú-
blicas e Opinião Pública pro-
movida, ontem peia PUC. '

Durante a aula, foi explica-
da a responsabilidade das pes-
scas que lidam com Relações
Públicas, decorrente do cbje-
tivo da atividade, que é a for-
mação da opinião pública atra-
vés de esclarecimentos c infor-
maçõ?s.

OPINIÃO

— Para a formação da opi-
nião — explicou a professora
Susana Gonçalves — os pro-
cesses de relações públicas se
utilizam _essencialmente da de-
menstração, porque não visam
a impor opiniões, mas pro-
curam levar, os outros a admi-
tirem, uma proposição enun-
ciada através do raciocínio a
da inteligência.

Baseaaa neste conceito, a
professora Susana Gonçalves
mostrou a diferença entre êste
processo e o método empregado
pela propaganda atual, afir-
mando que esta, pela massiü-
cação dos veículos cle comuni-
cação, usa o apelo ao írracio-
nal, formando reflexos condi-
cionados que não admitem
escolha e decisão voluntária.

Marinha faz
cartucho
para canhão

A. Fábrica da Artilharia da
Marinha testou dia 9 último,
com êxito, os cartuchos de la-
tão da munição do canhão da
127mm, fabricados pela primei-
ra vez no Brasil, ficando de-
monstrado que a matérla-pri-
ma nacional é perfeitamente
adequada à fabricação. Os
cartuchos, que eram importa-
dos, serão agora fabricados no
Brasil.

Inúmeras vezes solicitado a
suprir necessidades na Indús-
tria nacional no setor de usi-
nagem de precisão, e depois de
ter fabricado canhões de
I27mm, a Fábrica de Artilha-
ria da Marinha lança-se ago-
ra, com a experiência, no ter-
reno das prensas pesadas. O
cartucho é um disco de latão
com 1,5 cm de espessura e 25cm
de diâmetro, com duas culota-
geus e pequenas usinagens^ 
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Portugueses consideram solo
uma das dificuldades para
construção do metrô do Rio

__¦

A topografia e a composição do solo do'Rio, principal-
mente nas áreas aterradas, deverão ser uma das dificul-
dades para a construção do metrô, segundo disseram on-

/ tem os engenheiros portugueses Pinto Faria e Gonçalves
Figueiras, diretores da firma Profabril, membro de um

consórcio candidato à concorrência para a execução da

obra. /
Baseados na experiência de Lisboa, onde sua firma

t participou da construção da primeira fase do metrô, pre-
—vêemos engenheiros que, terminados os estudos e projetos,

o Rio poderá ter o seu sistema de trens'subterrâneos num

prazo de aproximadamente quatro anos, por maiores que
sejam as dificuldades encontradas.

SERVIR NO MEIO DO POVO

I EXPERIÊNCIA

A Profabril é um centro
de projetos industriais — dis-
se o Sr. Gonçalves Figueiras
— dedicando-se não. só à en-
genharia civil, mas também à

i construção de indústrias na-
vais,. refinarias de petróleo e
instalações para. fábricas. Nos-
sa grande obra atual é a cons-
trução do Estaleiro de Mar-
gueira, em Lisboa.

Na concorrência para a cons-
trução do metrô carioca a

i Profabril entrará como asso-
ciada no consórcio encabeçado
pela firma brasileira Lambda,
com a qual os dois engenhei-
ros portugueses entrarão ago-
ra em contato para acertar os
detalhes do projeto.

Nâo é nossa intenção,
acrescentaram, servir-nos de
firmas brasileiras como uma
espécie de testas-de-ferro, mas

/ apresentar os nossos projetos.v Achamos que a indústria bra-
sileira poderá fornecer 95 por
cento do equipamento e dos
técnicos necessários à constru-
ção do metrô.
DIFICULDADES

Segundo os engenheiros, a
construção do metrô no Rio
apresentará certamente algu-

y mas dificuldades, como se en-
contrariam em qualquer outra
cidade, já se podendo prever
como uma das principais a to-
pografia e a composição do
solo, nas áreas aterradas das
antigas lagoas.

Os diretores da firma por-
tujruêsa disseram que não co-
nhecem, ainda, com detalhes a
planta e a topografia do Rio
de Janeiro, devendo sua firma
estudá-las- para apresentação

j do projeto. Será necessário
também o conhecimento dos
plaiios de urbanização da Cl-

dade e das tendências de de-
senvolvimento.
VANTAGEM DO METRÔ

Embora já existam projetos
aparentemente mais avançados
do que os trens subterrâneos
para solução do tráfego nas
grandes ,cidades, admitem os
engenheiros portugueses que
eles ainda não tiram a 'opor-
tunidade do metrô, que apre-
senta muitas vantagens sobra
todos os outros sistemas de
transporte urbano.

— Os trens chamados mo-
notrilhos, por exemplo — es-
clareceu o Sr. Pinto Faria —
têm o inconveniente de serem
dé construção mais dispendio-
sa, de terem menor capacidade
de passageiros e de ocuparem
uma vasta área na superfície
das cidades já construídas,
criando problemas para o trá-
fego e para os moradores.

Disse o Sr. Gonçalves Figuei-
ras que é utopia apresentar co-
mo solução para congestiona-
mento do tráfego a construção
de parqueamentos no Centro da
cidade, "pois para cada iun-
cionário de escritório que ocupa
umar área de 6 metros quadra-
dos são necessários 20 metro3
quadrados para ó automóvel".

Outra vantagem do metrô sô-
bre outros sistemas de superíí-
cie é que, para 36 mil passagei-
ros-hora, nos centros urbanos,
são necessárias 17 filas de car-
ros, enquanto que com o me-
trô bastaria uma fila.
PROPOSTAS

A Comissão de Estudos de
Projetos Específicos — CEPE 2
—, encarregada da concorrei),
cia para a construção do metrô
tío Rio, recebeu propostas de 18
consórcios de firmas, entre as
quais o liderado pela Lambda
com a participação da firma
portuguesa. Os membros -da
CEPE-2 prevêem um prazo de
50 dias para dar ò nome da fir-
nia vencedora.

Hélio de 'Almeida 
prevê

um ano só para projeto
O engenheiro Hélio de Al-

meida, membro do Conselho
Diretor do Clube de Engenha-
ria, explicou ontem que antes
do início da construção do me-
trô do Rio devem ser cumpri-
das três etapas que demora-
rão no mínimo 12 meses e que
a obra exigirá três anos, cal-
culando que no íim do Govêr-
no Negrão esteja pronto ape-
nas o primeiro trecho.

— A etapa que ora se inicia
— disse — abrange o estudo
das diretrizes gerais, traçado,
viabilidade econômica, ren ta-
bílidade é suporte financeiro
para o projeto, sendo comple-1 tamente distinta da fase de
construção. Virão depois a
contratação dns firmas para o
projeto definitivo e finalmen-
tn abertura da concorrência
pública para a construção.
DECRETO DIFERENTE

Afirmou o engenheiro Hélio
de Almeida que o decreto do
Governo da Guanabara esta-

belecendo as bases para a cons-
trução do metrô é bem dife-
rente, por exemplo, do que o
que o Prefeito Faria Lima ado-
tou em São Paulo, "favorecen-
do, ao contrário dos paulistas,
as firmas nacionais". Disse
também que é "um apaixona-
do pelo metrô", tendo por Isso
visitado todos os que existem,
dentre eles os de Buenos Ai-
res, Nova Iorque, Moscou, Pa-
ris, Londres, Lisboa, Chicago-e
o mais moderno de todos, o de
São Francisco, na Califórnia.

— No Rio — declarou — de-
vemos ficar no meio termo, isto
é, adotar um projeto eficiente
e econômico, sem ó superluxo,
por exemplo, do de São Fran-
cisco, onde a automatização
atinge 100 por cento, só há pol-
tronas de estofamento de luxo
e ninguém viaja de pé.

O tipo de rolamento que re-
comenda é ò tradicional, com
trilhos e rodas de ferro, mas
tendo proteção especial contra
ruídos e choques.

r,

Leopoldina mara 10 mil
detectores de álcool para

:í a prevenção de acidentes
A Superintendência da Estrada de Ferro Leopoldina, a

fim de prevenir acidentes com composições dé passageiros,
, causados geralmente por empregados em estado de embrla-

guês, decidiu ontem importar da Suíça, ao preço unitário
Se dois 'francos, 10 mil detectores de álcool, que serão
usados em maquinistas supostamente alcoolizados.

Os detectores, chamados alcomile, constam de um saco
plástico com 25 centímetros, um tubo de vidro que recebe
o ar expirado e uma escala que revela o teor de álcool no

j sangue, indicando simultaneamente as causas dos distúr-
bios sensoriais. Dez aparelhos, doados pela Comissão Na-

'cional de Fiscalização de Entorpecentes, já estão funcio-
nando.

V

ALCOOLISMO

Os testes com os aparelhos,
segundo o engenheiro Aluísio
Tavares, da Comissão Interna
de Prevenção de. Acidentes,
vão atingir todos os maqui-
nistas, auxiliares e emprega-
dos responsáveis por compo-
sições de passageiros e tráfe-
eo de material inflamável.
funcionários' aparentemente
normais mesmo quando porta-
dores de reflexos retardados —
ocUlares, auditivos e muscula-
res — e distúrbios sensoriais.

Simultaneamente aos testes,
que por enquanto serão feitos
20 minutos após a chegada dos
trens, tanto na Estação Barão
de Mauá como nas paradas do
interior de Minas, Estado do
Rio e Espirito Santo, a Estra-
da de Ferro Leopoldina defla-
grará uma campanha contra
o álcool, pois todas as pesqui-
sas da Comissão mostram que,
percentuailmente, a maioria
dos acidentes é provocada por
abuso de bebida.

— O teste com o alcomile —
disse o engenheiro Aluísio Ta-
vares — é simples. O maqiu-

nista expira pelo tubo de vi-
dro, o ar vai sendo depositado
no saco plástico e, conforme a
coloração do tubo, aferimos se
houve ou não ingestão de be-
bida. Em caso positivo, o apa-
relho indicará .o teor de álcool
no sangue ' do funcionário.
Após o uso, o saco plástico é
furado e jogado fora. Não tem
mais nenhuma utilidade.

— Temos constatado o ajlto
Índice de ingestão de" álcool
por parte de funcionários da
Leopoldina. O fenômeno, po-
rém, é comum em tôda a cias-
ee operária. A má proteção dos
pés e mãos, a imprudência e
o alcoolismo são os principais
fatores que causam acidentes
feiToviários no País. A cam-
panha contra o álcool com-
preende palestras com funcio-
nários da ferrovia, exibição de
filmes e conselhos afixados em
paredes. A' Comissão Nacional
de Fiscalização de Entorpe-
centes, a fim de dinamizá-la,
pôs à disposição da Leopoldina
uma verba de NCrS 1,5 mil
(um e meio milhão de cruzei-
ros velhoá).
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Nôvo Bispo da Zona Norte promete ouvir a voz do povo

Cortes de luz sem horário
espantam turistas que vêem
o Rio como obra inacabada

Interrupção de vários serviços, como lavanderia e ca-
beleireíros, reclamações em várias línguas, falta de mo-
vimento nos restaurantes, vacância de 50 por cento de
quartos e alguns sustos nos elevadores são os-problemas
que a? hotéis do Rio estão enfrentando com os cortes de
luz em horários quase imprevisíveis das últimas semanas.

Além de agravar o problema crônico dos hotéis — pe-
queno número de hóspedes — a falta de luz vai provocar
também um prejuízo a longo prazo, pela propaganda nega-
tiva que está sendo levada para o exterior, como é o caso
de um grupo de turistas americanos que declararam ao
gerente do Hotel Excelsior que "o Rio ainda não está con-
cluído".

RECLAMAÇÕES

Pela sua própria localização,
os hotéis de Copacabana têm
os seus problemas agravados:
a maioria dos hóspedes prefe-
re ocupar quartos em andarei
altos, para ter uma vista me-
lhor, e é por isso a mais pre-
judicada com a paralisação dos
elevadores.

A providência tomada pelo»
hotéis, de parar os elevadores
na hora marcada pela tabela
de racionamento, traz aborre-
cimentos para os gerentes, pois,
muitas vezes, os cortes só são
feitos uma hora depois do ho-
rário previsto, e as pessoas não
compreendem a medida pre-
ventiva, quando o resto do ho-
tel continua iluminado.

Exceto o caso do funcionário
do Leme Palace Hotel, que
caiu no poço do elevador: du-
rante o píríodo de raciona-
namento, os cortes de luz não
pro- ocaram outros acidentes
graves, além da permanência
de pessoas nos elevadores, du-
rante cinco» dez ou 15 minutos,
como aconteceu nos hotéis Ml-
ramar e Olinda, ambos na Av.
Atlântica.
PREJUÍZOS

Além de afastar os possíveis
hóspedes, provocando uma va-
canela de quase 50 por cento,
o Sr. Milton Carvalho, Presi-
dente do Sindicato dos Hotéis
da Guanabara, afirmou ontem
que, devido à "péssima im-
pressão que os turistas estão
levando para o exterior", con-
sidera essencial, "uma campa-
nha-de otimismo no estrangei-
ro, procurando mostrar que o
Rio não acabou".

A utilização de velas e lam-
piõss para a iluminação dos
restaurantes dos hotéis, sem
ar refrigerado, aumenta o pre-
juízo, porque os hóspedes pre-
ferem sair do hotel para jan-.
tar fora, em locais abertos.

O Sr. Milton Carvalho lem-
broti ainda que a transferên-
cia dos cortes de luz para a
parte da noite, como estão pre-
tendendo alguns comerciantes,
provocará um prejuízo total
nos hotéis, e sugere, para o
nôvo tabelamento de cortes,
que o racionamento seja feito
num • espaço maior de tempo,
mas por períodos menores, por-

que "um hóspede pode esperar
meia hora cu uma hora para
subir de elevador, mas não vai.
esperar durante três horas".
ADVERTÊNCIA

A greve de advertência, que
o comércio de Copacabana
marcou para a próxima sexta-
feira, só será suspensa se _&
nova tabela de racionamento,
que deverá sair domingo, aten-
der às exigências feitas pelos
comerciantes dp bairro: trans-
ferência dos cortes de luz para
a parte da manhã.

O Presidente interino da
ACISUL, Sr. Vllmar Barbosa,
disse ontem que a greve será
decidida na segunda-íeira, nu-
ma reunião na sede da ACI-
SUL, à qual o Almirante Ma-
galdi, da Coordenação do Ra-
cionamento, prometeu compa-
recer.

O Sr. Vilmar Barbosa disse
que, como a nova tabela vai
dividir a cidade em duas zo-
nas, industrial e residencial, o
bairro de Copacabana, inclui-
do no último grupo, poderia
ter seus cortes na parte da
manhã, quando poderiam en-
tão funcionar as fábricas, Já
que, segundo esclareceu o pró-
prio Almirante Miguel Magal-
dl, nesse período ocorre uma
disponibilidade de energia.
PROBLEMAS

A interrupção de um cabo dc
6 kv, na rede de energia elé-

,trlca da Estação do Flamengo,'deixou ontem sem luz os mo-
radores das ruas Senador Ver-
gueiro, Honório de Barros, Se-
nador Eúvédio, Praia dè Bo-
tafogo, Avenida Rui Barbosa e
adjacências,

Outro fato .que também tem
refletindo mal para a Rio Light
são os buracos que são deixa-
dos abertos nas ruas principais,
da Cidade, sem nenhum sinal
de advertência, onde diversos
transeuntes têm-se precipitado,
produzindo-se algumas vezes,
na queda, ferimentos graves,

A deficiência' dos sinais lu-
minosos é outro problema que
os cortes de energia elétrica
vêm trazendo para o Centro e
Zona Sul, devido aos inúmeros
atropelamentos e colisões que
quase sempre se verificam
quando as atividades comer-
ciais e industriais estão pràti-
camente paradas.

Prefeito de Nova Iguaçu
quer entregar as chaves

Niterói (Sucursal) — O Pre-
feito dc Nova Iguaçu, Sr. Ari'
Schiãvo, disse que a' sua cida-
de já nãó suporta mais os ri-
gores do sistema de raciona-
mento imposto pela Rio Light,"sem critério e sem tempo de-
terminado", anunciando que
se a situação anormal perdu-
rar por mais 15 dias, será fir-
çado a entregar as chaves do
Municíçio à. concessionária.

Acrescentou que não sabe
mais o que dizer aos industriais
e comerciantes que o pro-
curam, para reclamar contra
a pouca produtividade de seus
negócios, devido ao raciona-
mento que chega a ser, em al-
guns dias, de 13 horas. Em
Nilópolis, a situação é idêntl-
ca, tendo a sua indústria so-
frido um déficit de produção
da ordem de 50%..

O Governador Jeremias Fon-r
tej tem-se mostrado preocupa-
do com a- situação, que bem
repercussão profunda também
na receita do Estado, que con-
tinua a cair. Aguarda, no en-
tanto, que o Coordenador do
Racionamento encontre uma
fórmula capaz de amenizar o
problema na. Baixada Flumi-
nense.

O Secretário de Comunica-
ções, Transportes e Energia,
Sr. Nilo Peçanha Siqueira, in-
formou que está de pé a de-
terminação acertada entre o
Governo fluminense c o Al-
mirante Miguel Magaldi, de
suspender os cortes de circui-
to, aos sábados e domingos,
na área da CBEE, que abaste-
ce Niterói e mais seis muni-
ciplos.

Bispo assume
paróquias da
Zona Norte

O Bispo Albert Trevisan, ex-
Chefe do Serviço Religioso das
Forças Armadas, foi empossa-
áo ontem nas funções- de Vi-
gfiriò Episcopal do ' Centro
Pastoral do Oeste,.abrangendo
28 paróquias com sede em
Realengo,. pelo representante
do Cardeal Dom Jaime, padre
José Castro ' Pinto, Vigário-
Geral' da Arquidiocese.
Saudando o povo, o. padre
Trevisan prometeu cumprir a
advertência do Papa Paulo
VI ao designa.lo bispo: "lem-
bre-se de que está no 'meio
do povo para servi-lo". Após
a posse, o Vigário Episcopal de
Realengo oficiou missa conce-
lebrada por doze padres.

EDUCAR O POVO

A Campanha da Fraterni-
dade, que acaba amanhã,
"visa a educar o povo no sen-
tido de aprofundar o seu cris-
tianismo, ' fazendo que cada
um tome consciência da men-
sagem fundamental de Cristo,
que afirma que somos todos
irmãos, filhos de Deus" — se-
gundo esclareceu o padre José
Castro Pinto, Vlgário-.Geral da
Arquidiocese da Zona-Sul.

As contribuições — 45%
para as obras da paróquia,
35% para a diocese, 10% para
o Secretariado Regional da
Conferência dos Bispos — se
destinam a preparar as paro-
qúias e dioceses a se libertarem
de ajudas externas e subven-
ções governamentais, permi-
tindô que as mesmas sejam ca-
nalizadas para áreas mais im_
portantes. ...

Rosa de Ouro
é distinção
rara do Papa

O Núncio Apostólico, D. Se-
bastião Baggio, revelou ontem
no Itamarati que a entrega da
Rosa de Ouro, pelo Papa Pau-
lo VI, ao Santuário de N. S.
Aparecida, "se constitui no
acontecimento católico mais
importante da América Latina,
antes do Congresso Eucarísti-
co de Bogotá, em 1958".

Acentuou o representante do
Papa que a concessão dessa
distinção é um acontecimento
extraordinário,.pois foram pou-
cas as Rosas de Ouro distri-
buídas no último milênio. Na
América, apenas a Catedral de
Guadalupe recebeu a distinção
papal, agora estendida á pe-
quena diocese paulista, ao en-
sejo. do 250.° aniversário .. tío
achado da imagem da Virgem.

ROSA Ê ROSEIRA
D. Sebastião Baggio frisou

que o fato de ser o Cardeal
Amleto Glovani Cicognanl, Se-
cretário de Estado no Vatica-
no, o portador da Rosa de Ou-
ro ao Brasil, diz bem da im-
portância que o Papa Paulo
VI quis dar ao acontecimento.

A Rosa de Ouro oferecida ao
Brasil, ha verdade, "é uma ro-
seira, com espinhos, e repre-
senta um retorno ao estilo an-
tlgo medieval". O Núncio foi
apresentado aos jornalistas pe-
lo Chanceler Juraci Magalhães.:

Recursos do DLU são poucos,
diz Diretor demissionário

Embora reconheça que o Departamento de
Limpeza Urbana esteja materialmente desapa-
relhado, o Sr. José Eugênio de Macedo Soares
afirmou ontem ao JORNAL DO BRASIL que
exonerou-se do DLU por ter aceitado um con-
vite de seu primo Edmundo de Macedo Soares —
futuro Ministro da Indústria e do Comércio—,
para ocupar uma chefia naquele Ministério.

. Sôbre as notícias que correm na Secretaria
de Obras dc que sua exoneração está ligada a
um desentendimento com o Secretário Paula
Soares, considerou-as -inverídicas, "porque so-
mos e seremos grandes amigos".

TRANSMISSÃO DE CARGO

O Sr. José Eugênio de Macedo Soares, que
há 15 meses era -Diretor do Departamento de
Limpeza Urbana, transmitirá o cargo ao Sr,
Roberto Castilho na próxima segunda-feira.
Trata-se de um antigo assistente do Secreta-
rio Paula Soares e ex-Chefe do Serviço do As-
falto do EstRdo da Guanabara.

O Sr. Macedo Soares, disse que, ao entrar
para-o DLU, encontrou-o completamente de-
sorganizado, com engenheiros fora dos cargos
de chefia de Distrito de Limpeza, sendo obri-
gado a muito esforço para recuperar a frota cia
caminhões que estava em precárias condições.
Afirmou que a Cidade não se encontra limpa
devido às fortes chuvas que tém caído, a co-
meçar pelas de janeira do ano passado, e pos-
teriormente as que desabaram neste ano na Ti-
jucá e logo depois em todo o'Estado.

SACRIFÍCIO DOS GARIS

Afirmou o Sr. Macedo Soares que, apesar
disso tudo, vem sendo grande o trabalho dos
garis, que são mal pagos, pois ganham NCrS 72
(72 mii cruzeiros antigos), não recebem em
dia, não têm taxa de insalubridade, levam qua-
tro horas para chegar em casa, possuem em
média seis filhos, trabalham 10 horas por dia
no sol e na chuva e são mau alimentados.

— Por isso, tentamos íazer uma campanha
de valorização desses hoítiens, criando o seu
dia, inaugurando uma praça no Méier em ho-
menagem a eles, estabelecendo um fundo para
sepultamento, tanto deles como para mulhe-
res e íilhos, além de organizar uma biblio-
teca na associação que eles possuem, no Ma-
racanã. O mais importante é que a maioria
desses benefícios foi com dinheiro .do meu pró-
prio bolso, correspondente à minha comissão
pelo cargo que ocupei.

NADA DE NÔVO

O Sr. Macedo Soares revelou que a única
coisa que se íêz no Rio, em matéria de Um-
peza urbana, foi a retirada dos burros, substi-

tuindo-os por caminhões, "porque até o lixo-
vem sendo depositado no mesmo- local de há
vários anos atrás: no Caju". Na sua opinião é
preciso dar uma metodologia técnica, transfor-
mando os detritos das vias públicas c-m adubos,
fertilizantes para a agricultura, e sucata ds
metais íerroaos.

— A industrialização do lixo vem sendo
feita de maneira precária, uma vez que as duas
usinas de Bangu e Irajá estão completa-
mente desaparelhadas. A primeira está operan-
do com 20% da sua capacidade e a outra pa-
rou. Até o fim do ano, porém, elas estarão fun-
cionando normalmente, com o lixo sendo trans-
formado também em calor, para lavar a pró-
pria roupa dos garis, desinfetar os caminhões
e lavar tôda a roupa dos hospitais e quartéis.

O ex-Diretor do DLU disse que o Estada
recebeu oito propostas do estrangeiro para íi-
nanciamento desses métodos modernos e p a r a
criar mais oito usinas com a mesma íinalida-
de, "mas as forças acultas não deixaram e a
burocracia atrapalhou".

Confessou que o Estado não dispõe de nume-
ro suficiente de maquinaria para dar conta de
todo o serviço de limpeza do Rio, tendo só 240
caminhões em funcionamento com a maioria
quobrada. Quanto ao pessoal, acha-o suficiente,
Para um serviço completo de coleta, afir-
mou que o número ideal é de 180 compacta-
dores — mais moderno sistema de coleta de
lixo domiciliar — mas o Departamento só pos-
sui três, que estão em Copacabana.

O Sr. Macedo Soares disse que, jjara se ter
idéia de como é necessário grande quantidade
cle carros, basta' citar o exemplo de uma área
ds 30 metros quadrados, na Rua do Catete, cs-

. quina de Santo Amaro. O local, nos últimos
1. meses, foi limpo 31 vezes, com uma média
de S0 viagens por voz, sendo retiradas 1231
toneladas de detritos.

— Para que o serviço se desenvolva a con-
tento — finalizou — seria necessário maior
quantidade de material técnico; não devendo
ser esquecidos, também, os garis, que precisam
de um aumento de salário o mais depressa pos-
sível. Já reivindiquei por várias vezes a taxa
de insalubridade para esses trabalhadores, mas
a Secretaria de Administração afirmou que não
há verba orçamentária. _! a tal da burocracia
que citei antes.

RUAS SUJAS

Enquanto isso, várias ruas da Cidade, conti-
nuam abandonadas, principalmente no Estácio e
no Catumbi. Por falta de caminhões, as cal-
çaclas estão cheias cle montes de lama que, com.
novas chuvas, voltarão ao melo da rua, exi-
gindo mais esforço dos trabalhadores do De-
partamento de Limpeza Urbana.

Doniingo terá cliuvas e trovoadas
O carioca poderá desde hoje preparar-se

para um domingo com chuvas, trovoadas e ce-
- clínio acentuado da temperatura, porque o Ser-

viço de Meteorologia prevê a penetração na re-
gião GuanabaTa — Estado do Rio de uma frenie
fria que estava ontem no interior de Santa
Catarina.

A írente se desloca com rapidez na direção
nordeste, devenào na sua passr.gem instabiliznr
as condições atmosféricas no Paraná, em São
Paulo, Minas Gerais, Guanabara e Rio do Ja-
neiro. Como sintoma da aproximação da frente
fria, a temperatura continuou ontem em ele-
vação,jxx_i a máxima de 33.5 no Serviço Geo-

gráfico do Exército e a mínima, de 21.5 no Alto
cia Eca Vista.

HOJE

O Serviço de Meteorologia prevê para hoj-
no Rio e Niterói, tempo instável, com chuv;
e trovoadas, enquanto a temperatura, elevada
principio, declinará no correr do dia.

Os ventos soprarão do quadrante Sul n ¦
Leste, com rajadas frescas, enquanto a visi
daSe será moderada, podendo provocar pro
mas principalmente para os transportes ae
e marítimos.

Recife fica com bairros inundados
Recife (Sucursal) — As chuvas que caíram

inundaram os bairros • mais baixos do Recife,
como Cordeiro, Torre e Madalena, prevendo-
se que os sistemas de escoamento não funcio-
narão em maio e Junho, época de chuvas for-
tei que transbordam o Capibaribe.

Enquanto isso, prosseguem as obras de de-
sobstrução dos canais que circundam a Cidade,
tendo o Departamento Nacional de Obras e Sa-
neamento informado que os principais — Der-
by e Tacaruna —, que passam pelo Centro, es-
tarão totalmente limpos dentro de 90 dias.
INTERDIÇÃO

Engenheiros da Secretaria tíe Educação
condenaram ontem o prédio do Grupo Escolar

Manuel Borba, que está ameaçado de cair sô-
bre 1 050 crianças. Em decorrência da medida,
as aulas foram suspensas.

A diretora, Sr,a Albertina Moura, disse que
o prédio é muito antigo, nunca sofreu repa-
ros e poderá desabar no próximo inverno, por-
que chuvas de pouca intensidade foram sufi-
cientes para provocar tendas nas paredes e
no teto.

A Prefeitura afirma que, oficialmente, des»
conhece o assunto, por não ter recebido qual-
quer comunicação da Secretaria cle Educação,
mas que interditará ou demolirá o prédio, caso
seja solicitada a fazê-lo.

OPORTO DE TAQU
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O Governador José Sornoy, acompanhado dos engenheiros do Departa-
mento Nacional .de Portos e Vias Navegáveis, José Eduardo Pimentel, Júlio
Rebelo dos Santos e Clóvis Nunes visitaram os Estaleiros da Ebin — Empresa
Brasileira de Engenharia e' Indústria Naval, onde,está sendo construída •
Plataforma de Cravação de Estacas, para a construção do Porto de Itaqui, no
Maranhão.

' A Civilsan — Engenharia Civil e Sanitária S/A, empreiteira das obras
do referido Porto, proielou uma moderna Plataforma de Cravação que agora
está em fase final de montagem e no próximo mês entrará em teste.
Trata-se de um equipamento feito especialmente para atender às caracterís-
ticas e exigências da obre, que apresenta grandes dificuldades motivadas
quer pela variação das marés, cerca de 8 metros, quer pelas velocidades
da correnteza e «Io vento. O Porto de Itaqui vem desafiando, há longos
anos, a capacidade de realização dos brasileiros, frustrando várias tentativas.

E o • ponto crítico da construção do caís 6 a cravação das pranchas
metálicas 'Jas células-caixões, dal o interesso do Governador do Maranhão
pelo equipamento que inspecionou, verificando os cuidados técnicos com
que o problema está sendo encarado.

Os equipamentos usados em portos semelhantes nos Estados Unidos
e Japão, não estavam suieitos a condições tão desfavoráveis. A plataforma
da Itaqui, de maior altura e submetida a maiores esforços, teve de ser

calculada pára obter grande rigidez estrutural, e lançar mão de ar compr.-
mido para expulsão da água, numa das etapas da operação, dada a neces-
tidade da emersão e imersão do flutuante guia, em fases sucessivas. ".?

O próprio içamento da plataforma de trabalho, que mede 15 metros
de diâmetro, e onde estão instalados um guindaste e um bale-estacas per-
fazendo 80 toneladas, é de concepção inteiramente nova e utiliza 48 cilin»
dros hidráulicos.

O que foi dado a ver revela o grau de adiantamento e o apuro dã
Engenharia Nacional; a importância do Porto de itaqui justifica todo. es-
forço para a sua concretização, e as dificuldades de execução explicam
o empenho de quantos estão comprometidos no empreendimento.

O D.N.P.V.N., procurando sempre a melhor solução, vem de alterar aj
especificações da pintura das estacas metálicas, mandando empregar as
novas tintas à base de zinco, cuio uso começa a se disseminar, visto que
elas representam a garantia das estruluras de aço, em obras marítimas/ •
é uma das mais recentes conquistas da tecnologia moderna.

A construção do Porto de Itaqui se desdobra, no* momento, em duas
frentes: no canteiro de Serviço e na execução dos equipamentos, que a
empreiteira da obra, _ Civilsan, confiou a várias firmas da Guanabara e
de São Paulo, aguardando-se, para os próximos dias o desembarque do
bate-estacas, construído na Alemanha.
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1%Preço por atacado subiu 2
em fevereiro do corrente ano

Em fevereiro do corrente ano, o índice de preços
por atacado revelou expansão de 2,1%, contra 1,9%
no mesmo período de 66, segundo dados elaborados
pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas. A componente Produtos Industriais
foi a que mais influiu na elevação do índice geral.

Entre os itens que sofreram maior alta, desta-
cam-se os materiais de construção, tecidos e produ-
tos químicos. As demais variáveis em que se desdo-
bra o índice de preços por atacado revelam flutua-
ção igual ou menor do qué o geral. Alguns produtos
básicos à alimentação, tais como café, batata e o
feijão, acusaram quedas.
PREÇOS POR ATACADO

Excluindo-se o café do índice de preços por ata-
cado, verificou-se uma alta de 2,2%. Eis a tabela de

variação dos índices de preços por atacado registra-
da em fevereiro do corrente ano:

DISCRIMINAÇÃO
No mês de
fevereiro Até fevereiro
1967 (*) 196G 1967 (•) 1966

GERAL 
Geral, excl. café
Prod. agrícolas ..
Prod. industriais
Matérias-primas .
Gêneros Ailment.

2,1
2,2
2,0
2,2
2,0
1,2

1,9
2,0
1,2
2,7
1,7
1,7

5,2
5,2
3,3
7,2
3,6
3,3

10,8
11,2
10,0
11,6
11,5
12,1

(•) Dados ainda sujeitos a pequenas retificações.

ECOR
A Comissão Permanente de Concorrência faz ci-

ente aos interessados que a Concorrência Pública
n.° 1/67, referente à aquisição de uma aeronave,
será realizada às 15 horas do dia 13 do corrente,
na sede deste gabinete, à Rua das Palmeiras, n.°
55, de acordo com os termos do JEdital publicado no

tDiário Oficia! da União no dia 24 de fevereiro de
1967.

as.) Eng.° Marcos Galper
Presidente da Comissão Permanente de Concorrência

. (P

Cl. - Cabofriense Imobiliária S.A.
AVISO À PRAÇA

Comunicamos a quem possa interessar que a partir de
1." de março de 1967 a Cl — Cabofriense Imobiliária S.A.,
sediada no Município de Cabo Frio — Estado do Rio — ean-
celou a procuração para vendas concedida à FRISA — Fundo
Rotativo Imobiliário S.A., não se responsabilizando por qual-
quer negócio que ela venha a realizar em seu nome.

Outrossim informa que na mesma data constituiu seu
Procurador o sr. ANTÔNIO DA SILVA MARTHA, com ende-
rêço na Av. Rio Branco, 185, 18.° andar, sala 1818-GB, fi-
cando êste autorizado a receber quaisquer importâncias de
promitentes compradores ou manter em nome da Cl — Ca-
bofriense Imobiliária S.A., quaisquer entendimentos no que
se referir à construção do Edifício Cabo Frio.

Rio, 10 de março de 1967
Cl - CABOFRIENSE IMOBILIÁRIA S.A.

(P
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Petróleo Brasileiro S/Ã -

LIJlIUs

PETROBRÁS

de Concorrência
Ò Terminal Almirante Tamandaré si-

fuedo na ilha D'Água, com acesso pela Rua
Chapo. Brevost s/n — Freguesia — Ilha do
Governador, coloca à venda, por concor-
rência pública, o seguinte material:

1 (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
ide propostas.

3.- As propostas deverão ser endereça-
dàs, 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

REAJUSTE DOS FRETES
TRANSPORTES R0D0V 

"

CARGAS PARA 0 NORTE
NORDESTE

DE
EO

COMUNICADO AO COMÉRCIO
E À INDÚSTRIA-

O Sindicato das Empresas de Transporte Interès-
tadual de Carga do Estado de São Paulo e o Sindicato
das Empresas de Transportes de Carga do Estado da
Guanabara comunicam ao Comércio, à Indústria e à
Praça em geral que, em Assembléia Geral Extraordiná-
ria, realizada na sede social daquela entidade, no dia
6 de março do corrente ano, foi promovida a revisão
das tabelas de fretes até então vigentes para as pra-.
ças do Norte e Nordeste do País, após meticuloso exa-
me de tôdas as implicações de cará.ter regional par-
ticulares a cada percurso.

As tarifas para as praças do Norte e Nordeste
foram aumentadas considerando-se as alterações ve-
rificadas no custo operacional do transporte rodovia-
rio de carga, de conformidade com os estudos elabo-
rados pelo Departamento de Custos Operacionais e
Estudos Técnicos — DECOPE, da Associação Nacional
das Empresas de Transportes Rodoviários de Carga,
levando em conta os acréscimos verificados no custo-
dos diversos itens componentes, até 3 de outubro de
1966, ocasião em que através comunicação pela im-
prensa, os órgãos representativos das empresas de
transportes rodoviários de carga, esclareceram deta-
lhadamente as razões do reajuste, do percentual de
11,21% (onze inteiros e vinte e um centésimos por
cento). Na oportunidade informaram também que o
custo da tonelada quilômetro se situava em.Cr$ 54....
(NCr$ 0,54), valor que igualmente foi considerado ao
se proceder o atual reajuste.

Esclarecem, outrossim, que o aumento de 16,42%
(dezesseis inteiros e quarenta e'dois centésimos por
cento) verificado no custo dá operação no período
compreendido entre 3-10-66 e 20-2-67, que elevou o
custo da tonelada quilômetro para NCr$ 0,63, e Ie-
vado ao conhecimento dos usuários do sistema atra-
vés publicação em jornais de todo o País nos últimos
dias de fevereiro do corrente ano, não foi incorporad.o
no aumento acima, o que será efetivado oportuna-
mente.

. As novas tabelas de fretes para o Norte e Nor-
deste, de acordo com as alterações acima citadas, en-
trarão em vigor a partir do dia 10 de março de 1967.

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S. A.
GASTÃO VIDIGAL (FUNDADOR)

FUNDADO EM 1938

Capital  NCr$ 16.500.000,00

Reservas  NCr$ 18.972.565,94

Lucro nSo distribuído  NCr$ 5.893,65

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

lauro Cardoso d* Almeida — Presidente

Antônio Aymoré Pereira Lima
Caio de Alcântara Machado
Edmundo da Macedo Soares e Silva
Francisco de Paula do Costa Carvalho

W
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Ac

Gastão Eduardo da Bueno
Vidigal
Gastão de Mesquita Filho
Lucas Nogueira Garcez
Márcio da Costa Bueno

Agências distribuídas nos seguinte» Estados: — São Paulo — Bahia — Ceará — Goiás — Guanabara — Mato Grosso — Minas Gerais — Pará —
¦Vv¦••','; Paraná - Pernambuco - Rio Grande do Sul - Rio de Janeiro - Santa Catarina

RESUMO DO BALANCETE EM 3 DE MARÇO DE 1967

ATIVO

NCr$
Em caixa e depositado no Banco do Brasil S.A 43.442.183,75
Depósito em dinheiro o Títulos à ordem do Banco Cen-

.... trai da República do Brasil 45.941.793,03
Empréstimos e Descontos 136.314.832,84
Agências e Correspondentes 74.167.970,94'Outros Créditos Realizáveis 12.057.923,05
Títulos e Valores Mobiliários 3.557.910,66
Imóveis e Instalações 23.497.123,42

•Resultados Pendentes 4.392.79105
Conta» de Compensação 144.058.555,91

487.431.084,65

PASSIVO

NCr$ . NCr$
Capital  16.500.000,00
Aumento de Capital —x—
Reservas  18.972.565,94 35.472.565,94

Depósitos 203.154.737,56
Títulos Redescontados 7.851.803,45
Agências e Correspondentes 80.244.251,04
Ordens de Pagamento e Outros Créditos 6.923.597,51
Resultados Pendentes 9.725.573,24
Conta de Compensação 144.058.555,91

487.431.084,65

São Paulo, 10 de março de 1967.
<a) Gastão Eduardo de Bueno Vidigal — Diretor Presidente
(a) Márcio da Costa Bueno . ' — Diretor Vice-Pre.«ident» *

(a) Oswaldo Morelli j
(a) Rubens Opict
(a) Emilio Orla
(a}_f)oão Gustavo Haenel J

}¦ DiretoresGertntes
(a) Javert Vieira da Silva

(Téc. Cont. CRC-SP 5.108)
Cadastro Geral de Contribuintes

Inscrição n.° 61.065.421

^¦prafflHALLES SEGURANÇA EM
INVESTIMENTOS

CIA. DE CRÍDITO E FINANCIAMENTO DO COMÉRCIO
Capital • fUiorval: NCr? 3.__0.B94,51.

HAIUS DE SÃO PAULO S/A
Capíl-I • Ri..r.o,: NCrJ 1.341.670,55

HALLES S/A - lnva>.lm*n.of, Credito e Finam.amenlo
Capital i Retervat: NCiS 1.173.879,36

«ue Gan<al___ Diat, 19 . Sabralaja - Tali.: 32-1189, 32-1358 • 32.7349

BOLSAS E MERCADOS
MOEDAS

DÓLAR 7.53375 e a NCr$ 7,53842. Fechou .Marco Alem. 0.6795? 0,63472
ln-ü t.rado. Lira 0,009320 0.0O435T

Pr.Tn.-_vn 9 7Í1!. Franco Suiço 0,62316 0,62797
VsUUipia  4_,l\JO MANUAL Coroa Dln. .. 0,39042 0,39394
T/pi-ir.-. . r, nnn Coroa Norueg. 0,37746 0,38091
veiiud,  í,tí\) Na abertura do mercado da Franco Franc. 0,545.15 0,54984

câmbio manual, o dólar-papel Coroa Sueca 0,52528 0,52684
LIBRA regulcu com compradores Xelim Aust. 0,104490 0,106428

NCrS 2,705 e vendedores a NCr$ Escudo Port. 0,093960 0,095839
Pnrrmva " esàn 2'720; a nbra * NCr* 7.530 e «¦ Peseta 0,045090 0,046698v_.uu_.ip_d.  /,OÚU NCrS 7,630. Fechou Inalterado. F6so Argent. nominal nominal
t- _ .. _ „on Peso Urug. 0,029970 0,038281
Vencia  _,OáU O Banco do Brasil e oj ban- US. Convênio 2,70 2,715

cos particulares' operarem às se- £ RPC 7,33975 7,38342
LIVRE gulnt.3 taxas: 

Ouro 
Fino

GB Iwrt.. 3,038 2436 3,0551228
O mercado da câmbio livre Moedas Compra Venda

abiiu, ontem calmo e inatosta- Dólar  2,70 2,715 TAXAS DO MANUAL
do. com o Banco do Brasil e cs Dólar Can.".. 2,49534 2,51191
bancos particulares comprando Libra  7,53975 7,58842 Moedas Compra Venda
o dólar a NCr$ 2,70 o rendendo Franco Belga 0,054315 0.054753 Dólar 2,705 2,720
a NCrS 2,715; a libra a NOU Florim  0,74763 0,75314 Libra 7,530 7,630

Franco Franc. 0,540 0,555
Escudo Port. 0,094 0,0955
Peserta Esp. 0.0410 0,0-1570
Ura Ita! ... 0.0043 0,04570
Franco Suiço 0,620 0,631
Peso Argent. —
Pêío Urug. ., 0.0029 0.0039
Franco Belga 0,050 0,055
Bolívar 0,585 0,597
Marco 0,675 0,688
Dólar Can. 2,480 2,520
Coroa Sueca 0,516 0.525
Coroa Dln. 0,370 0,380
Coroa Norueg. 0,370 0,380
Escudo chil. 0,370 0,375
Florim 0,740 0750
Guaranis . 0,013 0,020
Peso Boliv. 0,160 0,200
Peso Colomb. 0,100 0,140
Peso Mexlc. 0,200 0,215
Xelim austr. - 0,100 0,103
Sol peruano 0,083 0,095

•1,

O total d* titulo* vendidos
cn.-ín, íp' Pr.g&o da Manhã,
foi de 721 019 no valor de NCrS
955 642,53. No PKgfto da Tarde,
877.109, no valer d* NCrS 
268 854,30. O, mercado de ira-
çõea., negociou 5 497, no valor de
NOrj 8 463,43. Venderam sa Lc-

BOLSA DE VALORES
--as de Câmbio na ímportítacla
üe NCrS 373 400,00. Índice BV-
103,7 com alta de 1,6. No total,
íoram negociados 1 603 625 ti-
tulos no valor dc NCrS 
1 232 960,78. As maiores alias
verificadas no Pregão da Manbtl
ref_i'lam-_-e ès ações da Brasi-

Jeiras de Roupas, Dona Isabel,
Ferro Brasil-el-o, América Fabril,
Std. Nacional Pert. re Nom.,
--«rlílcando-íe ligeira baixas nas
ações do Banco do Brasil, Açts
Vilares Pref. e Ord. e Nova
América Port. c/ Ben. No Pr*-
gfio da Tand«, as maiores altas

verificaram-se nas ações das
Cias. Deodoro Industrial, Brasi»
leira de Energia Elétrica. Pau»
lista de Força' « Luz e Força •
Luz do Minas Gerais, registrou»
do-se apenas baixa nas açõei
da Cia. Antártica Paulista.

MÉDIA S/N DOS TÍTULOS PARTÍCULA RES DA BOLSA DO RIO DE JANEIRO

10-3-67
4245

9-3-67
4158

3-3-67
3955

24-2-67
3879

Março de 1966
3698

(..laborada pela Organização S. N. Ltda.)

FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS

Valor Valor Valor Valor
Data da Cota Ult. Dist. do Fundo Data da Cota tit. ir t. do Funda

NCr$ Cr$ Cr? 000 NCrí CrJ Cr? 00»

FUNDO CRESCINCO •. 9-3 0,61 10,00 março 41 209 S62 FUNDO TAMOIO  Õ-3 1,04 48,00 dez. 215 992
COND. DELTEC  8-3 0,27 22,00 dez. 4 636 812 FUNDO SBS (Si.bbá) . 1-3 0,11 8/10 1,00 dez. 183 00G
FUNDO HALLES  9-3 0,52 33,00 dez. 1810 599 pUNDO BRASIL  23-1 0,24 2,30 dez. 167 272

S SSEmcáí.. Jl. .:.. SM >™ FUNDO NORTEC  26-1 0,61 20,00 m.lo
FUNDO VERA CRUZ . 9-3 3,59 140,00 dez. 637 103 FUNDO SUL BRASIL . 28-2 1,08 17,00 dez. 33 OOS

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

A ç o e > Quant. Cot.

PREGÃO DA MANHA

B. DO BRASIL ... 6 962
IDEM 1 100
IDEM 280
IDEM .• 100

AÇÕES DF, CIAS.
DIVERSAS

A. VILARES. Pref. 3 300
A. VILARES, Ord. 1 600'
ARNO  1 100

IDEM 1 200
IDEM > 600
IDEM 8 700
IDEM 30 900
IDEM 7 400

B. DE ROUPAS ... 5 800
IDEM 7 300

C. B. U. 1 000
IDEM 3 800
IDEM 200

BRAHMA, Pret. ... 7 000
IDEM  9 400
IDEM  5 700
IDEM  15 200

BRAHMA, Old. ... 800.
IDEM  4 500
IDEM 500

D. DE SANTOS .. 23 000
IDEM  06 100
IDEM  40 900

. IDEM 600
DONA ISABEL .... 1 700

IDEM 9 900
F. BRASILEIRO .. 1 100

IDEM 8 300
IDEM 2 000

AMÉR FABRIL ... 17 300
IDEM 29 000
IDEM 29 400

SOUSA CRUZ .... 3 500
IDEM 9 700
IDEM 400
IDEM 200
IDEM 200
IDEM 2 300

5,15
5,16
5,17
5,20

1,92
1,65
0,83
0,85
0,86
0,87
0.88
0,89
0,60
0,61
0,54
0,55
0,56
2 22
2I23
2,24
2,25
2,08
2,09
2,10
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,04
0.9D
0,96
0,45
0,46
0,47
2,59
2,60
2,62
2,63
2,64
2,65

Ações Quant. Cot. Ações Quant Cot, A.iei Quant. Cot.

IDEM 200 2,66
N. AMÉR.. Port, —

C/ BONIF 3 900 • 1,00
IDEM .'...'. 500 1,01

B. MINEIRA 36 700 0,79
IDEM 16 000 0,30

SID. NAC, Port. 6 500 1,60
IDEM 9 000 1,62
IDEM 4 000 1,63
TDEM 22 900 1,64
IDEM 17 400 1,05
IDEM 600 1,68

SID. NAC, Nom. 267 1,63
IDEM 1 600 1,08

HIMB 100 0,62
IDEM 15 500 0,63

KIBON 4 000 2,55
IDEM 800. 2,50
IDEM 400 2,57

L. AMERICANAS -
O/ Dir '.. 5 80» 2,50
IDEM 3 000 2,53

L. AMERICANAS -
Ex-Dir 700 1,98
IDEM 600 1J9
IDEM 2 000 2,00

B. ESTRELA, Preí. '
C/ Dir 100 1,44

IDEM 200 
' 

1,45
IDEM 2 500 1,48

B. ESTRELA, Prof.
cx-Dir 100 1,13

IDEM 4 000 1,14
MESBLA, Pref. ... 200 0,88

IDEM 4 200 0,89
IDEM 15 000 0,90

MESBLA, Ord 5 100 0,89
IDEM 27 700 0,90

M. SANTISTA —
C. Dir 100 1,64
IDEM 2 700 1,65
IDEM 3 300 1,66

M. SANTISTA —
cx-Dir 1 000 1,08

PETROBRÁS, Pref. 39 000 3,25
IDEM 10 850 3,27
IDEM 7 103 3(30
IDEM 4 000 3,35

PETROBRÁS, Ord. 80
SAMITRI  11 300

IDEM  5 500
IDEM'  3 700

S. P. ALPARGATAS 18 600'
IDEM  7 000

V. R. DOCE, Port. 1 300
IDEM  3 700
IDEM  11 200

V. R. DOCE, Nom. 6 509
IDEM  5 342

W. MARTINS, Port. 2 900
IDEM 100
IDEM 700

W. MARTINS, Nom. 340
WILLYS, Frei. ...' 9 000
IDEM  4200

WILLYS, Ord  1 000
IDEM  13 500

DEBÊNTURES

PETR0BRÁ3 13
IDEM 1

3,00
0,92
0,93
0,94
1,00
1,01
3,67
3,63
3,70
3.67
:i,68
3,55
3,58
3,60
3,50
0,60
0,61
0,74
0,75

1,00
0,40

LETRAS
HIPOTECÁRIAS

B. E. 

TÍTULOS
DA UNIÃO

OBRIG. REAJUST.

PORTADOR, 1 ano
IDEM 
IDEM 

PORTADOR, 2 B1.03
PORTADOR. 5 anos

TÍTULOS
DOS ESTADOS

LEI 820, Plano A .
T1TS. PROGRES. .

IDEM 

1C0 0,60

400 26.03
100 26.10
10 26,20
30 23,40

300 21,50

741 0.70
10 289,00
59 290,00

PREGÃO DA TARDE

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

BANCO LINO PI-
MENTEL 20

DEOD. INDUST. .. 6 900
IDEM  21 600
IDEM  13 100
IDEM  5 900

BRAS. EN. EL. ... 44 000
IDEM 149 100
IDEM  23 000

PAUL. DE F. E LUZ 65 000
IDEM  50 .000
IDEM 234 000
IDEM  18 000

F. E LUZ DE MI-
NAS GERAIS ... 900
IDEAI  00 000
IDEM  91 000
IDEM  28 000

F. E LUZ DO PA-
RANA  5 000
IDEM  20 000

S. B. SAIÍBÁ. Pref.
—' Nom  100

CASA JOSÉ, SILVA
Ord., Port. ... 500

IDEM  900
D. F. VASCONCEL. 500
AUTO MODELO .. 500
M. FLUMINENSE 2 800
C. INDUST., Pref. 1 000

IDEM 900
S. MINEIRA ELE-

TRICIDADE  300
BRAFOR 1 000
PETROM., Port. .. 200
REF. PET. intUO

Preí 4 989
ANT. PAULISTA 2 200
CIMENTO ARATU 5 900

1.00
0,49
0,50
0,51
0,52
0,24,
0,25
0.26
0,25
0,27
0,23
0,29

0,22
0,24
0,25
0,23

0,25
0,27

1,10

1,44
1,43
1.25
1,50
0,92
0,48
0.49

3.00
1,18
0,97

1,20
1,45
1.82

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: FINCO S/A CRESA S/A

C^a£?^T.CA ^ 16" m 30W0-00 30,r. + «% 363' 4 300,00
IOA_____m_>_) ''"-••', 30% +.6% 169 700,00

IPIRANGA 20''« -l- 6C_. 172 4 4O0 0O)
30% + 8,5% .... 420 S 850,00 £« ?' 6% i..'... 203 tZfo
„_. 

'..__ ">« + 1-3% ••• 1«" 70 000,00 30r. + Bçi ...... 204 1 300,00t-i-RA £>/A •;;¦-. 
30% 4. 6% 220 100,00

lü-JTHA S/A 10«-'í, 4- flf- _?•?_! íí 700 Oil
30% +8,3076%.. 390 450,00 &í $ %% V.VV g» « $£
_~™,™t,_<_ 17,3% + 3,3% ¦• "0 50 000,00 3Q% + e% 269 1200,00COFIBRAS 

NÔVOp.IO 
30% -}- 6% 28* 3 200.00

27% + 3%  172 5 500,00
27% + 3%  203 3 000,00 13,500% -)- 3% .. 180 10 000,00 DECRED
27% + 3%  392 5 400,00 16,042% +3,5% .. 210 10 000,00

17,3% + 3,5% .. 210 5 700,00
CREDIBRÁS S. B. SABBA 

" 20% + 4% 240 5 700,00
22,5% + 4,5% .. 270 5 700,00

32% + 3%  180 103 400,00 30% + 3% .'..... 360 ..200,00 25% + 5% .. 2C0 
S 

700,00
34% + 3,5% .... 210 16 000,00 30% + 3% 390 3 100,00 27,5% + 5,5% .. 330 3700,00

¦» '

BOLSA DE NOVA IORQUE

Nova Iorque (UPI-JB) — Média de Dow-Jc___s na Bolsa de Nova lorquo

Ações Variação Ações VaxlaçSo-

30 INDUSTRIAIS  + 4,35 SO FERROVIAS  +2,49
13 CONCESSIONÁRIAS  —0.39 I 65 AÇÕES  +1,70

PREÇOS FINAIS: .* _

Nova Iorque (UPI-JB) — Preços ílnsls na BOIsa de Valores de Nova lorqu» ontem:

Am Can  50-38 Cord Pd  50 Int Tel & Tel . 89-3;8 Nat Lead  61-t;* Textron 65-3;4
Amer Std  20-117 Crown Zell ... 47-1(4 Johns Manvllle ã2-b'.8 N Y Centr ... 83 Un Carbide ... 33-ljí
Amer Smel ... 60-3|4 Curta W .... 23-lía Kennecott . ,. 37-3J8 Pac G El  35 Union Pacific 41-3,8
Armour  37-58 East Air L .... 108 Kroger  23-78 Penn H. R .... 64-118 United Aircr .. 89
Atlan RlcU ... 86-1J4 Eastman 145 )_ehman  32-0J2 Pub SEG... 34-l|2 Utd Fruit 31-7J8
Atlas Corp .... 3-7JR Electron Spc .. 29-1U Lockheed . ... 61-3J4 RCA  49-7|8 United Gas ... 66-5|8
Bendix  38 Gen _?oods .... 69 Loews Thta .. 41 Rey Tob ...... 39-3 U S Steel 44
Beth Stl ....... 35-5|8 Gen Motors ... 74-1-4 Loncstar Cem . 17-3;4 Sears  9-3,4 U S Gypsum 67-3J4
Can Pac  61-3;4 Gillette  48-l'4 Mobil Oll  44-1J2 Std O Cal .... 5S-7]2 Woolwth 21-7J8
Cl.rj.slcr  38-1Í2 Grace W R ... 50-5;8 Mont Ward ... 25 Std O Ind .... 32-3(4 ju^el 

Ine 10-1'4
Coi Gas  2T Idt Harv  38-3|4 Nat Cash R .. 88-12 Std O N J .... 61-3,8 Ark _____ Gas".'! 38* 

'

Cont Stl  30-5|8 Int Nic3_  34-3;s Nat Dist  40-3(8 Texas Gulí ... 101 Brit Pet  0-1(1

MERCADORIAS
Caíé-Kio

EstArel e inalterado foi como regulou, ontem, o m.reado de
café disponível. O tipo 7, safra 1966/67, foi mantido na base an-
terior de NCrS 4,00 por 10 quilos. Náo houve vendas « o mercado
fechou Inalterado. Embarque* 12 996. Entradas, existência e café
despachadoi para embarques, ao IBC nfio forneceu. •

Açúcar-Rio
O mercado d. açúcar íuncíonou firme e inalterado. Entradas

5 610 sacos do lutado do Rio. Saldas 10 000. Existência 37 183
sacos.
Algódío-RI-

Regulou o mercado de a.godão em rama, calmo e inalterado.
Entradas 256 fardos de SSo Paulo _ 136 de Minas no total de 393
fardos. Saldas 400. Existência 2 648 fardes.

ILEGÍVEL 3^»*&sSr*s$"
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Joriíal do Brasil, sábado, 11-3-67, 1.° Cad. — 13

Banco Central regulamenta
distribuidoras de títulos

O Biuico Central divulgou
ontem a Resolução 48 e as
Circulam 79 c 80, tratando a

/primeira da regulamentação
dns sociedades distribuidoras
de títulos, que deverão ser em-
presas comerciais e possuir pa-
rn ns Cidades de São Paulo e
Rio de Janeiro os limites mi-
nimos de capital de NCrS ...

j 25 000,00, enquanto para as de-
mais cidades esse limite mini-
mo variará entre NCrS 
15 000,00 e NCrS 5 000,00.

A Circular 79 regulamenta s
constituição de sociedades de
crédito Imobiliário, devendo as
sociedades interessadas cm

' funcionar obterem a compro-
vação do Banco Nacional da
Habitação, para posterior re-
gist-ro . no Banco Central, en-
quanto a Circular 80 determi-
na que não serão computados
para ílhs de apuração de limi-

| tes operacionais, os emprésti-
mps de agências internacionais
repassados através de bancos
privados de investimento ou
desenvolvimento.

LIMITES MÍNIMOS

i Diz a Resolução 48 que as
' Sociedades que se dedicarem ás

referidas atividades, e que te-
nham por objetivo a subscrição
de títulos para revenda, ou sua
distribuição e intermediação no.
mercado, deverão ser empresas
comerciais, sob a íorma de so-
ciedade anônima, de ações t-.t-

. clusivamente nominativas, ou
sociedades por cotas de res-
ponsabilidade limitada, sujei-

/ tas em ambos os casos aos se-
guintes limites mínimos de ca-
pitai: ai para as Cidades de
Sâo Paulo e Rio de Janeiro.
NCrS 25 000.00; b) para as Ci-
dades de Porto Alegre, Belo
Horizonte e Curitiba, NCvS
15 000,00; O para as demais
Capitais dos Estados e cidades
com mais de 300 000 habitan-
tes (segundo o último receu-

V seamento), NCrS 10 000,00; d)
para outras cidades, NCrS ....
5 000,00.

As firmas individuais — se-
gundo a resolução — somente
poderão exercitar as atividades
por ordem e conta de uma

i ünica instituição financeira
ou de sociedade que tenha por
objeto a subscrição de títulos
para revenda em sua distribui-
çáo e intermediação no mer-
cado. Ta,is firmas, quando te-
nham por objetivo a subscri-
çao de títulos para revenda ou
sua distribuição no mercado.

.' ficam obrigadas aos mesmos
limites mínimos de capital cs-
tabelecidos no regulamento e
dispensadas dessa obrigação
as que tenham por objeto
apenas a intermediação na
distribuição,

I As sociedades e firmas in-
dividuais que tenham por ob-
jeto a subscrição de títulos pa-
ra revenda ou sua. distribuição
e intermedin,çiio no mercado
dependerão de prévia autori-
zação do Banco Central para:
1) funcionamento; 21 trans-

( formação ou fechamento de
sedes ou dependências: 3j
transformação, fusão ou incor-
poração; 4) alteração dos esta-
tutos sociais, inclusive aumen-
to de capital; 5) encerramento
de atividades de dependências

, ou da sede. As sociedades e
firmas individuais que tenham
por objeto apenas a, intermé-
diação na distribuição de tí-
tulos e valores mobiliários no
mercado dependerão, para o

início de suas atividades, de
prévio registro no Banco
Central.

/ Os administradores, conse-
lheiros e titulares das referi-
das sociedades e firmas indi-
viduais, estão sujeitos de acôr-
do com a Resolução 48 à. mes-
nia disciplina que rege a pos-
se e o exsrcicio de tais car-
gas em instituições íinancei-
ras. Além disso, a partir de 1

1 ds janeiro de 1968, ás pessoas
íisicas que não contarem, ii
data da publicação desta. Reso-
lução, no mínimo 2 (dois) anos
de atividade ligada no merca-
do de capitais, não poderão
ser diretores, administradores,

, titulares ou vendedores de tais
1 sociedades ou íirtaias indivi-

duais, ou representá-las junto
ao público, a menos que sejam
eproyadas, pelo Banco Central,
em exame de matérias con-
cernentes a títulos e valores
mobiliários e respectiva legis-

,. 'lação 
e regulamentação.

: INSTALAÇÃO .'

A autorização para a insta-
ilação de dependências deter-'minará valores adicionais de
; capital, fixados em função da

praça pretendida, na razão de'74/5 (quatro quintos) dos in-
i dicados na regulamentação.

( , As sociedades e as firmas in-
Vdividuais em causa fornece-
•rão ao Banco Central relação
de seus representantes ou ven-

Jdedores, quallficando-os e in-
; dicando seus endereços; além
;.disSò; d e ver ã o comunicar,
¦ mensalmente, qualquer altera-
; ção ocorrida no quadro, escia-

'irecèndo obrigatoriamente,o¦' motivo dos afastamentos. As'¦ sociedades referidas acima es-
.'tão obrigadas a: a) levantar

! balancetes mensais e remeter' no Banco Central, até 15 dlns,
; após, cópia autenticada dosei-
: tados documentos; b) publicar

I j balanços gerais, demonstrações
da conta de lucros e perdas e

jos relatórios da Diretoria; c)
; remeter ao Banco Central, até

30 de julho de cada ano, có-
pias autenticadas dos elemen-

j 
'¦ 

tos da alínea antecedente con-
cernentes ao primeiro semes-; tre e, até noventa (90) dias

• após o encerramento do exer-
. cicio social, cópias autenticadas

dos pertinentes ao exercício
, encerrado, estes certificados por< . auditor independente registra-

! do no Banco Central.
As empresas referidas na re-

gulamentação terão suas ati-
vidades obrigatoriamente fis-
calizadas pelas sociedades a
que estejam vinculadas, ca-
bendo a estas últimas infor-

mar ao Banco Central as Ir-
regularidades apuradas, nssu-
mindo automaticamente, so
não o fizerem, a responsabl-
lidade pelas ocorrências. Res-
salvando o disposto no regu-
lamento, as sociedades referi-
das terão por objetivo exclu-
sivaroente: 1) comprar e ven-
der títulos e valores mobilia-
rios, por conta própria ou da
terceiros, desde que registra-
dos no Banco Central, ou emi-
tidos com a coobrigação de
instituição financeira; 2) par-
ticipar de distribuição em lan-
çamentos efetuados, por em-
presas autorizadas a operar
em subscrição, garantia de
subscrição ou compra para re-
venda de títulos e valores mo-
biliários registrados no Banco
Central.

As sociedades sediadas em
municípios de menos de ...'.
lõOOOO (cento e cinqüenta
mil) habitantes, e sem depen-
dências poderão, desde que
contabilizem sc p a-radamente
a.s operações de que trata esta
-Resolução, exercer as suas at:-
vidades cumulativas com ou-
tras, salvo se proibidas pelo
Banco Central em critérios
genéricos, nacionais ou reglo-
nais. As firmas individuais re-
feridas na reg u 1 a mentação,
respeitados, quando couberem,
os limites diferenciais de capi-
tal e sempre atendida a viucu-
lação necessária a uma única
instituição financeira ou so-
ciedade. poderão comprar e
vender títulos e valores mob!-
liados, por ordem das insti-
tuiçõès financeiras ou socie-
dades a que estejam vincula-
das.

As sociedades lue tenham
vinculação com firmas indivi-
duais deverão remeter ao
Banco Central cópia dos res-
peotivbs contratos. As ordens
de compra e venda, executa-
das pelas sociedades referidas,
.serão: a) registradas em íor-
mulário próprio imedialamen-
te após o seu recebimento, pa-
ra fins de controle cronológico
e perfeita identificação d a s
operações realizadas; b) con-
serradas, tenham sido cumpri-
das ou não, pelo prazo mini-
mo de um (1) ano, entendido
que as canceladas por iniciati-
va do crdename ou por erro ¦
material de elaboração não se-
rão destruídas, ma.s inutiliza-
das e igualmente arquivadas.
O Banco Central determinará
á susinção dns operações de
sociedades ou firmas indivi-
duais que realizem: li compra
é Venda fora, da Bolsa de Va-
lõres, mesmo nos casas pèrmi-
tidos 'em lei ou regulamentos,
de ações admitidas á cotação,
sem que seja. fornecido ao
cliente por escrito. a preço
médio que a. ação atingiu no
último pregão da Bolsa, de Va-
lõres onde seja mais negocia-
da, ou a cotação e respectiva
data informadas ao cliente; 2)
venda de ações sem os capões
referentes a benefícios já dis-
tòbuidos salvo se, por escrito,
justificado ao cliente; 3) com-
pra de ações com benefícios
vencidos, salvo prévia declara-
ração escrita do cliente de que
nesses termos a realizou cacei-
ta. As sociedades — diz a re-
gulamentação — manterão ar-
quivadas, à disposição do Ban-
co Central, cópias das declara-
ções referidas no item acima
referido.

fi vedado às sociedades e
firmas individuais compreen-
didas nesta Resolução, às
quais se aplica, no que couber,
o Capítulo, da Resolução n.°
39, do. Banco Central; a) dis-
tribuir títulos ou valores mo-
biliários de sociedades privadas
não registradas no Bnnco Cen-
tral ou cuja venda tenha sido
suspensa ou proibida por és-
te órgão; b) divulgar informa-

. ções falsas, manifestamente
tendenciosas ou imprecisas, a
fim de incrementar a venda
ou influir no curso dos titu-
los e valores mobiliários; c)
consorciar-se com a finalidade
de influir' uo curso de títulos
ou valores mobiliários, provo-
cando alta ou baixa de seu
preço de maneira artificial; d)
praticar manipulação ou frau-
de destinada a criar condições
artificiais de • demanda, oferta
ou preço de títulos ou valores
mobiliários negociados em Bôl-
sa de Valores ou distribuídos
no mercado de capitais; e) uti-
lizar práticas comerciais não
equitativas.

Ás sociedades distribuidoras
aplicar-se-ão as disposições
contidas nos itens 59 e 60* da
Resolução n, 39, de,20.10.66.
Será de cento e vinte (120)
dins, a contar'da publicação
desta Resolução, o prazo para
que as empresas que já se de-
dicam ò, compra e venda de
títulos e valores mobiliários,
por conta própria ou de ter-
ceiros, promovam sua adapta-
ção aos termos desta Resolu-
ção. As sociedades de Crédito,
Financiamento e Investimen-
to, já autorizadas a funcionar,
poderão trnnsformar-se nas
sociedades objeto desta Reso-
lução e obter registro perante
este Banco, obedecidas a.s pre-
sentes disposições. O Banco
Central poderá recusar, sus-
pender ou cancelar o registro
das sociedades distribuidoras
que não atenderem às dispo-
sições legais e regulamentares
que lhes forem aplicáveis, as-
segurando à infratora prazo
não inferior a trinta (30) dias
para o exercício de seu direi-
to de defesa.

SOCIEDADES. IMOBILIÁRIAS

O limite para autorização
de carta-patente às Sociedades
de Crédito Imobiliário, tíivul-
gado pelo Comunicado n.° 2,
de 9-12-66, da Gerência de
Mercado de Capitais, é amplia-
do: de 2 para 3, na 3.° Região,
rie 3 para 4. na 5." Região, de
C para 10, na 6." Região, de 10
para 17, na 7.» Região, e de 4
para 6, na 8." Região. Consi-
derando que a presente amplia-
ção visa, preclpuamente, a

atender áreas ainda deficiente-
(mente assistidas, a circular de-
termina que as novas autoriza-
ções importarão na observâ-n-
cia, peles Interessados, do se-
guinte critério de localização:
na 3.a Região: secie em Per-
n.i.miiiieo o agência dtiitro da
própria região! na ô." Região:
sede em Vitória e agência den-
tro da própria região; na ti.a
Região: Sede na Guanabara e
agência no Estado do R-io de
Janeiro; lia 7.a Região: seis
focledades localizadas em São
Paulo e uma em Mato Grossa,
tôdas ccm a exigência de pos-
stiir agência dentro da. respec-
tiva. área; e na 8.a Região: uma
sociedude sediada no Paraná e
outra em Santa Catarina, anv-
bas devendo possuir agência
dentro da própria região.

A distribuição das agências,
será'feita por livre escolha dns
sociedudes interessadas, den-
tre as praças eleitas pelo Ban-
ca Nacional da Habitação no
âmbito das respectivas regiões,
obedecido o critório de priori-
dade fixado pelo Banco Cen-
tral.

PROVA DE CAPACIDADE

Em virtude do caráter espe-
cializado de que _e reveste o
crédito imobiliário, deverão as
sociedades postulantes c o m-
provar capacidade técnica, e
experiência dos seus dirigen-
tes no ramo imobiliário que os
capacite à gestão dêste tipo de
instituição financeira. A com-
provação será feita perante o
Banco Nacional da Habitação,
que expedirá certificado vali-
do unicamente para instruir o
pedido de autorização íormu-
lado a. este Banco, nas termos
da presente Circular, vedada
qualquer menção no referido
documento, para quaisquer
fins.

As autorizações serão conce-
didas. dentro do número dc
vagas àquelas Sociedades que,

. preenchidas ns condições aci-
ma- especificadas e atendidas
tôdas as demais disposições re-
gulamentares atinentes à ma-
teria, possuam maior capital
registrado, ou que façam maior
proposta de fixação de capital,
comprovado pelo recibo de
caução e estabelecidas, para
tal aferição, as importâncias
mínimas de: NCrS 400 000,00
(quatrocentos mil cruzeiros nò-
vos ou quatrocentos milhões
de .cruzeiros antigos) ..para. a.
3.» Região; NCrS 700 000,00 (se-
tecentos mil cruzeiros novas
ou setecentos milhões de cru-
zeiros antigos) para ns 5.*- o
8.* Regiões; NCrS 1000 000.00
(um milhão de cruzeiros no-
ves ou um milhão de cruzeiras
antigos) parn as 6." c 7.* Re-
filões.

Governo formaliza compra
de 12 navios da Polônia
em negociação sob sigilo

O Brasil deverá importar tia Polônia 12 navios, no
valor de US$ 50 milhões (NCrS 135 milhões ou 135 bilhões
de cruzeiros antigos), segundo protocolo assinado ontem
no Itamarati, em cerimônia sigilosa, numa operação pela
qual o Governo polonês "a nada se obriga, senão a utili-
zar eventuais saldos cambiais nas compras de caie brasi-
loiro".

Informações prestadas a antigos pelo Sr. Leônidas
Castelo da Costa, do Lóide e da Costeira, indicam que o
convênio agora assinado é o primeiro de uma série de
itens, "entre os quais novas importações de navios, sem
compromissos expressos de compensação por parte da Po-
iôniá, e que formam o ponto mais controvertido na tran-
sação em face da ociosidade da indústria de construção
naval do Brasil". ...

Operação-Alívio substitui
JL

Plano Impacto na economia

MANOBRA

Salientou-se que a informa-
ção Inicial de que à Polônia e
o Brasil contratariam uma par-
te de exportações-importações,
com base em produtos indus-
trlalízados c íiiatérias-prlmás,
sobretudo café, náo correspon-
dia. aos entendimentos verda-
deiros entre a. missão brasilei-
ra que recentemente visitou a
Polônia e as autoridades da-
quela Nação.

Acrescentou-se que a pressa
com que estilo sendo ultima-
das as negociações, às vésperas •
de uma .mudança de Governo,
é explicada como manobra pa-
rn forçar o novo Governo a
incluir a Importação de navios
no quadro de ampliação do co-
mércio brasileiro com o Leste
europeu, um dos objetos da
administração Cosia e Silva.

PORMENORES

A perda direta, oca-sionatia
pela transação ora finalizada,
considerando-se apenas 10 na-
vios e não os 12 contratados,

além dos que o serão pava a
Cia.- Vale do Rio Doce, entre
hoje e amanhã, foi calculada
pelo Sindicato da Indústria de
Construção Naval.

Em memorial entregue ao
Píèllidente Castelo Branco, há
cerca de seis meses, advertiam
os construtores navais que o
Brasil alienaria, a despeito de
possuir uma das Indústrias
mais avançadas no seio", nada
menos de 12 milhões de ho-
mehs-hora diretos, ¦transferidos
em termos de trabalho para o
exterior; 50 toneladas de lami-
nados de aço; üüO toneladas de
fundidos e forjados; 2 mil to-
neladas de tubos de aço 1 200
motores elétricos; 350 quilôme-
tros de cabos elétricos; 100 qui-
lometros de cubas de aço e ma-
nilhas; 050 mil quilos de tintas;
450 bombas de água, de óleo,
etc.; (10 motores diesel, repre-
sento-mio íórçn de 180 mil HP;
12 complexos inteiros de rádio-
estações: mobiliário, equipa-
mento de cozinha, banheiro, la-
vnnderia. roupa de cama o me-
sa. instalações de restaurantes
e bares, ete., para 600 pessoas.

A Operãçâo-Allvlo deverá substituir, pelo
menos na área econômica, o já íameso Piano
impacto, segundo informou ontem o futuro Mi-
nistro da fazenda, Sr. iDelfim Neto, a tim gru-
po de empresários da ADECIF, aos quais inmn-
ciou ainda que na sua gestão dará grande im-
pcrtáncia a medidas que visem à capitalização
da.s empresas priva:1 as.

Mesmo sem o Sr. Delfim Neto ter Adianta-
do maiores detalhes sobre a Operação, os em-
presáxios saíram muito satisfeitos do encontro,
pois acreditem que as primeiras decisões do
uôyo Ministro sejam tomadas no sentido de ali-
vier d tensão existente em vários setores econô-
nucas do País, principalmente na área de cré-
dito.

ATE NiDI MENTO

Os Srs. José Luís Moreira de Sousa, Presi-
dente da ADECIF, Belkü Cunha, Pedro Leitão
da Cunha, ,)oão Saavedra e Estêvão Lanthcs,
quo almoçaram ontem com o Sir. Delfim Neto, es-
claneçeram te-rem ficado multo satisfeitos com
o encontro, uma vez que o futuro Ministro da
.Fazenda parece ter a intenção de atender a vá-
rias da.s rcivind[cações e sugestões feitas, vi-
eandd dar o maior apoio possível a todas os
ativiciacies prod u toras.

Os empresários que ontem estiveram com
o Sr. Delfim Neto são os autores dc um tra-
balho recentemente apresentado no Marechal
Costa e Silva, no qual era analisado o mercado
financeiro nacional e foram apresentadas divsr-
sas sugestões de medidas que poderúam .ser apli-
cadfis na área c «.través tias quais, na sua opi-

Indústrias consideram
perigosa a transação

Os industriais cariocas con-
sideram a transação que os
órgãos federais acertaram com
n. Polônia, trocando navios da-
quele pais com o nosso caíé,"perigosa até para a segurança
nacional, ao lado dos grandes
prejuízos que acarretará a todo
o parque fabril porque os gran-
des estaleiros nacionais, situa-
dos no Rio e no Estado do Rio,
sofrerão "tremendo impacto
com a redução >de suas ativi-
dades".

As diretoria* do Centro
Industrial e Federação das In-
dúsiria.s do Estado da Guana-
bara. em reunião com o seu
Presidente. Sr. Mário Leão Lu-
dolf aprovaram conclusões de
um estudo realizado pelo De-

pa rtamento Eco nômico das
duas entidades, condenando a
importação de navios poloneses
concluída pelo Governo.

REPUDIO

No encontro íicou decidido
que a FIEGA-CIRJ encami-
nharão, nas próximas horas, o
seu pronunciamento definitivo
de repúdio a "essa negociação"
a Confederação Nacional da
Indústria, com pedido de cs-
pecial atenção da parte do seu
Presidente, General Edmundo
de Macedo Soares e Silva, que
na próxima semana assumirá
o cargo de Ministro da Indús-
tria e do Comércio do Governo
Costa * Silva,

Comércio mineiro quer ação
comum com Magalhães Pinto
para intercâmbio exterior

CIRCULAR 80 •

É a seguinte, na integra, a
Circular 80:

Aos Bancos Privados de In-
vestimento ou de Desenvolvi-
mento.

O Banco Central do Brasil,
tendo em vista deliberação do
Conselho Monetário Nncional,
em sessão dé 9-3-07, comuni-
ca que os empréstimos de
agências internacionais, repus-
sados através de bancos pri-
vados dc investimento ou de
desenvolvimento, não serão
computados para fins de apu-
ração dos limites previstos na
nlínea / do item XXXIX, da
Resolução n.° 18, de 18-2-6G,
desde que o risco de câmbio
não fique a cargo do Banco,
ma.s sim do mutuário íinal.

Brasil vai
ter trigo da
Austrália

O Brasil e a Austrália assi-
nnram ontem, em Camberra,
um acordo mediante o qual o
Governo brasileiro se compro-
mete a comprar cem mil tone-
ladas métricas de trigo austra-
liano, que serão embarcadas
no primeiro semestre dêste
ano.

Sendo o primeiro acordo no
gênero assinado entre as duas
nações, por seu intermédio os
dois Governos esperam au-
mentar o volume das relações
comerciais brásileiro-australla-
nns, além de representar uma
diversificação das fontes supri-
dorns do país.

Notas de
NCr$ 0,50 são
recolhidas

São Paulo (Sucursal) —
Por faltar o segundo "I" na
palavra ministro, na ex-
pressão ministro da fazen-
da, o Banco Central está re-
colhendo, em São Paulo, as
cédulas de cinqüenta cru-
zeiros antigos recarimbadas,
para NCr$ 0,50 (cinqüenta
centavos). O erro foi de re-
visão, ficando a frase como"minstro da fazenda".

.Seio Horizonte (Sucursal) — A Associação Comercial
de Minas vai entregar hoje um memorial ao futuro Mi-
nistro das Relações Exteriores, Deputado Magalhães Pin-
to e ao Governador Israel Pinheiro, pedindo a inclusão
de Minas no roteiro de tôdas as missões econômicas es-
trangeiras que vierem ao Brasil, a participação de minei-
ros nas delegações que forem ao exterior e uma efetiva
propaganda sobre as condições do Estado em exportar e
receber novos invstimentos.

Em seu memorial, sugerido pelo Diretor Mário Rolas,
a Associação Comercial de Minas, mostrará as condições
que têm os mineiros em conseguir o mercado interno com
uma pauta de exportação das mais diversas e as atrações
que o Estado oferece para canalizar novos investimentos
de grupos internacionais, mesmo em grandes empreendi-
mentos, como já ocorreu com Usiminas, Mannesmann e
Belgo Mineira.

FACILIDADES

O Sr. Mário Rolas justificou
, a redação do memorial e o
inicio da campanha de parti-
cipação de Minas Gerais no
mercado de exportação e no
esquema do atração de novos
investimentos, apresentando
dados comparativos para pro-
var que o Estado tem ampla
condição de desencadear esse
plano pelo que pode oferecer,
não só com relação às disponi-
bilidades de matérias-primas,
mão-de-obra, energia, e meios
de comunicação, mas também,
pela primeira vez, uma repre-
sentação autêntica na área in-
temacional, através do ex-Go-
vernador Magalhães Pinto.

Solicitação
de Johnson
agita Bolsa

Nova Iorque (UPI-JB) — A
solicitação do Presidente John-
son ao Congresso norte-ameri-
cano de que seja revigorado o
crédito fiscal de sete por cen-
to para o desenvolvimento de
empresas provocou a sessão
mais movbnentada da Bolsa
desde a queda do mercado em
1929, porque os investidores e
as próprios, íirmas viram a
hora de comprar.

O volume de transações no
mercado cm ascensão íoi de
quase 15 milhões, apenas so-
brepujado pelas 16 100 800
ações que trocaram dc mão no

. crack de 29 de outubro de 1929.
A rapidez com que se faziam

«s transações deixou ontem a
marcação em dificuldades que
ge traduziam em atrasos de até
35 minutos.

Um dos aspectos desta.cados
no memorial da Associação
Comercial de Minas será a
preparação que as classes pro-
dutoras do Estado e o Govêr-
no vêm fazendo para esta par-
ticipa.çno no mercado interno,
depois de já terem conseguido,
em campanhas consecutivas,
melhorias de portos, aberturas
de alfândegas, transportes efi-
cientes de baixo preço, simpli-
íicação do contexto burocráti-
co nns cxportnções, criação de
grupos de investimentos e pre-
paro psicológico dos empresa-
rios para grandes investimen-
tos e empreendimentos.

nião. poderiam ser resolvidas alguns dos prin-
cipaís problemas que afligem o mercado.

Empresários bancários condenaram ontem
mais uma vez o Decreto-Lei n. 2li<> que conr
cede um prazo de mais 30 dias às empresas que
tenham lançado títulos no chamado mercado
paralelo, pois, no seu entender, o atual Governo
deveria Combater éste mercado com medidas
decisivas e definitivas a respeito do problema.

A Interpretação dada ao decreto pelos em-
presárlos é de que a medida permite que con-
tinue a colocação pelas empresas que o desc-
Jarem, de novos títulos, com a redução gràdfai»
tiva do total dos papéis em circulação, desde
que, dentro dos 30 dias marcados, o solicitem ao
Banco Central, com a idicação do valor totaí
des títulos e a proiíosui da sua liquidação den-
tro do prazo máximo de 30 dias.

MINIMIZANDO EFEITOS

Tanto os empresários da área bancária
como os da financeira, acreditam que u. ação
do Governo tem sido a de minimizar os efeitos
das Leis nos. 4Õ85 e 4 728, permitindo com isso
o crescimento do mercado paralelo, pois as dun.s
leis são bastantes severas e poderiam produzir
resultados concretos.

RESULTADOS CONCRETOS

Neste sentido", e na opinião das mesmas íon-
tes, o Decreto 23G suaviza as duas leis citados,
permitindo que as empresas continuem tendo
em circulação títulos «unbiáxlos de sua respon-
sabilidr.de no mercado paralelo.

Govè,mo assina com /manca
mio de US$ 100 milhões

Convênio no valor de USS 100 milhões,
correspondentes a NCrS 270 000 000,00 (du-
zentos e .setenta bilhões de cruzeiros anti-
gos), será assinado hoje, no Palácio das La-
ranjeiras entre o Governo brasileiro e a
Aliança para o Progresso, dentro do progra-
ma de ajuda para estabilização e desenvol-
vimento nacional.

O acordo, que será o quarto do plano
iniciado em 1964, faz totalizar as aplica-
ções da Aliança nesse programa em USS 4õO
milhões, ou sejam, _NCr$ 121 500 000,001 cen.
Io e vinte e üm bilhões e quinhentos mil
cruzeiros antigos).

BALANÇO

O Coordenador da Comissão da Aliança
para o Progresso, Ministro Francisco de As-
sis Grieco, fêz, ontem, um balanço das ati-
vidades da COCAP, analisando todos os as-
pectos da Aliança para o Progresso desde a
sua criação, quando lembrou que ela tinha
o caráter de operação conjunta para finan-
ciar, em dez anos, cerca de USS 20 milhões,
dos quais 10 milhões provenientes de recur-
sos governamentais e o restante de orga-
nismqs diferentes de caráter mulülatral.

— Destinava-se a Aliança — disse —
a criar um desenvolvimento continuo, numa
média de crescimento do produto nacio-
nal de 2,5% ao ano per capita, visando,
principalmente, programas de ordem so-
ciai, educacional, de saúde e habitção. e
cogitando-se. ainda, de problemas de in-
fra-estrutura.

EMPRÉSTIMOS

Depois de acentuar que não poderia
recordar o total exato de contratos até
agora realizados pelo COCAP, o Ministro

Francisco de Assis Grieco disse que "eles

ultrapassam uma centena, atingindo, prã,-
ticamente, tôdas as atividades do desen,-
volvimento brasileiro. A APP está íinanj-
ciando, atualmente, empresas dc energia
elétrica, grandes estradas, programas
agrícolas, de habitação e .saúde, entre cjs
quais se destacam a campanha da mala-
ria e das endemias rurais, que já recebe}:-
ras vultosas verbas".

— Muito se tem auxiliado o programai,
de equipamento hospitalar — frisou -r-
com a cooperação do Governo alemão,
através do Banco de Crédito para Rceons-
trução. Esse representa um esíôrço excep-
cional, que já canalizou mais de USS 2 bí-
lhôes, sendo que, depois da Revolução, os
empréstimos ultrapassaram USS 1 500 mí-
Ihões.

MECANISMO

O mecanismo de empréstimo adotado
pela Aliança, segundo o Ministro Francisco
de Assis Grieco, de forma geral, é feito eái
40 anos, com carência de 10, a juros de
1,5% durante a carência e 2,5% na fase de
amortização.

Revelou o Coordenador do COCAP que,
até bem pouco tempo, não havia idéia dja
necessidade de apresentar projetos para
se candidatar a financiamentos externou,
nem uma máquina capaz de prepará-los.
Ma.s. atualmente, "graças às diretrizes eje
renovação que a APP trouxe à mentali-
dade para obtenção de créditos interna-
cionais, no Brasil mudou-se cornpletamen-
te de atitude, acabando-se com a época do
me dá um dinheiro aí. A obrigatoriedade
de projetos transformou aquela mentali-
dade e agora todos os mutuários preparam
seus programas. i

Empresários do Centro-Sul
vetam aumento da alíquota

Curitiba (Do Correspondente) — Os delega-
dos de 28 empresas da região Centro-Sul do
País, representando todos os setores da ativi-
dade econômica, firmaram ontem em Curitiba
documento entregue aos Secretários da Fazen-
da no qual registram a sua formal oposição a
qualquer majoração da alíquota do Imposto Sõ-
bre Circulação de Mercadorias.

Em justificativa desenvolvida em quatro
itens, afirmam os empresários que a razão pri-
meira de sua decisão se baseia no fato de que
as previsões demonstram que a alíquota fixa-
da deverá manter a receita pública real em ni-
veis superiores aos do antigo Imposto de Vendas
e Consignações.

OUTRA RAZOES

Assinalam ainda:
— Náo houve ainda tempo para uma con-

clusão definitiva sóbre o comportamento da
arrecadação, principalmente porque as flutua-
ções das receitas nos meses de janeiro fc íeve-
reiro dêste ano sofreram a influência de fa-
tòrés acidentais, retlrando-lhes a vitalidade pa-
ra base de previsões relativas à sua conduta
no restante exercício.

Antes de qualquer pretensão de aumen-
Io devem os fiscais estaduais promover aper-
íciçoamento das máquinas arrecadadoras.

Qualquer modificação que náo devera
ocorrer antes do més de julho exigirá a bem
do interesse público uma análise profunda e
acurada, na certeza de que se concluirá pela
evidência da possibilidade de redução da ali-
quota.
OUTRA CONDENAÇÃO

São T-aulo (Sucursal) — O Presidente da
Federação e do Centro das Indústrias do Es-
tndo de Sâo Paulo — FIESP e CIESP — Sr-
Teobaldo de Nigris, em telegrama enviado ao
Presidente da Federação das Indústrias do Pa-
raná, manifestou-se contra a majoração da
alíquota do Imposto sóbre Circulação de Merca-
doria, em qualquer uma das unidades da Fe-
deração.

O Presidente da FIES — CIESP afirmou
aliida, em reunião plenária de suas diretorias,
que manteve "um longo entendimento" com
o ex-Secretário da Fazenda de São Paulo, Sr.
Delfim Neto, que deixou essa função para as-
sumir, dentro de alguns dias, o Ministério da
Fazenda, principalmente sobre o ICM.

EXCURSÃO ECONÔMICA
Participe da mais econômica excursão do ano, orga-

nizada pela A.B.T. — Agência Brasileira de Turismo — com
o patrocínio da Câmara de Comércio Italiana visitando a
famosa

FEIRA DE MILÃO

de 14 a 25 de abril

e conhecendo a mais importante manifestação da indústria
mundial.

Saída, com reserva garantida, no dia 12 de abril de
1967, pelo jato DC-8, da Alitalia.

Pagamento par-ce-la-dol
Informações, prospectos e inscrições na

A. B. T.
Agência Brasileira de Turismo

NO RIO:
Av. Presidente Vargas, 435, grupo 2006/7 — Fones: 

'¦

23-0694, 43-6387 e 23-9657.
/

EM SÃO PAULO:

Rua Xavier de Toledo, 87, Salas 306/310 — Fones:!
35-5431 e 34-9018. (P |

BANCO BAHIANO DA PRODUÇÃO S.A.
- incentivando negócios desde 1913 -

RUA DEBRET N.° 1
Rio—-Salvador— SSo Paulo I

CENTRAL DO BRASIL
uie» nova cmptèu da tia.itpottti ism t_*. «nc* ile tr4dí;«o

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A
ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL

Assistência Centrai de Engenharia

A Estrada de Ferro Central do Brasil, por sua Gerência Regional do
Rio de Janeiro, faz ssber que se acha à disposição dos interessados, na
sala 530 - 5." andar do Edifício da Eslat,3o D. Pedro II, nesta Capital, a

partir do dia 13 do corrente mès, das 14 ás 16 lioras, o edital de co~
corrência n.° 05/ 67-EFCB; GRT-1, referente à construção da nova eslavo
de Campo Grande, situada no km 41 — 621 o que serií realizada no dis
29 de março do corrente ano. i (?•
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iTransporte Rio—-Niterói vai
^melhorar com a volta de
lí§ Rosa " e "Martim Afonso

J
«
jj Niterói (Sucursal) — A Superintendência do Transpor-
•te da Baia da Guanabara informou ontem que, com o re-
íjòrno ao tráfego quarta-feira próxima, da lancha Martim
fAfonso, e sexta-feira da Santa Rosa, será quase normal a
^movimentação de passageiros entre Rio e Niterói, que há
várias semanas se encontra prejudicada.

j-*" A situação se agravou quinta-feira pela manhã, quando
ík lancha Icarai apresentou um vazamento de óleo no leme
Si teve de ser retirada do tráfego, só retornando ao serviço

__fi_taxde.,.-e_pOT-te.-aJ.ancha. Haipu rebentado uma camisa de
'Cilindro, que a retirou do tráf_g.o~até a- manhã de ontem.
Quitas pessoas perderam a hora de entrada em "escritórios.

Ce repartições, com os conseqüentes e inevitáveis protestos.
As lanchas Piraiba, Jurujiiba
e Gragoatà, do STBG, e os
Waldas, de mma empresa parti-
cular, — que em Niterói atra-
cam na Ponta da Areia —
prosseguem regularmente ino
transporte de automóveis, ca-
aninhões e cargas.

Duas comissões de passagei-
a-os irritados com a irregulari-
dade que ora se observa no
tráfego Rio—Niterói, 'estiveram
ontem na redação da Sucursal
do JB, para protestar contra
a situação, "mesmo porque não
é a primeira vez que isso acon-
tece. Não obstante, todo mundo
sa-1>e que os preços das passa-
gens em breve serão aumenta-
dos, sem que o serviço me-
lhore".

Fazem um apelo à Marinha
para que ponha no transporte
de passageiros entre Rio e Ni-
teról os avisos que tão bons
serviços já prestaram aos ml-
lha.es de passageiros que obri-
gatòriamente cruzam a Gua-
nabara.

•¦AUSÊNCIA
5_j
5 Apesar das duas lanchas que
«retornarão ao tráfego na pró-
jBdma semana, o transporte de
.^passageiros Rio—Niterói conti-
«filiará, prejudicado pela ausên-
feia de duas outras — a Paque-"<iâ e a Maracanã. —, a primei-
Sai cm mudança de seu eixo
principal e a segunda em pro-¦acesso de revisão total, depois

;{tfie 15 anos de serviço. Ambas
jjjiiiida não têm data certa para
í.volta ao tráfes.o.
g O transporte de passageiros
.".fntre Rio e Niterói continua-
;rá sendo feito com três lanchas
.grandes — Visconde ãe Morais,
ZJcaraí e Vital Brasil — e duas
upequenas — Itaipu e Neves —,
Kité que a situação se normali-
lie. As três primeiras têm ca-'jpacidade para 2 500 passagei-
yos, em pé e sentados, e as ou-
íjt-ras 1500 cada, nas mesmas''ébndições

irfCARGA NORMAL
*
1 Já com as lanchas de car-
Liga, o tráfego continua normal.

eaHnanKsn_,_HHnEBBBEaKEEnnnennBnnsEaHn!M«niiJ_j

| ARTE & DECORAÇÃO |
.3B0Bsann£HJEHHEa0BHKaBannBnnnHH"aK«*HHBaHB.

_©

^¦-iaBBiaaDiti-íBBHnBiiaaBHBHanHBMgiMaBnBHUHBS1 D É C O R í•-'¦
¦m
mn
mmw
fl
s
v
B

¦JJ
n
18

CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

LÃ ESPECIAL - TAPETLON
a Rua Toneleros, 356 — Tel.: 37-5917 — Guanabara
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ELOISA LACE

Consulta de Decora;.o (em sua casa):  NCr$ 25,00
Curso de Decoração, completo (também à noite): NCr$ 50,00

INSCRIÇÕES ABERTAS - Tol.: 47-2945

STUDIO DE DECORAÇÃO DE INTERIORES

R. Sousa Lima, 363 - C/03 - Tel. 47-2945
(p a
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ALERIA DE 3
ARTE MODERNA) £

REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS

Artigos de Mário Barala, Flávio de Aquino, J. R.
Teixeira Leite, Clarival Valladares, Sérgio Ferro,
Frederico Morais, Antônio Bento, Marc Be.kowitz

e Mário Pedrosa.
NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS
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Rockefeller
veio reunir
o seu Banco

O Presidente do Chaae Ma-
nhattnn Bank, Sr. David Ro-
eteíeller, chegou ontem ao Rio,
onde presidiríl. na segunda-íei-
ra, a reunião do Conselho Con-
sultlvq Internacional daquela
organizaçüo bancária, o que
pela primeira vez acontecera
íora dos Estados Unidos.

O encontro se realiza no Rio
por iniciativa do Presidente da
ICOMI, Sr. Aujusto "Trajano
de Azevedo, que representara¦o BrasU;-Etn_companlüa__lo_Sr..
Rockefeller velo também o Pre-
sidente da Royal Dutch Shell,
Sr. John Loundon, que tam-
bém participara da reunião.
DESENVOLVIMENTO

No encontro serão examina-
das as perspectivas de desen-
volvimento da América Latina
no que diz respeito a novos
investimentos e maior em-
prego da tecnologia. Estarão
na reunião cerca de 20 lideres
da indústria e comércio de
dez paises. O grupo visi taxa
depois São Paulo e Brasilia.
O Sr. David Rockefeller embar-
cou no Galeão em táxi aéreo,
com o Sr. John Loundon e o
banqueiro Válter Moreira Sa-
les, que íoi recebê-los, para a
fazenda Botoquona, no interior
de Mato Grosso, onde deverá
passar o íim de semana ca-
çando.

O visitante íêz para a im-
prensa, no momento da sua
chegada, uma análise em re-
sumo da situação econômica
dos Estados Unidos, dizendo-
se satisfeito com o ritmo de
negócios, que têm sofrido ülti-
mnmente uma ligeira recessão,".sem abalar a forte estrutura
da vida americana. Houve
«ma pausa, naturalmente, cm
vista de um mínimo surto de
Inflação, que, no entanto, é de
caráter passageiro e não cons-
titul ameaça aos negócios, quecontinuam sólidos c constan-
tes."

Só instituto
dá visão
da realidade

Bir.silia. (Sucursal) — Um
grupo de parlamentares criou
ontem o Instituto de Pesqui-
sas e Estudos da Realidade
Brasileira — IPERB —, socie-
dado civil e cultural sem íins
lucrativos, destinada a promo-
ver diretamente ou em colabo-
ração com outra entidade, o
equaclonamento dos seus pro-•blemas e elaboração de suges-
toes tendentes à sua solução.

Para a consecução de 6eus
objetivos, o Instituto realizará
além de outros, os seguintes
serviços: Estudo» e pesquisasdocumentação, assessoria, prin-cipalmente parlamentar, cursos
e oonferênoias, divulgação e
intercâmbio.

COMISSÃO DIRETORA

Por sugestão do Deputado
Pedro Gondlm, íicou assim
constituída a comissão direto-
ra do IPERB: Presidente,
Deputado Franco Montoro; Vi-
ce-Presidente, Senador Catete
Pinheiro, e secretário, Depu-
tado Aloisio Alves. O Conselho
Superior é integrado pelos Se-
nadores Carvalho Pinto, Mil-
ton Campos, Mário Martins,
Josafá Marinho, Jarbas Passa-
rinho, Edmundo Levi e Catete
Pinheiro; Deputados Paulo
Macarini, Sady Bogado, navio
Marcílio, Paulo Maciel, Monte-
negro Duarte, Edgar Mata Ma-
chado, Franco Montoro,- Rafael
Baldacci, Mariano Beck, Arnal-
do Prieto, Aloisio Alves e Pe-
diro Oondim; Ministro Vitor
Nunes Leal; Desembargador
Colombo de Sousa e o Sr. Lu-
ciano Alves de Sousa, Diretor-
Geral da Câmara.

Sergipanos
aplaudem
"Donzela"

Aracaju (Correspondente) —
A Companhia de Comédias
Barreto Júnior, que se encon-
tra íazendo uma temporada cmAracaju, apresenta hoje no Gi-násio Charles Mortis a peçaToda Donzela Tem um Pai que. uma Fera, e amanhã se des-
pedirá com Viva Calhambeque.

Aracaju vê
Festival
JB-Mesbla

Aracaju (Correspondente) —
O Festival de Cinema Amador
JORNAL DO BRASIL-Mesbla,
que Já foi apresentado pelo
Clube de Cinema de Sergipe,
com aplausos da critica local,
-ê-lo-á hoje pelo Diretório Àca-
dêmico da Faculdade de Filo-
BO-ia e posteriormente pelo
Clube de Diretores Lojistas de
Aracaju.
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V, \y LAGOA

Hoje
O PAGADOR DE

8.30 e 10,30 hs.

rm»
S SESSÃOÀ MEIA NOITE E MEIA

O que há para ver
CINEMA
ESTRÉIAS
MISSÃO SECRETA EM VENEZA
(Tha Vtntlian Affair), de Jerry
Tliorpe. A aventura não ioi da
rotina: os chineses sno os vilões.
Com Robert Vaughn, Elke Som-
mer, Karl Bohem. Boris Karloff.
Cores. M»t.o-Cop_«[*..na, Metro-
Tijuca, Pathé, Pax, Axtaca, Para-
todi» e Miuá: 13h SOm - 15h
¦«Om - 17h50m - 20h - 22h10m.
Pílhi . partir de !lh20m. O Mo-
tre-Copacabana sos sábados tem
sessão à meia-noite. (18 nnos).
O TÚMULO SINISTRO (Th. Tomb
of ligeia), de Roger Corm_n.

—Outro—a___a__a-...à ohra. „de —P-oe-.-
(o conto Ligeia) produzido •
dirigido pelo especialista Cornisn.
Com Vincent Price, Elizabeth
Shepherd, John Westbrook. Côres.
Art .alício-Copacaban.: Mh —
15h40m - 17h20m - 19h -
20h<IOm - 22h20m. Art» Palácio.
Tijuca, Art Palácio-Méiar, Pala-
cio-HIgionópolis, Matilde, São
Bento {Niterói), Kelly, Druni-Bo-
tafogo, Alfa, Brunt-Piedi.de. O
Arf.Palácio Copacabana tem ses-
são ò meia-noite aos sábados. (18
anos).

RESPONDENDO A BALA (Th.
Plainsman), de David Lowell Rich.
Wostern revivendo as figuras Ie-
.ondários de Wild Bill Hickock,
Buffalo Bill e Calamity Jane. Com
Don Murray, Guy Stockwell, Ab-
by Dalton, Bradford Dtljman, Hen-
ry Silva. Coros. Odeon, Roxy:
Mh - lóh - 18h - 20h - 22h.
Cascadura, de 2a. é sábado: I5h

17h - 19h - 2lh o Icara!
(Niterói): 19hl5m * 21h05m; Ca.
pitóllo (Petrópolis). (18 anos).
COMO fAZER O AMOR (Com-
man» Reunir an Amor), de Michel
Bolsrond. Comédia com Dany Sa-
va), Jean Poiret, Jacqueline Máli-
lan, Michel Serrault. Condor-Copa-
cabana: Mh - lóh - 18h - 20h
22h. Império: Mh - 15h40m -
I7h20m - 19h - 20h40m -
22h20m. (Livre).
JOGO PERIGOSO (Ju7.o~PÜÍ^
»o), do Arturo Ripstein e E.
Eichorn (1.° episódio, cômico na
intenção), . Lufs Alcoriza (ten-
tativa de comédia negra, sem
clima — segundo episódio equi-
valendo i um média-metragem).
Produção mexicana filmada no
Brasil. Com Silvia Pinai, Leonar-
do Vilar, Eva Vilma, Milton
Rodrigues, Julissa, leila Diniz. —
Sãs Lula, Rian, Palieis, Lblon,
America: Mh - lóh - ISh - 20h

22h. Santa Alies: 15h - 17h -
19h - 21h. Outros: Coliseu: Mh

15h40m - 17h20m - 19h -
20h40m. Csnlral: Mh - lóh -
18h - 20h - 22h. (18 enos).
UMA IOURINHA ÃDÕRÃVÊnÊTlT
li»), de Don Weiss. Comédia mu-
sical. Com Patly Duke, Jim Backus,
Jane Greer, Warren Berlínger. Cô-
res. Capitólio, Copacabana, Mira-
mar, Carioca: Mh - I5h-I0m -
17h20m - 19h - 20h.|0m —
22h20m. Imparator: Mh50m -
16h30m — 18hl0m - 19h50m -
21h30m. (livre).
O rAMOR COMEÇA NO VERÃO
(?roi). tcheca), de ladislav Rych-
man. Comédia musical. Com Via-
dimir Pucholt, Milos Zavanil, Iva.
na Pavloví. Côres. Britânia —
(livre).
O COIT ( A MINHA IEI (Prod.
italiano), do Al Bradley. Western,
com Anthony Clark a Lucy Gilly.
Coros. Plaza (desde 10 horas da
manhã), Olinda, Flórida a Masco-
te. (14 anos).
ÉNCÃNTd 

"DElCIÒT 
ÕT^-ãpõnêt

do Hydoo Oba. Fugico Yomomo-
to, Ksiii Sada o Shino Iwashita.
Colorido, somente hoje no Alaska
a partir das M horas até mela-
noite. (5 anos).

REAPRESENTAÇÕES
DUEIO DE TITÃS (Th. last Tran»
from Gun Hill), do John Sturges.
Wastarn em côres. Com Kirk Dou-
flles, Anthony Quinn, Caroly Jo-
nes a Eorl Holliman. Colorido. —
Coral: Mh - lóh - 18h - 20h
- 22h. Ri» (Tijuca). (14 jnos).
Â SENHORA E SEUS MARIDOS
(Wha» * Way Is Go), do J. Leo
Thompson. Comédia-passatempo.
Côres. Com Shirley Maclain,
Paul Newmann, Robert Mitchum,
Dean Martin, Gene Kelly, Bob
Cummings. Dick Van Dyke. Co-
Icaido. Riviara: Mli - lóh - 16h'
-w20h 22h. (18 anos).
A ESPIA DE CALCINHAS DE REN-
DA (Th» Spy on Lace Panlias), de
Frank Tasnlin. Comédia — uma

• das menos interessantes de Tasli-
lin. Com Doris Day, Rod Taylor,
Arthur Godfrey. Colorido. Rica-
mar: Mli - lóh - 181) - 20h -
22h. (Livre).
O PAGADOR DE PROMESSAS, do
Anselmo Duarte. Comunicativa
adaptação da peça do Dias'Go.
mes, valorizada pela convicção da
Leonardo Vilar no protagonista,
Com Glória Meneses, Dionísio
Azevedo, Norma Bengell, Geral-
do d'EI Ray. Cin» lagoa Driv».
In: às 20h30m e 22h30m e meia-
noite e meia. (14 anos).

CONTINUAÇÕES
TODAS AS MULHERES DÕ MUN-
DO, do Domingos de Oliveira.
A primeira comédia do cinema
brasileiro eom personagens au-
tènticos: revelação do um jovem
diretor, estréia (cinematográfica)
de uma atriz, Loila Diniz, de gran-
des possibilidades. Também um
fiíme d. bom clima carioca •
numerosos charmes femininos (Jo-
ana Fomm, Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Alvarez o njuitas ou-
tros). 6p»ra: Mh - 15h40m -
17h20m - 19h - 20h40m -
22h20m. Caruss-Copacabana, Paris-
Palac», Bruni-Saanz P»na, Bruni-
M.ler, Rsgência, Sãs Padro, Pa-
raíio. Festiva! c Scala: Mh -
15h40m - 17h20m - 19h -
20h40m - 22h20m. (18 anos).
ÃDÉUS GRINGO (Ad]õs~G7ingoj;

/ de George Pinley. Wastarn eu.
ropeu. Com GiuÜano Gemma,
Evelyn Stewart, Peter Cross. Cô-
res. Bruní-Flamengo: 141, —
lóh - IBh - 20h - 22h. (18
anos).
ÒÕ7 CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thund.rb.il), de Te-
rence Young. O quarto filme da
série James Bond, reabilitando-o
do passo meio em falso que foi
007 Contra Goldfingtr. Um bom
e.peláculo no gênero. Na iu-
ta contra o arquicriminoso Adol-
¦fo Coli, 007 (Sean Connery) tem
horos de recreio com Claudina
Auger, Luciano Paluzzl, Martin»
Beswick, Molly Peters. Côres. —
Van.za: Mh - lóhSOm - 19h-
21h30m. (18 anos).
DOUTOR JIVAGO (Ooctor Jivago),
de David Lean. Superprodução ba-
seada no romance da Boris Pas-
ternak. Com Ornar Sharif, Julie
Christie, Geraldine Chaplin. Cô-
ras. Vitória: Mh - 17h30m -
21 h. (ló anos).
O GRANDE GOIPE DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Grand»
Colpo d»i 7 Uominl d'Oro), de
Marco Vicario. Segunda aventura
da quadrilha comandada por Phi-
llppe Leroy. Com Rossana Po.
desta, Gastone Moschin, Gabriel-
Ie Tinti. Côres. Exclusivamente no
Condor-Largo do Machado: 14h
-lóh - 18h - 20h - 2?h. (M
anos).

ASSOMBRA DE UM 
"SivóCvÉf

(AII'ombra dl una Colt), de Gian-
ni Grimaldí. Wastern italiano.
Com Stephen Forsyth, Anne Sher-
man. Côres. Coral: Mh — 15h
ÁOrr. — 17h2Cm - 19h - 20h

40m - 52h20rh. Bruni-Copacabs.
na. Rio-Palaca (14 nnos).
MARK DONEN AG1ntTZ-7 (Mark
Don.n Ay.nl X-7. Titulo da var.
são americana), de Giancarlo Ro-
milelli. Aventura. Com Lartg Jef-
rries, Laura Valen_jela, Cario
HInterman. Côres. Reis (Anchie-
ta), Santa Rosa (Iguaçu). (14 anos).
VIAGEM 
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2ERES (Canzonl nal Mondo), de
Viítorio Sala. Filme-show. Com
Dean Martin, Gilbert Bécaud, Pep-
pino dl Capri, Juliette Greco, Ge-
oryes Ulmer, Marpessa Dawn. Cô-
res. Rivoli, Marrocos, Rio Branco.
(21 anos).
Ò~TRÕUXA (Lo Corniaud), de
Gérard Oury. Apesar da direção
lir.6dítttfe™cy;"e>pcô*dlüv'anfe' louía
de Funèi (justificando sue pro-
moção) e o invariável Bourvil ga-
rantem o bom humor eo longo
do percurso turístico (e crimino-
so) Nápoles-Bordéus. Com Beba
Loncar, Daniolla Roca. 0m côres.

Odeon (Niterói): 13h20m -
15h30m - 17h40m - 19h50m -
22h. (Livre).
A~HISTÓRIA D.~El"ZA—(Born
Froa), de James Hill. Uma leoa
domesticacla, e que deve ser de-
volvida à lei da selva, por seus
pais adotivos, é a heroína dessa
história típica (e originária} de
Sfileçõci, Elza (a boa fera) dú
simpatia ao filme. No elenco:
Virgínia McKenne e Bill Travers.
Cores. Politeama, de 2a. a sá-
bado: ISh - 17h - 191) - 2!h
(Livre).
TODA 'DONZEIÁ TEM UM. PAI
OUE t UMA FERA - brasileiro,
dirigido por Roberto Farias, ba-
aeado na comédia teatral de Gláu-
cio Gil. Tentativa de comédia so-
fi-ticada, razoável em algumas
cenas. Com Reginaldo Faria, Vera
Viana, John Herbert. Rex: 15h —
17h - )9h e 21h. (14 anos).
O PADRE E A M6ÇA -.-brasi-
loiro, dirigido por Joaquim Pedro
de Andrade, baseado no poema
de Cnrlos Drumond de Andrade.
Seqüôncias de grande beleza, em
filme realizado com sensibüida-
de, mas em grande parte frustra-
do pela fragilidade do roteiro. —
Com Paulo José, Helena Ignez,
Fauzi e Mário Lago. P*:;sandu:
ISh - 20h - 22h. Sábado e do-
mingo a partir das Mh; e Alvo-
rada: Mh - lóh - 18h - 20h

22h (21 anos).
A DE.FORRA, de Gino Palmisa-
no. Melodrama brasileiro. Melo-
drama de juventude transviada, a
um passo da pornografia decla-
rada. Com Jacqueline Myrna, Isa-
bel Crt.Wna (Guy Lupe), Mara di
Cario, Rildo Gonçalves e Tarei-
sio Meira. Madureira e Cachambi:
17h_0m - 19hl0m - 20h50m -
Madrid: MhSOm - lóh30m -
IBhlO - 19h50m - 21h30m. (18
anos).

ESPECIAIS
SESSÕES PASSATEMPO - Alua-
lidada-, desenhos, fllrries cui tu*
.ais, comédias, documentário*;.
Sessões contínuas desde as TJ
da manhã. Cine Hora (Edifício
Avenida Central, subsolo). /*o_
domingos e feriados, exclusiva-
mente programa, infantis.
ÜMBÉRTO D, cie Viítorio' de Sica
(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 da
incomunicabilidad». No Mus., da
Imagem • do Som. Até domingo,
em' sessões contínuas.
. lOR" DE PEDRA~(_àmênnyj CvaV
Uk), fantasia soviética, 1946, di-.
rigida por Aleksandor Ptushko.
Com Viadimir Dreukinikov e Ta-
mara Makarova. Complemento: o
curto polonês Cavalos Árabes,
.9ó4, de Zbigniew Rapiecki. Hoje,,

às 24h, no Paissandu, sessão da Cí-
nemaíeca do MAM. Igressos a par-
tir das Mh na bilheteria do cine.
ma.

CINE LÁGOÃ" DRIVE IN -~_essá.
infantil com exibição do desenhos
animados às 18h30m.

TEATRO
UM AMOR SUSPICAZ - Comédia
de Bill Manhoff. Uma moça do
vida fácil invade o apartamento
de um rapaz metido a intelectual.
Dir, de Mauriee Vaneau. Com
lona Magalhães e Carlos Alberto.
- Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1818, R. Teatro). 21h30m
sáb. 20h e 22hl5m; vesp., quinta-
feira, lóh e domingo, 17h
OH, QUE DELÍCIA DE G-ÉRrtÃ"_:
Aluiical de Charles Chilton t
Joan Üttlev.ood: Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
Espsláculo original de rara ele-
.ria e vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra (melhor diretor cs-
1966 em São Paulo com este es-
petáculo). Com Napoleão Mcnii
Freire, Eva Vilma, Célia Biar, Ro-
ííta Tomás Lopes, Helena Inêa,
Mauro Mendonça, Ítalo Rossi a
outros. — Ginástico. Av. Graça
Aranha, 187 (42-4521), 21hl5m;
sib., 20h a 22h30m; vesp., Sa.,
17h o dom., 18h.
AS CRIADAS - De Jean Genét.
Dua; criadas quo tentam, dentro
de um cüma trigico-poético, li-
bertar-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.», 17h
e dom., 18h.
_ÃSTÕ~ÃTRÃS - Peça de Jorge
Andrade premiada no recente con-
curso do SNT. Um homem mer-
gulha no passado para compreen-
der melhor o presente a saber
preparar-se para o futuro. Uma
das mais sérias tentativas da nova
dramaturgia brasileira, numa mon-
tagem de grando força a Imagl-
nação. — Direção de Gianni
Ratto. Com Leonardo Vilar, Re-
nato Machado, Iracema de AIen-
car, Isabel Teresa, Isabal Ribeiro
c grande elenco. TNC. Av. ¦. Rio
Branco, 179. (22-0307). - 21h
Vesp. dom., 18h. Até IS (ie
maio.
FAMÍLIA ATÉ CERTO PONTO -
Comédia (anteriormente apresen-
tada sob o título Família Pouco
Familia), de Gerald Savory, adap-
tação do Marc-Gilbert Sauvaion.
Dir. de Antônio de Cabog Com
Renata Fronzi, Rubens de' Falco
e outros. Serrador. Rua Sen.
Dantas, 13 (32-8531); 21h30m;
sáb., 20h e 22h30m; Vesp. 5a„
lóh e dom., 17h. .
ÃRÉNA CONTA ZUMBI - Como-
dia hlstórico-musical de G. Guar*
nier] • A. Boal, música do Edu
Lobo. Apresentação do Grupo da
Ação. Dir. de Milton Gonçalves.
Com Jorge Coutinho, Ester Mel-
lingsr, Procópio Mariano, Maria
Aparecida, Haroldo do Oliveira e
Carlos Negreiros. Carioca, Rua
Sen. Vergueiro n. 238 (25-ÓÓ09).
21h20m. Sábado: 20h e 22h:
Vesp. 5o., 17h e dom., 18 h.
5T1BRECHT A STÃNI5LAW POrí
TE PRETA — Espetáculo com poe-
mas de Brecht, trechos de Sérgio
Porto a a peça A Exceção a ¦
R.gra, de Brecht. Dir. do Anta-
nio Pedro. Com Jaime Barcelos,
Míltòn Carneiro, Camila Amado
• Aíclo de Maio. Inauguração do
Mtni-Taatro, Rua Figueiredo Ma-
galhães, 28ó (57-ÓÓ51). 2lh30m;
sáb., 20h o 22h; vesp. dom., 18h.
O HOMEM DO PRINCÍPIÕ^Xb
FIM — Volta da bela seieção da
textos da Milor Fernandes, nüm
espetáculo freqüentemente como-

vento, imensamente vMorizado per
um esplêndido desempenho de
Fernanda Montenegro. Dir. de Fer-
nando Torres. Com Fernando Mon-
tenegro, Sérgio Briio. Fernando
Torres o o Quarteto 004. Santa
Roía. Rua Vise. Pirajá, 22 (Tel.
¦17-8641). - 21h 30m e sábs.
20h30iu e 21h30m; vesp. dom.,
I8ii e quinta òs lóh. Últimas se-
manas»
MXÍÍH_nTir_M - de Edgard G.
Alves. Com André VÜIon, Doy_e
Lucidí, Agr.es Fontoura, Ayrton
ValadSo e Luís Carlos de Morais
— Rival, Rua Álvaro Alvim, 33/37
(22-2721), 21b; sáb. 20h e 22h;
vesp. 5a. e dom., 16 horas.
QUATRO NUM"QUARTO - Come-

¦•¦rfir-de-Vr- Kataiev- sôbra^-proble-
mas da juventude. Prod. do Tea-
tro Oficina. Dir. de Josó Celso
Martínez Correia. Com ítala Nan-
di, Renato Borghi, Dirce Migliac-
cio, Francisco Martins o Etty Fra-
ser. Maison da Franco. Av. Pres.
Antônio Carlos, 58 (52-3450);
21hl5m; sáb., 20h e 22hl5m;
vesp. 5a., 17h _ dom., 18h.

REVISTAS
EUA. _ OUTRAS BOSSAS -
revi:1a com texto . direção da
David Conde e Gilberto Brea.
Con; Nélia Psuia e outros. Mi-
suol Lemos, Ruo Miguel Lemes,
51 (47-"453); 21h30nl.
DÍTCOSTA A COÍSÂ~VAI - Re-
vista de Cole e Silva Filho. Car-
los Gomii, Rua Pedro I, 2. (Tel.
22-7581); diariamente, 17h30rh,
20h e 22h, 2.«-feiro - Bonicas d»
Mini-Saia, espetáculo de travesti,
escrito e dirigido por Jesn-Jac-

MUSICAIS
A FINA FIOR DO SAMBA -
Show de música popular, organi-
lado por Sérgio Cabral e Ters-
s. ArsgsD. Com elementos des
Escolas de Samba Mangueira, lm-
pério Serrano, Portela e Salguei-
ro — Opinião — Siqueira Cam-
pos n. 143 (36-3497) - Semente
ò; segundas-feiras, 21 horas.

mlTohificcTTímonai - siíõw
dõ Miòle e BòecoIí spresentan-
do- o cantor Wilson Simonal —
Toatra. Princesa Isabel, Avenida
Prince:. Isabel, lfló (37-3537) -
21h30m; •*.!... 20hl5m « 22h
30m; vesp.: quinta, 17h • do-
mingo, 18h.

ROSA DE OURO - Remontagem
do bem sucedido espetáculo 69
música popular, com Clementina
de Jesus — Jovem — Praia de
Botafogo, 522: 21b30m; sáb., 20h
- 22h; vesp. 5a., 17h e dom.
18h. Últimos dias.
IIFcHÍÕÕ IA - /Ã-sical, apre-
sentação do grupo Levante. Cem
Marinès, Sílvio Aleixo, Maria
Luísa Noronha — Arena da GB —
Largo da Carioca, esq. da Av.
Chile (52-3550).

PRÓXIMAS ESTRÉIAS
Â saída"? onde fícà a saída?

Peça documentária' de Ferreira
Gullar, Armando Costa e Antônio
Carlos Fontoura, sobre o perigo
de uma nova guerra mundial. Dir,
João das Neves. Com Célia Hele-
na, Oduvaldo Viana Filho, Luis
Linhares, Echio Reis e outros. —
Opinião. Estréia dio 17.
Ó~"VERSÁTIL MR. sfÒÃNÉ-^-'

Comédia de Joa Orton. Dir.
de Carlos Kroeber," Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Adria-
no Rei. e outros. Pra$t Glévcio
Cill. Estréia dia lé.
A~PÍNÃ~E A LEI - Três come-
dias em um ato, de Ariano Sui_3-
suna. Direção dc Luís Mendonça.
Com Uva Nino, Rafael de Car-
valho e Emlltano Queirós. Figu-
rinos de Echio Reis. Teatro Jo-
vem. Estréia em abril.
A CASACA — Comédia de Zuíei-
ka Melo, Dir. de Pernambuco da
Oliveira. Com Jorge Paulo. Arana
da Guanabara. Apenas ès segun-
das-feiras. Estréia amanhã.

O NOVIÇO, do Martins" Peno.
Produção da FBT,. com a cola-
boração do SNT — Com Dulcina,
Manuel P ê r a, Cléber Macedo,
Joao Benian, Ivan Sena, Sãnia
Morais, Bruno Neto, Matozlnho.
Dulcina. Estréia sábado de Ale-
luia, dia 25.
-LC._Ã~DE~0-_. - Comédia
musical de Hélio Bloch, com mú-
sica de Oscar Castro Nevar, Ro-
berto Menescal e Edimo Krieger,
Dir. de Léo Jusi. Com Flávio Mi-
glaccio, Cláudio Cavalcanti, Ro-
sana Ghcssa a outroí. Santa
Rosa. Estréia em abril.

PARA CRIANÇAS
DONA LUA-QUER' CANÇÃO -
Musical de Paulo Afonso Lima —
Pelo gruoo Re_lajo — Miguel Le-
mos (27-7434) - sábs. 17h e dom.
lóh. Só até amanhã.
CHAPÍUZINHO VERMELHO - Di-
reção de Mário Prieto. Com
Margot Baird, Ana Rita, André
Valli, Luís Mário o Christa Des-
se. - Teatro d» Bõls» (27-3122)
- sáb. lóh e dom. 15h.
Â~OÃTA BORRÃIHeTrA - De f?
resa Barrocas — Arena de Gua-
nabara — Largo da Carioca —
(52-3550), sáb. a dom., às lóh
SOm.

Õ CHA DAS ABÉW^jr-TMÜt
sical de Paulo Afonso Lima — MU
guel íamos - (27-7434) - Sáb.
lóh e dom. 17h — Último dia."cTavo 

d"ê^_rõ"7ã"íso - Di
Pedro Tornan — Apresentação
do Teatro de Bonecos de tio e
Pedro - Pax - R. Visconde Pi-
rajá, 351 (27-2230), sábs. o doms.
às 17 horas. '

ALICE NO PAIS DAS MARAVI-
I.HAS — Com Tánía Sheí, Margot
Baird, Matosinho, André Valli, »
outros. — Teatro de Bolso — sé-
bado às 17h e dom. òs lóh.
CAPITÃO FURACÃO - Conta his-
tórías do mnr. Produção do Gru-
po Ação. Dir. de Haroldo do Oli-
veira. Com ¦ Válter Tobias, Mário
Monjardim, Emanuel Siervo, Con-
rado Freitas e Gérson Pereira. —
Apresentando os irmãos Felipe
Rocha e Ema Rocha. — Teatro
Carioca. Sen. Vergueiro, n.° 238.
(25-ÓÓ09). - Sáb. e dom. às 17h.
ALICE CONTRA A DÃM/TÕÉ
COPAS — Adaptação de Jean
Arlin do famoso conto de Levis
Car.oil. Apresentação da Com-
panhia Carioca de Comédias _
do Grupo Destaque. Teatro Gi-
nástico — Av. Graça Aranha n.
87 (42-4521) - Sáb. lóh • dom.
15h 30m.

"SHOW"
OS 3 DE PORTUGAL - e Maria
José Vilar - Lisboa _ Noi-
I» — Ruo Cir.co do Julho n.»
305. Tel.: 30-4453 - Show com
Maria José Vilar o Floréncia Ro-
drigues — Dir. do Joaquim Sa-
raiva, às 21h30m e 22h30m
- Couvort - NCrS 2,50 - Fe-
chado às quartas-feiras.
ANTÔNIO MESTRE ; E 

"MARIA 
TE-

RESA. No Fado - Show - Rua
Barão de ipanema n.° 296. Te-
lefone 3Ó-202Ó - Couv.rt - NCrS
2,50.
MARIA DA GRAÇA - Ad.ga d»
ívora — Show — Com Maria da
Gra;a a Sebastião Robalínho —
Couvart — NCrí 1,80 - Fechado
às segundas-feiras. — Rua Santa
Ciara n.° 292 - Tel. 37-4210.
EL CORDOBES - Show do a
cio-go de meia em meia hora. —
Rua Miguel Lemos, antigo San

Sabastián Bar
NCrS 6,40.'

Consumação

PANTERAS A GO-GO - Show do
meia ern meia hora a partir das
23 horas — Ru. Ba.ux Arts —
Rua Rodolfo Dantas — Sem «ou-
vart e con_umasSo; NCr$ 5.
HÊÍÈNÃ~ DE UMA - Show à
meia-noite e meia. La Candálabr*.
- Couvort NCr.? 8,00 - de 2o. à
sáb. Dir. de Sérgio Vasquer.
ÁS PUSSY, PUSSY, pussyTT.
CATS — Te.xío de Sérgio Pòrtc.
Com grande elenco, à lh — Cou-
v.rt: NCrS 12. Consumação: NCr*
3. - Fred. — Av. Atlântica.

MUSICA
VICKY ADIER - Recital de píãnõT
Bach, Beethoyen, Chopin, Guarnie-
ri, Prokofiev. — Av. Visconde
Albuquerque, 33, ap. 401 - hoje
— às 21 horas.
COMPANHIA NACIONAL: DE~BÃT-
IET — Bailados de Krieger, Stra-
winsky, Bach e Webern. Municí-
pai, dias 17, 19 a 20, às 20h45m.
O.S.B. — I Concerto Sinroni-
co de Assinatura — Municipal,
dia 25 às lóh30m.

ORQUESTRA DE CÂMARA DO
CHILE — Concerto apresentando
Albinoni, Telemann, Vivaldi, Bach,
Moiart — ABC Pró-Art» — Mur.i-
cipal, dia 27, às 21h.
DISCOTECA PÚBLICA DO ESTA.
DO DA GUANABARA - Música
erudita. . .berta das 9 às 19 ho-
r.-s. Avenida Alm. Barroso n.*
81 — 7.° andar. Filmes: sextas-
fairas, às 17 horas.

RÁDIO
RÁDIO JB
JB Informa - 7h30m, 12h30rn|
18h30m, 21h30m.
Ropórtar JB - 8h3Õn"í ShJõmT
lOhaOm, 11h30m, 13h30m, 17h

30m, 20h30m, 21h30m, 23h30m,
0h30m.

Informativo Agrícola
üif.ríamente.

óhSOrr

Música Também á Notícia — das
.0h às lóh de hora em hora.
Marca do Sucesso — 12h25rrÍ>
18h25m, 21h25m, diariamente.
Voei i Quem Sabe — Vh, 17h7
21 h, diariamente, do 2a. a óa.
Pergunta ao João — de Uh05m
às 12h — diariamente, de 2a. a
óa.-feira.

BSIsa d» Valorei — 18h45m —
diàriaméri.;.

PROORAMA~PRIMEIRÀ' CLASSE^
Hoje, às 22h05m: Concerto n." 21
para Piano a Orquestra am Dó
Maior, do Mozart. *"* Dança Es-
lava, Opus 72, n." 7 am Dõ
Maior, de Dvorak. *** Suito Ma-
mão Gansa, de Ravel.

ARTES PLÁSTICAS]
COLETIVA" - Obras do acervo -
Galaria Bontno — Rua Barata Pi-
beiro, 578. Diariamente das 10 às
12 e das ló òs 22 horas - Fe-
chada aos domingos.
ACERVO - AÍdemir 

"Marfins, 
D.

Costa, Krajcberg, Guignard e ou-
tros — Galeria Módulo — Rua
Bolívar n." 2I-A.
COLETIVA — Pintores primitivo»
brasileiros. — Vernon — Avenida
Atlântica n.» 2 pó4-A.
ACERVO - Galaria Daion - Ave-
nida Copacabana, 1 133, loia 12 —
Diariamente das lâi, às 24h.
GRAVURAS-Ê^ESÍNHÒS - De
Portinari, Inge Roester, Fr.nk
S-haeíer, VVarter Marques o ou-
tros. — Galeria Giro — Francis-
co Sá, 35, s/ 1201.
DESENHOS INFANTIS - Desa- •

nhos a pinturas dos alunos das
escolas primárias da Guanabara

Museu Nacional da Belas-Artai
Avenida Rio Branco.

ACERVO — Djanira, Milton Da
Costa, Pancetti, Di Cavalcanti,
Anita Malfatti, Portinari, Pietrina
Checcacci, Antônio Maia, A. Bi-
chels, Holmes Neves o outros —
Varanda — Rua Xavier da Sil-
veira, 59. — Hor.: das 8 às 22 h,
sábado até às 13h. Fechada aos
domingos.

ACERVO — Anna Bcia~Goiger,
Anne Letycia, Antônio Maia, Do-
menico Lezrarini a outros — Mo*
rada — Av. Atauifo de Paiva,
23-B.

ACERVO — Artistas brasileiros —
Pinturas, gravuras, desenhos a
tapeçaria. Galeria Gemini — Av,
Copacabana, 335-A (57-0188). -
Aberta diariamente das 15 às 22
heras, excoto aos domingos.

ANTôNÍ"cTMANUEl e DáCIO OER-
HAFtD — Desenhos e colagens —
Galaria G-4 — Rua Dias da Rocha
n.° 52, Copacabana (37-0388). De
segunda a sexta, de 14 às 21h30m
ROBERTO MAGALHÃES - CaiiT-
res — Museu da Arte Moderna —
Av. Beira-Mar (31-1871).

STEIA VIEIRA FERREIRA - Aqua-
relas — SjIío do Miniitério de
Educação.
pTnTÕRES ATUAIS - Cybele Ve-
ra Kanica, Vera Meneses, Vera
Roitman, Zélia. Weber, Georgeto
e outros. Casa Grando Arqultetu-
ra a Decoração — Rua Gen. Poli-
doro, 53, Botafogo - (24-4008).
VIADIMIR KOWANKO - Pintura.
— Gaterta Ccndor — Churrascaria
Gaúcha — Rua das Laranjeiras,
n.° 114.
ISA MORAIS - Pintura - Saint-
Germain, Barata Ribeiro, 418,
sala 109.,
CECÍLIA ARRAES - Pintura -
Associação Atlética Banco da
Brasil — Av. Borges de Medeí-
ro:, 819, corn entrada pela Av.
Afrânio de Melo Franco.

HEITOR•DÒFpRAZERES - Pintu-
ra — Museu do Arte Moderne —
Av. Beira Mar (31-1871).
JOVEM^GRÃV.RA-NACIONAl -
Gravuras de diversos artistas —
Museu do Arta Moderna — Av.
Beira Mar (31-1871).

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-
Cumes compõem o museu — Rua
São Clemente n.° 134 (telefones
40-5293 e 20-2548) - Hor.: do
12 ás lóh 30m, exceto às se-
gundas — Entrada franca.

MUSEU DE ARTE MODERNA -
Cursos _ conferências, exposição
permanente. Avenida Infanta D.
Henrique (tel. 31-1871). - Hor.
de 12 às 19 horas, segunda a tí-
bado. De M às ló horas, eoa
domingos e feriados.

MUSEU DO BANCO DO BRASIL
— Recolha e expõe documentos
• objetos de valor histórico li-
gados ao estabelecimento — Ave-
n/da Rio B'»nco n.° 05, tó."
onder (telefone: 43-5372) - Hor.
ae 12 às 15 h, da seg. a sex-
ta. — Fechado aos sáb. e dom.
Enlrada franca.

MUSEU DE CAÇA - Reúne ani
mais típicos da fauna brasileira.
Quinta da Boa Vista — Lado di-
reito da entrada principal do Jar-
dim Zoológico. (Tcl.: 31-2045).
Hor. de terça a sexta-feira, das
12 às 17 h. Aos sábados a do-
mingos, 9 às 12 horas. — En-
trada franca.

gráficas do Brasil - Avenida Cs-
lógaras n.o ó-B (tcl.: 52-4935) —
Hor.: do 10 jt 12h 30m, «xce.
to aos sábados e domingos. —
Éntr/ida franca.
MUSEU DE GEOGRAFIA- E MINE.
RALOGIA — Compreende aeçõas
de Mineralogia, Geologia a Pa-
íeontologia. Avenida Pasteur n.° ;404.^ (Tel.: 20-0309). Hor.: d» 

'

12 às 17h 30rn, exceto aos sé-
bados a domingos. — Entrada
frõnc_.

MUSEU DOS TÉÃTRÕS-DO RIÕ
DE JANEIRO - Elementos • do-
cumentação referentes à vida ar-
tística teatral da Cidade. Aveni- ,
da Rio Branco (Salão Assírio) —
(Tel.: 22-2885). Hor.: das 13 às
17 horas, exceto eo: sábados e
domingo.,

MUSEU HISTÓRICO - Objetos -
documentos ligados à nossa His-
tória nos períodos do Brasil-Co-
lônia e Brasil.Império. Raras co-
lesões do Arte Sacra e Numis- .
mática - Prata Marechal Anco-
ra - (Tol. 42-5307). - Hor.:
de 12 às 17h 15m, do têr;a a
sexta-feira. De 14h 30m às 17h
45m, eos sábados e domingos.
Fechado às segundas-feiras. £,-.-
trada franca.

¦MUSEU VILA-lõBOS - Divulga: V
Çõo da obra de Vils-Lôbos. Pa-
lácio da Cultura. Rua da lm-
prensa, 2.° ondar. Hor.i das 11
às 17 horas, excet; aos sábados
e domingos.

MÜSfcU DA CIDADE - Relíquia'!
históricas e curiosidades referem
tes à fundação da Cidade do Rio S
de Janeiro -- Parque da Cidad.

(telefone 47-0359). - Hor. de
llh 30m òs 17 horas, «xceto às
segundas 

j-^Entrada franca.

MUSEU DO ÍNDIO - Ulerisllics
de ca;a e pesca, cerâmica mara-
joara, ornamentos, máscaras, ri-
tuais e documentos fotográficos
das várias tribos de índios. ~
Rua Mata Machado n.o 127 (ta-
lefone 28-SBOó). - Hor. de II
às 17 horas, de seg. a sexta-

Fechado aos sibedos a do- *
mingos.

MÜS.Ú- DE BELAS-ARTES - PÍn-
tura, escultura, desenho e orles
cjráficas, mobiliário e objetes dc
arte cm geral. Galerias perma-
nentas: e;trangciras o brasileiras.
Galeria de exposições tempera-
rias. — Av. Rio Branco n.° 199.
Hor.: de terça a sexta das 12
as 21 horas; sábados e domin-
gos, das 15 às 18 horas. Fe- i
chado às segundas. *

MUSEU DÃ""ÍMÃGÍÃnTücTSOM
Ate do 100 mil fotografias,

discot e gravações raras ~ Ar-
quivo completo do Almirante -
Praça Marechal Ancora, ao lado
da Igreja Nossa Senhora de Bon-
sucesso - Horário: das 12 ás
Io- horas, exceto às segunoas.
MUSEU DA REPÚBliCA"-' Antigo"
Palácio do Governo, até _ mu-
dança da Capital para Brasília.
Recordações de mais de 70 anos
de vida republicana. Rua do Ca-
tete »|n.o (tel. 25-4302). Hoti-
rio: do 13 às 19 horas, de terça
a sexta-feira; de 15 às 19 ho-
ras, sábados e domingos. Facha-
do às segundas-feiras.

MUSEU. NAC|ONAL - SejSes-dé
Botânica, Etnografia, Antropoio-
gia, Geologia e Mineralogia -
Quinta da Boa Vista - (telefon»
26-7010). - Horário das 12 às .lóh 30m, exceto às segundas. ..

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA ÇA$F„0. _ aÍvE. -
Avenida Treze de Maio, 23-D —
Tol. 52-9805. Horário: 12 às 13
tioras. Fechada aos sábados.
BIBLIOTECA POPÜTÁR DA PE-' ,NHA - Rua Urano» n.° 1 32ó —
(30-6713). - Horário: 12 às 1.
horas. Fechada aos sábados. ¦

BIBLIOTECA NACIONAL - Av».
nida Rio Branco n.° 219 (22-0821)Horário: 10 ás 22 horas, par»
e salão do leitura exige-se car-
lio do consulta. Informações _ ,
portaria.
BIBLIOTECA POPULAR DE BOTÁ^
.OGO - Rua Farani n.° 3-B. -
(26-2443) - Horário 8h30m ãs 21
horas. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA POPUIAR DA GA-
VEA — Praca Sanlos Dumont, 160

(27-7814). Horário: 8 àt 2.
__[____!cha_a aos sábados.
BIBlioTÉCA ESTADUAL -|AVen.
oa Presidente Vargas, 1 621 (tel.
43-0333). Horário: 8 às 20 horas..Fechada aos sebados.
_rB"LT.TÉCÃ"TÕPULÃR~OÒ~RÍÕ
COMPRIDO - Rua Haddoclc Lobo
n.° 163 - Telefone: 28-5178. -
Horário: 12 às 21 horas. Fechada
eos sábados.
BIBLIOTECA POPUIAR DE COPA;
CABANA - Avenida Copacabana
ri.» 702, 3* andar. - Telefones"
37-8607. Aberta até as 20 horas.
BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA - 12.0 andar do Ed(.
fício do M. F. - Tel. 22-3168. -.
Horário: 10 às ]7h30m. Fechada
aos sábados. Especializada em Dl-
reito, Economia e Finanças.
BIBLrÓT.CA DO MINISTfRIO DÃ
EDUCAÇÃO E CULTURA - Espe-
cializada em Educação. Cultura •
Arte. Horário: diariamente dai
llh às 18h. - Rua da Imprensa
n.o 16, 4.0 andar.

BIBLIOTECA DA CASA DE RUI
BARBOSA - Especializada om Di-;
rélto, Filologia, Literatura, His-
tória, Ciências Sociais « Vida •
Obras do Rui Barbosa. Horários
diariamente das 12h às 17h —
Fechada às segundas. São Cie-
mente, 13-1.

BIBLIOTECA DO CONSELHO NA.
CIONAL DE ECONOMIA - Obra»
de Economia e Finanças. Estatís-
tlca. Coleção de Referência, Loia
do Brasil e Diários Oficiais. Hora- J
rio: diôs úteis, exceto aos ¦ábs.',
das llh30m ás 17h30m. - Rua
Senador Dantas, 74. 14.» andar.
(42-0183, R. 31).

PARQUES E
JARDINS
JARDIM BOTANÍCÓ - Fundado i
em 1808 por D. JoSo VI, possui
cerca de seta mil espécies de va*
gelai-, numa área de 550000
metros quadrados — Rua Jardim
Botânico n.o 929 (Tel. 27-8521)

Horário: das 8 àt I7h SOm,
diariamente — Entrada: CrS 50.
PARQUÉ~DA CIDADE - Um doi
mais belos • pitorescos. Princi- v
pai atração: o Museu da Cidade)

Estrada Santa Marinha, Gávea.
(27-3061). - Horário: dat Vh à»

.7h 30m, dièriamente.

QUINTA DA BOA VISTA - An-
liga chácara pertenconta aoa lm-
peradores D. Pedro I • D. Pe-
dro II. Entrada por SSo Cristo-
vão.

MUSEU DE GEOGRAFIA - Ex-
põe as paisagens físicas - a hu-
manai das grandes regiões geo-

JARDIM ZOOLÓGICO - Variada»
espécies de animais da -fauna
mundial, a africana a asiática,
nica coleção de aves e pássaro-
do Brasil. Quinta da Boa Vista
(em São Cristóvão). Horário. —
aai Vii às 17h30m, exceto às
segundas-feiras. — Entrada paga.
— CrS 100 adultos e CrS 50 cr.
ancas.
PARQUE" IAJÊ-^"RuTirrím Bo.
tânico, a 200 metros da entraoa
do Túnel' Rebouças.' Horário: 9
13 .7 horas. Entrada fr&nci.

'
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Comerciantes acliam que as
novas normas da Igreja
reduziram venda de peixe

A redução em quase 30% nas vendas de peixe nas fei-
ras livres, em relação ao mesmo período do ano passado,
é interpretada por alguns comerciantes como decorrência
das medidas adotadas pelo Papa Paulo VI, reduzindo, para

t os católicos, a abstinência de-carne a apenas dois dias na-
Semana Santa, ao contrário do que ocorria todas as sex-
tas-feiras da Quaresma.

Mesmo observando uma pequena retração no consumo,
a CIBRAZEM e o Departamento de Abastecimento do Esta-
do jã concluíram os esquemas para a distribuição do pes-
cado nos dias 22, 23 e 24, pelos 33 postos em todos os bairros,
num total de 80 vendedores sorteados entre os feirantes e

1 as kombis.H
I BACALHAU

A exatamente duas semanas
H da Sexta Beira Santa, o toaca-

j lhau já atinge preços elevados.
¦ O dò tipo Imperial, do Porto,
I oscila na faixa de NCr$ .4,50
| (4 5Ò0 cruzeiros amigos) a NOr$

H 4.80 (4,800 cruzeiros, antigosi.
31 O especial não é encontrado
d por menos de NCr$ 3,60 (3,000
En cruzeiros antigo.?).

Também o azeite importado da
9 Argentina, Portugal e Espanha
I íoi reajustado "em conseqüên-¦Mela, da alta do dólar", segun-
/Idos os comerciantes. No mer-
Meado atacadista, as diferentes
¦pmarcas íoram cotadas entre

fJÜJNCi-. 
2,40 (2 400 cruzeiros an-

..Plgos), NCrS 3,20 (3 200 cruzei-
iíiros antigos) e NCr$ 3,80 (3,800
¦.' cruzeiros antigos), segundo

sua origem.
A essas cifras, os comercian-

tes varejistas acrescentam mais
15% ou 20% como margem de
lucro. O azeite português não
custará para o consumidor me-
nos de NCrS 4,60 (4 600 cru-

IBRA assina
acordo para
ter técnicos

O Instituto Brasileiro de
1 Reforma Agrária assinou

acordo de cooperação com o
Instituto Interamericano de
Ciências Agrícolas para a
formação de equipes técnl-
cas nacionais para trabalhar

/ no Rio Grande do Sul nos
setores de Geologia, Clima-
tologia, Solo, Hidrologia, Ve-
getação, Fauna, Estudos Só-
cio-Econômicos, Infra-Es-
trutura e Recursos Naturais.

O plano visa à planifica-
ção e à elaboração de pro-'

. jetos de desenvolvimento
rural e reforma agrária in-
tegral naquele Estado, den-
tro da área considerada
prioritária pelo IBRA. A ca-
pacitação das equipes técni-

I cas será feita sob a coorde-
nação do IICA, mas o plano
será Inteiramente executado
pelas autoridades agrárias
nacionais.

O IBRA, conforme a pro-
. ' . gramação de despesas elabo-' rada para o convênio, con-

tribuirá com NCr$ 325 600,00
(trezentos e vinte e cinco
milhões e seiscentos cruzei-
ros antigos) para atender aos
gastos, provenientes de sua

,¦ execução, inclusive com a
vinda de técnicos estrangei-
ros ao Brasil. O acordo vi-
gorará por 10 meses, poden-
do ser prorrogado por en-
tendimento prévio entre o
IBRA e o IICA.

Est. do Rio
paga dia 25 \
se puder

Niterói (Sucursal) — o pa-gamento dos vencimentos defevereiro ao funcionalismo pú-blico fluminense só poderá ser
iniciado na próxima semana,
se a arrecadação tributária
correspondente à quinzena que

/findou ontem permitir a co-bertura dos NCr$ 15 milhões
necessários ao atendimento do
pessoal, segundo informou aSecretaria de Finanças.

No. Gabinete do titular da
Pasta, Sr. Mário Arnauld Ba-
tista, informou-se que se o/numerário recolhido neste pe-ríodo. junto com o da arreda-
ção anterior, não der para pa-gar os funcionários, eles terão
de aguardar o término da ou-
tra quinzena, dia 25, para re-
ceber os vencimentos, a não
ser que o Governo encontre
alguma fórmula extra-pro-
grama.

zeiros antigos) a lata de 850
gramas.

SONEGAÇÃO

O Presidente dó Sindicato
do Comércio Varejista de Gê-
aieros Alimentícios, Sr. Carlos•Sampaio, afirmou que a pror-
irogação do regime de arbitra-
mento por estimativa, fórmu-
la adotada pelo Govêmo Ne-
grão de Lima para combater a
sonegação, atingiu sobretudo
comerciantes honestos e trará,
ainda este mès, sensível áu-
mento no custo de vida.

A portaria do Governador,
segundo o Sr. Carlos Sampaio,
violou a Emenda Constitucional
n.° 18 e a Lei n.° 5 172, bai-
xada pelo Presidente. Castelo
Branco para regular ci cobran-
ça de Imposto sôbre Circula.
ção de Mercadorias, e obrigará
os -comerciantes..a fazerem in-
cidir sôbre os custos a diferen-
ça entre o imposto atual e o
anterior.

Jeremias dá
bagageiro
alavadeiras

Niterói (Sucursal) —
Atendendo a um memorial
assinado por duas mil lava-

, deiras desta Capital, que há
três anos, desde a extinção
dos bondes, são obrigadas a
transportar suas trouxas nos
ombros e a pé, ,o Governa-
dor Jeremias Fontes deter-
minou que o Serviço Esta-

. duai de Viação , (SERVE)
providencie a colocação de
ônibus-bagageiros eni todas
as suas linhas da Cidade.

Ao Departamento de Trá-
fego do DER-RJ, o Governa-
dor determinou que a mes-
ma providência seja toma-
da pelas empresas partícula-
res que exploram linhas in-
termunlcipais e municipais,
em São Gonçalo, sob pena
de perderem as concessões.-
Nos ônibus do., SERVE e das
empresas particulares, é
proibido viajar com trouxas
áe roupa, o que causa pro-blemas às lavadeiras.

EXTENSÃO V

A medida, segundo o De-
partamento de Tráfego do
DER, será estendida mais
tarde aos ônibus do SINE,
que trafegam em Campos, e
aos das empresas partícula-
res que circulam nos muni-
cípios da Baixada Fluminen-
se. Em Niterói, o SERVE tem
30 dias para executar a de-
terminação governamental.

Porto de
Paranaguá já
tem canal

Curitiba (Correspondente) —
O Governador Paulo Pimentel
recebeu, um ofício do Superin-
tendente da Frota Nacional de
Petroleiros comunicando que a •
dragagem do canal de acesso ¦
aos portos de Paranaguá jáestá com 90 metros de profun-didade e que a menor sonda-
gem constatada pelos navios
de acesso à bacia do evolução
foi de 30 pés (nove metros).

Diante dessa profundidade,
está praticamente cumprida a
missão de aprofundamento do
canal de acesso e bacia de evo-'lução, realizada pelo Departa-
mento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis, e solicitada
pelas Administrações dos por-
tos de Paranaguá e Antonina.
Também o terminal oceânico
de combustíveis já pode rece-
ber e expedir navios de 20 a
25 mil toneladas.

PARA SUAVES SUBIDAS
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Vma escada rolante Je t„ho retangular, tôâa de aço soldado e que
. l".*".."""?""'Prima totalmente nacional, está sendo fabricada pelazcliiiullerdo Brasil S.A. É a primeira désse tipo fabricada no Brasil• tem .i.jünt da altura, inclinação de 30 /trans, comprimento de 15mn largura cie l,28m. Na foto, um aspecto da montagem da escada,

yua Hera tnstalada na Super Shopping Center ,le Nova Iguaçu, e ciainauguração esta prevista para o segundo semestre deste ano. Podetransportar cerca de 6 mil pessoas 
'por 

hora
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1 VAMOS AO TEATRO 1
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COLE E SILVA FILHO apresentam no
TEATRO CARLOS GOMESa

a super-revisfa
ia¦
Ha¦
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J de Ângelo Romero, Cole « Silva Filho, com um grande elenco • »

DE COSTA
A COISA VAI

De _.• «ti S.Malra:

Poltrona: NCrJ 3,00
Est. • bale: NCrS 1,00
Al 4a»,, i.bs., doms..:

Poltrona: NCrS 3,00
Ett. • bale: NCr$ 1,50

audaciosos stríp-teases
Diariamente às 17h30m — 20h 22h

£ Ãs segundas-feiras o "show" de travestis BONECAS EM MINI-SAIA
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Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS
o GRUPO DE AÇÃO apresenta

n
M

"ARENA CONTA ZUMBI
de Augusto Boal e Guarnieri g

II com: Jorge Coutinho, Esler Melllnger, Procópio Mr.ri.no • outros: B
Música: Edu Lôbo — Direção: Milton Gonçalves JJ
Hoie, às 20 e 22 hs. — Reservas: 22-6609 ___.

TEATRO CARIOCA — R. Senador Vergueiro, 238 g
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S TÔNIA CARRERO: "Nunca se viu escândalo tão a

11
inteligente no teatro nacional"
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AS CRIADAS
com: Erico Freitas, Hélio Ary e Labanca.

Direção de Martim Gonçalves
Cenário e figurinos de Roberto Franco

no TEATRO DE BOLSO - Hoie, às 20h30m • 22h30m
Praça General Osório — Ipanema

Refrigeração perfeita — Res.: 27-3122
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DEFINITIVAMENTE 2 OLTIMOS DIAS a
IMPRORROGÁVEL |

e.0V*- MUGNÍFICOi
- SIMONAL -I
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com SOM n
HOJE, ÂS 20h30m E 22h30m §

TEATRO PRINCESA ISABEL - Reservas: 37-3537 g
AR REFRIGERADO - LUZ DE GERADOR g
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ti _______*a^___________i________a B0 ^»y^WlTOWBBBHPl Figueiredo Magalhães,
i BvilJjílfijJlT^ 286 — Sobreloja Cins
g aff**n_mlTMWlWTlTO Condor-Copa

HOJE, ÀS 20 E 22H30M - RES.: 57-6651

ESTUDANTES

N C R $ 2,50

"DE BRECHT A
STANISLAW PONTE PRETA"
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"FESTIVAL DA BESTEIRA"

H com Aldo da Maio, Camila Amado, Jaime Barcelot • Milton Carneiro jj
Dir.: Antônio Pedro — Musicai Roberto Nascimento Si
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NOVO -

REPERTÓRIO

SOMENTE 10 DIAS

HOJE, AS 20 E 22H30M

I TEATRO JOVEM - P. de Botafogo, 522 - Res.: 26-2569 gB
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ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA 3
TEMPORADA DE GALA 1967 i

Grandes cartazes nacionais e internacionais m
Assinatura para 18 Concertos de Gala no

TEATRO MUNICIPAL
Assinatura para 10 Concertos Série Especial

SALA CECÍLIA MEIRELES g
5 Informações • reservas de lugar: Av. Rio Branco, 135 — s. 918-20 B
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| TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA 1
Avenida Rio Branco, 179 — Tel.: 224367 m

_\ Diariamente às 21h — Domingos às 18 • 21h _\
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CAFÊ-TEATR0 CASA GRANDE
BAR-RESTAURANTE

Da

apresenta ai
HOJE E AMANHÃ: ROSINHA DE VALENÇA ||

As terças-feiras: JAIR RODRIGUES S
S Aos domingos às 16h30m: CLUB DO JAZZ E BOSSA 1
K Avenida Afrânio do Melo Franco, 300 — Estacionamento próprio 5
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.no TEATRO SANTA ROSAS
3 R. Vise. Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641 - (Gerador Próprio) |
( 0 HOMEM DO
| PRINCIPIO AO FIM

3 ÚLTIMAS

SEMANAS

" 
Jornal cio Brasil, sábado, 11-3-67, 1.° Cad. — 15
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Agora em TEMPORADA POPULAR

'MliltíHÉfezERa-
da Edgard G. Alvos
Dir. Floriano Fsisial

Sei» meses em cena «m 65/66
com: ANDRÉ VILLON, DAISY LUCIDI,

LUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES
FONTOURA, AYRTON VALADÃO

HOJE, ÀS 20 E 22 HORAS
no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721

PREÇO ÜNICO:

NCR$ 3,00
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a Venha ver • ouvir ¦ naior história da Iodos os tempoa
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ã CAPITÃO FURACÃO ™"™ história do mar |
a

Pe;a Infantil, baseada no famoso personagem da TelevIsSo §
Direjãoi Haroldo Oliveira — Umi produçío do GRUPO DE AÇÃO S

no TEATRO CARIOCA — Rua Senador Vergueiro, 238 §
| Sábados e domingos às 17hs. — Reservas: 25-6609
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casou com' ELA e Deu o Maior Bodeül |
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QUATRO

NUM QUARTO
Estréia, hoje, às _?h15m — Reservas: 52-3456

TEATRO MAISON DE FRANCE — Ar reírigerado
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GINÁSTICA FEMININA
§ DANÇA MODERNA \
B TURMAS INFANTIS (3 a 10 anos), PRINCIPIANTES a
g e ADULTOS Diariamente, das 8 às 20 horas _\

 Avenida Copacabana, 928 — Cobertura  1
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S TEATRO SERRADOR - Ar refrigerado i

apresenta ti
FESTIVAL DE TEATRO DE COMÉDIA g

a RENATA FRONZI RUBENS DE FALCO RAUL DA MATTA ¦
SI
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FAMIÜA ATEiCERTOlfiONTÔ

ROSA DE OURO!.
de Herminio Bello de Carvalho 2 m

na
B
a

a comédia mais fresca do ano no Teatro mais b
refrigerado da Cidade i

Àa lârjas, quartas ¦ quintas: preço único de Cr$ 3 000 __\
Reservas: 32-8531 — HOJE, ÀS 20 E 22H30M n
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\:àT% TEATRO GLI1ÜCI0 G1LL (Tt-ATRo da praça) |
B ^^_wj^ MARIA FERNANDA apresenta BREVE 1
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Estrilo nacional em Brasília, hoje, às 21 horat H
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* Grupo Levante apresenta

JOÃO DO VALE
no show ''EU CHEGO LÁ

aa
ADRIANO REYS cenário e llgurlnos _\
PAULO PADILHA PERNAMBUCO DE OLIVEIRA 2DELORGES CAMINHA direção de B
MARIA FERNANDA CARLOS KROEBER Et

¦ Sob os auspícios do S«v. da Ttalro dl Sítut. da Edac. il GB. -na

[1/

com Màrinês, Sílvio Aieixo, Maria Luiza Noronha
Hoje, às 78 e 21 horas

no TEATRO DE ARENA DA GUANABARA
Laroo da Carioca, esq. Av. Chile - Res.t 52-3550
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apresenta sábados Is 16 hora» 2!

• domiiigos i% 15h30m o aeu (3
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primeiro espetáculo Infantil. j£l

IALICE contra a DAMA.DE COPAS I
ICCC
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"RASTO ATRÁS'1
D* Jorge Andrad*

Prêmio Serviço Nacional da Teatro
Direção • cenários: Gianni Ratto

Figurinos: Bella Paes Leme, com um granda elenco
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no TEATRO GINÁSTICO - Ar refrigerado \\
Reserve ia pelo telefone: 42-4521 g
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Como? Você ainda não assistiu ao |j
grande sucesso infantil do ano? j

"A GATA B0RRALHEIRA"!
El

Dir. Cen. e Fig.: NELSON MARIANI f%
ISProdução: thereia Barrocas Q
aa
D¦

Administração: Edmundo Cortei Júnior

TEATRO ARENA DA GUANABARA • largo Carioca

S-ba. * domingos it léh — Reservas: 52-3550 ¦
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GRUPO OPINIÃO §

a
Ba
Sj 1964 - "Show" "OPINIÃO"

D 1965 - "LIBERDADE LIBERDADE"

aa¦ —O
1966 "SE CORRER O BICHO PEGA, SE FICAR O BICHO COME" g

de Millôr Fernandes
g com: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO _FERNANDO TORRES a a

1967

HOJE, AS 20 E 22H30M
A seguir: "A ÚLCERA DE OURO"

A SAIDA? i
ONDE FIGA A SAÍDA? I

Fl
Cstriia dia 17 la 21h30m - R. Siqueira Campos, 143 - Reserva»! 47-533» g
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m Um elenco delicioso »

g

g 
Carlos Eduardo Dolabella, Cecil Thiré, Célia Biar, Emílio Di Blasi, B

R Eva Wilma, Holsna Ignes, Halo Rossi, Jufj, Lafayelta Galvão, Leina S
B Krespi, Mauro Mendonça, Napolaão Moniz Freire, Othoniel Serra, ia

¦ DEVIDO AO GRANDE SUCESSO MAIS 1 SEMANA
g no TEATRO MIGUEL LEMOS do delicioso musical infantil

**/,0 CHÁ DAS ABELHINHAS"
de Paulo Afonso de Lima

Dir. musical: Edson Frederico
Direção: Luiz Cláudio Bernardes

HOJE e AMANHÃ, às 17 hs. — 2 ÚLTIMOS DIAS
R. Miguel Lemos, 51 — Reservas:: 56-1954
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— Paulo César Pereío, Rosita Tomás Lopes e Sérgio Mamberti- —BI
B 

Hoje, às 20 e 22h30m no TEATRO GINÁSTICO
Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado
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//0 OVO DE OURO FALSO//
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Maravilhoso Infantil com
os- bonecos de

IL0 e PEDRO
Agora no TEATRO PAX

Sábados, às 17 horas
Domingos, às 15h30m e 17h

r. a
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4.° MIS DE RECORDE ABSOLUTOHI
MAIS DE 3 500 PESSOAS JA
ASSISTIRAM E APLAUDIRAM

TEATRO DE BOLSO - (Pça. Gal. Osório - Ipanema)
Sábados is lóhs. — Domingos, ès 15 horas

Jl CHAPÈUZ1NH0
VERMELHO"

CENSURA LIVRE - RESERVAS: 27.3122
AR REFRIGERADO
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| GRUPO CONQUISTA tem o privilegie de apresentar pela ..«•§
vez na América do Su! a mais bela de todas as pejas infantis "'I

m "Alice 
no País]

das Maravilhas"!
aICO-PRODUÇAO: ROBERTO FRANCO

No TEATRO DE BOLSO - AR REFRIGERADO
SÁBADOS, ÀS 17Hs. - DOMINGOS, ÀS 16Hs.

RESERVE JÁ: Tel.t 27-3122 - CENSURA LIVRE
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NORMA BENGUEL |
e Baden Powell 1

em

ISIMÉÀU
DE 3.° A DOMINGO

Dir» Music. — Guerra Peixe
Rua Barata Ribeiro, 90 - Tel.) 36-3483 M
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CHURRASCARIA
BIG-SHOT

m
PISTA DE DANCASI D
SALÃO DE FESTA5I-S
RESTAURANTE! <&
AMERICAN BARI -S
BOITE! »S

Baa _,,__._ , .... .
.C>;_SÊjftSr«=??S TRÍS SALÕES DIFERENTES!
iürY\W ' Agora com ar condicionado!

Campo de SSo Cristóvão, .4!
O MELHOR CHURRASCO DO RIO! -y

fil Com cínco míl «ruxoirot — V.S. com» e boba em ambienTa requintado, fre- g13 mondamenlo romântico/ familiar e d» muito bom gosto, dá gorjeta- gg
« ainda tava troco! Venha conhecer — hoje mesmo — a CHURRASCARIA,.^

£j BIG-SHOT, verdadeira • impressionante; atração turística, recreativa b . ($gastronômica e traga a tua namorada, noiva ou esposa, para juntos (3
viverem momentos práticos de raro oncantamento • amor. Cozinha in- .ES

JÇ tornacional, música suavo, trSs salões diferentes, sendo um só para. jjft
dançar a drinkarl Estacionamento com guardador. Filiado ao DINERS/.'.i|
INTERLAR e REALTUR. Diariamente, almo;oi, drinques e jantares, das 

'Et

11 da manhã às 4 da madrugada! CHURRASCARIA BIG-SHOT — ,£»
CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO N.» 44 (P.,H
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PLAYBOL
,V boliche

£• RESTAURANTE AO AR IIVRE

^ MÚSICA JOVEM
Venha Jomar seu chopp • ouvir música moderna W

cem som aslareofônico . g

„ CORTE DO CANTAGALO - LAGOA |
B Estacionamento privativo: R. Gaslão Baiana, 496 — Gerador próprio a&
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BOITE BMZA
Av. Prado Júnior, 2S8 - Tel.t 57-4019

Agora gerador próprio (AR REFRIGERADO PERFEITO)
Hoie, dar 18 ài 21 horaa

Convite para TARDE JOVEM com A. Romero
Danças, surpresas

SEM COUVERT - SEM CONSUMAÇÃO

HI-FI BAR
AV. PRINCESA ISABEL, 263 - TEL.: 57%6132
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apresenta de terça a domingo

"UMA NOITE PERDIDA
COM TUCA E MIÊLE"
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Rua Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana
Reservai: 25-0877 (ali as 22 horas)
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Ai deliciai dat comidas do mar num pj
restaurante sôbre as ondas. Único no _j
Rio. Amplo estacionamenlo. Menu- ^
especial para os almojos "rápidos".) 

g
AV, NESTOR MOREIRA, 11-TEL. <M5»)g
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^RESTAURANTE • BARS
fi (junto ao Yalch Club do Rio de Janeiro) Sil
f; Aborto diáriamenta atá às 2 horas da manhã . ^
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lg — l.o Cad., Jornal do Brasil, sábado, 11-3-C7

DASP leva a Castelo volume
demonstrando que União tem
mais de 700 mil servidores

1.1
,: Brasília (Sucursal) — Já impresso num volume de
cerca de duas mil páginas, o Diretor Geral do DASP levou
ontem ao Marechal Castelo Branco o primeiro resultado
parcial do censo dos servidores públicos federais, demona-
trando que a União possui atualmente 700 031 funcionários,
sendo 254 749 pertencentes ao Ministério cia Viação, o mais
bem servido dentre todos os Ministérios.

Momentos depois de serem exibidos ao Presidente da
República, os dados numéricos dessas conclusões parciais
•do censo já se encontravam desatualizados, pois o Maré-
chal Castelo Branco assinava decreto demitindo servidores
interinos do Ministério da Agricultura em número superior
ao dos eoncursados nomeados para suas vagas.

CONCENTRAÇÃO

A maior concentração de
'funcionários federais — se-
gundo os resultados do censo

,— está na Guanabara: 207 292
servidores aí se encontram lo-
tados. Segue, pela ordem, Mi-

.nas Gerais, ccm 45 478. O'Território de Roraima, em
contraste, é o que possui me-
mor número: 1 134. O Distri-
to Federal aparece com 13 719.

-DEMISSÕES

No despacho com o Diretor-
Geral do DASP, o Presidente
Castelo Branco assinou decre-
tas demitindo 200 veterinários
interinos dos quadros do Ml-
nistério da Agricultura, nome-

-ando, em substituição, 208 ve-
terinários eoncursados; demi-*t_u 331 engenheiros agrônomos

. do mesmo Ministério, nomear.-
.do igual número de concursa-
dos. Para cargos de postalis-'tas do DCT houve 174 nomea-
ções de eoncursados e nenhu-

ma demissão. Foram nomea-
dos também eoncursados para
cargos de oficial administrati-
vo, escrevente, dactilógrafo, al-
moxarife e escriturário nos
Ministérios da Fazenda, Justi-
ça, Guerra e Relações Exterlo-
res.

REVISÕES SAO POSSÍVEIS

Falando especificamente sô-
bre o problema das recentes
demissões em massa no Insti-
tu to Nacional da Previdência
Social, o Sr. Luis Belfort do
Ouro Preto esclareceu que a
própria desigualdade entre o
número de exonerações e no-
meações de eoncursados veri-
ficada permitirá que se corri-
Jsun injustiças porventura co-
metidas.

— Aqueles interinos que te-
nham leis os amparando po-
derão perfeitamente recorrer
ãs vias administrativas e, se
não atendidos, poderão pro-
curar a Justiça pnra íazer va-
lerem seus direitos.

Salvamento Casa Civil
socorre 500 convocará as'nas 

praias
,. O Corpo Marítimo de Salva-
mento informou, ontem, que só
no fim da semana passada fo-
ram prestados socorros a 454
pessoas, sendo 160 no sábado e
294 no domingo, recolhido o
corpo de uma criança no Pôsto
Zero, encaminhadas 70 crian-
-ças perdidas na Praia de Ra-
mos e ainda foi dada assistèn-

.cia à demonstração dos pára-
quedistas do Corpo de Fuzilei-
ros.

emissoras
Brasília (Sucursal) — Por de-

creto do Presidente Castelo
Branco, divulgado ontem no
Palácio do Planalto, a compe-
tência para a convocação de tô-
das as emissoras de rádio e te-
levisão brasileiras para integrar
a cadeia da Agência Nacional'
foi transferida do Ministro da
Justiça para o Chefe do Ga-
binete Civil da Presidência da
República.

AVISOS RELIGIOSOS

Bacharéis de 12 de
março de 1932

Pelo transcurso do 35.° aniversário de

formatura será rezada, hoje, sábado, dia 11,

às 10h30m, missa em Ação de Graças na Igre-

ia da Candelária.

Fábio Alves Ribeiro
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Maria Thereza de Brito Ribeiro e filhos, pro-
fundamente consternados com o desapareci-
mento de seu esposo e querido pai, FÁBIO

ALVES RIBEIRO, convidam amigos e parentes para
a missa que em intenção a sua alma farão celebrar,
amanhã, sábado, às 10 horas, no Mosteiro São
Bento, à Rua D. Gerardo, 40.

Fábio Alves Ribeiro
(MISSA DE 7.° DIA)

Os Diretores e funcionários da ECISA-Enge-
nharia, Comércio e Indústria SA., profunda-
mente consternados com o desaparecimen-

,to do- seu grande colaborador DR. FÁBIO ALVES
RIBEIRO, convidam para a missa que em intenção
a sua alma farão celebrar amanhã, sábado, às 10 hs.,
no Mosteiro São Bento, à Rua D. Gerardo, 40.

ISAAC ZAGURY
"FRANK"

A família Zagury cumpre o doloroso de-
ver de comunicar seu falecimento ocorrido on-
tem, dia 10. Convida parentes e amigos para
seu sepultamento amanhã, domingo, dia 12, às
10h30m, no Cemitério Comunal Israelita do
Caju, de onde sairá o féretro. Dispensa-se o
envio de flores.

JOÃO GONÇALVES GODINHO
(FALECIMENTO)

+ 

A família de JOÃO GONÇALVES GODINHO
cumpre o doloroso dever de comunicar o
seu falecimento ocorrido ontem e convida

parentes e amigos para o seu sepultamento hoje,
sábado, às 9 h., saindo o féretro da capela do Ce-
mitério da Ordem lll de São Francisco da Penitência
para a mesma necrópole.

Carioca volta lioje ao sen
cigarro, mas terá de pagar
mais por leite e açúcar

A Comissão Coordenadora e Executiva do Abas.eeimen-
to discutiu e aprovou ontem um aumento de 20% para o
açúcar cristal e liberou o refinado, ao mesmo tempo em que
o litro de leite passava a custar NCr$ 0,33 (trezentos e triii-
ta cruzeiros antigos) e informava-se que os cigarros vol-
tam hoje ao mercado.

O reaparecimento dos cigarros no mercado será possi-
vel graças ao entendimento a que — com a mediação do
Presidente da Associação Comercial — chegaram os fabri-
cantes e os varejistas, decidindo esperar até o dia 25 por
uma fórmula capaz de pôr fim às controvérsias sóbre a
cobrança do Imposto sôbre Circulação de Mercadorias. .

na regional, produto pôsto na
plataforma do entreposto, NCrS
0,033 (trinta e três cruzeiros
antigos); do entreposto ao va-
rejlsta, NCrS 0,047 (quarenta e
sete cruzeiros antigos); do va-
rejlsta ao consumidor, NCr$
0,012 (doze cruzsiros antigos);
sendo o produto entregue a do-
micilio, a margem é de NCr$
0,02 (vinte cruzeiros antigos),
par litro.

Estas margens referem-se ao
leite engarrafado ou acondi-
cionado em invólucros espe-
ciais, onecânicnmente e com
íêcho inviolável.

Quanto ao leite em litros ou
a granel, foram fixadas as se-
guintes margens para sua co-
mercialização: da usina regio-
nal, produto pôsto na plata-
íorma do entreposto, NCr? ..
0,03 (trinta e três cruzeiros an-
tigos); do entreposto ao vare-
jista, NCr$ 0,02 (vinte e qua-
tro cruzeiros antigos) e do va-
rejista ao consumidor NCrS ..
0,09 (nove cruzeiros antigos).

LEITE

Entrou ontem em vigor o nô-
vo preço do litro de leite —
que custa agora NCrS 0,33 (tre-
zentos e trinta cruzeiros anti-
gos) — com a publicação, no
Diário Oficial, da Portaria 330
da SUNAB, alterando a mar-
gem de comercialização do pro-
duto, da fonte de produçáo ao
consumidor, responsável pelo
reajustamento de 20% no pre-
ço anterior.

Ao informar que o reajuste
das margens de comercializa-
ção não inclui o Imposto dé
Circulação d e Mercadorias
(ICM), a SUNAB adianta que
ns incidências do ICM pode-
rão ser ainda computadas na
formação dos preços, o que dá
margem a um possível au-
mento do produto, dentro em
breve, pois os produtores não se
dispõem a absorver os 15% do
imposto. ,

JUSTIFICATIVAS

Ao reajustar a margem de
comercialização do leite, em
suas diferentes etapas — da
usina regional ao consumidor
— a SUNAB apresentou aa
justificativas de que "o volu-
me da produção é fator deci-
sivo para o abastecimento e a
formação do preço" e que "há
necessidade de estimular a
produção, dada a importância
do leite como alimento bási-
co da população, especialmente
da infantil".

Pela Portaria 330, o preço do
leite entregue pelo produtor na
plataforma da usina regional
continuará liberado. Os lürii-
tos para a comercialização do
leite in naiiira tipo C, pndro-
nizado em 3,1% de gordura nas
meias leiteiras dos Estados do
Espirito Santo, Bio de Janei-
ro, Minas Gerais, Guanabara,
São Paulo, Paraná. Santa Ca-
tarina, Rio Grande do Sul,
Goiás e Distrito Federal (Bro-
silia), são os seguintes: da usi-

AÇÜCAR

Ao majorar em 20 por cento
o preço do açúcar cristal, a
Comissão Coordenadora e Exe-
cutiva do Abastecimento, sob a
Presidência do Ministro Ro-
berto Campos e em comum
acordo com o Ministro da Fa-
zenda, da Agricultura, do Pre-
sidente do Banco Central e do
Superintendente da SUNAB,
Sr. Guilherme Borghoff, apro-
vou a liberação do preço do
açúcar refinado que passará a
custar, segundo previsões
NCr$ 0,38 (trezentos e olten-
ta cruzeiros antigos) ppra -o
consumidor.

Também foi aprovado um
aumento de 20 por cento pa-
ra-o preço da cana, o que ga-
rante antecipadamente um au-
mento para todos os seus sub-
produtos — álcool, cachaça —
para atendimentos de reivin-
dicações dos produtores com
débitos cm atraso.

Modesto requer no STM
habeas-corpus em favor de
ferroviário com 70 anos

O advogado Modesto Silveira, requereu, ontem, habeas-
corpus no STM em favor do ex-ferroviário Antônio Fran-
cisco Rux, de 70 anos, aposentado da Leopoldina, preso
dia 6 último em sua residência, quando se encontrava em
companhia de sua mulher cega. Os policiais que o pren-
deram informaram que atendiam à ordem de autoridades
militares, mas o fato é atribuído a motivos políticos.

Em sua petição, o Sr. Modesto Silveira alega que o fer-
roviário está "em lugar incerto e não sabido", e necessita
de urgente tratamento médico. Indaga se seu constituinte
se encontra no I Exército, no 1.° Distrito Naval ou na 3.a
Zona Aérea. Até ontem ainda não o havia localizado.
OUTROS

Deram entrada também on-
tem no STM pedidos de ha-
beas-corpus para as seguinte.-
pessoas: Honestino Monteiro
Guimarães, Juarez Caldas Lei-
te, Maceió Goiás Leite Filho e
Carlos Marx Alves, que solici-
tam a liberdade sem prejuízo
ao processo a que respondem
em Brasília, acusados de ati-
vidades subversivas.

Outro pedido é em favor de
Geraldo Nascimento Aguiar,
que alega não haver justa
causa para sua prisão. Encon-
tra-se preso no Recife à dis-
posição da Auditoria da 7." RM,
sob a acusação de subversivo.
PROCURADORIA

Nai Procuradoria-G e r a 1 da
Justiça Militar deu entrada a
correição parcial requerida pe-
lo Promotor Durval Airton
Sousa Araújo, da 2.° Auditoria
da 2.a RM de São Paulo, con-
tra o pedido de prescrição da
pena feita pelo Promotor Dur-
vai Moura de Araújo, da Jus-
tiça Comum daquela Comarca,
em favor de 17 civis sob o fim-
damento de que já se passaram
mais de dois anos sem o ofe-
reclmento da denúncia.

Os indiciados são Alcides Pe-
reira, Manuel Dias Pereira,
João Joaquim de Oliveira, José
Ribeiro Durval, Joaquim Bor-

Ao Menino Jesus
de Praga

Agradeço a graça alcançada -
MARISA.

Ao Menino Jesus
de Praga

Agradeço a graça alcançada ¦
MADALENA.

Santa Edwiges
Agradece e publica a graça obti-

dade — SERAFIM.

Santa Marta
Agradeço graça alcançada. IZAU-

RA.

ges de Carvalho, Manuel Ro-
drigues, José Luís dos Santos,
Manuel Pereira da Silva, Júlio
Silva, Jôfre Correia Neto, Be-
nicio de Carvalho. Manuel Fio-
rentinò dos Santcs e Rubens
Fernandes dos Reis.

MARINHEIROS

Os ex-marinheiros Marcos
Antônio da Silva. José Eduar-
do dos Santos e Francisco Lo-
pes dc Almeida, condenados a
cinco anos de reclusão pelo
Conselho Permanente de Jus-
tiça da 1.» Auditoria da Mari-
nha no processo do Sindicato
dos Metalúrgicos, íoram reco-
Ihidos ao Presidio Naval à dis-
posição do CENIMAR.

Os ex-militares, a exemplo
de outros já condenados no
mesmo processo, deveriam ter
sido encaminhados à Peniten-
ciaria Lemos de Brito para o
cumprimento da pena, após se
apresentarem ao Juiz Gilberto
Lomònaeo, e náo ao Presídio
Naval. '"o

PRESSÃO

O fato vem causando estra-
nheza, uma vez que os ex-ma-
rinheiros, que estavam asilados
no Umguai, estariam sendo
pressionados a revelar fatos rc-
lacionados com outros asilados
políticos naquele país.

Mortos do
DC-8 da Varig
chegam ao Rio

Os restos mortais de 46 vi-
timas do desastre aéreo que
matou 51 pessoas em Monróvia,
no último domingo, chegaram
às 2h50m de hoje à Guanabara
trazidos por um Convair 990
da Varig. Logo após descerem
no Galeão, os restos mortais
foram levados para a Capela
Mortuária da Santa Casa de
Misericórdia.

Um avião da Varig trans-
portando as famílias dos pas-
sageiros mortas que residiam
em São Paulo chega lwje ns
141i30m no Aeroporto Santos
Dumont, ficando hospedados,
durante a estada na Guanaba-
ra, no Hotel Glória, com todas
as despesas custeadas pela Va-
rig, segundo informou hoje o
Coordenador dos Serviços, Sr.
Sérgio Cavalcanti.

Caçador de Eichmann nega,
que St-angl tenha sido
denunciado pelo seu genro

Viena (UPI-JB) — O caçador de Eichmann, Simon
Wie..euthal, desmentiu ontem que a captura do nazista
Franz Stangl pelas autoridades brasileiras fôsse possibili-
tada pela denúncia de seu genro.

— Stangl foi encontrado no Brasil com o auxílio de um
ex-membro da Gestapo — disse Wiesenthal, desmentindo
as noticias de fontes brasileiras de que o denunciante fôsse
Herbert Havei.

DIVORCIADO

Segundo estas notícias, Ha-
vel, expulso da casa de Stangl
em São Paulo há seis meses,
teria embarcado para a Aus-
tria a fim de denunciar o eo-
gro.

— Stangl foi denunciado por
um ex-membro da Gestapo,
que recebeu sete mil dólares
(NCrS 19 005,00). Sei que Her-
bsrt Havei está vivendo no Ca-
nada há muito tempo, e que se
divorciou de Brigitte, filha de
Stangl — acrescentou.
EXTRADIÇÃO

Wies-nthal revelou que o Go-
vêrno austríaco pediu oficial-
mente ao Brasil a extradição
de Stangl, que é requerido peia

Áustria, Polônia e Alemanha
pela morte de 700 mil pessoas.
Acrescentou que o pedido che-
gou a Brasília no dia 27 de
fevereiro.

Um dos melhores advoga-
dos do Brasil — disse — ré-
pr-3-.sntará os judeus sebrevi-
ventes dos campos de concen-
tração comandados por Stangl,
no processo!

Wiesenthal acentuou que sou-
be pela primeira vez que
Stangl estava no Brasil há
três anos, dia 24 de janeiro
de 1SG4.

Sabíamos que estava tra-
baíhando na fábrica Vollcswa-
gsn. em São Paulo, mas não
imaginávamos que houvesse
nu: da do o nome de Franz para
Paul.

Bomba explode no banheiro
do MEC e DOPS dis que foi
para agitar o dia da posse

Uma bomba dita de efeito moral — que a Policia acre-
dita ter sido atirada por alguém que deseia tumultuar a
posse do Marechal Costa e Silva — explodiu às 14h de on-

.tem no 14.° andar do Ministério da Educação, onde fun-
cionam o Departamento Nacional de Educação e parte da
Diretoria do Ensino Industrial.

A bomba foi atirada na parte divisória entre o ba-
nheiro dos homens e das mulheres, criando imediatamente
um clima de pânico entre os funcionários, que saíram a
correr pelas escadas, sem saber que rumo tomar. Estiveram
no local todos os Departamentos de Segurança da Secre-
taria de Segurança do Estado.

mas pessoas, teria sido um su-
jeito moreno, baixo, que vi-
ram correndo pelas escadas. O
local da explosão foi interdita-
do pelo DOPS, cujos agentes,
à paisana, passarão a noite
toda, a partir dc hoje, vigiai--'do o local.

Embora o Ministro da Edu-
cação tenha preferido não ía-
zer declaraçõe.. ã imprensa,
sabe-se que a pclicla teme que
êste atentado .seja o primeiro
de uma série com o fim de tu-
multuar a posse do Presidente
eleito.

Graça dispõe-se a levar
à Justiça unia cópia da
sindicância contra Sami

Os advogados do General Jaime Graça, em resposta ao
repto lançado pelo Deputado Sainl Jorge, para que prove
as acusações que lhe íoram dirigidas através do JB, acon-
selharam o parlamentar a não tomar qualquer atitude
com base nas informações da Secretaria de Segurança, pois
isso o obrigaria a provar em juízo que elas são inveridica...

Os advogados informaram ao parlamentar que o Ge-
neral Jaime Graça possui cópia da sindicância efetuada na
Secretaria de Segurança, e que o documento, se necessário,
seria apresentado em juízo, mas o Deputado considerando
inconsistente a resposta, declarou ter constituído advogado
para iniciar ação penal contra o General por injúria, ca-
lúnia e difamação.

À carta de Graça

MORENO E BAIXO

Assustados, os funcionários
correram para o Gabinete do
Ministro Moniz de Aragão, quo
imediatamente' se comunicou
com o General Dario Coelho,
a quem pediu que fossem to-
madas todas as providências
necessárias.

O Serviço de Segurança do
Ministério, com todos os seiis
homens armados, percorreu
todas as dependências do pré-
dio à procura do autor do
atentado que, segundo algu-

fi a seguinte, na Integra, a car-
ta enviada p.o Sr. Sainl Jorge pe-
lor, advogados do ex-Chefe de Ga-
binete do Secretário de Segu-
rança:"Hlo de Janeiro, 7 de março
de 1967.

S* Deputado Saml Jorge:
Na qualidade de advogados do

Exm.° Sr. General-cle-DlvlEüoJal-
me Ribeiro da Graça, acusamos
recebimento, por Intermédio de
representante do 5." Oílclo de
Registro do Titulos c Documen-
tos, do original de uma sua car-
ta, a êsse oílclal-general dirigida
e datada de 3 do corrente, na
qual é êle reptado a provar, no
prazo de 48 horas (?), as atlrma-
ções que íêz sôbre sua pessoa,
atravé3 de declarações ao JOR-
NAL DO BRASIL, tendo em vis-
ta haver Informado a Secretaria
de Segurança Pública do Estado
da inexistência de qualquer slndl-
canela em que haja figurado o
nome de V. S.a.

2. Dsvemos informar-lhe, com
absoluta segurança e sem recor-
rermos ao tom descortês observa-
do em sua missiva, que o Sr. Qe-
neral Jaime Ciraça possui cópia
de sindicância efetuada na Secre-
taria de Segurança Pública do Es-
tado, pela qual íicou provada a

ocorrência de determinadas lrrc-
gui uri d ade.1. nesse setor da admi-
nistração estadual.' com a co-res-
j>on__blllrtade de V. S.n. Se acaso,
cemo está dito em sua carta, afir-
mou a S. S. P. nada existir, nes-
se sentido, relativamente à sua
pessoa, nessa Secretaria, tal afir-
inativa é inveridica.

3. Assim, nó propósito de nSo
agravar sua situação, reconven-
daríamos nilo tomasse V. S.a ne-
nhuma atitude com basa nessa
afirmativa, que teria sido Í3lta
pela Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado, pois que Isso
forçaria o Sr General Jaime
Graça a ter de apresentar, ao
Juizo competente, a prova do que
afirma, com a Inevitável re-
percussão, Junto à Imprensa e à.
opinião pública deste Estado, da-
quilo que se contém na dita sin-
dicancia e que lhe é desfavorá-
vel. Não hà "calvas sandices" no
que foi afirmado paio Sr. Ge-
neral Jaime Graça, como pare-
ceu a V: S.a, mas afirmações
fundamentadas em prova do-
cumentada "

(a a ) Valdir Fontoura Cordo-
vil Pires — Advogado 8 803.

Claudlcnor Luttgardes Cardoso
de Castro — Advogado.

A resposta de Saíni
Foi o seguinte o repto feito

peio Dsputado Saml Jorge, atra-
vés de cartório, ao General Jai-
Ine Graça: ."Imo. Sr. General H..1 Jalma
da Graça.

Senhor.
No JORNAL DO BRASIL, cdl-

çfto de 24 do mês findo de íeve-
relro. pg. 7, foi publicada uma
entrevista concedida por V S e
éob o titulo Graça acusa Negr&õ
de nãu tomar medidas contra
currupção Consra des.-:a eu:.5-
vista a afirmativa, dada como
_ua, de que nilo o suporto, por-
que em sindicância instaurada
por V S , foram provados atos
de corrupção por mim cometidos.

Indignado com a torpe asscrtl-
va, reqüerl,' ao Presidente da As-
sembléia Legislativa, em data da
27 daquele mês, o envio de oficio
ao General Secretário de Segu-
rança do Estado, solicitando dês-
se ilustre titular a remessa da
certidáo comprobatória da alega-
da sindicância

Pelo Ofício SSP/n. 0201, do dia
seguinte, o Sr. Secretário om -
apreço comunicou à Presidência
da Assembléia Legislativa o teor
dos informes recebidos do Inspe-
tor-Geral da Secretaria e do As-
SBSsor-Auxlliar, Chefe de Sindi-
canelas e Inquéritos, demonstra-
tivos da inexistência de qualquersindicância em que haja figurado
o meu nome

O referido Ofício de resposta
vai ser transcrito nos anais da
Assembléia e desde Jã se acha no
dispor do V. S.a e dos meus con-
cidadftos, na Presidência» do Le-
glslativo estadual.

Dlanto da peremptória contra-
dita às asserções atribuídas a
V. S.«, venho reptá-lo a posltl-

vá-las, apresentando as prova, cm
quo se baseia para tal, mesmo
porque V. S.. cm nova entrevista
para o aludido matutino, edlçáo
de 1 do andante, pág. 18, teria
dito. entre calvas sandices, que
forneceria cópia da sindicância
contra mim. Pois repto V. S. a
cnmprová-lo, no prazo de *Í3 ho-
ras, contadas do recebimento des-
ta, sob pena de ser considerado,
por mim e por todos os homens
d_ bem déste Pais, cemo um re-
les mentiroso e gratuito riifuma-
údy, que devera responder pevan-
ts a Justiça pelas Injúrias assa-
cadas contra o representante do
povo."

Deputado Estadual
a) Sami Jorge

Juiz amplia
fiscalização
à imprensa

São Paulo (Sucursal) — O
Juiz de Menores de São Paulo,
Sr. Artur de Oliveira Costa,
considerando que a nova Lei
de Imprensa ampliará sua
competência quanto à apreen-
são de "impressas que ofendam
a moral e os bons costumes",
baixou ontem a Portaria n.°
4 881/67, criando uma Asses-
soria de Imprensa e de Litera-
tura, preparando-se para ati-
vidade mais intensa nessa se-
tor.

Fontenele desgasta-se com
nôvo aumento de ônibus mas
ganha apoio de estudantes

São Paulo (Sucursal) — O prestígio do Coronel Fon-
tenele, embora tenha sido favorecido por uma pesquisa de
universitários sôbre as modificações no trânsito, sofreu
ontem nôvo desgaste com as declarações de dirigentes da
CMTC responsabilizando a Operação-Bandeirantcs pelo l

próxinio aumento das passagens de ônibus.
A volta parcial dos ônibus ao Centro provocou ontem

vários congestionamentos na rótula principal, porém os
técnicos do Departamento Estadual de Trânsito não sabem
explicar se o Sr. Fontenele tinha razão ou se a Operação- t
Bandeirantes não oferece possibilidades de reduzir o per-
curso a pé, que os passageiros de ônibus são obrigados a
íazer para tomar condução.

gratuito em ônibus da emprâ-
sa. A medida fora anunciada
pelo DET como solução para o f
problema do deslocamento dos
pontos de ônibus para íora do
Centro.

OPINIÃO

A permanência ou nfio do Co- (
rcnel Fcntenele no Departa- <
mento Estadual de Trânsito,
após sua licença por lõ dias,
continua movimentando a opi-
nião pública de Sáo Paulo. Os
Diários Associados divulgarão
hoje as bases do plebiscito a ser
realizado no dia 16, para son-,
dagem da opinião dos paulistas f
sôbre a Operação-B andei-
ran tes.' 

Dos 135 estudantes ouvidos
numa pesquisa do Diretório
Acadêmico da Escola Superior
de- Administração e Negócio.
106 foram pela manutenção do
Coronel Fontenele no cargo.
Entre os estudantes entrevista-
dos, 63 têm automóveis, sendo
90?. deles favoráveis ao Coro- ',
nei Fontenele. Menos da meta-
de dos que eram contra não
têm carro.

Tropas da 6a.
D. I. são
inspecionadas

Porto Alegre (Sucursal) —
Como parte do programa de
instrução dêst- nno, o Coman-
dante da 6." Divisão de In-
fantaria, General Humberto '
d-_ Sousa Melo, iniciou a ins-
peção de todas as guamições
sob seu comando.

O principal objetivo do Ge-
neral Sousa Melo é verificar
as condições de segurança e
defesa dos quartéis não só de
Porto Alegre, como também do '

interior do Estado.

LOJISTAS CONTRA

A hipótese do Coronel Fonte-
nele continuar na direção do
Departamento de Trânsito está
sendo combatida intensamente
pslos clubss lojistas dos bairres
do Brás, Tatuapé e Mooca. Os
comarciantes alegam ter pre-
juízos com as alterações intro-
ciuzidas no transito daquela re-
g-ião. Alguns lojistas não abri-
ram seus estabelecimentos on-
tem, pela manhã, em sinal de
protesto, havendo ameaças de
lockoõit total.

O principal argumento con-
tra a permanência do Coronel
Fontenele, todavia, partiu da
diretores da CMTC, que pre-
tendem antecipar para abril o
aumento das passagens de ónl-
bus, previsto para maio. O Di-
reèor-3. iúariceiro da CMTC, Sr.
J_.mil Zantut, revelou que a
Operação-Bandeirantes provo-
ceu uma queda na arrecadação
da empresa na ordem de NCrS
270 000.00 (duzentos e s=tenta
milhões de cruzeiros antigos).

O Diretor Industrial da
CMTC, Major Naztberto Cha-
ves, desmentiu o transporte

Requerida
a CPI

r
Brasília (Sucursal) — Com

149 (30 da ARENA) assinatu-
ras — 12 a mais que o exigido
peio Regimento — o lider do
MDB, Deputado Mário Covas,
encaminhou ontem ao Presi-
dente da Câmara o requei'1-
mento solicitando a constitui-
ção de Comissão Parlamentar
de Inquérito para investigar
"o escândalo da especulação
do dólar".

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

RESOLUÇÃO N.° 399
A Diretoria do Instituto Brasileiro do Café,' no uso das atri-

buicões que lhe confere a Lei n.° 1 779, de 22 de dezembro de
1952,

RESOLVE:

Encerrar cm 31 de março vindouro o recebimento de propôs-
la» para Contratos de Diversificação referente» a propriedades si-
tuadas na Zona da Mata (Leste) de Minas Gerais e Estados da Ba-
hia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Acra, Goiás, Mato Grosso, Rio
de Janeiro e Santa Catarina.

Rio de Janeiro, 10 de março de 1967

LEÕNIDAS LOPES BORIO
Presidenle (P

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

0 Q, w7

A Diretoria do Instituto Brasileiro do Café, no uso de suai
atribuições conferidas pela Lei n.° 1.779, de 22 de dezembro de
1952,

CONSIDERANDO que nos termos da Lei n.° 4.557, de 10 de
dezembro de 1964 e Decreto n.° 55.760, de 15 de fevereiro de
1965, é obrigatória a marcação dos volumes de produtos fabri-
cados, beneficiados, produzidos ou extraídos no Brasil, destina-
dos à exportação, de forma a indicar a origem brasileira e o no-
mo do produtor ou exportador;

CONSIDERANDO ser de exclusiva competência do Instituto
Brasileiro do Café o controle e toda » fiscalização do café;

CONSIDERANDO, finalmente, que o Comunicado n.° 160, de
4 de março de 1965, baixado pela Carteira de Comércio Exterior
do Banco do Brasil S/A e a Lei 5.025, de 10 de junho de 1966
esclarecem e definem claramente ser óâ alçada do Instituto Bra-
sileiro do Café o registro dos exportadores de café,

RESOLVE:

.Art. 1." — Ficam todos os exportadores de café obrigados ao
registro de suas firmas no Instituto Brasileiro do Café, bem como
à averbação dos respectivos modelos de marcação de sacaria.

§ 1.° — A sacaria utilizada nas exportações de café deve ser
marcada com a expressão "CAFÉ DO BRASIL".

§ 2.° — O nome do exportador ou produtor poderá ser subs-
tituído por iniciais, sigla ou marca representativa.

Art. 2.° — Para efeito do Registro de que trata o artigo an-
teríor, deverão os exportadores, inclusive as sociedades coopera-
tivas cie cafeicuitores, dentro de 60 (sessenta) dias, entregar ao Ins-
tituto Brasileiro do Café, no Departamento de Controle da Comer-
cialização, a ficha (mod. IBC 15/27), devidamente preenchida •
acompanhada dos documentos abaixo discriminados, em lantas vias
quantos forem os portos em que desejem operar:

a. quando se tratar de companhias, sociedades anônimas •
sociedades cooperativas de cafeicuitores:

1. Diário Oficial que publicou os estatutos;
2. Ata da última eleição da Diretoria e qualquer outra

publicação referente a aumento de capital;.
3. alvará de localização;

b. quando se Iratar de Firmai coletivas ou limitadas:

contrato social;
alvará de localização;

c. quando se tratar ds firmai Individuais:

1. registro da firma no D.N.I.C. ou Junta Comercial;
2. alvará "de localização.

_ 1.° — O exportador de café que, na vigência da legislação
anterior houver feito seu registro em qualquer das Agências do
IBC, estará dispensado de nova apresentação dos documentos «xí-
gído;, desde que não tenha ocorrido alteração em sua firma.

§ 2.° — Os exportadores que desejarem constituir procurado-
res para o processamento e efetivação de embarques de café cm
diversos portos, deverão f.ízê-!o através de documento hábil.

Art. 3.° — Revogam-se as disposições cm contrário.

Rio de Janeiro, 9 de março de 1967

«s.) LEÕNIDAS LOPES BORIO
Presidente (P
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Jornal do Brasil, sábado. 11-3-67, 1.° Cad. — íà~

Edição volta a correr com o mesmo conação e classe
PERIGO DA SOBRECARGA Depois dc ter sido manda-

da para o Haras — onde
serviria na reprodução —
Edição voltou á Gávea e no-
vãmente sob o treinamento
de Manuel cie Sousa, reapa-
rece nesta tarde para com-
petir oficialmente e tem um
trabalho de 79" para os 1 200
metros, e um apronto de 36"
para 6ÜU metros, mostrando
entáo visíveis progressos na
sua forma técnica.

Divertida que também se-
ria. enviaria para um haras
é. nesta oportunidade, a
maior adversária da pilota-
da de A. Santos, principal-
mente se confirmar seu tra-
balho de 77" 2/5 para 1 2D0
metros, sobrando visível-
mente, junto à cêrca exter-
na. Prima Donna. sempre no
marcador é o terceiro nome
da competição.

INÍCIO DIFÍCIL

Hepatan. Gipso, Cantile-
ver e London Tower são os
nomes mais destacados da
primeira carreira desta tar-
de na Gávea, sendo que o
melhor apronto íoi de Hé-
patan que trouxe 52" para
os 800 metros com algumas
aobvas nos metros Sinais.
Cantilever é afeito a dis-
tâncias longas, e desta ma-
neira, é o mais temível ad-
versário do pilotado de J.
Martins. London Tower que

às vezes corre muito, deve
ter unia participação boa
aqui.
PROGRESSOS

Feiticeiro reapareceu na
última semana correndo
bem, e fêz um terceiro para
Venuto, numa demonstra-
ção que, mais aguerrido, vai
custar para ser derrotado
nesta turma. Fair Boy, Flu-
xo e Guinarei são os seus
rivais mais certos no íinal,
havendo uma ligeira vanta-
gem para Fair Boy que vem
acumulando colocações ago-
ra. e está realmente numa
face, de treino muito boa.

1 Bem azar é Vádico que
Henrique Tobias não escon-
de levar muita ié. .

PELO APRONTO
Na carreira destinada a

potros de dois anos, o me-
lhor apronto íoi de Nicole
que correndo uma barbar!-
dade pelo centro da pista,
assinalou 36" para os 600
metros, sem que o seu jó-
quei usar o chicete em par-
te alguma do pei curso. Obs-
tacle, que é tido na cochei-
ra em alta conta, pode ago-
ra finalmente mostrar tudo
quanto sabe correr, e com
a corrida da última semana
deve ter adiantado o sufi-
ciente para dar trabalho ao
pilotado de J. Machado.

Dos outros, somente Moo-

klin que estranhou a rala
na última e Coarasul com
apronto de primeira, podem
quebrai' a fórmula inicial.

PEGANDO CARREIRA
Solderã, depois de andar

mal durante muito tempo,
vem novamente pegando
carreira e na última já
mandou um bom cartão dè
visitas com seu terceiro lu-
gar para Bellevi.le, tentari-
cio descontar o terreno que
perdeu na primeira parle
do percurso. Dali para cá

.aprontou muito bem. dan-
do uma demonstração que
vai ser nina favorita certa
esta tarde. Tentation, Rica-
chá e Quaréa são aquelas
que- devem tentar atrapa-
lhar o seu sucesso, havendo
desta feita' limitas esperan-
ças em Tentation que me-
lho.ru na pesada e adiantou
mais depois do seu recente
terceiro para Lady Manon.

SOBRANDO
Gold Mine sobra realmen-

te nc sexto páreo, e mostrou
esta semana estar numa for-
ma impecável de treino com
45" para os 700 metros aos
saltos na pista de areia pe-
sada. Tem mais classe que
as adversárias, e não deve
ter muita dificuldade em
derrotá-las. A luta pela íor-
mação da dupla será difícil
entre Gueba, Gava e Gorja,

pendendo um pouco para
Gueba. que vai na direção
de A. Ramos, jóquei que
¦atualmente lidera a estatis-
tica da Gávea com absoíu-
ta categoria. ,'*.

ANDA VOANDO

A última vitória de Alzon
no quilômetro íoi qualquer
coisa de espetacular", e ago-
ra mesmo aumentando "a.

distancia para 1 200 metríjs
deve se impor, pois é um
potro que vem agora finní-
mente confirmando em car-
reira cs bons trabalhos que
produzia peia madrugada.
A parelha Guepardo-Gálio-é
o seu maior obstáculo, fican-
cio como boa surpresa na.
competição Bcbcto, qüp.
numa raia anormal, poete
perfeitamente apanha r.__a
ponta e íazer uma surpresa,
nos Favoritos. rv

FALADISSIMO
Sivel aparece íaladíssimo

nos bastidores, e J. Macha-
do ficou bastante contraria-
do em não montá-io, num
sinal evidente que deve ser
realmente uma provável
barbada aqui. Rajan, que
progrediu, Araranguá, que
gosta da pesada e Corumin,
bom corredor em qualquer
pista, são os seus mais sérios
rivais.

X.' PÁREO — As 1311201H — I 300
metros — NCrS 1 100,011. (Areia).

lldiçâo, igua clássica, votlanojo, iilãrila, noi? páreo, como favorita, mas ameaçada pela sobrecarga de 62 quilos c ausência das competições

Programa complelo amanhã ÃllSWer UÍOStroU velocidade

no apronto de ontem com a
reta de 600 metros em 36^2

O potro Answer realizou o melhor apronto da manhã de
ontem na Gávea para atuar no Grande Prêmio Remonta
do Exército, programado para amanhã em 1000 metros,
completando 600 metros do percurso em 36" 2/5, com exce-
lente ação íinal, na direção do freio José Portilho.

Kalapalo foi outro que se destacou nos floreios pela
manhã com 800 metros em 51", colado à grade de fora,
mas sempre produziu menos na pesada, razão pela qual sua
atuação na Prova Especial de amanhã ainda é uma in-
cógnita.

1—1 Lady Peroba, F. Perei-
:'-rà P.° 

2—2 Salorné, J. Pinto 
3—3 Estatina, O. Cardoso .

4 Cancasiauá, J. Reis .
4—5 Enase, J. Machado ..

" Rainha Bela. F. Este-
- •¦ ves :.

59
57
56
54
55

2.' PAREO — As 13U50m — 1 000
inetros — NCr$ 2 000,00.

1—1 Island, J. Machado .. 55
2—2 Elmira, J. Borja 55

3 Obsessiou, F. Pereira
Filho 55

3—. Êsula, J. Tinoco 55
5 Héia. A. Santos 55

4—6 Arahéc, J. Reis 55
" Algaroba, F. Estêves 55

<i * P.UIUO — As 16 horas — 1 «00
metros — NCrS I «no.no — (Prova
Especial).
1—1 Mestre Jucá, A. San-

" Estio, F. Pereira F.°«.
2—2 Massari. J. Silva 

3 Rangpur, A. Ramos .
3—í Mechant, J. Portilho

5 Novamás, L. Sontos .
4—6 Kalapalo, A.Machado

Imperador Ricardo, S.
SUva 
Fronton. N. correrá .

58
60
55
54
56
54
56

3.' PAREO — As 14U20m 1 200
metros — XCrV 1 100,00.

2—1 Happy Princess, L.
Santos 5"

í Flora Gabivoba, J. Tl-
UOCO Ü-J

5—3 Palmoa, S. Silva .... 54
4 Raure, J. Pinto 51

S—5 Pakori, V. Fernandes 5.'
6 Cobiçada, 3. Gil 51

4—7 Eulala, A. M. Caminha 51
z S FabiDiine, J. Machado 5-1

9 Artetra, O. F. Silva 5-1

A.' PAREO — As MhãOin 1400
motros — NCrJ 1 300,00.
1—1 San Isidro, J. B. Pau-

lieto 51
2 A]i>iiía. M. Silva .... 51

í—3 Fouquet, F. Estêves 51
4 Dr. Osmane, O. Car-

doso 5:
3—5 Cuore, A. Ricardo ... .Vi

6-Fenton,- A. M. Cami- •
.nha 5'

7 Molicho. N. correrá .. 4!
4—8 Corcel, A. Ramos 5'

9 Hal-Só, F. Pereira F." 5'
10 Retrospect, J. Portilho 57

5.» PAREO — As 151i23m — 1 000
metros — (Grande Prêmio Re-

.monta do Exército) — (Clássico).
NCr$ 5 000,00.

1—1 Sinaleiro, A. Ricardo 55
" Mujalo, A. Ramos ... 55

2—2 Irajá, F. Pereira F.o . 55
" Urmarlno, A. Santos . 55
3 Seven to Seven, D. Mo-
reno  55

- 3—4 Answer, J. Portilho . 11 55
Hanói, A. Machado 10 55
TJIplano, J. Mesrello , 55

4—7 Brasíimora, J. Reis .. 55
S Estissac, F. Maia .... 2 55
9 Ze Cara de Pau, J.

Tinoco  1 55

_.« PAREO — As 161i35m — 1.400
metros — -\"Cr$ 1 000,00. (Bettlng)
1—1 Roek-Giu, .1. Reis .. 56

2 L/e&o de Bagê, S. Silva 5G
2—3 Good Looking, J. Ma-

. chado  56
4 Falgamar. J. Tetros . .6 56

3—5 Don Rebimba, O. Car-
doso  56

Guropé, J. B. Paulielo 56
Neléu, A. Machado .. 56

4—.1 Lucky, A. Ricardo .. 56
London, C. R. Carva-

lho  56
" Laço, F. Estêves  56

8." PAREO — As nhlOui — 011
inetros — XCr$ 1 100,00. (Betting)
— (Areia).
1—1 Barciulto, J. Pinto .. 56

Guardi. A. Ricardo .. 56
Espantalho, . M. Alve» 56

• .2--4 Estádio, .L.Reis .... 50
Ocelado. A. Ramo» .. 56
Elogio, J. Vieira 56
Tnbacar, J. Santana 53

3—8 Es. adlm. O. Cardoso 56
fl bintel, J. Paulielo ... x 56
" Don Otávio, J. B. Pau-

liclo  2 56
10 Uncle, J. Ten-es .... x 54

4-.U Old Paulino, F. Mene-
i -ses 56

12 Kimiino, M. Andrade 51
13 Boran, F. Pereira F.° 56
14 Mot-ur, A. Reis .....

9." PAREO — As lllilSm
metros — NCr, 1 600,00. (Bettlng)
1—1 Quarentena, A. M. Ca-

x 54
1 0011

minha
Goga, A. Santos  3
Mascotita, O. F. Silva 10

2—i Estância, O. Cardoso x
5 Quebxa-Cabeça, L.

Correiíi  *7
« Pilhada, F. Maia .... 6

3—7 Christlue, F. Concei-
çfto
Sylvain, J. Portilho ..
Petlte Ville, J. Brizola

10 Faixa Preta, F. Perei-
ra F.° 

4-11 íarapu, A. Ramos ...
12 Querubim», J. Pinto ,
13 Farlady, A. Reis ....
14 Hollywell. L. San tes

56
56
50

56
56

fl 56
tl 56

-56

Binóculo J. C. Mtiriti'.'

O animal Aramacho chocou-se violentamente com mn
outro riãõ identificado que vinha em sentido contrário no

.pradinho Bom-Bril, jogando ao solo o jóquei J. Diniz, que
l] íoi removido para o Hospital Central tios Acidentados com
:. suspeita de fratura do crânio. Òs dois animais morreram
• instantaneamente c o estatio tio cavalariço Mário dos

Santos inspira sérios cuidados.

Animal japonês no Brasil
, Os entendimentos entre o Jóquei Clube de São Paulo c o

\ consulado do Japão para a vinda de um craque japonês ao Bra-
sil, estão praticamente confirmados, no més de maio, por oca-
sião da visita que o Príncipe-herdeiro Akihito e a princesa
Michico farão ao Brasil. Na oportunidade serã realizado o Gran-
de Prêmio São Paulo, em Cidade Jardim, e a entidade está
apenas aguardando a indicação oficial do craque e o respectivo
jóquei.

Clássico em 1 200 meiros
A principal prova de amanhã; ã tarde em Cidade Jardim, é

v o clássico Herculano de Freitas, em 1 200 metros, com dotação
de NCrS 4 000,00 (quatro milhões de cruzeiros antigas) ao ven-cedor, ficando o campo assim formado: Gogarty, F. Feres, Guiei-

: berg, Á. G. Silva, Zagro, A. Barroso, Austerity, J. Sousa, Caru-
: ru, G. Massoli, Kasman, J. M. Amorim, Ask íor it„ A. Artin e
* Mister Cônsul, L. Rigoni.

; # bridão de 1 000 vitórias
l
i Yves Saint Martin, jovem bridão de 24 anos, que começou

«ua carreira como aprendiz em abril de 1958, conseguiu chegar
\ na França a 1 000 vitórias, no dorso de Tempo, que fora o quar-
í to colocado no G. P. Arco do Triunfo no ano passado.

Melhor apronto ontem
Answer, filho de Mehdi, montaria de José Fortilho no G. P.

Remonta do Exército, produziu o melhor apronto de ontem com
36"2/õ na reta de 600 metros, correndo mesmo bastante no final.

De tudo um pouco
A tordilha Edição, que reaparece hoje à tarde no prado da

Gávea,- tem em sua campanha nove vitórias, sendo oito classi-
cas e apenas uma comuni, com prêmios em torno de NCrS

, 35 000,00 (trinta e cinco milhões de cruzeiros antigos). / Diverti-
\ da por sua vez, andou fracassando em São Paulo e volta bem

preparada, depois de estar em cogitações para ingressar no Ha-
ras Valente. £ valente, atrevida e já foi líder absoluta de sua
geração./Quicy, Pedroca, Caderno, K. O., Feterym, Saimal, e Bar-

;¦ ravento, íoram os vencedores cias corridas de São Vicente. /O
potro Dilema deverá reaparecer no G. P. Imprensa, provn de

_ 2 000 metros, na grama, em São Paulo, para apanhar o neces-
sário aguerrimento antes de intervir no G. P. Cruzeiro do Sul,' na Gávea. A prova está marcada para o dia 26./ Por outro la-

, do, Itamaraty, um dos bons valores do turfe brasileiro, no mo-
mento, teve um pequeno contratempo, mas já íoi medicado e
tem sido visto galopando suave na pista de areia./ Jóquei Clube
organizou sete páreos para corrida de quinta-feira, mas deixou
dé afixar os horários, sinal evidente que pretende antecipar o
inicio da reunião, atualmente começando às 21 horas devido o
racionamento.

LADY PEROBA

Lady Peroba CL. Correiai os
700 em 44" 2'5, com grande
facilidade e sempre a pouco
mais do centro da pista. Sa-
lomé (J. Pinto) a reta em 40",
suavemente e Estatina (O. Car-
cioso) os 700 em 51", de car-
reirão.

Lady Peroba nesta partida se
reabilitou, devendo no final es-
tar ponteando o lote frente ¦»
Salomé, Caucasiana e Enadc.

HEIA

Obsessiou (P. Coelho) vindo
de mais distancia completou os
3li0 em 22" 2. 5. com o jóquei
muito sereno. Estila) (J. Tino-
có) a reta, em 41" 2/5, sendo
algo sofreada nos últimos du-
y.eiuos para evitar um choque
com um potro que corria dis-
parado cm sentido contrário.
Héia (A. Santos) melhorou pa-
ra 37", dominando com rara
facilidade a uma companheira.'
Aranée (J. Reis) não se em-
pregou nesta partida de 24" os
360 e Albaroba (P. Estêves) me-
lhorou para 23". ajustando um
pouco no arremate.

Island apesar tle não ter sido
visto no apronto continua a
ser a indicação lófrica, no cn-
tanto que sc cuide de Héia, El-
mira e fcsua que podem perfei-
tamente transferir o seu suces-
so para outra ocasião.

EÜLAIA

Happy Princess (L. Santosi
desceu a reta em 38" 2/5. a
meio correr e iniciando a sua
atropelada juntinho á cerca e
terminando no lado oposto. Pio-
ra. Gabiroba (L. Alvarenga) os
700 em 45" 2/5, com algumas
reservas. Palmoa (S. Silva) a
reta em 39", muito à vontade.
Raure 

' 
(J. Pinto) surpreendeu

náo só pela marca de 37" como
também pela ação que foi qual-
quer coisa de excelente. Eulaia
(A. M. Caminha) melhorou pa-
ra 36" 2/5. com grande faci-
lidade e sendo muito contra-
ria da pelo seu jóquei. Arteira
iO. F. Silva) aumentou para
38" 2/5. com algumas sobras.

Eulaia estaria absoluta na
pista de grama, mas no barro
pode perder para Happy Prin-
cess, Talmoa, Raure ou Cobi-
cada.

FENTON

chegou sobrando ao lado de
Mambrum (J. Brizola) em 22"
os 360. Estissac (F. Maia) li-
mitou-se apenaj em dar um
passeio tle 26" os 360 e Answer
ij. Portilho) a reta em 36"
2/5, correndo muito no íinal.

Answer nesta partilha teve
aumentada a sua, chance, pas-
sando a sc igualar com Sina-
leiro, Irajá. Brasamora e Es-
tissac.

KALAPALO

Estio (L. Correia) vindo de
mais longe completou os 360
em 22 "2/5. com muito boa dis-
posição. Massari (J. Silva)
vindo de mais longe completou
os 700 em 45 "2/5, a meio cor-
rer. Rangpur (A. Ramos) au-
mentou para 48", de galopinho.
Mechant (J. Portilho) os 800
em 53", agradando alguma coi-
sa. Kalapalo (A. Machado)
melhorou para 51'', com gran-
de íacilidade e sempre colado
à cêrca externa e Imperador
Ricardo (S. Silva) aumentou
para 53", com algumas reser-
vas.

Kalapalo tem tudo para le-
var a melhor, porém não devo
ser considerado barbada pela
presença de Mestre Jucá,
Rangpur, Massari e Estio que
andam muito bem, c ainda
pelo fato de correm menos no
barro.

NELÉU

Rock-Gin fJ. Reis); levou a
melhor sóbre um companheiro
em 47" o.s 700. Leão de Bagê
(S. Silva) os 800 em 53". com
sobras. Good Looking CJ. Ma-
chado) a reta cm 38", arrema-
tando de orelhas marchas, con-
trariando assim o esforço do
seu piloto. Falgamar fJ. Ter-
res) os 700 em 45".2'5 agra-
dando muito. Don Rebimba (O.
Cardoso) igualou e demonstrou
algum progresso nesta partida.
Neléu (A. Machado) a pouco
mais do centro da pista e com
muito boa ação registrou 52"
os 800. Lucky (A. Ricardoi,
vindo de mais longe, desceu a
reta em 39" 2/5 não deixando

. muito boa impressão e Laço
(F. Estêves) colado a cêrca ex-
terna registrou 52" 2/5 os 800,
com alguma íacilidade.

Rock-Gin, Good Locking,
Don Rebimba, Neléu e Laço .são
os mais fortes concorrentes dc-
vendo no final um deles se dcs-
tacar.

Nossos
palpites
para lioje

1. Hepatan - Caiitilever
Londom Toyver

2. Feiticeiro - Fair Boy
Fluxo

3. Nicole - Obstacle
Mooklin

4. Edição - Divertida
Prima Donna

5. Solderã - Tentation -
Ricachá

6. Gold Mine - Gueba
Gorja

7. Alzon - Guepardo
Bebeto

8. Sivel - Rajan
-Corumin

9. Penógrafo - Gorino .
Miero

Montarias oficiais
últimas

treinadores e

per para hoi vve
Animais Jóqueis C! Kg Últ. Performance Dist. rista Tempo

1° PÁREO - AS 13H 20M - 2 300 METROS - RECORDE: 134"2/5 ¦

— JiCIt? 960,00

TORNEIO — PRÊMIO:

1*-1 Hepatan, J. Martins 
2—2 Gipso, O. Cardoso 

3 Occsmntle, J. Portilho 
3—_ Cantilever, A. Ramo» 

5 Jeune-Prince, J. Correia ..
4—fi London Tower. ,-,. Fernandes

" Laucão. F. Meneses 

A

38
á4

C. Pimentel
A Morales
1. Pinheiro
n. Ribeiro
E. Pereira Filho
A. V. Noves
Iciem

?,.° de Majesté
2 " de Crispin
!> •¦ de Majesté
2." de Crispin
C." de Majesté

IC.» de Majesté
10." de Descanso

1 600
_ 100
1 600
? 100
1 300
1 (100
1 000

NP
AP
_iP
,\P
AU
NP
NP

107"2'/3
l45"3/ã
107"2/:>
i-irr'3. .5

84"3 =>
107"2/5
103"3.'.í

2." PAREO — AS KSIiriílM — 1 ?-«»
— NCRS l 300,00

METROS — RECORDE: Wi/', — CABINE — PRKMIO:

1—1 Fair Boy, O. Cardoso ..
2 Feiticeiro. M. Andrade

:i Fidalgo, S. M. Cruz ...
3—4 Fluxo, A. Santos 

5 Vádico, O. F. Silva ..
4—6 Guignard, A. Rieardo

7 Fluido, J. Machado ..

P. Silva
Ancíracie
F. Reis
L. Pedrosa
Tobias
Atlanesl
Mordido

2» de Venuto ! 1 400 AL 90 "1 .:>
•¦ de Venuto I 1 400 AL 90"t 5

8» de Venuto I 1 400 AL B0"l/5
"de Desatino 1200 AP 77"4 .>

8.» do Kalapalo l 300 GL 77"2 S

8.» de Desatino I 1 200 AP 7TM/5
IX» de Desatino I 1 200 AP 77"4,ó

Pedrosa u
confia em
Starita

v'3- PAKEO - ÀS 1411 20M - 1 000 METROS - RECORDE: 50
""'IÍ PTIÈMIO: NCR$ 2 000,00- (GRAMA)

'4/5 KOVAL GAME

San Isidro (J. B. Paulielo!
desceu a reta em 38"2,'i,muito .
contido. Albião (Lad.i os 800
em 53" com sobras. Fouquet
tP. Estêvesi vindo de mais
longe arrematou os 300 em
23". com seu jóquei muito so-
reno. Dr. Osmane (O. Cardo-
sol a reta em 39". sobrando ao
lado de um outro. Penton (A.
M; Caminha) procurando à
cerca externa e com alguma
facilidade assinalou 45 "2/5 os
100. Corcel <A. Ramos) mais
uma vez chegou zombando dos
esforços de Gurupé (A. Ricar-
doi em 39" a reta.

San Isidro deve decidir a
competição com Fouquet, Fen-
ton e Corcel.

ANSWER

Sinaleiro ÍA. Ricardol che-
gou agarrado com Mujalo (A.
Ramos) em 39" a reta. Urma-
rino (A. Santosi melhorou pa-
ra 37". com algumas reservas.
Seven to Seven (Lad.l chegou
junto a Afoito (D. Moreira i
cm 37" a reta. Hanói (A. Ma-
chado) igualou a marca, mas
chegou em melhores condições.
Ulpiano (J. Negrelo) não se
empregou nesta partida de 39"
a reta. Brasamora (J. Reis)

BARQUITO

Barquito (J. Pinto) vindo de
mais distância completou os
seiscentos em 37" l/ã com ra-
ra facilidade. Estádio <J. Reisi
aumentou jjara 40". suavemen-
te. Elotsio U. Vieira) melho-
rou para 38", sem convencer.
Tabacar iJ. Santana), os 700
em 50". de carreirão. Boran (L.
Correia) o.s 800 em 54" 2 5 com
algumas reservas e sempre a
pouco mais do centro da pista.
Guardi (A. Ricardo) a reta em
38", deixando transparecer ex-
celente forma.

Barquito eni pista normal di-
ficilmente deixará de figurar
diante de Guardi, Espadlm e
Boran.

O treinador José Luís Pe-
drosa mostrou-se confiante
numa boa atuação cia sua
pupila, Starita, na Handicap
Especial, apesar de muitos a
julgarem sem possibilidade
diante de Flanna e Diverti-
da, e salientou que sob a di-
reção de Ricardo a alazã não
repete as costumeiras ma-
nhas e por isso é dos melho-
res nomes.

Aindíi acerca de Starita,
declarou José Luis que o tra-
balho íoi suave, mas muito
bom, pois a égua terminou
correndo bastante, enquanto
no apronto desceu a reta em
menos de 38" e teria baixa-
do o. tempo caso íôsse pro- -
curada com maior rigor pelo
Ricardo, que a trouxe com
serenidade, para exigi-la sò-
mente nos inetros derra-
deiros.
MELHOR

Com relação a Fluxo, co-
mentou José Luis que seu
pupilo correu mesmo menos
do que o esperado na últi-
ma. mas tem de se levar em
conta que não atuava desde -

algum tempo e agora deve
se apresentar bem melhor,
embora reconhecendo não
ser fácil derrotar Vádico,
Feiticeiro ou Fair Boy.

Depois de considerar Qua-
réa uma corrida boa, embo-
ra com chance maior para o
placê. diante do problema
que terá ao enfrentar várias
adversárias perigosas, escla-
receu que, em compensação,
Gueba é um páreo de pri-
meiríssima. Mas informa que
Gueba não é barbada pois
Gold Mine é grande nome,
mas considera com anteci-
pacâo que tf luta entre as
duas será das mais eqttili-
bradas.

A respeito do estreante
Braddock assegurou que es-
tá bem trabalhado, mas sem
dúvida fazendo um teste em
turma onde muitos daqueles
que corriam contra êle em
Porto Alegre já ganharam
na Gávea e outros estão es-
perando oportunidade. Dian-
te disso, acha Pedrosa que o
cavalo gaúcho nem deve ser
motivo de alta confiança,
como também absolutamen-
te não deve ser esquecido
como candidato à vitória,
pois se encontra em boa
forma.

1—1 Nltolé, J. Machado ...
2 Suez, J. Silva 

2—3 Obstacle, J. Portilho
4 Cupidon, S. Silva 
õ Zé Cara de Pau, J. Tinoco

3—0 Mooklin, L. Santos 
Xàntico, A. Ramos 
lanarei. J. Santana 

4—9 Coarasul. J. Reis 
10 Urbelo, C. Morgado 
11 Afoito. D. Moreno 

55 G L. Ferreira
j.7 I S. Caminha
55 P. Morgado
55 | D. Cajssas
55 , J. Tinoco
55 H. Tobias

10 55 j A Araújo
55 ; J. C. Silva
55 . F. Costas

!) 55 i C Morgado
55 i F. Abreu

i 6.

' de F. Kino 1 000 GM 59"3'5
» de F. Kino i 1 000 CM Õ9"3.'5
° de Estissac 1 000 GL 59"J/=
» de F. Kino 1 00U GM 59"3/3
» de Sinaleiro 1 000 AP 65"
« de Estissac ; 1 000 GL 59"2.;>
Estreante | Estreante
Estreante Estreante .

u de Sinaleiro . 1 000 AP 65'-;
Estreante ' Estreante
Estreante I Estreante

4" PAREO - AS 1411 50M - 1 200 METROS - RECORDE: 79»4/5 - CLAUSTRO
_ PRÊMIO: NCRS 1 600,00 - HANDICAP ESPECIAL - (GRAMA)

1—1 Ediçfto, A. Santos 
2—2 Divertida, J. Portilho 

3 Prima Donna. J. B. Paulielo
3—4 velvetta. F. Pereira F.° 

5 Starita, A. Ricardo 
4—6 Fianna. J. Machado 

7 Old Flame, J. Brizola 

I
6'-' M. Sousa
57 I P. Morgado
53 | L. Ferreira
51 : J. Morgado
53 | J. L. Pedrosa
58 i E. ele Fi citas
50 ; R. Trlpodl

U.» de Esdrúxula.
1 

¦_.-¦ de Mouette
|' 4." de Olalá
I 2." do Flanna
I 1 • de Forma

Í 1." de Velvetta
| U." do Rei David

2 000
; 2 400
j 1 400

j 1 OCO
| 1 300
! t oco

I 1 800

GP
GL
GM
AP
AP
AP
AP

127"2/5
149"3.'ã
83"2/5
60"4, õ
84"
60"4 '5

117"4/5

5 • PAREO — ÁS 15H 25M — 1 400 METROS
— NCRS 1 300,00 — (GRAMA)

RECORDE: 82"2/5 — TZAKINA — PRÊMIO:

1—1 Soldara. J. Pinto 
2 Paineiras, J. Reis ••••

2—3 Qtnuéa. L. Carvalho .
4 Oid Cat. A. Ramos ...

3—5 Tentation, .1. Queirós
" Ortiga A. Ricardo. ...

¦ 6 La Tejera, J. Brizola
7 Lolrlta. J. B. Paulielo

•¦ Ricachá, J. Borja ...'..
" Quãnla, F. Est ves ....

59 ; C Pereira
57 j A. Morales
57 : }. L. Pedrosa
57 , a D. Guedes
59 j M. Sousa
57 j Idem
57 ! I-, Costas
57 | W. Aliano
50 i leiem
57 | Idem

1

de Bellevilo
de VUlage
de L. Manon
de Bcllevile.

1 de L. Manon
• de Fessônia

de .locline
de L. Manon
ds Village

de Beüevile

G» PAREO - AS 10 HORAS - 1 «0 METROS - RECORDE: 82.'
— NCR? 1 000,00 — (GRAMA)

2/5

I 1 300
t 300

; 1 200
; 1 300
| 1 200

• 1 300
| 1 300

1 200
I 1 300
| 1 300

_ J_
TZAR1NA

AL
AL
AM
AL
AM
AP
AL
AM-
AL
AL

84"3'5
84"3/S

84"3/5
77"
84"
84''3. 5
77"
84"3/5
84"3 3

PRÍMIO:

1—1 Gold Mine. .1. Machado ...
2 Tatlaia, P. Fernandes 

2—3 Gueba. A. Ramos 
4 Vila Isabel, J. Portilho ...

3—5 Gava, A. Ricardo 
6 Flora Mascavada; J. Tinoco

4—7 G crj a. J. Borja 
8 Glíptica. J. B. Paullelo ...
" Doce Iracema, L. Correia .

I
56 | E. de Freitas
56 M. Canejo
50 ; . L. Pedrosa

' p Morgatio
j M Sousa
: J. Tinoco
i C. Roía
1 W. Aliano
, Icirni

58
56
56
50
56
56

de Adatis .
de DJelabah
de Adatis
dc Princesita
de Orantina

i de Seteln
de Franfina

' de Serein
• de Adatis

I
i 1 COO,
| 1 500
! 1 300
' 1 400
i 1 200
i 1-600
I 1 200
i 1 600
| 1 300

AL
AL
AL
AU
AL
AP
AL
AP
AL

.83"l/S
98" 1/5
83"l/5
90" j7ü"2 '.>

107"Jj 5
7C"2 5

I07"l. 5
83" Í/5

I

7 » PAREO — AS 1GII 35M - 1 200 METROS
— NCRS 1 600.00 — (BETTING)

RECORDE: 72"4/5 — CABINE —\PRÈMIO:

1—1 Gucnardo, A. Santos
" Gálio, J. Silva ¦.

2—2 Alzon, J. Portilho ...
3 Anibrasso. J. Queirós .

3—4 oid Neide, O. F. Silva
5 Scratch, J. Reis 

4—fi Bebeto. J. Pinto ....
Grau Mogol, M. Silva
Serein, N. corrsvft ...

52 | L. Ferreira
52 i lã-, Almeida
56 | p Morgado
52 | C. Pereira
50 | S. D'Amore
52 . .1 S. Silva
52 : P F Campos
58 | Z. D. Gi-.saes
,50 I E. Caminha

2.= de Guamípè
2." de Alzon
1." de Gál.o
I." d? Pichuri
1." de Gálio
5> de Gúaxüpé'.{ ::." de Alzon
4." de Alzon
Kão correrá

i 1 300
| 1 ooo

I 000
I 1 300
i 1 ooo
i _ 300
| 1 000

I i 000

AP
AP
AP
AL
AP
AP
AP
AP

83"4 5
62"4/5
62"4..5
83"
63"
ÍJ3"4/S
62"4 :,
62"4/J

Nâo correrá
I

8" PAREO - AS 1711 10M - 1 "M METROS
— PRÊMIO: NCRS 1 100,00 — (BETTING)

_ RECORDE: M"2/5 — FAR1NEI.I.I —

1—1 Rajan. J. Correia 
Camafeu. J. Portilho 

'.'.

üníori-Street, F. Estêves
1 Slvel-C), O. Cardoso ..

Trovão, J, Reis '• ¦ •
Sinôco, A. Ramos .-.

3—7 Araranguá. J. Negrello .
Lorraln, J. rinto 
Seu Becão. A^ Hodecker

4-10 Corumin, A. Ricardo ..
11 Exagero, A. Santos —

" Jangadeiro. I. Oliveira
í*j ex-Jingle.

59
58
53
57-
57
56
53
54

r: Silva
P Morgado
H. Cunha
A. "P. Silva
A .Araújo
J J. Tavares
G. Feljó
C. Gomez
Vi. G. Oliveira
E. de Fieltas
M. Almeida
Idem

..»
3 - de Extra Dry | 1 400 AP 92
7." de Extra Drs I 1 400 AP 3_Z ,
lt." de Sa.oti ! 1 500 AP 9< 1/5

3> de Este i 1 200 GM 7r/4'5
1 » de Oscar-Way ' 1 200 NU 77' 3/5
3» dè Este ' 1 2Í>0 GM 71 ¦ '
4Á:Ué.BSte IriüOO GM 71VV5
7." de E,te ' 1 200 GM 71 4, o

Í,« de Sinôco l 1 000 AP 63
U.» de Novamás I l «00 Ai 102 4/S
5.".deCodaja* I 1 300 GL 109 3/5

I

9» PAREO - AS 17H 45M - 1 000 METRÔS - RECORDE: 60"3/5
— PRÊMIO: 1 «00,00 — (BETTING)

— BLAMELESS —

CR$ 39.470.522, 0 CONCURSO
ACUMULADO PARA DOMINGO

O concurso de 7 pontos está acumulado para as

corridas do próximo domingo no Hipódromo da Gávea
na importâncin de Cr$ 39.470.522. (P

1—1 Micro. J. Terres 
2 Braddock. A. Ramos ....

2—3 Gorino. J. Portilho ....
4 Malaparte. J. Pinto ...

3—5 Roval Fox, F. Pereira F.'
C Chepifi. C. R. Carvalho
7 Roser Ville, J. Brizola

•1—3 Penógrafo, J. Machado
9 Prcfumo. O. Cardoso ..

10 Anzio, M. Henrique .-•

J. C. Silva-
J. L. Pedrosa
A. Araújo
E. Caminha
G. L. Ferreira
J. F. Va'e
R. Trlpodl

56 í S. D'Amore
58 i A. P. Silva
56 ; J. Lourenço F.'

2.» de Dr. Didt
Estreante

6." de Arlsco
4." de Tapir&í
4." de Arlsco
3." de Arlsco

U.« de GiKirulhos
2." de Artisau

Estreante
Estreante

1 200 AP 73"3,,5
Estreante

1 000 AL
1 300 AP
1 000 AL
1 000 AL
1 300 AL
1 OCO AU

Estreante
Estreante

62".
84"3,'5
61":
62"
83"l/5
64"

1

r»;»^^y-nwy^ --*;,*, j-:' •-- ¦ '¦¦¦ ¦ -"¦-"
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O. veleiros de oi-enno voltarão a compelir amanhã, em Copacabana, na reabertura do seu calendário pnra 1967, disputando a Taça Posto Seis

Mandarino perdeu para
Contei e foi eliminado
do tênis em Barranquüha

Bananquilha (UPI-JB) — Edson Mandarino foi elimi-
nado ontem da prova de simples do décimo sexto Campeo-
nato Internacional de Tênis da Colômbia, ao ser derrota-
do, em oitavas de final, pelo francês Daniel Contet, por
6-3 e 6-4, o mesmo ocorrendo eom Luís Felipe Tavares, na
dupla, que estava jogando ao lado do argentino Oscar
Wegner.

O australiano John Newcombe, o favorito do campeo-
nato juntamente com Tony Roche, passou para as quartas
de final, ganhando,- por 3-6, 6--2 e 6-3, o grego Nick Kalp,
registrando-se ainda as vitórias do húngaro Istvan Gulya's,
sóbre o jamaicano Richard Ruseel. por 6-3 e 6-3. e do in-
glês Mark Cox sóbre o iugoslavo Nicola Pilic por 6-2, 4-6
e 6-4.

1SÔV0 TORNEIO

NAS DUPLAS

Os resultados cie ontem nos
jogos de duplas .foram o.s ser
guintes: setor feminino, quar-
tas ele final — Prancoi.se Diu:'.
francesa, e Jean Lehane, aus-
traliana, ganharam de Aliei*
Tym, norte-americana, e Car-
mem Mandarino. espanhola,
por fi-3 c B-2; Elérift Subirats
e Lulu Gongura, rhexicariás,
venceram a Eva Lumlquist,
sueca, e Helga Niessen, alemã,
por 7-5 o 6-4. Duplas masculi-
nas, oitavas de final: Istvan
Guivas e lon Tiriac, romenos,
derrotaram n Prenjit Lail, in-
dlano, e Claude cie Grónkèl,
belga, por 6-3 e 6-3; Daniel
Contet e Patrice Beust. tran-
ceses, a Bill Tym. norte-ame-
ricano, o Humphrey Hose, ve-
iiezuelano, por 7-5 e 6-2: Roger
Taylor e Mark Cox, ingleses,
a Luis Felipe Tavares e Oscar
Wegner, por 6-2 e 6-1. Duplas•(nistas. oitavas de final: Fran-
çoise Durr-Claude de Gronkel
eliminaram a Istvan Gulyas-
Helga Niessen, por 6-4 e 6-4;
.}_lice Cox, inglesa, e Mark Cox
* Betty Stove, holandesa, e
Caetano Dl Mas, italiano, por
6-4 e 6-2; Trudy Groenman,
holandesa, e lon Tiriac a Eva
Lundquist e Patrice Beuts, por
6-3 e 6-4; Virgínia Wade e Ro-
ger Taylor a Carol Prosen, gre-
ga, e Nick Kalo, por 6-2 e 7-5:
Elena Subirats e Daniel Contet

a Aliee Co.\* c Marcl. Cox. por(i-2 e 6-1, em partida pelas
quartas de final.
JOGOS NO RIO

Prossegu; noje. eom jogos
nas quadras do Country e Flu-
minense. o Torneio Individual
de primeira classe masculina,
organizado pela. Federação Ca-
rlòca de Tênis, com a seguinte
programação: No Country —
ás 15h — Márcio Pascual x
Otávio Guimarães e Carlos
Afonso Pinto Guimarães ou
vencedor rie Ornar Prisco x
Mário Pucheu x Afonso Pinto
Guimarães ou Ricardo Pus-
cual-Hugo Pucheu x George
Wlllian Shalders-Luís C. Lo-
pes e Joaquim Rasgado-Otá-
vio Guimarães x Ornar Prisco-
Roberto Oliveira Lopes; às 17h— Luís Bonn-Sérgio Bonn x
Ricardo Pascual-Mário Pucheu
ou Daniel Azulay-Paulo Fer-' reira Lima. No Fluminense:
às 16h — F. Maranhão-Nélson
Vaz Moreira x Klaus Thurn-
Marcus Junqueira.

Os jogos de hoje pelo Cam-
peonato Álvaro Cunha são es-
tes: no Tijuca — às I5h —
Márcia de França ou R. Gar-
cia x Henrique de Sousa; às
16h — Lúcio Marcos Dias Lo-
pes x R. G. Oliveira Júnior;
ãs 17h — Paulo Ferraz Filho
x Augusto Lobão Santos. No
Fluminense: às 15h — Elita
Garrido Penha-Lígia. Pacheco
x Helena Leal-Angela Alonso.

ME
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José Luís e Aljredo Osório de Almeida vollam a jogar em Petrópolis, disputando a Tiça Frank Walker

Basquete carioca foi revelação nos petizes
Contrariando o favoritis-

mo atribuído a São Paulo
e sem tomar conhecimento
tias manifestações da torci-
da mineira, que quase sem-
pre lhe foi adversa, a sele-
ção da Guanabara sagrou-
jse campeã invicta do I Tor-
neio Brasileiro de Basque-
tebol para Petizes, realiza-
do há pouco em Belo Hori-
zonte, após uma campanha
invicta contra cinco con-
correntes.

A equipe carioca teve por
base o Tijuca T. C, cam-
peão infantil da última
temporada e que forneceu
cinco jogadores. Foi dirigi-
da pelo técnico Telúrio Tér-
cio de Aguiar, do mesmo
clube e completou-se com
jogadores do Botafogo, Fia-
mengo, Fluminense e Ria-
chuelo.
TRABALHO DE
RENOVAÇÃO

A Confederação de Bas-
quetebol organizou o I Tor-
neio Brasileiro de Petizes
em combinação com a Fe-
deração Mineira e em ca-
ráter experimental, mas de-
vido ao seu êxito deverá
transformá-lo em Campeo-
_nato Brasileiro Infantil. A
.competição reveste-se de
interesse pela oportunida-
de de revelar valores novos
para o basquetebol, realçan-
do um trabalho de base
executado há bastante tem-
po e com empenho pela Fe-
deração Paulista, onde exis-
tem até as categorias mi-
rim e pré-mirim, antece-
-dendo a de infantil.

O exemplo frutificou tam-
bém no Rio, com o apare-

cimento das chamadas "Es-
colinhas de Basquetebol"
em diversos clubes, dentre
eles o Botafogo — graças
ao trabalho pioneiro do téc-
nico Epaminondas Leal —,
Fluminense (com Orlando
Gleck), Flamengo, Vasco e
Tijuca. E se as "Escolinhas"
já haviam proporcionado o
aparecimento de jogadores
do gabarito de Renê, Sér-
gio, Ilha, Aurélio, Franklin,
Carneirinho, Conde etc, ti-
veram agora uma recom-
pensa idêntica, com a con-
quista pela Guanabara do
Brasileiro de Petizes, do
qual participaram atletas
até a idade limite de 15
anos, completados dentro
da temporada em curso.

Um torneio de âmbito
nacional, como o agora con-
cluido,, tem ainda o mérito
de proporcionar aos jovens
praticantes do basquetebol
o indispensável contato
com o grande público. Os
torcedores mineiros, sempre
dispostos a prestigiar os
bons espetáculos de esporte
amador, souberam presti-
giar a competição, embora
alguns jogadores cariocas se
queixassem do fato de não
contar com as simpatias dos
patrocinadores:

— No jogo decisivo, con-
tra São Paulo, eles preferi-
ram torcer pelos paulistas
c, só no final, quando vi-
ram que não adiantava,
passaram a nos aplaudir,
comentou Edson Kíuri, um
dos novos campeões brasi-
lelros.

Entretanto, o próprio
Kturi, como Álvaro e Paulo
Roberto reconheceram a

boa acolhida dispensada à
delegação carioca em Belo
Horizonte, destacando as
gentilezas recebidas do E.
C. Mackenzie.
FAVORITISMO '
DESFEITO

Justamente pelo fato de
dedicarem especial carinho
à renovação de valores, os
paulistas eram olhados co-
mo os favoritos do I Tor-
neio Brasileiro da Basque-
tebol para Petizes. Mas os
cariocas não tomaram co-
nhecimento do favoritismo
atribuído aos seus princi-
pais adversários e atingiram
a final Invictos, após uma
série de triunfos categóri-
cos, contra o Estado do Rio
(49 x 29), Goiás (67 x 15),
Minas Gerais (59 x 38) e
Brasília (65 x 34).

Álamo confessa que a
equipe da Guanabara ini-
ciou o jogo decisivo um
pouco nervosa, pois os seus
companheiros sabiam que
realmente São Paulo era o
oponente mais difícil a ser
transposto, aliado à cir-
cunstância de os paulistas
terem propalado, desde a
véspera, que "iriam ganhar
a partida". Embalada pelo
incentivo da torcida minei-
ra, a equipe de São Paulo
tomou a dianteira nos mo-
mentos iniciais e chegou a
liderar a contagem por 4
pontos de diferença (10x6).
Contudo, os cariocas fo-
ram-se entrosando pouco a
pouco e, ao terminar o i.°
tempo, já venciam por 20 x
16. No periodo complemen-
tar, a ascendência dos ga-
rotos da Guanabara acen-

tuou-se mais, o que lhes
valeu a vitória final por 48
x 35, em que pese algumas
falhas do árbitro paulista
João Paulo.

EMOÇÃO E FESTA
A conquista do título bra-

sileiro foi recebida pelos
componentes da delegação
com intenso júbilo. Tão lo-
go terminou a partida com
os paulistas, houve o ceri-
monial de entrega de meda-
lhas aos primeiros campeões
brasileiros de basquetebol
para petizes. com todas as
delegações parti cipantes
formadas dentro do ginásio
do Minas TC, enquanto era
executado o Hino Nacional.
A, emoção do "ato foi subs-
tituída quase que imediata-
mente pelas festivas come-
moracões dos jogadores ca-
riocas, que caíram uniformi-
zados na piscina do Minas
TC. Nem o chefe da delega-
cão, Sr. -Murilo Florindo
Cruz, nem o Técnico Telú-
rio Tércio de Aguiar escapa-
ram ao banho da vitória.

Integraram o elenco da
Guanabara os seguintes jo-
gadores: Cláudio Gouveia
(Cláudio), Carlos Alberto
Castiglia (Nino), Edson
Santos Kfuri (Kfuri), José
Augusto Santos Silva (Zé
Augusto) e Paulo Roberto
Lunch Júnior (Paulo Rober-
to) — todos do Tijuca TC;
Álamo Gomes Leal (Álamo),
Guilherme Serra Alves Pe-
reira (Alemão) e Marcos Pe-
reira de Carvalho (Marcos)
— do Botafogo; Murilo Fio-
rindo Cruz Filho (Murilol e
Sérgio Nunes Mourão (Mon-
rão) — do Flamengo; Mar-

Victor Garcia

co Antônio Abdala Leite
(Marco Antônio) — do Flu-
minense; e Ubiratã de Sou-
sa Belo (Bira) — do Ria-
chuelo TC.

A equipe-base foi consti-
tuída por Nino (capitão),
Paulo Roberto, Kfuri, Ala-
mo e Marco Antônio, êste o
cestinha do Torneio, com
84 pontos, e também o jo-
gador mais alto, medindo
l,96m. Nino, Kfuri e Álamo
participaram de todos os jo-
gos, sendo que Marco Antô-
nio só não enfrentou Goiás,
porque os integrantes desta
equipe eram muito baixos e
o técnico resolveu poupá-lo.

Os pontos assinalados pela
equipe da Guanabara em
seus seis compromissos íi-
carain assim distribuídos:
Marco Antônio, 84; Nino-, 42;
Kfuri, 39; Álamo, 34: Bira,
32; Paulo Roberto, 24: Ale-
mão, 16; Marcos, 15; Cláu-
dio, 8; Murilo, 8; Mourão, 4;
Zé Augusto, 2. Álamo, Kfuri
e Paulo Roberto, falando em
nome des demais compa-
nheiros, agradeceram a de-
dicação do treinador Telú-
rio, que revelou durante o
torneio a mesma competen-
cia demonstrada ao curso do
último Campeonato Carioca,
o que serviu para dar ao Ti-
juca TC o título de campeão
infantil.

.-. delegação carioca com-
plctou-se com os seguintes
componentes: chefe — Mu-
rilo Florindo Cruz: delega-
do — Cláudio Bernardazzi;
acompanhante — Zélia Mar-
tins Cruz; árbitro — Raul
Vieira Machado: massagis-
ta—Romualdo Silva: c rou-
peiro — Cantídio da Silva.

de oceano iniciam
amanhã seu calendário com
prova pela Taça Posto Seis

A Associação Brasileira de Veleiros de Oceano iniciará
amanhã pela manhã o seu calendário oficial do 1967 com a
disputa da Taça Posto Seis, competição que terá como raia
as ágiias fronteiras a Copacabana, com a presença de cêr-
ca de dez iates.

A regata será patrocinada pelo Iate Clube do Rio de
Janeiro, assinalando a estréia do iate Pluft II, de Israel
Klabin, em competições de alto-mar, mas sem contar com
outras embarcações importantes, entre outras o Cairu III,
de Jorge Geyer, e Procclúria, de Fernando Pimentel.
INSCRIÇÕES

São Pau
e favor
no basou

Segundo Informações tío Dep-
to de Vela do ICRJ. cerca de 10
iates estarão cruzando a linha
de partida, nas imediações da
Praia do Flamengo, às 11 horas,
para cumprir o percurso de ida
e volta ao Posto 6, com passa-
gens pela Barra Grande e bóia
do Madalena.

São os seguintes os veleiros
que estão sendo considerados
como certos na abertura da
temporada de oceano: Saga,
Erlin Lorentzen; Phift II, Is-
rael Klabin; Cangrcjo, Peter
Reeves; Malagô, João Barbará;
Simbatl, Jorge Basilio; Noptai-
_ius, Sérgio Miraki; Boa Snrtc
II, Antônio Albuquerque; Ba-
gaço, Mário Bcsse; Vcnlo Per-
so, Erik Christensen e Kincaid,
Ernesto Bicalho. Dois outros
iates, cemo o Mistral, de Os-
mar Stamm e Majoy, de Jean
Peters são também esperados
in a raia.
ESTRÉIA

Chegado ao Rio há poucomais clc dois meses, o Pluft II,
de Israel Klabin, passou a ser

a vedeta da flótilha de iates de
oceano do ICRJ, já que reúne
tudo o que um velejador de
oceano pode desejar de 11111
barco de aproximadamente 15
metros.

Construído de fibra de vidro,
com iriastreaçãò de alumínio e
e equipado com excelenie vela-
me, o Pluft II é o primeiro do
um processo de renovação na
flótilha, estando vários veleja-
dores do Rio e São Paulo es-
tudando planos idênticos ao do
iatista Klabin, em barcos de
igual ou menor porte.

Domingo, o Pluft II medirá
forças com a flótilha, sendo
aguardado com grande interês-
se o seu comportamento. De
modo geral, seu favoritismo é
quase absoluto para a prova,
já que a ela não comparecerão
alguns bons iates, c, dos que
estarão presentes, apenas uns
dois ou três estão em condições,
pelo menos materiais, de lhe
íazer frente.

Curitiba ÍSP-JB1 — Os pau-listas são os favoritos para a,
conquista do pentacampeonato
brasileiro de basquetebol mas-
culino. na partida decisiva, quafarão hoje à noite, no Ginásio*,
Tarumã, contra os cariocas. A*l
duas representações encontram-
se Invictas, mas São Paulo tem
apresentado atuações mais fir-
mes, até agora, o que lhe dá
maiores possibilidades de suces-
so. Nas preliminares da rodada
de encerramento jogarão Per-'
nambuco x Estado do Rio c Pa-
raná x Rio Grande do Sul.

Para o encontro decisivo, aa
equipes contara:.* eom os se-
guintes jogadores:

CARIOCAS — Edinho, Pau-
lista, Leonardo, Cianelo, Mar*»
ceio, Oto, Válter, Gabriel, Nilton"
Paulo César e Bacia.

PAULISTAS — Ubiratã, io-
sildo, Jatir, Mosquito, Edvard,
ePdro Ives, Emil Rached, Joy,
Zé Olaio, Labate e Fransérgio.

Estão sendo aguardados nes-i
ta Capital, para presenciar a
íinnl entre Guanabara x São
Paulo, o.s dirigentes Paulo Mei-
ra, Presidente da Confederação
de Basquetebol; José Simões
Hcnriques, Vice-Presidente
Técnico da CBB; Vitor Catai--
110, Presidente da Federaçãdí 1
Metropolitana de Basquetebol?'
e o técnico Ka;nela, da seleção
brasileira, que íará observações
visando a convocação dos joga-
dores para os treinos ao Cam-
peonato Mundial, programado1
para a segunda quinzena de
maio, 110 Uruguai.

Decisão da Taça JB de
golfe e hoje na serra

Os golfistas Lars Norgren,
Manuel Carvalho e José
Augusto Duarte Fiães deci-
dem hoje de manhã, nos
links do Petrópolis Coimtry
Clube, a Taça JORNAL DO
BRASIL — primeira cate-
goria de handicaps — jo-
gancio 18 buracos na moda-
lidade técnica medal-play,
com desconto total de han-
dicaps, segundo ficou deci-
dido pelo Capitão de Gõlíe
Gustavo Notari.

Os demais associados do
Petrópolis. simultâneamen-
te, disputarão a Taça
Frank* Walker, também na
modalidade técnica medal-
play, com diferença no cri-
tério do desconto de handi-
caps. que será de apenas
3 4. O programa de amanhã
é a Taça Itanhangá. tam-
bém em 18 buracos, estan-
do abertas as inscrições aos
associados do clube cario-
ca.

CITRUS OPEN

Orlando, Estados Unidos
(UPI-JB) — Os profissio-
nais Doug Sanders e Dean
Refram estão empatados
na liderança do Flórida Ci-
trus Open, depoia da pri-
meira rodada, disputada on-
tem, nos links do Rio Pinar
Country Club, marcando
cartões de 66 tacadas —
cinco abaixo do par — o que
lhes dá uma vantagem de
um stroke sobre os que
ocupam o terceiro lugar,
que são Jay Herbert, Don
January. Arnold Palmei* e
Gary Player.

COMEÇARAM CEDO

O sul-africano Gary
Player — como de hábito
todo vestido de negro — es-
tá fazendo o seu reapareci-
mento na temporada norte-
americana, pois, desde o
Thunderbird Classic de 19G6
que êle não disputava um
torneio da PGA. Jack Nick-
laus, um dos mais cotados
para ganhar o prêmio de 21
mil dólares, não cumpriu
uma atuação feliz, èhcer-
rando os 18 buracos com o
escore de 70 tacadas, empa-
tado com mais 18 profissio-
nais.

AS COLOCAÇÕES

A lista dos melhores colo-
cados, com seus respectivos
parciais, é a seguinte, de-
pois de ontem: 1.°, empata-
dos, Dean Refram (36-301 e
Doug Sanders (34-32), 66 ta-
cadas; 3.°, empatados, Jay
Herbert (33-34), Don Janua-
ry (34-33). Arnold Palmei*
134-33) e Gary Player
(36-31), 67; 7.°, empatados.
Charles Coody (37-31) e
JacK Rule Júnior (36-32),
68; 9.°, empatados, Chris
Biocker (33-36), Bruce De-
vlin (38-31), Gardner Die-
kinson (36-33), Billy Farrel
(33-36), Harold Kneece
(37-32),GeneLittler (36-33),
Bert Yancey (35-34) e Ker-
mit Zarley (36-33), 69; 17.°,
empatados, Julius Boros
(35-35), Jacky Cupit (35-
35), Jay Dolan (36-34), Dale
Douglas (35-35), Jim Ferree
(36-34), Doug Ford (34-361,
Randy Glover (35-35), Hub-
by Habjan (38-32). Al Jons-
ton (36-34) George Knud-

son (34-36), Ted Makalens-4
(34-36), Dave Marad (39-
31), Jack MacGowan (36-
34), R. H. Sikes (34-36),
Sam Snead (36-34), Ken
Venturi (39-31), Bert Wea-
ver (35-35), Dudley Wysong
(36-34) e Jack Nicklaus (34- '
36), 70 tacadas. Estão ins-
(•ritos 143 jogadores, entre
profissionais e amadores,
que amanhã serão reduzi-
dos ao grupo dos que esti-
veram entre os melhores 70.
A dotação do Florida Citrus ,
Open é de 115 mil dólares'
para os melhores colocados.,

O PROCESSO

Londres (UPI-JB) — O
golfista amador Sidncj*;
Brewer, de 65 anos — asso-
ciado do Shirley Park Club ¦.
há 23 anos — resolveu pro-
cessar o atual presidente do
clube, Raymond Delo, por
ter-lhe atingido com uma
bola, após "negligente taça-
da", derrubando-o ao solo,
quebrando-lhe os óculos e
afetando parcialmente a
sua vista esquerda.

Delo afirma que Brewer
deixou de atender o seu *
grito de fore, além de ter a
obrigação de observar se a
posição onde se encontrava
não lhe trazia perigo. O ad-
vogado de Brewer, por seu
lado, sustenta que o grito
não é defesa, "pois quem
joga golfe sabe que êste'
aviso é quase inútil, já que
a reação imediata é olhar
para cima". "E foi o qua
aconteceu".

O processo está correndo
nos tribunais de Londres.

Í- 
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Alnmo, Kfuri e Paulo Roberto jogam, basquete há pouco tempo mas jâ são campeões brosileiros
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Bolada no rosto
fêz goleiro Tonho
passar para ponta

A NOVIDADE

Tonho, que chegou a
ponta-direita quase que por
acaso, porque um dia re-
voltou-se contra uma bola
recebida em pleno rosto,
•quando ainda tinha ambi-
ções de pegar no gol, já é
considerado na região de
Bangu a nova revelação da
equipe, coisa que para êle
veio como um presente, de-
ij-jois de um período de es-
pera, que já o deixava sem
esperança e. com pavor de
nunca passar de aspirante.

Para Tonho, a única
ameaça de não ficar em de-
f ini tivo na equipe titular é
o nome e o grande futebol
de Paulo Borges, a quem
considera excelente jogador
e companheiro. Mas mes-
mo assim dá-se por satis-
feito, uma vez que agora no
Bangu existe a tranqüilida-'
de de haver reserva à altu-
ra do titular, opinião não
sustentada por êle, confor-
me faz questão de frisar,
mas nos comentários da
imprensa c de amigos.

V- O lado tímido
Tonho é um rapaz alto,

fort» • modesto, e por isso
mesmo, :Mea sempre sem jei-
to .-juando fala de si próprio
ou áe .seu futebol. .Pessoal-
mente difere muito daquele
Jogador rápido, que alegra
o público com. seus dribles
desconcertantes.

Saiu êle dos arredores de
Recife, com dois anos de
Idade, vindo direto para o
subúrbio de Irajá, onde
tempos depois viria a co-
nhecer um outro ponfca-di-

/ reita. Luisinho Boiadeiro,
de quem desde logo tomou-

se amigo e companheiro de
peladas e outras brincadei-
ras.

Justamente pelo seu tem-,
peramento tímido, reserva»
do, e pela cara de poucos
amigos, é que Tonho sem-
pre escolhia a posição de
goleiro, no momento de di-
vldir a turma para uma pe-
lada. O gol era o único lu»
gar onde ninguém o inco-
modava, a não ser quando
engolia um frango, assim
mesmo daqueles . de expul»
sar qualquer goleiro da pc-
sição, conforme explica.

Motivo da troca
Mas não foi por engolir

frangos que se tornou pon-
ta-direita, coisa que gosta de
esclarecer, pois na antiga
-posição também era elo-
giado.

— A troca deu-se da se-
guinte maneira — conta.
Era um dia de decisão no
torneio de peladas que cos-

, tumávamos organizar. Do-
mingo à tarde, como era de
costume, lá estava toda a
criançada do bairro para
assistir ao jogo decisivo, en-
tre os dois times que nem
nomes tinham. Era, segundo

t me lembro, a primeira par-
tida importante em que eu
atuava. A "onda" sobre
quem sairia vencedor já me
atormentava há cerca de
uma semana. Cheguei para

A nova troca

a partida com os nervos ex-
plodindo de tanto medo qué
estava de perder. Mas isso.
entretanto, não aconteceu,)
acabamos saindo vencedores.,
Só que eu não assisti ao fi-
nal da festa, pois uma bo-
lada bem dada no lado di-
reito do meu rosto me dei-
xou tão irritado, que acabei
revoltado e deixando o
campo antes que a partida'
terminasse.

Desse dia em diante To-
nho nunca mais quis saber
de jogar no gol. De jogador
de defesa passou para a
frente, fazendo parte da ii-
nha atacante da equipe, on-
de surgiu fazendo muitos
gols, que logo o tornaram O
mais teinível ponta-de-lan-
ça das redondezas.

Daí para a ponta-direita
do Bangu foi um pulo. O seu
amigo Luizinho Boiadeiro já
pertencia ao clube e para
lá também o levou, não dei-
xando de íazer antes um.
pouco de cartaz do compa-
nheiro. Tonho foi para lá
em 64, passando logo a titu-
lar do time de juvenis. Ja,
em 65 era um dos principais
jogadores da equipe aspi-
rante, onde ficou até a se-
mana passada, quando, em
vista de modificações no ti-
me, passou a ocupar uma
posição de titular.' Mesmo no Bangu, Tonho
se revezava entre a ponta-
direita e a ponta de lança.
Isso na época em que Zizi-
nho era o treinador. Entre-
tanto, após uma conversa
com o técnico, ficou atuan-

do somente na sua atual po-
sição, onde se sente mais à
vontade.

Ponta-direita para êle é
sinônimo de individualismo
e futebol-arte, coisas que
faz questão de continuar
aprimorando.

— Na ponta — diz — pos-
so tomar a bola e sair drl-
blando em direção ao gol.
Sinto prazer à medida que
vou driblando cada jogador.
Minha alegria ainda é
maior quando sinto que ls-
so agrada ã torcida uma
vez que para eía êsse tipo
de jogada é o mais agrada-
Vel. Entretanto, não sou
egoísta ao ponto de prender
a bola, quando sinto ser im--
possível atingir o gol. Quan-
do noto dificuldades dou lo-
go o passe para o compa-
nheiro melhor colocado.

renuncia
Tonho lembra que não foi

fácil conseguir uma boa
condição física, que lhe per-mitisse desenvolver êsse ti-

ipo de jogo, explorando os
dribles e a velocidade. Pa-
ra isso deixou sua casa em
Irajá, onde morava com
seus pais, indo residir na
Vila Hípica, local onde seconcentra o Bangu.

Conta êle que, em casa,
os amigos o impediam demanter sua melhor forma,
pois viviam procurando porêle para fazer programas eficar de bate-papo até al-tas horas, coisas que o dei-
xavam cansado nos treina-

A""'

mentos, impedindo o desen- ,
volvimento de um futebol
mais convincente. Ao ir pa-
ra a Vila Hípica, entretan-
to, Tonho conseguiu ser o
que sempre quis, um ponta
veloz e seguro do que faz.

Tonho acha que sua con-
fiança é o resultado de um
enorme desejo de fazer bem
aquilo de que é incumbido.

— Quando pego uma bola
— diz — vou seguro de que
consigo passar pelo meu
marcador. Acho que isso dá
bastante resultado, pelo
menos é o que vem aconte-
cendo comigo.

Confiança ajuda
A confiança que Tonho

atualmente tem em si mes-
mo, também lhe transmitiu
tranqüilidade, coisa que pa-
ra êle foi de grande utilida-

(de no jogo contra ò Vasco,
quando foi escalado no mo-
mento da entrada em cam-
po.

Tonho só foi titular num
jogo contra o Madureira, no
campeonato carioca do ano

/'passado, e jogou uma vez
durante cinco minutos, con-
tra o Flamengo, num jogo
que nem se lembra quando
íoi.

^ No último domingo, entre-
tanto, foi até a rouparia do
Maracanã, pegar seu mate-
rial, pois fora escolhido pa-
ra a reserva. Era um jogo¦* como outro qualquer, e es-
sa rotina de vestir o unlfor-
me e ficar no banco dos re-
servas, esperando sua vez,
Tonho já conhecia há bas-
tante tempo. Já estava, in-
clusive, com medo de não

passar disso sua carreira cc-
mo jogador de íutebol.

Ainda na porta da roupa-
ria Tonho examinou bem a
camisa que lhe fora entre-
gue, viu que não era a sua,
e voltou-se para o roupeiro
a fim de trocá-la pela ver-
dadeira, "aquela dos reser-
vas". Mas a resposta o dei-
xou por um momento incré-
dulo.

— Não vou trocar nada —
respondeu o roupeiro, sor-
rindo. — Tenho ordens pa-
ra lhe dar essa camisa, a
número sete. Você hoje é ti-
tular.

Tonho apenas sorriu e na-
da mais disse. Nem chegou
a conversar com o técnico
sobra sua nova condição. Ti-
nha confiança e mesmo cer-
teza de que tudo acabaria
bem. S6 uma única coisa
não sabia e nem de longe
desconfiava: de que sairia
de campo tido por todos co-
mo a revelação do Bangu.

AirAri-r-y
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O jogo contra o Vasco revelou Tonho como a ntivii atração tio Bangu

Cruzeiro fêz coletivo sem
Piazza que foi vetado pelo
médico para enfrentar Flu

Belo Horizonte (Sucursal) — O Cruzeiro fêz, ontem de
manhã, um coletivo em seu campo, sem a presença do
médio Piazza, que foi definitivamente afastado do jogo con-
tra o Fluminense, por ordem do médico do clube, Joaquim
Daniel, e com Celton em lugar de William, devendo o ex-
juvenil ser.mantido no time titular.

Os jogadores treinaram sem preocupação de marcar
gols e depois do coletivo foram diretamente para a con-
centração da Pampulha, onde devem fazer exercicios de
recreação e massagem hoje, além de revisão médica ama-
nhã ao meio-dia, antes de seguirem para o Estádio Minas
Gerais, onde defenderão a liderança do Torneio Roberto
Gomes Pedrosa.
NÃO TROCA

O técnico Aírton Moreira dis-
se que não quer a troca de Zé
Carlos por Brito e Fontana e
mais CrS 50 000 (cinqüenta mi-
lhòes de cruzeiros antigos).
Para éle, Zé Carlos é o substi-
tuto dos três jogadores de meio
campo do Cruzeiro, enquanto
Brito e Fontana iriam jogar
em posições em que-o time tem
bons jogadores e reservas á al-
tura. Acha ainda que os vas-
caínos, apesar de bons, são jo-
gadores com certos vícios e te-
riam que passar por um pe-riodo de adaptação, ficando

por algum tempo no clube sem
poderem ser lançados.

Airton Moreira disse que não
vai lançar o time reserva con-
tra o campeão e o vice-cam-
peão da Venezuela, porque não
considera o Cruzeiro classifica-
do com as suas vitórias em Ca-
raças. Informou ainda que,
como as rendas em B. Hori-
z o n t e serão do Cruzeiro, êle
precisa colocar em campo to-
dos os valores para que os jo-
gos sejam prestigiados pela
torcida. Só vai mudar os que se
contundirem e para isto é que
êle conta com os reservas.

Curitiba recebe Coríntians
coin promessa de recorde de
renda contra o Ferroviário

Curitiba (do Correspondente) — O empate obtido pelo
Ferroviário diante do Bangu e a popularidade do Corin-
tians nesta Capital, assim como em vários pontos do inte-
ricr paranaense, fizeram com que aumentasse multo o in-
terêsse pela partida de amanhã, no Estádio Dorival de
Brito, onde se espera uma arrecadação recorde em todo o
Estado.

O Ferroviário encerrou ontem os seus preparativos para
essa partida, restando ainda uma dúvida entre índio e Re-
natinho para a posição de meia armador. Já o Coríntians
— cuja delegação aqui chegou na tarde de ontem — está
hospedado no Lord Hotel e apronta hoje cedo.
ATRAÇÃO E DÚVIDA

Os paranaenses, depois do
empate de domingo passado,
passaram a confiar um pouco
mais nas possibilidades do
Ferroviário no Torneio Rober-
to Gomes Pedrosa, daí a im-
portância que dão à partida
de amanhã çom o Coríntians,
calculando-se que a renda
chegue a NCrS 50 000,00 (cin-
qüenta milhões de cruzeiros
antigos). Nesta Capital, só sc
íala na segunda apresentação
do bicampeão paranaense, a
ponto de o Campeonato Bra-
sileiro de Basquete, que se en-
cerra hoje, ter ficado em-se-
gundo plano.

O técnico Marinho, após o
treino de ontem, disse que a
equipe ainda tem uma dúvida
no meio-campo, face à contu-
são sofrida por Índio, que
continua sentindo . o tornoze-

lo direito. Rena tinho está de
sobreaviso.
VISITANTE E RIVAL

Marinho informou, aintla,
que a equipe provável é a se-
guinte: Paulista, Kavalis, Fer-
nando, Pinheiro e Celso; ln-
dio ou Renatinho e Juarez;
P:dro .Alves, Padreco, Paulo
Vecchio e Humberto.

O Coríntians — qus é uni
dos clubes de fora mais que-
ridos no Paraná — já visitou
es;a Capital em diversas oca-
siões, mas apenas uma vez en-
frentou o Ferroviário, regis-
trando-se o empate de 3 a 3.
No entanto, desde que chegou
aqui, tem sido olhado como
um rival do bicampeão para-
naense, embora figure em gru-
po eliminatório diferente. Acha
a torcida local que uma vitó-
ria, amanhã, firmará ainda
mais o Ferroviário.

Copaleme defende liderança
contra PUC e Juventus faz
melhor jogo contra Radar

O Copaleme defende, hoje à tarde, a liderança do Cam-
peonato Carioca de Futebol de Praia, contra o time da
PUC, no campo déste, que é o último colocado, enquanto
que o Juventus, segundo colocado c que vinha liderándp
o campeonato até a rodada passada, enfrenta o Radar, num
jogo que deverá ser o mais equilibrado da 13.a rodada.

Os jogos restantes da rodada de hoje são os seguintes:
Lagoa x Porangaba; Areia x Tatuís; Leblon x Dínamo;
Guaíba x Columbia e Praiano x Botafogo. Os minutos res-
tantes cle Copaleme 2x1 Juventus, interrompido semana
passada, deverão ser concluídos após o' encerramento do
turno.
BOM TIME

O Copaleme, campeão cario-
ca, conseguiu passar á lide-
rança do Campeonato Carioca
deste ano em virtude da vitó-
ria parcial que obteve contra
o Juventus, sábado passado, no
campo da Rua Paula Freitas.
A partida foi interrompida
pelo juiz Reinaldo Serra por
falta de visibilidade, quando
faltavam apenas 15 minutos
para o seu encerramento, logo
após o Juventus ter consegui-
do o seu primeiro gol, atra-
vês de uma cobrança de pé-
nalti, por intermédio de seu
atacante Carlos Magno.
jv^paj;üda,, entre Juventui_e__

Radar',- 'qúe" sêra ." nó" campo"'
déste, promete 

' ser a mais
equilibrada, pois o Radar está
em terceiro lugar, e ainda com

possibilidades de terminar o
turno em primeiro lugar.

Os times para êste jogo de-'
verão ser os seguintes: Juven-
tus — Jaime, Juvêncio, Isaías,
Humberto e Zé Ricardo; Ma-
no, César e Barriga; Carlos
Magno, Baiano e Esquerdinha.
Radar — Ameleto. Canela, ba-
muel, Lindolfo e Fernando;
Ronaldo. Rogério c Zèzinho;
Mico, Czibor e Gabriel.

Para enfrentai- o time da
PUC o Copaleme deverá jo-
gar com Gérson, Pavão, Cano
Longo, Pelicano e Célio: Jo-
mar e Tide; Ivan. Vitor. Mau-
ricio e Camilo (Diniz). A PUC
deverá formar com Nogueira."Zé'Carlos, da Guia, Bambu e
Amorim íCacá); Sandro e
Pança; Serta, Zé Pedro, Bru-
no e Pitanga.

Portuguesa fêz individual
ontem e técnico não quis
informar o time para hoje

São Paulo (Sucursal) — Com o técnico Wilson Alves
escondendo a escalação de sua equipe, que será anunciada
apenas minutos antes do jogo, a Portuguesa de Desportos
realizou um treino individual ontem, preparando-se para
a sua segunda apresentação no Torneio Roberto Gomes
Pedrosa, esta tarde no Pacaembu contra o Internacional.

Logo após o individual, que durou sessenta minutos, os
jogadores da Portuguesa foram dispensados até a noite,
quando iniciaram a concentração no City Hotel. Hoje pela
manhã será efetuada a revisão médica, no Canindé, quan-
do o técnico Wilson Alves definirá o time, sendo prática-
mente certo que êle vá fazer algumas modificações.
OS QUE DEVEM ENTRAR

As modificações mais prova-
veis no time da Portuguesa
são a entrada de Orlando no
lugar de Félix, pois o técnico
acertou que cada um joga uma
partida, uma vez que ambos
sáo considerados titulares; a
escalação de Zé Maria logo de
saida na lateral direita, indo
Augusto para a lateral esquer-
da, no lugar de Henrique Pe-
reira, ficando a ponta esquer-
da com Rodrigues, em substi-
tuição a Wilsinho.

O técnico Wilson Alves está
confiante numa vitória de sua
equipe hoje contra o Interna-
cional, numa reabilitação da

derrota na primeira rodada
frente ao Flamengo. Acha Wil-
son Alves que esta tarde o ti-
me partirá para o ataque logo
nos primeiros minutos, ao con-
trário do que ocorreu no jõgó
passado, quando a Portuguesa
se retraiu e permitiu ao Fia-
mengo se armar e ir em busca
do gol.— Para mim — disse Wilson
Alves — cs meus jogadores íi-
caram multo preocupados com
a possibilidade de sofrerem um
gol logo de saída e por isso re-
cuaram, o que não deverá
ocorrer esta tarde, pois dei ins-
truções para que eles tomem a
iniciativa de atacar.

MOSTRANDO O CAMINHO
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-Na grande área-
.'limando Nogueira

Se o bom leitor puder ajudar o 'esporte
na luta contra o âoping, por favor, não falte:
juntos, poderemos vencer a indiferença dos
dirigentes, interessando-os numa tomada de
posição capaz de defender o futebol de ura
mal que o consome física e moralmente.

Deve haver um mistério qualquer nisso
tudo porque não faz sentido o silêncio dos
cartolas diante de denúncias, diante dos
documentos aparecidos ultimamente, no mun-
do inteiro, comprovando a vergonha do
âoping.

Confesso o meu espanto ao ficar sabenáo,
outro ãia, que quanão se propôs em Minas a
criação âo exame antiãoping, o Presidente âa
Feâeração Mineira, magoaão, como um oficial
âo exército âa Salvação, reagiu:

— Não concorâo com o exame porqueisso seria um insulto à ãigniâaáe ão Cruzeiro
e âo Atlético — áisse o cartola mineiro.

Entre a ingenuidade e a demagogia, pre-
firo admitir que o Presiãeitte âa Feâeração
Mineira está senão romântico. Ou então in-
sensível, como os ãirigentes ãos principais clu-
bes âo Rio que se recusam a aceitar a hipó-
tese constrangedora de que a maioria dos
atletas do futebol, hoje em ãia, ou se ãopa,
conscientemejite, ou é inconscientemente do-
pada. ,

O que mais me desaponta ê saber que o
assunto nem sequer tem sido cogitado por ho-
mens responsáveis como os presidentes do Bo-
tafogo, do Fluminense e do Flamengo — paracitar três dirigentes ilustres e realmente re-
presentativos de nossa vida pública, pois um
é o Desembargador Nei Palmeiro, Presiden-
te do Tribunal cle Alçada, o outro, o Dr. Luís
Murgel, médico de renome, figurando entre
os mais conceituados cardiologistas do País,
e o outro, o Deputado Veiga Brito, titular de
um mandato parlamentar que, no seu caso,
torna-se muito mais expressivo porque refor-
cado pela condição de presidente do clube
mais popular do Brasil.

Francamente, não alcanço as razões do
alheamento dos dirigentes cariocas diante de
matéria que os envolve, fatalmente. A moita
é completa: um ex-jogador, Sarno, vai à te-
levisão, em São Pauio, dá um depoimento da
maior importância, denunciando o uso de es-
timulantes no futebol brasileiro, especialmen-
te Rio e São Paulo, e, aqui, não se toma co-
nhecimento do assunto. Como se a denúncia
não agravasse a reputação cle todos nós do
íutebol. O treinador Zizinho, dirigindo, hoje,
o time de um dos maiores clubes do Brasil,
dispõe-se a contar em qualquer comissão de
inquérito tudo o que sabe de âoping no seu
tempo de jogador. O comentarista João Sal-
danha anda com a boca no mundo, contando
histórias escabrosas de âoping. Os próprios
jogadores já puseram na conversa corrente
das concentrações o tema do âoping, para o
qual já existe até a expressão "festa na casa
do bolinha". Dentro do campo, quando o time
adversário está correndo demais, eles dizem
logo: "pela pinta, essas caras foram à festa
na casa do bolinha"...

Vá lá que se despreze o aspecto sanitário
e social ão problema, mas, a essa altura, con-
trôle antiãoping se impõe como meãiãa ãe
ordem moral. Já não vale muito que toâo
mundo no esporte seja digno; o importante,
agora, é salvar a reputação, que é coisa bem
distinta ãe dignidade: ãigniâaáe é o juízo que
você faz de você mesmo; reputação é o juízo
que os outros fazem ãe você. Bem áiferente,
não?

Por sentir o problema assim tão grave é
que os paulistas resolveram atacar o assunto,
com serieãaâe: juntaram-se, lá, agora, auto-
riâaães esportivas e governamentais para
fazer o exame profundo ão pi-oblema do
doping. O Governador Abreu Sodré já âesig-
nou seus secretários âo Trabalho e ãa Saúáe
para uma comissão âe investigação ao laáo
de médicos e professores ãe eãucãção física.

Dentro de alguns meses, São Paulo esta-
rá fazenâo exame de doping em toâos os es-
portes.

E nós do Rio, que pretendemos fazer?
Continuar negando, continuar ignorando? Se
os nossos clubes seguirem de braços cruzados,
poderemos, então, começar a admitir, no mini-
mo, a conivência dos cartolas. Da mesma for-
ma, se o sindicato dos profissionais de íute-
boi não se manifestar, tal como acaba de fa-
zer o sindicato paulista que já designou re-
presentante da classe para a comissão de in-
vestigação recentemente criada pelo Gover-
nador Abreu Sodré.

Seria o caso de mobilizar também a au-
toridade do Conselho Nacional de Desportos.
O Presidente do Conselho, General Elói Me-
neses, é um atleta exemplar que, acima dos
50 anos, ainda joga suas saudáveis peladas
na Fazenda da Grama, com fôlego e resistên-
cia muscular de garoto de 25 anos. Sinal ex-
pressivo de que a sua brilhante carreira es-
portiva não se fêz à custa de bolinha, essa in-
venção diabólica que é capaz de ajudar um
time a ganhar um jogo; mas, pelo que tem
de desleal e nocivo, capaz, também, de cobrar,
pela euforia de um gol ou de um recorde, o
alto preço de uma vida flagelada, física e mo-
ralmente.

Aírton Mureira dà instruções q lialdo, Tostão, Zi Carlos e Dirceu Lopes, ontem, no apronto do Cruzeiro

Menor já
tem norma
no Maracanã

O Juiz de Menores baixou
norma para entrada de me-
nores no Maracanã, permi-
tindo a entrada nas arqui-
bancadas e cadeiras sem
número na idade de 5 a 12
anos, nas gerais somente de
10 a 12 anos, todos com in-
gresso gratuito, desde que
acompanhados por seus pais
ou responsáveis.

t

Atletismo
pede contas
a Ricluird

O ex-Presidente da Fe-
deração de Atletismo do Bio
de Janeiro, Sr. Pedro Ri-
chard Neto, vai ser chama-
do pelo atual Presidente,
Sr. Aluisio Cavalcanti Ca-
minha, para prestar escla-
recimentos sobre a existén-
cia de uma dívida de Cr$ 2
milhões à CBD e que não
constou na prestação dè
contas quando da passagem
do cargo.
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Depois de quase três me-
ses sem se apresentar dian-
te do público carioca, o Bo-
tafogo estréia no Torneio
Roberto Gomes Pedrosa, às
16 horas de hoje, no Mara-
cana, tendo como adversa-
rio o Atlético, cuja equipe
iniciou sua campanha com
muita esperança em rela-
ção ao titulo, mas já sofreu
duas derrotas, uma para o
Cruzeiro e outra contra o
Santos.

No mesmo horário, no
Pacaembu, o Internacional
cumpre sua terceira parti-da, ainda invicto, enfren-
tando uma Portuguesa de
Desportos que perdeu parao flamengo em sua única
atuação. No Rio, uma ar-
quibancada custa NCrS 2,00
(dois mil cruzeiros antigos))
e o juiz será Olten Aires de'
Abreu, auxiliado por José
Mário Vinhas c Josó Aldo
Pereira.

¦': ivi-jíw

Gerson chegou atrasado no treino e entrou em campo de roupa, brincando com os companheiros, que tentaram acertá-lo com a bola

Mar

O Botafogo promete al-
gumas novidades para esta
tarde, a começar pela ca-
misa branca que sua equi-
pe usará para diferenciar
da do Atlético. Quanto' aos
jogadores, o que há de mais
nôvo é Paulo César, o jo-
vem atacante que se revê-
lou durante a excursão pe-
las Américas e que pela pri-
meira vez atua no Maraca-
nã. Ká, também, Airton,
que C\ carioca ainda não viu
jogando pelo Botafogo, mas
êste já é bastante conheci-
do da época em que atuava
pelo Flamengo, antes de ir
para o Coríntians.

Fora isso, continua o Bo-
tafogo com dois desfalques
— Joel e Dimas — na linha
de zagueiros, enquanto Ad-

acauã •' ,
mildo Chirol, defensor do
ponto-de-vista de que os e:<-
tremas modernos são peçasaltamente móveis, vai lan-
çar nada menos de quatro
pontas-de-lança no ataque,,'
antecipando que a equipe
adotará o 4-3-3, com Paulo
César ajudando o meio-
campo.

O Atlético veio ao Rio sem
o entusiasmo que levou pa-,'
ra a sua partida dc estréia
contra o Cruzeiro. Depois de
uma goleada (4 a 0) naque-
la oportunidade e de nova
derrota (1 a 0) para o San-
tos, a equipe mineira vai a
campo para defender-se de
uma posição perigosa, den-f
tro do Grupo B, no qual fi-
gura isolado em último lu-
gar.

Valtencir substitui hoje
Chiquinlio que nào renovou
e disse que não jogaria

Em virtude de não ter aceitado as bases oferecidas peloBotafogo para a renovação do seu contrato, o lateral-es-
querdo Chiquinho resolveu ontem à noite, na concentração,
pedir para não jogar na partida de hoje contra o Atléti-
co Mineiro, tendo Admildo Chirol escalado imediatamente
Valtencir para sua posição.

O jogador, que não aceitara os NCr$ 360,00 mensais
(trezentos e sessenta mil cruzeiros antigos), contrapropon-
do NCr$ 500,00 (quinhentos mil cruzeiros antigos), ainda
tentou voltar atrás desta decisão, o que não foi aceito peloDiretor de Futebol Xisto Toniato, que o dispensou da con-
centração.
BOM PRÊMIO.

Os jogadores botafoguenses
foram informados ontem, á
tarde, pelo diretor de futebol
que, em caso de vitória sôbrc
o Atlético Mineiro, cada um
receberia . a gratificação de
NCrS 150,00 (cento e cinqüen-
ta mii cruzeiros antigos). Se-
gundo ainda o Sr. Xisto To-
niaio, esta quantia poderá ser
aumentada gradativamente e,
de acordo com seus cálculos,
deverá alcançar a- cifra de
NCrS 500,00 (quinhentos mil
cruzeiros antigos) até a parti-
da contra o Cruzeiro — dia
14 de maio — se tudo correr
bem, pois será observada a di-
íerènça de gols, de cada jô-
go e a colocação do time no
torneio.

O diretor de futebol do Vas-
co, Sr. Armando Marcial, te-
lefoiiou na tarde de ontem,
para o Sr. Xisto Toniato, co-
municando-lhe oficialmente a
sua desistência da contrata-
ção dos jogadores Gérson e
Dimas, e informando que, o quese disser a êste respeito, de
agora em diante, será mera
especulação.

O dirigente vasoaino contou
que tinha a seu lado naquele
momento dois dos jornalistas
que fazem a cobertura do seu
clube, pois era do seu interesse
que todos tomassem conheci-
mento da conversa..

O diretor do Botafogo des-
pediu-se, dizendo:

— Felicidades para o seu

Carlinhos tirou gêsso mas
continua afastado enquanto
P. Henrique volta a treinar

Antes mesmo das duas semanas previstas pelo Dr. Paulo
de São Tiago, Carlinhos tirou ontem à tarde, na Gávea, o
gêsso do tornozelo direito e segunda-feira deverá reiniciar
seus treinamentos, mas sua volta à equipe ainda não 'se
•dará contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, no Ma-
racdnã.

Por outro lado, Paulo Henrique foi examinado demo-
raücmente pelo Dr. Pinkwas Fizsman, que constatou ser a
contusão sentida na coxa esquerda uma dor muscular. Ss
Paulo Henrique conseguir treinar normalmente segunda-
íeira, será liberado pelo Departamento Médico para en-
frentar o Cruzeiro.
BOA RECUPERAÇÃO

•; Carlinhos sofreu uma entor-
se de segundo grau logo nos
primeiros minutos da partida
contra a Portuguesa, no Pa-
caembu, domingo passado. O

:Dr. Paulo de São Tiago exa-
minou o jogador na Beneíi-
cência Espanhola, no dia se-
guinte, resolvendo colocar um
aparelho ambulatório de gès-
so no seu pó. No mesmo dia,
disse o Dr. Paulo de Sáo Tia-
go que a previsão para a re-
éuperação de Carlinhos era de
três semanas: duas com gêsso
e uma de treinamento.

Entretanto, Carlinhos teve
uma recuperação excelente e
ontem, ao ser retirado o apa-
relho de gêsso para troca, os
médicos do Flamengo chega-
ram & canclusãx) não haver
mais.necessidade de o jogador
continuar com o pé engessado.
O Dr. Pinkwas Fizsman afir-
mou que vai examinar Carll-
nhos novamente na segunda-
íeira e, dependendo do seu es-
tado físico, poderá até auto-
rizá-lo a iniciar imediatamen-
te seu treinamento.

Embora as noticias vindas
de Porto Alegre anunciassem
que Paulo Henrique sofrerá
uma distensão muscular no jõ-
go frente ao Internacional,
quarta-feira, disse o Dr. Pink-
was Fizsman que, de acordo
com exame feito ontem, a dor
que o lateral esquerdo sentiu
na coxa é apenas muscular.
Paulo Henrique, assim como
Carlinhos, dependerá do con-
sentimento médico para trei-
nar segunda-feira.

O Sr. Gunnar Goransson,
Vice-Presidente de futebol, féz
questão de desmentir ontem
que o Flamengo esteja lnteres-
sado em trocar o médio Jar-
bas pelo ponta direita Odon,
do Grêmio de Porto Alegre.

A delegação do Flamengo vol-
tara de Porto Alegre domingo
devendo chegar ao Rio à noite.
O avião que a trará de Bagé,
onde joga hoje contra o Gua-
rani, chegará a Porto Alegre
às 15 horas. O técnico Renea-
neschi pretende reiniciar as ati-
ridades dos jogadores na têr-
ça-feira, começando também a
concentração para a partida
contra o Cruzeiro.

Zizinho promove a volta de
Fontana e escala Salomão
para jogo com o Palmeiras

O técnico Zizinho fêz uma séria preleção ontem de
manhã, antes do treino, aos jogadores do Vasco, que de-
nominou de "uma conversa de nós conosco", criticando a
atuação do quadro na partida contra o Bangu e já de-
cídiu que Salomão e Fontana substituirão, respectivamen-
te. Maranhão e Ananias, na partida de amanhã contra
o Palmeiras.

Assim, o Vasco, que viajará hoje de tarde para São
Paulo, jogará com Edson, Jorge Luís, Brito, Fontana e Ol-
dair; Salomão e Danilo; Nei, Bianchini, Adilson e Morais.
Seguirão ainda na reserva os jogadores Maranhão, Franz,
Nado, Zèzinho e Ananias.

Vasco, pelo menos até' o dia
em que tiver de enfrentar o
meu Botafogo.

O Botafogo realizou ontem
à tarde, em General Severia-
no, um ligeiro individual, se-
guido de bate-bola e reerea-
ção, que não contou com a pre-
sença de Gérson.

Gérson e Roberto, que mo-
ram em Niterói, chegaram bas-
tante atrasados ao clube, ten-
do explicado que apenas duas
barcas estavam em funciona-
mento, desculpa que foi acei-
ta plenamente tanto pelo di-
retor de futebol como pelo
técnico.

Enquanto Roberto trocava
de roupa rapidamente, para
participar ainda dos exerci-
cios, Gérson limitava-se a fa-
zer exames médicos com o Dr.
Lidio Toledo. Logo depois, os
jogadores partiram para a
concentração do Hotel Argen-
tina e não para a casa da
Avenida Rainha Elizabeth, em
virtude do fogão não ter sido
enviado a tempo.

Marinho telefonou ontem
de Curitiba para sua casa, pe-dindo à sua mulher que diga a
Paulo César para nãó assinar
nem resolver nada com o Bo-
tafogo até a sua chegada, que
deverá se dar entre segunda e
terça-feira. Disse ainda Ma-
rinho que pedirá ao Botafogo
que se resolva imediatamente,
a respeito do contrato do jo-
gador, pois caso contrário éle
não jogará mais.

JOGO ABERTO

A tônica da critica de Zizi-
nho ã produção do Vasco, na
derrota contra o Bangu. foi de
que o time jogou em linha nos
três setores — defesa, meio de-
campo e ataque — e isto fez
com que o adversário expio-
rasse o espaço vazio e jogasse
á base de tabelinhas.

— Tinha muito espaço entre
o ataque e o meio de campo
e deste para a linha de za-
gueiros. Os jogadores estavam- lado a lado nos seus -respecti-
vos setores, quado se deviam
alternar para fazer o trabalho
de cobertura — explicou.

Em seguida, o professor Bel-
trão organizou um individual
bastante puxado que durou 40
minutos. Dele só não partici-
pou o zagueiro Ari, ainda se
restabelecendo da operação quofêz recentemente nos meniscos
do joelho direito. Zizinho ter-
minou o treino realizando
exercícios táticos especiais pa-ra os atacantes, onde procurouensinar jogadas ofensivas pelomiolo, tabelando com Adilson.
CONCENTRAÇÃO
QUE ESPANTA

Por achar que os jogadorestêm verdadeiro pavor pela ca-
sa da Lagoa, Zizinho resolveu
não concentrar a equipe a par-tir de ontem à noite- Explicou
o técnico que a concentração ,da Lagoa tem realmente as-

pecto desagradável, parecendo
até mesmo um presidio, além
de ser muito desconfortável.

Zizinho espera resolver no
inicio da próxima semana ès-
te problema ds concentração.
J_le tem três sugestões: a pri-meira é aceitar o convite do
Presidente João Silva paraconcentrar os jogadores na sua
casa da Avenida Vieira Sou-
to; a segunda é voltar a fazer
as concentrações em São Ja-
nuário; e a terceira, por idéia
de Ademir, é voltar a alugar a
casa__da Ilha do Governador,
onde foi concentração do Vas-
co por muito tempo, inclusi-
ve, no seu tempo de jogador.
REFORÇOS

O Vasco realizará hoje nô-
vo treino individual,,a base de
recreação. Os jogadores almo-
çarão no próprio clube e se-
guirão depois para o Aeroporto
Santos Dumont, onde viaja-
rão às 15h30m para São Paulo.

O Presidente João Silva via-
Jou ontem para São Paulo, a
íim de tratar de assuntos par-ticulares e também procurarreforços para o Vasco. O Sr.
João Silva vai procurar encon-
trar-se com o técnico Pinga,
que é uma espécie de repre-
sentante do Vasco em São
Paulo, e saberá das indicações.
Tupãzinho, do Palmeiras, e
Capitão, da Prudentina, sáo os
dois nomes visados pelo Presi-
dente do Vasco.

Flu treinou sem Mário e
Samarone mas deve contar
com ambos contra Cruzeiro

Mário não treinou em conjunto ontem, devido a uma
infecção na garganta que lhe deixou com 39,2 de febre,
mas, medicado em casa, já à noitinha estava melhor e teve
autorização do Dr. Valdir Luz para viajar hoje de manhã
com 6 Fluminense, sendo quase certa sua presença na par-
tida de amanhã contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Outro jogador que também não treinou, mas cuja pre-
sença está Igualmente quase certa, é Samarone, que passou
a tarde de ontem fazendo tratamento de ultra-som e toa-
,lha quente no joelho e que agora só depende de um teste
dc campo amanhã de manhã para ser escalado por Tim.

Pacaembu

TIM INSATISFEITO

Tim não ficou satisfeito com
a produção do time do Flumi-•nense no treino de conjunto
de ontem, à tarde, no campo
da Portuguesa. Na veídade,
não gostou nem da defesa, nem
do meio de campo, nem do
ataque.

Ê verdade qus a. estas
horas não sei ainda se Sama-
rone e Mário poderão jogar —.
dizia o técnico — de manei-
rá qüe" as' 'coisas"poderãt> ue-
lhorar. A defesa e o meio de
campo já estão, porém, com
sua constituição definida, e o
fato é que o rendimento dê-
les não me agradou.

Minha principal preo-cupação — continuou — é o
miolo em frente à área, pois,é ali que os Jogadores do Cru-
zeiro triangulam curto, paraa penetração posterior de um
deles. Preciso assim, de um
entendimento perfeito en-
tre Altair e Jairo Augusto, e
da assistência de Jaardél e De-
níl-on, em revj_a<mento, aos
dois. O fato, porém, é que hoje
não houve o entendimento que
eu queria, eles atrapalharam-
se diversas vezes, e tive até
que interromper o treino por
causa disto.

Quanto ao ataque —com-
pletou o treinador — tenho
que esperar pela palavra do
Dr. Valdir Luz, para ver se

Martim Francisco aguarda
revisão médica para
escalar equipe do Bangu

O técnico Martim Francisco, do Bangu, ainda está in-
certo quanto ao time que escalará para o jogo de amanhã
contra o São Paulo, no Maracanã, mas em princípio pre-
tende manter a mesma equipe que venceu o Vasco, dei-
xando Paulo Borges no centro do ataque, Tonho na ponta
direita e Cabrita e Pedrinho nas laterais.

Fidélis, recuperando-se de uma contusão, fêz exerci-
cios à parte no treinamento de ontem, enquanto seus com-
panheiros tomavam parte num leve individual de 50 mi-
nutos, divididos entre ginástica e bate-bola, pretendendo
o técnico dar um ligeiro apronto na manhã de hoje, na
Vila Hípica, quando confirmará a escalação do Bangu.

Mário e Samarone podem jo-
gar. O substituto pnra o Mário
é Amoroso, mas, se Sairíáró-
ne não puder jogar, vou ter
que pensar e essolher entre
Jorge Costa e Roberto Pin-
to. Pelo treino de hoje, a po-
sição está mais para o Jorge
Costa, mas, se eu me decidir
por um plano defensivo, es-
calarei o Roberto Pinto logo de
saída.

QUEM TREINOU .

O treino durou uma hora _
meia, debaixo de chuva, e os
titulares venceram primeiro os
reservas e depois os juvenis,
por 3 a 1, gols de Amoroso (2)
e Cláudio, e 1 a 0, gol de Amo-
roso, respectivamente. Os ti-
tulares treinaram com Vitorio,
Jorge, Jairo Augusto, Altair e
Severo; Denilson e Jardel;
Amoroso, Roberto Pinto (Jor-
ge Costa), Cláudio e Lula.

Cláudio gostou de sua pró-
pria produção durante o trei-
no e comentou que está ani-
mado para a estréia.

— Agora, creio que estou em
condições de jogar bem. Acho
que o técnico chegou à con-
clusão de qual é o melhor es-
quema para o meu estilo e me
deu mais liberdade de jogar
na frente, que é como gosto.

A delegação viaja hoje de
manhã, às 9h30m, por avião.

APÓS A REVISÃO

Martim Francisco disse quenâo escalará o time enquan-
to não tomar conhecimento da
revisão médica qüe o Dr. Ar-
naldo Santiago fará hoje de
manhã. O técnico acha que os
jogadores .sofreram grandedesgaste na recente excursão
pelo Norte-Nordeste, e por

, êsse motivo só organizará a
equipe quando souber o quantocada jogador pode render.

— Não .vou confirmar uma
coisa que depois poderá ser
desmentida — disse. Quero ter
certeza sôbre o estado de to-
dos, uma vez que desejo de-
senvolver um esquema de jô-
go à base de velocidade, e porisso, preciso de todos em boas
condições físicas.

Martim não poderá contar
com o lateral esquerdo Ari
Clemente por uns 30 dias, porcausa de uma distensão, e ain-
da ficará algum tempo sem
o ponta-de-lança Ladeira, ain-
da se recuperando de uma cri-
se de vesícula, e também sem
o lateral esquerdo Fidélis, quesó agora retornou aos treina-
mentos, assim mesmo só po-dendo íazer individuais bem
leves. ¦

Mário Tito. assim como La-
deira. Ari Clemente e Norber-
to, não participou do treina-
mento, uma vez que ae encon-

tra um pouco abaixo do pesonormal. Mas o técnico Martim
Francisco disse que o motivo
principal da sua liberação éum desgaste nervoso que so-freu durante a excursão, pois
Mário treme só em pensar de
ter qüe embarcar num avião.
O ponta direita Tonho fêz
curativo numa ferida contusa,
no tornozelo esquerdo.

Norberto já tirou o gêsso do
tornozelo e dentro de mais
alguns dias volta às atividades,
coisa muito esperada pelo téc-
nico quanto aos demais joga-
dores contundidos, pois o Ban-

• gü joga amanhã contra o São
Paulo, terça-feira em Brasília,
contra o Botafogo, do Rio, e
no domingo seguinte contra o
Atlético mineiro, em Belo Ho-
rizonte.

O individual do Bangu foi
animado, com o cumprimento
dos Jogadores ao seu compa-
nheiro Ocimar, que ontem
completou 37 anos. Após os
exercícios, conformo já ha-
viam combinado com antece-
dencia, todos se reuniram em
torno do jogador, cantando o
Parabéns pra Você, levantan-
do-o depois até certa altura.

Grêmio diz que não teme
Santos mas já traçou
o seu esquema defensivo

Porto Alegre (Sucursal) — Apesar de afirmar que
não teme o poderio do time do Santos, o técnico do Grè-
mio, Carlos Froner, armou um esquema ostensivamente de-
fensivo para a partida de amanhã, usando o quarto-za-
gueiro Áureo como Zibero frontal.

Já no treino de quinta-feira última, Froner escalou
Áureo na frente dos zagueiros Altemir, Ari Ercilio, Paulo
Sousa e Everaldo e deu insistentes instruções para que o
quarto-zagueiro não abandonasse a entrada da área, dan-
do sempre combate antes da última linha de zagueiros.

Olímpico, afirmando que tal
medida trará maior renda.

Em Bagé, espera-se quebra
de recorde de renda no jogo
de hoje, quando o Flamengo
enfrentará o Guarani.

Os dois times formarão as-
sim: Flamengo — Marco Au-
iréJlo, Leon, Jaime, Ditão e
Marcos; Jarbas e Américo;
Paulo Alves, Zèzinho, Ademar
e .Rodrigues. Guarani — Hen-
rique, Mano, Solis, Darci e Sér-
gio; Válter e Amarante; Didi,
Abílio, Luís Augusto e Gilber-
to Andrade.

SANTOS HOJE
O armador Sérgio Lopes não

treinou mas deverá jogar,""principalmente 
pela necessida-

de de um homem de catego-
ria no meio de campo. Os jo-,
gadores do Grêmio estão con-
centrados no Estádio do Olim-
pico e os do Santos devêm
chegar ao.meio-dia de hoje.

O Santos deverá responder
hoje a um telegrama do In-
ternacional, que propôs a tro-
ca do mando de campo do
jogo de quarta-feira próxima
do Pacaembu para o Estádio

PORTUGUESA INTERNACIONAL
Orlando Gainete

Zé Maria Laurício
Jorge Scala

Marinho Lambari
Ulisses Luís Carlos

Augusto Sadi
Ratinho Carlito»

Pais Élton
Leivinha Bráulio

Ivair 10 Davi
Rodrigues 11 Dorinho

O juiz da partida desta
tarde, em São Paulo, ainda
será indicado pela Federa-
ção Paulista de Futebol que
concordou com a proposta
da Portuguesa no sentido de
antecipar o jogo, que estava
programado para a noite.
Explicaram os dirigentes do
clube paulista que, de outra
íorma, os torcedores talvez
não comparecessem ao Pa-
caembu para ver Ivair e seus
companheiros, contra um
Internacional que cumpre
boa campanha.

A Portuguesa, com efeito,
entrou fria no Torneio Ro-
berto Gomes Pedrosa, c o m
uma equipe muito pouco re-
novada e sem esperar obter
uma vaga no turno final.
Mesmo assim, féz uma par-
tida equilibrada com o Fia-
mengo, perdendo (2 a 1) por
falta de sorte. Já o Interna-
cional, derrotou (2 a 0) o
Grêmio e empatou (lal)
com o Flamengo, em Porto
Alegre.

í

Atlético crê em vitória
longe de Belo Horizonte

O técnico Gérson dos
Santos, ao desembarcar on-
tem à noite, no Aeroporto
Santos Dumont, disse que
espera uma melhor apre-
sentacão do Atlético, hoje,
contra o Botafogo, "pois,
aqui, no Rio, estaremos li-
vres daquele clima de agi-
tação em que estivemos en-
volvidos durante a semana
que antecedeu ao jogo com
.o,.Cruzeiro". ... _,,.:..

•Falando sôbre as duas
derrotas consecutivas, Gér-
son dos Santos afirmou
que, na primeira, contra o
Cruzeiro, a sua equipe pe-
cou pela mocidade e inex-
periência da maioria dos
jogadores, e na outra, con-
tra o Santos, "fomos bem
melhor e só não consegui-
mos um melhor resultado
por causa do juiz, que foi
parcial ao extremo".
TUMULTO

Os jogadores do Atlético
chegaram ao Rio ao mesmo

tempo em que cantores
de iè-Ic-iê embarcavam pa-
ra São Paulo, sendo grande
o tumulto no Aeroporto. Os
jogadores, porém, não pu-
deram ver Vanderléia, co-
mo desejavam, por que ela
já estava no avião que a
levaria para São Paulo.

Após a partida de hoje à
tarde, Gérson dos Santos'
irá liberar os seus atletas
até amanhã, "porque estão
loucos para ir a uma praia
e conhecer o Rio". O golei-
ro Hélio, que veio junto
com a delegação, seguiu di-
reto para a residência de
seus pais, levando apare-
lhos para apressar a sua
recuperação. Hélio explicou
que se contundiu no joelho '

e deverá ficar uns 15 dias
inativo, e lamentou não po-
der enfrentar o Botafogo,
time que o dispensou.

Derrota pode derrubar
presidente do Atlético

1

Belo Horizonte (Sucursal)
-— Uma crise que surgiu na
madrugada de quinta-feira
pode culminar com a re-
núncia do Presidente Edu-
ardo Magalhães Pinto e a
demissão do técnico Gérson
dos Santos, se o time per-
der hoje para o Botafogo.

Na manhã de ontem, o
Vice-Presidente Volnei Fer-
nandes, pressionado por
associados, pediu demissão
de seu cargo, mas depois
de uma reunião com o Sr.
Eduardo Magalhães Pinto,
voltou atrás e até seguiu à
noite com a delegação de
18 jogadores, de onde Gér-
son vai tirar um time com
três modificações.

A GRANDE CRISE

A crise no Atlético surgiu
com a goleada de quatro a
zero que o time sofreu do
Cruzeiro e depois a derrota
diante do Santos. Os asso-
ciados, chefiados pelo Pre-
sidente do Conselho Delibe-
rativo, Sr. Nelson Campos,
começaram a exigir a que-
da de Volnei Fernandes,
que vinha substituindo Edu-
ardo Magalhães Pinto du-
rante o tempo que fazia
tratamento de saúde em Ca-
bo Frio.

Além disso, no encontro
que teve num almoço com o
Sr. Eduardo Magalhães Pin-

to, na quinta-feira, o Sr.
Nelson Campos exigiu uma
decisão: ou fica no Atlético
ou se transfere para o Rio.
O atual Presidente pediu
prazo de lõ dias, quando re-
solverá qual a melhor solu-
ção para êle e para o clube.

O Sr. Eduardo Magalhães
Pinto renunciando, uma no-
va eleição terá de se reali-
zar e isso facilitará ao grupai
do Sr. Nelson Campos to-
mar o poder no Atlético no-
vãmente. Ontem cedo, o
Presidente desmentiu a cri-
se, mas no clube, muitos
acreditam que êle esteja fa-j
zendo uma jogada para im-
pedir a ascensão do Sr. Nél-
son Campos. -

Gérson dos Santos tem al-
guns problemas para esca-
lar o time hoje, contra o
Botafogo. Hélio continuará
de fora e Vander que se ma-
chucou no íinal da partida/
contra o Santos. Há uma
pequena esperança de que. o
central possa jogar, mas se
èle não passar na revisão mé-
dica, Dilsinho entra de quar-
to-zagueiro, indo Grapete
para a zaga central.'

Outras modificações são.
Décio Teixeira na lateral-es-
querda, deslocando-se Variei
para a direita, em substitui-
ção a Canindé, e Edgar Maia
cede sua posição para Beto.

OTAFOGO ATLÉTICO
Manga Luisinho

Zé Carlos Variei
Valtencir Grapete

Paulistinha Vanderlei
Afonsinho Dilsinho

Leônidas Décio Teixeira
Sicupira Buião
Gérson Lacir
Aírton Beto

Roherto 10 Santana
Paulo César 11 Ronaldo
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Nova Kariiiaim-
Ghia passou
no teste JB.
eom distinção

Durante 20 dias o JORNAL DO BRASIL fêz um
teste de utilização com o Karmann-Ghia 1 500, quedemonstrou ser agora, realmente, um carro espor-
tivo, com seu nôvo motor de 52 HP, apesar de apre-
sentar como única diferença externa dos modelos
anteriores, o emblema que" indentifica o 1500 na
tampa do motor. Enfrentando as condições de tem-
po e estrada das m?.is diversas, o nôvo Karrnann-
Ghia se portou com muita valentia e seu nòvo .mo-
tor atendeu bem a todas as solicitações. (Pág-. 3) .

Beleza do Sui
mostrou o que é
a Festa da Uva

¦ Um relato do desenrolar da I Festa Nacional
do Vinho, em Bento Gonçalves, onde a beleza tias
moças da cidade aumenta a alegria natural pela
colheita da uva, está hoje nas páginas de .Lirismo,'ao lado de novidades em matéria de equipamento
para camping, informações sôbre viagens e excur-
soes, noticiário a respeito da inauguração de um ho-
tel de luxo em Belo Horizonte e muita coisa útil para
quem pretende fazer turismo. (Páginas 5 e 6).

l. Épsí.4

As liiilias áo Karmann-Ghia continuam as mesmas
que o fizeram um dos mais belos carros esportes
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Beleza e alegria se unem na tradicional festa
ãe colheita das uvas, no Rio Grande do Sul

Código Nacional do Transito
^^___________B__I

TREMENDÃO

SmifíOCHEFE,JADEÍ ÜíTN
/ Jeito «a instalação /
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Briga no automobilismo I!
«o prejudica o esporte

(Página 2)

Art. 38 — Os veículos serão identificados por meio
de placas traseiras e dianteiras, obedecidos os modelos
e especificações instituídos pelo Regulamento déste Có-
digo.

§ trnieo — A exigência déste artigo n5o se aplica
às viaturas militares.

Art. 39 — Nenhum proprietário poderá, sem prévia
permissão da autoridade competente, íazer ou ordenar
sejam feitas no veiculo modificações de suas caracte-
rísticas.

í ünico,— A partir de três anos da vigência desta
lei, todos os veículos automotores deverão ser registra-
dos pelo número do chassis e respectivas características.

; ^^ 's :,; ' 
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FOTO DO ARTIGO 43

§ 1.° — Os veículos de que trata êste artigo, deve-
rão satisfazer as condições técnicas e os requisitos de
higiene, segurança e conforto do público, exigidos ein
lei, regulamento ou documento de autorização.

5 2.° — Quando no município ou região não exis»
tirem linhas regulares de ônibus é facultado à autori-
dade competente autorizar, a título precário, que vei-
culos, não enquadrados nas exigências do _ 1." déste ar-
tigo, transportem passageiros, desde que submetidos &
prévia vistoria.

Art. 44 — são competentes para autorizar, permitir
ou conceder serviços dc transporte coletivo:

a) a União, por intermédio do órgão próprio, para
as linhas interestaduais e internacionais;

b) os listados e Territórios para as linhas lntermu-
nicipais;

c) o Distrito Federal e os Municípios para as 11-
nhas locais.

! trnieo — Entendem-se por linha Interestadual
aquela cujo itinerário transponha a divisa do Estado,
Território ou Distrito Federal.

Art. 45 — As exigências para a concessão de linha
de transportes coletivos, assim como as garantias a se-
rem oferecidas aos concessionários deverão ser regula-
mentadaa pela autoridade competente.
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Malcotti garante presença
iia§; corridas dê ste ano

Eenato Malcotti, o piloto re-
velação do Eio, em 1966, que es-
tava ameaçado, por falta de car-
ro, ide ter que abandonar as pis-
tas, revelou ao JORNAL DO BRA-
SIL que é certa a sua presença,
não só nas provas do Campeonato
Carioca de 1967, como também
nas principais corridas, em In-
terlagos e Brasília.

O piloto carioca correrá com
o mesmo DKW n.° 19 com que
ganhou o campeonato da catego-
ôria, no ano passado, agora soí
sua inteira responsabilidade, ten-
do sido dissolvida a sociedade
com o mecânico Geraldo, que de-
verá, entretanto, continuar cui-
dando da parte mecânica e, pro-
vàvelmente, controlando os tra-
balhos de boxe.

Após a dissolução da socieda-
de com o mecânico Geraldo, Re-

BALSA

COM

18HP

nato Malcotti ficou ameaçado de
ter que abandonar as corridas,
pois não tinha condições de com-
prar a parte do antigo sócio que
não mais se interessava em divi-
dir as responsabilidades finan-
ceiras da preparação do carro.

Renato foi então procurado
pelo Sr. Arturo Conti, Diretor-
Presidente da Casa da Borracha
S.A., -que ofereceu ao piloto a in-
tegralização da parte de Geraldo,
com a condição de, como aconte-
ce com os corredores europeus, o
volante carioca passar a competir
levando no carro a propaganda
daquela firma, o que foi aceito de
imediato.

Segundo Renato Malcotti,
esse exemplo "deve ser seguido
por outras firmas, principalmen-
te as que têm ligações mais dire-

tas com o ramo de automóveis,
pois isso oferece condições aos pi-
lotos de um melhor preparo dos
carros, visto que o patrocínio é
total, e, conseqüentemente, de
proporcionarem melhores espeta-
culos para o público".

Afirmou ainda o corredor
que, provavelmente no ano que
vem, aquela firma deverá trazer
um DKW-Malzoni, com o qual
êle terá chances de disputar, in-
clusive, a primeira colocação ha
classificação geral do Campeona-
ta Carioca.

Para êste ano, Renato Mal-
cotti, ainda, com o Sedan n.° 19,
tem planos de participar dos 1000
Quilômetros e das 24 Horas de
Interlagos, além das 12 Horas de
Brasília, sendo certa a sua inclu-
são em todas as corridas no Rio.

Êste estranho àb-jc-
to flutuante, que po-
áeria ser confundido
còm um corpo não'
identificado ão espa-
ço exterior, ê uma
balsa salva-vidas, que
tem capaciãaãe para
30 sobreviventes. Seu
motor de proa Evin-
dure, de 18 H. P., po-
de desenvolver uma
velocidade de 10 mi-
lhas por hora. Resis-
te facilmente ao fogo
e tem um peso de
4 500 libras.

Suspensão da equipe wiliys
prejudica o esporte no País

São Paulo (Sucursal) — A
velha briga entre o Automóvel
Clube do Brasil e a Confederação
Brasileira de Automobilismo aca-
bou prejudicando o próprio futu-
ro do esporte no Brasil. Por te-
rem participado dé corridas não
autorizadas pelo ACB, a Federa-
ção Internacional de Automobilis-
mo suspendeu por dez anos; das
competições internacionais, toda
a Equipe Willys e alguns dos me-
Ihores corredores do País.

A punição, anunciada na úl-
tima semana, pegou de surpresa
os meios esportivos de São Paulo,
que nunca esperavam conseqüên-
cias tão grandes das desavenças
entre dirigentes. Um porta-voz da
Willys anunciou que a fábrica vai
recorrer e continuará competin-
do, no Brasil, enquanto Francisco
Landi,.veterano piloto, acha que"é preciso ter cuidado nas rela-
ções com a FIA".
O COMUNICADO

O. Automóvel Clube do Bra-
sil distribuiu, na semana passa-
da, ndta oficial informando que
a Federação Internacional sus-
pendera das competições interna-
cionais, por dez anos, os seguin-
tes pilotos: Bird Clemente, Luís
Pereira Bueno e Carol Figueire-
do, da Equipe Willys; Francisco
Lameirão, da Dacon; Emílio Zam-
bello e Piero Gancia (campeão
de 1966), da Jolly-Gancia; e Ca-
milo Christófaro, da Escuderia
Lobo.

Marivaldo Fernandes, Nilo
de Barros Vinhais, Breno Forna-
ri, Catarino Andreatta e Vitorio
Andreatta, foram suspensos por
cinco anos. Luís Antônio Greco,
chefe de competições da Willys,
pegou dez anos de suspensão.

Foram considerados desqua-

lifiçados pela FIA os seguintes
dirigentes: Ramón Burgenhout,
Secretário-Geral da CBA; Elói
Gogliano, Presidente da Federa-
ção Paulista de Automobilismo;
Agnaldo Araújo, de Góis Filho,
ex-Presidente da Associação Pau-
lista dos Volantes de Competi-
ção; Vinício Nisi, Francisco Pe-
reira da Silva e Lauro Bezerra
Filho. A Willys não poderá homo-
logar recordes internacionais nem
registrar peças de competição pa-
ra o exterior.
A HISTÓRIA

O juiz Amilcar Laurindo Ri-
bas, Presidente da Comissão Des-
portiva Nacional do ACB, escla-
receu que somente foram comu-
nicados à FIA os nomes dos pilo-
tos de categoria internacional:

Não fizemos o mesmo com
outros corredores de menor ex-
pressão, mas todos os que trans-
gredirem as nossas orientações
serão impedidos, como esses, de
participar de corridas internacio-
nais.

Só a Willys foi punida, por
ter sido a única a desobedecer. A
Simca não consta do processo,
porque não fugiu às nossas leis,
inclusive teve permissão para
competir na Argentina.

Quanto a Wilson Fittipaldi, o
Sr. Laurindo Ribas afirma que
êle está suspenso preventivamen-
te, pois existe um processo em
andamento, por ter participado
de algumas provas no ano pas-
sado. Outros se encontram nas
mesmas condições que Fittipaldi,
e poderão ter seus nomes divul-
gados pelo ACB.
CHICO PEDE CUIDADO

Com sua experiência de vete-
rano corredor internacional, Chi-

co Landi acha que é preciso res-
peitar as leis da FIA:

Isso eu aprendi nas corri-
das que fiz fora do Brasil. Um
comissário de pista, de boxe, ou>
qualquer outro dirigente creden-
ciado pela FIA, tem toda a auto-
ridade para impedir que se co-
metam infrações. De seus relato-
rios, a Federação pode punir
quem transgredir os regulamen-
tos, o que praticamente não é fei-
to no Brasil.

Todos pensam, julgo eu,
que sofreram punições pelo sim-
pies fato de competir nas corri-
das não autorizadas pelo ACB.<
As paredes têm ouvidos, os ho-
mens do ACB estão atentos às
emissoras de rádio e televisão, os
jornais também e devem ter to-
mado suas providências para que
as punições fossem impostas aos'
brasileiros. Vamos esperar que
venha a reconcüiação e que essa
briga que tanto prejudicou o au-
tomobilismo brasileiro chegue ao
fim. É pena que alguns dos me-
Ihores püotos e dirigentes do au-
tomobilismo brasileiro estejam
suspensos, porque, enquanto per-
manecer a briga, o Brasil não te-
rá representantes nos outros pai-'
ses.

Luís Antônio Greco fêz o se-
guinte comentário:

Se corremos no Brasil foi'
para evitar prejuízo ao nosso pú-
blico e se fizéssemos o contrário,
aí, sim, poderíamos ter culpa de
alguma coisa. As leis brasileiras
estão bem claras. Se estamos er-
rados, culpa maior pertence ad
Presidente da República, que re-
conheceu a CBA como única en-
tidade realmente autorizada no
País a comandar o esporte.

l-ii

Art. 40 — O veículo cujo número de chassis ou de
motor houver sido regravado, sem comunicação & Re-
partição de Trânsito, somente poderá ser licenciado,
mediante Justificação de 6ua propriedade.

Art. 41 — Para circularem nas vias terrestres, os
veículos de corrida íicam sujeitos às disposições deste
Código e de seu Re-gulamento, ressalvadas suas peculia,-
ridades. •

- Art. 42 — Os veículos de aluguel destinados ao
transporte individual de passageiros ficarão subordina-
dos ao Regulamento baixado pela autoridade local e,
nos municípios com população superior a 100 000 (cem
mil) habitantes, adotarão exclusivamente o taximetro
como íorma de cobrança do serviço prestado.

! 1.°- Nas demais cidades, as prefeituras poderão
determinar o uso de taximetra

S 2.° — Nas localidades em que não seja obrigató-rio o uso de taximetro, a autoridade competente fixará
as tarifas por hora ou por corrida e obrigará sejam
os veículos dotados das respectivas tabelas.

! 3.° —No cálculo das tarifas dos veículos a que
se referem éste artigo e os parágrafos anteriores, con-
slderar-se-ão os custos de operação, manutenção, remu-
neração do condutor, depreciação do veículo e o Justo

' lucro do capital Invertido, de íorma quo se assegure a
estabilidade financeira do serviço.

í 4.° — A autoridade competente, poderá limitar o
número de automóveis de aluguel, uma vez que sejam
atendidas devidamente as necessidades da população.

Art. 43 — Os veículos de aluguel para transporte
coletivo dependerão, para transitar, de autorização, con-
cessão ou permissão da autoridade competente.
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Pintura mais bonita
em frota tem prêmio

Estão abertas as inscrições para o Pri-
meiro Concurso de Pintura de Frotas, quevisa a destacar a empresa de melhor apre-
sentação em 1967 e escolher um projetode pintura de frota como o melhor do ano.

O grande objetivo do concurso é es-
tlmular a fixação da imagem da empresa,
através da boa apresentação de seus vei-
culos, e selecioná-la sob o aspecto estético,
mercadológico e de segurança.

REGULAMENTO

É o seguinte o regulamento do Con-
curso:

1. O I Concurso de Pintura de Frotas
de TM destina-se às empresas nacionais
possuindo frotas, com um mínimo de cin-
çp veículos de igual pintura.

2. Concorrerão as empresas inscritas
até o prazo-llmlte.

3. As empresas inscritas terão um de
seus veículos fotografados a cores por TM.
A Comissão Julgadora fará a seleção de
cinco finalistas através da projeção de sli-
des dos veiculos concorrentes.

4. O julgamento final será feito em lo-
cal a ser fixado, com a presença de um
veiculo de cada finalista, e da Comissão
Julgadora.

5. O vencedor será capa de TM 47, Ju-
nho de 1967. A reportagem de capa versará
sôbre a empresa vencedora, administração
de sua frota e detalhes sôbre o projeto da
pintura vencedora.

INSCRIÇÕES

. 1. São gratuitas e estão abertas até 15
de março de 1967. Podem ser feitas por car-
ta para a Caixa Postal 2 372 — São Pau-
lo; pessoalmente, à Rua Álvaro de Carva-
lho, 48, 4.°, s/ 44 — São Paulo; ou através
de Disque, Serviço de Recados Telefônicos:
82-3171, São Paulo.

1. O julgamento será baseado em cln-
co itens de igual valor: originalidade, iden-
tificação do produto, visibilidade (seguran-
ça), apelo de venda e conjunto.

Paralelamente ao I Concurso de Pizitu-
ra de Frotas patrocinado por Transporte
Moderno, será realizada a escolha do me-
lhor projeto de pintura de frotas de 1967.
Concorrerão trabalhos inéditos apresenta-
dos conforme especificações.

APRESENTAÇÃO

1. Perspectiva a cores, apresentada em
cartão medindo 42x59,4cm (ABNT A2).

2. Memorial descritivo dactilografado
contendo pequena justificativa sôbre o tra-
balho desenvolvido, destacando: aspecto es-
tético, identificação do produto, visibilida-
de e apelo de venda.

3. Os projetos serão entregues em en-
velope fechado, sem identificação. O nome
do candidato deverá ser entregue em en-
velope à parte.

4. Os trabalhos serão recebidos ató as
18 horas do dia 28 de março de 1967.

INSCRIÇÕES

1. Serão feitas no ato de entrega dos
trabalhos.

2. Os trabalhos deverão ser entreguei
pessoalmente em São Paulo à Rua Álvaro
de Carvalho, 48, 4.°, sala 44, e no Rio de
Janeiro à Avenida Presidente Vargas, 502,
18.° andar.

O primeiro colocado terá seu projeto
publicado em Transporte Moderno e rece-
berá NCrS 300.00 (trezentos mil cruzeiros
antigos). Os trabalhos que receberem men-
ções honrosas também serão publicados na
revista.
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armann- Ghia
1500

é carro pra
l ninguém
botar defeito

Dotado de um motor de 52
HP o Karmann-Ghia tornou-se
agora, um carro realmente espor-
,tivo, toem diferente daquele car-
Vo que conhecemos até o ano pas-
sado, com linhas acentuadamen-
te esportivas mas com um motor
de apenas 36 HP igualzinho
ao do Sedan Volkswagen.

Para quem gosta de carro es-
porte, o Karmann-Ghia é o q u e
se pode desejar. Sem apresentar
qualquer alteração em seu dese-

i nho — que, diga-se de passagem,
é dos mais bonitos em matéria
de carro esporte — e mostrando
como única diferença dos mode-
los de anos anteriores (externa-
mente, é claro) o emblema VW
1 500 colocado na tampa do mo-
tor, o Karmann-Ghia 1967 traz,
.porém, coisa muito mais impor-'tante: maior potência na sua
máquina, agora, com 52 HP.

UM TESTE

Durante vinte dias o Caderno
' de Automóveis realizou um teste

de utilização com um Karmann-
Ghia 1500. Um teste para servir
de orientação a quem quer com-
prar um carro e deseja saber al-
guma coisa sobre êle. Um teste

, idêntico ao que realizamos com o' Fissore e com o Simca Emi-Sul.
Neste teste não descemos às

minúcias técnicas porquanto isso
só iria interessar aos técnicos. O
nosso teste é para aquêles_que
entendem muito pouco e não en-
'tendem nada de automóveis.

NA ESTRADA'

Saímos da fábrica da Volks- .
wagen, em São Bernardo do

< Campo — piloto e acompanhan-
te — com o velocímetro marcan-
do 882 quilômetros.

Entramos na Via Dutra exa-
tamente às 18 horas, com o tem-
po ameaçando chuva.

No trajeto entre São Paulo e
Rio, enfrentamos as condições
mais diversas de tempo e estrada.

Tivemos tempo regular du-
rante bom trecho, tocamos de-
baixo de chuva torrencial um
bom pedaço; enfrentamos piso

/esburacado em alguns trechos;
viajamos em paralelepípedo —
— bom, é bem verdade — algum
tempo e pegamos estrada de sai-
bro bem castigada pelos veículos
uesados que por ela passaram
íiavia poucos dias.

i Em tôdas as situações o car-
ro se portou com valentia.

A suspensão — traseira e di-
anteira — saiu-se excelentemen-
te bem.

O nôvo motor atendeu bem a
tôdas as solicitações.' Abastecemos com 1 229 km.
O tanque recebeu 31 litros de ga-
solina, o que dá uma média de
11,2 km por litro. Na cidade seu
consumo caiu para 9,6 km por
litro.¦ . Testamos o seu funcionamen-
to com os dois tipos de gasolina,
nas viagens de ida e volta. Tes-
tariios igualmente com as gasoli-
nas azul e comum no tráfego da
cidade. Sempre que abastecido
com a gasolina comum o carro
apresentava uma queda sensível
mo seu rendimento.

VELOCIDADE MÁXIMA

No plano chegamos a levar o
ponteiro até bem próximo da
marca dos 125 km. Aproveitando
a embalagem das descidas de
lombadas chegamos perto dos
140 km. A fábrica dá 125 km/h
para velocidade máxima.

ACELERAÇÃO

i Bastante melhorada pelo au-
mento de potência do motor. Bom
o sistema de aceleração progres-
siva agora empregado na linha
VW.

j Se com os 36 HP o carro já
tinha uma boa arrancada, agora,
então, ninguém o segura na ar-
rançada. É sempre o primeiro a
pular na frente.

t CAMBIO E EMBREAGEM

mo em subidas e descidas. Não
notamos nenhuma anormalida-
de, apesar de termos forçado bas-
tante para uma verificação mais
aprofundada.

A embreagem está, igualmen-
te, muito boa. Responde com uma
simples pressão do pedal, s e m
exigir muito esforço.

DIREÇÃO E FREIOS

Macia e de fácil manejo a di-
reção do Karmann-Ghia 1500. É
bastante leve e permite qualquer
tipo de manobra sem um mínimo
de esforço.

Os freios são muito eficientes
e seguram m.u ito bem o carro
dentro dos limites desejáveis de
segurança. O f r e i o de mão é,
igualmente, muito bom.
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A caixa de câmbio está bem
macia e fácil de engrenar qual-
quer marcha. Fizemos com ela
vários testes, tanto no plano co-

Visto ãe frente o Karmann-Ghia 1 500
é igualzinho aos modelos anteriores

SISTEMA ELÉTRICO

Igual ao dos modelos anterio-
res. Muito simples, não apresen-
ta nenhum problema. Muito boa
a inovação da caixa de fusíveis
colocada dentro do carro bem
embaixo do painel de instrumen-
tos e com tampa transparente.

LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

A idéia de inverter o ponto de
descanso das hastes das palhêtas
do limpador de pára-brisas, da
direita para a esquerda, solucio-
nou aquele problema do ângulo
morto que atrapalhava bastante
a visão do motorista em dias de
chuva. Não gostamos do limpa-
dor, continua o mesmo. É lento
e, a nosso ver, muito deficiente..
Já era tempo de mudar. Na es-
trada tivemos dificuldade quan-
do enfrentamos a chuva torren-
ciai. A velocidade do limpador era
pouca para limpar o campo sem
deixar prejudicar a visibilidade.

TRANCA DA CAIXA

Bom o sistema de tranca na
caixa de câmbio, com um senão,
porém: a posição em que está co-
locada a fechadura é um tanto
fora de mão. Acreditamos que a
engenharia da fábrica pudesse
encontrar um meio de passar a
fechadura para a parte da fren-
te. Facilitaria bastante o ma-
nuseio. 1

VEDAÇÃO

Muito boa tanto para a poeira
como para a água. Somente em
casos de chuva forte não se pode
de maneira alguma andar com
os vidros abertos, nem um pou-
quinho. Da orelha para trás fica
tudo encharcado. Dizem que
umas calhas que já existem à
venda no mercado resolvem o
problema. Não fizemos ainda a
experiência.

CONFORTO

Está muito macio, com um
molejo excelente e quase sem vi-
brações na direção. Ruídos não
existem e o barulho do motor di-
minui bastante neste nôvo mo-
dêlo. Os bancos anatômicamente
construídos, oferecem bastante
comodidade e se ajustam perfei-tamente ao corpo em qualquer
das três posições do encosto.

AS NOVAS CÔRES

As quatro novas côres lança-
das este ano — marfim, verde be-
rilo, azul boreal e argila — mais
as duas que já.eram utilizadas
nos modelos 66 — vermelho mo-
libdato e branco pérola — for-
mam uma gama das mais avan-
çadas em matéria de bom gosto.

Nossa preferência é pelo ver-,
melho molibdato com forração
preta. .Dá um aspecto muito mais
esportivo e de maior classe ao
carro. Em segundo lugar vota-
mos pelo branco pérola com for-
ração preta.
UMA BRASA

O Karmann-Ghia é um carro
que agrada a todos os gostos. E,
se você tem namorada, noiva ou
esposa ciumenta, tome muito cui-
dado pois o carrinho é uma bra-
sa. É sucesso garantido, princi-
palmente com a jovem guarda.

FICHA TÉCNICA
MOTOK

Tipo de construção

Com este nôvo motor o
Karmann-Ghia ganhou mais 16 HP
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Cilindros

Disposição 
Diâmetro 
Curso do.plstão ...
Cilindrada 

Razão de compressão
Válvulas 
Folga das válvulas ...

•Potência máxima
Lubrificação

Capacidade do cárter
Alimentação
Carburador 

Arrefecimento ...
Bateria 
Motor de partida
Dinamo 

Distribuidor de igniç;. o 
Seqüência de ignição . 
Regulagem do momento ae ignição .
Afastamento dos plat.. ..idos do dis-

, tribuidor
Velas'.Afastamento dos eletrodos

de combustão interna de 4 cilindros
e a 4 tempos, montado na parte tra-
seira do veículo.

opostos 2 a 2, horizontalmente
83 mm
69 mm
1 493 cm3
6,6:1
no cabeçote
0,10 mm de admissão
0,10 mm de escapamento
(A regular com o motor frio)
52 HP a 4.200 rpm (S.A.E.)
por pressão, com bomba de engrena-
gens e radiador de óleo.
2,5 litros de óleo
por bomba de gasolina, mecânica
de aspiração descendente, tipo So-
1 e x H 30 PIC, com sôbre-alimen-
to dor
a. ar, por ventoinha.
6 volts e 77 ampères/hora
elétrico, de 6 volts e 0,5 HP
com regulador de tensão, de 6 volts,
45 amperes a 2.700 rpm
com avanço automático (vácuo)
1—4—3—2
10° antes do ponto morto alto

0,4 mm
rosca de 14 mm
0,6 a 0,3 mm

EMBREAGEM

Tipo  monodisco acionado em seco
Folga do pedal ....  10 a 20 mm

TRANSMISSÃO AO EIXO
TRASEIRO

Por engrenagens cõnicas com. dentas
helicoidais, diferencial e semi-árvo-.
res oscilantes

Caixa de mudanças  4 velocidades sincronizadas para a
frente e 1 à ré

Razão de transmissão  l.a 1:3,80
2.a 1:2,06
3.» 1:1,32
4a 1:0,89
Marcha à ré 1:3,88

Razão de transmissão do diferencial 1:4,375
Capacidade de óleo da carcaça da

transmissão  3 litros

CHASSI

Suspensão dianteira

Suspensão traseira
Amortecedores .....

Direção .:
Voltas do volante, de batente a ba-

tente 
Diâmetro mínimo de curva
Rodas 
Pneus
Pressão dos pneus

com 1 a 2 pessoas

com carga máxima 

2 barras de torção (feixes) com es-
tabilizador
2 barras de torção (cilíndricas)
telescópicos, de dupla ação, na íren-
te e atrás
com amortecedor hidráulico

Distância entre os eixos ..
Distância entre as rodas .

Convergência (sem carga)

FREIOS

2,4
11,25 m
aro 4J x 15
5,60 x 15

dianteiros: 16 lbs
traseiros: 20 lbs
dianteiros: 17 lbs
traseiros: 24 lbs
2 400 mm
à frente: 1305 mm
atrás: 1288 mm
1 a 3 mm

Freio de serviço 
Freio de estacionamento

hidráulico, nas quatro rodas
mecânico, com ação sobre as rodas
traseiras

DIMENSÕES E TESOS

Comprimento 
Largura *•
Altura 
Distância entre o chassi e o chão 
Peso líquido com roda sobressalente e demais acessórios
Carga útil 
Peso total admissível
Peso admissível no eixo dianteiro 
Peso admissível no eixo traseiro

_ 140 mm
1 634 mm
l 330 mm

152 mm
835 kg
305 kg

1 140 kg
455 k£
685 kg

Ê um pouco incômoda a posição da chave
de ignição e tranca ãa caixa de câmbio

RENDIMENTO

Velocidade máxima  125 km/h
Capacidade em subidas  em Ia 44,5%

em 2.a 23,2%
em 3.a 13,9%
em 4a  8,2%

QUANTIDADE DE ABASTECIMENTO

Reservatório de gasolina 41 JJfr0S
Cárter .- 2-5 litros
Transmissão 2>5 . Jí:10S
Direção W23 litro
Reservatório de fluido para freios °'25 lltr0

COMBUSTÍVEL E ÓLEO

Consumo de gasolina  10 km/litro
(consumo com meia carga útil, a 3/4 da velocidade máxima — A4,o km/
hora — em marcha constante e no plano).

Gasolina  76 obterias
Consumo de óleo  0,3 a 1,0 litro cada 1 000 quilômetros

NOVO TESTE
No momento estamos fazendo o mesmo teste com o Sedan 1300, cor

verde-caribe. Dentro de mais algumas semanas estaremos publicando o
resultado.

r»MW _.ttmiaÊ»úi_&tm&fve&-_tJ"
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CiH. tlfl Automóveis — Jorn-' '!o Brastl, sábnclo, 17-3-67

¦AMACIANDO ll ald-xr Fisueirt ¦dó-

E a briga nao acabou mesmo
Wii

Meus amigos, creio que âesta vez o
automobilismo nacional vai mesmo ¦
por água abaixo.

Depois âe tantas tentativas pura
salvá-lo, acabando .de. vez com a briga
entre a Confederação Brasileira de Au-
toinobiiismo e o Automóvel Clube do
Brasil que se vinha arrastando há
muito tempo, prejudicando o público
que não tinha mais corridas para ver,
prejudicando os-pilotos que se viam
impedidos de participar de qualquer
prova, prejudicando enfim, o automó-
bilismo nacional, cheyou-se a uma so-
lução que parecia áefinitwa.

Diziam todos que afinal tinha che-
gallo a hora da pacificação. Que agora,
sim, o automobilismo nacional iria
para a frente.

Diziam todos menos nós.
Em várias ocasiões tivemos a opor-

tunidade de dizer em rodas ãe amigos,
em bate-papos de cronistas, no pró-

. prio Autòdromo Internacional do Rio
antes dos 1 000 km, que não acredita-
vamos nessa pacificação que parecia,
finalmente, ter chegado.

E numa tarde, na redação, dizia-
mos. a Fernando Mariano, um jovem
lutador e muito entusiasmado j;eias
coisas ão automobilismo, que essa pa-
cificacão não passava âe mera tapea-
ção. Que não ãcmorarla muito e tudo
voltaria à estaca- zero.

E, infelizmente, não foi preciso es-
perar muito: As coisas ai estão, 7iova-
mente, embrulhadas como antes.

E a melhor- prova do que estamos
dizendo . a Resolução n.° 17 de 4 de
março de 1967 da Confederação Brasi-
leira de Automobilismo que nos che-
gou ás mãos, assinada, pelo seu Presi-
ciente Edgar Bezerra Leite.

Por essa resolução ó aplicada a pe-
na ãe eliminação, com validade em io-
ão o território nacional, aos Srs. Sílvio
Américo Santa Rosa e Amílcar Laurindo
Ribas dirigentes do Automóvel Clube
do Brasil.

Mas minha Nossa Senhora, ou nós
estamos ficando doidos ou está tudo
errado.

Eliminar os Srs. Santa Rosa c
Amílcar 'Riba. que benefício vai Ira-
zer para b automobilismo nacional?
Nenhum. Muito ao contrário; trará
um prejuízo enorme.

Será possível que essa gente tòiia
não entende ou não quer entender

. nada?
O Automóvel Clube do Brasil que

pouco ou nada tem feito pelo automó-
bilismo nacional ao longo de seus 57
anos üe atividade, tem uma coisa que
sc chama filiação à FIA e que lhe gu-
rante o mando do automobilistno no
Brasil.

Ora bolas, se a FIA é- a entidade
máxima do automobilismo no mundo
inteiro e se já disse em carta que só
reconhece como filiado o Automóvel

.Clube do Brasil, que papel ridículo é
este que estão agora fazendo aqueles
que pensam que mandam no automó-
bilismo nacional?

Será que nenhum desses moços sa-
be que se a FIA resolver baixar uma
proibição para a vinda de pilotos es-
trangeiros ao Brasil nós jamais tere-
mos aqui provas internacionais. Será
que desconhecem, também, que a en-
iídade máxima pode proibir a partici-
pação de pilotos brasileiros em provas
realizadas no exterior em países a ela
filiados?

Será que ignoram tudo isso? Não
acredito, sinceramente. Não acredito
mas, também, não entendo o jogo que ,
estão querendo fazer.

Não consigo âescobrlr a que ponto
pretendem 

'chegar. Tudo leva a crer
que o que querem é ver o fim do twsso
automobilismo.

É' por demais ridícula e mesmo sem
cabimento a tal resolução nfi 17 e,
também, totalmente deselegante pois,
entre outras coisas, contêm isto: "con-
siderando que os Srs. Sílvio Américo
Santa Rosa e Amílcar Laurindo Ribas,
na qualidade de dirigentes do Automó-

¦ vel .Clube do Brasil, associação de gio-
riosas tradições, hoje melancòlicamen-
,te marginalizada das atividades des-,
portivas, dedicada exclusivamente que
está às promoções sociais, ao consór-
cio de veículos e à exploração do jogo '
carteado, sem alvará de funcionamen-
to e sem enquadramento legal, vêm
insistentemente subvertendo a ordem
legal que regula o esporte motor."

Não lemos nenhuma intenção c
tampouco qualquer interesse cm áe-
jenüer o Sr. Santa. Rosa ou o Sr. Lau-
rindo Ribas. Mas temos, isto sim. o
máximo interesse em defender os pilo-
tos brasileiros e o automobilismo na-
cional, que serão os únicos prejudica-
dos com essa tolice que a CBA acaba
üe fazer.

E c por isso que vamos fazer daqui
um apelo uo General Elói Meneses,
Presidente âo Conselho Nacional de
Desportos, para que deixe a comodida-
de do seu gabinete de trabalho e arte-
gace as. mangas para entrar na briga
com vontade.

. Pode entrar sem susto, general, io-
dos os pilotos nacionais, tõãa i; cróni-

.ca especializada e lodo o público qua
.acompanha o- automobilismo estarão
do seu lado.

Acabe de uma vez por lódas com
esse punhado de falsos desportistas
que estão aparecendo não se sabe dc
onde e usam o nome do automobilismo
para. tentar ganhar projeção.

Use a sua autoridade e o seu co-
nhecimento de causa para colocar, de
uma vez por todas, os pingos nos ii.

Por favor, general, o destino âo nos-
so automobilismo está nas suas mãos.

Salve-o agora ou será tarde demais.

Ford e British silo
vítimas de sanções

Salisbury, Rodésia (UPI—JB) — As

primeiras vitimas reais da guerra de san-

ções contra a Rodésia foram as duas gran-
des linhas de montagem de automóveis do

país — a Ford, perto de Salisbury, e a Bri-
tish Motor Corp. (BMC), em Umtali.......

A indústria automobilística está sob

proteção do Governo, de modo que as notí-

cias a respeito de suas atividades consti-
tuem segredo de Estado è, de acordo com
a lei de mão-de-obra, nenhum de seus em-

pregados pode ser demitido ou transferido
sem aprovação prévia do Governo.

Mas o fato de qué as linhas de monta-

gem da Ford pararam por completo é hoje
um segredo aberto, tanto quanto se sabe

que a BMC está montando os últimos
carros.

A fábrica Ford recebia do Canadá pe-
ças para montagem e isso já significava
um investimento da ordem de sete ml-
lhões de dólares. No auge da produção, di-
zia-se que 30 veículos eram montados por
dia, perto de Salisbury, mas em 1965 a mé-
dia diária foi de apenas 24 unidades.

Logo depois da declaração1 unilateral
de independência CUDI), a 11 de novem-
bro de 1965, a produção caiu para oito uni-
dades diárias e o pessoal foi reduzido de
um máximo de 520 (300 brancos e 220 afri-
canos) para cerca de 200 trabalhadores.

A última unidade Ford íoi montada
em meados de fevereiro.

O investimento da BMC representa
cerca de 6,3 milhões de dólares. Sua pro-
dução máxima em 1965 foi de 21 unidades

por dia, caindo para sete unidades depois
dá independência. Apenas um maior es-

' toque de kits permitiu manter a linha de
montagem em atividade,, mas espera-se

que feche dentro de um mês.

A BMC empregava cerca de 500 traba-
lhadores (125- brancos e 375 africanos)
quando a produção atingia níveis altos.
Depois da independência, o número de em-
pregados desceu para 270.

O Ministro do Trabalho lan McLean
confirmou perante o Parlamento que as

solicitações de firmas automobilísticas, no
sentido de que lhes fosse permitido trans-
ferir ou dispensar' "grandes números e

grupos" de empregados, haviam sido re-
cusadas.

Ao mesmo tempo o Ministro dó Comer-
cio e Indústria, Bernard Musset, declarou

que a montagem .de veiculos na Rodésia
vai continuar.

Se atos de "um outro pais" evitarem

que as peças para montagem cheguem
aqui, isso nada tem a ver com a Rodésia,
disse Musset. As íirmas que sofrem por
causa das sanções britânicas devem levar
suas queixas ao Primeiro-Ministro Harold
Wilson, e não ao Governo rodesiano.

Se as firmas de montagem consegui-
' 
rem os kits receberão inteiro apoio do Go-
vérno. Mas se não conseguirem, o Govêr-
no não irá permitir que fechem.

"Em nenhum momento qualquer em-

pregado rodesiano nas linhas de monta-

gem receberá aviso de dispensa," garantiu
Musset. "Não é culpa deles que os kits não
estejam chegando. A culpa é de Mister.
Wilson."

yy/ -. .-. :
Éle avisou ainda que o futuro depen-

de da atitude dos atuais montadores. Se
não conseguirem fazer o que é necessário,
o Governo pode assinar contratos a longo

prazo com outros.

Acredita-se que o Japão possa vir a
ser fornecedor de mais kits para monta-
gem na Rodésia.' Na realidade caminhões
leves de origem japonesa, da firma Isusu,

já são montados em Salisbury muna peque-
na fábrica que era de propriedade da fir-
ma British Rover Car.

Uma especulação anterior de que a fir-
ma trancesa Peugeot estava interessada
em fazer a montagem de seus carros na
Rodésia foi confirmada em Paris. Entre-
tanto a obediência francesa às sanções im-

postas pelas Nações Unidas elimina tal pos-
sibilidade.

A venda de todas as marcas de vel-
| culos em 1965 foi de 14 000, em sua maio-

ria carros comerciais.

enda ata»® ieantes
fazem

eomeea em abril exiiieBiieí.as
Após ,clois anos de preparativos,

quando foram feitos diversos estudos
pelos técnicos da Ford, a .fábrica con-

• seguiu finalmente lançar o seu mo-
dêlo Gálaxie, que custará NCrS ...
13 400,00 (18 milhões e quatrocentos

..mil cruzeiros antigos) e estará à ven-
da a partir do dia 2 de abril, em todos
os revendedores autorizados.

O carro está preparado cohve-
nientemente para enfrentar qualquer
tipo de estrada por pior que seja, pois
foi. submetido a vários testes a fim

-de que o motorista não tenha diíicul-
. dade em dirigi-lo no pior caminho que
entrar com o Gálaxie. ¦

"PROGRAMA DE TESTES

| Instalada há .48 anos no Brasil,
somente agora a Ford se preocupou
em lançar um veículo de passageiros
,è o fêz depois de convencer-se que o
consumidor brasileiro teria um carro
com a mesma potência, qualidade,
conforto e segurança dos produtos en-
contrados há algum tempo no mer-
cado norte-americano.

- ' Para se ter uma idéia do progra-
ma de testes a que se submeteu o Ga-
laxie, eis aqui alguns aspectos dos
preparativos:

Mecanismo do pedal de freio
testado até um milhão de ciclos e com
carga três vezes maior do que teria de
suportar em operação normal;

Cilindros do sistema de freio,
suas partes vitais de borracha e flui-
do de freio provados em centenas de
milhares de ciclos, sob condições de
peso e temperatura várias vezes supe-
riores às-normais.

O volante de direção foi sub-
metido a impactos violentos para ver

se não machucava o motorista e ab-
sorvia uma porção predeterminada de
impacto.

Fechaduras e trincos monta-
dos em portas reais que eram fecha-
das e abertas com violência mais de
80 mil vezes e que deveriam funcionar
normalmente após o teste.

Assentos do carro examinados
com aparelhos eletrônicos para deter-
minar a distribuição de peso e absor-
ção do peso de um homem de acordo
com as curvas ideais de conforto.

Lâmpadas suportaram 300 mil
impactos de um aparelho especial ro-
tativo.

Mecanismo que aciona os .vi-
dros das portas submetido a testes
para .suspender e abaixar os vidros
milhares de vezes, sob dupla pressão.

Alternador e sistema regulador
testados por mais de mil horas, sob
condições máximas de carga e velo-
cidade.

Bateria submetida a testes vio-
lentos de vibração.

Sistema completo do limpador
de pára-brisa, incluindo palhêtás, mo- ;
tor, braços e sistema elétrico, testado
per três milhões de ciclos, usantio-.se
um dispositivo que simulava condi-
ções normais de operação, quer sob
chuva torrencial ou sob chuvisco.

. Este programa de experiências,
acrescido dos testes de durabilidade
em estradas acidentadas, deram ao
Gálaxie todas as características de se-
¦gurança estrutural e funcional.' Ini-
cialmente foram fabricados 400 car-
ros, somente com o fim experimentai.
A partir do dia 2 de abril, qualquer
Revendedor Ford terá o Gálaxie para
venda, dentro das condições que mais
lhe agradarem.

Detroit (UPI-JB) — Os tré.t grandes fabricantes
de automóvel nos Estados Unidos informaram ao Go-
vérno federal que não podem dotar seus modelos
1068 do equipamento de segurança de acordo com
os novos padrões federais que especificam a prote-
ção a ser dada aos passageiros para o caso de aci- »
dente.

A General Motors Corp., a Ford Motor Co. e a
Chrysler Corp. pediram ao Governo a mudança dos
padrões que muitos consideram como a mais impor-
tante das 20 regras de segurança decretadas peio
Governo.

QUEIXAS E SUGESTÕES

A GM e a Chrysler queixam-se de que as exigên-
cias do novo regulamento não somente são impossí-
veis de cumprir, mas são também ilegais. Para a GM
o-disposittvo contra impacto interior não é nem "prá- i
tico, nom razoável nem adequado". Queixa-se a Porá
de qua as "alterações na engenharia dos carros" sc-
riam tantas que não podem ser executadas nos mo-
delos 190» e talvez não fiquem prontas para 196!).

A Chrysler anunciou que as mudanças necessárias
tanto no teenho como na prensagem dos carros sim-
r"c.:mente não podem ser realizadas até 1 cie janeiro •
cie 1968, quando o nôvo regulamento entra em vigor.

Ainda segundo a diretoria da Chrysler, o nôvo
regulamento viola um capitulo da Lei Federal tó
Segurariça iuc manda que os padrões-prevençãp se-
jam baseados 'no equipamento cie segurança exis-
tento".

A Ford propôs pequenas alterações nás exigên-
cias mas deixou clara a impossibilidade de instalar em
seus carros "equipamento contra impacto intcrio.ru, (_

Todos os fabricantes, norte-americanos e estran-
geiros, devem entregar suas objeões às exigências
propostas, por escrito, e só então será baixado o ré-
gulamento definitivo a vigorar quando os novos mo-
delos de automóvel começarem a sair das linhas de
montagem, no verão deste ano. ' ..

O fabricante que violar qualquer dás regras es-
V.belecidas estará sujeito a uma multa de mil dólares '
por carro ciue não preencha os requisitos.

*N
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O Gálaxie foi apresentado ao público numa
solenidade no Banco do Estado ãa Guanabara
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O Gálaxie também possui uma linda
apresentação além ãe outras vantagens
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Iugoslávia tem inverno camarada
Cad. de Automóveis — Jornnl do Brasil, sábado, 11-,1-67 — 5

Clima imiüno em todas ns estações do
ano, bons hotéis, estradas asfaltadas, pre-
ços i-azoáveis e uma série de facilidades
pura o turismo estão levando a Iugoslá-
Via a uma posição de destaque nesse setor,
confirmada pelas estatísticas que acusam
a presença no país de 12 milhões de visi-
lantes estrangeiros no período entre janeí-
ro e setembro do ano passado.

Para fazer frente ao inverno — quando
normalmente diminui a corrente turística— as autoridades iugoslavas desenvolve-
ram um programa de incentivo aos espor-
tes de inverno e. aproveitando as cadeias
ds montanhas doadas pela natureza, íize-
ram construir elevadores, funlculnres e
)icsíé"s tle inverno que, juntos, constituem-
so em mais uma atração para os visitantes.

ONDE ESQUIAR

Dos Alpes Jüliahós, com o Triglav to'
mai.s alto pico da Iugoslávia), nas próxi-mídadés da Áustria e da Itália, c através
de todo o Sul, até a Serra de Shara, na
Jlacedôniá; èsiendem-se cadeias de mon-
tardias que oferecem condições ideais pa-ra o turismo e a prática de esportes deinverno >

Nas encostas das montanhas da Es-
lovêniã encontram-se situados alguns dos
mais importantes desses centros de tu-
rismo de inverno: Kran.iska Gora, Plani-
ca, Bovec, o Vale do Trenta e Mangart.
Modernos hotéis de neve (e muitos deles
de classe internacional) acolhem os turis-
tas, que encontram ao seu dispor todas a.s
conveniências: funiculares, plataformas dc
salto, pistas de esquiação, elevadores, e de-
mais serviços correlatos; na região exis-
tem mais de !)0 linhas rie cabos aéreos em
funcionamento.

Ali se realizam» anualmente, concursos
e competições, nacionais e internacionais,
uo ütvcrscs esportes de inverno, como por

exemplo :j.s privas internacionais de salto
cm esqui, em 'lanica.

Muito procurados pelos turistas sâo
também os centros de esportes de inverno
da Croádia: Sljeme (nas imediações de
Zagreb), Skrari e Delnice (em Gorski Ko- ,
tar) e Ucka e Platak, nas vizinhanças das
Cidades de Rijeka e Opatija.

Um dos melhores centros turísticos cie
inverno da Iugoslávia está nas montanhas
cie Jnhornma. muito próximo a. Sarajevo,
Capital dn República iugoslava da Bósnia-
Herzegovina. de facilimo acesso, através
de ótimas estradas dc rodagem e servido
por numerosas linhas de ônibus.

Locais perfeitos para a esquiação e ou-
tros esportes de neve encontram-se tam-
bém na Sérvia, nas montanhas de Kopao-
nik, Tara, Jastrcbac, na Serra de Shara,
na Maceüônia, e no Montenegro, onde as

. montanhas Byelasia e Durmitor começam
a se tornar cenário de comi;ct:>"'s <>"-cr-
tivas de primeira cias'.'.

A CAÇA

Pnra os entusiastas da caça, a estação
do inverno desse esporte, na Iugoslávia;
oferece maravilliosás oportunidades. Mui-
tos espécimes cc cr.'as- rioíirés; (gamo;,
cêrvqs ou javalisi, abatidos-no pais vém
obtido prêmios om exposições mundiais ce
troféus.

As espessas florestas da Bósnia e ria
Macedônia proporcionam as emoções da
caça no urso, oo lobo e outras feras, con-
tando os turistas com a assistência de
guias e facilidades, através de convênios
entre prgánizaçôss dc «ça e entidades tu-
ristísas da Iv.goslávltij ,

No litoral' e pas ilhas do Adriático
existe abundância de pássaros e caca de
pequeno porte; aves aquáticas das mais
variadas espéetes encontram-se nos min-
tanos de Hutovo, na Her/.egovinn, no dei-ta rio Rio Nerotva, no estuário do Rio Br-

jana, e em todo o Sul, nes pouses paraonde migram no inverno.

NO ADRIÁTICO

A costa adriática, onde, mesmo nos in-vemos mais rigorosos, a temperatura ja-mais desce a zero, atrai, assim, nos me-ses de frio, boa parte do turismo internodo país, bem como turistas do exterior, quovêm beneficiar-se rio clima ameno e, prin-cipalmente, das virtudes curativas dasinúmeras estâncias hldrominerais e hidro-
termais ali existentes, (ais como SlalinaRorienci, Smaiyoslta Toplicc. Dolenysko
Toplice. na Eslovénia, e sobretudo Rogas-ka Slatina, conhecida há mais de 300 anes,e muito procurada pelos turistas aiistrm-cos, italianos e alemães.

, Na Croácia e na Bósnia HarzegàVüiKdentre as fontes de águas minerais e ter-mas mais freqüentadas, temos Liplic. Da-ruvar, o Tqpuskò", Nii;a Banva, Banva
Kovüysha, Paiie, Riisénda e'sobretudo
Vrnyashka Btniya, que acolhei aáuaimen-te. mais de 100 mll turistas. Muivas dcs-sas fontes de águas minerais e de ãgiiá
queiUe já eram conhecidas na época 

"cm
que a atual Iugoslávia .era apenas uma
província rio Império Romano, constituiu-
t'.o-se algumas também em monumentos
tle imenso valer, como é o caso de Varaz-dinske Toplice (a Aquae Jasa romana)
onrie o.s relevos e esculturas que ornam asnascentes rias fontes, representando t-smasmitológicos, são citados entre os melho-res trabalhos dc arte romana antiga pre-servados no pais.

Um inverno na Iugoslávia oferece, ain-da. a possibilidade de um maior contatocoin a vida cultural do país: também alio inverno é a estação elegante, quandotêm lugar a maior parte dos vernissageS,exposições, promoções culturais, artisti-sas e a temporada teatral está no apogeu.
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A paisagem áe Slovenia dá idéia de um inverno na Iugoslávia

Na Ibéria
Lineas Aéreas de Espana
somente o avião recebe maiores atenções do que você
Na Ibéria, primeiro
usamos a chave,
depois oíerecemos a rosu.

A chave simboliza a
cuidadosa manutenção quetlamos a todos os Jatos DC-.s
Ttirbofun da Ibéria.
Representa também íi
pericia comprovada do nossos
comandantes com a
experiência de milhões ile
quilômetros de vôo.

Mas a rosa sempre
acompanha a chave.
Èía significa o carinho de
todo o pessoal da Ibéria
para com os senhores
passageiros demonstrando-llie.-
o real sentido da
hospitalidade espanhola.

A chave e a rosa:
dois símbolos fiéis de um
trabalho perfeito. Não é de
admirar, portanto, que u
Ibéria seja a
companhia aérea que
mais cresce em todo o mundo.

iBEBIA
LINBAB ABRBAS OB CSFMrtA
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O Del Rey é o mais luxuoso hotel àdisposição de quem. visita Belo Horizonte

Na sua próxima TÍagem á EUROPA procure seuAgente de Viagehs ou os nossos escritórios:

"*%&l.%d-Í^^^ • 
São Paulo/praça d,uiiçb. ^o^OoU — Jo-fiaaO it B. Horizonte: Rua Rio do Janeiro, 402 — Grupo 203 ~ Fone 4-5035

Belo Horizonte

já tem o seu
hotel de luxo

Belo Horizonte (De Maria Cristina Brasil) — Num belo
prédio de linhas arrojadas e que de alguma forma lembrao edifício da ONU, com uma série de bandeiras hasteadasna fachada, esta funcionando, desde o principio desta se-mana o Hotel Del Rey, considerado o melhor dc Belo Ho-rizonte. cujos 19 andares tião lugar a 270 apartamentos
que, entre outras comodidades oferecem telefone, armáriosembutidos, banheiro privativo e rádio em freqüência mo-dulada.

O récém-inaüguradd Hotel Del Rey, possui algo demuito importante, pois está localizado bem no centro dacapital mineira. — Praça Afonso Arinos —. e tem nas suasimediações os melhores cinemas, teatros, boates e galeriasde arte, da Cidade, além de possibilitar aos seus hóspedesa prática da natação, tênis, golfe e esqui aquático no'Lagoda Ptmpulha, por convite da direção do hotel.
ATRAÇÕES

O Hotel Del Rey dispõe de ótimas acomodações, ofere-
pendo ainda uma série de atrações, como um simpáticobar, no mais autêntico estilo de uma cave. Suas paredessão todas em chapisco, uma das quais em pedra, com umasérie de buracos onde íoram colocadas garrafas dos maisvariados íeitios e; tamanhos. O bar funciona das 23 ho-ras a tuna da madrugada.

Também o restaurante é agradável, possuindo comonovidade um terraço com mesas cobertas de azulejos emestilo colonial, onde o hóspede poderá tomar o tradicionalchá das cinco, acompanhado pelos mais variados doces, to-dos feitos pela cozinha internacional do hotel que tem ao
Joclo 28 elementos, comandados pelo maitre Carrin."Mas foi na sala "de estar que o decorador pócle aprimo-rar da melhor maneira possível o estilo neocòloniai què séencontra em todo hotel, contrastando com suas linhas mo-dernas. Lá existe um belo relógio do século XVIII, alémde vários quadros e tapeçarias e uma grande quantidadecie plantas ornamentais.

O hotel possui- ainda um salão para festas, sala de caféda manhã, lavanderia, tinturaria, barbeiro e manicura
além de serviço nos apartamentos durante o dia e a noite.'
OS PREÇOS

Os preços do hotel, que incluem café completo comfrutas, estão assim distribuídos: quartos com banheiro pri-vativo, solteiro, NCrS 19,00; casal NCrç 26,00. Apartamento
com banheiro, solteiro, NCr,? 24,00; casal NCrS 34,00; apar-tamento com saleta, dormitório e banheiro, solteiro, ....NCr$ 30,00; casal NCr$ 40,00; apartamento de luxo, sol-teiro, NCrS 40,00; casal NCr§ 55,00; apartamento super-luxo, solteiro de NCrS 50,00; a NCr$ 55,00; casal de
NCrS 65,00 a NCrç 75,00.

Se o hóspede quiser colocar mais uma pessoa nos quar-tos de casal, deverá pagar íim acréscimo de NCrS 10,00,mas para os menores de 10 anos, o acréscimo será deNCrs 8,00. As reservas podem ser feitas pelo tel.: 4-7504.

Hotel mm ma i

Wlm EM

II Informações e reservas: 2056'
1/ Nova Friburgo e Av. Rió Branco, 57-A

Tel. 23-1909 - Rio'.OUcCIMÊNTQ 
NO INVERNO - SAUNA - PISCINA

TÊNIS - BOLICHE (p

^—-ITÁLIA"^Si |
NAVIGAZIONE

"AUGUSTUS"
Sair» em A de abril ao meio-dia pnra: Lisboa, Barcelona, Cannes,

Gênova e Nápoles

"GIUUO CESARE" 
'

Sairá em 22 de abril, ae meio-dia para: Lisboa, Barcelona, Cannes,
Gênova e Nápoles

Para B. Aires:
26 de março
13 de abril

5 de' maio
25 de meia
16 de junho

GIULIO CESARE
GIUUO C5SARE
AUGUSTUS
GIJUO CESARE
AUGUSTUS

(¦) Escala em LISBOA

Para a Europa:
4 dc abril ('*)

22 de abril p)
14 tle maio

3 da iun!:o (")
25 de jijn!io

CONSULTE SEU AGENTE DK VIAGEM? OU US

Agmiii Ct roíi para o BrasilM I T A L M A R "
S.A. BRASILEIRA OE EMPRESAS MARÍTIMAS
Rio: Av. Presidente Vargas, 542 - Fone: 43-8860
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TURISMO
Editor: Hélio Kalünan

-PASSAPORTE

RUMO AO DESCANSO

Sossego absoluto, leite direto do curral, pas-seios de charrete e muito silêncio podem ser con-seguidos, pelos que estão, pensando em desligar
durante alguns dias, no município fluminense deRaposo que, de quebra, ainda oferece unia águamineral natural de reconhecidas qualidades terá-
pêuticas. A boa indicação para quem estiver inte-ressado em conhecer Raposo é o Hotel FazendaNova Grécia, onde a diária de um casal, com trêsrefeições diárias, custa NCrS 14 (quatorze mil cru-zeiros antigos) e cuias reservas podem ser feitas,no Rio, pelo tel.: 38-1139. Raposo íica a 304 kmde distância da Rio (Estrada Rio—Bahia), temclima temperado e está localizado a uma altitu-de de 220 metros.

SEM VISTO

Comunicado da Embaixada da Bulgária dãconta de que o Conselho de Ministros daquele país,levando cm conta que a ONU considerou 1967 oAno Internacional do Turismo, decidiu não exigirvistos de entrada a cidadãos de qualquer país que,até 31 de dezembro próximo, visitem a Bulgária
com fins de turismo e lá permaneçam um mínimo
de 24 horas e um máximo de dois meses. A deci-são do Conselho de Ministros da Bulgária não exi-
ge reciprocidade de tratamento dos países cujoscidadãos forem beneficiados com a abolição dos
vistos.

PROGRESSO EM NÚMEROS

Duas companhias internacionais de aviação— Alitalia e Ibéria — dão conta do que foi o seu
progresso no ano passado: a Alitalia, em 1966,
transportou 3 263 500 passageiros, seus aviões voa-
ram cerca de 83 milhões de'quilômetros e cumpri-
ram aproximadamente 159 mil horas de vòo; a
Itíeria teve a bordo de suas aeronaves 2 274 451
passageiros, que percorreram mais de cinco mi-
lhões de quilômetros, realizou 116 177 poucos e de-
colagens de aviões e gastou 352 milhões de litros de
comblictírel.

CRUZEiRO NO RIO

' Para quem está interessado em realizar um
cruzeiro pelo Rio São Francisco, a Unitour prepa-rou uma programação de excursões de 15 dias de
viagem — quatro dias em-Salvador — pelo vapor
Venceslau Brás, cujos passageiros terão oportuni-
dade de conhecer Belo Horizonte, Pirapora, Juàzei-
ro e Salvador. As próximas saídas estão previstas
para os dias 15 de março, 9 de abril, 3 e 29 de maio,
2 e 24 de julho e as informações podem ser obtidas
na VASP, agências de viagem ou através dé carta
à Unitour, Rua Tupis, 171, loja 14 — Belo Hori-
zonte.

ESPANHA g LÍDER

Estatísticas divulgadas pela União Internacio-
nal das Organizações de Turismo revelam que a
Europa continuou sendo, em 1966, o continente
que maior número de turistas atraiu, cabendo a
Espanha a liderança entre os países europeus com
cerca de 14 milhões e 600 mil visitantes no ano
passado, seguida pela França, Itália, Áustria e
Suíça. Embora os números divulgados ainda se-
jam de caráter provisório, avalia-se em tomo de
10% sôbre o ano anterior o crescimento do turis-
mo no continente europeu.

PASSAGEIRO DIFERENTE

Historinha de um passageiro diferente trans-
portado pela Air France: em princípios de dezem-
bro do ano passado, um ornitólogo da Baviera en-
controu uma cegonha que, por ter a pata quebra-da, não pôde .acompanhar as demais na grandemigração anual que fazem para a África do Nor-
te, fugindo do inverno europeu. Depois de re-
cuperar a cegonha, o ornitólogo confiou-a. a Air
France que transportou o animal de Munique a
Paris e depois até o Quênia. Três meses depois a
cegonha voltou à Baviera — foi identificada porum anel colocado na pata —, desta vez sem pre-cisar dos serviços da Air France. A moral da his-
tória é que o ornitólogo ainda acredita na cegonha.

ESCALA

A fim de atender ao mercado do Norte e Nor-
deste a TAP'— Transportes Aéreos Portugueses —
inaugurou seu escrilório em Recife cuja direção
foi entregue ao Sr. Paulo Melo Esteve no Rio.
a fim de manter contatos copi agentes ãe viagens
brasileiros, o Sr. Alfredo Weidmann, Delegado
para a América do Sul do Escritório Nacional de
Turismo da Suíça, que funciona junto à Represen-
tação Geral da Swissair para o Continente, sedia-
da em Buenos Aires A Divisão Eletrônica da

. General Motors, em Milwaukee,.foi designada pela
Boeing para desenvolver e produzir um sistema,
de acoplamento ão computaãor-pilôto automáti-
co a ser instalado no novo Boeing-747 NCr$
530 financiados é quanto custa a excursão Férias
no Mar, promovida por Camilo Kahn no transa-
tlânlico Pasteur, cujas próximas saídas serão a 13
de abril, 1 de junho e 20 de julho A convite
ãa El-Al (Linhas Aéreas ãe Israel), seguiu para
Telaviv um grupo de agentes ãe viagens brasilei-
ros, que durante duas semanas farão uma excur-
são ãe estudos nos principais pontos de atração
turística daquele país Siirgiu a segunda mu-
lher na profissão ãe piloto comercial: chama-se
Fiorenza de Bernarái, é italiana, tem 33 anos e
voa para a Aeralpi. Sua única concorrente é a búl-
gara Maria Atanassova, piloto dn TABSO, Linhas
Aéreas Búlgaras.
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TURISMO

Ais mais belas
uvas dia Festa

TEXTO E FOTOS DE ALBERTO JACOB

O nome não tem muita importância: Vânia.
Elaine, Hilda, Denize, Maria Cristina, Sandra, Maria
da Graça, Marilene, Liete, Teresinha ou Magda, tan-
to íaz, estão às suas ordens, em Eento Gonçalves,
para recebô-lo e tornar mais bonita e alegre a I Fes-
t-a Nacional do Vinho.

Vestidas como suas avós, pioneiras que chega-
ram ao interior do Rio Grande do Sul, em 1866, estas
jovens recebem os turistas em nome de sua cidade e
estão aptas a prestar qualquer informação, inclusive
a de que "cada litro de vinho dá 740 calorias ao or-
ganismo, além da bebida ser benéfica aos sistemas
nervoso e circulatório".

A FESTA

Durante um mês,' no período entre fevereiro e
março, as populações de Caxias do Sul, Garibaldi,
Flores da Cunha e Farroupilha, municípios gaúchos,
festejam em Bento Gonçalves a colheita da uva. E
para receber a gente de fora lá estão as prendas
mais bonitas da região, descendentes de colonos ita-
lianos, espanhóis e alemães, cuja beleza ainda não foi
alcançada pela maquilagem e pelos cosméticos.

Nas ruas, por iniciativa da Dreher, são instaladas
torneiras de vinho puro que o povo e os visitantes
bebem dia e noite, sem cessar. Uma série de bailes
e desfiles realizam-se no decorrer dos 30 dias da Fes-
ta Nacional do Vinho e culminam com a escolha da
Imperatriz do Vinho, êste ano Sandra Guerra, loura,
17 anos, bisneta de italianos, quase professora e cam-
peã de vôlei.

A PROVA

Quem visitar Bento Gonçalves durante a Festa
do Vinho — e a beleza dss cicerones promete aumen-
tar cada vez mais o número de turistas — poderá
também conhecer as indústrias vinícolas, assistir a
uma colheita, enriquecer ou formar uma coleção de
miniaturas de bebidas e adquirir pratarias que tam-
bém são produto típico da região.

Outra coisa interessante', também, é conhecer de-
talhes da profissão de provador de vinhos, fiel da
qualidade do produto, em cuja dieta alimentar estão
proibidos temperos fortes e comidas salgadas capazes
de lhe afetar o paladar e que, entre uma prova e
outra, é obrigado a tomar uma xícara de chá e comer
pão com queijo para evitar uma embriaguez onde a
quantidade faça esquecer a qualidade.

grande viagem pela BRITISH UNITED
ÍSSSSSS^E

Inglaterra
Manca a moda
»© "camping"
qualquer carro pequeno e armado em 60 segundos para acom^dar uma pequena família com todo o conforto conforme se^lúem uma exposição sobre campins realizada em Tontos
«m=„„*Pío „ unldade — ^e compreende um chassi que pesa
Sf <Juí°s e o trailcr (136 quilos)/- acomoda quatro pis*
™rHomente-, ^ma amPMa<*°. fornecida como extra opcional,
too Som. m 

de eSpa5°* suflclente P^a mais qua-

FAÇA' VOCÊ MESMO

Patrocinado por1 um dos maiores jornais nacionais britânicos,eprojetado por um dos principais especialistas na arte do fa<xivoca mesmo, o trailer-tenda é vendido em íorma acabada, a pre-
l__l 1^°' S°m,9 Wfe Tôdas as Partes sâ0 Pré-cortadas e nume-radas para encaixe. "!: * ¦
„, &£?"? é-5arecldo com uma caixa. Ao levantar-se a tam-pa, a cobertura da tenda sobe por sl mesma e os quatro pés des-cem para sua posição. Cada metade da tampa torna-se umacama elevada, a.uma altura de 76 cm do chão.
TAMANHO FAMÍLIA

A ampliação é ligada por um zlpper ao teto da tenda, for-mando um telhado continuo sobre uma estrutura de mastros deliga de metal. As partes laterais são presas por ganchos à es-trutura e sustentadas por cunhas no solo. A unidade-traüer p&s-sui duas janelas plásticas, com cortinas. A ampliação disuõ" deduas janelas do tipo de enrolar. Quando está sendo usada ocortinado fronteiro do trailer pode ser baixado para separar olocal de dormida.
Extras opcionais podem ser vendidos em kit ou prontos pamo uso. Incluem um fogáo, uma unidade de armazenamento,uma mesa e uma cômoda. Se desejado, é fornecido uma estei-ra para forrar o chão do anexo.

DESCANSAR
lAJÂNOQ EM NAVIOS

OE
TRAOIQAO

*§ flY^\ eUR0PA

B. Aires Europa
Data Data

Enrico C 9 de abril 13 de Março (*)
Andréa C 22 de junho 15 de Março
Eugênio 23 de março 30 de Março (*)

(*) Com escala em Lisboa

comnltè~a~stia agência de viagens.

"Tum ii ti
RIO - Av. Rio Branco, 4-7.»
S. PAULO - Rui 7 de Abril, 97
SANTOS -.Rua Riachuelo,73-1.»

Vçcê já está nà Grã-Bretanha...
Suas férias começaram, mesmo, em
alto estilo, inesquecíveis... Você está no
VC 10 da British United, o caminho

Tf mais curto para Londres, porta da Europa.

pelo seu bem estar. ,
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Você iá Im Ül Pro,on9amento do lar

Serenidade no ar
Serenidade, e silencio, nunca antes conhecidosem vôo. caracterizam, o VC 10 da British United
hfhnS0S. Pf1?8.cantes turbinas Rolls Royce.habilmente instaladas na cauda do aviãoAdeus, preocupações e canseirasi

...Mas há muitas outras razões para
você preferir a British United. ,
Você irá descobri-las pessoalmente.
E, há de exigir sempre a British United
ao programar suas próximas férias.

ÈiW%kW_W_\fL
__________________ aamw^m ^^^^^m """'lllll

Passageiros de São Paulo Mf^^B Â_\W A_W __\^_Wlllllllliserão transportados para —_______¥ A__w __m ___¥ __W »m>
o Rio em vóo especial pelos"Dart Herald da Sadia,

recebendo as melhores atenções
de um funcionário da 8UA. BRITISH UNITED AIRWAYS

MW& 65RA1S OA 80AC NO BRASIL

Consulte seu Agente de Viagens-
ou nossos escritórios - Rio de
Janeiro: Av. Rio Branco, 251-B
Tel.: 42-4046: São Paulo: Rua
São Luiz, 258 - Lojas 32/33 -
Tels.: 33-7715 e 37-5788.
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O VEÍCULOS Caí. da Automóveis - Jornal tio Brasi», sábado, 11-3-67 — 7

AUTOMÓVEIS
AUTOS PRAÇA (Iodas marcns)
DKW 63 a 67, Gordini 63 e 64
Dauphine 62, Volks 62 e 63 etc.
Desde 2 COO mil. Saldo muito fa-
eilitado. Troca-se. Rua Conde de
Bonfim, 40.
AEÜO VVILLYS - Compro, paga
tnsnto à vista de ano 19Ó3. Tel.:
22-4229 ou 32-5397. (Comprando
de particular).
AUTOMÓVEIS novos Vemag para
o praça. Qualquer quantiddae,
já emplacados e com taximetro,
desde 4 000 de entrada e o sal-
do V. S. determina cemo deseja
paqar. Em Copacabana, na Av
Atlântica, esq. da Rua Djalma
Uiiich, no Posto 5. Tel. 47-7203.
Na Tijuca, na Rua Conde de Bon*
¦fim, 40. Tel. 48-6483.
AUTOMÓVEL - Compro_ som
a borre cê-! o. Vejo ¦ domicílio no
hcrárío de sua preferência. Pa*
go hoie. - Tel. 38*3891.
AERO WILLYS - Compro som
ab-trccê-lo. Vejo ¦ domicítío no
horário de sua preferência. Pa-
_a hoj». Tel. 38-3891.
AOCRA ATÉ ÀS 10 HORAS DA
NOITE vocô pedo comprar seu
Von-.._i na Av. Atlântica esq. di
R. Dialma Ulrich. Todas as coros
• tipos. Financiamos a longo pra-
xa e aceitamos troca por qual-
quer «utomóvel. Tel. 47-7203 —
TEXAS.
AUTOMÓVEIS novos Vemag para
a praça, modelo 67, na Texiís
Qualquer quantidade, já empta-

'cados e com laxímetro, desde
«<300 de. entrada « o saldo V.S.
determina como deseja pagar.
Em Copacabana, na Av. Atlãntí-
ca, esq. da Rui Djalma Ulrich,
no Posto 5. Tel. 47-7203. Na Ti-
iuca, na Rua Conde de Bonfim
n. 40. Tel. 48-6483.

AERO 63 e outro 60, equipados
<J2 m. uso, vendo um facilito
parte. R. do Bispo, 47 — Ga-
ragem.
AERO 62 — Bordeaux, d rádio,
pneus novos de um só dono des-
de 0 kir. Rua do Bispo, 47 —
Garagem. _______________
ÃERO 63 — Pouco usado, t equi-
pado, 1.° e único dono, à vis-
tii ou 

'."cilito 
parte, R. Hoddock

lôoo, 335.
AUTOMÓVEIS - Náo perca tem-
po a dinheiro! Só a Texas tem

o -carro que você procura nas
condições que pede pagar. Aero
Willys 61, 62 e 63. Dauphine
60, 61, 62 e 63. DKW Vemag 60,
61, 62, 63, 64, 65 e 67 0 km.
Belcar e Vemaguete. Gcrdini 62,
63, 64 e 65. Jeep Willys 62.
Simca Chambord 60, 61 e 62.
Simca Tufão 66. Volkswagen 62,
63 e 64. E muitos outros c| en-
Iradas a partir 690 000 e pres-
talões de 120 000. Na troca,
«empre a maicr avaliação. Rua
Sua Francisco Xavier, 342 — Ma-
racanã — e Rua Ccnde Bcnfim,
¦40 — Tijuca.
AE^O WILLYS 64 - Todo equi
p_dot único deno, côr azul, berr-
c*n:crvado. Preço S 100. R. Ra
rata Ribeiro, 280, ap. 602 - Sr,
Arnotcv.

AERO.WILLYS 63 - Óti-
mo estado. — Entrada
1 800 mil. Rua Mariz e
Barros, 821.
AERO WILLYS 63 - Particular
vende à vista - Cr$ 4 300 00
com rádio, capas, tranca etc, óti-
mo estedo — Rua Laurindo Filho,
n.o 159.
AERO WILLYS Mod. 66 - Par-
ticular, vende-se do côr cinza ma-
drugada c/ forro preto, estado
ólimo — CrS 8 500 000 - Reca-
cos Sr. Roberto de 8 is ÍOh —
Tel. 27-8642.
AERO 62 - Otimo, 3 600 - Ac,
ofertas — Maxwell, 86, c/ 7, nao
tem telef. - Vlla Isabel.
AUTOMÓVEL - Compro com
NCrS 500,00 dou mais geladeira
Hotpoint e máq. lavar Brastemp
- Pago dif. ali NCrí 100,00
mensais — Tel. 38-5783.

AERO WILLYS 65 - En
trada 3 500 mil. R. São
Fco. Xavier, 189.
AERO WILLYS 61 - Vendo ur-
gente todo equipado estado bom
¦- Rua Calmon Cabral, 67 —
Irajá,
AERO WILLYS 64 - Novíssimo,
vende-se. Tretar ze(adcr. — Rua
Jcnquim Nabuco, 238.
AERO WILLYS 62; - Vend. p/
3 300, esludo oferla à vista. R.
Vise. de Piraiá, 565, ap. 801 -
Tel.t 27-9823.
AUTO americano-europeu, compro
p/ meu uso. Somente em perfei-
tas condições. Tratar c/ Sr. Lo*
pes, hoje. Rua Pernambuco, £12,
ap. 501.
AERO 64 — Vendo ou troco em
ótimo estado, forrado a couro,
equipado. Financio até 15 me-
ses. R. Conde de Bonfim, 569
AUSTIN A-40 1949 - Rádio, ba.
teria nova, 400 mil enlrada a
100 nl mês. Av. Suburbana, n.°
10 002, 3.° andar, sala 305 -
Cascadura.
AERO 62 — Equipado gelo um
dono, excepcional, pouco uso.
Vendo. Ver Barão de Coteglpe
524 ap. 402.

AERO 62 - Olimo est.,
entr. Cr$ 1 800. R. São
Fco, Xavier, 189. _
AERO 63 — Equipado, radio com
2 alto falantes, tranca, etc. Oti-
mo estado de conservação. Rua
Bambina, 43.
AERO 62 gelo cj forro verm.
ótimo est. a qualquer prova tro-
co e fac. c| 1 800 enl. s. 18
m. R. 24 de Maio, 316. Telefone
48-2701.

AERO 62 — Olimo esladp c/ ri-
dio, mec. c lat. 100% — Troco e
facilito — Rua Cardoso de Mo-
rais, 436 — Ramos. 
AERO 62 — Em ótimo estado.
Vendo ou troco enrro menor. Ba-
se 3 £00. Rua Lôbo Júnior I 655.
Jorge.
AERO WILLYS 65 - Vende-so,
castor-gêlo, todo equipado, só à
vista. Rua Andrade Figueira 621.
AERO WILLYS 64. Perfeito e.tado,
equipado. Ver e tratar na Rua
Carolina Machado 1 4Ú0, frente
estação Bento Ribeiro.
AERO WILLYS 60, original, su-
jeito a qualquer prova, ótimo
estndo, cinza claro e escuro. —
Barão de A^esquita, 125.
AERO WILLYS 66 - Vendo cm
ótimo estado, todo equipado. Pa-
gamento à vista. R. General Dio-
nísio, 49, Tel. 46-5397.
AERO-WILLYS 65-5 marchas;
saiu em nov. de 65, 2 cores
estado de novo, com 18 000
Kms., equipado cotn rádio, 3 f
novo, tranca, pneus b.b., nun-
ca teve batida, ótimo estado.
A vista NCr$ 7 000,00. Aceito
troco. Rua Felipe Cfimarão, 138
— Maracanã.

CHEVROLET 53, mec, 6 cil. equip.
cl imo. Vende, troca e facilita.
R. Conde de Bonfim, 426.
CHRYSLER 49 . Impecável, 4 por-
tas, 2 cores, baso NCr$ 100,00,
aceila oferta. Frederico. 43-5287.
CHEVROLET I9iT STa"lTon—Wã'.
gon Chevy II — 6 cilindros me.
caniea, 4 pertas, doe. cnr>.u'xa-
da emplacada 1967 — Vendo ou
troco p| íodan. Barata Ribeiro
n.o 236.
CHEVROLET Basculante 59-54-51
— Vende-se no estodo, precisa
referiria. Rua Apía 466. V. da
Penha.
CHEVROLET 56 tipo Bdl-Air, 4
portas, c[ coluna radio original,
8 cil. hidr. troco, facilito. R
Cardoso Morais, 436. Ramos.

AERO 64, um azul e outro cinza,
grafite, equipados, mec, ótima,
vale ser visto. Rua Conde de Bon
fim, 577-A - 58-3822. Troco i
facilito.
AERO-WILLYS 1965 - Azul, su-
pérequipado, estado excelente.
Vendo, troco, facilito. R. S.
Fco. Xavier, 398 — Tel.
283776.
AERO WILLYS Í964 - Vinho -
O mais equipado do Rio. Estcf.
preto. Vendo, trcco, facilito. -
R. S. Fco. Xavier, 398 - Tcl
28-3776. .
AUTOMÓVEIS A PRAZO - Volks
62, CrS 2 000. Volks 54, CrS
1 300. Taxi Dauphine CrS 2 000.
Dauphino 63, Cr$ 1 300. Dauphi-
ne 60, Cr$ 900. Dodge 49, Cr$
800. Simca 60, CrS 1 300. Sko-
da, 48, CrS 380. Kaizer, 50, CrS
300. O restante a combinar
Av. 28 de Setembro, 189.
AERO 65 - Em estado de 0 km.
7 000, cj rádio, vendo ou trcco.
R. SSo luiz Gonzaga, 2 279
Tel.: 48-8700.
AUTOMÓVEIS a prazo sem tia
dor: Volkswagen 66, Simca 65,
Vemaguet 62, Rural 63, Gordí
ne 64,62, Kcmbi 65, Dauphine
63, longo financiamonto. Medei-

Automóveis, Rua: SÜo Fran-
cisco Xavier 254-B em frente ao
Colégio Militar.
AUSTIN 51 sujeito a qualquer
prova. Aceito troca. Fácil, rest.
R. S. Frco. Xavier 628.
AERO WILLYS 63, equip., couro.
^ende, troca e facilita. R. Con-
de de Bonfim, 426.

AERO WILLYS 62 - Facilitamos.
Var • Iratar na Rua Filomonn
Nunes, 162, Olaria. Tel. 30-6470,
Sr. Fábio cu Sr. Albino.
AÉRO WILLYS 60161 -1 090 000"•-
Variai cores, equips. novissímes.
Saldo a comb. Troco. Rua São
Francisco Xavier, 342 — Mara-
canj.
AUTO táxi Dauphine, 62 —
1 980 000, pronto para rodar,
equip. p/ Gordini. Otimo estado

Saldo a comb. R. São Fran-
cisco Xavier,_342 _ 

¦— Maracanã.
ANGLTÀ"5r-"450 OM -Novl-
nho em folha. Triumph 52 —
390 000, pint. forr. mec. 100%

Saldo a comb. Troco R. São
Francisco Xavier, 342 — Mara-
cana.

AERO 66 — 2 cores, es-
tado de novo. Entrada
4 000 000. Ver Rua São
F. Xavier, 189.
AERO WILLYS 2 6Ó_ - 63 -
1 890 000, azul noturno, forr.
couro, tranca, rádio, persianas,
Novíssimo. Saldo a comb. Troco.
R. São Francisca Xavier, 342 —
Maracanã,

AERO 61 ult. série equip. .
qualquer prrva a vista trcco i
foc. c| 1 500 ent. s. 18 m. R
24 Maio 316 - 48-2701.
AERO 62 — Vende-se ou troca-
se per carro de mencr valer.
Tratar Urancs 1 139. Ram?s.
AUTOMÓVEL - Vendo-se Verna-
guete 62, estado novo, cer cre-
me, c| rédio CrS 3 000 000. -
Tel. 46-284S — Ver no domingo,
AUSTIN A-40 - Ano 50, pintu-
ra, forr., 5 pneus novos, c| rá-
dio, tudo cromado, 4 cilindrcs —
Muito econômico, ver R. 28 —
Jardim América.

AERO WILLYS, 64 -
Troco e facilito. — Rua
Haddock Lôbo, 379-B.
AERÕ 64 — Bem conservado e
equipado. Motor a toda. prova
Vende-se h vista ou troca-se por
Volks 60/61, com diferença a/v.,
de particular para particular. Av,
Bruxelas, 42 — Bonsucesso.
AUTOMÓVEL X DINHEIRO - Não
venda seu carro, hipoteque, (fa*
Ço reforme geral, fac. pag. 4 ve*
zes). Rua Castro Barbosa, 72 —
Sr. Alcides.
AUSTIN 49 - A-40 - Vendo,
troco, aceito oferta, t] 500 sinal,
saldo facilitado. Ver com o pro-
prietário, à Rua Martins Pena,
37, ap. 102.
AERO WILLYS 62 - Particular,
seminovo, equipado* Ver e tratar
na Av. Nelson Cardoso, 1171.

AER"0 WILLYS 63 - Rádio, gar
ras, persianas, b.b„ capas, 42 000
km. NCrS 4.200. Tel. 30-4649
— Pedro, só à vista.
AS MELHORES OPORTUNIDADES
— Nacionais, todos os tipos e
anos, desde 500 mil. Rua Conde
de Bonfim, ,40-A.
APROVEITE nossas oferta» espe.
ciais: nacionais todos os tipos,
anos, marcas e cores, superequips.
(Dauphine, Volks, Gordini, Vemag,
Vemaguet, Acro etc, etc), desde
500 mil. Estrangeires, grande va*
riedade, desde 500 mil. Saldo
feito pelo cliente. Troca-se pelo
valer exato. Rua Conda de Don-
fim, 40-A.
AERO WILLYS 62 - Vendo, côr
grená. Tel.: 34-2203, amanhã.
AUTOMÓVEIS - Compro DKW,
Rural, Gordini, Aero Willys,
Simca, mesmo precisando de ra-
paros, pago a dinheiro. Tel.: ..
29-1738 d* dia, 34-0468 i noi-
te,

AERO 66 - Vendo, ex-
cepcional estado, bor-
deaux/gêlo, equip. Sò-
mente à vista. Ver a par-
tir de segunda-feira. —
Rua da Gamboa, 307.
A.ERO WILLYS 1967 - Zero qui
lomelros, cor a escolher, sem
entrada, «em Iuros, NCr$ 230,00
mensais. Consórcio Cassio Mu-
niz o pioneiro no Brasil. Infor-
mações Av. Calógeras 23. Cas-
leio ou Rua Barala Ribeiro 200
loja C.

AUTOS EM ÓTIMO ESTADO (E
baratos) — Dauphino 60 a 63:
Vumag Sedan 60 a 67; Vemag
Í9 __ 67; Gordini 64 a 66,- Aero
63 • 64: Simci 61 • 63; Rural
62; Kcmbi 62 a 64 «tc. • mui-
tos estrangeiros como Citroen,
Austin, Mcrrit ale. Preços a cond.
excepcionais — Entrada dasda
NCrS 500,00. Saldo nas cond. do
cliente. Rua Conda da Bonfim n.°
40-A - Texas.
AERO 67 — 0 km, qualquer côr.
10 909 somenla __ visla - Valdir
- 29-0481.
AUSTIN A-40, ano Í951, em
bom eslado geral, 9S0 mil, urg
i vista — R. Assará, 38 - Tel.
38-3326.
AERO WILLYS 65, único dono,
15 mil km, equipado, novo mes-
lno. Vendo ou troco Volks. Ver
Rua do Matoso, 202. Tel
54-1316.

AERO WILLYS 65 - Ex-
celente estado, equipa-
do. Tel. 46-8066 - Vas-
concelos.
AERO WILLYS 1966 - Vende-se
urgente, 6limo estado, equipado
com rádio Telespark, jogos de
capa, tranca direção cie. Tralar
na Rua Baicuru n. 275. — Tele-
fone 94-1606.
AERO WILLS 1962 - 2a. série— Vende-se NCrí 3 200,00 à
visla - Airlon - 47-7369.
ÃERO WILLYS 2 600 e Itamarati
67. Zero km. Toda» at cores,
Facilitamos a aceitamos trocas
Rua Francisco Otaviano, 41. --
Delsul. Revendedor Willys. Nâo
compre sem no» consultar. Tele.
fone 27-8656.

AUTOMÓVEL — Troco lerreno
10x40, Pedra Guaratiba — Tele-
fone 91-1492.
AERÒ WILLYS" 1962 - Tudo orl-
ginal, 23 000 Vm, um só dono,
como novo. Facilito com 2 500,
Rua José Bonifácio, 266, casa 1.
AERO 65, cinza claro, forrado
couro c| rádio, protetores pára-
choque cl 16 000 km, carro de
muito trato. Facilito. Troco. Rua
Bolivar, 125. Tcl. 37-9588.

AERO WILLYS 64, cSr gelo, as-
tefomento vermelho, completa*
mente equipado, carro para pos*
soa da bom gosto, particular
venda. — Tratir na Rua Alberto
leito, 223, ap. 201, Méier. Tel.
29-2662.

AERO WILLYS 62, uma 161a Ati-
mo estado. Aceito troca. Fácil.
Rest. R. S. Frco. Xavier 628.
AERO 65 — 4 marchas, superequi-
pado, estado de novo, oôr cinza-
névoa — Preço NCr$ 6 500 à vis*
ta. — Estrada Intendente Maga-
Ihães, 75 - Posto ZBY.

BERLINETA 63 - Vende-so ur-
gente, ótimo estado. — Melhor
oferta. Tratar Passa-gem,_n9.
BARATA esperte conversível, 4
cil. Mcrgcn 53, pede trazer mec.
Vendo barato. Sto. Amaro, 145.
Tel, 42-2396.
BE.-AIK 58 trcco cu facilito c|
2 000 000. Ver e tratar Av. Su-
burbana n.° 9991 A e B. Co:-
cadura.
BLAUPUNKT - Para VW curtas
o mídias - Vende-se NCrS 250
- Tel. 27-7655.
BELCAR 63 -"Ünico dono. Todo
equipado e perfeito. Hoje, 9 às
12 h. Tcl. 52-7904, Gilberto.
BOA COMPRA, boa troca e bom
negócio o amigo fará adquirin-
do um Vemag novo na TEXAS
com todas ss garantias. Visite-
nes na Av. Atlântica, esq. de Rua
Djalma Ulrich no Posto 5 e
Rua Conda Bonfim, 40 onde en-
contrará milhares de planos adap*
táveis as condições que V. S.
pode a deseja comprar. Aceita,
mos seu veículo usado como par-
te de pagamento. TEXAS.

CHEVROLET cupê, rf.0, pintura
nova, mecânica 100%. Facilito
cem 700. Aceito troca. Av. Su-
burbana, 9 942 — Cascadura.
CADILLAC 1957 - 4 p"ts„ s| co-
luna, sedan De Ville, côr negra,
eipetacular estado — Preço muito
abaixo do que iW. pensa. Doe,
Embaixada — Tel.: 57-0653.
CHEVROLET "Stalicn Wagon" ano
1961, vende-se em bom estado, c/
rádio e c| 3 bancos — Ver e
tratar na Rua Senta Amélia, 70
Tel.; 28-0462, Sr. Joaquim.

CITROEN 1948 -lin-,,-
vendo T. da Silva 74ó. Tel.:

6230.
CARRO STANDARD VANGUARD
Sl — Vonde-sa 10ü''o de ludo
¦- Ver na Rua Adalglsi Aleixo
n. 498 — fl. Ribeiro.
DKW VEMAÜ na Tiiuca, na Te-
xas, com o seu tradicional pia-
no de troens e cem esquemas de
financiamento inéditos na Guana
bara, onde os clientes escolhem
a modalidade de pagamento que
melhor lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
com novas lindos cores. — Ru_
Conde Bonfim, 40 e Rua São
Francisco Xavier, 342.
DKW VEMAG 67 sem dinamo,
com alternador e 12 volts, novas
linhas aerodinâmicas. Ver na Av.
Atlântica esquina de R. Dj.ilnia
Ulrich • Rua Conda Bonfim, 40
— Texas.

CAMIONETE Impala 1963 - Von.
de-se, 4 pertas, toda equipfida,
am estado de nova — Aceita-se
trcca per carro nacional — Ver
Av. Prado Júnior, 297.
CHEVROLET 42 Sedanete, ótimo
estado geral a toda preva. Ven-
do cu troco. Av. Suburbana, n.°
10 087. Posto Texaco.
CAMIONETA Taunus, 51, ótimo
estedo a vista CrS 750 000 cu
facilito com Cr$ 400 000. Rua
D. Joaquina n.° 41. Inhaúma.
CHEVROLET 41 particular 1 300
mil a visla leva 1 caixa, 1 mo-
tor parn o mesmo. Rua Gari*
mundo de Meo, 182.
CHEVROLET 55 - Sinistrado. Von
do pela melhor oferta. R. Frei
Caneca, .305.
CHEVROLET Station Wagon 1958
— 6 cilindros, mecânico, 4 por-
tas, rádio. Mecânica 100% — CrS
4 500 000 - R. Marquês do Pi
nedo, 84 - Tels. 45-9165 è ...
25-3443.

CHEVROLET 59 - Do
cumentação 100%, equi
pado, excelente estado,
único dono. Sr. Gabrie
- Tel. 38-1559.
CHEVROLET BELAIR 53 -. Cupê
com motor do 54 na garantia,
superequipada, a mais nova do
Rio — Ver para crer — Posto Te-
xaco — Largo de Vicente de
Carvalho.
CARROS pequenos pela melhor
oferta, base 600, cada — Estr.
lnf. Magalhães, 957-B p|. manhã.
CHEVROLET BRASIL 62 ,- Estado
novo. Tratar Av. Duque de Ca*
xias, 641 — Duque de Caxias -
E. RJ.
Cr-iEVRCLET Conversível - Ven-
do-so V-8, hldramítlco, 66/67 -
amnre.altepo preta, ChevcIIe SS,
cquipadissima. Tratar tel. 27-0.C?

Ext. 702. Ver R. Visconde Pi-
;, 254, tola.

CHEVROLET 56-2 portas, cem-
pletamente novo, 6 ci!., sempre
de particular. Aceito troca. Rua
Frei Caneca, 305.

BONS E BARATOS .6 na Rua Con
da de Bonfim, 40-A — grande va-
riedade de nac. e estrangeiros,
desde 500 mil. Saldo à vontade
do cliente. Rua Conds de Bonfim,
40-A.
BELCAR E VEMAGUET 60 a 67,
desde 1 000 mil; Gordini 64 a 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 SOO mil. Saldo multo fa-
eilitado feito pelo cliente. Rua
Conde dè Bonfim, 40-A.
BELCAR 65 - Facilitamos, Ver a
tratar na Rua Filomena Nunes, 162,
Olaria. Tel. 30-6470, Sr. F.bi» ou
Sr. Albino.
BORGWARD IZABELA 55, ótimo
estado geral. Facilito cem 700.
Aceito troca. Av. Suburbana n.
9 942 - Cascadura.
CHEVROLET 1963, 6 cil. mec. 4
portas. Av. Beira Mar, 216.C. Tal.
22-9612.
CHEVROLET 1964, 8 til. hidr.,
Impala, 4 porlas. Direção hi-
dráulica, ar cond. Av. Balra Mar

216-C. Tel. 22-9612.
CHEVROLET 1961, hidramático,
direção hidr., froio ir, radio, tr
quonte ate. Av. Beira Mar, 216-C.
Tel. 22-9612.
CAMIONETA - Chevrolet 51, c|
toldo novo, pintura de fábrica,
nunca bateu, pode trazer mecã-
nico. Posto Texaco — Largo de
Vicente de Carvalho.

AERO WILLYS 67, 0 km, qual-
quer côr. Vendo por 5 000 mais
26 x 270. Aceito ofertas. Tel.t
34-0202. O preço atual na la-
bela é 13 300.
ALFA ROMEU J.K. vende-se ...
portado, completo de 4 carbura-
dores Solex P, H H, pronto a
estalar com coletores. Rua Aris-
tides lôbo, n. 197, loja.
AUTOMÓVEIS - mg-td. apisnas
100 mil v. pode comprar e. bom*
ba de áleo zero km. Rua David
Campísta, 205.
AERO 63 superequipado autenti-
ca joln. Vendo, troco, facilito.
Cerqueira Daltro 82. Posto cm
Cascadura.
AERO 61 painel de couro, super*
equipado, todo novo vendo, tro-
co, facilito. Cerqueira Daltro 82
posto em Cascadura.
AERÕ 64 superequipado, riquis-
simo estado, vendo troco facili-
to. Cerqueira Daltro 82, posto
em Cascadura.
AERO WILLYS 65 - Azul -
Equipado, na Rua Barão de Mes-
quita, 174-A.
AERO WILLYS 60 - Ótimo es-
tado. Equipado. Aceito oferta.
Rua Barão de Mesquita 174-A.
AERÕ 63 — Equipado, somente
à vista, 3 550, na Rua Visconde
de Itamarati, 138-A.
AERQ WILLYS 1964 - Vendo
em ótimo estado de conserva-
cão e bem equipado. Ver das
8 às 20 horas, na Rua Santa
Sofia, 20-B — Açougue.

AUSTIN 52, ótimo estado, mecS-
nica 100%. Facilito com 400. —
Aceito Iroca. — Av. Suburbana,
9 942 — Cascadura.

CHEVROLET 54, Utilile, mecâni-
ca 6, cil,, carro para pessoa de
fino gosto. Pcsto Texaco — Lar-
go de Vicente dc Carvalho.
CADILLAC 51 - 1 500 000, van-
do uma toda original, ridio,
pneus, banda branca, troco por
caminhão). Rua Adail, 128 —
Bonsucesso.
CHEVROLET 54 - Excelente es'-
tadò gorai mec. s qualquer pro-va. Vendo, troco, financio c| .
1 400 saldo a longo prazo. —
Afonso Pena 66-B.
CITROEN 49 - Excelente esta-
do geral. Base 930 financio c|
500, Saldo a longo prazo. —
Afonso Pena 66-B.
CADILLAC Presidencial com ar
condicion., vidro separação, ca-
deirinhas. Novíssimo. , Docum.
Embaixada. Estudo troca. — Ver
Gen. Artlgas, 340 - Leblon.
CHEVROLET 36|41|47 sujeito a
qualquer prova. Aceito 1i):«a.
Fácil. rest. R. S. Frco. Xavier
n. 628.
CHEVROLET 48, 4 p. part., bom
çstadd, vendo 1 380 mil. Troco e
fac. só até amanhã. R. Cuba,
464, C. da_Penha. .
CAMIONETA DKW 51, 2 

"cil.7"tT-

po Kombi, ferve para pequenasentregas, 700 mil ò vista ao pri-meiro que chegar. R. Carlos Car-
valho, 51, Sr. Cardoso. Telefone
42-5400.

CITROEN 51, 11 ligeiro c| rá-
dio, motorola, ótimo eslado Cr$
500 000 restante a longo prazo.Nao é agência. Ver e tratar à
Rua Gal. Mitre, 133, 25 de AgSs-
to - Caxias c| o Sr. Machado.

CHEVROLET 1951, luxo, part.,
mec, 4 port, superequip. O mais
lindo da GB. Vendo R. Ferdinnn-
do. Laboriau, 45. Tcl. 58-5987.
CHEVROLET. 51 - Vende-se equi-
pado, mecânico, 4 portas, único
dono, 3 000 perfeito. — Praia de
Botafogo, 48, ap. 34, com por-
teiro.
CITROEN - ID 19, DS-19 de 1958
à 1965. Em perfeito estado de
conservação. Ver e tratar em
Automóveis Citroen Ltda. — Rua
Bambina n.° 37. Telefone 26-4099.
CHEVROLET 39 de praça, vende-
se. Rua Cardoso Júnior, 183 —
Laranjeiras.
CADILLAC Coupê De Ville 1956,
2 cone;, estado de 0 km, segun-
do dono, carro de trato. Ven-
do Av. Suburbana, 10 033. Cas-
cadura, particular vende. N. B.t
Favor só vir quem quiser carro
bem. Tratar Srt Antônio. — Tel,:
29-9387.

DAUPHINE — Compro sem abor-
recê-lo. Vejo no horário de sua
proferència a onqa heje em di-
nhoiro. Tol. 38-3391.
DKW VEMAG navZcri*' Sul, Ts-
xas, com o seu tradicional pia
no do trocas e com esquemas dc
fin.inciiimer.to ini_ditcü na Guana-
bsra, onde os clientes escolhem
a mcdalid-.de dc pagemenío que*
melhor lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
cem novas lindas cores. — Av.
AtISntica, esquina de R. Djalma
Ulrich no Posto 5.
DKW — Ccmnro sem aborrecê-lo.
Vejo no horário do sua preferen-
cia • pago hoje em dinheiro. —
Tcl.: 38-3891. .
DKW — Compro. Pagomento à
vista. Sedan ou camioneta. Tel.:
22-4229 ou 32-5397. (Compro de
particular).

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
DKW VEMAG 60, 61, 62, 63, 64
e 65 — Não compre o seu DKW
em qualquer lugar. A Texas con-
cessionária, DKW tem o Belcar
cu VemnguiV usado que você
procura revidado por pessoal frei-
nado na própria fábrica — En-
Iradas e formas de p..qto. de
acordo com sua conveniência —
Na troca seu carro (nacional ou
estrangeiro}, sempre vale mais —
R. São Francisco Xavier, 342 —
Maracanã e Rua Conde Bonfim,
40 — Tijuca. ^^^^
DKW VEMAG 67 0. km. Em Bel-
car, Vemaguet ou Fissore só a
Texas lhe oferece o melhor ne-
gócio da Cidade. Planes de fi-
nanciamento de acordo com sua
ccnvenh*nc:a, na trcca sempre a
maicr avalicçüo. R. São Francis-
co Xavier, 342 — Maracanã e
Rua C.-nc'e Bcnfim, 4 — Tiiuca.

Em ótimo
vendo, Ircco,

st. DAUPHINE 62 - ólimo estado,!EMPLACAMENTO na praça, Ve-IGORDINI 1965
equip., cl ridio, Cr$ 2 200 ou;mag 67. Visite a Nova Texas,! lado, equipado,
I 600 enlrada c saldo a combi-Um Copacahana, na Av. Atlânii-I facilito, na Rua Haddock Lôbó
nar. R. Dois Dezembro, 35/1 002. ca, esq. da Rua Djalma Ulricii, n. 320-B.
Das 10 as 18 hs. |ou na Tijuca, na Rua Conde d»
DODGE 1951, 4 portas, particular,'Bonfim, 40, e adquira o seu Boi-
rádio, tudo origlhal, Preço CrS car novo, completamente c.r.pla-
2 100. Rua Licinio Cardoso, 229/,cado a com taximetro, pronto
101 — S. F. Xavier. [para trabalhar, pagando até em

24 meses, cu no plano de finanDKW 6^ — Vendo à vista, exce*
lente estado, equipado, único do-
no. Rua Conselheiro Lafaiete, 4
ap. 102.

ciamento quo ihe convier. Ac*
ta-te,' lambeit, troca. Tex^s.
ESPETACULARES. LINHAS ÁERO.
DINÂMICAS APRESENTA O VE-
MAG 67. V. S. pod» vir t, «d.

DKW VEMAGUETE 62 - Côr vi
nho, particular, vendo em ex, .
cepcional estado. R. Frei Cane-1nuirir na Av. Atlântica esquina
ca, 305. ¦¦*- " "! ' 

DKW BELCAR - 64, 65 e 66., D!
versas cores. Carros revisados e
em perfeito estado, à vista ou
financiamento a combinar. — Rua
Bambina, 37. Telefone: 26-4099.
DKW — Mo:£nic.*i. lanternagem o
pintura. Não vacile. Procure um
técnico o v*rá a diferença. Ser-
viços Técnicos DKW — Rua 'Ari
Parreiras, 255 — Rocha, Gilber-
to._
DKW Vemaguete, 1961, última
série, vende-se. Tratar na Rua
Maior FeníBC.., 34 — Jérson.
DÃÜPHINE-62 

"-"Vendo 'pôr

2 300 ,i visla ou _l 1 200 da
entrada. Ver Rua José Veríssimo,
13, ap. 302, sábado o domingo
pela manhã com Sr. Wilson.
DKW 62 - Estado 

"do 
novo'--

Venda-s», Rua Intcndento Cunha
Menezes, 116 — Méier — Tratar
no iocal cem Sr. José Henrique.
DAUPHINE 1963 - Equipado,
estado de novo, facilito com
1 200 ou. vendo à vista — Rua
José Bonifácio, _266, _casa_ 1.
DODGE UTILITY 1953 - Ótimo
estado, vendo à vista ou a çra*Vendo, também, escritório
novo, na Praça Saenz Pena
Tel. 54-0115.
DKW VEMAGUETE - Ano 62-63
sem batidas sem podres, côr
gelo, pneus novos, com radio,
carro para pessoa dc fino gosto.
Vendo na Rua Barão de Mes-
quita n. 459 - Bloco 1, ap. 103— Sr. Rodrigues.
DODGE UTILITY '52 mecânica das
pequenas, toda original de fabri
ca. Vendo cu Iroco. Av. Subur-
bana 10 087. Posto Texaco.'
DKW VEMAGUET BELCAR 63 -
Vende-se - Tel.: 26-3067. Rua
Marques, 7, e/ 6, ap. 101 —_
Botafogo.
DAU RH I NE:62\t- Olimo estado.--
Vendo de particular para parli-
cular — 1 000 entrada 100 por
mês — B. Ribeiro, 419, ap. 913.
DKW 59 — 4 portas, particular,
rádio, banda branca — Rua João
Lira, 148 — Leblon, Sr. Francisco.
DKW alemão 1964 — tipo espor-

— equipado c| rádio — mecâ-
nica a toda prova — revisado —
Aceita-se troca e facilita-se. Te!.:
25-8551 - Rua Bento Lisboa,;116.
DCDGE £3, mecânico, 0 cilin-
dres, documentação toda 100%.
Aceito trcca e facilito. Av. Su-
burbana, 9 942 — Catcadurí.

de R. Dialma Ulrich, no Posto 5
om Copacabana, alé às 10 horas
dá. noile. _T«I. _47-7203. TEJ^S.
FORD 

"OA"LAXIE 
1962r"""hi_r. 8

cil. lindo carro. Av. Beira Mar,
216-C. Tel. 22-9612
FORD ZEPHIR - Eslado geral,
impecável, único dono. Vendo
trcco, financio. Afonso Pena n
66-B.
FIAT 1400Í52 e 1900;58 sujíito

qualquer prova. Ac*»ito tro
ca. Fácil. rest. R. S. Frco. Xa

ier n. 628.
FORD 38, conversível — Vende-
se em bom estado, preço à vista,
NCrS 1 500,00. Ver e trntar alé

13 hcVíi. na Rua Pedro de Car-
vnülo^^-Jó — 

_F_ndos_,_ap. 101.
FORD 1953, mecânico, lodo cqul-
pado, está uma ióia, facilita. —
Rua do Russel, 32, Lgo. da GI6-

FORD TAUNUS 12M64 (D. Em.
baixada) NCrS S 000. F. 37.8056.
Av. Atlântica, 2588.
FORD 1926, todo orininol, car-
ro de coelcionador. NCrJ 2 500.
Tratar fono 37-4775.
FORD 1939 - Freio a óleo, mu
dança na direção, pneus novos.
850 mil m. oferta. R. Silva Xa
vier 90. - L. Abolijáo.
FORD 46, 4 portas todo novi-
nho, ioda prova geral. Vendo,
troco, facilito. Cerqueira Daltro
82, Posto om Cascadura.
FORD - Vende-se 1958 pintura

maquina. Av. Guilherme Max-
well, 517. Valdemar.
FORD 46 — Coupc, ótimo esta-
do, mecânica, lataria, tudo
100%, na Rua Uruguai, 248 -
Tel. 38-5123 - Facililo. Hoje

domingo.
FORD TAUNUS 51 - Pintura no-
va, todo 100%. Aceito troca o
facililo c| 400. Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura.
FORD ANGLIA 48 - Pinlura no-
va, máquina retificada. Facilito
c| 400. Aceilo troca. Av. Subur-
bana, 9 942 - Cascadura.
FORD 48, o mais bonito da Gua-
nabara, 700 mil de entrada. Av.
Suburbana, 9 942 — Cascadura.
FORD CORTINA 64-65 - Doe. de
Embaixada, estado de 0 km —
Preço de Karmann Ghia — Vendo
troco e facilito - Tel. 57-0823.

D'UP::iNE £0, 61, 62 o 63 -
690 CCO quase nf-ves, víries cô-

s. Ssldo a comb. Trsco R. Süo
Francisco Xavier, 342 — Mara-
cana.
DAUPHINE 60 a 63, 700 mll; G-r.
dinl 64 a 66, 1 200 mil; V.-lks
62 a 64, 1 500 mll; Veman 60 a
67, 1 000 mil; Vemaguet 59 a 67,
980 mil; Simca 66, 2 600 mil. Sal.
do muito facilitado. Troca-se. R.
Conde de Bcnfim, 40-A.

DKW Vcinaçucto 1963, raro es-
tado, 1 50D mll entrada Av, Su.
burbana, 9 942 - Cascadura.
DAUPHINE 62, ólimo eslado ge-
ral, n.c:Snica 100%. Açoito tro*
ca Citr.cn cu Austin. Facilito
saldo. Av. Suburbana, 9 942 -
Cascadura.
DAUPHINE 61, mecânica nova,
pintura 100%. Aceito troca Ci
troen. Facilito saldo. Av. Subur-
bana, 9 942 - Cascadura.

DKW -'Vemasitet 66, vende-se
DAUPHINE — Ccmpro mesmoluma côr azul escura com rádio.
prensando de roparos, pago ijRua Rccha Miranda, 330 ap. 201
vista. Tel. 29-1738 d. dia
34-0468 à noite.
DKW BELCAR .66 - Superequi
pado — Estado de novo — Base
NCr$ 7 000,00 à vista - Tel.
47-9246 das 8 às 11.
DODGE 53 Ulility, _ vista ou

prazo — Troco. Rua Conde de
Boníim/.. 795.
DKW - Praça, ót 1965. Vendo
100% perfeilo, ¦_] equipamento.
Facilito o pagamento em 20 me-
ses. Ver à Rua Cond» ds Bonfim,
25.
DKW CAMIONETA 1964 - Modè-

100% perfeita e equipada.
Preço e condiçõe» de pagamento
excepcionai*. Rua Conde de Bon-
fim, 25.

CHEVROLET 53-4 pts.,
ótimo. Praia do Flamen
go, 2-Tel. 25-4118.
CITROEN 49 11-L - Vendo, me-
c2nica 100%, forração nova, fa-
cilita-se. Rua Alvares de Azeve-
do, 172 c| 1, ônibus Mauá-Méier
— Ver qualquer dia.
CHEVROLET TAXI 46 - Bom es-
lido - 2 200 000, ponto praça
do Galeão — Ilha do Governa
dor - XIMENES.
CHEVROLET 50 hidramático, cou.
pô, radio CrS 1 700. Rua Vo-
luntarios da Pátria 374. aparta
mento £01.
CHEVELLE — Superesporte azul
teto vinil preto, hidramático, £
cil, alavanca em baixo, equipa
mento de luxo. Tel. 25-7818.
CITROEN 48, 11 ligeiro olimo ê?
lado, 820 mil • visla. Rua 24
de Maio^H.
CÔNSUL Zephlr 54 com radio
ótimo estado 1 580 mil. A vis
ta. fac. c| 700 mil. Rua 24 de
Maio, 325.
CHEVROLET 58-4 portas, hi
dramático, pintura nova, mecâni
ca 100%. Particular vende à vis
ta CrS 5 OOO. Tcl.: 22-5093, ra-
mal_212 .2,Meira), MacKnight.
CHEVROLET InVpala, 6 cil., mec"
62, estado impecável, lindo car-
ro. NCrS 10 500. R. Voluntários
da Pátria, 139 — Rodrigues.
CHEVROLET 58 - Impala. Ven-
do, troco e facilito — Rua Fa-
bio luz, 353.
CHEVROLET 37 - Vende-se um
em ótimo estado — Rua Bariri,
251 - Olaria.
CHEVROLET 1938 - Vende-se
Ver e tratar no Posto Beira-Mar
com o Sr. José — Av. Brasil,
esquina de Gerson Ferreira — Ra-
mos.
COMPRO seu carro iem aberro-
cS-lo. Veio no horário de sua
preferência ¦ oigo hoj* em di*
nheiro. Tel. 38*3891.
CHEVROLET 51 - Pronto para
trabalhar. Todo novo. Vendo ho-
je. A vista. Rua Cadete Polônia,
542 —- Sampaio.
CHEVROLET 1954, mec, 6 cil.,
4 p. (todo original), estado - dc
novo, único dono. Tratar: Agos-
tinho. Tel. 49-3456 _ 49-1617. -
Troca-se por VW 66, novo.

ANGLIA 51, 6tlmo estado, 400
mil entrada e 120 p| mês. Av.
Suburbana, 9 942 — Cascadura.
AUSTIN HEALEY - Mod. 57
Tipo MG-A, rodas raiadas, motor
zero km. Aceito troca. — Telefone
57-0823.

AERO 65 — Único dono, equipa-
do. 7 300 à vista. Rui .Conde de
Baependi 127|301.
AERO 66 - Cinza madrugada,
estado novo, 12 mil km, trans-
firo contrato Consórcio Cassio
Muniz, mensalidade NCrS 270 00Aceito troca Volks 63 - liliaTel. 38-8414.
AERO WILLYS 64 - Estof. de
couro, único dono. Tenho fatu-
ra. Apones 36 000 kms rodadosEquipado c/ rédio, tranca etc.Difícil haver igual ou mais
nova - Troco por carro nac. pe.queno. Rua Antônio Basilio, 162niuca - Tel. 34-5705.

£U.STI,N,A 
<0/*io - Vendo M. R.Cr$ 1 200 000 - Aceito troca«m mercadoria de rídio ou TVTel. 52-2540.

Â!n? Superequipado _Jradio, tranca, capa de napa, p.b b„ 3 600 ou 2 275 , 10 de
, S«~ Ru- 0'0i*. 282oo Pina,

AERO WILLYS 63 - NCrS 4 000
à vista — Equipado, côr pérola,
ridio, tranca, b. branca. Av. Del-
fim Moreira, 396, op. 401.
AERO 60 - Belíssimo, azul, rá-
dio, tranca, suspensão modif; etc,
Ac. ofertai e troco. Bolivar, 115,
6.° andar - 36-6122. '¦

AERO 65 - Excepcional,
equip., 5 marchas, à vis-
ta Cr$ 6 600 mil. - Sr.
Gabi. Tel. 38-1559. _AUTOMÓVEIS e| 30"Ò~m!rdí!nT.
ou pouco mais, Chev. 47, Dodge
48, Plymouth 48, táxi Chev. 56,
Morris 51. Aceilo troca. R. Vis-
conda Itamarati, 138 — Mart-
canâ.
AERO 62 - Salmon. Vendo 6«mo
estado, equipado e cl tranca. Tra-
tar - Tel.: 48-4218.
AERO WILLYS 65 - Verde ama-
zonas, único dono comprovado
cem a fatura, pouco rodado,
equipado ceni radio Telespark dc
teclas. Carro de fino trato, nunca
leveu batida, estado de novo,
Vendo a vista ou aceito troca
por Volks 65. 66 ou 0 km. Ver
na Rua Emilia Sampaio, 20 apto.
302. Vila Isabel.
AERO WILLYS 61. Vende-se em
otimo estado, c| 1 300 de ent.,
rest. 15 x 175. Ac. carro euro-

Brás peu de entr.. Rua Miguel Ange-
lo, 428.

CITROEN 1947 em ótimo esta-
?°- En'- 3-0. Troco televisão iEDTC. Av. 28 de eStembro, 191B. Alfaiate.
CHEVROLET 1941, com rádio -
Vendo hoje 750.-Troco, lamb-e-
!?,,ED£T- Av- 2B de Setembro,
191. B. Alfaiate.
CALHAMBEQUE 29|31, único do-no. Troco p| carro nac. Rua dcInválidos, 90-B — Centro.
CHEVROLET 38 Coupê - Vendo
automóvel por NCrS 750,00. Vera Rua Padre Ildefonso Penalba,90 — Todos os Santos
CHEVROLET 53, mocanico, super-luxo, maquina 100%, pneus b.branca, estof. novo etc. Rua S.Francisco Xavier, 884.
CHEVROLET 52, mecânico, 4 por-Ias, c| rádio, ar quente e frio,forração original, máquina nãofoi aberta, única dona desde
JL?.*_^JLVa _____ Bispo, 47.
CITROEN 49 - Bom eT-ãdõT-in.
do ao 1» que chegar. Motivo
comprei carro nSvo. Ver n» Rua
Dionísio n. 233.
CHEVROLET 51, do praça - Ven
do-" todo 100%, 1 vista, tratar
sábado a tarde e domingo o efiá
todo, na Rua Ferreira Câmara n.
57, Maria da Graça.
CHEVROLET 40, part., 500 mll.
ontr. e 10x95 mil. Aceito carro
pequeno de entr. Rua Dagmar
da Fonseca 26. Mad.
CHEVROLET S6 - Acidentado. 4
sts., 6 cil., mec. — Vendo me-
hor oferta. R. Miguel i Ângelo,

436.
CÔNSUL - 54 excelente forra,
nova pint. 100%. Ver à Rua
Santa Luiza, 53, até is 13 horat —
Maracanã.
CHEVROLET 1950 - Coupé -
ótimo estado, forração, lataria,
tudo 100%. Rua Uruguai 248- Tel. 38-5128 -, Facilito -
Ho(e t domingo.

CHEVROLET 57 - Hidramático,
em perfeito «stado. Tratar na
Praia do Flamengo, 382 — C|
porteiro, _^
CHEVROLET 55, Bel-Air, 4 portas
hidramático, vidros ray-ban, uni-
co dono. Facilito ou troco. Rua
Haddock Lobo, 335.
CADILLAC 1951 - Cupê De Ville
- Vende-se CrS 1 500 000, aceita
se oferta. Pode trazer mecâni-
co. Tratar Rua SSo Brás, 486 -
Todos os Santos. Tcl.: 49-1738.
CHEVROLET 41, na pra;a, ven.
do i vista 1 750 000, conserva-
(ão boa. R. Barbosa dl Silva,
20, com D. Ajeita.
CAMIONETA CHEVROLET*- Ven
de-ie, eno 59. R. Clarimundo
de Meto com Assis Carneiro.
COMPRANDO, trocando ou ven
vendo na Texas você sempre faz
o melhor negócio da Guanabara
— Todas es marcas « anos na*
cionais com entradas 6 financia-
mentos de acordo com sua con-
veniência — R. São Francisco Xa-
vier, 3*42 — Maracanã, e Rua
Conde Bonfim, 40 — Tijuca.
CITROEN 48, Jeep 57 Oldsmobile
47, Dauphine 60 e muitps outros;
à vista desda 400 mil ou poucomais. Trocam-se. Rua Conda da
Bonfim, 40-A.
CHEVROLET 63 - Pick-
up. Entrada 2 500 mil
R. Mariz e Barros, 821.
CHEVROLET 50, 2 porlas, radio,
bom de maquina t transmissão.

700 mil, R. Francisco Eugênio
n.o 156, Jorge. Tel.s 29-6100, à
noite.
CHEVROLET perua c- 14 Ano 1964
Estado impecável. Rádio V 62. Rua
Dr. Satamini, 123 — Luís Paulo.
CARRO americano 6 clC ano 49
vendo barato, ou troco por carro
pequeno. Tratar à Rua Jacarei, n.
322 - Terra Nova.
CÔNSUL 53 - Vende-se pela me-
lhor oferta. MecSnica e pintura
em estado impecável. Ver c tra-
tar diariamente. Rua SSo Brás, 130
c] 3 — Todos os Santos.

DKW VEMAGUET 62 - Eslado
da nova — Vendo à vista ou a
praro — R. Assará, 38 — Tel.
3B-3326.
DKW - Vemaguet 60 - Vende
se. Tratar Rua Bulhões d» Carva
lho, 170, lérreo — Posto 6.
DAUPHINE 1962/61 ambos cm óti-
mo estado de conservação, ven-
de, troca ou financia. Rua Dr.
Satamini, ¦ 50^
DODGE 1959 - Kingsway, su-
perequipada, novíssima, aceito
troca ou facilito cem Cr$ 2 500

Saldo «16 20 meses — R. Con-
de Bonfim 66-A. Tel. 34-9909.
DAUPHINE 61 - Otimo est. oe
rol, t-JCrS 1 550,00 - Rua Ca.
buçu, 229, ap. 202. Tel. 49-9586
— Uns. Sr. Ari.
DAUPHINE 61 - Vendo hoio até
òs 12 h. Cr$ 1 600. Ver na Rua
Dias Fcreira 541 - Válter. Tel..-
47-2547.
DAUPHINE 62 - Vendo ou tro-
co per Simca ou caro nacional
maicr. Preço único do Davphinc
NCr$ 2 125,00. Rua D. Emilia
170 c| IX - Válter - Depois das
13 horas.
DKW 63 - Vendo, troco por
Volkswagen 64/65 - Base NCr$
4 000 — França — 43-6511.
DODGE 48 — 6 cilindros, me-
canica, 7 lugares, toda reforma-
da, particular. Tratar no ponto
de táxi de Parada de Lucas —
800 mil.
DODGE 51 - Ut. Vende-se 100%

Facilita-se, Rua Martins Pena,
39.

-.-T'.-uca _r.-_^s''
DKW-VEMAG 64 - Equipad-7"cl
fino gosto. Único dono. Rua
Barão de Mesquita, 174-A.
DKW 59 Vemaguet* toda equipada
para 02 Vendo, troco, facilito.
Cerqueira Daltro, 82, posto em
Cascadurí.
DKW 62 Vemaguet superequipa*
do toda nova. Vendo, troco, fa
cijito. Cerqueira Dallro 82. -
Posto em Cascadura.
DKW Vemaguet 59 otimo estado
Rua General Belegard 94 casa 4
Engenho Novo.
DAUPHINE 63 c| radio . CrS
1 100,00. Saldo CrS 150,00.men-
sais. Tel. 34-1479. Excelente
conservação.
DE SOTO 53 - Mecânico. Oti-
mo estado. Rua São Cristóvão,
190-A. 34-8502.
DAUPHINE 60 - Bom .stado,
vend?, troco, facilito parte. R.
João Pinheiro 325, c! 2 - Est. de
Piodado.
DAUPHINE 60, táxi. com CrS ..
1 500 000 de entrada, está pron-
to para trabalhar. R. do Russel
32, Lgo. da Glória.
DE SOTO 1959 - 6 cilindros, mo-
cânico, 4 perfas com coluna. O
carro mais luxuoso da linha Chrys-
ler — Estado impecável, todo for-
rado em napa — Vendo ou trcco
p/ Volks — Rua Cardoso da Mo-
rais, 328 - Tel.: 30-1057.
DKW Sedan 62 - Excelente es-
tado do conservação, único dono.
Facll. c| 1 500. Tel. 52-5934, até
14 horas. _
DAUPHINE 62, rádio, fri_!õl""dó
Gordini, todo 100%. Vendo bo-
rato cu trcco. Sto. Amaro, 145.
42-2396.
DAUPHINE 61, frizes de Gordini,
rádio de tecles, qualquer experi-
ência, 1 750. Bento Cardoso 30-B
— Penha Circular.
DKW BELCAR 63 - 100% de
maquina e lataria. Perfeito esta-
do de conservação. Pequena en*
trada e o saldo a longo prazo.
Aulo-Prazo — Condo de Bonfim,
645-B - 3B-1I35 e 33-2291.

GORDINI Teimc-o 65 - Equipa
do. _Perfeito._ll 000_km. Entrada:

GÕRDINf 64 77 En*rac|a
800 mil, excepciona

R. São F. Xavier, 189.
GORDiNf"64 — 30 mil km 

"

azul. Priflus novos, sem rádio,
81.0 à vista. Rua Antônio Men*

des de Campos, 57|804 — Gló-
ria."GÕRDINT "ô-i^^xcclênro-est. 

í
qualquer prova equip. a vista
troco e fac. c| 1600 enl. _. 1
m. R. 24 Maio, 316. 43-2701.
GORDINI 63 bordeaux ex"cele"n1e
est. a qualquer prova a vista,
troco e fac. c| 1100 ent. 5. 1"
m. R. 24 Maio 316. 48-2701.
GORDINI 65 - Vendo, perfei-
to, 14 000 km. À visla CrS 3 700.
Tcl.:_37-7625._
GORDINI lT- 66" -~ Vendo à
vista ou troco, financio peq. par-
te. Rua Haddock Lôbo, 295 -
(Sr. Aristides).

GORDINI 62 - Últ. sé-
rie. Vencio em ótimo es-
tado. Bom de mecânica,
pintura, pneus novos.
Rádio, capa e seguro c
roubo e incêndio. Cr$ ..
2 500 000 à vista. Ver
hoje e amanhã na Av.
Amaro Cavalcanti, 177,
ap. 304, Méier - Edif.
C. Econômica.

IMPALA 1967, estado 0 km. Rual
Joociujm_ Nabuc^,_l90_-_Pôsto 6.1
INTERLAGOS 65-66 - Conversível
a Berjjnota — Faciijto — Trcco —
AcRÍto oferta ò' vi:ta no prc:;--'
que V. pensa pagar, talvez até |
mençs. Tc!.: 57-0823.
INTERLAGOS BERLINETA 6V com
22 mil km — Otimo estado. Tel.
27-3255.
IJ..!'ALA — 59 — niocãnieo, sois
cil., 4 pcrlas. Cr$ 7 200. Tretar
Av. Getúlio Moura, 304 - Nova
Iguaçu.
ITAMAR A"7_r 6o 

"-~Vcndo'~poücõ

rodado, còr beije duna, cu lro*
co por carro menor valor, na
Rua Andrade Neves n. 3fll,
ap. 102.
IMPALA 63 - 4 portas, meca-
nico, 6, s. equipado, documento
de Embaixada, saída há 10 di.s,
pode trazer niocâníco. Posto Ta-;
xaco — Largo Vicenie de Cor-Í
va!ho. 
ISABELA 54-55 - Mova de me.!
cânica, estado £jeral otimo. Tro-j

a por carro nacienai. Vendo
nancio. Av. Augusto 5evero,í

292-A. Tel. 52-8.184.

GORDINI - Consórcio Willys, pas-
sa-se contraio c/ sete (7) presta-
ções pagas. Informações telefo-
ne 58-5635.
GORDINI 1964 - Azul-noturno, fi-
no trato, 26 mil km - Entr. NCrS
1 700 mais 12 prest. NCrS 180 ou
a combinar — Duquesa de Bra*
gença,J5L ap. 309 - Tel. 38-2922.
GORDINI 1964 - 19000 km, úni-
co dono. Excelente estado Cr$
3 100 000 (s6 à vista). Praia do
Flamengo, 332 — Procurar Sr. Er-
nesto.
GORDINI 1965 - Vendo, equipa-
do, 19 000 km — Único proprie-'ário, perfeito cstdo — Av. Dei-
fim Moreira, 1130.
GORDINI 62 azul nolurno _ Ven-
do 1 500 de entrada, 12 L 150 ou
a ¦ vista. Av. Suburbana 10 087.
Posto Texaco.
GORDINI 63, ótimo «stado, mo-
cânica 100%. Aceito troca Cl.
troen ou Dauphine. Facilito sal-'o. 

Av. Suburbana, 9 942.

FORD Sedanete 46 tedo cemo
de fabrica, vendo cu trcco. Av.
Suburbana, 10 087. Pócto Te-
xaco.
FCRD~PREFÍCf~48"—-_Tcdo""cõ-|
mo nSvo, 4 pneus n-;vcs, moe. Suhurb
100%. /.'.elh.r oferla á vista. —
Baiano. R. lerpoldo, £93, Andcral.
FCRD FALCON -.6Q, étimo cs-
tado de ccn.crvcçno. Trcco cm
carro nacional, dendo cu rece-
bsndo volta, fecilito, na Kua
Maria Amalia, 382 — 58-9887 —
Sr. Inácio.
FORD 48"- CrS 250,00 i 

"vista

- Rua 12 de Outubro, 9 — S
Jcão de Meriti.

GORDINI 64 - Todo 100%, úni-
co deno. Aceito trcca Dauphine.
Facilito saldo. -- Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura.
GORDINI 65, ridlo, pintura 100
por cento. Aceito trcca Dauphine
cu Simca. Facililo salri-. — Av.

9 942 - Cascadura.

GORDINI 62, azul claro,
rídio, cdota e:pccial,
sóbre aro Cr$ 2 300. Te-
nente Lins — 48-7239.

ITAMARATY 66 - Esta-
do de 0 km. Telefone
4ó-80ó6_j—_Vasconcelos.
ISABELLA 56 ^- Bom estado]
rádio alemão, bom preço. Tel.
46-8066 até 12 horas oü prox.
semana horário comercial.

WILLYS

W
GRUPO GERADORES

WILLYS E GORDINI

fodos os lipot

PRONTA ENTREGA

P/aia do Flamengo, 244
Telefone 25-9776

Ccsário de Mello, 953
C Grande 10-10
Celei - 94-1171

INTERLAGOS 62 - Conv., rádio
etc. 2 900 mil à vista — Dr. Gus-
lavo. Estudo troca 56-0071.
JEEP V/ILLYS 61. Pneus novos,
caixas dir., mud., red. novas,
motor ret., capota nova. Vendo
ou troco. Av. Paris, 399, cl
Tcl. 30-8316.
JEEP 60 — Pinlura, forração o
pneus novos. Mecânica em otimo
estado. Pequena entrada e o sal-
do a longo prazo. Auto-Prazo:
Conde do Bonfim, 645-B — Tele-
fones: 38-1135 e 38-2291.
Jl( — 60 — Vendo cu troco, pin-tura metálica, 5 pneus novos,
rodas cromadas, radio e capas.
Tratar Paula Freitas, 44/1201. Tel
36-3328.
J.K. 66 — Côr be|e, o mais con-
servado do Rio, vendo-se, ou tre-
ca-se, por Vcllis 66, ou 67, (si-bado até as 14 horas). Sr. Mar.
ceio, tel. 38-5029. Dr. Sérgio,
do 2a. a 6a. foira. Tel. 52-1446,
depois das 14 horas.
JEEP 63 — Vendo urgente mn
com cap. lona base 2 500 mil.
Praia de Botafogo 124, pertaria.
JK — Novíssimo, est. de Ô km

Bordeaux metálico NCrS 5 200
- Trav. Chiquita, 17. Tel. 42-8369

impecável, vale a pena ver —
troco.
JAGUAR 51-3 1/2, todo refor-
mado. Vende-se cu troca porcarro batido ou por carro preci-
sando do reforma — Rua Ernesto
do Scusa, 158 - Andaraí - Sr.
Pedro

MERCURY 59 - Ver hoje e ama*
nhõ. Rua Fernandes da Fonseca,
210. Ribeira. Ilha do Governa*
dor. NCr$ 3 700 a vlsta.
MERCURY 53, c u p é, mecSnic»
cquipadissima. 100% de tudo.
Troco e financio. Av. Maracanã»
640.
MORRIS OXFORD 51 - Legitimo,
em ótimo est., neg. urg. Melhor
cft, à vista, est. fac. R. Bom
Pastor, 393 — Tijuca.
MERCURY 1951, sedan, 2 portas,
precisa forração. NCr$ 1 000,00.
Rua São João Batista, 2I-A — Bo-
tafogo.
MORRIS OXFORD 50. Vendo, es-
tado de novo. Facilito. — Rua
Otranto 956, Parada de Lucas —
(Atrás da Volvo).
MORRIS 

"OXFORD" 
51, excelente

estodo, tudo 100%. Vendo hojo
1 320. Rua Lòbo Júnior í 655. —
Jorge.
MORRIS OXFORD ano 51, 4 por-
tas, base 1 800 000. Praça do
Carmo. Rua Pedro Tãques esqui-
na com Vicente de Carvalho. —
Ver no preximo domingo das S
ás 13 horas.
MERCURY 58 vidros ray ban ele-
tricôs, radio original a mais neva
do Rio. Troco, facilito. Rua Cer-
queira Dallro 82. P. gasolina. —
Cascadura.

FORD TAUNUS 51 - Vendo, bom
estado. Rua Costa Lobo, 293,
casa 4.
FORD-lTw-^--Mecânico, de 4
portas, em bom «stado. Rua Go-
lomburflo n. 92 com Alberto.
FORD 62 - Compacto, 6 cil.,
mecânico, 4 portas, rragnlfico es-
tado geral, equipado, proc. de
Embaixada, aceito troca por car-
ro de menor valor. R. Frei Cane
ca, 305.
FORD 36, lim. pl táxi, lot. Ma-
dureira-Merechal, vende-se 1 300.
Rua Pacheco da Rocha, 31.
FIAT 50'— Vendo ótimo estado.
Rua Uranos, 1 467.
FORD - Ahçjlia 49 - Vende-se
por NCrS 600. Ver e tratar, sá-
bado e segunda-feira. Rui Irítuia,
28 - Brás de Pina.
FORD F-100 pinlura, forrajão,
pneu* mecânica tudo 100%. -
Vendp íu-Mroco p. Aero Willys,
Rua Irituia, 23 Brás da Pina.
Tel.. 30.5636.
HAT..-194» — 5jUm dono durante
10 anos, 359 mil entr. • 100 p|
mês. Av. Suburbana, 10.&02, 3.°
andar, sala 305 — Cascadura.
FORD PREFECT 52 - Vendo,
6tima aparência, mecânica, pin-
tura, forração, pneus b. b., na
Rua Garibaldi, 248 — Tiiuca —
N. Tel.
FORD F-600 ANO 66' - Vendo
financiado ou troco por taxi
DKW — Tratar com Sr. Josselino
Rua Soares Neiva, 313 - Nilo-
polis, só no_domingo.
FABRICAÇÃO VEMAG 67 para -a
praça, a longo prazo, sem fia-
dor, completamente emplacados e
com laxímetro. Tratar na Av.
Atlântica, esq. da Rua Djalma
Ulrich, PSsto 5, e na Rue Conde
do Bonfim, 40, Vendas por
termédio da Nova Texas.

DKW VEMAGUET 1964 1001, lu-
xo, nova. Tel. 26-2031 - Sr.
Jacques.

DAUPHINE 62 - Ultima série -
Equipado, cm estado excepcional
- Vendo 2 500 - Av. Paris, 79

Heilor.
DKW VEMAGUET 62 - 100%,
rádio duas faixas, NCrS 3 000 à
vista — Aceito oferta — Combi
nar telefone 25-2418 - Rua To-
bias Amaral, 30 — Cosme Velho,
DKW BELCAR 62 - Vendo im.
pecável, à vista, ou facilito. Rua
Dona Mariana, 131 — 3olafogo.
DKW62 - Praça vende-se óti-
mo estado. Rua Souto, 70 —
Cascadura;
DKW 1966 - Praça - Troco por
um Volks, ano ató 1962, parti,
cular mais CrS 3 000 000 e res.
tanta a combinar. Tratar: Rua
Barão de Bom Retiro, 107, casa
4 - luli.
DKW 63 — Novo, vendo ou tro.
eo Volks 65 — Dou diferença —
Tel. 34-3706.
DODGE - Vendo 52, ótimo es-
tado, 2 porlas, mecânico, 2 200
,i vista ou 1 000 mais 10x200
Tratar_-_25-7482^
DKW BcWlOOl, bege - Radio
Blaukpount, conversor ondas cur-
tas. Vende-se. Tel.: 42-7229, c/
Manuel Sé, dias úteis.
DKW Belc"ar"l963—- Estado dt
novo, 27 000 km somente a vis
ta. Particular. Azul. Otimo carro.
Tratar Rua Marquês de Abrantes

DAUPHINE 61 ótimo esl." o qual-
quer prova a vista troco c fac.' 

900 ent. s. 18 m. R. 24 de
Maio_316. 48-2701. _
DÀUPHÍNE 62, excelente; 1650
mil a vista. R. 24 de Maio, 19
fundos. Tel. 28-7512.
DKW Vemaguet 62 inteiramente
nova de tudo, com radio. Troco
e financio. Av. Augusto Severo
292-A. Tel. 52-8484.
DKW VEMAGUETE 1960 U de
luxo, motor rec, rádio e várias
melhorias. Ent. NCrS 2 300, rest.
financ. Ver sábado e domingo
e de segunda a sexta, após as
17hs. Rua Jobitacá, 83 - Vila
Valqueire, começa Rus Jambeiro
Canal.

DAUPHINE 61|62 - átimo esta
do. Equipado com rádio e frisos
Gordini. Sábado dia todo e do*
mingo até 12 horas. Tel. 26-0013
DE SOTO 50 — Camionete, mec,

cil., mod. Diplomat, vende-se.
Rua Venceslau, 293 — Méier.
DODGE 52 — Toda reformado,
conv., 6 c, pneus b. b., rádio,
estof. de napa, melhor oferta. R.
Conde Bonfim, 422, ap. 507 -
D.» Wilma.
DKW VEMAGUET 63, 64, 65 -
Diversas cores. Carros revisados

em bom estado. A vista ou
financiamento a combinar. — Rua
Bambina, 37. Telefone 26-4099.
DKW 62164 - Sedan, verde-
marfim, 5 pneus novos, capas
napa, calotas, rádio, máq. 6 m.
uso etc. - 38-1535, Newton. R.
Seis n. 383 — Coelho Neto —
IAPC - Km 20 Av. Brasil.

'• tv . . >£<-¦*_ •» ic. ^

DKW BELCAR 1965, novo. Tele-
fone 26-2031 - Sr. Miguel.
DKW 63, Sedan, único dono, ri-
dio, em estado de novo. Neg.
urg. Est. facilidades. R. Bom Pos
tor, 393 - Tijuca. .
DAUPHINE 62 t 63, ambos em
ót. est. Vendo urg. ou' troco.
Fac. R. Haddock Lôbo, 33 — Tel.
34-6001.
DAUPHINE 1962 e 1963 - No
vos, vale a pena ver .Faço qual*
quer prova. Garantia mecânica
— Facilito. Sousa Lima, 363.
DAUPHINE 1963, ólimo estado.
Vendo melhor oferta __ vista. Av,
Copacabana, 44 ap. 801.
DAUPHINE 61 - 700 ent. 100
p| mês P. Ç. motor novo, yer
para crer. Rua da Bica, 109-402
Quintino (IAPC).
DAUPHINE 62 - Partic. est. n3
vo. Troco e fac. cí 1 200 entr.
Rua dos Inválidos, 90-B — Can
Iro.
DAUPHINE 62 - Pneus novos.
Rádio, ótimo estado, troco ou
financio. Rua Araújo Lima 47
DODGE 41 — Sujeito a qualquer
prova. Aceito troca, fácil, rest
R. S. Frco. Xavier, 628.
DKW 63, Vemaguet, equipado c|
rádio, alto fal, trás., pneus no-
vos etc. Carro de único dono c!
36 mil km. Impecável de tudo,
Não existe igual. Av. Pasteur n.
168 ap. 203. Tel. 46-5775.
DKW 65, Belcar Rio, equipado,
Últ. série, 18 mil km, único do-
no, carro impc-cável, tratadíssl-
mo. Av. Pasteur, 184 (bar). Tel.t
26-6172. Sr. Orlando.
DAUPHINE 62|63" - Único do
no. Gastei 1 200 c| notas fis-
cais p] provar. Vendo urg. 1.°
chegar. Afonso Pena em frenle
ao n. 66,_Sr. Waldir.
DAUPHINE - 800 mil - 1963,
1962 - 1961 - Excelente esta-
do geral — Revisados — Equipa-
dos — Vendo, troco. Saldo a
longo prazo. Afonso Pena 66-B.
DAUPHINE 61 - Verde, carro
bonito, p. novos, 100%, mecâ-
nica v. 1 700. Facilito p. entra
da. São Francisco Xavier, 884,
Roberto.
DAUPHINE 60, última série, -
equipado, pode trazer mecânico.
Pôsío Texaco — Largo Vicente de
Carvalho.
AERO WILLYS 64 - Superequi-
pado — Unlco dono, financiado,
Rua Siqueira Campos 244. Tel.
37-2141.

EMPLACAMENTO na praçat visite
a Nova Texas* em Copacabana, na
Av. Allántica, esq. da Rua Dial-
ma Ulrich, ou na Tijuca, na Rua
Conde de Bonfim, 40, e adquira
o seu Belcar novo, completamen-

e emplacado e com taximetro,
pronto para trabalhar, pagando
até em 24 meses ou no plano
de financiamento que lhe convier.
Aceita-se também troca.

FORD Falcon 1960, 6 dl., mecã-
nico, em estado de novo. Pouco
uso, côr grená, 4 portas, equip.,
rádio Blaupunckt. Vendo ou tro-
Co menor valor. Barão de Mes-
quila, 129.
FORD THINDBERD 1960 - O mais
novo o conservado da Guanabara.
Vendo, muito facilitado, aceitando
Iroca por carro nacional. Rua
Conde de Bonfim, 25.
FIAT Pick-UP 1 100 ano 49 ma-
quina caixa diferencial, tudo nô-
vo, lataria avariada, preço Cr?
Ó0Õ. Rub Gervasio Ferreira 7, —
IAPC - Irajá.
GORDINI - Compro iem aborre
cê-Io. Vejo no horário de sua pre
ferência • pago hoje em dinhei*
ro. - Tel. 30-3691.

GORDINI 63 superequipado nião
há Igual. Troco, facilito. R. Cer-
queira Daltro, 82. P. gasolina
Cascadura.
GORDINI 63 e 64 tenho 2 oti-
mo estado geral. Vendo, troco,
facilito. Av. Suburbana 10 033,
fundes. Cascadura.
GORDINI 63 azul um único do-
no 2 650,00. Rua Sousa Franco
107. 58-1298. Facilito.
GORDINI 64 ótimo estado, equi-
pado radio, frisos etc. Vendo ur*
oeule. 2 800. Tel. 56-07B0.
GORDINI III - 60 - 0 km -
Faturado< Cássio Muniz. Bom pre-
ço à vista. Troco carro menor
valor — Araújo Lima, 47.
GORDINI 1966, ótimo estado, no-
vinho, vendo urgente, barato. R,
do Russel, 32, Lgo. da Glória.
GORDINI 64 - Grafite equipado,
mecâni» 100%, troco, facilito.
Rua 24 da Maio, 254 - 40-0987.
GORDINI 64, rédio trans., e-ul,
capa do napa, iind© carro, part.
Facilito a troco, BafSo de Mes-
quita, 12Í.
GORDINI 63, verde, eslofamen-
tó a couro, rádio original, pneus
novos, excepcional estado. Ur-
gente, à visla 2 600. Av. Hei-'
to. Beltrão, 57/301. - Telefo-
ne 48-7183.
GORDINI 63 - Gelo. único do-
no, muito bem conservado.
NCrS 2 550,00. Tol. 34-2483.
GORDINI 64, pouco rodado, car-
ro fino trato, único dono. Tel.
46-3344, facilito.
GORDINI 63, unlco dono, ven.
de todo original de fabrica. 20
mil km reais. Ver na garagem.
R. Bambina, 42, cl, encarregado.
GORDINI 63 - 100% de maqui-
na e lataria. Perfeito estado de
conrervaçSo. Entrada desde CrS
1 500 o o saldo em 10, 15, 20,
25 e 30 meses. Av. Almirante
Barroso, 91-A - 42-6138,

JEPP WILLYS 63 - Vcnde-so,
ceiedo excelente p-de bvar nc-
cânico^ - NCrS 2 70D.C0 - Ato.-.-

e sí-t^edo e demin^o — Hua
£rjo_£c.s,_9C0_-_Tel._49_;7-9j.
rÜP WILLYS 62 vencii ct.*o;ta.

dr, m:t.:r cloo SO. Preço 2 JCC.cp-
¦ l'un Dicnisir. IM. Penho.

JK 66 vormeih-) mcdelo 2 COO.
Eose 10 E00 000, bom estada dc
c-nscrvr.çõo, radio ¦ Biaupunkt
18 000 km rododes, aceita-se VW
66J67 como parlo de pagamen-
to. Tralar de 9 as 12. Telefcne
47-3220. Rua Sa Ferreira 83. Sr.
Wapncr.
JARDIN£!RA GMC 52 - Vende-
se preço a vista cu a prazo a
combinar. Rua Haddock lobo 419
casa 27. Tijuca.

MORRIS OXFORD 19-13 - Exce*
ente ectado, 700 nrl de ent-a-

da, síiído Icnno prrr^. Av. Su>
kurbena, 9 9-13 - Casc-durr, __
/.'.EiíCÉ-ES 2M cno £3 - 6 cl.,
álima cznscrvcçC.i — D.-. Mllt n,
?2-1C79 - Cru; Vermelha.
.V.EÂCUSY 19-6 - L!n_ , r.á.s,
10D p r cc.-.l > Impec:'vel, h' a-
méticr. Rus C-..--I.-.-: > Ramc», 141,

Tol.t 37-6534.
ÍAORÍIS- OXFORD 

~51 
muito 

"fc:m

I 2C0 CCO prcci.-i pint. Rua f,'.a-
rechal Jrírc, GÍ—101. Gra.au.
Fav.-r nã-? te'efcnr.r.
MERCURY ecupê 47 toda original
dc fabrica. Vendo ou troco. Av.
Suburbana 10 087. Pôslo Te>:a.

JAGUAR - .Mark V-1951 em
ótimo estado, vendí-se pela me-
lhor oferta, na Rua Dr. Bernar-
dino, 201 ap. 202. Praça Seca
Ver e tralar sábado e domingo
JK 61/62 — Otimo eslado —
Equipado, c6r oílb, NCrS ....
6 000,00. Rua Capelão Alvares
da Silva, 11, ap. 203 — Copaca-
bana - Tel. 57-1309.
JK 62, absinto metálico, motor
c/ 2 mil km, rodagem geral 23
mil km, todo equipado; estado
impecabiliísimo. Ver na Av, Pre-
sidento Vargas, 3 149, ou pelo
telefone 52-1641. Tralar com o Sr.
Amadeu.
JK 62 -- Pérola, forrado napa
preta, rádio dt» teclas, toca-fita
stereo, pneus novos, bateria no-
visslm», tranca do direção. NCrS
6 500. Troco C/ dif. à visla. Rua
Sousa Lim3, 279.
JEEP WILLYS 60 a 62 - 980 000
mecânica, pint. etc, novos. Saldo

comb. Troco, Rua São Fran-
cisco Xavier, 342 — MaraCanà.
JEEP WILLYS 62, em olimo esta-
do de conservação. Vendo Cr$
NCrS 2 800,00. R. Vai d» Tolo-
do, 715 — Eng. Novo.
KOMBI 1967 - Zero. quilômetro.
Vendo, troco, financio. Av. Su--
burbana, 9 942 — Cascadura.

GORDINI 1093 ano 1964, otimo
estado gerai, vendo, urgente, por
CrS 2 500. R. Cachambi n. 56
Méier.
GORDINI 62, espelacular estado
de conservação, mec. ótima, equi*
pado, troco e facililo. Rua Con-
de de Bonfim, 577-A - 58-3822
GORDINI 64, côr vermelha, esta
do de novo, equipadíssimo. —
49-82)8.
GORDINI 1964 e 1965, novos,
vale a pena ver, Faço qualquer
prova. Garantia, mecânica. Faci*
lito, troco. Sousa Lima, 363.
GORDINI 1965 - Eslado novo.
Vende-se urgente. Tel. 45-5749.

GORDINI 65 - Vende-se com
pouca quilometragem, única do-
na, 3 600 mil. Tralar Miguel Le-
mes, 17, ap. 501.
GORDINI III - Zero quilôme
tros, cor a escolher, sem entra
da, sem juros. NCrS 120,00 men
sais, consórcio Cassio Muniz. O
pioneiro no Brasil. Informações
Av. Calógeras, 23 (Castelo) ou
Rua Barala Ribeiro 200 loja C
(Copacabana).
GORDINI 65 - Facilitamos. Ver •
tratar na Rua Filomena Nunes,
162, Olaria. Tel. 30-6470, Sr. Fi-
bio ou Sr. Albino.
GORDINI 63 - Enxuto - 32 000
km. Vendo à vista. Tel. 52-5647,
34-3561 e 26-4902 - Sr. Isaac.
GORDINI 62, 63 e 64 - 890 000
verias cores, equips, novissímes,
Saldo a comb. Troco. Rua São
Francisco Xavier, 342 — Maraca
nã.
GORDINI 64 a 66; Dauphine 60
a 63; Volks 62 a 64; Vemag e
Vemaguet 59 a 67; Aero 63 a 64
e muitos outros, desde 500 mil e
o saldo muito facilitado. Troca-
30. Rua Conde de Bonfim, 40-A
GORDINI 1964 - Vende-se me.
lhor oferta. Tratar Rubens, Av.
Atlântica, 2 266.
GORDINI 1965 e 1966 - Excelen.
tes, superequipados, troco ou fa
cilito, até 20 meses. R. Conde
de Bonfim 66-A. Tel. 34-9909.
GORDINI III 67 - Zero km
Todas as cores. Facilitamos e
aceitamos trocas. Rua Francisco
Otaviano 41. Delsul. Revendedor
Willys. Não compre sem nos
consultar. Tel. 27-8656.
GORDINI II - NSvo - Todo
equipado.. Santa Clara, 210, ap
201.
GORDINI II 66 5 000 kms, novo
CrS 4 600. Rua Paul Muller 569

Penha, bairro Dourado (D. Lui
sa).
GORDINI 65 - Superequipado,
estado de novo — 3 550 — Rua
Cardoso de Morais, 580 — 9 ás"2h.

GORDINI 64 - De moça - Novo
— Cinza grafite, equipado. Ven-
do ou troco por Gordini 67 —
Rua Gaspar, 17 — Pilarei — Hoi*
ou senunda-feira.
GORDINI 67 - Transfiro contra-
to consórcio — Grupo reduzido.
NCrS 2 655 |á pagos - Mensali-
dade atual, 145,00 — Tratar tel.
22-4833 - Branca.
GORDINI 63 - Perfeito estado,
pneus novos, NCrS 2 480,00 —
Rua Carvalho Alvim, 86 — Ti-
|uca. ' 

"

GORDINI Teimoso 66, c/ 5ÒCÕ
km. Paisa-se contrato Csixe Eco-
nómica, Cr% 78,00 por mês. Mo-

FORD TAUNUS M 12, 52 - Ven-
do, máquina e pintura nova, com
rídio. Ver na Rua Pinto Fíguei- tivo viagem urgente. Ver na Rua
redo, 26. Lanchonete Fernando. Washington Luiz, 111, ep, 102

GORDINI 1965 - Azul, estadL
excelente. Vendo, troco, facilito.
R. S. Fco. Xavier, 398. Tcl.
28-3776.
GORDINI 63, suieito a qualquer
prova. Aceito troca. Fácil. rest.
R. S. Frco. Xavier, 628.
GORDINI 66165, superequipados,
trcco e financ. Real Grandeza n.
193, loja 1. Aberta alé 20 ho-
ras.
GORDINI 65, verde claro, últ
série, particular, único dono. -
Aceito troca. Barão de Mesqui-
ta, 125.
GORDINI 1963, vendo, único do-
no, estado impecável, 2 700 no*
vos. Rua Mauá, 3 — Santa Te-
resa.
GORDINI 66, equipado, rádio
côr verde limão, excelente esta-
do, ac. troca. Tel.: 48-2583.
GORDINI 62, impecável, equipa,
do, muito bonito, 2 400. Aceito
troca, financio c| 1 000. 24 de
Maio 411, fundos.
HILLMAN 49 - Vendo, bom pre-
ço. Ver e tratar com Sr. Frei.
tas. Rua Mearim n.° 40. Esqui-
na Rua Grajaú. apto. 501. (Gra
jaú).
HUDSON 52, cupê, 6 cilindros,
mecânico bom «stado, 830. Rua
§?0 _!_ra-n___.!C£_ 2_£__íer' 884-F.
HÜDSÕN Coupê 50,. ótimo ès-
tado, mecânica, (ataria, forrs-
tão, tudo 100%. Rua Uruguai
ni 248 - 38-5128 - Facilito -
Hoje e domingo.
HUDSON 1952 - Coupi luxo.
mecânica, 350 mit «ntrada « 100
p| mis. Av. Suburbana, 10 002,
3.0 andar, sala 305 - Cascadu-
ra. Aceito objetos valor como
entrada.
HUDSON 1949-6 cil., 2 pol-
tas, estado de nova — Preço
NCrS 1 600,00 - Rua Goiás,
1 206 — Quintino.
HILLMAN 48 - N. 470 - B.
estado, m. nova — R. André Aze-
vedo, 87 - Tel. 30-0686.
HILLMAN 48 - Vendo - CrS
750 000, qualquer prova — Rua
Pereira Araújo, 47, ap. 201 —'rajá — Hoje e amanhã.
HENRI JÚNIOR 1964 - Vendo T.
da Silva 746. Tel.: 38-6230. Óti-
mo estado.
HENRY JÚNIOR 54 otimo ê| ra-
dio, pneus b. branca 1 150 mil
ao primeiro que chegar. Rua 24
de Maio, 325.

KARMANN-GHIA 63, tala larga,
rádio, pneus cinturados, capas
de napa. Uma ióia. Aceito troca
pi Sedan. Facilito. Av. Suburba-
na, 9 942 - Cascadura.
KARMANN-GHIA 64 superequipa-
do, radio, capas, tranca, etc. Ven-
do, troco, facilito. Av. Subur-
bana 10 438. Cascadura.

MORRIS MINOR
Melher oferta —
rico 76.

— Bem estado.
R. Pedro Amé-

MERCURY 48 — Luxo, mecânica
1C0%, lataria, vendo 850 ao pri-
meiro que chegar. Av. Teixeira
Castro, 150, posto, Sr. Mosquito.
MERCURY 51 - Mec. 4 pertas,
ótimo estado. Rua Dr. Marquês
Canário, 20 — Gávea com por-
teiro, tralar ap. 501. .
MERCEDES 52 - Gasolina, pintu-
ra nova, equipado, 2 500 ou
troco. Rua Cardoso de Morais,
328.
MOTIVO viagem vendo Voikswa-
gen alemão ano 57, recentemen-
le pintado, ótimas condições me-
canicas, r-idio 3 faixas dc ondas.
Bulhões de Carvalho, 77, ep. 303
— Copacabana^
MERCURY 51-4 pis., mecâni*
ca, ar quente e frio, estado inv
pecável. 1 750 à vista. R. San*
ta n a __ZZf____.n Hos — Andrade.

MERCURY 1958, 4 p.; hidramá-
lico, doe. em crdem, lataria, rá-
dio, ferrarão original. Trcco pof
outro americano mais barato. —
Preço 2 5E0. Proco para revende-
dor, R. Dr. Satamini, 161-B. Tel.
48-3493.
mTÍKEDES-BENZ 230-S - AzuT,
zero quilômetro — Vendo, tele-
fonol- para 45-6334.
MERÍURY 48 - Vendo 1-000 COO.
Av. Gereniário Dantas, 177, Ja-
carepaguá — Sr. Lauro.
A-.ORRIS OXFOP.D 52 - Vendo,
tinindo, Av. Maracanã, 1039/301

9 às 14 horas, _^
MORRIS OXFORD - 1952. la-
taria, pintura, 100%. Rua São
Salvador, 41 ap. 602.

KAIZER 51 radio otimo estado
geral a mais nova do Rio 450
mili Saldo a prazo. Av. Subi
bana 10 033-F. Cascadura.
KOMEJI 64 modelo 65 único dono
com radio Telespark, estado ge-
ral ótimo 3 950. Rua Lino te'
xeira, 56. Tel. 48-5725.
KOMBI 63 - Otimo estado, com
radio. Vendo ou troco por Ru-
ral. Rua São Cristóvão, 190-A
34-8502.
KOMBI 60 STD - Vendo urgen-
te. Maq. pint. pneus tudo 100%
— Ver no Mercado das Flores
box 41. Base 2 450 a vista.
KARMANN-GHIA 64 - Azul
atlântico, um só dono, perfeito
estado, nunca bateu. Açoito Volk:
62-63 - NCr$ 6.000,00. Tel.t '.:
46-6115.
KARMANN-GHIA 65, superequip.
cemo novo. Vende, trcca e fa-
cillla. R. Conde de Bonfim, 426.
KAISER 60 - Vendo com 400 cru-
zeiros novos de entrada e 60!mês.
R. Maria Amalia, 382. 58.98o7 -
Sr. Tirso. __ . •
KARMANN.GHÍA 62.~"rádio, 

~"cã~.

pas, farolete, volante esporte, —
NCrS 3,950,00 ou troco por au-
tomovel. Sto Amaro, 145. Tel.
42-2396.
KOMBI 61 - Sin., luxo. motor

câmbio, eslado de 0 kl. Tra
tar Rua Lôbo Júnior 1 655. Jorge.
Base 5 950.
KOMBI 63 - Vende-se urgente.
Bom estado. Tratar Ataulfo de
Paiva, 31, c/ porteiro.
KARMANN-GHIA, 64. Amarelo e
prelo, equipado. 5 900. Ver Ba
rão de Ipanema, 124.
KOMBI 63. Maquina nova, 100%
de lataria. Entrada desde CrS ..
1 500 000 e o saldo em 10, 15,
20, 25 e 30 meses. Av. Almi
rante Barroso, 91-A. Tel. 42-6138

KARMANN-GHIÀ 1964 - Saia.
blusa — Superequipado. Estado
excelente. Vendo, troco, facili*
to. R. S. Fco. Xavier, 398 -
Tel. 26-3776.
LINCOLN 48 - Em bom estado
com motor Ford 51 — Vendo ur*
gente — Rua Prudente Morais,
564, com Sr. Marques.
MERCURY 57 lindo 2 850 mil,
troco, fac. ent. 1 500, hid. 4 p.
Av. Princesa Isabel 386 c| 22.
Sob. 57-7039.
MERCURY 50, legitimo, cupê, me-
canico, pneus, bateria, forração
novos, linda cor, NCrS 1 30ú,
mil. Fácil. c| 600. Rua .Sen. Ber-
nardo Monteiro n. 35, Benfica.
Tcl. 34-3925.

INTERLAGOS Berlineta 66 - Ab.
solulamente nova e equipada, c|
rádio etc. Troco e facilito pgto.
Tcl. 52-5934, até 14 horas.
ITAMARATI 1966, vinho, 4 meias
do vso, único dono, vendo ur-
gente per motivo da viagem. —
Proço NCrS 9 000, tratar diária,
mente na Estrada Inlendonte Ma*
galhães, 712 com Sr. GETÚLIO.
INTERLAGOS Berlineta 65 equip.
9 000 km nunca bateu, troco,
carro maior. Tel. 30-7029 até
12 horat.

MERCURY 1948 - 4 porlas, me-
cânica 100%. Vendo 700 000. —
Rua Orestes, 13, ap. 202, Santo
Cristo.
MORRIS OXFORD - Sujeito a
qualquer prova, pneus novos In-
clusive máquina, caixa de mu-
danças, diferencial e pintura —
Estrada do Otaviano. 137 — Ro-
cha Miranda.
MORRIS 52 - Táxi Capelinha. O
mais bonito do Rio, com radio.
Rua Pinheiro Guimarães 72 —
Botafogo.

MORRIS OXFORD 51 - Bom es.
tado de lanternagem, pintura e
forração, máquina a toda prova.
Rua Correia Dutra, 120 — _CatPte.
NCrS 

"2 
400 (facilita-õs), Saido

C. Eccnómicai NCrS I 800 (32
prestações de NCrS 99,29 inclu-
sive seguro). Prudente Moraif,
1441, ap. 102. - 47-1033.

OLDSMOBILE 1960 - 4 portas t|
coluna maq. nova hidramático)
revisionado direção e freio hl-
draulicos, radio e forração oriqi-
nal, pneus novos, nunca bateu
verdadeira jóia! Ver e tratar na
Av. Vieira Souto, 212, aparta-
mento 101.  .
OLDSMOBILE 47, sujeito a qjal*
quer prova. Aceito troca. Fácil,
rest. R. S. Frco. Xavir 628.
OLDSMOBILE 56, coupe, ar re-
frigerado, 2 portas. Aceito tro-
ca. Fácil. rest. R, 3. Frco. Xa-
vier, 628.
OLDSMOBILE 51, 88 único dono,
olimo estado. 1 200. Praia Bota-
fono, 422, garagista.
OLDSMOBILE 1953, 4 portas, 750
mil à vista ao primeiro que che-
gar. Av. Atlântica, 92B, ep. 810

Leme.
OLDSMOBILE 48, tudo 100%, 6
cilindros, vendo barato, motivo
doença. Rua General Pedra, 200
— Mangue. ______„_*_

OLDSMOBILE 60, mod. 88, 4 p.,
equip., doe. 100%. Vende, trcca
e facilita. R. Conde de Bonfim,
426.
OLDSMOBILE - 58 x 90, luxo,
vondo ou troco. Máquina hidr;,.,
pneus, astofamenlo novos, Vtr
2a.-feira, na Rua Haiti, 53 —
Rancho Novo — Nova Iguaçu.
OLDSMOBILE 54-4 pis., óti-
mo funcionamento, pinlura feia»
preço bonito NCrS 490,00 á viste,
NCrS 15,00 mensais — Rua Min.
Viveiros de Castro, 41-B,
OLDSMOBILE; .67, =,xero,-„,Cut|is«
Supremo vidros ray-ban eUtricos.
NCrS 30 000,00 i vista - Fon»
47-1165 - K-6749. _.
ÒPEl Í960 Record, 4 porlas," «
cM., azul e branco. Troce. Ru*
Sousa Franco, 107 - 58-1298.
OLDSMOBILE 60 - Dinamic 88.
Novo, tudo cem por cento, v|-
dro ray-ban, tipo Impala, dire-
Ção hidráulica. Vende-se urgente?
podendo -facilitar parte do paga-
mento. Pre;o 7 500. Telefones:
22-5700 ou 42-4724. Rua Senador
Dantas, 19, sala 205. Cinelãndia.
OLDSMOBILE 64, F-85, cupê, hl*
dramático, rádio, pneus novos,
estofamento de fábrica. 100% nô-
vo. Carro para pessoa exigente.
Ver hoje o dia todo. Av. En-
genheiro Richard, 21. ap. 604.

OLDSMOBILE 60 - Dir.,
hidráulica, f. ar, hidra-
mático, ar condicionado.
Aceito troca. Praia do
Flamengo, 2 — Telefone
25-4118.
ÔNIBUS MERCEDES BENZ tPO -
Cormava 64. Urbano. Rodado em
65. Vendem-sa cem bem finan*
(¦amento. Falar <cm o Sr. Pes-
tana. Tels.: 52*4934, 52-4935 •
22-8747.
OLDSMOBILE 51 - Hidramático,

MERCEDES BENZ 60 - 220-S,
cima, forrado couro vermelho,
c| rádio Becker. Estado de nô- ,,
vo. Aceito carro menor valor em LÇSSfí.iÇfvíStóS 

,epS'C!- Ve"-

troca. Facilito parto de r-aglo. \??_7y?__r_lL_iL___-_ .
R. Bolivar, 125. Tel. 37-9588. | PONTIAC 51 - NCrS 850 - Gen.

MORRIS OXF. 51 - Carro dè""fi"-|icil'_i3.5 iSi iC3:

no tosto, vendo urgente, ac. tro-,PEUGEOT 54 - Vende-se, esti
ca e fac. S6 até amsnhã. T. mec.jbom de tudo, po.-le tra;er meca-

ico — Rua Humaitá, 231.

'.»»" Sf&^fcf .fi'ffc -*&% . <**(,

IR, Cuba, 464, C. da Penha.

í
t
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PEUGEOT 203, ano 53, e:lci. elSfANDARD VANGUARD, 51, Ven- TAXI Dc Solo 53, dos peque-
pnéúã novo;, 4 p. radio. Base!do 1 350, iodo arjglnal dc fab.,]nos cm perfeito eslodo. Vendo.

1 3£0. Av. Monsenhor Felix, 730.
Iraiá. Gr. Sérgio
PLYMOUTH 58 mec. 6 cil. sem
coluna, ólimo eslodo cj radio.
Vendo melhor oferla. Av. Alian-
1ica. 2 536 api. 401. _ 

'¦ -; .

PONTIAC 52. 4 portas, ólimo es-
tHtlo, pneus b. b. para desocupar,
690. S. Francisco Xavier 884.
PLYMOUTH 51, vendo à visla,
1 850 e Mercury 4b h visla 650,
resto prertações fie 100. Rua Pe-
reir,. de Siciueira, 79. _
PICK:UP"CHEVI!'OLEr - FORD
Vende-ia para desocupar lugar.
Av. Suburbana, 2 691.
PLIMOUTH 50 de praça G.B. -
Vendo, Rua Manoel Reis 210.
Centenário. D. Caxias.
PONTIAC 1950 - Vendo em otl.
mo estado, pintura nova, maquí-
na c estofamento perfeitos. Ver
Av. Melo Matos, 53, esq. c/ Sa-
lamine, c/ Dr. Heitor. Telefone
48-1120.
PEUGEOT 53, enxulo, máq. reli
¦fie, à visla 1300 ou facilitado
c. 800 ent. e prest. de 80. I
Ana Neri. 662, c. 17, ap. 101.

Kua Vereador Jaiisem Muiler -182
— Maria da Graça.
SIMCA 63, 2 000 cruzs. c/ radio,
10 mil km.,'único dono, o resi.
2in 10 meses s/ juros. Av. Atlan-
tica, 928, ap. 6.10 — Terezinha. .
STUDEBAKER. 40, bom estado,
vendo, 380 000 hoje, Buiek 47,
300 00. Rua Nicarágua 370, ado.
305. Penlia - Waldyr.
SIMCA 61 — Capas gomadas, rá-
dio ele. mec. 100% — Treco e
facilito — Rua Cardoso dc Mo-
rafe; -43o — Ramos.

15-A.•» Rua Júlio de Castilho

[AXI — iVolkswagei)62.-, Cõr
cerâmico, equipado, máquina no-
va. CrS 5 300. R. Luiz Barbosa,
72 — Garagem — Virgílio.
TAXI e placa, vendo faço a per-
mula. Tenho despachante oficial.
Dou seu carro emplacado na pra-
ca. Rua Emílio de Meneses, 301.
Piedade, Tel. 29-9424. Soaie
TAXI — Carro qualquer marco,
rodando ou parado compro. Pago
à vista na hore. Rua Emílio dc
Meneses, 301, Piedade. Telefone
29-9424 - Soares.

TÁXI COMPRO PLACAS
e taximetrõ Capelinha

PLYMOUTH 55 - Azul-gôló, equi
pado c! rádio — conservação -
impecável — Tel.: 25-8651.
•pLYMpUTfi 

58.'.—. Equipada-: -
Pneus novos, ótimo estado, 4 por- ro, bom estado de funcionamento.
Us. Tcl. 38-0397. Vendo. Rua Riachuelo, 319, ap.
PEUGEOT 203 ano 55 todo ori- 303 - Centro,
ginal ccm radio. Vende-se pot
motivo de viagem. Rua Sào Ja*
nuario, 206. ¦

SIMCA CHAMBORD cinza, licen
ciado dezembro 1962. Único pro-
prietàrio, 38 000 kms., ólimo es-
tado de manutenção. Ver Rua
Gustavo Sampaio, 223 (garagem). . ,Tel. 57-6083 ou 3i-i8io ramal Pago a vista, na hora,
'«^1^200,00 mai Tôdas gs
STANDARD Vanguard 1952 vende- ' i
se em bom eslado, NCrS 1 300. |despesa5 por mj Conta

T.í'.ar29-35R9o' 
l"''z Zancl'e"'' "3' - HENRIQUE - Telefo

SKODA 56~Ulility vendo 800 000
ou melhor oferta. Rua Figuei-
redo Pimentel, 94. Abolição. Te-
lefone 49-8269.
SIMCA 03, sincronizada, toda no-
va. Base 3 350 e troco menor
valor. Avenida Edison Passos, 87-A
- Tel.; 38-6823, Pedro,
SIMCA ARON0 1955 - Cinra-cla-

ne 47-9290 até 22 h -
Rua Cupertino' Durão,
36, ap. 401 - leblon.

(8
TAXI Aero Willys ól máquina re-
tificada capas precar, pintura,
cem por cento. Vende-se na Es-
trada Vicente de Carvalho
36-A. Vaz Lobo.

TAXI CHEVROLET 49, mec. pron-tVOLKS. 65, equipado, otimo es-l VENDO -Vemaguet 62 mioulnato p| trabalhar, faci-, com CrS'tado. Vendo. Rua Figueira de Me-!nova. Batida Dias úteis R G ia
lo, 162. Tel. 34-3187. j Pará 82 - E. Novo.I 5U0, R. Haddock lobo, 66

Cruz ou Toninho.
TAXI - Vende-se Mercury 48, a
melhor do Rio. Rua Bambina, 65

- Botaíoqo.
TAXI GORDINI 64 - Fronro pa-
ra trabalhar. Aceito troca. Fa-
cil. rest. R. S. Frco. Xavier n.
628._
TAXI Gordini 64, troco e financ.
Real Grandeza, 193 loia 1. —
Aborta alé 20 horas.
TAXI Volks 62, cm ótimo esta-
do, motor novo cj oarantia, fi-
nancio com 3 500 mil. Ruo Ge-
neral Urquiza, 242 ap. 305.
IAXI Dauphine 63, Capelinha,
novo de tudo, 3 500, troco pari.
nacional. Ac. cfsrta. Dias daCruz; 752. ap. .10.1.
TAXI Chevrolet 51, vendo por
motivo de viagem urgente, no

VOLKS 66 e oulro 64. Tenho 2, VOLKSWAGEN 61 la.. lincron
vendo um. R. do Bispo, 47 —últ. série equipado, particularGaragem.  vende por NCr$ 3 400,00. Ver _
VOlKSWAGEN - Compra d. 33 ,r8'ar ni> R- M'n- Viveiros de Ca:-
a 67. Pago á vista os melhores!'"*' I™ ap. 201 (esq. Rodolio
preços - Tol. 49-1357 - Jnrq., Dantas),
d»_9 ás_21li, diáriamonto. 

_ I VOLKS 65, excelente todo equip.
VÕLKS 64 - Vende-se 34 000 km " Ca V-m!- Vendo urg. Praia de
ccm rádio. - Arna'do 26-6064. -IBotaíopo, 360, ap. 209
Rua Assunção, 326, __ipão 3. Il0-

VENDO Chevrolet 42
Beltrão n.° 4.

O VEÍCULOS

VOLKS 67 _- 0 km, faturado da
Aulo Modelo, vendo ou aceito
Iroca. _RLJjaçkl=c:^_Lôbo1_335.
VOLKS 66 - Modelo 67, côr^vh
nho, oulro 64, novinho, equipa-
dos, venda ou aceilo troca. — R,
Haddcck lebo, 335.
VOLKSWAGEN 64 vende, troca
por 05. Holel Bento Lisboa. —
Largo do Machado, Fco. José
apto. 205.
VOLKSWAGEN 1962, 3.a séTie,
estado de novo, equip. R-idio, ca-
pas e tranca. Vendo cu troco
menor valor. Rua Barão de Me.
quila, 129.

VOLKSWAGEN 61 - Sinc, rá-
dio, tranca, ótimo estado, treco
Dauphine e fac. peq. «nt. R. S.
Fco. Xavier, 884. sáb. e_dom.

VOLKS 62764" e 66 -
Troco e facilito. — Rua
Haddock Lobo, 379-B.

[VEMAGUET 66 - 8000 km ro-¦dados, excelente eslado. Facilito.

uí, iw.VOLKS 60 62 - Rádio,
capas, equipado. — CrS

VOlKSWAGEN 61 Ia. slncron,, Aceito Gordini 65 ou carro nacio-
ult. serie equipado, particular, nal mais antiqo como enlrada.

a'do Cr$ 125 000Vende por NCrS 3 400,00. Vor e
tratar na R. Min. Viveiros de
Castro, 156 ap. 201 (esq. Ro-
dolto_OantEs).
VÓLksWAC-EN~:r~A.eTto—_r7nT.
na venda de um ap. vi zio, H«
fr-ante, com 3 qtü., no Encanta*!vnt íí^A/Àrem" íò ;—,
do - Partic. ou taxi. _8-9643; _.? , 

™A°!ÍL63 ~ 
.Ef.==rac,onol

- 42-5444 •"•< equipaoissmio, radio, napa,'\mi 
fcuiTrttst, ,,—, • elc- mcc- ,00°s=. vendo barato,VOlKSWAGEN _ Vende-s» um: recebi novo. Rua Castro Barbn-acreme,.-excepcional estado. Mo-n.o 72 - Sr. Alcides, (parte ma-viagem c| radio, capasjnhã).

mensais, Sr.
Nunes - Maria AinaT
Tel.; 58-9887.
VENDO táxi Dauphine «."nõvTs
simo. - Praça Chachele, Andarai
Borracheiro.

2 980. Facililo. - Telefo-
ne 30-6439.
VOLKSWAGEN 1963 equipado
pcuco rodado original, facilita.
Rua Antunes Maciel, 494, São
Cristóvão.
VOLKSWAGEN 1965 pérola ff-
nal serie, bem equipado, pouco
rodado, 5 200,00 a vista. Tele.
fone 5-1-3017.

„., VOlKSWAGEN 67 0 km verme-
382. — |''10 ^ 200 -n vista, aceito Volks

c[ p. pagamento. Tcl. 58-S853.
VANGUARD 4 porlas, pneus no-
vos, todo impecável, traga me-
canico e NCrS 1 800. Ver ter-
ca e qur.rla-feira. Av. Suburba-
na, 9 372.
VOLKSWAGEN 59 - Alemão,
equipado, exe. catado. Eni. de
Cr$ I 500 rest. á Icnrjo oraro,
na Rua São Francisco Xavier3iIranca, equipadissimo. Tralar feÍ!:|'wni'i'<-._„/irci:M a? 51—i -|n. 30-A. v 

tlMJHH VUL.,_WAGEN 66 - Pérola, nô- i/nilíçwirnM aa r-vo, 4 OCO ent. 20x180 ou i vls.l yOL!-SWAGEN **• - Cinza pra

tivo

26-H3

Fa:i!!lamos.
VOLKSWAOEN 64 - Uli

ponlo de táxi da Siqueira Cam-
!í?A_Ll3j. ____?£____
TAXI Volks 64 côr verde lodo
equipado, mecânica a toda pro-
va, só a vista, Rua 24 de Maic
il£_L__U____LL -_Sílvador. VOlKSWAGEN 64 - r,i:,íiiani_.;. ,;„ .-„:-_.,„ -„ ,,„„",
TAXI VOLKSWAGEN 64""Tsvüí_ V.r-'. tratar na R"a Filomena „.! - Xe, don.ou fin. Tratar Ponlo de Tixií Nunes, 162, Olaria. Tel. 30-6470,!t_' 44 ai/6
Bor Vinte - Tião ou Silva. !Sr. Fábio ou Sr. Albino. j.;—¦-,[-'¦'—.- VOLKSWAGEN 1966 - Novo,

iVí,N.D0 ,F'*I. '. S00 - Modelo equipamentos diversos, capa dilo 000 km rodados. Tra* ¦ ..

sé-jtü. Só interer-í-a a
n roda-' Ipiranga, 105, casa 4
700. -[Ieiras, Hoie,

nartlr-iila, P..lLa' unic° dono, exe. estado...-|..,rt,cu.ar. RualEn|r. __ Cr$ _ ?00_ „„_ 
- 

,__.
tjo prazo, na Rua São Francisco
Xavier, 30-A.

Laran-

TAXIS - Chevrolet 50 — Che"-'
vrolet 41 - Olimo estado, fac.
a parlir de 1 000. R. A/ligue
Ângelo, 436.

PICK-UP tenho duas Ford F-100
61 • Chevrolet Brasil 59, pron*
tas para trabalhar. Vendo ou tro-
co. Av. Suburbana, 10 087.
Pôsto Texaco'1:
PEÜGEÕT~203 - Í952 - Vendo
por ^pre$o de ocasião, faço ex-
periência. Ver Av. dos Democra-
1icos,_29l.
PLYMOUTH 1959 - Estado dc
-novo,, documentação 100%, ven*
do, troco c facilito, na Rua
Haddock Lobo, 320-B.
PEUGEOT 1952 - Maquina reti-
ficada, todo revisado. Rua Silva
Gsmes, 72 — Cascadura.
TEUGEOT 52 - Todo oriq., pneus,
máq., estof. 100% - Cr$ 1 250
cu fácil. c| CrS 800. Rua Tabo-
rari,_ 610, fundos, leo. p[ americ,
PLYMOUTH 56 - Vendo, 6 ci-
lindros, mecânico, em perfeito es-
tado. Av. Automóvel Ciube, Ó43,
Inhaúira, Sr. Saraiva.
PREFECT 48 - NCrS 950,00 bom
«stado. Ver a Rua Luís Silva,
257-C — Abolição. Aceita-se
oferta. ¦'PEUGEOT 

203ÍÍ952 -~Bom do
tudo. maq. nova, pneus, rádio,
clc. Troco lererno GB etc. Ver
Rua Anamá, 84 (viaduto P. Lu
cas). Hoje e amanha.
PREFECT 1949 - Excelente me-
tâníca, único dono, 250 mil an-
rada e 100 pl mês. Av. Subur-
latia, 10.002, 3,° endar sala 30S
- Cascadura.
'ICK-ÚP • International 48-K2 -
Seheral Pedra, 204, ou Estrada
Jrucánia, 414, Paciência. Telefo-
\e 23-2619, p/j.
PICK-UP Ford 46 maquina Sian-
dard feita ha 5 meses pintura e
pneus novos NCr$ 1 200. Rua
17 de Fevereiro, 176-A. Raul •—
Bonsucesso.

SKODA ano 58 - 440 - Cj rá-
dio, est. d« novo. Vor à Rua
Silva Rabelo 52-C - Méier. Tel.
49-675) - Sr. Nilton.

SIMCA TUFÃO 65 - Óti
ma. Cr$ 4 100. R. Bara-
ta Ribeiro, 207, ap. 302
— Mad. Nair.

TAXI E PLACA - Compro e ven-
do". ¦ Faço permuta, transfiro de
propriedade, licenciamentos de
veículos novos e usados, òn"i:,:í,
'caminhão etc. Av, Suburbana,
10 033, sl. 219, Cascadura, ao
la'dó do Pôsto Almirante.

STUDEBAKER conversível ano
19£0 Champion, mecânico, 6 cí
lindros •— Vende-se o mais boni
to e enxuto do Rio, côr vinho,
capota preta, preço 1 500 cru-
zeiros novos oú 2 000 financia-
dos — Sr. Manuel. Rua Lemos de
Brito, 658 — Quintino.
SjAÍCA«->yende.sè 1961 -'2.1
série, cm estado de nova, equi
pada, com radio, máquina reti-
ficada. NCrS 3 500,00. Aceita,
se oferta. Também pede ser fi
nanciada, na Rua Ângelo Bittcn-
court, 81 - 38-8822.
SIMCA JANGADA 1964 - Oti
mo estado. Vendo ou troco por
Volks.' Rua São Clemente, 496,
ap. 504 — Botafogo.
STANDARD VANGUARD 51
Úqlco dono, ótimo estado geral
1 400 à vista. - 27-4940.

SKODA 61 — Otávio,
único dono, ótimo. Praia
Flamengo, 2 — Telefone
25-4118.
SIMCA Tufão 65 sup. equip
pneus novos, mecânica a qual-
quer prova a Vista troco e fac.
com 3 000 ent. s. 18 m. R. 24
de Maio, 316. 48-2701.

TAXI VOlKSWAGEN MOD. 1967
— Zero km. Pronta entroga, com
Capelinha e cintos, de Concessio-
nário GB, c| direito a tôdas ga-
rantias e revisões da fábrica. En-
trada » partir de 3 500 e pres-
lações a partir de.390, cj Res.
Domínio em nome do comprador
sem .mais desposas. Praça Onze,
179-A, dia todo^ .
TAXI - COMPRO - Carros na-
cionais ou estrangeiros, * andando
ou parados, com ou sem taxi-
metro. Pago* o molhor proço,
sem discussão * vista « na ho-
ra — Henrique — Rua Cupertino
Durão, 36 401 — Leblon. Tel.:
47-9290, ' 
TAXI VOLKS 63 - recém-empla-
cado, nunca rcfdou nn praça —
3 500 entrada, resto a combinar.
Rua Artur Meneses, 16, ap. 404

.— Tel. 34-8745. Maracanã.
TAXI — Compro taxímetros Ca-
polinha • J. Freitas, Pago
maior preço à vista, na hora
Henrique. Rua Cupertino Durão,
361401 - leblon. Tel. 47-9290
TAXI GORDINI 63, equipado,
permuta recente, Capelinha, 1u-
do 100%. Vendo parte facilita-
da. Ver R. do Matoso, 202. Tel.
54-1316.
TAXI Volkswagen 64 — Vendo
à vista NCr$ 6 500,00. — Aceito
Volks particular — Av. Mem
de Sá, 253, ap. 308.

STUDEBAKER 51 o' mais lindo
do Rio, a vista 1 100 ou facili-
tado com 750 e 10x80. Rua Ana
Neri 662 c| 17. apto. 101. T,VI ,. „,,,,¦rrr*—gr^_jr_rr^r_.c-r3 TAXI — Compro DKV em bom
SIMCA PRESIDENTE 65 - Tudo | estado. Parte financiado. R. Grão

TAXI VOLKS 62 - Perfeito es-
lado, equipado, mec. Auto Mo-
dêlo. NCrí 5 400 à vista. -
Albano, 42, Jacarepaguá. — Tel.:
92-0001. ,¦

TAXI Gordini 63, vende-se c. ..
3 000 de entrada, saldo lon.o
-B.rílítli__.Ç5)í!s^nl£_Ramos' 82-1 001
TAXIMETRO Capelinha, complelo",
c. nada consta. Vende-se n. ..
3B 576. Estado novo. Rua Bart o*
jomeu Mitre, 354-101.
TAXÍ Dauphine 62, Capelinha;
est. de novo. Troco e fac. Rua
dos Inválidos 90-B. Centro.

Or.',-!Mllét.''58-0267;,;- 
jlar_47.9098.

VEMAGUET M - Facilitam, s V.r VOLKSWAGEN" 6S -. Verde' inv..tratar na Rua Filemena Nunes, jonas, unico dono (tenho fatura).
162, Olaria. Tel. 30-6470, Sr. Fa. PoUflúisilmo roclcdc. Pneus de

TÁXI — Compro carro de praça
americano ou europeu. Pago ò
vista. Pano bom. Rua Orestes,
13, op. 202. Tel.t 23-1183, San-
Io Cristo.
VENDE-SE Cadillac 1947, perfei-
to funcionamento, com rádio, no
estado, NCrS 400,00, Rua J.
quim Nabuco n. II ao. 905.

VENDE.SE Volks 19Ò4. Telefonai 1963

bío ou Sr. Albino,
VOlKSWAGEN '64 r^Côr,. vinho,
tcdo equipado, estado de riuvo.
Vendo ou treco per casa, terreno
ou loja. Rua Barão de Mesquita,
•102, Viriato.

fabrica em bem e:tado. Dif ic
haver igual ou mais novo,
vista NCrJ 5 250,00 - Rua An-
tônio Basilio, 162 - Tiiuca. Tel.'34.5705.

VENDE-SE Simca Tufão, ano 64,
urgente. Telefene 38-0686. — Sr.
Carlos
VOLKSWAGEN 59 - 1 190 000,
alemão, equipado p\ 62 c/ rá-
dio, capas etc, novíssimo. Saldo

comb. Troco. R. São Francisco
Xavier, 342 - Maracanã.

VOLKSWAGEN 1961 - Particular
vende em estado rara conser-
vação — Rua Conde de Baepen-
di, 39, ap. 802 - Ver c/ por-
leiro. Tel. 25-0278.

VENDE-SE. um Volkswagen 1966,
côr azul, com 8 000 km roda
dos. Tralar tel. 45-8468.
VOLKS Í965, todo equipado,
forrado c| vulcaespuma, facilito
ou troco por menor valor. Vise
de Pirajá, 106 c| porl.
VENDO VW, mod. 67, azul,
3 000 km, 36 H.P. Tol. 57-9944,
VOLKS 54 - Vidros rav-ban, ca-
briolet. Troco e financ. — Real
Grandeza, 193 loja 1. Até 20 h.
VOLKSWAGEN 61, última síTi^
sincr., rádio, capas, porta-embru-
lhos, tranca, pneus novos, exce-
lente estado. Rua Gomes Car-
neiro, 60|502.
VOLKS 52, com motor 59, bom
estado, com rádio e capas, ven-
de-se a Rua Marechal Floriano,
457. Tel.: 2022. Perlo do SAMDU
Caxias.
VOIKS 67 - 46 HP - Vendo à
vista ou troco Karmann-Ghia 66.
Ainda no Revendedor. Tratar 2.8-
feira até 13 horas, Niterói, 513]

Luiz.

¦*ICK-UP 
FORD 49. F-l, 2 500 000

vcndc-se. Rua ds América, 176
— Santo Cristo.
PICK-UP INTERNATIONAL 1961
— Em ótimo estado, vende, troca
du financia-se. Rua Dr. Satami*
ni, 156.

PLYMOUTH 60 - "Va-
liant" — Documentação
100%, equip. Espeta-
cular estado. — Telefone
38-1559 - Sr. Quinani
PICK-UP F-100 ano 64 - Vendo,
troco ou facilito. Base 6 milhões.
Particular. Estado geral OK. Po-
tio trazer mecânico. Nota fiscal na
mÃo como prova com capota de
lona. Praça Avaí 1.
PLYMOUTH 53, mecânico, 4 por
tas, 6 cil., pintura recente, pneus
novos, máq. óleo 30 (não gasta),
rádio original, vidros Ray-Ban
etc. Carro bem Iratado. Sou se
gundo dono. Bom Pastor, 212 -
Tijuca

PONTIAC 55 - Vendo em oti.
mo estado, 4 portas, mecânica
100%, radio, estofo de fabrica.
Apenas 1 300 000 de entr., prest.
cie 200 000. Troco. Rua Teodoro
ria Silva, 419-A.
PLYMOUTH 63 - Vendo, meca
nico, 6 cil., 4 portas, pneus no-
vos, estofamento de fabrica, car-
ro 100% novo. Para pessoa exi-
qente. Ver hoie o dis todo. Rua
Teodoro da Silva, 419-A. Troco
P£T carro de menor valor.
PLYMOUTH 52 - Mecânica, tudo
OK. T. da Silva 746. Tel.: .
38-6230.
RURAL WIUYS 58 - 4 x 4 -
Vendo ou Iroco por Kombi, mo-
tor, precisa lanternagem. Preço
1 400 000, Rua Dias Ferreira, n.
247{~' -Tel. 27-7328,- Moreira»"«li
RURAL^ — Compra sem aborreci*
to. Veio no horário d» sua pre-
ferência a pago hoie em dinhei.
ro. - Tel. 38-3891.
RURAL WIUYS 1963/62 - Am-
bas em belissimo estado, vende,
troca ou financia-se. Rua Dr. Sa-

a mini, 156.
RAMBLER 57 - Vendo em ó7.
mo estado, todo original de fá-
brica, ar condicionado, rádio,
pneus novos, bancos fazem ca-
ma, mecânica 100%. Apenas CrS

000 000 de entr., prest. de 250
mil. Troco. Rua Teodoro da Si
va, 419-A.
RURAL WIUYS 66 - Verdelpéro-
la com 20 000 km, tranca, ca-
lhas chuvas, rádio (motoradio),
¦protetores pára-choques Felbion
— Vende-se urgente NCrS 7 000
à vista. Tratsr: R. Conde de bon
fim, 7011705 - Sr. Dilson.
RURAL 63 - 4x4 - Vende-se
em ótimo estado. NCrS 3 700
Tel. 37-0773.
RENAULT JUVA 4 -'Motor retif.
Vendo melhor oferta. Rua Paula
Orito, 191 fds. 201 - Andaraí
Tel. 38-3989.
ROVER 53 - Vendo om perfei-
to estado de conservação, pintu-
ra, estofamento, mecânica nova,
er frio e quente. Pode trazer me-
canico. Rua Justiníano da Rocha,
191. Tel.: 34-5430, Sr. José Au-
QUStO.
RURAL 59 - Vendo - Rua Luiz
Beltõo n.° 4.
RURAL 63 - Vende-se. Rua Dr.
Ferrari, 73 - Todos os Santos
RURAL 64 - Vende-se - Otimo
preço - Rua Vise. Sta. Isabel,
223, depois das 14 hs. Telefone
58-7699.
RURAL 61, tração nas ,4 rodas,
boa-de mecânica, preço 2 200,00.
Ver Pua José Vicente, 93, Graiaú-
RALLYE ESPECIAL 66 - Lindou
revisado — cór vermelho ticiano
— motor Tufão — Aceita-se troca
t facilita-se — Rua Bento Lisboa,
116 - Tel.: 25-8651 - REDI 5'A.
RURAL 62 1 diferencial equipa-
dn, toda nova. Vendo, troco, fa-
cilito. Cerqueira Daliro 82.
Pôsto em Car-cadura.
RENAULT Juvaquatre, 52, vendo,
maq. ref. stand. Pintura bor-
deaux, estofamento, pneus novo,
etc. Uma jóia, venha ver. Rua
Barros Barreto, 42. Bonsucesso.
RURAL 59 - VW 64. Vendo me-
cânica, 100%. Forração lataria
boa, sujeito a qualquer prova. R.
Conde de Agrolongo, ] 03-4-F —
Penha.
ROVER 52 - Excelente. Pintura,
forração, bom estado. Oportuni-
dade única. Vista: 1600 ou 900
ent. mais 6 x 170. Dr. Fernan-
do, 45-3871, das 9 às 14 horas.
RURAl 1961, duas cores, cl rá-
dio, pneus novos, Fac. cl 1 200.
Rua- Visconde Pirajá, 106, por-
teiro.
RURAl 1961, toda equipada com
rádio etc. 4 x 4, facilito c| pc-
ciuens entrada. Rua Vise. Piraiá.
98, bar.
RURAL 62 - 4x4 (com roda li-
vrc) retificada, ófeo 30. Vendo
ou troco por Votíts ou Gordini,
no-mesmo valor. Rua Piauí 278
esse 4. Todos os Santos.
RURAl 1965,. luxo 4x2, rádio,
tranca, capas napa, est. de 0,
tari, duas lindas cores. Vendo R.
Caburu, 116 (lins), 49-5880 ou
59-7701.

RU3AL 62-65. impecável" 
"estado

•qeral. Vendo, troco, financio. —
Paim Pamo!ona, 700 — Jacaré. —
Tcl: 49.7852.

100%. Figueiredo Magalhães, 470
garagem. '

SIMCA 64 - Jangada -
Impecável. Entrada Cr$
2 000 mil. — Rua São
F. Xavier, 189.
SIMCA JANGADA 1963 equipa-
da como nova, aceito troca. R.
Marechal Trompowsky, -45 — Te-
lefone 38-1788...
SIMCA 63, côr gelo, 3 slncros.
Rua General Ribeiro da Costi; n.°
114, ap. 602. (Leme). Preço CrS
3 300.
SIMCA TUFÃO 65 •
em estado de 0 km
solutamente perfeito
rão da Torre, 188.

Vchde-se
Tudo ab-

. Rua Ba-

SIMCA CHAMBORD 60, 61 e 62
— 980 000, quase novas, equips.
Saldo a comb. Troco. R. São
Francisco Xavier, 342 — Mara-
canã.
SIMCA Chambord ól maquina
Tufão caixa .nova, suspensão re
formada particular. Rua Antônio
Vargas, 158-F. Piedade.

Pará 82.
TAXI — Vendo cap. e-pieca c/
ou sl carro — R. Jussiapé, 41 —
Ilha — Freguesia.
TAXI Volks 62/63 - Bom esta-
do - Preço 4 800 - 5 200
Av. Brasil, 6 026.
TAXI Volks 63 - Vendo à vis-
ta — Rua Ministro Moreira de
Abreu, 155 — Olaria.
TAXI DODGE 51 - Capelinha.
ótimo estado, vendo CrS 1 800
ò vista. Ver Rua Hipócrates, 60
ap. 202 - IAPC de Irajá,

SIMCA 61 — Com rádio, tala lar-
ga, novo de tudo. Vendo na Rua
¦^o^Era,j406_j^Abol|ção.

SIMCA TUFÃO 1964"-
Em bom estado, à vista
ou financiado. Telefone
48-4787.
SIMCA JANGADA 1963 - Em be-
líssimo estado, linda côr, vende,
troca ou financia-se. Rua Dr. Sa
tamini, 156.
SIMCA — Compro sem aborrece
lo. Vejo no horário de su* pre
ferência • pago hoje «m dinhei*
ro. - Tel. 38-3891.

SIMCA CHAMBORD Emi-
sul 1967 —Temos várias
cores para pronta entre
ga.' À visla ou financia-
do. Tel. 48-4787.
SIMCA — Compro pagamento
vista 1964 ou 1963 tel. 22-4229
ou 32-5397 (comprando de parti
tular). .

SIMCA Esplanada 1967
— Temos várias cores p(
pronta entrega. À vista
ou financiado. — Telefo
ne 48-4787.
SIMCA 1964 - Em estado
pacávtl — Vend«-s« por motivo
de viagem só a particular, Rua
Vise. da Píraii n. 203, ap.
501,suem RODOLFO.
STUDEBAKER 51 6 cil. mec. óiT-
mo, 1 100 mil a vista, 550 mil
ent. resl. 10x80. Rua 24 de
Maio; 325.
SIMCA 63 — Equip., toda nova,
há poucas como esta. Troco VW
59 — Financio. Trav. Dr. Arau-
io, 201 - P. da Bandeira.
SINGER MORRIS 52 - Placa RJ.
Bom estado de conservação — R.
Miguel Fernandes, 755 — Tel.
29-0644 - Alberto.
SIMCA TUFÃO 64 - 42 000 km
autênticos,-único dono, pneus no-
vos, equipado, preço Cr $ 4 400 —
Ver sábado e domingo na Rua
Barata Ribeiro, 294, c] porteiro

2a.-feira 23-7171 ramal 955
Aron.
SIMCA TUFÃO. 64 - Conservação
impecável — mecânica a toda pro-
va, superequipado — Aceita-so
troca e facilita-se — Tcl. 25-8651

Rua Bento Lisboa, 116 - REDI
S. A.
SIMCA RALLYE TUFÃO 65 - Lin-
da côr — conservação impecável

poquíssimo rodado — equipa-
do — bom de mecânica — Acei-

se troca e facilita-se — Tel.:
25-8651. - REDI S|A.
SIMCA TUFÃO 66 - Lindo - Es
tado de 0 km — Nunca bateu -
equipado — Aceita-se troca e fa-
cilita-se - Tel.: 25-8651.
STANDARD VANGUARD 51, otl
mo estado, a vista ou fac. Me-
lhor oferta.. Rua Benlcio de
Abreu, 50.
STEREO- MUNTZ - Simonetli .Au-
tomoveis, entrou no mercado,
vendendo por 390 NCrS. Insta-
lado Rua Real Grandeza, 238 lo-

10-B - Botafogo.
SIMCA 64/65 - Particular ven-
de em bom estado, equipado à
vista, 4 380 mil. TeL: 46-0475.
SKODA 49, sujeito a qualquer
prova. Aceito troca. Fácil. rest.
R- S. Frco. Xavier 628.
S1MCA_ 8, ótimo estado de con-
servação, 4 cilindros, econômi
co. R. Almirante Gavião, 81 -
Próximo à lareja dos Capuchi-
nhos, CrS 790 a vista.
SIMCA 1000 - Francesa 1965
4a. vil Alfândega. Bom preçovista — Araújo Lima 47.
STANDARD Vannuard 51, em óti-
mo estado' geral, máquina nova.
R. Sousa Barros 15. Eng. N6vo.
FpcTIIto_ e aceito troca.
SÍMCÃ CHAMBORD 10-61, rá-
dio, pneus bb novos, mecan.,
nova, linda, NCrS 2 300. —
Fácil. Rua Sen. Bernardo Mon-
leiro n. 35, Benfica. 34-3925..
TAXI - Vende-se Volks 64. -
Equipado. Olimo estado. A vis-
la NCrS 6 300,00. Tel. 27^9202.

STUDEBAKER 48. sujeito « qual- TÁXI VOlKSWAGEN - Compro,
qu'r crovi. Aceito Iroca. Fácil, pago á vi.fa. Av. Prado Júniorrest. R. S. Frco. Xavier 628. ,317 - .57.8705.

TAXI - DKW Vemag 1963, em
estado impecável, vendo, troco,
facilito, na Rua Haddock Lobo
n. 320-B.
TAXI AÉREO WILLYS 61 - Ul-
lima série, troco por Volks par-
ticular ou vendo. Rua João Cae-
tano, 14 — Mangue.
TAXI Volks - 63 — Ultima 

'série,

modelo 64. Particular vende re-
ccm permutado, não rodou praça.
Equipado radio capelinha, cinto
bigorrilha nova de tudo aceito
qualquer prova. Entrada 3 000
saldo 350 mensais ou combinar.
Tratar Rua Belfort Roxo 231, ap.
903 das 10 às 15 horas. '

TAXI - Chevrolet 1954 Bel-Air
com capas seda, padrinho, 4
pneus novos, máquina, pintura,
mecânica, 100% a vista 5 500.
Vendo ou troco p| taxi menor
valor, negocio só a vista. Tele
fone 30-0245. Rua Bariri, 236.
Olaria, diariamente até as 16
horas.
TAXI DKW - Vende-se, ent. 3
milhões, prest. a combinar ou
troca-se por imóveis na Guana-
bara. Ver Rua Montevidéu, n.°
1 _327 apt. 101. Penha._-
TAXI - VoIks_ 62, tudo cm óti-
mo estado, rádio, máquina re-
tificada, com garantia, só à vis-

VOLKSV/AGEN 62. Vendo. NCrí
3 300,00. Rua General Galvão, 28

Rio Comprido.
VOlKSWAGEN 61, equipado, em
estado de novo. Vendo urg. Ba-
rato ou troco, fac. R. Haddccl
lobo, 33. Tel. 34-6001.
VOlKSWAGEN 63, único dono,
pouco rodado, novo mesmo, ven-
do uiq., fac. parte. Av. Ennenhci-
ro Richard, 160, camiraria, até
17 horar..
VOLKSWAGEN 65, última série.
Vende-se. R. Teodoro dn Silva,
172, Pôsto Esso. í favor trazer
mecânico.

VOLKSV/AGEN 62, est. de novo,
mod. 63, fac. cl 2 500. Ac. tro-
ca. Av. Rema, 182, ap. 301. Tel
30-9032.
VOLKSWAGEN - Troco x Gordl
ní 63 ou 64 . A volta quero ã
vista. R. Senador Correia, 42/303,
à tarde, Sr. Edward.
VOLKSWAGEN 62 - 3.» série
— Ótimo eslado. 3 650 mil à
vista. R. Correia Dutra, 170. Das
14 òs 19 hs. Dentista.
VOLKSV/AGEN 61, 65 ê 66 equi-
pados, mec. a qualquer prova,
troco e facilito. Rua Conde de
Bonfim, 577-A — 58-3B22.
VOLKS 61, 3a. série, estado de
novo. Equip. particular, -facilita-
so ou troca-se. Desembargador
Izidro, 145, ap. 306.
VOLKSWAGEN 1961 - Supere-
quipado. Estado excelente. Ven-
do, troco, facilito. R. S. Fco.
Xavier, 398. Tel. 28-3776-
VOLKSWAGEN 1963 - Supc"rê-
quipado. Olimo eslado. Vendo,
Iroco, facililo. R. S. Fco. Xa
vier, 398. Tel. 28-3776.

VOLKSWAGEN 62 e 63 - ....
1 490 000 várias cores, novissi-
mos. Saldo a comb. Troco. R.
São Francisco Xavior, 342 — Ma-
racanã.

VOLkS 66, cereja, equipado c| ca-
pas de Vulkron, calhas de acríli-
co, peça-iadrão etc. Ver e tra-
tar na Rua Leopoldina Rego 474.
Olaria.

VOLKSWAGEN 66 - Vende-se
Rua Barão do Flamengo, 28, ap.
601 - Tel. 45-0549 - Adolpho.

VOLKSV/AGEN 64 - Vende-se,
ólimo estado, c/ rádio, capa do
napa. Preço a vista 4 600 - Tra-
Jar na Rua Cirne Maia, 31 -
Méier.
VOLKSWAGEN 67-0 km
46 HP - Vermelho. Faturado
quinta, ainda está no revendedor
- NOS 7 000, só à vista - Sr,
Paulo, 45-4223, das 14 ás 18h.

VOLKS 66 — Todo equipüdo es-
tado, zero km, vermelho, carro
todo novo, ver na Rua Pereira
de ^Sequeira, 56. Tijuca.
VOLKSVVAGEN 52 - Equip., es-
tado de novo à vista ou a pra-
zo — Vendo urg. R. Assará, 38
— Eng. Novo.
VOLKS 67 - Zero km, 46 HP,
várias cores. Pronta entrega. Av.
Atlântica, 193 í^A._
VOLKSWAGEN - 

"Compro-ríiií

mo precisando d» reparos. Pa*
go a dinheiro — Tel.: 29-1738
de dia. 34-0468 i noite.
VOLKSWAGEN 65 com 23 00Õ
km. vendo por ter recebido car*
ro 67. Tratar com Sr. Miguel
na Rua do Bispo 47. Garagem.

VENDO um carro de praça Che
vrolet, ano 52, completamente
novo. Rua Pereira Pinto n. 103

Tomás Coelho.

VOlKSWAGEN 1966 - Nov!..
mo, equipado, 12 mil km. NCrS
5 900 000 - Tralar na Rua Santa
Oura, 41, com o porteiro.
VOLKSWAGEN 65 - Estado de
novo, linda còr, equipado c/ rá-
dio, capas, sub-sres etc. Troco e
facilito — R. S. Francisco Xavier,
860.
VOlKSWAGEN 60 - Ótima me-
canica e lataria, cór de 64, equi-
pado. Facilito. R. S. Francisco
Xavier, 860.

VOLKSWAGEN 64 - Ótima me
canica e lataria equipado, carro
de troto. Troco e facilito — R,

Francisco Xavier, 860.
VOLKSWAGEN 64 - Vendo ba-
rato. Euclides de Faria, 231.
VENDO De Soto 47, particular,
Rua Gemes Braga 24-F, Andaraí,
Tel. 38-6831.
VOLKS ano 65 — Estado geral no*
vo. Particular. Vendo ou troco.
Pode trazer mecânico. Base 5 ml-
Ihões. Facilito tudo 100%. Pra.
ça Ayat'_ 1. .
VOlKSWA~GEN_ 6ò, pouco uso,
único dono, còr vinho, vende-se
somente à vista. Tratar tel.: ...
27-5922.
VOLKSWAGEN 63 - última série,
carro de professora e 1 só dona,
Treco e facilito parte. Rua Barão
de Mesquita, 174.
VOLKSWAGEN 66 - Equipados,
em estado de novos. Vendo. Tro-
co. Facilito. Rua Barão dt Mes-
quita, 174.
VOLKSV/AGEN 64 - Carro de mé
dico e único dono equipado. Uma
verdadeira jóia. Vendo. Troco.
Facilito. Rua Barão de Mesquital
174.

VOlKSWAGEN 1960 - Vinho.
Equipado. Otimo estado. Vendo,
troco, facilito. R. S. Fco. Xa-
vier, 398. Tel. 28-3776.
VEMAGUET 1957 - Molor 100%

Ent. 900. Av. .28 de Setem-
NCr$ 5 300,00. Ie], 52-3580; bro, 191-B. Alfaiate

Santos. Urgente
TAXI SIMCA 62 - Vendo, moti-
vo de viagem, hoie e amanhã.
Pôsto ligo — Estação de Jusceli-
no —- Nova Iguaçu.
TAXI VOLKSWAGEN 63 - Enxu-
to, passa-se parte da sociedade
1 500. Ver e combinar Rua Ge-
neral Caldwell, 193, Moacir.
TAXI Gordini 63 - Cr$ 2 400
de entrada, 16x200. Tratar ponto
de taxi Av. Guilherme Maxwell

Bonsucesso. "

TAXI Gordini — -. Vendo melhor
oferta. Saiu 1 mês reforma. Av.
Min. Edgard Romero, 665, ap. 201

CETEL 90-1171.
TAXI DKW 1964, 1001. Troco por
Volks. mesmo particular. Base do
DKW: 7 300,00. Rua A, bfoco 11,
ap. 304; IAPI Pilares - Mauro.
TAXI Volkswagen, Capelinha
pronto para trabalhar. Vendo só
ò vista, NCrS 4 300,00 - Rua
Ipuera, 556 — Acari, Sr. Jares
Pacheco.
TAXI Volks 60 — Pneus, motor

bateria novos — NCr$ 4 300
só à vista — Marquês de Abran-
tes, 95/501 — Sábado a partir
13h e domingo dia todo.
TAXI CHEVROLET 46 - Radio,
pneus novos, impecável de tudo
— Facilito, na Rua Maria Ama-
lia, 382 - Tel. 58-9887 - Sr
Leite
TAXI PLYMOUTH 1952 - Vendo
Rua_SilvcÍ£a_Maj;tins!_139, Esmael.
TÁXI Chevrolet 50, mecânico, em
bom estado, vendo pela irelhor
oferta. Rua Borda do Mato n.°
89, c| 6, Grajaú. Tel.: 38-3900.
TAXI DAUPHINE 61 - Vendo com
motor novo,' OK, capelinha, rá-
dio 100% em tudo, êste carro es-
tá parado há 2 anos. Rua Torres
Homem, 1 135, ap. 101 - Vila
Isabel.
TAXI — Compro carro emplaca-
do na praça, qualquer marca,
americano.. Favor telefonar para
29-9546, Sr. Brumário.

VOLKSWAGEN 54 - Todo Iransf.
p| 65 — Reformado totalmente.
Está com 2 400 Kms. Motor, sus-
pensão, carroceria, pintura, ban-
cos, estofamento, tapetes, tudo
novo. Equipamentos de alto luxo.
Nunca bateu. Carro pára uso de
particular exigente. NCrS 3 200,00
ou fac. ci NCrS 2 000,00 de en.
trada. Ver na Rua Felipe Cama-
rão, 138 — Maracanã.

VOlKSWAGEN 67 TIGRE - 0 km.
a faturar. Prcnla entrega. Tôdas
as cores, concessionário Rio. Tro-
co e facilito. Rua Barão de Mes*
quita, 174.
VEMAGUET - 0 km, côr bor-
deaux, vendo, troco • financio.
45-0707 - 22-5302 - 52-8465.
VOLKSWAGEN 67, zero km, ver-
melho, entrego hoje, vendo a
vista ou troco. Ver Rua do Ma-
toso, 202. Tel.: 54-1316.

VOLKSWAGEN 1966 - Mod. 67,
na garantia. 5 000 Ks. Revisão t
fazer, superequipado. Tel
48-8875.
VOLKS 55, 60, 61, 62, 63, 64
e 65. Impecável estado geral.
Vend.*, troce., financio. Pai-m

Pamplona, 700. Jacaré. — Tel.
49-7852.
VOLKSWAGEN 1964 - Vermelho,
vinho, superequipado. Conserva-
díssimo. Tel. 48-8875.
VOLKSWAGEN 64 - Equipado,
único Hjno. Vendo urgente, mo-
lhor oferta, facilito metade. R
Raul Pompéia, 180 ap. 601 -
Copacabana.
VW 61 sincronizado. Excelente
estado de motor e apresentação.
Tudo 100%. Entrada 1950 mais
12x230 ou 1 800 ent. mais 14x
210. Hoje 45-3871 das 9 às 14.
Domingo 25-2350, das 14 às 18
horas.
VOlKSWAGEN - Stereo Muntz -
Simonetti Automóveis entrou no
mercado, vendendo por 390 NCrS.
Instalado Real Grandeza, 238 lo-
ja_10-B_- Botafogo.
VOLKSWAGEN 1963, superequi-
pado, estado espetacular, carro
para jovem. Tel.: 48-8875.
VAUXHALL 53, sujeito a qual
quer prova. Aceilo Iroca. Fácil
rest. R. 5- Frco. Xavier 628.
VOLKSWAGEN 66 - 5ÕÕ0"~km
rodados, ainda na garantia. Se-
nador Vergueiro, 123;

TAXI - Ford 49
para trabalhar

VOLKS 67 - 46 HP, 0 km, em-
placado, cl dois acessórios, ven
do na loja. Tratar Rua Eng. Pi

nho' Magalhães, 45, Vila da Pe-
51, pronto nha — Tel.: 91-2304.

8 760. Pôsto Eds=AnV.' 
Subu'ba"a* 

yo^KS 
62. 3a. série, mod.^

j-rrr, rj-j; —— .1 Em olimo esfado, troco ou fin.IAX1 - Volks 62, equipado, es-IAraújo Lima, 47
tado excepcional, financio — Araú 

~~

jo Lima, 47 — Andarai.
TAXI — Aero 43, com rádio, ca*
pas e ótimo estado. Tratar na
Av. Suburbana, no ponto de táxi.
Rua Silva Rosa, telefone 30-1312,
co m_GJJIbçrt o.
TAXI DÁUPHrNÉ-63_^~OÍi"mí^s"
tado, pronto ¦ p/ rodar. Troco e
facilito — Rua Cardoso de Mo-
rais, 436 - Ramos.
TAXIS ¦— Compro carro . praça
qualquer est., marcas ou ano. -
Compro e vendo taximetrõ e pia-cas. Rua Taborari, 845-E. B. Pina
TATRA — Carro europeu, ótimo
estado. Vendo 2, 50 e 52. Rá-
dio etc. Aceito oferta. — Rua
Teodoro da Silva, 897. Vidal.
TÁXI Gordini 62 — Vende-se à
vista. Rua Marquês Canário, 24,
ao lado do Campo do Flamengo.
TAXI Volkswagen 62, ótimo es-
tado, capa de napa. Ver Rua
Mendes Tavares, 91, ap. 302 -
Vila Isabel.
TAXI-DKW 1963, última
(novo) máquina na garantia, ...
cilita-se. Tratar sábado até ás 12
horas na Rua Bitencourt n. 173.

serio
fa-

VOLKSV/AGEN 1964, modelo
1965, em estado novo. Pouco
uso, único dono. Vendo ou tro-
co menor valor. Rua Barão Mes-
quita, 129.
VOLKS. 63, equipado p| 06, ra-
dio, capaj, tranca, cromados e
mecânica 100%. Raul Barroso, 31
- Lins.
VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62,
63, 64 e 65, todos 100% de ma-
quina e lataria. Perfeito estado
de conservação. Pequena enlrada
e o saldo a longo prazo. Auto-
Prazo, R. Conde de Bonfim, 645-B
- Tels. 38-1135 e 38-2291.
VOLKS. 66, côr pérola, bem
equipado, pouco uso,, única cio-
ra, motivo de viagem, Av. Rui
Barbosa, 300, ap. 1 302.
VOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63,
64 e 65 — lindos carros, entra-
das desde CrS 1 500 e o saldo
cm 10, 15, 20, 25 e 30 meses.
Av. Almirante Barroso n. 91-A.
Tel. 42-6138.
VOLKS. 64, rad., pneus, maq. T.
100%, unico dono, 4 480 mil. R.
Taborari, 610, fundos - Brát de
Pina — teo. ou fácil, parle.

c";° cavl°iroda fctí 
°' 
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VOLKSWAGEN 62, _ único dono,
equipado, super novo, pouqufs-
simo rodado. Vendo cj parte fa-
ctlitada ou b vista. Rua do Ma-
toso, 202. Tel. 54-1316.

VOLKSWAGEN 63 - Vendei
somente à vista — Ver R. Gal.
Espirito Sio. Cardoso, 177, cl 1
ap. 1.
VEMAGUET - Vendo à vista poi
NCrS 2 800,00, com rádio e mo-
tor novo - Rua 7 de Maio, 16,
térreo, esquina com Marques Ca
xias, em Nileroi — Tel. 2-1353,
VOLKSVVAGEN - Ventlo 64, úí
tima série, azul, excepcional, m
equipado. Hoje. Av. Rodrigo
Otávio, 226, Jóquei. 42-6658

Paulo, 2.a-feira.

VENDE-SE - Uma camioneta
DODGE 38 carroçaria de madei-
ra, funcionando bem Cr$ 700 000
— Tratar a Rua Joaquim Nabu-
co, 376 - Praça da Bandeira
Coelho da Rocha.
VOLKS 61 - 3.a série, l.a sin-
cronizada, ótimo estado, equipa-
do. R. Almirante Gavião, 81 ap.
1, próximo à Igreja dos Capu-
chinhos, até às 13 horas BASE:
3_39a  
VOLKSWAGEN 1965 - Vende
se todo original. Rua Itaú, 260
Penha.
VENDO TAXI VOIKS 1962 - A
vista ou financiado. Tratar na
Rua Sorocaba, 436 — Bota fogo

VOIKS 62 - Azul ólimo estado
equipado, calotas especiais, i
Wsta NCrJ 3 700. - Prado Jú
nior, 165 com porteiro dias úteis,
domingo após 12 horas.
VOLKSWAGEN 66 - Vendo,""cti-
mo, c/ radio etc, branco, à vis-
tã. TeU; 54-1242. _
VENDO Volks. 64, equipado -
4 500. Av. Princesa Isabel, 300,
ap. 308. Tel.: 56-1220.
VOlKSWAGEN: 60, 62, 63, 64
65, 66 e 67, com 46 H. P. -
Todos equipados, em ólimo es
Conde de Bonfim, 569.
VOLKSWAGEN 65 - Pcuco 

"uso

— Único dono. Equipado, na
Rua__Barão de Mesquita, 174-A.
VOLKSWAGEN 61 - Excelente
estado, equipado. Grená — Rua
Barão de Mesquita, 174-A.
VÕLKS 62 f- Ultima.' série" motor
137 524, iiut pastel, abre ja-
nelinha - 3 750 000 à vista. Cer-
quejra JJaltro, 82. Edgard.
VÕLKS 66 •-" Pérola 65"- Ven".
de-se. Estado zero. Av. Copac.
1236__Portaria_-_6 000 e.5 300.
VENDE-SE. um 

"Dauphine "'60-

Estado de novo. Rua Maria José
683_-_Casa_4. __
VOLKS 65 -""Otimo estadoTvãr
com porteiro José. Rua Aires
Saldanha 92 e _1ratar_ 56-1597.
VENDE-SE um Chevrolet 1951
particular. Rua Pinheiro Guima-
rães, 55 — Botafogo. Cicero.

VEMAGUET 64 - Equip.
nova. Entrada 2 000 000
-R. S. Fco. Xavier, 189.

VOLKSWAGEN 1966 e 65, ambos
em estado de novos, vende, tro-
ca-se ou financia-se. Rua Dr. Sa
tamini, 156.
VOLKSWAGEN 1967 - OK, mo-
delo 1300, diversas cores, pronta
entrega, conce:sionário do Rio,
Dr. Satamini, 156.
VÕLKSWAGEN 1967 - 0 k
46 H.P., 2a. sérleè, modelo
1 300, vermelho, forração preta,
concessionário Rio. Tôdas as ga
rantias de fábrica. Vendo ou
troco menor valor. Barão de
Mesquita, 129. 
VOLKSWAGEN 1962, 1965, 1966
vários, excelentes, superequipa-
dos, troco ou facilito até 20 me-
ses. R. Conde de Bonfim 66-A
- 34-990V.
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. Al-
vinho.
VENDO meu Aero Willys 64, to-
do equipado, estado de novo,
25 000 kms rodados, por NCrS
5 500,00. Tel. 57-9604.
VENDO Gordini 65, todo equi
pado, novíssimo, tl 000 km ro-
dados. Por NCrS 3 600,00 - Tel.
57-9604.
VENDE-SE — Dodge, mecânica
mod. 52. Rua Paula Freitas 90
ap. 203. 
VOÍKSWAGÉN 52 - NCrS ....
2 200,00 - Alemão, pneus no-

. Tel. 32-7614, Sr. Garcia.
VENDO Peuccot 203, psrfeilo
estado. Ocnsião: NCrS 1 500. Te-
efone 3-*-O2C0,

VENDE-SE - Kombi 63 última sí-
re camó nova. Rádio capas etc.
4 500 à vista tel.: 38-0394 - Joa-
quiiii.
V"ÕLKS~62"^T3 800 pérolaScl.rá-
dio, pneus novos. Rua Marques,
3 — Botafogo.

VOLKSV/AGEN 65 azul, tudo no"
vo 4 850. Pres. Vargas, 2007 -
1 507. Tel. 23-4630. Sr. Bas
tos.  .

VOLKSWAGEN 64 cerãnTica 
~tõp.

equip. mecânica a qualquer pro*
va a vista troco e fac. c| 2 250
ent. t. 18 rh. R. 24 de Maio,3J6._48-2701.
VOlKSWAGEN 62 excelenle~isT.
equip. a qualquer prova a vis*
ta troco e fac. c| 1 800 ent. s.
18 m. R. 24 Maio 316. Tele-
fone_48-270l. __j
VOlKSWAGEN. 66. verd. amazo".
nas pouco uso equip. c vista
troco e fac. cl 2 500 ent. s.
18 m. R. 24 Maio 316. Tele.
fone 48-2701. _
VOlKSWAGEN 62_ excelente est.
equip. a qualquer prova a vista
troco e fac. c| 1 800 ent.
18 m. R. 24 Maio 316. Telefo-
ne 48-2701.

u/.o, radio Motorola, cór areia,
14 000 km. Rua Licinio Cardoso,I

9/101, Castilho.
Preco CrS 6 100.

S. F. Xavier,

VOLKSWAGEN 61 - últ. série,
único deno, calado excepcic-
nal. Enlr. de Cr$ I 700, rert.
à longo prano. R. S. Francisco
Xavier, 30-A.

UBMn--e-r 
-- , .—,- : VOLKSWAGEN 65 - Azul atlín-

,1 o LCamin '10 lnl<™ational!tico, superequipado, . vendo emano 19-12, bom eslado. Ver t: tra- ótimo estado, na Rua São Fran
w, Av- DsmocratiC3s, 252, Pôstolcisco Xavier, 171. Tel. 28-6032
VjJa_Turismo. _ Casa de aves.

O G EN Cl A
EE AUTOMÓVEIS ffjgg

FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE
VENDA PARA CADA CLIENTE

!níf 
~ 'TAMARAT'<'. equipado excepcional estado

966 - AERO WIUYS, equipado, impecável
1965 ~ AERO WILLYS, ólimo eslado.
1965 - GORDINI II, equipado.
1964 - AERO WILLYS, estado evcepcional
1964 - GORDINI, ólimo eslado
1963 - AERO WIUYS, eouipado
1961 - AERO WILLYS, ólimo estado
1960 - VALIANf, 100% de mecânica
1959 - CHEVROLET, o mais novo da GB

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS M.° 774/776

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316 (P

VAUXHALL 49 - Vende-se em VOLKSWAGEN 61 - Vendo su
c-iimo estado, 850 mil. Av. Prado; perequipado, estado de 0 km.
Júnior, 238,
Joaquim,

X. 8, Sr,

VOLKS 63 - De pirticular, im-
pecável estado, todo equipado.
Rua_FreÍ Ca neca, 305.
VOlKSWAGEN - Vende-te per-leito ^ crtado, equipado, ano 59.
Vor a R. Marquês de Abrantes,
ICO - Carlos.

finíssimo trato — Financio
Impcssível ler Igual, na Run Du
quesa de Bragança, 85 — Valdir
VOlKSWAGEN 1964 - úlliir.i
série, verde amazonas, supere
quipado, vendo ou Iroco por
um mais antiqo .Tel. 58-06*10,
na Av. 28 de Setembro, 413,
fundos.

VENDE-SE um carro DKW 56, ti-
po Jardínelra, barali.simo. Tratar
na Rua Monsenhor Castelo Bran-
Co n.°[2 — Jardim América» j
VOLKS 65 - ú:tini_~sé7rerrrd""iVPLKSWAGEN 60 - Estado dc
pneus, mecânica ludo 1C0%. NCr$in.ovc' . equip_ado. Rua Barão de

VOlKSWAGEN 62 - Capas dc
Ccurvim, radio, pl novos, venda
urg. ou troco, fac. Rua Had
dock Lobo, 33 - Tei. 34-6001.

4 800. Rua Alquindar, 31/101
Brás de Pina, 1co. pj americ. ou
nac.
VOLVO 50 - Rád., pint., pneus,
estof., tudo novo, 2 000. Rua Ta-
borari, 610, fundos — Brás de
Pina, teo. ou fácil, parte.
VOLKS 64 — Superequipado, bom
estado. Rua São Luís Gonzaga,
163 - 28-5497, Nicolau.
VOLKSVVAGEN 60, novíssimo. O
mais ccmervzdo da GB, equipa-
do. Nun:a baleu. Rua da Pedrei-

161/303 - Cascadura.
VOLKS 61, sincronizado c/ ra-
dio, preco 3 200. Ver e tratar
na Av. Mem d; Sá, 77, sobrado.
VOlKSWAGEN importado, proe,
diplomático*. 1 964, seminovo,
motor igual Tigre. R. Bambina,
42, garagem.
VENDE-SE Opel Olympia 52, pe-
Ia melhor oferta. Rua Assunção,
13-C, . Botafogo. Tel. 26-5196.
VOLKS 63, vendo todo equipa-
do, azul claro, por Cr$ -4 400 COO

vista. Ver na Rua Marquês de
Abrantes, 11S;501. Tel. 45-4810.
Carlos Aupusfo
VOLKS 63, vendo tcdo equipa-
do, azul claro, por CrS 4 400 000
à vista. Ver na Rua Marques de
Abrantes, 118/501. Tel. 45-4810,
Carlos Auçu-sto.

Mesquita, J74-A _
VAUX.HAU 1953 - 4 porta:,
ótimo estado. Lataria, forrac.io,
tudo 100%. Rua Uruquai, 2411
-Tcl. 38-5128 - Facilito -
Hoje e dominqo.
VGLKS 61, primeira sincroniza-
da, mecânica nov.i. Unia jóia. —
Aceito troca Gordini. Facilito
saldo. Av. Suburbana, 9 942.
VÒLKS 60, novo de tudo. Aceito
troca Gordini ou Dauphine. Fa-
cilito saido. — Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura

irencia
1964 Impala Sport Coupé, 2 portas, 8 hidra. Dir. Hiclrául.

Ar condicionado, Rádio CD 226.
1964 Volvo P S 44 - 4 Cil. 2 portas CD 249.
1964 Impala Camioneta, 8 moe. 3 bancos, Dir. Hidrául. Ar

Condicionado, Rádio — Placa 73192.
1964 Chovy 11 — 6 hidra. CD 212.
1957 Ford Sedan — 8 mec. Rádio - Preço mínimo Cri

6 000 000 - Aceita oferta.
1964 Impala Sodan 6 mec. Rádio — Ar condicionado —

Freio a Ar. — Placa 154306.
As proposta deverão ser enviadas com um cheque no va-

Ior de MCr$ 500,00 e entregues até 15h30m do dia 14 do
corrente. Maiores informações com Sr. Goodman. Telefont
52-8055 - R. 458.

<l\

VENDE-SE OPEL Olimpia, ano
1954 — Ver Rua Basílio de Brilo
n. I.
WARTBURG 64 - Lindo, equipado
— Aceita-se troca e facilita-se. —
Tel.: 25-8651 — R. Bento Lisboa,
116.

n.Dus íuxo psra
turismo

Vende-se poltronas reclináveis, sendo 3
2 mesas, rádio, toilete, geladeira etc.
Ver de segunda-feira em diante na Rua Eu-

clides da Cunha, 140 — São Cristóvão.

VOLKS 1965 - Câr pérola - su-
perequipado — pouco rodada —
revisado — Aceita-se troca e fa-
cilita-se - Tel.i 25-8651 - Rua
Dento Lisboa, 116.

VOLKSWAGEN 63, ótimo estado
de conservação, tcdo equipado.
Troco e facilito. Barão de Mes
quila, 218. 38-3545.
VOLKSWAGEN 64, cõr vinho,
tranca e capas de napa. Base;
4 350 mil. Ac. Iroca. 48-2583.
VOLKSWAGEN 65, cõr vinho,
equipado, rádio, capas e laterais
de napa. Base 4 750 mil. Rua
Gonzaga ¦ Bastos n. 20, depois
das 8 horas. Aceito troca carro
menor valor.
VOLKS 65, 25 000 km. Rádio
Ali transistor, capas Vulckron e
outros equipamentos. — Melhor
oferta. Facilito parle. Telefone
34-2483.
VOLKS 63, aruí pastel, supere
quipado, excelente estado. À
vista 3 800. Av. Heitor Beltrão

57 - 301. Tel. 48-7183, de-
pois das 15 horas. ,
VOLKS. - Vende-se 1962, 2a sé"
rie, tcdo equipado. Av. Copaca-
bana 1 292-502. Tel. 47-7681.
VOLKS 62 - Equipado, rádio,
napa, tranca, 

' 
mecânicft 100% -

Troco, facilito. R. 24 de Maio,
254 - 48-0987.
VOIKS 65 - 64 ¦ 62 - Todos
r «vi sr dos, equipados, lindas cô-
ras, troco por carro amtricano,
facilito até lt meses. R. 24 de
Maio, 2S4 - 48.09(7.
VOLKS 64 - Mecânica 100%
Equipado, rádio, napa, pneus no-
vos, «roce, facilito. Rua 24 de
Maio, 354 - 48-0987.

VOIKS 65 - Vinho, equipado,
ridio, napa, mecânica 100% —
Trote, facilito. R. 24 d* Maio,
?54'___- 48-0987.

VOLKSWAGEN 57 lindo, excelen-
te, 1300. Troco. R. 24 de Maio
19 fundos. TeN_28-75J2.
VOlKSWAGEN' 64, lindo, super"
equipado, estado de novo. Fac.
c| 2 200. Troco. R. 24 de Maio,
19 fundos. Tel. 28-7512.
VOLKSWAGEN 66167 modelo 67
equipado, na garantia, cor ver-
de, ac. troca carro menor valor,
48-2583.
VOLKSWAGEN 66 3.» serie,
nho, radio, c. courvin, pouco
rodado, est. 0 km. Av. Copaca-
bana, 395 apt. 1201.
VOLKSWAGEN 64 vendo azul
atlântico com capas, radio e out.
equipamentos. Rua República do
Peru 250-502. Copacabana.
VEMAGUETE 1962 - Vendo ou
troco por Volks., dou ou rece-
bo diferença. Ver Rua Visconde
de Ouro Preto, 55, ep. 404.

VENDO Renault, 4 portas, 1952,' cilindros, nerjócio CrS -400. R.
Warcim.
Josi

Madureira, Sr.

VOLKSWAGEN 62 - Equipado, 5
pneus novos. 3 600 à vista. Rua
Conde Agrolongo I 112 — Vil-
ter.
VOLKSWAGEN - Ano 64. Ven-
rJe-se ou troca-se por Aero Wil
lys ou Kombi. Humaitá 2-43 ap.
501 - 26-1097.
VENDO - Odsmobile 54 - Se-
dan em estado de novo, 2 cô-
res. Tratar R. Conde Bonfim
904 1-3 D. Com Juarez ou Ma-
nuel.
VÕLksWAGEN 66 côT Serõía
capas de napa preta. Nâo lem
rádio. Particular vende em óti-
mo estado. Traqa mecânico para
exame. Tel.: 38-5292. Preço 6
milhões à visla.
VOLKSWAGEN 65 c6r pérola ca-
pas de napa preta, não tem
dio, particular, vende em perfeito
estado, traga mecânico para exa-
me. Tel.: 58-8947. Preco 5 mi-

I Ihões à vista.

jVENDÊ-SE - FÕrcT~'93"6 em bom
estado. Tel.: 58-6970, das 9
12. R. Barão São Francisco 28
cass 12.TÁXIS DKV/ óô e 67, vendo à|VOLKSWAGEN 66 - 0 <s -¦»¦-;.-.

o.',',3 B 
ÍÍna7í.Bd0- A"1,° Vofa 9«ni. B O» km, r,dfo, cac£

nVLntl % r' Amt,° parí P*1; "ancas, calhas, etc. a vista 5 900
70/201 Baependi 

n.°j- João lira. 161-402. leblon.

fÃTnÚTiTr- i"í  VENDA uu tarro s.m aborreci".I VOlKSWAGEN 63 - Cl rádio,
Ari .A j - "' v,tn,do- Hmehtél. V.,0 no heririe de su.itranca dir., totalmente equi.ado
«.-,lS-?*dA "au" 'Çdxlo- Rua|preftrincli . pago hoie em dl- Est. Bandeirantes 294 c I. 4Bimbini, 65 - Botifoso. nhtire. - Til. 38-3691, '- Taquara.

VENDO - Um Ford 1939 no eS:
tado. Rus -Magalhães Couto 250
- Casa 12.

VCLKS de praça cu particulares.
Aceito em troca de mercearia e
quitanda em Botafogo, ou ven-
do por não ser do ramo. Tratar
Rua Paulo Barreto, 10-B.
VW, 63, otimo estado, vende-se
pela melhor oferta. Rua Viscon-
de de Silva, T08. Garagem.
VOLKSWAGEN 65 gelo 

"equipado

NCrS 4 750 e um 1964 verme-
lho, vinho todo equipado, NCrS
4 470. Rua João Caetano, 203
c. 11. Tel. 43-9324.

VOLKSWAGEN 66, lindo, supereq.
pouco rodado. Fac. c. 3 200. Sal-
do até 18 meses. Troco. R. 24
de Maio, 19, fundos. Tel.: ..
28-7512.
VOLKSWAGEN 60, excelente. Fac
c. 1 500. Troco. R. 24 pe Maio,
19, fundos. Tel-: 28 7512.
VOLKSWAGEN 62, exceümí
equipado. Fac. c. 2 000, saldo
até 18 maies. Troco. R. 24 de
Maio, 19, fundos. Tel.: 28-7512.
VOLKSWAGEN 65, lindo, supereq.
estado de novo. Fac. c. 2 300.
Troco, R. 24 cle Maio, 19, fun-
dos. Tel.: 2B-7512.

VENDE-SE um JK ano 1966 -
14 000 km rodados. Ver na Av.
Ministro Edgar Romero, 820 -
P. Atlantic - Preço 12 000 000.
VOLKSWAGEM 1966 - Pé-de-BÕÍ

Novinho em folha c/ 2 500
l:m NCrS 5 000 - Rua Angelina,
49 - Encantado - Te!.: 49-7715.

tO:
ei-

VOLKSV/AGEN 65 - Vendo, mu
to bom. Av. N. S. Penha, 68-C- Penha.

VOLKSWAGEN 62 c| radio em
belo estado 3 -400 a vista. Rua
Marechal Jcfre 86-101. Grajaú.
Favcr não telefonar.
VOLKSWAGEM 66 ólimo estado
geral pcuco rodado a toda pre*
va. Vendo ou troco Av. Subur
bana 10 087. Pôsto Texaco.

VOLKSWAGEN 66 - Vende-se
superequipado, cereja, unico do-
nc. Nunca bateu, em perfeito es-
tado. Estuda-se treca com 62/63,
mas só de particular para parti-
cular. Rua Adolfo Bercamini, 334
- Ap. 201-F - Tel. 4_9-4007.

VOLKSWAGEN - A_ôsto 66 -
13 £00 km à vista — Ver com o
proprietário na Rua Conrelheiro
Zenha. 44 - Tel. 48-1447.
VOLKSWAGEN 62 - NCrS 3 630
- Sen. Furtado, 133-A, c/ 16 -
Maracanã.

VOLKSWAGEN 64-60 c| capa,
pneus novos, mecânica a toda
prova, a virta ou facilito, peque*
na parte. Av. Suburbana, 9021.
VOLKSWAGEN 60 troco ou faci
lito c| I 500 000 de entrada. Veí
e tratar Av. Suburbana n.° 9991
— Cascadura.
VOLKSWAGEN 65 troco ou faci
lito. Ver e tratar Av. Suburbana
n.o 9991 A e B. Cascadura.
VOLKSWAGEM 64 segunda serie,
superequipado até reds KG Bcur
preço a vista. Rua Carnaru, 600,
Grajaú. 
VOÍKST9 - ótimo estado, eqüí-
pado, 1 500 entrada, rest. 12 me-
s*s. R. Mons. Amorim, 47 — E.
Novo.

VOLKS 61 - Rádio, per
feito. Cr$ 2 950. - Rua
Dionisio, 154, Penha.
VOLKSWAGEN 66 troco ou facili-
to c( ver e tratar Av. Subur-
bana n.° 9991. A e B. Casca-
dura.
VOLKSV/AGEN 62 - Troco ou fa
cilito c| 2 000 000. Ver e tra,
tar. Av. Suburbana n.° 9991 A e
B. Cascadura.
VOIKS 63, pérola, ótimo estado,
CrS 4 150 000. Somente à vista.
Rua Botucalu n.° 123, Wilson -
Grajaú.
VOLKS 62 — ótimo estado, equi-
pado, 1 800 enlrada e rest. 12 ou
15 meies.tRua Mons. Amorim, 47
— Eng._Nôvo.
VÒLKS 64 - Cinza prata, tõdõ
equipado, radio, capas etc, óti-
mo estado de conservação. — Rua
Professor Valadares, 238, Graiaú.
Tel.: 38-1222;
VENDO camioneta' Chevrolet" 51

Rua Conde Bonfim, 36.

VOlKSWAGEN 61, 2.a sérieTón".
mo estado, vendo, motivo de
viagem. R. Uranos, n. 1 180.
VENDE-S"e Chevrolet 52, praça",
perfeito estado. Rua S. Clemen-
i?L.I'...73' tel- 36-3133, Botafogo.
VOLKSWAGEN 63, 64, 65, 66, to-
dos equipados, conservadíssimos,
de uso particular, vendo è vis-
ta ou facilitado. Preço de ocasião.
Rua do Russel, 32, Lgo. da Gló-
ria.
VOLKSWAGEN 66, pouquíssimo
uso, equipado, único dono, «ó à
vista. Rua Joaquim Silva, n. 69,
VOLKS 65 e 66 - Vendo, equi
pados, com garantia, supernovos,
troco e facilito — Rua do Ria-
chuelo, 388.
VOLKS 63 ótimo estado, preço
bom. R» Maria Amália, 382
58-9887, Sr. Júlio.
VOLKS 60 — Mecânica excelente
sincronizado, facililo. fl. Maria
Amália, 382 - 58-9887 - Sr. Ter-

VOIKS 59 equipado, aspecto de
64, facilito. R. Maria Amália, 382

Sr. Valente.
VOLKS 1962 - Azul, equipado",
a vista NCrS 3 500,00. Ver e tra-
lar com Sr. Antônio, Rua Volun-
tários da Pálria, 88, ap. 203.
WARTBURG 64 (DKW alemão), óti-
mo estado, financio ou troco car-
ro estrangeiro ou nacional — Araú-
jo^Lima, 47.
VOÍKS 63Tãzul pastel, estado-to",
ra do comum, muito equipado,
financio — Araúio Lima, 47.

VOLKSWAGEN 60 carro de fino
trato, muito novo. Equipado. Fi-
nanciamos. Av. Augusto Seve-
fo..292-A. Tel. 52-8484.
VOLKSWAGEN 65 - R"ádio teclas
trans., capas e laterais vulcron
luxo, etc, ótimo est. 18 mil km.
financ a combinar. Aceito sj
VW mais antigo como ent. —
Duquesa de Bragança, 85 ap. 309
- Tel. 38-2922.
VOLKSWAGEN 64 - Azul, equi-
pado, ótimo estado. Motor 100%
CrS 4 650 - 47-8009.
VENDO - Chevrolet Belair 1954
mecânico, quatro portas, base
NCrS 4 000,00. Rua Teixeira de
Melo, 53, garagem Centro Co-
mercial — A partir dat 14 horas.
VENDE-SE - Dauphine 63 

"em

perfeito estado. Ver na Rua C,
Bloco 125 ap. 104 - IAPC -
Cachambi.
VENDE-SE - Karmann-Ghia 1965,
equipado, rádio Blaüpunkt 19 000
km. Ver e tratar. Rua Tereza
Guimarães, 137 — Botafogo.
VOLKSV/AGEN 67 - 1 300 0 km
— Verde caribe. Vende-se e en-
trega-se na hora. Tel. 38-6371
ou 38-6900.
VOLKS 61 — Sincronir., com rá-
dio, capai, calotas, 2 alto-falan-
tes, ólimo est. geral. NCrS 3 35Ç.
Preço único à vista. Suburbana,
10 033 - Cuciduri.

VOLKSV/AGEN 64 - Sedan -
bom estado - NCrS 4 650,00 -
Rua Maxwell, 235, ver ho|e até
às ÍS horas.
VÕLKS 66"- Mod" 

"67 
- Perl^

equipado, na garantia — Júlio do
Carmo, 244 — Sr. Manuel.

VÕLKSWAGEN 64, azüí7"~7íditf
trans., capai, bag.gito, potainas,
pntus novos extras, 400 contos.
Base 4 400 R. Si Ferreira, 228
•p. 705.

VOLKSVVAGEN 63 - Unico dono
- Vendo ã vista 4 200 000, so-
mente sábado. Rua Maxwell, 36.
VOLKSWAGEN 1967 - Vendo
zero quilômetro para ser ímpia-
cado ou troco por outro de 1965
recebendo a diferença — Run Con-
selheiro Zenha, 72 — Tel. ...
23-2373.
VOLVO 52 - Bom estado; NCrS
1 800 ,i visla i/ oferla - Ver e
tratar hoje na Av. Eng. Richard,
260, ap. 612 - Graiaú.

VOLKSWAGEN 1965 - Vende-se
um teto loíar c/ rádio — Ver na
P.ua Cuba, 512 - Tel. 30-0671.
VENDO Dauphine 1961 - CrS
1 300 - Rua Aracola, 152 - Brás
de Pina.
VOLKSWAGEN 63 - Vendo CrS
3 900 à vista - Redentor, 271 -
27-3794 ¦'¦- Dr.JVerliier. _
VOlKSWAGEN 1960 - Em 6t"i-
mo estado, máquina retificada
equipado, vendo, troco e facili-
to, na Rua Haddock Lobo 320
VOLKSWAGEN 

'"1962 
e 1963,

ambos em perfeita estado, equi-
pado3, vendo, troco e facilito,
na_Rua Haddock lobo_320-B.
VOlKSWAGEN" 1967""- O km",
côr verde claro, temos pronta
entrega, troca e facilito, na Rua
Haddock Lobo, 320-B.

Chevrolet
Embaixada

Vende-se, mecânico, ano
1963, ótimo estado, com rá-
dio transistor. Documentos de
embaixada em ordem. Preço
NCr$ 11 900,00. Ver c| o por-
teiro à Rua Xavier da Silveira,
53 — Copacabana.

DKW-Eelcar
DE

táxi
Tenho 63, 64, 65. Vendo

urgente novos. Tcl. 26-2031 —
Miguel.

Embaixada
Americana

VOlKSWAGEN 64 - Azul, ridio
trans,, capas, bagagito, polalnas,
pneus novos, adotas extras 400
contos. Base 4 400. R, Sá Ferreira!
228 ap. 705.
VENDE-SE um Morris 51, no es-
tado, com capa Itamarati, rádio,
NCrS 150,00 — Ver e Iratar no
sábado, na Rua Cardoso de Mo-
rais, 437 — Ramos.
VOLKSWAGEN 64 - Equipado,
novo. pouco rodado. Rua Gui-
lherme Velcso, 71, Jacarepaguá.
Tels.: CETEl 92-1164 e JPA 886
VOLVO - Vendo, troco e faci
lito. Base NCrS 1 SOO. Rua Itai-
ba, 137 — Cavalcante. Sebastião
A 2 minutos da R. Padre Nobrega
VENDE-SE um Volkswagen ano
1961, 3.a serie. Rua Domingos
Lopes, 221, Sr. Manuel,
VENDO Chevrolat com taxi Ca-
peiinha, CrS 1 400 COO. Rua An-
tenio Rego, 652, ap. 203.
VOLKSWAGEN 60 - Equipado',
Otimo de tudo. Base: 3 milhõe:

cruieiroi antiçjos. À' vista.
Rua A.aouva, 104, ap. 203 — Hi
gtenopolii'.; Procurar Otilio.
VOLKSWAGEN 60, novo, supere-
quipado, radio, capas e latarais
napa, maquina 1C0%. Va!e a ps*
na ver. 3 200 à vista. Mai'iin>,
Banco Brasil, Madureira — Tele.
fones 29-8717, 29-8768 e 90-2782

Hoje.

VpLKSWAGEN - 66 carro fino
gosto, equip. rád. c. nopa, nunca
ent. enchente. Ver à Rua Sta.
Luzia, 53 alé às 13 horas - Ma.
Í222Í;  VENDE-SE""-"GõTdinl, 1963, ulti-
VOLKS 1965, última série, poucojrna série — Azul noturno — Em
rodado, equipado, incl* radio, ro- perfeito eslado. Proprietário uni-
das do Tigre. A visla Cr;> j l;.0 co — Avenida Epitácio Pessoa,
mili! Estudo troca e peq. facili-|842, ap. 704.

r.í;.™U* 
Haddock lóbo' 7* -VOLKSWAGEN 1962 - Pouco

SÜÜBÍÜL- Irodado - NCrS 3 600 - Sá Fer-
VOLKS 1961 - Sincronizado, su-
perequipado, excelente aparência e
mecânica, a vista, negócio ur-
cente. Cr$ 3 250 mil. Estudo peq.
facilidade. Rua Haddock lobo, 74— Garagem.
VOLKSWAGEN 60, equip., ófimo.
Vende, troca e facilita. R. Con-
de de Bonfim, 426.
VOlKSWAGEN 1963 -44-69
• 66 — 0 km. Acuamos treca
— Financiamos saldo cm vinte
meies - Rua Haddoex lobo
347-8 - Tel. 48-1192.
VOLKSWAGEN 66 ou JK troca-
se por apartamento em constru-
Ção, em ponto de tijolo ccm 2
quartos, dependência de empre-
gada,. etc. na Av\ Nova Ior-
que, junto a Casa da Banha.
Tratar com o proprietário na Av.
Paris, 462. Bonsucesso.
VOLKSWAGEN 64 ultima serie,
único dono, equipado, pcuco ro-
dado, NCrS 4 500 i vista. Ver
Rui Comia. Cordeiro Farias, 51.
Sr- Cardoso. Tcl. 54-0318.
VOLKSWAGEN 65, bastante no-
vo e ppuco uso. Vendo NCr$
5 150,00. Rua Lino Teixeira 56.
Sr. Carlos.

reira, 161, ap.
bana.

702 Copaca

VOLKSWAGEN- 1966 - 10 OOO
km b, b. faixinha — Equipado
- NCrS 5 850 - Av. N. S. Fá-
tima, 64, ap. 403 — Sr. Arman
do.
VOLKSWAGEN 62 - 3a. i.ric -
Equip. o mats novo do Rio. Urg.
mot. transf. — Vendo ou troco
táxi — Praça das Nações, 346,
Bonsucesso.
VOlKSWAGEN 65 - Todo equi^
pado. Troco por 67 Tigre, paaan-
do a diferença à vista — Tsl.
27-7408.
VOLKSWAGEN 65 - C/ rádio,
tranca, capas napa, tapetes, calo-
tas de luxo, preço 5 milhões —
Tel. 47-2446.

VENDE-SE - Aceitam-se
porpostas para a venda pela
maior oferta dos seguintes
veículos no eslado: (1) 1963
Plymouth, St. Wàgon; (1)
1963 Plymouth, Sedan; (1)
1964 Plymouth, St. Wagon;
(1) 1964 Willys Jeep; (3) 1964
Chevrolet, St. Wagon • (2)
1964 Chavrolet, Sedan. Os
veículos .acima mencionados
podem ser vistos na Garagem
da EMBAIXADA AMERICANA.
Av. Presidente Wilson, 147,
das 9 às 16 horas, diariamen-
te, de segunda à sexta-feira.
As propostas que deverão ser
fechadas, serão aceitas «té às
14 horas do dia 17 cle mar-
ço de 1967, na sala 209, da
EMBAIXADA AMERICANA.

P.S. — As propostas para
a referida concorrência só se-
rão aceitas quando acompanha-
das de um cheque visado no

valor de 10% (dez por cento)
ZEPHIR 52 e Feugeot 50, ambos d. „.„„;,, 11,7
em ótimo eslado. Vendo Av. 

°3 quanlla mencionada na
Suhurh.m 10 087. Cvcadura. proposta. Posteriormente de-

| 
volveremos os respectivos che-

,ques aos concorrentes que não
forem bem sucedidos.

VOLKSWAGEN 62 - Côr pérola
excelente estado, aceito troca pj
carro menor valor — 4B-2583
Base: 3 630 m|L
VOLKSWAGEN - Arcm5_~T953
— Conservado — Em perfeito
ectado de funcionamento.
NCrS 2 400 à vista. Ver e tra-
ter na Rua Carvalho Alvim
n. 333-D - Tel. 58-1265.
VOLKSWAGEM 1965 - Vinho
teto solar, perfeito estado, úni-
ca proprietário, cuídadosfssimo •
urrionti — Delfim Moroíra n.
896 - T.lefone 27.1154.
VOIKS 63 - Estado de novo -
equipado, 2 000 entr. rest. 12 me
ses — Rua A\ons. Amorim, 47 -
E. Novo.

WILLYSW
COM SEU FAMOSO MJK

Jeep

^^.^"«-i 'Ç-i

e toda a linha da
UTILITÁRIOS, V. on-
contra, com tôdas as
facilidades, na

AGÊNCIA CAMPO GRANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesário de Melo, 953
Campo Grande - Tolo.
1010 - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244
Lojas AeB-Tel.25-9770

Karmann Ghia
1963

Vendo urgente, equipado —
Tratar pelo telefone 5151 —
Ramal 694 (Petrópolis) — Sr.
Carlos Eduardo.

IUT0M0VEIS
SED/INKOMBI

®
mii rcupr. Dt euvtmt.t-o
TCL.: 31-4440 IIIO-CI

LUCUÉL

Aluga-se
Volkswagen

SEDAN E KOMBI 66

Diner's Reaultur e Interlar -

Prado Júnior, 335-C. 57-7034
57-8705 - 36-2128.

Cinave

Locadora Júnior
aluga

Itamaraty, Karmann-Ghi»,
Volks, Kombi, equipados com
rádio, com ou sem motorista.
Rua da Passagem, 98. Tels.! —
46-3800 - 46-3136, -filiado ao
Diner's, Realtur, Interlar.

Mercedes 220
1961

Beiie claro, ótimo estado, pode
ser visto no Leblon Motor. Tra-
tar: 52-8000 dias úteis.

Uirapuru
Brasinca

Mod. 1966, linda côr, pou-
co uso. Preço Cr$ 14 500.
Aceito oferta à vista ou troco

p| carro de menor valor. Tel.
57-0823.

Vendo urgente
Somente a vista Oldsmobí-

Simca Tufío 64 Io 67, Cutisss Supremc, todo
Simca Tufco 65 equipado, 4 porta;, ar refreg.
Simca Rallye  65 Bordo, cap. vinil preto, 6 cil..
Rua Voluntários da Pálria,;incc*ínÍco c| Sr. Miguel. Rua

323 — Tel.: 46-1144. JTcn. Possolo, 1, ap. 602 —

jCruz Vermelha — Centro.

VOLKSWAGEN 1963 ¦-• Verde, _ ', 
~. ', '.

ultima série, saido em novembro,) Outros snuncios de automóveis na
umeo dono, em bom estado —[ -3 g^íJu.""" " Ru* A"x<' l28!<Jmma página do Cad. de Classificados

VOlKSWAGEN 59 - Alemão -
Carro íem batida, msóniflço es-
tado equipado, 62, 2 900 mil —
Av. Cop2C5bana, 152, êp. 22 —
Renato.

"T"'-
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AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENTRO

Rodoviária — Estação Rodoviária Nôvo Rio, 2.°, loja 205
São Borja — Av. Rio Branco, 277 — loia E Edif. S. Borja

ZONA SUL

Botafogo - Praia dc Botafogo, 400 — SEARS
Copacabana — Av. N. S.a de Copacabana, 610 — Galeria

Ritz.
Flamengo — Rua Marques de Abrantes, 26 — loia E
Posto S - Av. N. S.° de Copacabana, 1 100 — loia E

ZONA NORTE

Campo Grande — Av. Cesário de Melo, 1 549 — Ag. da
-' Guandu Veículos ,

Cucadur.» — Av, Suburbana, 10 136 — Larqo Cascadura
Madureira — Eslrada do Portela, 29 — loia E
Móier — Rua Dias da Cruz, 74 — loja B
Ponha — Rua Plínio de Oliveira, 44 — loja M
São Cristóvão — Rua São Luís Gonzaga, 156 — 1.° and.
Tijuca — Rua General Roca, 801 — loja F

ESTADO DO RIO

Duqua de Caxias — Rua José de Alvarenga, 379
Niterói — Av. Amaral Peixolo, 195 — grupo 204
Nova Iguaçtf- — Av. Governador Amaral Peixolo, 34

loia 12
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ANALISE SIN6TICA DO MAPA - FreYite fria no interior da
Santa Catarina, deslocando-se rapidamente para Nordeste,
devendo atingir o Estado do Paraná, São Paulo, Minas Ge-
rais, Guanabara e o Estado do Rio nas prximas 24 horas,
devendo ocasionar chuvas, trovoadas e acentuado declínio
de temperatura em sua passagem. (Análise Sinótica do
Mapa do Serviço de Meteorologia interpretada peio JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

Maranhão, Piauí, Ceará, Ba-
hla — Tempo: Bom com ne-
bulosidade. Temp.: Estável.

Río G. do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe
— Tempo: Bom com nebulo-
sidado no interior. Chuvas
fracas no litoral. Temp.: Es-
tável.

Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, Guanabara —
Tempo: Bom, passando a ins-
tável com chuvas. Temp.: Ele-
vada a princípio declinando
após. ¦

Goiás, Mato Grosso — Tem-
po: Instável. Chuvas espar-
sas, Temp,: Estável.

São Paulo, Paraná — Tempo:,
Instável com chuvas e tro-
voadas .Temp.: Em declínio.

Santa Catarina — Tempo: Ins-
tável com chuvas, melhoran-
do no fim do período. Tem-
peratura: Em declínio..

Ria Grande do Sul — Tempo:
Bom com nebulosidade. Tem-
peratura: Em declínio.

NO RIO

INSTÁVEL

MÁXIMA - 33.5
MINIMA - 21.5

O SOL

mm
NASC. - 5h53m
OCASO - 18hl4m

A LUA

NOVA

OS VENTOS

SUL

FRACO

AS MARÉS

VW|/W\
PREAMAR:

3h/l,3m e 15h/l,4m
BAIXA-MAR:

9h45m/0,4m e 22h/0,lm

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas dc ontem, e previsão do 1empo para
hoje nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 18°, sol; Santia-
go, 19°, bom; Montevidéu, 18°, bom; Lima, 26°6, encober-
to; Bogotá, 10°, sol; Caracas, 27°, encoberto; México, 17°,
encoberto; San Juan (Jamaica) 26°, bom; Porí of Spain
(Trinidad), 26°, bom; Nova Iorque, 17°, bom; Miami, 24°,
bom; Chicago, 6°, bom; Los Angeles, 15°, bom; Londres,
9°, encoberto; Paris, 12°, bom; Berlim, 15°, nublado; Mos-
cou, 0o, encoberto; Roma, 18°, bom; Lisboa, 15°B, chuva.

ZONA CENTRO

CENTRO
AGENCIA FEDERAL DE IMÓVEIS
vende mag. e amplo conjugado
— André Cavalcanti, 7 — Chaves
sindico. 52-4211 - Creci 781.

APARTAMENTO - Vendo, gran
de, vazio, imediato, com sinal
de 5 milhões, aceito Caixa Eco
nòmica. Rua Riachuelo, 252, ap.
106, das 9 às 12 horas. Sr. Bi
late- CRECI 892.
APARTAMENTO muito bom na
R. Riachuelo, 126, ap. 1104, va-
zio, qto., sl., coz., banh. recém
pinlado, sinteco, Preço 7 milh.
de entr. 300 mensais totalizando
15 milh. Tel. 34-0694 e 58-3233.
CRECI 986.
AVENIDA MEM DE SA, 247, ap.
905. Ver diariamente das 8 às
11 horas. Inclusive sábado e do-
mingo, 2 qts., sala etc. Vazio,
de frente, c| ou s| tel. Pagto.
facilit. Telefonar das 8 às 10 ho-
ras para 22-8642, hoie para RO-
BERTO CONTE - CRECI 142.

ADMIRE — A vista mais espeta-
cular do Centro da Cidade) —
Vendo excelente ap. na Praça
Cruz; . Vermelha, frente, recém-
pintado, sinteco nôvo, quarto,
varanda, sala, saleta, coz., banh.
Um sonho. Preço 18 milhões,
com 8 mil. de entr. 300 men-
sais. As chaves estão na Rua
Barão de Mesquita, 398-A —
Tels: 34-0694 e 58-3233 - Cre-
ci 986 — Bueno Machado.

CENTRO — Vende-se apartamen
lo de frente na Rua Sacadura
Cabral. Tel. 23-0991.
ESTÁCIO - Ãp. dé frenle, sal».
3 quarlos, dep. completas, gara-
gem, c| sinteco e persianas, va-
zio. Rua Maria Lacerda, 88, ap.
801 (livre de enchentes). 33 a
vista ou 35 fücililadcs. Chaves no
203. lnf. 28-0803 s 58-5655 -
Sr. Miguel.
FÃTÍM/C- Rua dõ"~Riachuelo, 

~Ttt

(esq. R. N. S. de Fátima). Vendo
vazio, de frente, com sala

(18 m2), quarta (12 m2), banh.,
cozinha, area de iety, c/ tanque
e dep. de empreg. Preço 18 mi-
lhões. Sinal 6 milhões, saldo
aceito Caixa. Veja hoje. Chaves
.1 porleiro. lnf. 52-1837 (hoie),
de 9 às 16 horas — Sr, Borges.
CfiECI 480.
FÁTIMA - Vendo «p. 907 Rua
Riachuelo, 221, salão, quarto se-
paíado, copa. Ã vista. Ver com
port. Tratar c| Resende." Av. Gra-
ça Aranha, 416, sl 1 213, das
10 às 13 e 15 às 17 horas.
PRÉDIO com grande loja • 2 pa
vimentos. Vende-se — Frei Ca
neca, 165. Tratar Alfredo — Tel,
34-0740.

FLAMENGO -- Vendo ap. sl..
qto-, ban., . kit, claro, pÜotis.
Ver à Rua Sen. Veg. 210 na
portaria cl Sr. Bruno. lnf. Pre-
dibel 575357.

CENTRO - Vendo. 12° andar,
Av. Pres. Vargas, 463, com 500
m. Entrega imediata, vazio. Tele-
fonar somente das 11 às IZhGOm,
Oliveira.
CENTRO - Apartamento bom, 2
qts., sl., j. inv., coz., banh.
ent. imed. 20 milhões, sinal 8
a| comb. Ver R. Santana, 73|2110
- Sr. Darcy. 27-3549. CRECI 547,

CIDADE — Apartamen-
tos de sala-quarto, de-
pendências, play-ground
e garagem. Vendemos
por Cr$ 6 379 000, com
entrada de apenas Cr$
200 mil e mensalidades
de Cr$ 80 mil SEM JU-
ROS. Ver diariamente no
local - RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52 - Entre
8 e 20 horas ou no dep.
de vendas de Irmãos
Toros Ltda. — Av. Graça
Aranha, 174, s| 516 —
Tel. 32-5353. CRECI 442
CENTRO - Vende-se ap., sala e
quarto separados. Rua Rezende,
39 ap. 1 005, chaves c| porteiro
Cr$ 11 000 000 a vista ou a com-
binar. Trotar no Lq. S. Francis-
co, 26 sl 1 003 - Tel. 43-8009 -
Creci 142.

CENTRO — Vende-se apartamen-
to de frente na Rua Sacadura
Cabra1, 117. Tel. 23-0991.
CENTRO - V. ótimo ap., sala,
qt., separados, sinteco, coz.
grande c| Vulcapiso, vazio, pin-
tado pj 16 milhões, c| 50%.
Riachuelo 70 ap. 307. Tel.: 
57-4601.
CENTRO - V.nd.-s. casa sala,
2 quartos, ¦' coxinha • banheiro
com axulajos. Ver m Iratar no Io
car à Rua Major Saião n. 6, ca
sa VI, das 9 is 12 hons, ou __-
gunda-feira paio t.l.Fon. 23-8548
— Sr. Severo.
BAIRRO DE FÁTIMA - Vando
ap. de sala • quarto, coilnha, •
banheiro completo em edifício
novo. R. Cardeal Dom S.bastião
Leme, 171, ap. 306. Chavas com
zelador. Sr. Manuel ou com pro-
prietario R. Senador Dantas, 38,
grupo 31, lel. 22.8336.

CENTRO - Vendo ap. n.° 1 101.
Rua dos Inválidos, 22 — vazio,
com sala, quarto, Jardim da in-
verno, peças amplas, demais de-
pendências 10 000 sinal, restante
a combinar. Ver domingo das 9
às 13 horas. Tratar com Victorio
Rócco — R. Assembléia 11 —
s/501.
CENTRO - Vendo-se o ap. 414
da Rua Leandro Martins, 22. Pre-
ço CrS 10 000,00 sendo metade
à vista e metade a prazo. Ver
na parte da manha e tratar com
Giovaníno & Cia Ltda. — Tel.
22-2340.
CENTRO EDIFÍCIO MISTO - Ap.
kitch. com móveis, ótimo para
moradia ou escritório, Cr$ 12
milhões, 50% à vista — Tel.:
32-0277 - Sr. Pinto.

PRAÇA CRUZ VERME-
LHA — Apartamentos re-
sidénciais 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. -
Todas as'peças amplas,
claras e de frente. PRE-
ÇO Cr$ 11 880 000, en-
trada única de Cr$ 400
mil e mensalidades SEM
JUROS de apenas Cr$
144 mil, na RUA CAR
LOS DE CARVALHO,
52 - Inc. IRMÃOS TO
RÓS LTDA. — Informa
ções diariamente no lo-
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). '

RUA SETE DE SETEMBRO - V.n-
de-se terreno com planta aprova-
da para doze andares. Preço 250

t.Lfone 27-5143. . .
VENDE-SE - Um ap. 903 da R.
Vinte de Abril, 28 todo mobilia-
do. Condições Cr$ 15 000 000
sendo 10 000 000 di entrada t
5 000 000 em 20 meses. Ver lo-
cal das 9 hs. às 12 hs. Tralar
pelo telefone 52-7247 das 16 hs
às .20 hs. com Dr. Rafael.
VENDE-SE 1 ap. no Bairro de pT
tima de quarto e sala separado
jardim de inverno, cozinha b. c]
tanque com móveis ou s| móveis.
Rua do Riachuelo, 217 ap. 709

Com José." •

FLAMENGO - 2 QUAR-
TOS COM GARAGEM
Vendemos ótimos apar-
tamentos com 1 sala, 2
|uartos, copa-cozinha,
anheiro social, área de

serviço, dependências de
mpregada. Garagem. R.

Senador Vergueiro, 93.
Quase esquina da Praia
do Flamengo. Preços a
partir de Cr$ 26 276 000
com prestações mensais
deCr$202 110. Entrada
de Cr$867 500. Garan-
tido pela nova Lei de In-
corporações. — Constru-
ção de MARCHA ENGE-
NHARÍÀ LTDA. 30 obras
concluídas na Guanaba
ra. Vendas - JULIO BO
GORICIN - CRECI 95 -
Av. Rio Branco, 156, s
801 - Tels. 

'52-8774 
e

22-2793. -"Informações
diàriamenle no local até
as 22 horas.

VENDE-SE R. Guilherme Marcone
n. 61|604 B. Fátima ap. mobilia-
do ou nao ampla sala, sita.
qt., banh. soe, coz., area envidr.' 

tanq., arm. emb., qt,, banh.
empreg. CrS 22 000 000, metade
agora metade 6 meses. Tratar no
local.

FLAMENGO - R. Augusto Seve-
ro'— Vendo ap. sala, qto., coz
banh. comp., írente para o mar
e Porque do Flamengo. 24 000 c
£0% saldo, 24 pr. de 500, à vis-
la 20 000. Tel. 42-5772. - CRECI
480.

VENDE-SE tarrano na Rua da
Gamboa, 165, muito próximo do
Cais do Porto • da Estaçio da
Central do Brasil, tem edificação,
necessitando de obras. Tratar de
14 is 16h. Rua Assembléia, 93,
ap. 904.
VENDE-SE o ap. 407 da Rua Cat.
los Sampaio, 246. Quarto e sala
conjugado. Chaves com o portei-
ro. Tratar com Paulo Freire. —
Tel. 32-9702.
VENDE-SE apartamento, R. Car-
los de Carvalho, 34, ap. 720,
1 sala, 3 quartos, dep. Ver no
local com o porteiro ou Telefone
32-4094, por favor, Sr. Virgi lio.
VENDO ap. 208 e 210 André Ca-
valcanti, 13 — Vazio — Pintado,
chaves portaria c) Américo —
Tratar Dr. Moysés Av. Rio Branco,
257 sala 401 - Tel. 42-1154.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
AGâNCIA FEDERAL DE IMóWs"
vende Rua Monte Alegre, 356,
ap. írente, 2 qts., sala, etc, Tel.
52-4211. Creci 781.

A VENDA kitichnele vazio Prç.:
7 milhões à vista ou fin. 10 em
12 meses. Rua Taylor 31 ap. 509.
Ver de 9 às 13h. Tel.: 52-4755.

APARTAMENTO VAZIO DE FREN-
TE — Vende-se na Rua da Gló-
ria, 190, ap. 401, com 4 quartos,
3 salas, jardim de inverno e 2
banheiros sociais. Dependências
completas c| 2 quartos e banhei-
ro para empregados. Ver com o
zelador Sr. Abílio a qualquer
hora e tratar pelo tel. 23-9499,
com o Sr. Ivan.

AVENIDA BEIRA MAR - Excelen-
te apartamento de 2 salas, 4
quartos, 2 banheiros, irea com
tanque e dep. completas de em-
pregada. 180 m2 de frente pare
o mar. T.l. 42-3539, 52.3055,
26-0147 o 574384. CRECI 633.

CASA - Vendísê por NCTÍ
40 000,00. Rua Cândido Mendes,
58 c| 3 ou troca-se por outra em
Petrópolis. Chaves na mesma rua
n." 66 c| Sr. Alberto.

GLÓRIA — Vende-se ap., sala e
quarto separados, cozinha e ba-
nheiro, varanda. Rua Cândido
Mendes, 140, ap. 701. Ver e tra-
tar no local.

GLÓRIA - Rua Taylor 31 ap.
017, vende-se pequeno ap. 1Ípo

kitch. Preço Cr$ 8 000,00 finan
ciados. Não aceito Caixa.- Fone
27-5413.

LARGO DE GUIMARÃES - A-?,
em prédio e local sólido. Salão.

qts., depds, belo terraço. 20
milh. a comb. pelo tel. 23-5466
t 22-2909 - Pires. As chaves n
106.

MONTE ALEGRE - Ap. q.,
sep. NCrS 10 000,00. Aceito C.
Econ. IPEG - Tel. 45-9398 -
Gonçalves.

VTSÍÃHNÕ MAR~~Vend. sala
c/balcão, 2 quartos, arm. emb.,
ar cond., dep. emp. Lado anex
Holel Glória, Ladeira de Nossa
Senhora, 176 ap. 52tfCMMWj o, n « ay/. *s_ . 
VENDO ap. de f'ente, Av. Au-
gusto Severo, 306, ap. 1005, com
sala dupla, 2 quartos c] armários
embutidos e demais dependên»
cias. Informações tel. 34-9292.

CATETE - FLAMENGO
APARTAMENTO - Vendo R'"i»
Marques de Abranves n.° 37, ap,
1 209 - Ver no local. Tralar tel.
45-9362 e 52-3732.

APAR1AMÍNTO vazio, R. BÜaT
que de Macedo. Sala, 2 qts.,
coz., banh. Tel.: 34-6176, das 9
às 12 horas.

CATETE — Vendo na Rua Benia-
min Constant n.» 49 o ap. 101.
de frente, sala, 2 qts., banh.,
doi.,' dep.' emp. Tralar lel

57-0638 Olímpio. CRECI 374.

AVENIDA RUI BARBOSA - Jí
na 15a. Ia]e e você ainda pode
comprar apartamento no Edifício
Stilus — Av. Rui Branco, 880

Últimos apartamentos à ven-
da cora 330 m2 d. conforto —
Galeria, living, salão de jantar
4 dormitórios, 4 banheiros so*
ciais, 3 quartos com banheiro
para empregados, duas vagai na
garagem. Varanda panorâmica —
Entrega em deiembro de 68. 

'—

Atendimento no tocai sábados
• domingos das 9 il 18 horas

Informações na H. C. COR*
DEIRO GUERRA t CIA. LTDA.

Avenida Rio Branco n. 173
14.». andar - Tel. 31-1895.

CRECI 706.

AVENIDA OSVALDO CRUZ, 123 -
Vendo ap. nôvo, 260 m2, c| 4
qts., salão, 3 banhs sociais, gara-
gem e demais peças, por 110 ml-
lhões fac. Ver no local. Tratar
c| Frosini, tel. 36-5514. - CRECI
552.
CATETE - Rua 2 de Dezembi .,
125 ap. 506 — Vendo ap. vazio
todo pintado, sala, 2 amplos
quartos, etc. Chaves com o por*
teiro. Tratar com Ormen — Tel.
45-0383.

CATETE — Vendo vazio ótimo
apartamento de quarto, sala, jar-
dim de inverno, banheiro, exce-
lente estado de conservação. Rua
do Catele, 66, ap. 807. Entrada
8 milhões, saldo a combinar. Tra*
tar Av. P. Vargas, 542 sj 309.
FLAMENGO - Vendo ap. 901 -
Alm. Tamandaré 36, salão 60,00m
saleta, 3 quartos cl armários, 2
banheiros mármore, azulejos, te-
to tôdns peças, copa-cozinha, lo-
do óleo, garagem. 25-5866 —
Cabral.

FLAMENGO - Vendo ap. 10\ R
Barão de Icarai, 14, 2 sis., qto.,
dep., garagem etc. Visitem. Fa
cilito. H. Silva. R. Gonç. Dias, 89,
s/405 - Tels.: 52-3836, 52-3840
e 29-8903. CRECI 648.

FLAMENGO — Desocupado, pa
gamento à vista, ap. com sala,
quarto, cozinha e varanda, fren*
te para o iardim do Russel —
Glória • linda vista sobra San*
ta Teresa • baía da Guanabara.
Tem telefone — Var na Rua do
Russel n. 496 - ap. 601. Tia-
tar na ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS MASSET LTDA. . Rua
D.br.t n. 79, sala 408. T.l. .
42-6728 eu 32-8317.

FLAMENGO - Aps. de
salão, 2 ou 3 qts. e deps.
Q. prontos. Prédio sobre
pilotis, apenas 4 aps. p|
andar. Preços a partir de
3fÕ 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.

SENADOR VERGUEIRO, 200 ven- BOTAFOGO
do ap. 2 quartos, sala dupla etc.
Aceito como entrada escritório. *
Tel. 56-0770.
SENADOR VERGUEIRO, 218 -
Vendo op. 70ó, sala, 2 qts. e dep.
empregada. Ver no local.
VENDO ap. 1 il., 2 ou 3 qls.,
prontos ou eni construção. Tra-
tnr Calelc, 310, sl. 313. Bezerra.
CRECI 1 054: 45-7010 e 34-3475

Apartamento Va-

VENDO ou alugo - Av. N. S.
Cop. I 285A, L, Machado, 29. lo-
ia 38 ou. 40. Av. Atlântica. Trat.
Catele, 310, sl. 313. Bezerra. Tel.
45-7010 e 34-3475 -- CRECI 1 054.
VENDE-SE ap. frente quarto, sala
eporado. Rua Correia Dutra, 55.

Facilita-se. Tratar zelador.
VeKÍDE~SÉ casa à Rua Pedro
Américo, 617 c| 3. — Ver no lo-
cal e. tratar « Dias Ferreira, 175
ap. 202.'

FLAMENGO - GLORIA - A
IMOB. LUIZ BABO v.nd. para
família de gabarito com 200 m2
de frente, perto do Hotel Gloria

a constr. da construtore Peder*
neiras, de três enormes quartos,
salão, 2 banheiros -sociais, copa,
cozinha grande, grandes depen
dencins empreg. etc. • garagemLuxo, p/ 80 milhões, p/ entr
à Rua do Russel n. 426, ap. .
301 — Pode ver hoie tols
31-2851 - 31-1621 - dias úteis.

CRECI 466.

FLAMENGO - Aps. de
sala, 2 qtos., deps. em-
pregada. Obra já em al-
venaria c| garantia SER-
VENÇO. Ver na R. Cân-
dido Mendes n. 236, das
8 às 20 horas. Tratar
PAN-IMÓVEIS - R. Mé-
xico, 119, Gr. 801 -
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.
FLAMENGO - Rua Estêves Júnior,
70, 2.° andar, 3 quarlos, sala,
dep. empregada, sinteco e pin-
tado, vendo por 10 milhões de
entrada e saldo pela Caixa para
quem tem depósito antigo. Tel.
27-3665.

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. Vendas
PAN-IMÓVEIS, R. Mexi-
co, 119, Gr. 801 -Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.
FLAMENGO - Av. Rui Barbosa,
300 ap. 703 c] sala, 3 qts., dep.
empreg., estacionamento para auto
- Vazio - Tel. 42-9443 - Prejo
45 mil c| 20 mil enlrada.

FLAMENGO - Vendo
apartamento de sala, 2
quartos, deps. completas
e garagem. Preço 17
milhões, sinal de 3 mi-
lhões e prestações de
250 mil, saldo facilitado.
Obra na 1.° laje. Ver e
tratar na RUA CORREIA
DUTRA, 158, diariamen-
te até as 18 h. (CRECI
394).

VENDE-SE um apartamento na
Rua Paissandu 179 ap. 503 com
ou sem moveis com sala, 2 quar-
tos, uma grande área e depen-
déncias de empregada. Ver no
local.
VENDO apartamento na Praia do
Russel, 724, ap. 904, de sala" e
quarto separados, boa cozinha e
ótimo banheiro, tudo em ótim?
estado, inquilino notificado. Ver
no local e tratar segunda-feira em
diante, cl Vitorino. Tel. 32-7980.
Preto: 19 000 c| 50% financiados.

LARANJ. - C VELHO
APARTAMENTO - V.nde-s. com
sala, 2 quartos, jardim de inver-
no, coxinha • banheiro, na Rua
Marquesa de Santos, 5, ap. 303.
— Acoita-s» troca por oulro me-
nor na mesma xona.

APARTAMENTO - Ven-
do — 602 frente Laran-
jeiras — 122 — lado da
Gaúcha — Uma sala, dois
qtos. e dependências
completas, garagem. 20
milhões líquidos. Dr. Má-
rio. 26-6636, das 8 às 9
horas.

Vendo o apartamento 516
do bloco E, da Rua Voluntários
da Pátria 127 (com frente para
A Rua Mena Barreto), dividido
em 2 sala:, 3 qunrtos com arma-
rios embutidos, corredor, copa,
cozinha, 2 banheiros seciais, área
com tnnque, dependências de
empregados e garagem. Tratar
pelo_t»lefone 22-4057.
BOTAFOGO — Casa, Rüa Sorocí
bana, 451 — Vende-se, dois pn-
vimentos, totalmente montada c|
móveis, aparelhos elétricos etc.
4 quarlos, 2 salas, 2 banheiros
sociais, 2 cozinhas e copa, varan-
da coberta, externa, lavanderia,
qunrto e banheiro de empregada
e bom quintal, CrS 120 000000.
Motivo viagem. Marcar visitas te-
lefone 26-4676.

PRAIA DE 
'BOTAFOGO

Ótima oportunidade
para renda, emprego de
capital ou moradia — A
mais confortável planta
de sala e quarto separa-
dos. Vendem-se aparta-
mentos c| sala de 19 m2,
quarto de 14 m2, ba-
nheiro, cozinha c| 6 m2,
área de serviço c| tan-
que e dep. completas de
empregada. Entrada de
430 mil e prestações
mensais de 175 mil. Ve-
nha hoje mesmo ao lo-
cal, à Praia de Botafogo,
324, ao lado do Cine Co-
ral, ou na VEPLAN IMO-
BILIÁRIA LTDA. Rua Mé-
xico, 148, 3.°. Tels. ..
22-0435 e 22-4861" -
J-107- CRECI 66.

LARANJEIRAS - Vende-se ap.
frente. Rua das Laranieiras 3431
202 — 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro e dep. empregada. Ver
aos sábados e domingos pela
manhã. Tratar Locadora Nacional
Ltda. Av. Rio Branco, 106, 11.°

I 1111. Tel. 42-3437 c 22-827S.
CRECI 185.
LARANJEIRAS - Vende-se, na R.
Álvaro Chaves, 28, ap. 210,
qt. sep. demais dependências —
Vazio. Tratar Av. Rio Branco, 138
15.0 and., tcl. 32-8585.
LARANJEIRAS - Vende-so à vista
ou contraproposta agradável
partamento de 2 quartos, sendo

um com varanda, salão, varanda,
banheiro em cór, cozinha lôda

zuiejada e dependências de em-
preqada. Tratar pelo telefone ..
30-378£. ¦ 
VENDE-SE casa grande na Run
Estêves Júnior, 7ó, Base 90 mi
lhões. Ver e tralar sábado e do-
mingo das 15 .is 20 horas.
VENDO ap. de 2 qts., _., demais
depend., com garagem. Ver Al-
mirante Salgado, 365-103, — La-
ranjelras. _

BOTAFOGO - URCA
ATENÇÃO) . V.ndo na Praia..d.
Botafogo aps, de hall, sala, quar-
to, banheiro, coxinha. Sinal de
200 mit cruzs. na promessa, 200
mil, prestações de 100 mil e sal-
do financiado. Tratar lel. 46-7603
ou 26-0181 — Anita G.lbart. -
Preco 9 600 — Raro e único ne
gócio! - CRECI 763.

AVENIDA RUI BARBOSA
N. 666 — Obra já inicia-
da. Vende-se ap. c| 260
m2 c| salão, sala de jan-
tar, sala íntima, 4 dor-
mitórios c\ armários, 2
banheiros sociais, 1 au-
xiliar copa-cozinha, 2
vagas para carros. Aca
bamento de luxo. Tratar
diretamente com o pro-
prietario. — Avenida Rio
Branco, 131 - 15.° an

jir. Foriè: >32^1039^;"ATENÇÃO 
- Vendo ap. de sala,

quarto e dependências de empre-
gada. Tratar R. Voluntários da
Pátria, 420/504. .

VENDO - Rua Humaitá, 157 - 2."
andar — Apartamento — Fundos,
em construção, sala, dois quar-
tos, área, dep. empregada,- men-
saudade NCrS 113 000 - Preço
combinar — 46-7210 — Tônico.

Vende-se ap. Cl
indes, 3

BOTAFOGO
saleta, sala, 2 quartos grandes,
pequenos, 2 áreas, com longo fi-
nanciamento, com ou sem mobília
e telefone diretamente com o pro*
prietario. 40-5458. ^^^
BOTAFOGO - Vende-se casa ve-
lha, construção sólida, geminada
precisando grandes reformas —
40 milhões. Rua Viúva Lacerda,
17. Informações 27-0813.
BOTAFOGO - Vende-se ap. 604,
Rua Bambina, 180, vazio, living,
3 qtos., demais depend. e de
empregada — Chaves cj porteiro.
BOTAFOGO - Rua Alzira Cortes,
14, vendo ap. 2 quartos, sala,
dep. empregada, garagem, entra-
da 11 mil cruzeiros novos e sal-
do ds 24 milhões iá financiados
pela Caixa em prestações de 300
mil mensais. Total 35 milhões —
Tel. 27-3665.

FLAMENGO - Vende-se ap. três
quartos, salão, cozinha, banheiro,
deps. completas. Temos também
um em Ipanema nas mesmas con-
dições. Tratar 46-2595. Procura-
dora do proprietário. ________

FLAMENGO - Vehdo ap. R. Se-
nador Vergueiro, 3 qts., sl., dep.,
garagem etc. Visitem. Facilito.
H. Silva, R. Gone. Dias, 89, s/405
Tels. 52-3886, 52-3840 • 29-8903
- CRECI 648.

FLAMENGO - V.ndo urg.nl.,
ap. et saleta, si., c| arm. emb.,
qt., cox., banh. comp., 50 m2,
frente. Sinal 2 000 000, pi na es.
critura. Aceito Caixa ou Institu-
to, Rua Bento Lisboa, 108, ap.
502, das 13 às 19 horas. - ORG.
DANIEL FERREIRA - R. 7 Setem-
bro. 88, 7.«. - T.ls. 32-3638 .
42-0975. - CRECI 736.
FLAMENGO - Vendo ap. 7Ó4

LARGO DO MACHADO, 29 -
Edf. Condor, primeira locação,
ótimo pi renda, sala, quarto. —
Tratar na s| 1 023 - 43-39B3 -
Creci 190.
LARGO DO MACHADO - Vende-
se ap. de quarto, saia, banheiro
e cozinha. Temos também con-
jugados, com uma pequena en-
trada o restante financiado pela
Çajxa _ Econ. Tratar 46-2595.
MUDE-SE EM TRINTA DIAS -
Para Rua Pedro Américo ti'. 110
Ia. locação, de espaçosa sala

BOTAFOGO - JUNTO A
PRAIA - GRANDE
OPORTUNIDADEl
— Construção acelerada
com a garantia da SER-
VENÇO e de M. HAR-
ZAN & NUDELMAN -
Salão, 3 ou 2 quartos, 1
ou 2 banheiros sociais,
copa-cozinha. Dep. com-
pletas. 2 amplas gara-
gens. Todas as peças de
frente. A mais conforta-
vel e bem planejada
residência da Zona Sul.
R. Marquês de Abrantes
178. Condições de pa-
gamento adaptáveis às
suas possibilidades —
Mais detalhes no local
de 9 às 22 horas diária-
mente, e à Av. Rio Bran-
co, 156 s| 805, ou pelos
tels. 52-7494 e 32-3813
JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95.
BOTAFOGO - LARANJEIRAS -
J. BOTÂNICO - Compro até 400
milhões' à vista, casa grande,
bom estado de conservação com
boa área. de terreno, perto de
condução. Não interessa rua de
subida. 37-4807.

PRAIA DE BOTAFOGO - Vende-
se um super ap. c| 400 in2, 1 p|
andar, alto indev., c| as mais
lindas vistas do local, preço: 170
mll, c| 50% ent. lnf. e visitas
sábado e domingo dia todo pelo
tel. 46-7501, a partir de segunda-
feira parte da manhã ou à noite.

AV. N. S. COPACABANA, 750,
ap. 401 — Vendo conjugado de
frente, sorvindo para comercio
ou ersidanela. Ver e tratar c/
propriotario na Rua Senador
Dantas, 38, grupo 31 ou telefo
no 22.8336,
AVENIDA ATLÂNTICA - Venda-
se excelente apartamento com ia*
la, 3 qts., copa, cozinha, dep,
completa* de empregadas, boa
área com tanque. Preço — NCtS
60.000,00 sendo NCrS 35.000,00
à vista • saldo d. NCrS 25.000,00
em 24 prestações mensais de NCrJ
1.176,83, T.P. - Tralar tels
57-8384, 57-2479, 26.0147, 42-3539
.52-3055. Cr.ci_í63._
APARTAMENTOS - V.ndem-s.' 8
mobiliados com um terraço di
300m2 no 13.° andar (último an
dar) em plena Avenida Copaca'
bana. NCrS 200 000,00 part. d.
entrada, restante a combinar —
Tratar xpara ver c/ Fernandes na
Rua da Quitanda, 30 — 2.° an.
dar - sala 209, tel.: 52-2899, das
8 às 16h, inclusive sábado • do-
mingo.*
APARTAMENTOS mobiliados -
vazios, na Avenida Cooacabana,
vendem.*» NCrS 18 000, NCrS
13 000, NCrS 13 500, NCrS 14 000,
NCrS 20 000. Part. d. «ntrada •
restante am 18 meses. Tratar pa-
ra ver c/ Fernandes CRECI-400
na Rua da Quitanda, 30 — 2."
andar - sala 209, tel.: 52-2899.
Das 8 às lóh, inclusive sábado
a domingo.
APARTAMENTO - Vende-se va-
zio cj 3 qtos., 2 salas, copa-cozi-
nha, área grande, varanda, 2 aps.
por andar Ladeira dos Tabajaras,
130 ap. 201 quase esq. de Siquei-
rá Campos. Ver hoje das 9 às 15
horas. Tratar no Lg. S. Francisco,
26 s 1 003 - Tel. 43-8009 -
Creci 142.
APARTAMENTO de (rente, com 1
sala, 3 quartos, banheiro com
boxe, armário embutido, cozinha,
dop. compl. empr. Ed. tem gara.
Sem. Ver Rua Paula Freitas, 100,
ap. 202. Tralar t.l. 36-5171.

COPACABANA - Apar- c°™c,
, , T ap- 601tamento de sl., sl. |an-

tar, 4 qtos., 2 banhs.,
toil., 2 q. e., garagem na
R. Assis Brasil, 118, ap.
201, com 280 m2. Cr$
140 sendo 50% à vista
e 50% 18 meses. Tratar
37-4141.
COPACABANA - Vendo ap. de
3 quartos, living-rcom, 2 salas,
galeria, 2 banheiros sociais, arm
pin cozinha e copa, área com
tanque e dependência de cria.
dos. Financio e entrego vazio.
Theophilo da Silva Graça — Creci
101 — Av. Copacabana, 1 085 sa.
la 301 - Tel. 27-3443.

Rua Toneleros, 200,
Vendo pronto. Alto

padrão 280 n-,2, 1 por andar.
Acabamento para fino gosto. Ar-
mários prontos, closed r todo
atapetado. Preço ocasião. Motivo
viagem, salas em mármore por-
tugués {llhóisl, 2 banheiros, sen-
do 1 todo tim mármore. Marcar
pelo lelefone 36-1520.

COPACABANA - Vendo vazio
apartamento saleta, salão ou quar-to, kitch., banheiro completo, mo-
biliado, geladeira a 50 m da
praia, na Rua Domingos Ferreira,
219, ap. 1106. Ver Sr. Antônio
na portaria. Informações Sr. Cláu
dio. Telefone 47-7421.
COPACABANA, l.o locação, um
p| andar. Vendo à Rua Hilário do
Gouveia, 57, ap. 701, com salão,
3 qts., 2 banh. sociais, dep.
completas e garagem. Instalação
p| ar condicionado em todo o ep.
Preço: 130 mil a combinar em 2
anos. Ver hoie e amanhã.no local
com o Sr. Basto e tratar à Av.
Cop., 613, gr. 808. Tel. 36-5023

CRECI 285.

PRAIA DE BOTAFOGO - Edifício
dos cinemas Scala a Coral. — A
mais linda vista da baía. Sala •
quarto separados ou conjugados,
banheiro am côr e pequena co-
zinha. Entrega atá o fim dêste
ano. Magnífica oportunidade. Pre-
ços a partir d* NCrS 7 000 00. -
Pagamentos superfacilitados. Ver
no local. Praia de Botafogo, 320.
C.I.C. (CRECI 209). - Rua d
Carmo, 17 — 2.° andar. Telefones
31-2677 • 31-1546.
RUA BARÃO DE LUCENA, 55 -
Vendo ap., 180 m2, de 4 qls.,
Sôlão, 3 banhs., garagem, pilotis
(cbras pronta em 12 meses). Tra-
lar cl Frosini, tel. 36-5514 -
CRECI 552.
RUA SÃO CLEMENTE, 127, ap.
502. Vendemos de frente c| 2
cjts. e dep. Ver no local e tra
tõr Brilhante. Rua Hilário de
Gouveia, 66, gr. 516. 57-5187 e
57-2086. CRECI_243.
RUA HUMAITÁ, 157, ap. 30L -
Vende-se ao. I qt. mais dep,
emp. etc. 2 500 ent., 200 pl mês
VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 3~05
— Vendemos 3 aps. de 2 qts.,
sl., dep. e garagem, sendo um
de cobertura c/ terraço, telef. e
móveis. Ver no iocal hoje e
amanhã. Tratar na Brilhante, Rua
Hilário de Gouveia, 66, gr. 516,
57-5187 e_57-2086_r_CREO_243J
VENDE-SE um ap. cj 3 quartos,
2 salas, 2 banheiros sociais, de-
pendência de empregada e ga
ragem, no 2.° andar, obra na
4a. laie, em ritmo acelerado.
Tel._57O026.__
VENDO - Ap. 1 025, da Praia
de Botafogo 360, sala, 2 qts.,
dem. dep. 20 milhões, 50% à
vista, restante a combinar. Tratar
c/proprietário. Pres. Vargas 290
s/712. Ver somente hoje 10 às
14h por gentileza do inquilino.
VENDO ap. 2 qts., sala, cõzI-
nha, banheiro completo, área com
tanque, dependências completas
de empregada. Prejo 2-t 000 com
50% em 2 anos. Rua Humaitá,
151, ap. 102. Tratar pelo telefo-
ne 26-4061.

LEME - COPACABANA
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.
APARTAMENTO'- Vendo. 2 qts.,
sala, deps. Final construção. Rua
Prof. Gastão Baiana, 151, ap. 606

Tel. 38-2132.
A 

"VENDA. 
1 ap. 2 q., a., dem.

dep. vazio. Preço: 35 milhões.
Aceito prop. à vista. Av. Prince-
sa Isabel, 300, ap. 807. Ver de 9
ás 13hs. Tel. 52-4755.
AVENIDA ATLÂNTICA, 2 856 <-
Palácio Champs EÜsée. — Ap.
grande, vazio, vendo, fte. praia

250 milhões «ntr. «150 fac.
1 ano — Açoito proposta à vista.
Chaves com porteiro Martins.

APARTAMENTO qto., sala separa-
dos, comercial ou residencial, es-
quina de B. Ribeiro com Paula
Freitas, 36-2154. Facilito pagto.
APARTAMENTO - Vendo Av.
Princesa Isabel — Posto 2 — 115
m2, hall, sala, varanda envidraça-
da, 3 quartos, corredor, banhei-
ro social, cozinha, irea, grande
quarto empregada com banheiro,"•"-ido 

a óleo. 30 mil entrada e
^J em 2 anos. Aceito troca por
maior. Tel. 37-2261.

AVENIDA Copacabana — 2 salas;
3 qts., dep. compl c garagem —
De frente, apenas 2 por andar —
Marcar hora pl tel. 57-7309 -
CRECI 1112.
APARTAMENTO com tel., gara-
gem, ar cond., arms. embtds.,
sancas, florões, oteado, atapetado,
200 m2, 3 qts., 2 s|, copa-co?..,
banh., 2 vards-, área, galeria,
qt. inst. empreg., na Av. Cop.,
Posto 5, lado sombra, pronta en-
trega, vendo por NCrS 98 000, fa-
cilito 50%. Tel. 56-0362.
ADMINISTRADORA - Imob. I.
H. Duplex cobertura — Posto 6

Quadra da praia 160 tn2, ga

AV. ATLÂNTICA - PEsto 4 -
Vendo pi pronta entrega ap. du
plex com 800 m2, luxo, reunin
do dois últimos pavimentos com'
plelos. Ver c| corretor da plan
tão na portaria do edifício n."
2 806. Tratar à Av. Rio Branco,
151, slloia, gr. 210 — Mirio Pai
va. CRECI 145. Tels. 31-0881 •
31-2972.
APARTAMENTO - R. Figueire-
do Magalhães, sala, 2 qtos., va-
randa, coz., banh., área cl tan-
que. Tel. 34-6176, das 9 àa 12
horas.
AV. COPACABANA, 112 ap. 602
— Vende-se, frente, sala, e quar-
to, banh., coz., Cr$ 18 000 000.
lnf. Corretora Nacional, Av.
Pres. Anlonio Carlos, 615, 2."
pav., tel. 52-1236.
ACEITO FINANCIAMENTO DO
IPASE - Lindo ap. de qt., sl.
co-., banh., arm. embut., luz in
dircia. Rua Ministro Viveiros de
Castro, 15, ap. 217. Veja in-
clusive ícs domingos. Telefo-
nes: 34-0694 e 58-3233 — Cre
ci 986.
AVALIAMOS IMOVEIS - Aceita
mos para vender ou alugar apar
tamentos, casas etc. Também com'
pramos. CRECI 961. Assembléia,
5J, grupe 701. T.l. 52-2877.
ATENÇÃO - Conjugado — kit./
banh., and. alto. Frente, atape-
tado. Cr$ 7 500 novos a vista,
si 60,00 novos mensais. Ver Rua
M. Viveiros de Ca3tro 32 com
porteiro - 36-6631 - CRECI 248.

BELÍSSIMO apartamento
de 2 quartos e uma sa
la, cj todas as dependên
cias azulejadas em cores,
vista para toda Av.
Atlântica. Ver com Dona
Martha na Rua Aires Sal-
danha, 104, ap. 1 201 -
Tel. 56-1311 - Preço
Cr$ AA 000 000.

COPACABANA - Quadra da praia
e nôvo. Vondo excelente ap. cons-
tituído^ dos dois últimos andares
do prédio, c| magnífico terraço
na cobertura. 4 dormitórios com
armários de luxo, 3 banheiros so-
ciais, sala de almoço, living, sa-
la, dependências completas e garagem. 302 m2. Preço: 170 mi
a comb. 'em 

2 anos. Ver hoje e
amanhã à Rua Barão de Ipanema,
37, procurando o Sr. Marinho na
portaria. Tratar à Av. Cop., 613
srr-808, Tel. 36:5023:_CRJECI_285;
COPACABANA"- A"lto luxo. \fm.
do magnífico ap. com 3 salas,
3 dorms. cj armários, luxo, 2
banh. sociais, copa-coz., despen-
sa, depósito, tudo decorado com
lustres, mármores etc, dep. com-
pletas e garagem. 1Ó0 mil a com-
binar em 4 anos. Excelente loca-
lizaçao. Chaves e inform. sòmen-
te noie, à Av. Copacabana, 613,
gr. 808. Tel. 36-5023 - CRECI
285.
COPACABANA -Vindo ip.
quarlo, sala sep., decoradp com
armário embutido. Entrada: 12 500
restante a combinar. Ronald de
Carvalho, 266|203. Vianna. Av.
Copacabana, 731 (302.
COPACABANA - Vendo direto
ap. sala, 3 qts. 37-1823.

COPACABANA - Rua Fig. Maga-
lhaes, próx. Av. Cop. Vendo óti-
mo ap. com 2 salas, varanda, 3
amplos qts. e dep. completas.
70 mil comb. em 2 anos. Vazio
e de frente. Chaves hoje e a par-
tir de seg.-feira, à Av. Cop;,
613, gr. 808. Tel. 36-5023. CRECI
285.
COPACABANA - UDO .- Ap.
quarto e sala separados, banhei-
ro em côr, pintado e vitrificado.
Armário embutido. Pronta entra-
aa. Fundos. Av. Cop., 112, ap.
706._Chaves 37-4807. _
COPACABANA -"Barata Ribeiro
— Vendo bom ap. vazio, duas sa-
las, 2 qts., deps. compls. 5.^ cri*
dar. 15 milhões de ent., rest.
l_ano_._37-4807;
COPACABANA - Vendem-se 2
salas edifício nôvo. 25 milhões
c| facilidades. Ver conjunto "314.

Figueiredo Magalhães, 286. In-
formações c| port. Tratar 47-2553.
COPACABANA - Vende~-se no
coração da Av. Copacabana, 793,
o ap. 1 207, duplex c] 2 salas,
3 gdes. quarlos. 39 000. Ver c| o
porteiro e tratar à R. Barata Ri-
beiro, 559-D cl Pádua.

CAIXA ECONÔMICA dep. antigo
ap. ft., sl., qt., coz., banh. 17
milh. sinal 4 s) Caixa. Ver R.
Sá Ferreira, 228 206 c| Sr. Pai.
xão. Trat. Sr. Darcy. 27-3549 -
CRECI 547.
COPACABANA - Pô:lo 6 - Ven-
do meu luxuoso, com qto. e sala
sep., frente, vazio ou ricamente
mob., tudo novo. R. Raul Pom-
peia, 152, ap. 303 (direto com o
proprietário}. _^
COPACABANA - Vendo apTcTf
grande sala — 2 qts., excelcnta
copa-cozinha — área de serviço
e dependências de emp., à vista
NCrí 48 000,00. Rua Min. Vivei-
ros de Castro, 50/404.
COPACABANA - Vendo o ep.
606. Rua Leopoldo Miguez 107.
Ver sábado e domingo das 10 às
12 e 15 às 17. Tcl. 45-9696 -
Osvaldo.
COPACABANA — Vendo ap. sala,
saleta, 2 quartos, banheiro, qt.
empregada, demais depend. 33
milhões (vazio) facilito parle.
Com inquilino cem contrato, 30
milhões. Trator 56-0312.
COPACABANA - 15 milhões ou
menos de entrada. Junto à Praia,
A Imob. Luís Babo, vende à' R.
Paula Freitas n. 19, ap. 104, sob
pilotis, luxo, de 2 qts., sl., dep.
empr., otc, cj sinteco, um :o-
nho de ap. Fint. em 40 meses
sem JuroD. Ver hoje. Pag. c| par-
celas. Bem financ. Telefones
31-2851 e 31-1621. Imob. Luiz
Babo - l.o de Março, 6, 20
anos no mesmo endereço. Corre-
torss, advogados, despachantes.
CRECI 466.
COPACABANA - Vendo à Rua
5 de Julho, 218 ap. 802, salela,
talão, 3 quartos, armários, 2 bs-
nheiros, dep. emp. Vaga gara'
gem. Financiado. Ver hoje do
13 às 17 horas. Tratar 32-8902.
CRECI 937 ¦— Bicalho.
COPACABANA - Vendo na Ru»
Belfort Roxo n. 372 o ap. 1003,
de frente, com sala e quarto se-
parado, banh., coz., tratar tel»
57-0638. Olímpio CRECI 374.

COBERTURA duplex lux 1 por
andar, 1 salão, 3 salas, J. Inv-,
4 qts., 2 banheiros social, dep.
completas, garagem, pintura' a
óleo, vaxio, na melhor rua de
Copacabana, 2a. quadra praia,
lenho vários ds 1, 2 e 3 quartos
- Tratar Av. Copacabana n. 542

1 606, corretor José Gomes. —
Tol. 36-4019.
COPACABANA - Vende-se ap.
vazio cj ula, quarto, jardim de
inverno, cozinha, ürea com tan*
que e WC do empregada. Acei-
to Caixa Econômica sem entrada.
Ver na Rua Barata Ribeiro, 200
ap. 642 — Corretor no local —
CRECI 432. T.l. 42-1152.

COPACABANA - Ap. grande,
tipo casa. 180 m2. Vazio, gara-
gem privativa. Não paga condo-
mínio. Rua General Barbosa Li-
ma, 91, ap. 102. Dona Manoela.
Tratar 37-4807.

BARATA RIBEIRO, 160 ap. 312
quarto, sala, cozinha, dep. emp.
Entrada 15 000 000. Saldo forma
aluguel 36 meses, 12x300, 12x350,
12x400. Aceito oferla. Caixa não. p A r . D . , ¦ 0 DBOM INVESTIMENTO - Ap. c/ COPACABANA — R. Ba-
sala, 2 qts., depend. compl - r§0 de Ipanema. 99. Pôs
com ou sem garagem. Parte da _ _ 

~ 
_ ' .... .constr. financ. peia copeg em to 5. Entre Barata Ribei

33 mesas após habite-se ainda ._ _ | *,-.«-|J-. ÃAÍ^ka-»
neste ano - Tratar com Sr. r0 . e LeOpOldO MigueZ,
Cesta Guedes ne Rui Fco. Ota
viano n. 67 — Posto 6 — cf»
10 às 12 e dat 16 às 18 horat
ou tel. 36-0682 - CRECI 279.
BARATA RIBEIRO n. 74, ap.'1213

Vendo vazio, atapetado, san
cas, qto., sala, stl., banh., coz.,
20 milh. Aceito Caixa — Tel
25-6542.
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-
prietario pelos tels. 42-5826,
22-6167 ou 37-7857.
COPACABANA - Rara oportunr
dade. Vende-se ap. vazio, frente

3 quartos, sala, terraço, dep.
empreg. etc. NCrS 45 000, tendo
50% financ. 2 anos. Tratar c| So-
bral _. Sobral S. A. Tel. 57-3448.
Ver, diariamente, de 9 às 18 ho*
ras, à Rua Constante Ramos, 136,
ap. 1001.
COPACABANA - Pôslo 6, vendo
terreno com 2 frentes, Rua Aris-
tocrática, zona 10 pavtos. Teófi-
Io da Silva Graça. - CRECI 101
— Av. Copacabana, 1085 tala
301 - tel. 27-3443.

COPACABANA - Vendemot òtl-
mo ap. de frente, vazio, junto à
Av. Atlântica, com garagem, 2
salas, 4 qts., banh,, varanda env.
armários e dep. R. Santa Clara,
18, ap. 802. Chaves no ap. _/
Sr. Costa. Segunda-feira de 9 às
12h. 70 milhões facilitados. Tra.
tar F. P. VEIGA ENGENHARIA,
Av. Alm. Barroso, 90 - s/1108.
Telefones: 42-7144 • 42-5231 -
CRECI 832. ,
COBERTURA duplex 260m2 - R.
Aires Saldanha, 106 ap. 1 201,
ver _/ o porteiro, 3 qts., 2 sis.,
2 banhs., terraço, 90 000, — à
vista. 37-6366 e 37-7382.
COPACABANA - Vendo excel.
ap. c/sala, 2 qts., c/ armários,
banh. e coz., azuiej. até o teto,
dep. completas e garagem. Nôvo,
de frente. Preço 40 milhões com
50% financ. em 3 anos. Chaves

ragem, 2 banheiros completes!» Av. Copacab. 613, gr. 808 -
em cõr, lindo terraço, muitas
benfeitorias. Sinal 50 milhões
restante 18 meses. Marcar visita

Tel. 52-0982 - Creci 636.
AVENIDA Copacabana, 945, ap.
507. Ver diàriamenle das 11 as
14 horas, inclusive sábados e do-
mingos. 2 qts., sala, etc. 14 mil
de entrada, saldo em 28 meses.
Vazio, pintado com sinteco. Te-
lefonar das 8 às 10 hs. para
22-8642, hoie. Roberto Conte.

CRECI 142.
APARTAMENTO e| 2 qtes, sale,
banh. comp., dep., pintado óleo e
garagem, ver parte da tarde Xa-
vier Silveira, 90 ap. 603 — NCrS
42 000 a combinar.

_ APAR1AMENTO - Vendo dc fren-

Í"WTídí™7torreiTd.pVnd.n.i(BO7AF0G0) - Grande oportu-l!»^v«>9 
'i^,,,Ru>['j^Í^^Pmr 

Gulmariai"Natal 19 ,_¦ '02
cias. Frent. andar alto - Sinaljnidade - Vendo _apartamento ylSSL;??3',.',^^!' ¦ 3"" 

"'a"..'!„,. ™£i?. ,!. ~òrr^rz

Tel. 36-5023 CRECI 285.
COPACABANA - Ipanema - le
blon — Se você deseje vender
melhor • seu imóvel, consulti
o nosso Depto. de Avaliações. —
Corretoree altamente especialiie<
dot. Infs. p| leis. 324128, 
32-0510 • 32-7164. Orlando Ma.
cedo — Av. Río Branco n. 156
- Gr. 2311 - CRECI 128.
COPACABANA - Um pl andar,
220 ni2, vazio. Det. 45-2023
(CRECI 330), com Carlos. .
COPACABANA - Vendo ap. 3 q.,
sl. e dependências, de frente,
sinteco, à vista NCrS 40 000 ou
NCrS 19 000 e o rest. até 3
anos. Ver as quartas, sáb. e do-

nãos ou marcar pelo telefone
36-C658 a partir das 21 heras,

lado da sombra. Apenas
2 apartamentos por an-
dar. Sala, 3 ótimos quar-
tos, dois banheiros so-
ciais, copa, cozinha, de-
pendências completas de
empregada e garagem
Construção: H. MENDLO-
WICZ. Não perca a opor
tunidade de morar no
melhor ponto de Copa-
cabana. Ver no local dià-
riamente de 9 às 22 ho-
ras. Vendas: JULIO BO-
GORICIN - CRECI 95 -
Av. Rio Branco, 156, s
801 - Tels. 52-8774 e
22-2793.

COPACABANA - Rua
Sousa Lima n. 280. Ven-
de-se magnífico ap. com
salão, sala de jantar, 3
dormitórios c| armário,
3 banheiros sociais, co-
pa-cozinha, 2 quartos de
empregada e 2 vagas
p| automóvel. Chaves c|
o porteiro das 8 às 12
horas e 16 às 20 horas.
Tratar ej o proprietário
na Av. Rio Branco, 131
— 15." and. — Telefone
32-1039.
COBERTURASI Atenção, capitalis.
tas e decoradores! Magnífico tor*
raço com 250 m2, vista deslum-
brante para o mar e montanhas
- Garagem — 27-7006.
COPACABANA - Vendo à Run
Assis Brasil, 176, o ap. 502 c|
3 qtos., 2 salas, banh., dep. em-
pregada e garagem. Todas as pe*
ças de frente. Entrega imediata.
Tratar tels. 25-9733, 25.8678 « .-.
45-6063 - Cr| Sr. Antônio.

CASA — Copacabana, bem loca-
lizada c| 4 dorm. demais depend.
incl. pj carro. NCrS 80 000,00 c{
grandes facilidades. Tel. 47-0963.
COPACABANA - Vendemos óti-
mos aps. frente, coni 176 m2 e
200 m2, três quartos, duas sí-
Ias etc. — Entr. base: 50 milhões
— Tratar Predial Mônaco Ltda.,
Av. Rio Branco, 120, U.o, sala
1 105 - 42-7638 - CRECI 960.
COPACABANA - Vdo. ap. 4

3ti., 
salão, nôvo e vazio, 50 000

e entrada. Tratar - 38-0614.

COPACABANA - Posto
6 •— Vendem-se, em
construção, excelentes
apartamentos de 1 sa-
lão, 3 quartos, 2 ba-
nheiros, demais depen-
déncias e garagem, na
Rua Sá Ferreira, 123.
Corretores no local. —
Construção de Cavalcân-
ti, Junqueira S.A. —
Vendas de João Silva
(Creci 742) - Av. 13 de
Maio, 23 - 10.° andar.
Tel. 42-8177.
COMPRA-SE apartamento com sa-
las, 2 ou 3 quartos, garagem. Co-
pacabana — Posto 6 — Ipanema

Telefone 47-3719 - Eliana.

de NCS 
'V 

0ÕÒ M . ã saldo fi-: frente com sala. 3 quartes e se-icozinha, banheiroie dependências COPACABANA"- Rua Hilário
nanciado . Facilitado .m lr!nt.fe«l« dependências, vazio, lito na * 

^mwegad«.:Telefono 
57-7^88 Gouveia; 15. esq. Av. Atlântica,

meses - Propriedade . Cons-ÍRua Vol. da Pátria - Preço: 50:— Chamar Sr. Paulo. ..ivendo ccnlcrtavsl ep. 2.0 and. c

COPACABANA - Posto 2 -
Vende-se excelente apartamento
de frente, qto., sala, banheiro,
cozinha, quarto, banheiro empre-
gada, área serviço com tanque —
Av. Copacabana, 386 ap. 1 201.
Procurar entes Francisco, porteiro
do 380.

COPACABANA - Últi-
mas unidades — Adqui-
ra sua residência na Rua
Santa Clara n. 335 —
Não perca esta oportuni-
dade de comprar seu
apartamento de sala, 1
e 2 quartos, todas as pe-
ças amplas, quarto de
empregada, boa cozi-
nha, grande área de ser-
viço, tanque e GARA-
GEM. Apenas 3 por an-
dar. Sinal de Cr$ ...,;
1 100 000 e prestações
mensais de Cr$ 280 000

Construção-lncorpora-
ção da Imobiliária Ve-
nancio S.A. — Rua Teó-
filo Otôni, 58, sj 100Ü2

Tel. 43-9205 - Infor-
mações no local das 9 às
22 horas' ou em nossos
escritórios. CRECI 450.
COPACABANA - Ap. à visla
compro um mesmo alugado. Ne*
gócio entre particular — Tet.
56-1104 — Horário comercial. —
Residência — 37-5620.
COPACABANA - Vendo ótimo
ap. frente, sala, quarto, coz.,
banh, com vulcapiso, 20 milhões
à vista. Tratar local com propr.

Raul Pompéia, 195, ap. 205.
COPACABANA — Ap. super-luxo,
180 m2, para entrega em 90 dias.
Um por andar, próximo Praia Ar-
poador. Ver • tralar Rua Joa-
quim Nabuco, 119. — lnf. tal*
22-6764^CRECl_l 026;

COPACABANA - Saleta.
sala, quarto, banh., e
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-lmóveis —
R. México, 119, Gr. 801.
Tels. 52-5256 e 22-3032

CRECI 704.

COPACAEANA - Vende-se ap.
conjugada la. locação, ólimo p|
consultório cu escritório. N. S.
Cop., 1 072 — Tratar c| propr.
Tel. 26-8433.
COPACABANA - Coberturas du.
plexe-. cem vista para o m.ir,

Chamar Sr. Paulo.
Marquês Abrantes 173 cfsala, 21^"^, JmÒb|ÍíaSK"ÍTACAt" Í.Í.1 mlihíè«. sinal 25 milhões - Tra-: ADMINISTRAÇÃO FIDEX — Vcn-|340 m2, 2 calces, 4 qts., arm.
quartos, iard. inv., v«;io. Cha-|M|TADA _ y,,,,),, d, MARIO',»r ccm Sr._ Va!ter.__Teli_26S^29. de ap. saleta. ampla sala. 3 qls. emb., 2 banhs., 1 toülete,..2 fju, car3a d. Ipanema n. 32 -

XSSmÇ?r'5i™i.JíturVDía; 
Gilds|PAIVA - CRECI 145 - T.l.fo- BOTAFOGO -Vendo ap. qt., sa- c; armários, banh. em còr, uzt-lqto: £»?¦. «>P*« c:r., area m; Vend.m-s. 1 204 . 1 201. Três

22'™-.» i'3;!,??- i n« 31.2972 . 3141881 - Corra-la separados, Rua Real Grandeza,; nha, área, depend. emp. _ sara- «Wj *f Y«!»í Oa,aS<;m. vazio 0, 2 „,„ 3 b,nh.;r0, so-
2B 000 000 cl 50% . vista res-', „„ ,„„, d 

', !', ,2 h„,,!, ,0707 - Sáb. e dom., das 14 gem. Preco: NCrS 48 OOO.CO a Base 100 milhões cem S0% fac L,,,Sj ,,,;„_ „„,, c„inh,, d„.
tante financiado.

FLAMENGO - Rua Senador Ver-
gueiro n. 79 ap. 701, «quina.
R. Tucumã, Ed. de 3 anos, 2 ap.
p! andar, 4 qts., salão, 2 banht.
em côr, cop., coz., dtp. e ga*
raçein. Viiitus no local de 13 «

Sábados e domingos dai 9 ls
12 • das 14h 30m às 18 ho-
ras.
SALA, 2 qts., na Andrade Par*
lance, 33, pj «nir. 1 ano. Preco
fixo. ARY C R BRITTO. Infs.:
FRANCISCO TORRES,. 52.4133 -

19"h. ou lel. 47-9383. CRECI 190,'Creci 2Í,

às 18hs. ç] proprietário.
BOTAFOGO - Resid. de 3 qts.,
sl., dep. empr., etc, vazia, cl
telef. Vende-se base 45 milhões,
financ, ã Rui Mundo Nóvo,
n. 34. Corretor das 13 às 17
hor,,. lel. 31-2851. Imbb. Luis

jBtbo. CRECI 466. 
' '

vista. lnf. Av. Cop., 709, gr.l litados. Estudamos proposta oa-|pínljenc;ls ,j, empregada, area
501. Tel. 36-4C02. CRECI 210. |gamento a vista. Chaves na par. j, „„,[£„ , 5,r,rem. Entreq»
AVENIDA COPACABANA, 6jj?liaria com Sr. Braga. CRECI 255.|>m d,..mbro d»

DUPLEX — Vendo belíssimo, cons.
trução Baerlein, melhor loja Copa
c| .400 m2 atapetado; 1.° pav.s
hall mármore e iacarandá, chape-
laria, 2 salões, 1 sala, ampla ga-
leria, rouparia, 4 quartos, 3 am*
pios armários, 2_ banheiros socíaij
em granito preto, sala almoço,
cozinha, grande área, dependtn-
ci.is csmplslas; 2." pav.: escada
de mármore e jacarandá, closet,
adega, amplo salão e escritório
em jacarandá, banheiro social em
granito cinza, bar completo c| pia
inox., bancada dc granito preto,
belo terraço aberta cl artístico
iürdim — muita água, aqueci-

«ala 907 ve-ia Ver das' 14 àsl CONJUGADO, frente, 10.° an- mento ha local da-. 9 às 18 h
17 horas,'sinal Í0 COO e 8 000 em dar. Av. Copac, Posto 4. Vazic.jeu em H. C. CORDEIRO GUER-
2 anos. Imob. Britânica Ltda. J. Somente 4 por «ndar. Coz. 15 RA'4 CIA. ITDA. - Av Rio
223 - C 66 Tala.s 32-0058 —milho;» com 50% entrada. Tel.'Branco n. 173 - 14.» andar —

523445, '37-6523. CRECf 68. IT.I. 3MB95 - CRECI 704.

67 — Atendi-imento central, ampla garagem, 2
carros. Preco: NCrS 240 000. Ver
e tratar diretamente a partir de,
segunda-feira na Rua Sousa Lima
28011001) combinando prèviamen-
t< tel. 47-7597.



J — CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, sábado, 11-3-67 O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

SEU APARTAMENTO
está quase

IPANEMA — Vendo-se rei. do lu-
xo, Cüiu 4 qts., 2 salas, 3 banh.,
2 vogas p| carro, tlep. de emp
Ver a Rua Barão de Jaquaribe,
335. .

IPANEMA - Cobertura. Pertinho
1 800. Rainha Elizabeth, 571, 9.0
andar, 3 quartos, 1 salão grande,
cozinha, banheiro, outras depen-
dências, armários embutidos, 2
vagas na garagem privativa. Areo
170 m2. Tel. 27-S8-'. 
IPANEMA — Vende-se grando
salão, x quartos, depend. Iodo
ce írenle Praça Gensral Osório.
MCrS 55 000 — Procurar Sr. Bnr
ms He 4 is 7. Run Jangada?!
ros_2B.  _
IPANEMA — Vende-se um epan
tamento grande, único no andai

Ver sábado e domingo. Run
tiarSo de Jeguaribe, 133, ap. 401

JARDIM BOTÂNICO - Vendo 15|BARRA - Recreio doi Bandeiran-
milhões entrada. Aua Faro 23 tes. Vendo excelento casa final
C. II. Murada, portão, quintal, de construção, c| 230m2. C! Li-
varanda, saleta, sata, 3 quarto., ving, sola, 4 qtos., 2 banh., dep.

comp; e amplo terraço social. —
Tcl. 31-0342 - 31-2972 - Aoj

cozinha, banheiro, gos dn rua,
msis terraço, quarto, tanque, 2
caixas dágua.
LAGOA — Cobertura- -~Duplo
— Vend. pj ii-lrnsa im idiota ej
uma «r.a d. construção _. 720|BARRA DA TIJUCA —
m2 aparvamanto dupl*x ci as .; ; . v .
seguintes características; í." - Cottages — Vende-se
Grando living — Sola d« almõ-l

domg. - Tel. 25-9604
Jayme - Tel. 38-74S1 c| Carmen.
Creci 255.

SAIA, 2 qts.,, garagem, novo.
V. por Cri 27 000 c| Cr$ ....
10 000 sinal, saldo 4 anoi, porto
P;a Xavier Brito. FRANCISCO
TORRES, 48-4110 (hoie) ou ....
52-4133 - Cr.ti 24.
TIJUCA - Vdo. nps. 3 qls., sa-
lão, mais dep., garagem. Aceito
Ca. ou B. B. lnf. Pinto - 23-5-166
O 30-2550.
TIJUCA - Frenle Colégio Mlll.
tar — Venda por pi eça li u.il..

TIJUCA — Vendo cu troco poi
pronto, belíssimo apartamento já
em alvenaria, c/ grande salão, 3
quortos, 2 banheiros, cozinha,
área, dep. de empregada, duas
vagas de garagem, elevador, in-
terfenes, playground e salão da
festas. Tratar com Alfredo pelo
Iel.: 45-3810 ou 28-8650.
TI JUC A - Dr. Satamini, 63
Luxo — Duas fruntes — 1 p.r on-
dar. Indovassável. Construc£o «m

nas

ARAMJEIRAS'EDIFÍCIO BAURU'
Rua Pinheiro Machado, 62

(próximo ao Palácio Guanabara e ao Fluminense)
8 pavimentos - 2 apartamentos por

andar e de frento; com 199 e 231 m2
2 salas, 3 e 4 quartos c/armários

embutidos, 2 banheiros, copa-cozinha,
dep. de empregada, área e

garagem privativa.

vá visitar
SEU FUTURO APARTAMENTO,

QUE ESTÁ QUASE PRONTO E SERÁ
ENTREGUE ATÉ AGOSTO

PRÓXIMO, APROVEITANDO A
EXCEPCIONAL VANTAGEM DE

ADQUIRIR TÚDA A OBRA
JA EXECUTADA, A PREÇO FIXO.

preço a partir de

Cr$ 60.768.72'
JHCr$ 60.768,70)

S.A.

Incorporação

CIVIJ1.
Travessa Ouvidor, 17 ( Divisão de Vendas ,'" j
2.° andar) • Tel.i 52-8166 - de 8,30
às 18 horas - CRECI 131

Informações no local das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas.
Estacionamento na Rua Moura Brasil, muilo próximo ao edifício.
-_B_______3_BE^^

IPANEMA - Alberto de Campes
n. 67-201. Frente, vazio, sala, 3
quartos, banheiro, cozinha, ss-
ragem, NCrí 60 000, 30% h
vista, 50% 18 m. — Mário Rei

Tel. 47-3221. _ __
IPANEMA - Junto" à
praia, vendem-se, na R.
Prudente de Morais,
1179, apartamentos de
alto luxo com 2 salões,
4 quartos, 3 banheiros,
demais dependências e
2 vagas de garagem.
Facilidade de pagamen-
-\ — Obra bastante

adiantada. — Construção
de Cavalcanti, Junquei-
ra S.A. Corretores no
local. Vendas de João
Silva (CRECI 742) - Av.
13 de Maio, 23 - 10.°
andar. Tel. 42-8177.
LEBLON, junto à praia, R. Alm.
Guilhem 55 ap. 105, 2 qti„ sl.,
demais dep. 32 00O, c/22 à vista
e 10 em 3 anos. Ver no local e
tratar 37-4346 e 37-7382.

LEBLON - ACEITO 1
condômino para último
apartamento na Avenida
Delfim Moreira, 250, c|
340 m2, c| sl., sl. jantar,
4 qtos., 2 banhs. Tratar
37-4141.
LEBLON - Vende-sa ap. da sn.
Ia c quarto separados, com de
pendências. Pronto. Ver no lo
cal de 8 às 12 horas. Rua Cuper
tino Durão, 112|203.

,, ,. 3 „.... c ,.-.,. _| ,____. -iSflla, ClUarlO, banheiro,!'""'', .ap. ocupando ledo andar. asaUamentc-. Snlio, 3 cu 4 quar-
i,.„ 

M-> 'i,,.i,"-' 
.„,;,:. 

"Il.'i-L.__l 
I [Edifício r.cem-ccntlruido do al- »°s, " banheiros, depondencim, 2

«,H! - CMlnlia .t 2° -"!ni,7:klfchnete COmpletamon-Io Ibxo « 2 ,al„ 3 quarlos, 9ara3.ns, 260 m2 de área. p„.
lo da cobertura: S.Í5o'p| r.cp.jte proníOS. Enireqa ime-íb"",".'",r «JPl»»«'.1, bor., » (P * •"& NCrS 50 000,00 su-
ráo - Grando sal. do «st.ir . i. .', . .- í. pí-coiinhü, d.pendonci.1» d. .m- porfacihlado. Ccrrot^r na cbiü
Varanda • ÍScS„d.n-. todo 1 diata. NO ato Cr$ Ipr.gada, ire. t,n.-,ue etc. lou."» 1» horat. C.I.C. (CRECI 509).
apartamento - Ad«fla - Sala pj 500 000 Av 

" 
Spmamhe- í", "m ,"".."' ° ,s'3' v" '

projeção d. filmes etc. 2 gara'1 ., 
U 

„ „" V 
Ser"am0e ; Entre.,, jm.dlala dal chavas, fa

gens privativas sendo uma coniltlba, 2 970, lUntO P3raue,chada ,0<l« am ma.-moro. P.quo.
I. _ r» . • 11" • au r, ._ h» i nu unli ..!• _ -_.» . _-a  _ boné. Projo: NCrJ 300 000,00 c;iR Pnitntni TImI-, rlie
50% do sinal . 50% em 18Íbarra l-OUnlry UUt>, ClIS-
meses. O apartam.nlo situa-se naj fante 300 m Boate Flfl
Av. Epitácio Pasto» n. 784. C '
retor no local d* 10 às 12
de 14 àt 17 horas, hcje. Oilaiv
do Mzcedo — Av. Rio Branco n.
15- - Gr. 2310. T.ls. 32-4128,
32-0510 «32-7144 - CRECI 128
LAGOA — Magnífico áp, c| salão,
4 qusrtos, 2 bnnh. soe, íoil.tc.
copa-coz., 2 qt.., empregada, 2
vagas garagem. 130 milhões i
combinar. 57-4855. CRECI 1 084
RUA VISCONDE ITAÚNA - Ven
de-se lindo ap„ todo pintado de
novo c| 1 salão, 3 qts:, 2 banhs.,
dep. emp., garagem. Base NCr$
50 000,00 com 50% financiados.
ÓHma oportunidade. Alexandre
Kamp (CRECl 448). 42-5773

VENDE-SE ap. frente, varanda, 3
qta,, jala, living, cozinhe, ba-
nheiro, áren qto. W.C. empreg.,
permuta-se menor Maria Anqelíca
n.o 619, ap. 301 - Tel. .6-952..
VENDE-SE apartamento na >Àv. Epi-
tácio Pessoa 2208 com esquina
Frei Leandro 80, dois quartos,
duas salas, banheiro, dependôn-
cias de empregados, terraço, iar-
dinv garagem. 37-3485
mações porteiro Abílio.

mingo. Sábados e do-
rningos no local c| pro-
prietário ou diàriamen-
te tel. 22-1421.
ESTRADA DAS fURNAS - Quase
esquina da Estr. Gávea Pequena,
vendo magnífico terreno com
duíis frentes. Preço NCf$
17OCO.0O a curto prazo. Telefone
57-3084 .ou-23-3294.
FRENTE para o mar. Ãv. Sernam-
betida prox. oo Recreio dos Ban-
deirantea. Vendo maravilhosa ca-
sa de campo. Casa do telhado
branco. Aceito' terreno na Barra
cu ep. peq. Zona Sul cem pa::-.
No local ou tcl. 47-7370 - CR
Cl 363.

na «ntrada * c. .estante* '* eom
binar. Vw diáriairtinte Rua Ga-
nor.l Csnali.no, 38 ap. 301. -
Chsves c' porteiro. Tel. 57.1531
«_47.7363.
TIJUCA — Àp. cobertura, vtsao
panorâmica. Sola, 2 ótimos qi
tos, depend:. empreg., terraço,
varápda etc. Entr. 18 milhões,
saido combinar. Local Rua Uru-
puti. Vendíi Predial Mônaco -,ii•Z*..L_J0.•_i',L-_c';ECL9,10¦
TIJUCA — Vende-se casa vazia
da luxo, 2 selas conj., 3 qts.,
barih* social, grande cozinha,
den. empr., garagem, cisterna,
iardim. Visilas prop. — Tel.:
58-3666.
TIJUCA — Vende-se mansão, 4
quartos, 4 banheiros, 2 salões,
copa cozinha, ap. parn emprega--'¦- „ -n-i -..->.._ _),. p_.m£fi _

5. CONR. - B. TIJUCA
A 15 (ent.) — Saldo a combinar
ap. novo, vazio, 2 frentes, 80
m2. Sala, 2 quartos, deps. pint.
óleo etc. E. lodi 75-301. Junto
CETEL 42-3287 - CRECI 482.
BARRA — Jardim Oceânico —
Vendo loto prox. praia 15x35.
NCr} 14 000,00, Tel. 31-2972,
31-0342 — Aos snb. e domingos.

Tel. 25-9604 - C| Jayme -
Creci 255.

RECREIO DOS BANDEIRANTES
Vendo esquina de praia, pronto
para construir e outro em local
espetacular com urna construção
semi-acabada, também de esqui
na. Dou escritura e facilito. Ver* 
no Iccal qualquer dia incluslvo

{„/__" sibado e domingo. Avenida Ser*lmor" nambeliba (praia), km 15, mais
800 metros - Recreio - ou pelo
Tel. CETEl. 92-1491 - Depois das
19hs. - Paulo Reis. _
SÃÒ CONRADO - Calo - Ven"
de'Se em final de construção, pró-
ximo À igreja. Entrego em 30
dias. jnform^ 46-4988.
SAO CONRADO - Vendo terre-
no ds 2 000 m2, com uma be-
líssima vista. Aceita-se automóvel
como parte de pagamento. Tra-
tar hoje pelo telefone 57-8983
ou 32-7709 — segunda-feira com
Sr. Rodrigues.

lEBLON - Vende-se ep. 2
qts., sala, coz., banh, njulejo até
o teto etc. 17 mil rest. cemo
aluguel. Rua Tublra, 8 ap. 102.
LEBLON - Vendo ap. final de
const., frente, vista praia. Av,
Ataulfo Paiva, 1 292, ap. 801, 1

2 qts., dep. cemp. emp. Ver
no local. Tratar tel. 37-9183, p'
manha. Negócio ocasião.

LEBLON — Aps. de sala,
1 ou 2 qts., deps. e ga-
ragem. Q. prontos. Aca
bamento de luxo. Preços
a partir de 20 000 000.
Pagamento grandemen-
te financiado. Ver no lo-
cal Rua Bartolomeu Mi-
tre, junto do 1079 das 8
às 20 h. Construção c|
garantia SERVENCO. -
Vendas Pan-Imóveis. —
Rua México, 119, Gr.
801 - Tels. 52-5256 e
22-3032. CRECI 704.
lEBLON - Av. Ataulfo da Pai-
va, 696 — Início da incorpora-
çõo — construção Construtora Ve-
ramar Ltda., apartamentos 1 ta-
Ia « 2 quartos, dependências. —
Sinal: NCrS 3 000,00 • presta-
çcos mensais d» NCrJ 475,00.
Infcrmaçóüs 0 detalhei no local
cem o proprietário. Tal.: 
27-2827.
lARF.UE O JORNAL - Vi 1 Io.
ia da PLANEJA Imobiliária •
çemprr>*t- venda o seu aparta*
menti — Di.riamanla ati is 21
li". • sab. • dom. ati 18 h

Rua Farms de Amoed-» n. 55

BARRA DA TIJUCA - Vendo lin-
do ep., terreno e loja a Av.
Olegario Maciel, ap. mobiliado,
sala e quarto cj (íaragem, fino
acabamento, informações e cha-
ves c| Fernander no n. 70 fun-
dos - Tel. Cetel 99-M75.

VENDO ótima casa de 3 quartes
na Estrada da Barra da Tijuca,
969. Ver no local.

TIJUCA , - Rua Sntamini 293 -
104. Sala, quarto, banheiro,
quarto empregada e denenden-
cias com área. Tels. 22-8890 e
37-6379. .
TIJUCA *. Vendo apartamento,
talas conjugadas, Ires quartos,banheiro completo, cozinha, área
serviço, dependôncins emprega-
da, armários embutidos, vaga au-
tomovol sob pilotis. Telefonsr ..
34.7299 dias II a 13 das 12 às
18 horas.

Rua <<o Carmo, 17, 7." andar.
Tais. 31-2477 « 310546.
TÜÜCA — Terreno tlx52fí\ cf ca-
.a antiga. Vor à Rua Uruguoi, 72.
inf. cf Sr. Francisco na con.ttu-
çío ao lado. Preço 90 c| <15 de
finr. Ac. prapnsfft. Tr. cl Ollvar.
... Romeiros, 192-A, Penha. CRcCI
•122. Tel.: 30.7494.
TIJUCA — Vendo ap. vazio, 3
quarlcs, salÕo, brtnheiro $oci;ii
em côr. Dep. ccmpl. -'- Rua SSo
Miguel. — NB: — Al dep. são
amplas e de luxo. Tc!. £2-1922
- ARI_— Creci 670.
TIJUCA — Vendo na praço op.
3 tiis-, sal., 2 h.inh. social, qara-
gem, preço NCrS 30,00. R. Dep.
Soarrs Filho, 2 ap. 104 — Tel.
52.1922 f CRECI 670 - ARI.
TIJUCA — Vende-ie apartamento
riu frente, pam a Praça Afonso
Pena, cem 3 quartos, iodos cci
armários embutidos, salão derna
dependências e garagem — Aca-
bamenío de luxo — Ver e trata:
na Rua Campos Sales, 88, ap. 201
com o preprietáric.

•oscopo
PROF. MAZUBKA

Èsíe é um dia que qu_nlo mo-
nos falar sóbre seus negócios ao
lado tia pessoa amada mais ale-
Rria terá.

____m\\__t___\^_r_\

TIJUCA — Alugo apartamento sa-
Ias _con.ugadas, trSs quartos, ba-
nneiro completo, cezinlia, área
serviço, dependências empregada,
armários embutidos, vaga auto-
m6vel sob pilotis. Telelonar ..
34-7299 - Dias II a 13 das 12
as 18 horas.

ti j uca -"õbrãja Ini-
CIADA - Run Carlos, de
Vasconcelos, 123, a dois
passos da Praça Saens

VENDO terreno Recreio dos Bnn-iP_f;_ FDlFfrin ÇAM
delrantes com 1003 m2, entre aV..f"£.." cu'rlUU SAN
Praia e Av. litorânea. Tel.i .. -/lAKIIN, amplos 3D5 .
36-1219. •¦•¦¦- '¦ ^ '

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO
SÃO CRISTÓVÃO - C S. Cris
t6vja, ia_L, ap. 129, vendo;
qto., saía, coz., írea. Ver cem
inquilino sábado depois 12 h,
domingo dia todo. Tratar telefo-
no 34-2549 - Octacílin.
SAO CRISTÓVÃO - V. S. quer
vender seu imóvel — Fa_a-ncs
uma visita ou nos telefono. Nós
o venderemos em 30 dias, sem
qualquer despesa para V. S.
Tratar com MEUO AFFONSO
ENGENHARIA LTDA., na Rua
Conifança Barbosa, 152, grupo
401 — Méier, >untinho da Rua
Oias da Cruz. Tels.: 29-2092 cu
49-3261._*S"AO 

CRISTÓVÃO - Vendo uma
casa, com 2 salas, 3 quartes e
demais dependências, ótimo nô
gocio, entreyo varri. Rua Belo,
737 c| 8.
SÃO CRISTÓVÃO - Ap.' sala/2
c(t!., cto. 10 000 entrada, saldo
40 x 250. Ver e tratar S. Jonuá
rio, 756 op. 102.

APROVEITE a oportunidade ap.
vazios, 2 qts., sala, coz., bann.
e um.», varanda, ap. 201, R. Dai*.
84 - São Cristóvão - NCrí
15 000,00 - 7 000,00 de ent. o
300,00 mensais compre hoje
more amanhã. Tratar R. Chave
Faria, 246 - Tel. 34-0989 - Sr.
Raffaele.
VENDO terreno 11x40, plano, óti
mo pi indústria. Tel. 34-9551 -
São Cristóvão.

TIJUCA-RIO COMPRIDO

lo|a — Ipanema
CRECI 153.

27-7596.

COPAC. .JANA. Vdo. excelente
ap. conj., ia. locação escrit. ou
resid. Pequena ent. saldo 20 a
24 meses. B ._Ri bei ro._ 153-l_l 05.
COPACABANA, 1213 ap.. 707 -'Vendo 

óíímo conj., c| banh., coz.
Vlsta pj mar. Ver no local. Tra-
lar Brilhante. Rua Hilário de
Gouveia, 66 gr. 516 — Tel.
¦57-51S7 - Creci 243.___
EDIFÍCIO AÃauá, comercial. Ven-
do ap. 1 004, grupo 3 salas, sa-
leta, banh-, 10.°. Miguel Le-
mes, 44, Cop. Tel. 27-3092. -
NCrS 63 000,00.

VENDO - Av. Ccpacabana, 1 202
ao. 302 de frente. Informações
pelo lei. 22-4618.

HILÁRIO GOUVEIA 120. Neste
edifício ótimo op., 10.° andar,
frente com 200 m2, desocupado.
Rocha, 42-0279 - CRECI 73.
LEME — Vendemos lindo ap. de,
qt., sl. sep,, coz., banh., pronta
«ntrega. Ver Rua Gustavo Sam-
paio, 598, p. 605. Tratar na Bri-
lhante. Rua Hilário de Gouveia,
66, ur. 516, 57-2086 e 57-5187
- CRECI 243.

LUXO — Ap. novo claro, arejado,
3 q.r salão, 2 b. 4 g. erm. em-
butidos p. oleo, cop* cozlnhi,
garanom. Tol. 56-1196.
LEME - VendJ-_Veo.~903~-"R.

VENDO em censt. 2 pequenas
lojas Galeria Princesa Isabel, 272.
Gualquer negócio. Preço fixo soir
reaíustamento. ó mil cruz. novo:
cada c| 50% rest. 6 meses s| ju-
rrs. Tratar cl O. V. Ribas. Tcl
37-9426. CRECI 1 100.

VENDE-SE à vista apartamento
conjugado espaçoso, de frente,
luxuosamente decorado, em edi-
fício de categeria. Ver sábado,
domingo e 2a.-feira de 10 ès ..4
heras. Av. Copacabana, 1213, ap.
602.
VENDO ap. bonito, claro, are-

tado, 
1 sala, 2 quartos, cozinha,

lanhèiro e dependências comple-
tas. Cr$ 35 milhões com 20 ml-
lhões de entrada saldo a combi-
nar. Ver e tratar Rua Ronaid de
Carvalho, 292, ap. 1103.

IPANEMA - AGORA:
Prudente Morais, 534.
Aps. de sl., 3 qts., dois
banhs., 1 qt. e garagem.
NCr$ 115 mil financ.
em 18 meses. Entrega
set. 67. Veja hoje no lo-
cal. Tratar 37-4141.

VENDE-SE ap. de frente Dom.
Ferreira n. 28, 3 sis., 3 qts,
2 banhs,, copa, coz., deps. <
garagem — Tcl. 36-2323.
VENDE-SE apart. Silva C,i:tro, 28!
902, 2 quartes, dependências em-
pregada, 28 milhões, metade em

Gujtavo Sampaio. Ó50, sala, j/uni ano. Trafar — Tel. 47-1160.
Inv., qt. sep. dep. compl. ClnveJvENDO ap. Í"003, Av. N. S. Co-
P°rí' ! pacabana, 1 246, luxucsamenle

| instalado, cem 3 quartos, 3MIGUEL LEAAOS, 8, ap. 102 coni
frente. Av. Atlantic. — Ver no
local. Entrada 6 000, rest, em
24 meses, 57-20S6. - 57-5187 -
CRECI 243.
MORADIA LUXUOSA - Coborlu-
ra cluptex no melhor ponto da
Miguel lemos -— Deixo telefono
<! ramais Internos, Preço de CrS
150 000 cruzeiros novos. Estudo
forma da pagto. ou troca por
imóveis ni Zona Sui — Detalhes
eom o Sr. Costa Guedes. Teis.
36-0682_- _CRECI_279.
POSTO 5 1|2 - Prop. vende áp.,
frente 2 ruas, vista p| mar.-Salão,
3 quartos, 2 banhs. sociais, copa-
cozinha, dep. comp. de emp.,

.garagem, pint. óleo, tinteco. Ba.
«« 80 mil, fac. Ver dom., de 9 às
11_30m, Rua Si Ferreira, 44/301,
ou marcar visita pelo lei. 27-7832.
Entrega imediata.

Ias, 2 banheiros sociais, copa, co-
2inha e instalações criada, sendo
50% financiados. Ver 2a. a 6a.
das 16 às 23 horas e sábados c
dominncs de 8 às 23 horas cem
proprietário.
VENDE-SE ap. no Leme, sala, 2
auartosj topa, coz., banh., gran-
de, depend. de emp, e gar. -
Tcl. 37-6539.

VENDO ou troco p| casa ou ap.
maior Zona Sul, pagando diferen-
ça no ato, ep. dupiex, c| salão,
lavatório, três quartes com arma-
rios emb., dependências, garagem
vista, permanente -pl mar,, todas
peças de frente, último andar. —
45 milhões à vista, restante fi*
nanciado dois anos, Rua República
do Peru, 72, ap, 1203. Chaves
c| porteiro Hugo.

COMPRA-SE cata c.rn terreno mi
nimo, 170' m2 em Ipanema ou
Lcblcn. Base: 110 mil cruzeiros
noves, parte à vista, _a!do deis
enes. Negócio urgente. , Telefene
47-6202.

IPANEMA - Vendo 45 milhões
c| 25 milhões de ent. ap. c[' 3
qts., sala, dep. comp. de emp.
e garagem, 2 pato» p| and. Sea-
bra Filho. CRECI 575. Tel. ...
27-5864.

LEBLON - Proprietário - Ven
de ap. de frente, vista p| c
mar, andar alto. Grande sala, 1
quarto, banheiro dc luxo, cozi*
nha, w. C, área com tanaue —
NCrS 25 000. Te!. 47-3554.
PRÓXIMO" AO CASTELÍNHÒ -
Dupiex com 220 in2 — Salão,
sala, 3 qts., arm. emb., gdo. o
pa; coz-, dep. compl. e 2 banh.
srciais — Marcar hora pelo tel.
57-7309_- CRECIJJJ2.
RESIDIR é impoVtanto" - Anííf-
se — Na residencial Rua Rcden-
tor 192, c[ distribuição e cons-
trujão esmeradas, fach. mármo-
re, vdr. fummée esquadrias du-
rolumínio, 3 qts., 2 sis., 2 ba-
nheiros, toilete, copalcoz., dep.
emp., garagem, 1 p| «nd., a
cond. Forma de pagto. p/ ter
minar obra em ritmo acelerado,
lnf. no local, pelo tel. 27-1025,
RUA BARÃO DA TORRE - Vendo
casa vazia, terreno 10x50. Base
Cr$ 135 facilitado. Luiz Seabra,
Tel. 47-7370. Creci 363.

IPANEMA - Praia. Na
Av. Vieira Souto, 620,
ao lado do Country Club,
vende-se o único aparta-
mento ali disponível, de
frente. Grande salão, 4
quartos; 4 banheiros, de-
mais dependências e 2
vagas de garagem. Obra
bastante adiantada. —
Construção de Cavalcân-
ti, Junqueira S.A. —
Vendas de João Silva —
(CRECI 742),-Av. 13 de
Maio, 23 - 10.° andar
-Tel. 42-8177.

POSTO 6 - Rua Bulhões de Car-
valho, 513 - Vendem-se eps.
de alto luxo, hall, salão, 4 quar-
los, 3 banheiros sociais, toilete e
dependências completas, obra cl
alvenaria pronta, inclusive gara-
eem. Tratar Imobiliária Irapuàn
S.A. Teis. 430025 « 43-9407 -
Ivã.

jVENDE-SE ap. 2 quartos, sala,
coz., saleta, banh., dep. emp., co-
mo nÔvo. Ver e tratar local, -
Santa Clara, 3131207.
VENDO ap. 208 Av. N. S. de Co-
pacabana. 1 032, quarto, banhei
ro, kilchnete. Preco 10 500 à vis
la. Aluguel 150 000. Tel. 38-5994
VENDE-SE ótinio ap. sala, 3 qts.,
ármáries embuíidcs, dep. complo-

PM ir. f-1-Yiac v • j tas, garagem. Fundos para «ran-PAULA FREITAS - Vtndo ap. de área. Perio do mar. 27-7006,luxo hall mármore, saião, 3 quar- 
•os, armários, 2 banh., aqc. cen-
trai, relógio elétrico, banh. para
banhistas, tel, interno, garagem,
saia de recepção, dep. da em-
pregadas. Ver tel. 57-1510.
POSTO 6 - Rua Sá Ferreira, 152,
«p. 204. Vendo 2 salas, saleta, 2
C|uart.-:s c|. arm., banheiro em
cor c| arm., cozinha cl arm., dep.
com;s.ctas. Facilito. Corretor na
p-rtaria.
PÔ3TO 6 — Vdo. baratíssimo ap.
de frente, vazis. Sala, ql., coz.,
banh Preço 13 000 à vista. Tels.
.7-6-_9 ru 31-3772.

RUA PROF. GASTÃO DAHIANA,
111, Pôctj 5, vende-se parlamen-
to 702 em cbra na 7.° laje de
•ala, 3 quartos, 2 banheires soe-,
dependências completas, procure
mestre da obra.
SALÃO — 4 qts-, na Sá Ferrei-
ra, 134 pl enlr. 13 meses. V.
por CrS 150 000 fixos. Ari C. R.
de Brito S. A. lnf

VENDO 3 salas, 3 qtos., 2 ba
nheiros compl. cezinha, qt. em
preg. garagem, 80 milhões.. Vá
hoje na Rua Domingcs Ferreira,
21. ap. 1202. Creci 272.
VENDO ap, com quarlo e sala se-
parados, banheiro, cozinha — Av.
Cop., 534, ap. 1208 - Chaves
na perfaria.

IPANEMA - LEBLON
APARTAMENTO - Vende-se óli-
mo apartamento, 2 quartos, sala,
varanda, banheiro cem boxe de
luxo, cozinha e dependências
completas de empregada — Ver
no Iccal, Visconde Piraiá, 25, ap
203, 50% financiado.
BARÃO DA TORRE, 111, ap. 202
3 q., li., dep. emp. 39 000. Vi-
sitas sábado e domingo, — Te.
26-3069. .

Torres, 52-4133 (CRECI 26).
SIQUEIRA CAMPOS, 282, ap. 102.
•ep. dep. empreg. 20 000 c/ 10
em 24 meses. Tratar Brilhante. —
Tel. 57-2086 • 57-5187. CRECI
243,

CASA — Espetacular, acab. luxo,
Francisco'. .uar,0!. ''v'"9. varanda, ssla•-''••."".jantar, sa|j ^ 

. 
Ja|slj % ^

nhoiros « failete, jardim, copa,
cez., lav., 3 qts. .morar;., gar.Preço «opcional. - Imrbiliári
Londcn lida. T.l. 36-4767 ¦ .
57-2555.

VENDO ap. sala, 2 qts-, j. in-
verno, «jt. empregada, etc. Vario.
-7-8221 — 40 milhõe» • combi-

mr.
VENDE-SE — AparUmento Rua
Barata Ribeira sala, 2 quartos,
completas, -frente, novo, andar
elto, .0 mllhSes. lnf. 36-5322.

IPANEMA - Frehte, sala, 2 qts.,
banheiro, cozinha, NCr$ 28 000— Alberto de Campos, 67-201 —
Mário - 47-3221 - 50% i vista
50% 18 m.

IPANEMA: - Vende-se, na Rua
Prudente de Morais, 1 184, de-
socupado, frente o ap. 10), de
sala, 3 ciuartos e demais deps.,
é ocupado, o 402, do sala, 2
quarícs e demais deps., ambos
cem garagem. Tratar com Ma-
dail. Tel. 43-6512 - Creci 748.
IPANEMA — Compro urgento Ia.
loca;ão cu 90 dias para entrega,
cp. de frente, sala, 2 quartos
e dep. do Posto 6 em diante, à
vista - Tcl. 48-9570.

ALTO BOA VISTA - V. cosa no
estado pi 25 mil novos, cu alugo
4.00. Estrada Gávea Pequena 102,
Tel.: 43-9195. CRECl 546.
APARTAMENTO - Vende-se o da
Rua Cândido de OÜvelra, 46, ap.
S-J02, com 2 q., sala e depen-
dências de empregada. NCr$...,
25 000,00, enlrada: NCrS

ATENÇÃO - Vendo terraço a
Rua Carlos Vasccncelcs 60 ap.
C 04 edifício novo la. locação
da luxo csmpcslo de hall, am-
pia sala, quarto duplo, banheiro,
cipa, corinha, área e dcpendftn-
cias de empregada. Grande terra-
ço^na frente. Nas chovei 12 mi*
IhÕcs o saldo financiado em for-
ma de aluguel. Ver no local, cha-
ves cem porteiro por faver. Tro-
tar te' 

" 

Anita Grcet
ATENÇÃO"
de apartamento de di
tos na Tijuca, mesmo alugado.
Negócio imediata. Bueno Ma-
chado. Rua Barno de Mesquita,
398-A. Tel.: 34-0694. CRECI
986.
APARTAMENTO - Na Preja
Saenz Pena — R. General Ro-
ca, de frente, 3 quartos, sala,
cor., banh., depend*. empreg.,
garagem. Venha ver e traga a
esposai Ela ficará maravilhada.
As _chaves estão cem Bueno
Machado, na Rua Barão de Mes-
quita, 398-A - Creci 986 -
Tel. 34-0694 e 58-3233 - Tra-
bulhamos domingo.

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 ML.SON ENGENHA-
RIA LTDA. - Ver no

•«^-'crec. 6763°3 c°mjSTAND °A OBRA, ou na
NecV7ito"WcnToiRua Sete de Setembro,

quar-,44, esquina de Quitan-
da, na sobreloja de "A
Econômica". — Telefone
42-5136 (CRECI 903)

AGORA OU NUNCAI - Vendo
magnífico ap. de frente, na Rua
Darão de Mesquita, 380, esq. de
Gonzaga Oastòs, com 2 qts.,
sl., coz,, banh., área, depend.
empreg., arm. embut. Apenas
NCrS 1 000,00 (hum milhão de
cruzeiros antigos) de entr. 200
mensais. Entrega em 18 meses.
Ver ^ diariamente, inclusive eos
domingos c| Bueno Machado, na
Rua Barão de Mesquita, 398-A
- Tels: 34-0694 c 58-3233 -
Creci 986.

TIJUCA - Vendo 1ÕT locado lu-
xo cl 1 snla, 3 quartes, 2 ba-
nnriros^sociaís, amplas dependen-
cias. Tôdss as pecas de frente,
garagem. Preço 70 milhões á vis-
ta tem intermediário. Ver com o
porteiro. Av. Heitor Beltrão, 6
ap. 501.
TIJUCA — Andrade Neves -
Vendo ep. luxo c| salões, |. inv.,
3 qtos., 2 banh., mármore, s,
iantar, grande saião, ajardinado
exclusivo, 2 vagas garagem. Car-
men Cabral — 38-7481 - Creci
255.

ATENÇÃO, TIJUCA I Residência.
Em centro da lerreno de 10x36,
vendo magnífico c| 2 salas, saleta
de almoço, 3 varandas, 3 qts., 2
banhs. sociais, coiinha, 2 qts.
de empreçada, banheiro e gara-
gem. Precisa de obras interna-
mente. Ver na Rut Antônio Sa-
lema, 57. Heie, das 10 às 17 h>

10 000,00, saldo a combinar. Dr.Kas". 9r$ 70 milhões, sendo 50%
r«Voir_ Tr.u An d... oi ._.!" vista, saldo finC6'doira. Trav. do Paço, 23, «o-
breloia.

VENDE-SE apartamento de um
quarto e sala sep., cozinha, ba-
nheiro em côr, dep. de empre
gada, área e tanque, armário em
butido. Rua Visccnde de Pirajá,

ap. 802. Tratar Visconde de
Pirajá, 287, ap. 101. 47-6909 o
ap. tem lelefone.

VENDE-SE apartamento sala, dois
quartos, área, dependências com-
ptelas, Rua Gomes Carneiro, 54 —
ap. 702. Preço: Cr$ 40 030 000.
Vinte milhões de sinal e o saldo
em 2 anos pela Tabela Prlce. Ver
no local e tratar pelo tel. 42-5197
com Dr. Othon de 10 is 13 horas
exceto sábado e domingo.

GÁVEA - J. BOTÂNICO
APARTAMENTO 603 - Vende-se
Av. P. Leonel França, 90, 2 qts.,
sala, dep. comp. lnf. proprietário
27-7248.
GÁVEA — Vende-se terreno de
1 185 m2 na Rua Tte. Arantes
Filho quadra 1 lote 6 por NCr$
45 000,00. Tel. 47-5084.

IPANEMA. - Final de obra. Ven-
do ap, de sala e qtos. sep. dep.
compl., 4 p| andar. Sinal NCr$
5 800,000. Ver o ap. 303. Rua
Vise. Pirajá, 584. Tel. 31-0342,
31-2972 — Aos sab. e domg,
25-9604. C| Jayme. Creci 255.

CONJUGADO de frente, vazio
em cima do Bob's Viic. de Pira-
}ê, 463|605. Chave com o por-teiro. 15 milhões- Tel. 27-7254.
IPANEMA - Alto luxo, 2 sis. 4
qts., 300 m2, R. Prudente de
Morais, 1420 - Prédio nívo.
NCrS 135 000,00. Tel. 27-6399 -
31-0375.

IPANEMA - Junto ã
Rua Montenegro, ven
dem-se na Rua Desem-
bargador Renato Tava-
res, 30, apartamentos
de ótimo acabamento c|
1 salão, 3 quartos, 2
banheiros, demais de-
pendências e área de
parqueamento nos pilo-
tis. Edifício de 4 anda-
res com 2 unidades, por
pavimento, ambas de
frente. — Construção
de Cavalcanti, Junquei-
ra S.A.. — Vendas de
João Silva (CRECI 742)

Av. .3 de Maio, 23
10." andar. - Telefo-

ne 42-8177.

JARDIM BOTÂNICO
Vendemos excelentes
apartamentos de sala-li-
ving, 3 quartos, 2 ba
nheiros sociais, copa-co-
zinha. Edifício de 11 pa-
vimentos, em CENTRO
DE TERRENO, c| 4 500
m2. Todas as peças de
frente, piscina, play-
ground, jardins e gara-
gem. Construção de GO-
MES DE ALMEIDA, FER-
NANDES. Preço: 27 mi-
lhões, ç| 960 mil de en-
trada e 330 mil mensais.
Venha hoje mesmo ao
local, à Praça Santos Du-
mont, 138, de 9 às 22
horas, ou na VEPLAN
IMOBILIÁRIA LTDA. -
Rua México, 148, 3.°. —
Telefones: 22-0435 e
22-4861 -J-107-CRE
Cl 66.

APARTAMENTOS PRON-
TOS - TIJUCA - Em
edifício de apenas 4 pa-
vimentos, vendemos óti-
mos aps.: sala, 2 qts.,
banh., coz., área serv.,
dep. comp. empreg. Si
nal 5 500 mil, parte fa
cilitada, saldo em quatro
anos, sem juros. — Óti
ma oportunidade. —
Rua Professor Gabizo
343 (próx. Rua Morais
e Silva). — Corretores
na portaria, diariamente,
das 14 às 17 h. Contra-
tos terminados, sendo a
desocupação feita por
conta nossa firma, sem
qualquer despesa para
o comprador. Tratar na
SEI — Sociedade Empre-
endimentos Imobiliários
-Av. Nilo Peçanha, 155
- Grs. 612|14 - Tels
52-0221 e 32-7270 -
(CRECI 604).
ATENÇÃO — Apartamentos no»
vos, vazios, prontos para mo-
rar. Grande sala, 3 ou 4 quar
tos, 2 banheiros, copa, cozinha
etc, dspend, «mpr., garagem,
sinteco.. Prédio em pilotis no
melhor trecho residencial da TI-
juca. Boa facilidade nos pago-
mentos. Ver ne Ru» Almirante
Cochrane, 56.
APENAS 8 mil de entrada. Rio
Comprido, ap. tipo casa com 2
qts., sala e dep. completas. Sal-
do facilit. em 30 meses. Preço;
20 mll. Telefonar das 8 os 10
horas para 22-8642. Roberto Con
te -Creci 142.
APARTAMENTO na Tijuca^ ven"
do, vazio, pronto para morar,
perto da P. Saem Pena, dois
quartos, sala e dependências com-
pletas. Ver na Rua Barão de
Mesquita n.° 595 com o portei
ro Juca. t
APARTAMENTO"--"Nâvõr pronta
entrega, sala dupla, 3 qts., arm.
emb., copa e coz., dep. serv.
compl,, garagem, Ver. R. Uruguai,
468._Predial CoHseu. CRECI 44
APARTAMENTO," iunto à p'r"aça
Saenz Pena. R. Antônio Basilio,
39-703. Sala dupla, 3 qts., dep,
serv. compl. Predial Coliseu -
CRECI 44.

JCQUEI - Praça Sanios Dumont
126, vendem-se apartamento,

sala, 2 quartos e dependências
completai. Tratar Imobiliária Ira-
puan S,A. (proprietária). Telefo-
nc-s 43-0025 e 43-9407 - Ivan -
Aceita-se financiamento pela Cai-
xa Econômica.
JARDIM BOTÂNICO - Vende-se
à Rua Pacheco Leão, frente à TV
Globo, terreno c| 262 m2, prá-
prio para residência alto luxo c]
construção e urbanização p| con-
ta da Const. Lopes da Costa. —
lnf. e visitas pelo tel. 46-7501,
sibado a domingo dia todo a
partir da segunda-feira, parta da
minh» ou * noite.

APARTAMENTO de frente - R.
Conde de Bonfim, 25.- ap. 803.
Edif. Lady. Sala dupla, 3 qts.,
arm. emb., dep. serv. compl.,
garagem. Pronta entrega. Ver no
local 9 às 12 horas, dias úteis.
Sábado_9_às 12_horas: „
AMOROSO COSTA, 305 ap. 204
— Muda, excelente ponto resi-
dencial, no final do ônibus 413.
Sala, 2 quartos, 23 milhões com
12 de sinal e saldo em 24 meses.
Chaves no ap. 304. Tratar pelo
tol. 46-1037^
ADMINISTRAÇÃO FIDEX" vendi
ap. 1 si., I qt., cozinha, bnnh.,
varanda, área e depend. emp.
Preço: 14 milhões. Ver segunda-
feira das 14 às 17 horas na Rua
Gen. Espírito Sfo. Cardoso. 351.
Av. Cop., 709, gr. 501. Telefo-
ne 36-4002 - CRECI 210.
APARTAMENTO frente, vazio, ia-
Ia, 3 quartos etc, êep. empr.,
garagem, sinteco, armários. — R,
Barão Piresslnunga, 48, ap. 401.
Chavti «1 porlairo. 28-2417.

em 2 anes.
UNIL. Av. Alm. Bjrrcso, é,

gr. 911. Tel. 32-8358 (sáb. •
dom., 27-7223) - CRECI 194.
COBERTURA DE IUXO - V.ndo
tâda decerada com 2 livlngs, sl.
Iantar, 4 qts., 3 banhs., depen-
Hencias, duas vagas garagem, —
tarraço anermo cc m vista des-
lumhrante — 120. milhões. Sinal
de 30 mÜhÕes — 30 ¦ combinar
• 60 em 26 meses — Aceito tro.
ta ap. pequeno — Rua Alm.
Cochrane n. 54 - C-01 - Ttl.
34-3188.

TIJUCA t VILA ISABEL - Com-
pro casa 3 qts. paga até Cr}
30 000, deu Cr$ 20 000, da en-
trada o saldo a combinar - Tel.
23-8652 - 48-3531 - Epaminon-
das,
TIJUCA - Vuida-M .4llnto'»pir-
tamento ém frente, -om 3 quar
les, sala, cozinha, banheiro ta-
cia) em «fir, dep. d* empregada
CrS 12 500 000 • o uldo em
prestações do Cr$ 450 000, Ver
na Rua Araújo Pena, 43 ap. 401.
— Tratar am Mello Affonso Em
gonharla ltda., na Rua Constan<
ça Barbosa, 155, gruno 401. —
Telefones 29-2092 e 49-3261.
TIJUCA - . Vende-se ótima 

" 
re-

sidencia confortável — Telefone-
58-1336 - Carvalho.

UM GRANDE PON
TO... PARA MORAR
BEM - Rua Dr. Satami-
ni, 39 — Aqui, ótimos
apartamentos — apenas
2 por andar — de sala-
living, 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 tranqüi-
la Av. Heitor Beltrão).
Prédio sôbre "pilotis"
Ponto altamente resi
dencial. Preços, desde
NCr$ 28 437,60, com
entrada de NCr$ . .

280,00 e prestações
de NCr$ 408,75. Proje-
to aprovado. Constru-
ção da PRONIL - Cons-
trutora Ltda. Informa-
ções e vendas: no 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.
VENDE-SE ótimo apartamento cj
raia e 3 (três) quartes e de-
maij dopendèncias, iituado na
Rua Uruguai, 523, ap. 402 -
Chiyes cj porteiro.
VENDO/ 2 quartos, aala, ele. 21
milhões. Entrega 3 meses, peq.
Sinal. Saldo 30 prest. st juros.
Vá na Rua Silva Teles,__U>._
VENDO últimas colas terreno ap.

qts., sala, depend. e gar.gcm.
Rua Radmaker — Construção fi-
nanciada 100%. Tel. 48-7665 -
Couto.
VENDE-SE ap. l|, qto., coz., banh.
Final de construção. Tratar com
Clarice, 48-4274.
VENDE-SE ap. Av. Paulo Frontin
2 qt., 1 sl. • dep. 50% financ.
Tel. 37-8067 — Ocupado sem con-
trato. Rio Comprido.

TIJUCA — Vende-se casa. Entrega
imediata. 4 quartos, 2 salas,
randas, 2 banheires sociais, salão
de jogos, 2 garagens, jardim,
quintal e dependências. Ver
tratar na Rua Benevenuto Berna,
45, entre 16 e 18 horas, sábados
e domingos. P r e ç o-base: NCr$
200 000 financiados.

CASA — Vendem-se 2 quartos,
2 salas, cozinha, banheiro e de-
pendências. Rua José Higino n.°
30, casa 8 Aceita-se Caixa. 
CASA TIJUCA - MUDA .'- Ven'
do ótima, livre de enchentes, re-
cuada da rua, com jardim arbo-
rizado, varanda, saleta, salão, 2
quartos, todos cem grade, ba<
nheiro em côr, copa, cozinha,
dependência de empregada, área
coberta e quintal. Diretamente c/
o proprietário, Sr. Guimarães —
Tcl. 38-0942 — Preço: Cr$ 40 000
com 50%, o restante a combinar,
COBERTURA luxo de 200 rr.2,
salão, 3 qtt;. c| a. embs., 1
banhs., terraço, garagem, vaiia,
V. por Cr3 67 000 próximo Pça
Saens Ponha. FRANCISCO TOR
RES, 484110 (ho..) ou 52-413:

Craci 26.

CASA TIJUCA - Vendo confor-
tável casa na R. Aguiar com 2
pav. tôda pintada a óleo e de
corada. Valor 220 milh. Aceita
se ap. na Tijuca, Ipanema, Leme
e Potrápolis. Tratar R. Conde de
Bonfim, 226. Drogaria Americana,
MUDA - Vendo ap. de frenle
sl., 2 qts., com arm. embut,
dep. completa num total de 70
m2. Cr$ 30 milhões com 15 de
entrada. Tel. 58-0140,
MUDA — Vendo ap. vazio, dois
qts., sata, arm, e dep. emp. Ver
no local. Rua Ferdinando Labo-
riau, 246 ap. 401 — 25 milhões
- Tel. 34-7312.
MARACANÃ — Vendo um apar-
tamento com sala, quarto, cozi-
nha, ares, banheiro completo, na
R. Turf. Club, 24, cp. 101. Tra-
tar sábado no local dai 9 àa
lóhs. e domingo pelo Telefonei
28-1263.

NEGÓCIO URGENTE - Vende-se
conf, residência, na Rua D. Ma^
ria, 00, casa 1, cont 2 qs., sala
e dependências, com quintal, per*
to da Praça Saens Pena — Ver
no local com D. Mariquinha, na
casa 5, ap. 101 e tratar na firma
F. Sontcs Imóvtis - CRECI 605.
Tel. 22-0581. Rua Senador Dan-
tas, 39, sala 204.
RIO COMPRIDO - Vende-se óti-
mo ep. de 3 quartos, sala, cozi-
nha, dependência! completas em-
pregada e garagem. Rua Barão
de Itapaglpe, Ó4|<407. Tratar no
local sábado • domingo ou de
2a. em diante pelo tel. 32-8526,
RIO COMPRIDO - Vende-se átimo
terreno com água encanada me*
dindo 10x33 h Rua Guaycurus.
Facilita-se pagamento. Tcl. 4Ó-159Ó
— Arruda.
RIO COMPRIDO - Com iclefone
— Vendo na Av. Paulo de fren*
tin, confortável ap. de sala, três
quartos, banheiro em côr, copa-
corinha e grande área. Negócio
urgente para entrega Imediata.
TeL.: 34-1632 - CRECI 398.
RIO.COMPRIDO - Casa - Vendo"
centro de terreno 11x40 um pav.
2 s., 3 q., copa, coz., 2 banh.
sociais, living c| bar 2 q, emp.
çuinta!, jardim, garagem. Preço
NCrS 80 000.00 sinal 50% resto
12 meses. Rua Sampaio Viana,
112. Tel. 28-3234 das 8 às 12 hs.
Diretamente com proprietário.

TIJUCA - Vendo ap. 405 da Rua
Uruguai, 74, c| qto., sl., coz.f
banh., j. Inv., dep. empreg.,, área
serviço, final construção. 5 mi-
lhões combinar. Ver local. Tra-
tar 22-2330, 2a.-feira.
TIJUCA - Av. Maracanã - Ven-
do ttp. tala, 2 q. dep., garagem.
Obra andamento óa. laje. 58-4736.
TIJUCA — Apartamonto de fren*
te, com 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro social em côr, depend.
de empregada e Írea. Entreqa
vazio. Enlrada do CrJ 12 500 000
• o saldo em prestações de CrS
450 000. Var na Rua Araújo Pa.
na, 43, ar>. 401 — Tratar em
MEUO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua ConsUnra Barbo-
sa, 152, gr. 401. Tel. 27-2092 e
49-3261.

TIJUCA — Vendo casa t> torreno,
Rua Gcultrt, 5,50 x 30 m, o imo-
vel ej 2 qts. conj., st., copa, eoz.,
banh., t]to, de empregada. Base:
19 C00 000 financiados, ou per-
muta-se por ap. pequeno cm Co
pacabana. Tratar 37-9353.
TIJUCA — Vendem-se bens apar-
tamentos am construção no me*
Ihor ponto da Usina, \k ni af*
vanaria, api. 103, 309 e 604, dois
são d* frenta. Facilita.s. a «n-
Irada, prestações da 120 a 140.
Ver na Rua Conda Bonfim, n.°
1 326, das 14, is 17 horas, com

: Sr- Mala cu pelo tel. 38-9800,
TIJUCA — Apts. prontos, sala. _
qts., 2 banhs., copa, coz., área
grande c| dep. comp. e garagem.
Av. Heitor Beltrão n.o 6 ou pelo
tel.: 42-7874,

TIJUCA — Vendo um bom ap,
de frente, vazio, ainda novo, com
sala, saleta, 2 qtos. e dep. de
emp. Preço à vista 36 mil. ou
40 mllh., com 20 milh. de en-
trada, e o resto a curto prazo.
Ver na Rua D. Delfina. 15, ap.
402 — Sábado ' 

e domingo dat
!3 òs 16 horas.
TÜUCÃ (Sasns Penal - VÍiidõ
ótimo ap. cl 3 q., 2 salões, \.
inv., cepa, ccz., bsnh. etc. e
garagem. Pintado a óleo e com
srm. NCr$ 28 000 à vista e 20
prest. de NCrS I 000. Tratar tel
48-0427 cl prop.

VENDE-SE - Rua Eng. Ernâni
Cotrim 55, ap. 2 qts., sl., frte,
(alug. s| contrato). Ac. Cx. e
SPEG. Ver o 301. Chaves c| c
zelador. 38-6644.

CAPRICÓRNIO (21/12 a 20/1) — Número ris
sorte: 5. côr: limo. Pedra: turquesa. Uma ques-
tão de aborrecimento poderá tornar-se proveito-
sa pnra você e sais superiores.

AQUÁRIO (21/1 a 20/2) — Número de sorte: 12.
Cór: niarro.ii. Pecira: jacinto. No trabalho: o
período serã cheio de esteei...fciva. No amor: vo-
cê e a pessoa amada terão arrendes alegrias du-
rante o dia de hoje.

PEIXES (21/2 a 20/3) — Número rie sorte: 21.
Cór: cinza. Pedra: ametista. No trabalho: mui-
to cuidado para não envolver a pessoa amada
nos seus problemas, pois assim não alcançará o
sonho almej__o.

ARIKS (21/3 a 20/4) — Número de sorte: 29.
Côr: resa. Pedra: rubi. No trabalho: evite en-
írentar oposição dt- elementos obstinados, pois
se assim não o fizer poderá scírer grandes abor-
recimeiitos. No amer: bom tempo para realizar
seus sonhos amoresos. Isto quer dizer que você
deve-se chegar uhi pouquinho mais.

TOURO (21/4 a 20/5) — Número de sorte: 4.
Côr: vermelho. Pedra: safira. No trabalho: pro-
cure a harmonia me;-mo que tenha que se aco-
modar pois o meio ambiente está muito carrega-
do. No amor: discipline as suas maneiras de fa-
lar com a pessoa amada.

GÊMEOS (21/5 a 20/fi) — Número de sorte: 10.
Côr: creme. Pedra: esmeralda. No trabalho: uma
questão aborrecida poderá tornar-se proveitosa.
Cuide de seu sistema nervoso e resolva tudo com
calma.

CÂNCER (21/0 a 20/7) — Número de sorte: 18.
Cõr: gelo. Pedra: ágata. No trabalho: seu es-
forço será recompensado, se agir com diploma-
cia. Tenha boa vontade e perseverança. No amor:
muito cuidado com as pessoas que se mostrarem
sentimentais, pois elas não merecem confiança.

LEÃO (21/7 a 20/8) — Número de sorte: 26.
Cór: laranja. Pedra: brilhante. No trabalho:
muito cuidado para não esqueesr as etiquetas pois
ás vezes uma simples palavra ou um muxoxo 

*po-

dera trazer-lhe aborrecimento, fúnebres. No
amor: não se precipite e nem procure tirar con-
clusões apressadas sôbre a pessoa amada.

VIRGEM (21/S a 29/9) — Número de sorte: 3.
Cór: azul-claro. Pedra: granada. No trabalho:
Raie os assuntos importantes que tiver em men-
te durante este período porque as ceníições não
lhe são fsveréveis. No amor: nunca é tarde pa-
ra se recomeçar aquilo que para nós estava per-
dido.

LIBRA (21/9 a 20/10) — Número de sorte: 9.
Côr: musgo. Pedra: lápis-lazúli. No trabalho:
não empreenda' nada que deva contar com apoio
õe outra pessoa. Pericdo não muito propício. No
amor: tenha muito cuidado com o.s silêncios ,e
os afastamentos.

ESCORriAO (21/10 a 20/11) — Número de sor-
te: 17. Côr: roxo. Pedra: água-marinha. No tra-
balho: poderá surgir um novo empreendimento
durante êste período. Mas cuidado porque quem
corre e atrás de dois sempre sai perdendo. No
amor: aguarde "uma surpresa neste setor.

SAGITÁRIO (21/11 a 20/12) — Número de sorte:
24. Còr: café. Pedra: topázio. No trabalho: re-
oobre o seu equilíbrio habitual e tudo melhorara
sensivelmente. Seja tolerante que o lucro virá
depois. No amor: você é uma pessoa feliz, poisa pessoal amada tudo fará para andar ao seu
lado durante êste período.

VENDE-SE ap. de 
'3 

quartos, sa-
Ia ampla, quarto de empregada
e área de serviço, e cutro de 2
quartos e mesmas dependências,
na Rua Barão de Mesquita, 26,
aps, 803 o 603. Tratar no 603.
VENDE-SE - Um ap. 307 na Rua
Arlstides L6bo, 112 de 17 m2,
tedo pintado a óleo com sanca
patinada, banheiro de côr de l.a,
cozinha c/ exaustor, taco paulis-
ta na sala, cem direito a gara-
gem, tendo elevador. Condições
Cr$ 20 000 000 sendo 15CC0 0G0
do entraria e 5 000 000 em 20
meses. Ver no local das 9hs *s
llhs tratar, pelo telefone 52-7247

VENDO ap. sala, 2 qts. etc. 22
milhões. Dez entrada. Rua Rosa
e Silva, 119-A, ap. 101.

das 16 hs às 2hs, com Dr,
Fiai;

Ri-

ANDARAI - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
ANDARAI - Vendo os últimos
eps. c| 3 qts., s-, cozinha, ba-
nheiro, írea c| tanque, dep. com-
pleta.de emp. — Entrada Cr$
8 000 000 e o saldo em 50 me-
ses. Ver e tratar no local com
o Sr. Walter, na Rua Ferreira
Pontes, .79-513 ou pelo telefo-
ne 22-5358.

ANDARAI - Rua Paula Brito 691
Cobertura três quartos, sala
dependências compl. 140 m

quadrados. Tels. 22-8890 • ..
37-6379.
APARTAMENTO, com 3 qts-, sl.,
coz., e dep. dn empr., vazio,
<I5 milhõss, sendo 15 milhões
de entrada, restante em 7 anos,
ver na Av. 28 de Setembro

292, ap. 401. Tratar cem
Machado - 5B-0522 - Av. 28
de Setembro, 345.

Vendo 3 de
mais deps.

APARTAMENTOS
2 qts., sl. coz..
Preços a partir de 28 milhões.
Ver na Rua Teodoro da Silva
n. 445, aps: 201, 203 e 204. -
Tratar cem Machadc, telefo-
ne 580522, na Av. 28 de Se-
tembro, 345.

APARTAMENTO - Vendo, com
3 qts., sl., coz., banh. e mais
deps. Ver na Rua Maior Bar-
ros, 28, ep. 302, entrego vazio
— Melhores det. c| Machado -
Tel. 58-0522 - Av. 28 de Se-
tembro,_345.
APANHE CHAVES na Rua Barão
Mesquita, 398-A e veia linda ca-
sa em centro de terreno na Rua
Caruaru próximo Praça Edmun;
do Rego. Preço 65 milh. c| 30
milh. de entr. Bueno MachaHn
Tel.: 34-0694 • 58-3233. - CRE-
Cl V86.

PALACETE - Vendo na Rua
Ens. Gama Líbo, 321 de 4 qts.,
2 sis., garagem e mais deps.,
preço 130 milhões, 50% à vista
e o restante a c^mb. Trator c|
Machado, iel. 58-0522 - Av.
28 de Setembro, 345.
PALACETE - R. Maior Barres
n. 58, vendo, 4 qts., 2 sis.,
coz. e mais deps. Preço 120
milhões a combinar. Ver no lo-
cal. Tri.!ar com Machado, tele
fene 58-0522, na Av. 28 de
Setembro, 345.

VILA ISABEL - Resid. vazia, pre
cisando acabar, vende-se, quase
pronta, Já dividida ent 2 aps. de
2 quartos, sala, cozinho, quintal,
etc, à Rua Cons. Paranaguá

20. Apenas 35 milhões,
20 m. do entr., resto 500 men-
saís. Chave oo lado à Rua Sou-
sa Franco, 96. Tels. 31-2851 <
31-1621. Imob. Luii Babo. -
CRECI 466.

APENAS 1 por andar. Acabado»
de construir, c| 2 qts., sala, co-
po-coz., banh. dòr, etc. CrJ
23 000 cem 9 200 e 300 p| mê»
s| iuros. Ver e tratar Rua Porto
Alegre, 89 esq. R. Grão Para.
lnf. 1eli._30.86o7 e 30-5192. __
LINS — Vendo casa em centro
de terr. cl varanda, 3 qts., sala,
coz., banh. ccmpl. em côr, dep.
empreg. Ver Rua Pedro de Car-
valho, 7*36, c| 3. Nõo é vila.
Entr. CrS 14 000 000. Saldo em
5 anos. OFIL - Av. Rio Branco-
183, ç-r. 503. Te!. 52-1850.

VILA ISABEL - Vendemos lindo
ap vazio tipo casa, frente, 2
Sis,, 2 qts. e àep. compl. Oca-
sião. Ver Rua Sousa Franco, 790,
ap. 101, hoje e amanhã de 9

19 h. Tratar na Brilhante. Rua
Hilário de Gouveia, 66-516. -
57-2086 e 57-5187. CRECI 243.
VILA IZABEL - Vende-se casa
com 14x44 — * Junto a Proça Ba-
rão Drumond. Ótimo local gaba-
rito 6 andares — Preço base
70 milhões, lnf. tel. 27-1526
Lui: - De 12 às 13,30 horas.
VIIA ISABEL - Vende-se casa
com 2 quarlcs, 2 sn as, caiinha,
banhai.c, dopentísucin ompreíja-
da • área. Entrada CrS 6 000 CG0
e o saldo cm prestações de CrS
270 000. Ver na Rua Maswi.lt.
197. - Tratar em MELLO AFFON-
50 ENGENHARIA LTDA., «a P.ua
Constanca Barbes... 152, çrupo
401 - 

"T.ls. 
29-2092 a 49-3261

VILA ISABEL - Vende-so apar-
tamento nòvo, am fase da «ca*
bamento para entrega ati '.etom-
bro- com 2 quartos, sala, cozi*
nha, banheiro • área. Entrada:
CrS 6 500 000 e o saldo «m
prestações CrS 200 000. Ver na
Av. 28 d. Selembro, 254 a 260,
ap. 405. Tratar em MELLO AF-
FONSO ENGENHARIA LTDA., na
Rua Constanca Barbosa, 152, grti-
pe 401. Tels. 29-2092 » 49-3261.

TIJUCA - R. Eng. Ernâni Co-
trin —• Vendo ap. 3 qts., sala,
cor., ban., área env. garagem
de luxo. Preto 40 000 c| 50%
- Saldo comb. tel. 42-5772-
TIJUCA — Vendo amplo sp. c|
2 qlo.., sala, cor., uh., dep.
comp. emp. área serv. e lugar
p| carro. Ver hoje é amanha
das 9 ès 12 horas na R. Silva
Teles, 18. Tel. CRECI 448.
TIJUCA - Rua HBilor Beltrão
(esq. Prof. Gabizo) — Vendo ap.
vazio, de frente, com varanda,
sala, 2 quartos (arm. embut.),
copa, cozinha • banheiro em co-
res, «rea de serv. c/ tanque e
dep. empreg. — Todo pintado a
oleo. Preço 33 milhões, cendições
a combinar, lnf. 52-1837, Sr. Odl-
lon (hoja) de 9 is 16 horas -
CRECI 430.

TIJUCA — Saenz Pena — Des.
Isidro, 29, ap. 604 - Primeira
locação, 2 quartos, sala, copa,
cozinha, 2 banheiros, óleo e
«inteco. Entr. 20 000 facilitada
com Volks. Chavei com o por-
teiro ou 22-2047 r. 3 Alfredo -
Sagunda.faira. .

TIJUCA - Clóvis Beviláqua, 96,
op. 406, 3 quartes, sala, dep.
emp., «.rea cd. novo, a! pel. Ent.
15 000 00-3, rest. forma de aluouel,
48 meses 12x400, 12x500, 12x
600, 12x700. Aceito troca por
mencr, 2 qts., sal. c| tel. em Co
pacabana, valor 35 000,00. Ver
chaves, com porteiro. Tratar Ba-
rata Ribeiro, 160, ap. 312, 10 às
12, 18 às 22.
TIJUCA - Casa - Vendo, prò-
xima à Rua Uruguai, cem terre-
no da 14 x 27. Facilito 50%
ou Cx. Econômica. Tratar diá*
riámente Rua Sete Setembro, 66,
salas 801/3, tel. 32-1646, depois
II horas, com Dr. Craveiro.

GRAJAÚ - V.ndo duas boas ca-
sas, ambos cj 2 quartos, 2 so-

banheiro, cozinha e quintal,
estão vazios. Entrada CrS
12 000 000 • o saldo em 48 m«-
ses. Ver e tratar no local sito h
Rua Luís Guimarães, 20 ou peto
T.l. 22.53S8.
GRAJAU - Vende-se boa casa
com 2 quartos, sata e demais de-
pendências o com 4 moradias nos
fundos, Crí 55 000 000. Facilita
se. Rua Oliveira Lima, 25.
GRAJAU - Palacete - Vendo,
tonstrução de luxo, mármore
português, 3 salas, 4 quartos, 2
banheiros, 2 varandas, 2 quartos
empregados, garagem, quintal. —
15,00 m de frente, rua exclusi-
vãmente residencial, perto do
Graiaú Tênis Clube. NCrS 180 000
- tel. 27-2650, Sr. João.
GRAJAU — Vendo ou troco ap.
com 2 quartos e dependências de
empregada, c| sinteco e vulcapi*
so. Troco por casa em Jacarepa-
gué, perto de condução. Rua Pe-
dro Calazans, 26, ap. 203 (perto
Cine Sta. Al íce).
GRAJAÚ - Vendo ap. com 2
quarlos, tel. 38-0170, das 14 às
17 horas.
MARACANÃ - Urgente, c| CrS
7 000 000 de entr-, saldo 3 anos.
Vendo op. pronto com st., dois
qts., coz., banh. comp,, dept., R.
Turf Club, 12, ap. 405. Das 9
iz 12 horas. Sib. e dom. ORG.
DANIEL FERREIRA, Rua 7 Selem-
bro, 88, 2.» - Tels. 32-3638 •
42-0975 - CRECI 236.
VENDO ap. 204, Av. Engonheirc
Richard, 30, obra estará concluí-
da em setembro. Ver no local e
tratar na R. Vise. de Sta. Isabel,
617, ap. 201.
VENDE-SE casa, 2 entradas, duas
salas, 3 quartes, quintal. Pr?;?.:
18 milhões c/ 9. Rua leopoldino
Bastos n. 96, c/6. — Graiaú.

VILA ISABEL - V. S. quer ven-
der S9V imóvei? Fa.a-nos umavi-
sita ou nos telefona qua nós o
venderemos em 30 dias sem qual
quer dnsposa para V. S. — Tra*
lar com MELLO AFFONSO ENGE
NHARIA LTDA. na Rua Constan-
qa Barbosa, 152, oruoo 401 —
M.i.r. - Telefones: 29-2092 ou
49-3261.

VENDO — 2 casas tipo ap. fren-
te de esq. 2 e 3 qts., salão,
coz. banh., ent. carro. ír.rd,
terr. condução na porta 30-71^55.
VILA ISABEL - Vtndo urgente
easa vazia, c| var., jard., saleta,
salão, 2 qts., copa-coz. e um po-
rão habitavet, cj 40 m2, banh.,
quintal. Entr. 10 000 000, saldo
50 mases sj juros. Rua Maestro
Ernesto Nazaré, 44, cl proprictj-
ria, D. Julieta. - ORG. DANIEL
FERREIRA - R. 7-,Satambro, 83,
2.°, tols. 32-363» • 42-0975 -
CRECI 236.

VILA ISABEL - Vtnd*-se casa
com quarto, sala, cozinha, ba-
nheiro a . irea. Entrada do CrS
4 000 000 o o saldo *m prosia.
có.s d* CrS 180 000. V.r na R.
Maxwell, 195. Tratar em MELLO
AFFONSO ENGENHARIA ITDA.,
na Rua Constanca Barbosa, 152,
ejrupo 401. - Tels. 29-2092 ou
49-3261.

UNS-BÔCA DO MATO
ATENÇÃO - Lins. Vdo. ótimo
ao. frente, c| varanda, sala, 2
qls., mais o de emp. reversível,
demais dep. e garagem. Melhor
preço do Iccal, apenas 50% de
ent. e o saldo como aluguel.
Ver na R. Vilela Tavares, 260
ap. 101. Tratar na Av. Graça
Aranha. 226 sl 304. Tel. 42-6656
- CRECI 1026.
UNS — V. S. quar vender seu
imóvel? Faça-nos uma visita ou
nos telefona, qua nós o venda*
remos em 30 dias sem qualquer
despasa para V. S, — Tratar com
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constan.a Barbo-
sa, 152, gruoo 401 — MÜer
Taltfon.s: 29-2092 • 49-3261.

LINS — Vende-se aps. 2 qls., si.,
banheiro, ccz., à Rua Vorna Ma-
salhões, 216, fds. NCrS 16 500,00
c| metade à vista e metade 24
meses. Ver no Iccal a partjr 14
horas no ap. 201. tmob. Góis,
Alcindo Guanabara, 24 — Grupo
L 214, tel. 22-7812 - CRECI 202.
VENDE-SE - Rua Aquidabã, cita

1 pavr., laje, gar., jardim, terr.
12x25. Lado da sombra. 50' mll
à combinar, 38-6644. . ,
VENDE-SE ótinio terreno, 6x33,
na Rua Caparão, 54, Boca do Ma-
to. Tratar no local.

VENDE-SE prédio, Rua Maria An-
tônia, 172 (4 apartamentos). TeL
29-3797.
VENDO ap. sl., 2 qts., banh.,
ccz., área c| tq. Entr. 5 000 000,
mens. c| alug. a comb. Rua D.
Francisca, 388, ap. 203. Chaves
casa III ao lado. Tr. Ml. Aviia,
116, ap. 204;

JACAREPAGUÁ

ATENÇÃO — Pçí. Seca — Vendo
ou trcco propriedade .de 1 000
rr2 c| 2 casas. Ver à Rua Pinto
Teies, 535, ou tel. 42-8911 - Ca-
valc£nü.
APARTA/AENTO - Rua Cândido
Benício, 508, ap. 303, com en-
trada pela Rua Ana Teles, vende-
se vazio, com 2 salões, 2 quartoi
c| armário embutido, cazinha-co-
pa, garagem, persíana e sinteco.
Prédio com elevador t área para
recreação. Ver e tratar cem o pro-
prietário, no local, acs sábados *
domingcs, das 13 ás 18 horas, ou
pelo tel. 58-6621. Preço-basc 32
mil, c| 50% entrada. Resto faci-
litado.

CASA — Jacarepaguá toda laje
faltando somente acabamento 2
qts., varanda e dep. Passo urgen-
te por 4 500 000, mais saldo ter-
reno a Cr$ 30 000 por mes. —
Ver em Orlando Luiz Imóveis —
Creci 740 — Av. Ernâni Cardoso,
72 — Grupo 408 — Cascadura.
CASA — Jacarepaguá tôda laje
uma de qto., sala e outra de 2
qtes. « dep. cem entradas da
CrS 1 500 000 e 2 500 000 e pres-
tações de 140 000 e 150 000 por
mes. Ver Orlando Luiz Imóveis
— Creci 740 — Av. Ernâni Car-
doso, 72 - Grupo 408 — Cai-
cadura.

CAMPINHO - V. Valoueire, ven-
do boa casa, vazia de 2 quar-
tos, sala, cozinha e banheiro, com
sancas e florões e mais umi. mela
igua nos fundos, tudo com a en-
Irada de CrJ B milhões de cruzei-
ros restante a combinar. Ver Rua
Uranos, 1397 - CRECI 469 -
Olaria. Tel. 30-5172.
CAMPINHO - Ap. Vazio térreo
2 qtes. e dep. Ent. 5 500. Saldo
como aluguei. Ver em Orlando
Luiz Imóveis — Creci 740 — Av.
Ernâni Cardoso, 72 — Grupo 408
— Cascadura.

COMPRO - Ar.. ¦ partir d. 22
m. da franta, resolvo na hora —
Tratar cem Sr. ORLANDO - Av.
Ernâni Cardoso, 72 — Grupo, 408.

Cascadura.
JACAREPAGUA - Vendemos e_-
celente propriedade, ótima casa
residencial, cem 5 qts., talão,
lareira, varanda t demais dp.
3 qts., p| emprecr. casa p/ casei-
ro, 4 ótimes galpões de alvena-
ria, luz, força, água própria, casa
de vigia e escritório, etc. Es-
trada toda asfaltada, apenas 3
minutes do Largo da Taquara.
No melhor pento e clima de Ja-
careparuá, negocio de ocasião.
NCr$ 93 000 a combinar. Estra-
àa Cafundá n. 2 162, maiores

nf. teles. 32-8803 • 22-0087.
CRECI ¦ 205.
JACAREPAGUA - Vendo ap. va-
zio, dois quertos, sala, cozinha
etc. com 8, 9 ou 10 milhões de
entrada. Saldo como aluguel. Ver
domingo na Rua Luís Beltrão, 39,

;^m^^-^,:^'^M^'i?x,r'-
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JACAREPAGUA' - Vende-sa
terreno na Estrada do Rio Gran-i
ti., medindo 50 000 m2, com
grande palacele en. íinal cie
construção, habitações para ca-
astros, instalações av.colas para
produção do 4 000 frangos men-
33Ís. Preço: 100 milhões com 30
de entrada. Tratar com Monto
Vianna na Av. Geremário Dan-
Ms, 665, l| 303. Tels. CETEL -
92-0004 e 92-1030.
JACAREPAGUA - Vondo ap. com
3, 4 ou 5 milhões de entrada,
soldo como aluguel, 2 quartes,
«ala, cozinha etc. Tratar com pro-
prietario, domingo, do fl às 13
noras. Run Luís Beltrão, 39.
JACAREPAGUA - Passo um lote
do 8,10x17 na Rua Paracaima,
105 - L. 8 por NCr$ 1 800,00,
tendo soldo o pagar de NCr}
1 200,00 c| presl. NCrS 30,00
mensal. Tratar tel. 32-6586 - 2a
•feira com D. Luiza.

ABOLIÇÃO - Vendo 2 resid.
I e 2 qts,, sala, jard." e área que
pode aumentar, coz., banh. etc.
Posso entr. vazia. Preço 8 850

2 750 de entr. 4 pare. do
250 000 de 6 cm 6 meses e 60
prest. de apenas 85 OOO - Ver
loje, na Rua Gasoar, 63 e 65, cí

Padilha. Vendas N. Absalão. CRE-
Cl 1085 - Av. Nova Vork, 71,
gr. 301 - Tcl. 30-5724.
ATENÇÃO - Méier - Vdo. linda
casa p| noivas na R. Vinte de
Março, 23, c| 2. cond. na porta
Bom neg. Trat. R. Lucidio Laço
138, sl 6. Tel. 49-9907. Moreira
& Brandão.   
ATENÇÃO — Méier — ólinia ca
sa cj 3 qts., sl., (fentro de torr.,
var., ent. pj carro na R. Fironga,
37. E outras no mesmo bairro.
Trat. R. lucidio Ugo, 138, sl 6.
Tel. 49-9907. Moreira !. Brandão.

JACAREPAGUA - Vondo, troco
pj outra ou ap. Ac. carro cj par-
íe da ent., caca c| 3 qts., sl.,
coz., 2 b., 1 v. cl 22 m2, terr.
12x46. V. T. Rua Comendador
Siqueira. 96 — 5. Costa.

JACAREPAGUA - Vendo ótima
casa bem localizada, ent. vazia,
cer 7 de ent. NTraf. c| próprio,
na Est. Vicente de Carvalho, 1568

JACAREPAGUA - Vendo-se casa
em terreno de 12x30, com sala, 3
qts. «tc. Entrada* para carro 50%
¦financiada. Ver Rua Andró Ro
cha, 1 205.
JACAREPAGUA - Vdo. ótima
érea e| 1 920 m2 c| írento pl 2
ruas. Ver R. Cap. Meneses, 953,
ou R. Mário Pereira, 200. Tels.
52-1955 e 49-3612.

JACAREPAGUA - Vendo na Est
doi Bandeirantes n. 3480 L. 80
casa de alto e baixo. Trat, com
Laurindo, ent. 5 m. prest. Í50
ou a vista 10 m.
JACAREPAGUA - Vendo-se casa
2 quartos, sala, copa-cozinha, 2
banheiros, quarto de empregada,
quintal a boa varanda. Preço
55 000 000, facilita-se. Ver* e tra-
tar hoje de 11 às 18 horas. Rua
Podro Teles 600 casa 64. Praça
Seca. ,';';•¦ _
JÂCA"rTpÃG'ÚÁ - Vcndê-se mig-'
nítico loie terreno 40 x 47, Es-
trada Rodrigues Caldas — Antes
do n.° 2 438. lnf. tcl. 23-2503.
Noite -27-3770.

JACAREPAGUA -'Praça Seca -
Rua Japurá n. 92, ap. 101 (casa).
Vende-se c| 3 quartos e demais
dependências. Entrada para auto
— Ti.do independente.
JACAREPAGUÁ - Cosa, 2 qts.,
rala a deps. Outra dc sl., qt.,
co_. e bonh. 2 000 entr. e 150
mensais e 1 000 entr. e 100 men-
sais. lnf. 90-0134.

JACAREPAGUA - Freguesia. -
Vendem-se 2 lotes, 1.° Av. Ger.
Dantas, 20x48; 2." Rua Mamoré,
10x47. lnf. no Pôsto Atlantic. L.
Freguesia, Sr. Henrique.
JACAREPAGUA - Vendo palace-
te ds luxo, recám-construído, com
4 qts,, 2 sis., coz., 2 banheiros
sociais, armários emb., ap. para
empregada, garagem p| 4 carros,
pintura s óleo, ótimo terreno,
etc. Ver com o dono, Av. Gere*
mário Dantas, 657. Tel, 92-2013.
Preço a combinar.
JACAREPAGUA - Vendo ótima
casa, em terreno murado e ar-
borizado. Ver sábado e domingo.
Rua Capitão Menezes, 130. Tel.•30-2978.

JACAREPAGUA - Vende-se casa
grande, terreno 22 por 18, vazia.
Rua José Silva, 84 — Freguesia,
daí 8 às 17 horas. Só hoie.
LOTES — Coração Praça Seca —
çde. facll., casa V.l. Facilito.
Esmcriz c/ 19, ent. 3 000 t. R.
Baronesa 764.
LG. PICHINCHA - Vendo casa,'
3 qts., terr. 10 x 40. Entr. 5 000
— Prest. 200. Trat. Cândido Be-
níclo 50, sala 205.
PRAÇA SêCA - Vende-se um
torreno medindo 12x132 de fun-
dos. Já com espaços para duas
boas casas. Na Rua Baronesa, em
frente ao n. 1356 — Tratar no
local com 5r. Francisco.

PRAÇA SECA - Jacarepaguá -
Lançamento de um pequejio lo-
.Barrento — A partir de NCr$
6 000,00 com 10% de entrada e
posse imediata. Seja V. S. o pri.meiro a escolher o leu lote, há
no local água, luz, esgoto, cal-
çamento, mercado do SAPS, es-
colas até o nível superior, e mais
Hospital do SAMDU com alendên-
cia e Internação imediata no lo-
cal. Condução para.todos os bair-
ros inclusive cidade. Tratar no lo-
cal Rua Florianópolis em frente
ao n.o 1 333 ou Est. Int. Maga-
Ihães, 65, gr. 301 — Campinho.
TROCO todos ou em parte, 3 lo-
ts de 12 x 33, è Rua General
José Eulálio, lots 16, 17 e 18
c um de esq. à Av. Gc.em.rio
Dant3S com Renato Meira lima,
com 410 m2, tendo 24 ms. dc¦frente por casa em bom estado
e em bom local. Base de 5 mi-
lhões cada lote e 20 milhões
o dc esquina. Tralar cotil Augus-
to. Rua _Uru;:_anr;a, 90.
TERRENOS PLANOS - Vende-se,
PrGça Seca — Jacarepaguá, Ma-
rechal Hermes, Estrada íntenden-
tc Magalhães, 1 200 m2, 12x30
x 9x25 — Tratar Estr. do Porto
Ia, 45, s| 104 - Madureira. CRE.
Cl 167.

AGUARDE*. laHçamento - R
do Amparo, 542, CasO&dura. Ca-
sas com quintais, 1 e 2 qts., e
dep. R. Francisca Zieze, 122 a 126,
casas de I à VI e 128. Abolição,
Ent. vazias. A partr de 1 600 do
ont. e prest. 60^ p. mês s!juros_e
Rua Mons. Jerônimo, 617. Edif.
de esq. cj 18 ops. em final cie
const. c| 3 000 ent. e 180 pl
mês. Inscrições e inf. telefones
30-8667 e 30-5192.
ATENÇÃO — Cascadura, junto da
Av. Suburbana. Vendo casas «'
1 o 2 qis., sl., coz., banh., írea,
quintal. Prcco a partir do CrS
9 003 000. Sinal da 1 000 000. P.
na escritura. Saldo 131 000, Rua
do Amparo, 430, cl Sousa, das
8 is 12 horas. - ORG. DANIEL
FERREIRA, Rua 7 Setembro, 80,
2.0, tel. 32.3638 . 42-0975. -
CP.ECI 236.
ATENÇÃO - Piedade - Vdo. ap.
vazio, c/ 2 qts., si., coz., banh.,
area, quintal. C/ peq. entr., prest
200 mil. Ver de 9 às 17h, Rua
Ana Quintão, 310, ap. 103, pon-
to final Pe. Nóbrega-Castclo. —
Trat. Cyrillo Santos Imóveis
CRECI 717. Tel.: 49-5217.
APARTAMENTO NOVO - l.« lo-
cação — Vendo sl., 2 qts., ba<
nheiro em côr, coz., área, qt. •
banh, de empreg. Tudo amplo,
Garagem. Financiado. Enlrada fa-
cilitada. Rua Adolfo Borgamini,
372, ap. 304 - 2.° and. - Bloco
da fronte (quase esquina da Dias
da Cruz). Ver do 8 il 10 • do
15 às 18 hs., Inclusive domingo,
ATENÇÃO PIEDADE - Terreno
300 m. quadrados, NCr$
5 000,00, facilitado. Ver a Rua
Manuol Murtinho, 251. Tratar Rua
Ouvidor, 169 tala 415. Das 14
às 16 horas.
ATENÇÃO - Casa — Caixa Eco-
nômica, IPEG — Vendo com fi-
nanciamento, na Rua Boberibe
n. 193, c| 8 - Ricardo Albu-
querque, comércio e ônibus na
porta, com var., 2 qts., etc,
quintal. Base 9 000. Ver com o
prop. e inf. Av. Rio Branco 91,
7.°, t| 4 - 23-5763 e 28-5062.
AOS INCORPORADORES - Pos-
tes de gasolina — Grandes in-
dústrias — Garagens — Vendo
esquina com 120Õ m2, contendo
uma ca«a e mais outra ccnrtru-
cão entre ruas Maravilha e Rio-
São Paulo em Bangu, per* Cr$
60 milhões.' Aceitam-se propôs*
tas 4 Rua Maravilha 362, em
Bangu.
ATENÇÃO — Aroa, ótima opor-
tunidade — Anchieta GB. Vendo
urgente com frente para 3 ruas,
cinco minutos da Estação, água,
luz o condução na porta medin-
do 4 000 rn2. Quadrado, próprio
para loteamento. Tratar direta-
mente cem o proprietário. Av.
Nazaré, 2 532 sala 202 em An-
chieto, em frente a Estação.

ABOLIÇÃO - ENCANTADO -
Casas vazias — Vendo duas de
vila social, de laio, c/ 2 qls.,
sala, gás da Liçiht, peq. quintl
o demais dependências. Ver .'o-
dos cs dias Rua Goiás, 414, casas
8 e 10. Chaves casa 2, ums 15 e
outra 16 milhões 50% tnír., sal-
do como aluguel c/ juros. Não

ceito Caixa nem Instituto. Tenho
outras casas à venda. Tratar na
Av. João Ribeiro, 396, Sr. Soa-
res, de seg. a sábado. 49-I99Ó.

PENHA — Vendem-se casas e aps.
vazios, com entrada a partir de
NCrS 4 000,00 e prestações como
aluguel. Não perca vá hoje a. Av.
Brás de Pina, 335-A. Tel. 22-8936,
dias úteis. Tem-se também tm
outros lugares.
BENTO RIBEIRO - Vende-so na
Rua Überata Santos, 171, a um
minuto da estação — ótimo ter-
reno, 15 x 28 — Não aceitamos
corretores.
BENTO RIBEIRO - Vende-se
NCr$ 45 000,00, na Rua Sapcpom-
ba, 1070, casa 11, .próximo à es-
tação, casa duplex recém-construf-
da, c| duas salas, quatro quartos,
copa-cozinha, dependências de
empregada etc.
BENTO RIBEIRO - Vende-se na
Rua Domingos dos Santos, 84,
uma casa em construção, cem 2
qts., satã e dependências. Terre-í
no 10 x 40. Tratar na Rua Tere-
za Santos, 564, ap. 101, fundos.
Sr. Antônio.

CASA X CARRO - Praça. DKW
óó, vencio ou troco. Ver ha Rua
Beheribe, 193, c| 11 - Ricardo
Albuquerque, comércio, ônibus
na porta. 9 000. lnf. 23-5783
e 28-5042.
ENCANTADO - Vendo vazio op.
3 qts,, aala, otc, pintado e re-
formado, entrada de NCr$
5 000,00, aceito instituto ou Cai-
xo Econ. telefonar p| '34-4351,
marcando hora pj vsr.
ESQUINA com 350 m2 em Ba,
au. Vende-so por (Cr$ 20 OCO 000)
vinte fnil cruzeiros novos, íf.cí-
IItodos, contendo armazém, bor-
cearia e residência. Tratar na Rua
Maravilha, 3ó2 — Bangu. Telefone
C_TE__92-0583.
ENGENHO NOVO - Aluga-so
um apartamonto de 2 qts., sl.,
cozinha e depundêncim do «m-
pregada. Vir na Rua Visconde
Itabalana,_12l.
ENGENHO DE DENTRO - V. S.
quer vender seu imóvel? Faça*
nos uma visita 'ou nos telefono
que nós o venderemos em ,".0
dias tem qualquar d«pm- para
V. 5. Tratar cem MELLO AFFON.
SO ENGENHARIA LTDA., na Rua
Constança Barbosa, 152, grupo
401 - Méi.r. Telefones: 29-2092
e 49-3261.
EN3ENHO N6VO - Vendem-:.-,
apartamentos ¦ partir do CrS.,
3 700 000 de entrada e o saldo
em p.esle.óel de CrS 150 000 c!
2 qls., saia, cezinha, banhoiro e
írea. Ver na Rua D.1 Francisca
n.° 388, ap. 302 e 304 (vazio).
Açoitamos financiamento po.» Caí.
xa cu Instituto. — Tratar com
MEUO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constança Barbo-
sa, 152, grupo 401 — Telefones:
29.2092 a 49-3261.
ENGENHO NOVO - Vdo. aps.
qt. sl. Aceito Cx. ci sinal. Pinto
- 23-5466 e 30-2550.
ENGENHO DE DENTRO - Va.
zio c| 3 q., s., dep. Ap. 204 da
Rua Dr. Padilha, 485 -Inanc. 50%
- Tcl. 38-6714.
ENGENHO DE DENTP.O casa vo.
zia, 3 qts., sala, var., grande
quintal, terr. 8x40. Trav. Ber-
nardo, 30, pr. 30 miih. entr.
NCrS 8 000,00. Trat. Av. Amaro
Cavalcanti, 1 871, l.o.
ENGENHO DE DENTRO - Casa
vazia, 2 qts., saia, copa, cc
bonh. em cir outra nos fundos,
lerr. 12-30, pr. 25 miih. entr. 8
miih. Tratar Av. Amaro Cavai-
canti, 1 871, l.o and.
ENGENHO DE DENTP.O - Terre-
no 15(25 — Ao lado da Praça
Rio Grande do Norte c| casa mc-
desta tem gás da run, otimo pa-
ra pequena incorporação. Vendo
urgente por motivo cie viagem.
Tratar no local c| o proprietário
hoje de 9 às 10 horas ou quinta-
feira de tarde. Rua D. Leal, 306.

GUADALUPE - Vendo . casas
para renda. Rua 17, casa 36 —
Preço 20 000 a comb. Rende 400

Tratar Av. Rio Branco, 185
s| 602 - Tel. 52-1922 - CRECI
670 - ARI.
GUADALUPE - Vendo luxuosa
casa dc 2 pav. frente de pas-
tilhas, 2 qts., 2 sis., coz., banh.
em côr, 2 varandas. Ent. de car-
ro ptos. e janelas de ferro —
Preço 18 000 - Ent. 8 000 p| 200

Tratar hoje e amanhã — Trav.
Brandura, 516 — L. do Bicão Vi-
talino.
GUADALUPE - Vendo esquina
com casa. 7 milhões a comb.
R. 19 q. 9 c| 1. Trator Cons.
Jobim, 113, c| 17.
GUADALUPE - GB - Vende-se
casa sala, 2 quartes, cozinha, ba-
nheiro, quintal, jardim, varanda
(qaragem msia-água nes fundos,
NCrS 15 000,00. - Entr. NCrS
7 000,00, restante como alutjuol.
Ver na Rua ó, Quadra_12, "salO.
GUADALUPE -, Vendo ap. tôrreo
com sala, três quartes è demais
dependências. Preço: 9 milhões
com 4,5 de ent. rest. em prest.
mensais de 120 mil. Tratar com
Mariano na Travessa da Amizade,
28, s 203. Vila da Penha (L. do"icãoj. _________

GUADALUPE - Vdo. ap. 3 qts.,
c, b. - Ent. 2 500 mil -

Prest. 100 mil. Tratar tel. 30-7706
Sr. Luiz.

GUADALUPE - Est. Camboatá -
Vdo. terreno 9x25m. Ent. 1 500

. Prest. 100 mil. Tratar tel.
30-7706 - Sr. Luiz.

JACARÉ - Vendo caso ds laie, 2
quarlos. saln, copa, cozinha, ba-
nheiro e quintal. Entrada 8 mi-
Ihões, o resto a combinar, Rus
Alvares de Azevedo, 172, c| 1.
Ver qualquer di?. •¦

MEIER — Apenas 2 acabados dc|SAMPAIO — Casa orando cnorme(ATENÇÃO — Casa V. Ponha 2
construir, de frente, corn gara- quintal. Vanda-se ou aluga-se —'qt:., s| copa, cox., banh. em
gem, 2 qts., sala, coi., banh. TeU 45-1724. cores, e arca vendo entr. 9 CCO
côr, sinteco, etc. 6 OCO ent. e TODOS OS SANTOS -Casa ven-

OO p mes 3 iuros. Ver e tra-J_0 eom ,,ê5 ouartos ou peque-Conda Azambuja, 9íO.|n.i lo|a com NCrS 5 000 o 250
pl mês. . R. Conselheiro Agoati-

15 (quase esquina R.t José
oposta à vis-

Rua
Ponío final Méler-Maria da Gra-
ça o Cachambi.Castelo, lnf. teis.
30-8667 e 30-5192.
MADUREIRA - V. S. q_er von-
der seu imóvol? Fa:_.-noj unia
visita cu nos telefone que nós

venderemos cm' 3U dias, sei

nho,
Bonifácio), açoito
ta. Tel. CETEL 99-0675.
TERRENO -. Vondo om Osvaldo
Cruz, plana, orna 1200 mts. Ser-

ind. ou resid,imlve p| ind. ou resid. Próximo
rjua!n.m.r dospesa parai__V. S._ -Vestação. Facilito. Tel. 42.2593 s
Tr_tar cl MEUO AFFONSO EN.
GENHARIA LTDA., n_ Ilua Com-
lenca Barbosa, 15?, "iit-jo 401 —
Tels". 29-2092 e 49-3-61I
MEIER — V. S. quer vender sou
imóvel? Faça-nos uma visita ou
nos tolofono que nós o vendere-
mos om 31) dias sem qualquer
domcia pura V. S. — Tratar corn
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA'., na Rua Constans.i Barbo-
si, 152, crupo 401 — Méier. To-
l.fonos: 29-2092 e 49-3261. \
MEIER — Vendo-so aprtemento-
to vazio com 4 quartos, sala, co.
pa, cozipha, banhoiro, don. em.
pra<]_>da, iiea o quinta!. Entrada
de CrS 4 500 COO e o saldo em
prestações de Cri 250 000. Vor
na Rua Barão do Santo Ângelo,
232, ap. S-101. — Trater em
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constai..a Barbo*
so, 152, nrupo 401. Tels. 29-2092
e 49-3261.
MEIER - TODOS OS SANTOS
Vende-se o loto do n.° V, da
Rua Padre lldefcnso Pcnalba n."
304, entrada do CrS 1 500 000
e o saldo em prestaccos de CrS
200 000. Tratar em MELLO AF-
FONSO ENGENHARIA ITDA., na
Rua Ccnstanca Barbosa, 152, gru<
po 401 - Telefones: 292092 ou
49-3261.
MEIER — Vendem-so apartamen-
tos na Rua Pedro de Carvalho,
554, do sala, 2 quartos e demais
dependências, garagem. Para en-
trega em 6 meses. Com entrada
do CrS 2 000 000 t_ o laldo fi.
nanciado por intermédio da Cai*
xa Econômica ou Institutos. Tra-
tor am MELLO AFFONSO ENGE-
NHARIA LTDA., na Rua Const.™
ça Barbosa, 152, grupo 401. To*
lefones: 29-2092 ou 493261.
MEIER — Vendem-se apartamen*
tos, na Rua Pedro do Carvalho,
554, em predio do 3 andares com
12 aps., tôda alvenaria pronta,
faltando apenas embôtso, parte
fllétrica, hidráulica, loucas e azu-
lejos, aps. com 2 quarlos, sala,
coxinha e banhoiro — 2 lojas cj
90 m2 o 3 vagas de garagom.
Proço: CrS 90 000 000 com CrS
36 000 000 de entrada o d sal-
do em prestaçõos de CrS
1 800 000 sem iuros. Tratar em
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constança Barbo-
sa, 152, grupo 401 — Telofones.
29-2092 e 49-3261.
MEIER — Vendem-se ólimos
apartamentos, 1 .a locarão em
edifício sôbre pilotis, cem 2
quartos, sala, tendo cozinha e
banheiro o a orca cm cor, dc-
pondência do empregada e ga-
r.igcm. Tôdas as pc:as são am-
pias. Para entre-ja cm 90 dias.
Entrada CrS 3 000 000 o o sa!-
do em prestaçõos de CrS 229 4.0
financiado nela CaÍ.v.a Ecsnômi-
ca cu Inctilutcs — Tratamos da
financiamento. Vsr na Rua Pau-
lo Silva Araújo, 276 (esquina do
Mário Calderaro). Tratar c=rn
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Ccnstanca Barbo-
sa„ 152, nruDO 401 — Telofones
29.2092 e 49-3261.
MADUREIRA casa 3 qts., 1 s„
crz.j banh., construção nova. 10
mts. a pé do largo — 5 milhões
entr. rest.- a prazo — C| o pró-
prio Av. Suburbano, 10 432 - 2.°
andar — Cascadura.
MÉIER - Cachambi, vondo l.a
locação mnyníf. aos. tipo casa c'
salao, 3 dermit., 2 banh., 1 em
côr, copa-co:., áreo o demais dep.
t sinal 3 500, rest. na Esc. p{
a comb. até 5 anos. Ver R. Cep,
Resendo, 205. Tratar cr.sa 34 cl
prop. não aceito corretor.
MEIER — Vendo casa e ep. 2 e
3 qt. Rua Torres Sobrinho o
Eng. Julião Castelo. Sinal 1 000,
saldo à comb. Ac. Cx. Dr. Jahir

Rua Frederico Meier, 3, gr. Ó05
Tel. 49-6199 (2a.-foira).

TERRENOS - Prontos para cons.
truir todos planos b livro do en-
<honfcs no moihor local de Jaca*
repãguá, todo comércio, escolas
públicas e farta condução à por-ta. Ent. 500 000 e prestações de
55 000. Visitas sem compromisso
«m ORLANDO LUIZ IMÓVEIS -
Croci 740 - Av. Ernâni Cardoso,
72, Grupo 408 - Cascadura.

BENTO RIBEIRO - Vendo iunto
a estação, Rua Sapopemba 970,
cj 5. Não é vila, caca cj 2 pavs.,

;cm acabamento, portas e janelas
Ide ferro, deps. comple c| gara-
qem. Fa:, pagamento. Com prop.
Sr. Washington.
BENTO. RIBEIRO - Apenas 2 000
de ent. e 100 p| mês %\ juros.
Vendo 2 loteS comerciais de es-
quina. Já aprovada. Ver e tratar
Ruo Pinto de Campos 

'esq. 
Rua

Henrique Ferreira, junto a CE-
TEL. lnf. tels. 30-8667 e 30-5192

VILA VALQUEIRE - Vendo-?^.
reno — R. Quiririm Const. ime-
diata, cond. porta, r. calçada -
Tratar Praça Saiciui, 70-F.
VENDO terreno em JacarepanuS,
Curicica, 12x30, por 3 milhões.
Tratsr na Rus Miguel Fernandes,
642, ap. 203, Meier.
VENDE-SE uma casa, 3 qts., sa-
Ia, co:., banh. Entrada ao lado
cl iardim. R. Ana Teles, 893,
casa 7 — Jacarepaguá
VENDO urgente melhor oferta,
casa de vila cl 2 aps. de sala, 2
cils., co_., banh. e érea, em terr.
de 9x19. Ver R. Dr. Bernardino,
599, casa 19, próx. Praça Seca.
Tratar c| o dono Dominoo, das
9 às 17 ou polo tel. 42-9360 -
Machado. ¦

VENDEM-SE três apartamentos,
juntos ou separadamente, na Rua
Aurelieno Portugal, 76. Ver no
local e trotar na Avenida Treze
de Maio, 47, grupo 1608.

CENTRAL
ABOLIÇÃO - ENCANTADO -
Casas vazias — Vendo duas de
vila social, de laie, c| 2 qts.,sala. gás da light, peq. quintale demais dependências. Ver to*
des cs dias na Rua Goiás, 414,
casas 8 c 10. Chaves na casa 2,
-ma 15 outra 16 milhões, 50%
ent., saldo como aluguel s| iu-ros. Não aceito Caixa nem Ins-
Tituto. Tenho outras casas à ven-
da. Tratar na Av. Joio Ribeiro,
396. Sr. Sfrnres, de seg. a sába-
do. 19-1996.
ABOLIÇÃO - Vende-se casa ci
2 q., 2 saias, 2 varendas, cozi-
nha, quintal etc. Ver Rua Toi-
xeira de Carvalho, 193, dns 14
As 16 hs. Tratar Rua Móxico 111
iala, 1 301. Facilito-se o pagomento, Dr. Sebastião.

BENTO RIBEIRO - Vendo ótima
casa Rua Marina, 50, 3 qts., 2
sis., dep. compl. Terreno 10x46 m
— Entrada 12 milhões saldo pj
Caixa. Ver local. Tratar 22-233p,
segunda-feira.
CACHAMBI - Vdo. casa de qt.,
saia, coz., banh. c/ terreno 11x66
serve p/ indústria, 20 miih. c/
6 de entr., rest. 250 por mês —
Tr. Silva Rabelo, 27, s/ 301 -
Méier. Tels.: 29-7585 e 29-4483 -
CRECI 189.
CASCADURA — Cavalcanti —
Casas vazias — Vendo 2. Vá ver
na Rua Ado, 304, c/ 2 qts., etc.
Ver no locai, das 9 às 17 horas.
Tratar na Av, João Ribeiro, 396,
Soares, 49-1996, 7 e 11 milhões
antigos. Saldo ccmo aluguel em
30 meses 5/ juros. Tentro cuVras
casas à venda. Bons negócios.
CASA — Piedade, 2 quartos,'sala,
cer, bem terreno. Rua Amália,
278 de laje. Transversal a Padro
Nóbrega. P. 12 000, entr. 5 000.
CASA — Vende-se duas casas em
terreno de 10,60x51, Rua Silva
Cardoso n. 850 — Bangu — Ver
sábado e domingo.
COMPRO^ área industrial - Ira-
iá, Inhaúma, Vicente Carvalho,
Penha Circular. Tcl. 34-0694. -
Buono Machado. CRECI 986.
CASA - Vendo vazia, c| 2 qtos.,
r.l., banh., coz., jardim e boa
érea. Preço NCrS 16 000 c| 50%
à vista, resto a ermbinar. Ver è
Rua Honório, 1 676 c| 6 Cacham-
bi - Tralar tel. 92-0625 - Sr.
Oliveira.
CASA — Vende-sa com 2 qts.,
2 sis., coz., banh. Terreno 11 x
43, murado. Rua Vital n. 208 —
Quintino. Ver das 10 is 12 ho-
ras. Trater 28-6406, Sr. Maia.

ATENÇÃO - Zona da Central
Compra e venda de casas, aps.,
vilas etc. N. Absalão, CRECI n.
1 085, ex-diretor da Imob. El
Dourado, e sua equipe comuni-
cam que estão operando em sua
sede .própria à Av. Nova Iorque,
71, gr. 301, Bonsucesso, ao lado
da Pça. das Nações. Tel. 30-5724.
ATENÇÃO — Vendo urgente uma
vila cem 6 casas em \r.lar dos
Te'es, S. Jrõo de Meriti — Tratar
peb fcne 29-1400 - Manuel.
ATENÇÃO - MEIER - Preximo
as Jardim — Vende se casa cl
4 quartes, sala • dependências
«m terreno do 9 x 40 Entreio
irradiai. — Ver e Iratar no lo-
cal crm o proprietário na Rua
Arli.iteis Cclre n. B2.
ATENÇÃO - Vendo os ultimes
apar.-.mentos de 2 qís., si., ccz.,
a .;-"t'r de 16 milhões, sendo 6
milhees de entrada reitante fi-
nnnciado cm 5 anos sem jures.Ver na Rua Alian Kordec, 27. -
Tratar com Machado. Telefo-
re 58-0522, na Av. 28 de Sc-
tembro, 345.
ATENÇÃO casas 1 500 do entr.
Cascadura 10 mts. a pé da esta.
ção — Construções nevas 2 qts.,
1 l.r coz., banh. Independentes.
Cf o próprio Av. Suburbana n.
10 432 2.° endar. Cascadura
frente a ponte também domingo
«té 11 horas. i

CENTRAL — Vonde-so torreno
pronto p{ construir 15 eps. da
sala e 2 quartos, todo murado
cj pre {eto «provado. Ver- Tra-
vessa Bernardo, 95. Preço 8 mi-
lhões. 50% i vlsta. Tratar com
Borges, 34-9647.
CASA - Vende-se, Rua Frei Pin-
to, Bó, 3 quartos, said ou 2 quar-
tos,^ 2 salas, 2 banheiros, copa,
cozinha, varanda, quarto e Ba-
nheiro emp, Tôda reformada. —
Tratar local proprietário. 10 mi-
nutos Centro- CRECI 35.
CACHAMBI - Vendo case. Sala,
2 qts., varanda, banh. ccmpl.,. co-
pa-coz. e terraço. Ent. 5 milhões
e rest. 150 mensal. Ver • tratar
Rua Itamaracá, 32, cl 2.
CASCADURA - Vende-se o apar-
tamento 202, da Rua Padre Te-
lêmaco, 38, fundes cem 2 qts.,
sala, cezinha, banhoiro e irea.
Entrada: CrS 3 500 000 e e sal-
do em prestações de CrS 150 000
cu financiado pela Caixa ou Ins-
Ktul.s. Tratar cem MEUO AF-
FONSO ENGENHARIA ITDA., na
Rua Conitan;» Rriba», 152, «ir.
401 - Tols.: 29-1092 e 49-32J1.

IOJA — Frente Coléqlo Militar -
Vendo grando loja alte luxo c] 2
toiletes, piso em cerâmica Mar-
covan etc. Edifício rocém*ccns-
truído do alto luxo. Serve para
boutiquo, café, salão cabeleira-
ro, açougue, agencia de auto-
móveis ou qualquer ramo, la.
locação. Chaves imediata. Sinal
pequeno e o restanto a esmbi-
nar. Ver hojo • amanhã na- P.ua! treca aps.
General Canabarro, 28. Chaves'
cj porteiro, Tel. 57-1531 • ....
47-7363.

MALLET — Vendo casa 2 qts
2 sis., terr. 12 x 50. Entr. 2 500,
prest. 100. Fac. Tr. Cândido Be-
níclo 50, sala 205.
MEIER — Otimo ap. do frente,
cem sala, 3 qls., coz, banh. qto.
e banh. p/ empreg. e area com
Ianque. Ver cem o corretor so-
monto sábado • domingo das 0
is 12 hs./ ne Rua Torres 5-Vjri.
nho, 36, O ap. esti ocupado sj
cont. mas a desocupação é feita
gratuitamente p/ nossa firma. —
lnf. Recha, Mendença Im-vois. —
Av. Ni'o Peçonha, 151, 9.° and.

48-7621.

TERRENO - Vondo no Parque
Anchieta, corn licença e projeto
aprovado da casa com 2 quar-
tes, alicerço em concreto já pron-
lc. Baso 3 SOO à vista — Estrada
Marechal Alencastro,_4 09K
TODOS'OS. SANTOS - Vdo. op.
nòvo, frente, 1.?. loc, 3 qis.,
etc. na R. São Er.is. Trftt. R. Lu-
cidi. Lapo, 138, s| ó./iel. 49-9907
— Moreira í* BrandÃo.
TEilCENCS DA1-GUANABARA -
..adenso, V-tn% residenciais « ca<
merciais, sítios n chácaras plan-
tados. Em r%taç atfaltadas, com
áçua o fui — Prc5Í3_óes do 70
mü — Tratar na exação no pá
d;, ponte na Barraca Amarela d»
Terrenos - CRECI 232.
TODOS OS SANTOS - Area do
22xó0. vendo ou troco por íips.
pronto. 49-8477.

préi., 250, trat. Av. Brás de Pi-
na 1 459. Prox. L. Bicão. V. Pe
nha — Beblano.
ATENÇÃO — Residências pren-
tas pi morar, com 2 qts., sa-
!¦_, banh., coz., ql. e banh, de
empregada', área serviço cj tan-
que e terraço, 1 a. ioiaçao —
Ver s/.brido e domingo, cila to-
do. Estrada Vicente de Carv,i-
ilio, 137. Sinal 2 milhões, na
escritura 3 500 milhões, 10 par-celas semestrais de 550 mt] e
prost. de 24S mil. Imob. BritÒ-
nica. Lida. - CRECI J-223 -
Av. 13 de Maio, 23, grupo 2231.
Tol._3_M.058 e S2.2.Í45.
ATENÇÃO - Militar transferido
venda confortável residància cm
centro de çj, terreno de esquina
todo murado c[ 3 qts-., sai., var.,
copa, fino acabamento, sinteco.
Ver e*tratar'na Rua Arquimedei
Memória 297. V. Jardim da Po-
nh:.,iient._ 16 000. saldo a comb.
ATENÇÃO - Terrenos, vondo dl-
versos na Viia da Penha e Praça
ao Carmo, preço a partir de 2.
Trat. c| o próprio na Est, Vlcen-
íe de Carvalho, I 568.
ATENÇÃO 

'-"" 
p"raca dõ""C_rmo,

.IARDIM AMERICA - Vendem.»
duas casas novas « vaxins cada
com 2 qt»., s.ila, cor. • banh.
— Tudo por 20 milhõos. Ent. 9
milhões — Prast. do 200 mll s|
j. — Tratar no Jardim Amórie-i
na Rua Jornalista Geraldo Rocha
n. 205 - Telefonou -91-2335 . .
30.5489 - CRECI 232.
JARDIM AMERICA — Vondo ur-
Cenle 1 cos-, de laie c| 2 qts.,
slu.., cer., banh. o 1 loja c\ mo-
mdl.i, todes vazias. 12 000 com
4 Ó00 cie enr. Rua Monsenhor
Castelo Bronco, £6, J. América.
Domingo daa 8 às 12 heras c]
Joselirio.
JARDIM AMERICA - Vdo. ap.
2 c(fs., sl., coz., banh., copa,
2 t.reí,s. Preço ótimo, motivo via'
gem, mera o proprietário. Tratar
R. Lucas Rodrioues, 6, sl. 305 -
P. Lucas.
LUCAS — Vdo. co;.. 3 qlos., _
sls_, banh., coz. Entr. 5 COO. Tra
lar Rua Lucas Rodrigues, ó, s
305 ______ utao.
TÒJA

RAMOS — Vende-se casa varia,
Rua Persira Landim 104 — Jar-
dim, varanda, 2 salas, 2 quar-tos, cozinha, bnnheiro e quintal.
Ver 11 às Jó. Informações ....
52-7783^
SINAL de 2"000 - Saldo pelaCaixa, vendo confortável res"
dêncla no Jardim America, c[ 2
qtos., sal., copa' e cozinha, b.
social, var, c| quintal. Tratar na
Av. Braz de Pina 110, loja R.
Penha. Tel. 30-4092. CRECI 787."TERRENO 

- Ponha - Vendo érea
c| 2 500 m2 cem muro alto Rua
Taperoá c| Estrada .do Cn|i c|
projeto pronto pj construção de
03 ops. Preço 50 000 000. 37-1200
o 37-3420.
TERRENOS - Vdo. vários. Lucos,
J. América. Tretar Rua Lucas Ro-
drigues,-6, s] ,305 - P. Lucas.
VENDE-SE na Rua Guatemala"" n.°
370 2 casas. Tratar com o pró-
prlõ-fio locol.
VENOE-ST"- Av. Brás de Pina,''nda casa cl 3 qts., 2 solar., 2

esquin, ^tí^Spfe^'?» 
™\ír_]

ootllo, 5 milhões facil.itados. proprietário. R. Camoatim, 10Tombem aceito carro em troca. |— v Cosme
Tel. 30-8097.
LEOPOLDINA - Ponha - Vendo-
de-se meíhor oferta casa em ter-apartamento com 2 quartos, ba- feno' 10x30",1.7 dó . , ?., d mal

ITi'".^ "zi"h!_ V?.. c6er.. ".. • dep.. Entreea vazia. Rua' Si

TODOS OS SANTOS - Vende-so
magnífico imóvel, com sala, 2
quarUs, coz., banhoiro, com ter- __
reno de llx40m, A Rua Conse-jõv- w. ,
lhelro Agostinho, 27. Ver no lo- D|C0° V'1"'""1'
cal e tratar na Predial México
Lida. Rua México. 31 gt. 1 004
Tels. 22-8337 e 52-1549.

de Carvalho, 1 -oS, . bo i00 „ 303 _ s,é j ¦
ATENÇÃO "" -
C3nto _
-,-• , ¦ V. do Penho, vdo. LEOPOLDINA" - Atenção nãT^ÍÍcasa de qto., sl., cdz., banh. Ent. ¦ - ¦

. 1 500 pj 50 tratar hoje e amanhã
Trav. Brandura, 516 — L. do

TERRENO em Madureira v. 1 lo-
te, 23 x 28, áqua, luz r. cal
cada. Preço 3 500 à vista ou
4 500, facilitado. Trat. R. Caro-
Una Machado, 32 c| Abreu.
VENDO um terreno de esquina
na Rua Padre Nóbrega. 9,50 >
27. Tr. Av. Suburbana, 8 985 c.
73, op. 101.
VENDE-SE uma casa com bom
terreno no centro'du Piedade, tem
gás de rua. Tratar cem o Sr.
José Luiz p| tel. 52-7096.
VENDO casa, sala tirande, 2 qts.
c/ sinteco, copa gde. c/ arm,
emb., car.., bnnh., garagem, jar-
dim, quintal e dep. de emp. à
Rua Dr. Bulhões, 269, Eng. de
Dontro, base NCrS. 40 000 finan-
ciados .^
VÊNDO - Marechal Hermes, Rua
Mambarés, 369, casa altos o bal-
xos, 4 quartos, 2 salas, varandas,
cepa e cozinha, dependências ds
empregada, terreno 12x30, peque-
na entrada sem juros. Ver e trs-
tar no local.

VENDO apartamento vazio, em
Bento Ribeiro, sete milhões à vis-
ta ou Volks 66, mais diferença.
Tratar tels. 49-1249 ou 32-6564.
VENDE-SE uma casa cem 2 quar-
tes, síila e demais deoendênc-ss
na Rua Manuel Murtinho, 219,
c| 9 - "Quintino".

VENDEM-5E 7 ktos no bairro
Neva Atiuntida, Quadra 38, dois
n3 36 C-mendsdcr Srares. Ver
encarrerado — Tratar c-m A'fre-
do - Estrada do Portela, 397 -
Madureira.
VENDEM-SE juntos, casa grande
e 2 aps. Cascadura — Meihrr lc-
cal — Opcrtunidade excepcional.
29-8102.
VENDEM-SE terrenos em Austin,
uma quadra, lendo 2777 m., mais
dois em Caramuio. Tel. 30-2039.
Trotar cam D. Dilva.
VENDE-SE bom ap. Est. ds Quin.
tino. NCrS 16 mll, entr. 40%,
rest, a cembínar. Tr. Rua Barbosa
da Silva, 23, ap. 101 — Ria-
chuelo.
VENDE-SE uma casa nova, com
2 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro e garagem, na Ru* Almirante
Cc lheiros da Graja n.° 68, em
iodos cs Sentos. Tratar com o
Sr. Gracio.
VENDO — Edifício por iorn.it.ar,
4 andares, ap. e 3 loj.-.*, gata*
gem, jardim no. terraço, Rua Gt*
neral Savaget, 207, «squina Gr-
neral Cláudio — M. Hermes. —
Tratar mesma rua nl'" 26.
VENDO apartamento com sala, 2
quartos, 3 vagas de garagem e
c/ moradia modesta. Av. Ge-
neral Rondon (ex-Tenente Azau-
ri). Tratar Praça do Engenho
Nôvo, 16 — Padaria.
VENDE-SE unia casa em final de
construção em rua particular -
Rua João Pinheiro, 426 c| 7.
VENDE-SE uma cara à Rua Acapu
n.° 51, Marechal Hermes, c| Hei-
tor Cardoso.

ATENÇÃO - Praça do Carmo e
Bonsucesso — Vendo casa de
qto., sl., coz., varanda, banh.
Ent. 3 500 p| 150 tratar h=ie e
amanhã. Trav. Brandura, 516 —
L. do Bicão Vitalino.
ATENÇÃO - V. da Penha vendo
casa de 3 qts. salão, copa, coz.
benh. em cór, varanda, garagem
e dep. de empregada. Entr.
12 000 p| 300 tratar hoie a ama--
nhã. T. Brandura, 516 — L, do
Bicão. Vitalino.
ATENÇÃO - J. Vista Alegro -
Vendo ap. de qto., si., coz.,
bonh., varanda. Ent. 1 500 p. 120
— Tratar hoje e amanhã — Trav.
Brandura. 516 L. do Bicão Vila-
Üno.

ATENÇÃO - V. da Penha - Vdo.
ap. do frente vazio c| 2 qts., sl.,
cpz„ varanda, banh. Eni. 6 000
pj 200 — Tratar hoje e amanhã
— Trov, Brandura, 516 L. do Bicão
Vitalino.
ATENÇÃO - V. da Penha
Vendo 2 casas em terreno 10x34
ito. da Av. Braz de Pina, 1 de
2 qts., sl., csz., bãnh., varanda,
outra de qto.. sl., coz., banh.
Ent. 7 000 p| 250 - Trotar hoie
e amanha. Trav. Brandura, 516 —
L, do Bicão Vitalino.
APARTAMENTOS - Vazios e com
inquilino p| nessa centa, c| um
e 2 qts., ap. de 3 miih de entr.,
e 150 pj mês. Tratar Av. Brás
de Pina, 914, ./ 208 - 30-3196
- CRECI 2.19 - Pça. do Carmo.
AVENIDA DRA5II - Vendo 9C0
mil, galpão cm 10 072 m2 e
1 C84 m2 de írea dcscs-icrta, edi-
ficedo cm terreno de esquina.
Tc.philo da Silva Gro^a - CRECI
101 - Av. C.p--a_an_, 1 035, ta-
la EOl - Tcl. 27-3__:3._
BRAS DE PÍNA - Vcndc-se ca-
sa vazia de a.tcs e baixes, 5
quarlos. 2 salas, 2 salstas, 2 ba-
nheires completos, terraço, é
quintal. Entrada para carre. Ver
na Rua Uruará, 75. Facilito -
Tratar cem o proprietário Sr
Miguel, tel. 23-0004. Alé _s 12
horas, diariamente.
BONSUCESSO - Avenida Iteêca,
575, casa c| sala, 3 qts., dep.
emp. NCr$ 60 000,00 c| 50%,
Saido em 5 anes. T, Price. Ocupa
da, centrato expirado. Ver e tra-
tar deminoo, das 9 Ãs 12 horas
lnf. cl Moacyr. Tel. 30-3775.
BONSUCESSO - Centro - Vendo
terreno de 11x50, plano, cem to-
des melhoramentos e murado, na
Rua Bonsucesso, entre os números
494/512. Próximo as Praças das
Nações e Bonsucesso. Negócio di-
reto com os proprietários Nelson
ou Domingos. — Facilita-se parte.
Mais informações telefones ....
30-1694, 30-6198 ou Avf Paris,
156, ap. 201.
BAIRRO V. ALEGRE - Vendo
essa, c/ 2 qts., saia e dep. e
ap, mesmo terreno c/ qto., sais e
dep. NCrS 9 500,00 do entr. c
NC.J30O cm 36 mosos. Estr. Água
Grande, 1 202. Rua Seis, cosa 102

Iraji.

VENDE-SE

BONSUCESSO - Vendo ap. sl.
grande, 1 qt., coz., banh., érea
cj tanque. Rua Eudcro Écrlink
46. Ver e tratar no local das

apartamento na 10 ès 17 h.ras.

da o seu imóvel antes de cônsul
tor a IMOBJ LIARIA ELDORADO,
damos assistência e cricnfnmcs as
suas vendas gratuitamente pro-curc-nes heje para fazer um bom
negócio amanhã. Rua Uranos,
1 397-Olaria. Tel. 30-5172.
MINUAPARTaMENTÒ - Vendo -
vazio. Preço 18 000 mil. Ent.
ap. 203. NCrS 8 COO, c| 5 000,
enlrada. Prop. hojo no Iccal das
13 ás 15 horas. Outro horário
com o porteiro, lnf. 30-8791.

OLARIA — Vendo ap. com 3
quartos, sl., copa, coz., ent. 6
milhões, rc-tante ccmo aluguel.
Ver na Ri Uranos, 1 397, sob.
Olaria - Creci 469.
OLARIA - Vendo grde. resid., 3
qts., st':), copa, coz., banh. com-
plclo quintal. Entrego vazia.
Na frc.ite, 2 loias alugadas. Pre-
ço de venda: 31 500 c/ 7 500 de
entr., 10 pare. semestrais de 500
e 60 prest. de 300 s/j. Ver Rua
João Rego, 149, próximo â Rua
Uranos, Vendas N. AbsalSo. —
CRECI 1085 - Av. Nova York n.
71, cir. 301. Tnl. 30-5724.
OLARIA - R. Maior Rogo, 220.
Vendo linda casa construção la.,
garagem p| 2 carros. Ter. 18x20,
Sr. Vital, 23-3616. CRECI 100.
ÓTIMA CASA - Vendo na Ruo
Horácio Cartier n. 144, em fren*
te á estação de Cordovil, cem
dois pavirnentos. Na parte de
cima: sala, dois bons quartes,
cozinha, copa e varanda (vazia).
Parte de baixo alugada sem
contrato. Excelentes condições.
Pede ver no local e tretar cem
prop. pelos tels: 4S-2756 e

¦ 8-2555 - Sr. Rodrigues.
OLARIA - Vendo" ap. do frente
à P__. Moreira de Barr.% 24|303
c| hall, varanda, sa!a, r,t. e dep.
Pcr.-s amplas e erejada.*. Locali-
ração excelente. CrS 9 COO 000
fincn:iades. Ver no local diária-
mento das 9 às 12 h.
OLARIA - Vendo urGent.""2~cã
cas, sendo da frente de 2 qts.,
:!a., ccz., banh., varanda <l;s
fundes, qto., s!a.F coz., de fôr-
ro 14 000 c! 5 OCO. Terreno 11
x 25. Ver Travessa Loreto, 26,
das 9 às 18 htras. C| Josolino.
OLARÍÃ~A"PE"'NHÀ~"^VOTdo~"apa"r~
tamenícs vazios de 2 quartes, sa-
Ia, cezinha e banheiro, junto

ao cemércio e a condução, entra-
a3 a partir de Cr$ 6 milhões de
cruzeiros, restante como aiuguel.
Ver Uranos, 1 397 - Olaria -
CRECI 469. Tel.: 30-5172.

VENDE-SE um torrono situado Av.
Democráticos em Bonsucesso, to-
do murado, medindo 770 m2, em
frente a Marvim. Tratar em Nova
Iguaçu com Sr. Laerp, 5.° Ofício
Cartório.
VILA PENHA - Aps. c| 2 qts.,
grandes salão, capr., coz., banh.
cm cores. Entr. 4 500, prest. 200
- Trat. Av. Brás do Pina, 1 459,
pró... I. Bicõo, V. Penha — BE-
BIANO.
VISTA ALEGRE - Vendo ótimo
ap. frento, 2 qts., sala, deps.,
varanda, grande írea, ent. car-
ro, vazio. Sinal 6 milhões, sal-
do 200 por mês. Rua Sõo leo
nardo, 436 — Tel.: 30-6697 -
Sr. Bllate - CRECI 892.
VENDE-SE ótimo ap. Rua Bariri
34, ap. 101 - Olaria - Tel.
30-7173.
VENDE-SE ou aluga-so ap. 202,
sl., 3 qts., deps. Estrada Vigário
Geral, 1951, COHAB - 22-3994- 25-1954.
VENDE-SE em Brás de Pina uma
boa casa vazia pela metade do
valor, tendo à vista cu a prazo por motivo de viagem, trèi,
quartos, 2 solas, 2 banheiros,
garagem, 2 grandes áreas, ter-
reno de 11 x 60, todo murado
na Rua Castro Meneses n. 296.— Esta ^rua fica em frente ao
Banco Nôvo Mundo. — Sábado edomingo das 8 às 18 horas.
VISTA ALEGRE - Ap. vazio com
2 qts., s| copa coz., banh. enlr.
pi carros, vendo em bloco de 2
ops. entre 6 000 prest. 200, acei-
to carro nacional como parte da
entrada, trat. Av. Brás de Pina
1 459 prox. L. Bicão. V. Penha.
Bebiano.
VENDO 1 . casa com 3 a.uarlos,
sala, demais dependências, em
Ramos perto da_ Praia, financiada
pela Caixa Econômica. Tretar cem
Sr. Pculo das 13 às 18 h.ras.
Tcl. 42-690:,.

PRAÇA DO CARMO - Vendo
meia água laje. Rua calçada no-
va e vazia qto. tl. c! 4 entra-
da e 150 por mês. Est. Vicen-
te Carvalho 1 568. Sobrado.
PARADA ANGÉLICA - Vende-se
casas tipo proletária,' ou confor-
táveis, com piscina etc. com pe*
quenas entradas, kotes com uma
prestação de entrada, 13 trens
diários, ônibus de 15 em 15 ml-
nutes de Caxias. Tratar na Praça
Adolfo David, loja 3 com Paulo
Roberto - COPI n.° 3.

PENHA - Resid. vazia, qt. e sala,
coz., banh. área c/ tanque. Ape-
nas 6 50O c/ 2 200 do entr., 2
pare. de 250 de 3 cm 3 me.res e
10 prest. d» a,-.nas 75 COO. —
Chevei hoÍ<> na Rua Ccuí.\ 278,
c/3, cem Eozotra. A 503 r.ts.
da ectaçS^ pe'a R. Nícarcquia

VIGÁRIO GERAL - Vcndc-se
um terreno a R. R.ucired. do
Recha, |unti e' dc..-_is do n.o 7/2,10x66. Acc.-.am-se cíe.-tos. - Tcl.30-7720 - Ferraz.
VÍÍA J." DA 

'"PENHA 
- Vendo íp.2 ç,ts„ e dem. depend. c| crm.

embutido, cera;cm, sinleco. prr-tianas e fc-5-\ Edlfícln de lu-
>:o sobro pilct.'s no melher pin-to do bairro. Preço base NCrS
20 000,00, fin. - Ver crm o
porteiro. Rua Gal. Otávio Póvoas,
85 op. 302 - Tratir Ruo Ana
Frank, 40 - Fono CETEL 91-2095.
VENDO - Na Praça Paulo Se-tubsi, apartamentes cem sela,
quartes, cezinha, banheiro, peto _ da CETEL, final de linna .deônibus 3J0, informações a Rua
Plínio de Oliveira, 29 s!206 -
Penha,_diàriamente_ Sr, Narciso.
VENDE-SE grando mansão, eons>
truída em 3 lotes de terreno,
arborizado e ajardinado, a me-
lhor c maior no bairro da leo-
poldina. Rua Lôbo Júnior 1615.
Aceitam-se propostas. Trat. com
propriet. na mesma rua, 1068
sala 103. Tels. 30-0429_e 30-1406.
VENDO — Bonsucesso, Áv.Nova
Iorque n.° 145 apartamento, sa.
la, quarto, cozinha com área per-lo da Casa da Banha. Preço
18 000. Sinal 7 000. Porcelodamen-
le. Tralar na Rua Plínio de Oii-
veira'29 s| 206 - Diariamente
Sr. Narciso, tel. 30-1894 p.f.

Agencia

VIGÁRIO GERAL - V. .e.r7"dí
20x50. Ver R. Teixeira de Seu-
sa. Junto n.o 68. Trat. R. de» Ro-
meires, 100, s| 401 - Dr. Arthur.
VILA DA PENHA - Ap. c| 2
qts., s!., cez., ban!)., em c5r,
Ent. ECC0, prc:t. 2£0. Ver e tro
tar ni Iccal, Rua Galveni, 109,

- Um
leis. 4---US1U, Ti.aiVj m 22-1474iRua- ,'/,ár.io Bonhccio =°, eP.'.'/lu1|MM~d1T>7NA' — -'Vendo • eml-vendas N a_-i:_i - i ;:t.-i n. ,--.-. .....

parei ->tt. cm frente ao Compo d.-s Af.-n-, , ,, "- ™ . y<-l,uo ""i,.,, , ., «. k 7] 77í-—^r
7-.f J. 

''¦:,'  »« «. <<cis quartes, sala e de-l,=rr- '.' x £,° cr* cera de-Io 6.10.8J- Av N va .orle n. 71, VENDO apartamento nêvo cm
MÉIER - Vendo casa vazia - maii dependências, para printalS ve&'-ínU- P- V^"-, Tf"af'\--~-¦ -:-™-l--?— Bei.syec::o. Av. Teii.clro de Cas-
Rua Cõnego Tobias, 125. Trat. entrego. Podendo sér visto |H N'«r_rua 1/5 leia I. PENHA - Venda c-ní:rt.'.vel re- Iro n. 51, e.. 30/. Lesa I.CrS

<:/ o o.-eoriet. no local. Aceito qualquer hera. Tralar Av. Ama-I BONEUCEáSÕ - Vendo-so Sfimõlslclêh-la cem r"o--rm. Rua C,|:0 CCD.C0.. Tr.ler no Iccal.

LOTES COMERCIAIS de esq. cm
Bento Ribeiro, 18 x 20. Apenas
2 003 ent. e 100 p] mes s1 iuros.
Ver e tratar Rua Henrique Per-
reira, esq. Rua Pinto de Cam-
pes. lnf. tel. 30-8667 e 30-5192.
MADUREIRA - Rua Olivia Maia,
75 ci4, osq. Av. Edgar Romero.
Ótima res., var., 3 qts., sala, cepa
e coz. sep.r banh. em côr, qt.
e banh. emp. Entrego vazia. Ape-
nas 6 500 de ent. 10 pare. 500
semestrais, 60 prest. de 200 —
Vendas N. Absníão, Av. Nova
York, 71, gr. 301 - Tel. 30-5724
- CRECI 1085.
MEIER - Vende-se casa. - Rua
Dias da Cruz n. 727, 4 quartos,
saias e dep. completas. Aceitamos
Caixa Econômica. Tratar 46-2595.
MÉIER — Vendo terreno plano,
frente de rua. Tratar R. Aquida-
ban, 1 366. Entrada 3 milhões.
MEIER — Atenção, urgente. Ven-
de-se casa, quarto, sala, cozinha,
banheiro, quintal, cisterna vazia.
Rua Sousa Aguiar, 322, casa 5.
Chaves com o sonher Lauro, na
casa 1, entrada 3 milhões, pres-
tações, 130,00. Tratar cem Ama-
rol Avenida Paulo Frontin. 388,
das 14 horas em diante.
MEIER - Rua Santos fitara n. 45
— Transfere-se direitos e obriga*
ções da Casa-Duplex — Obra ini-
ciada ale. de F. G. COELHO S.
CIA. ITDA - Trotar 29-7643 -
Srs. Souza ou Valcrio.

Cavalcanti, 2626
MEIER - PIEDADE e adjacências::9-2tl".._^Jj___^M_r__

Compro casa ou ap. de frente
polo IPEG - 2 cu 3 qts., dou
sinal de até 10 m. Solução n_-
plda 90 dias — Base 30 mühõòs

Trs.'ar na Rua Lucídío Lago,
170. ap. 403 - Dr. José.
MEIER - Vdo. terreno 27x68 pia-

c/ planta p/ 64 ap. Preço

Telefone

VENDEM-SE ótimos terrenos à
Rua Torres de Oliveira, 297, pró-
ximo ao Várzea Clube. Tratar
com Domingos.

lete medindo B.OU x 16,03. En-
trada: CrS 1 300 COO o o sado
em prcst-icõos co CrS 103 CQ0.
Vor na Av. Itaoca, 2 036, loto
400. Tratar em MELLO AFFONSO
ENGENHARIA HOA., na Rua

60 milhõos c' 50% enlr. Tr. Sil-
va Rabelo, 27, ./ 301, Méier -
Te'.: 29-7585 cu 29-4485. CRECI
1B9 — 5_r._Armando.
OLINDA - Vende-se-nã"Rua Se7-
ra Pulchírio, 842, ótima proprie-
dade í 3 minutos da estação, c
4 residências, 2 vazias ~ Com-
binatr.es qualquer negócio. Ter'
reno 33x25 — Pequena entroda,
restante a combinar — Ver
local. ,
OSVALDO CRUZ - Inédito. Lo-
tes de terreno, posse imediata,
pronto p] construir. Pre:o NCr$
3 900,00, com pequeno sinal e
saldo financiado a longo prazo
sem juros, Rua Bcquira, 56, dn<
fronte à escola ostadual. Infor*
mações no local das 9 às 19 ho*
ras.
OLINDA - Coso V07ia. Vendo c/
CrS 1 500 000 e prestações de
Crt 100 000, c| q, s, b, c, trator
na Rua Eiíseu de Alvarenga 61,
diretamente com proprietário.
PRECISAMOS PARA CLIENTES .
Aps. bu casas e| 1, 2 . 3 qts.
mesmo alugados do Engenho

, Nôvo a Cascadura — Trater
Avenida Bris do Pina n. 96
loia - Tel. 30-5489.

MEIER — Vende-se apt. c/ sala,
2 quartos, coz., dop. emprerr.,
Rua Ferreira de Andrada, 359/401
— Accita-so Cx. Econ.
MÍIÉR — T. os Santos — R. Au-
gusto Nunes, 253. Vendo casa 8,
de q„ s. e quintal. CrS 4 460 000
de entr. e prestações de 80 mil.
Atende-se só até meio-dia.

PRAÇA DO ENCANTADO - Ven-
do lotes na R. Primo Teixeira n.°
32. Preço a partir de 6 500, cn.
trada e prestações a comb. Sjju-
ros em 5 anos. Tel. 29-1212 -
Vasconcelos.

MADUREIRA - Ap. novo • va-
zío, vende-se 90 centro de Ma*
dureira na Av. Ministro ' Edgar
Romero, c| 2 qts., saía, coz., ba-
nheiro e dep. compt. emprega*
da. Entr. 8 500 mil, prest. do
309 mil >|j; Tratar na Av. Bris
de Pina n. 96, loia (Largo da
Penha). T.l. 30-5489 - CRECI
n. 232.

PIEDADE — Vende-se ótima casa
dois pavirnentos — 4 q., 3 salas,
garagem. Tratar local à Rua Pa-
dre Nóbrega, 207.
PIEDADE — Vendo ótimas casas
c| 3 e 2 qts., 2 satãs, copa, co-
zinha, banh. compl., sancas, fio-
rões, vazias, c| 5 e 8 milhões
entr. Ver Rua Barão Bananal, 21,
de 8,30 os 17 horas.
QUINTINO - V. luxuoso ap. c
2 qts., saião, cop,, coz., sinte-
co, sancas, florões, gari-pom, 2.°

,. andar, vazio. Aceito 8 000 ent.
„ „ . Vencem-se cassa-r. „ C(.mb. Tr. R. Carolina Ma-R. Mona Jcse. - Tralar!c|,j;;0. 32, ti Abreu.

Constança Barbe sa, 157, grupoVENDO perto Cascadura - Casa,401 - Tols. 29.2092 o 49.3261.'
na Intendente MagalhSes'. 2 qts,
1 i., coz., banheiro. — 8 milhões

C| 3 de entr. rest. a prazo.
Construção nova, entrego vazia

Terreno 30 de fundes — Tratar
Av. Suburbana, 10 432 - 2.° an-
dar. Cascadura.
VENCE-SE cm Mesquita Av. Bra
sil, 395 — Uma vila de 5 casas,
tudo prr vinte milhões, 5 milhões
de entrada e o restante a com-
binar.
ABOLIÇÃO - Vonde-sc magnífico
ap. cj 2 qts., sala, dep. cemp.
de empregada e garagem. Peque*
na entrada, saldo a lengo prazo.
Não perca, vá hoje ver Rua Bráu*
lio Muniz, 111, ep. 206. Telefona
22-8936.
VENDE-SE, pela melhor oferta,
apartamento com sala e quarto se-
parados, cozinha, banheiro e área
cam tanque. Méier, Rua Camarista
Méier, 260, Blcco 5, op. 302. As
chaves cem Dena Maria, no Bloco
3, ap. 103. Preço-base: 10 ml-
Ihões.

LEOPOLDINA
ATENÇÃO -ZCNA DA LEOPOl-
DiNA — Compra e venda de ca-
sas, aps'. vilas etc. N. Abst!ão -
CRECI 1085, Ex-Dirctcr da Imob.
El-Dourado Ltda, e sua equipo
comunicam que estão operando
em sua sede própria, na Av. No-
va Iorque, 71, grupos 301. Ben-
sucesso, ao lado da Praça das
Nações. Tel. 30-5724.
ÃV". BRASIL - Rua" Álvaro Ma-
cedo, quase esq. Av. Brasil, ven-
do otimo terreno plano cem 660
m2. Preço 16 mi lhões a curto
prazo. Tel. 57-3084 cu 23-3294.
APARTAMENTOS novos e vazios,
c| 2 qts. ci 4x4, salão, copa, coz.
e banh. cm cores, sancas e fio-
rões, sinteco, entr. 5 000, prest.
200. Trat. Av. Brás de Pina n.
1459, próx. L. Bicão. V. Pe-
nha.. E-obiano, hoje e amanhã.

MADUREIRA
e aps. R. lutar it. .:¦_¦:<_' - - i ;.:,-¦.! r;,-,.; ..
Eslr. do Portelo, 45, s| 104. Pre-itrrnr^-TYTT. r, :
ço de 9 a 12 milhões. Ent.adaiGlU,DN!"}° ~ >. Ye"°? "" Vz,arie 3 500 a 4 MO, prestações d-ina RuD Lemes de Brito, 7x9. Trat.
150 a 200 mil. CRECI 167.
MADUREIRA - Vendo 2 casas c|
entrada de carros vazias, com dez
milhões, o resto a combinar a|ju-
ros — Rua Maria José, 784.
MEIER — Vendo aps* vazios, 102
e 201 na Rua Miguel Fernandes
n. 377, 20 e 21 miih. respecti-
vãmente, ambos com 10 miih. de
entrada e saldo em prest. de
300 mil. Sala, 2 qts., coz., ba-
nhelro, área e garagçm. Ver no
local, chaves no ap. 201 ou 202.
MEIER — Vcndc-se bom aparta*
mento, climas condições. Rua
Getúlio n. 30 ap. 101.

CASCADURA - Cosas 2 qlos., 1
s., ccz., banh., 1 500_ de entr.
Rest. a prazo, construções novas,
independentes c| o próprio Av.
Suburbana, 10 432 - 2.° andar —
Cascadura.
ENGENHO NOVO na praça V.

3 propriedades, 2 aps. e ums
casa cl 3 e 2 qts., num terre-
no 8x30 tem um vazio. Preço
de tudo. 45 000 000 c| 
10 COO CCO e 50 prest. de 650
si Juros. Chave R. Carolina Ma-
chado, 32. Abreu. Tcl. 29-9976.

MEIER — Vendo prédio, próprio
pl moradia cem 3 qts., saia, e
demais dep. construído em ter-
reno - 9 x 39, com entraçla. p|
automóvel. Rua Getúlio n. 419.
Proço: NCrS 30 000, - podendo-se facilitar. Ver no local e tra*
tar p. tel. 37-4360 das 18,30 às
21 horas diariamente. Aceito
Caixa.
MÉIER — Vdo. ótimo terreno med.
llxéO, na R. Getúlio, 4S7, esq.
da R. Cachambi. Trat. R, Lucidio
Lago, 133, sl 6. Tèl. 49-9907 -
Moreira S_ Brandão.

RENDA — Vendo 3 casai boas,
hem alugadas, Osvaldo Cruz, R.
Jurema,, 135. Tratar Rua Caro*
lina Machado,. 1 112.

MEIER — Vendo grande ap. va-
zio, frente, pintado, 3 qts., sl.,
dep, compl. Rua Torres Sobrinho,
36, ap. 204. 32 milhões combi-
nar. Chaves no 206. Ver local.
Tralar 22-2330, 2a.-feira.
MADUREIRA - Avenida Ministro
Edgard Romero n.° 644, vendo 2
casas, em terreno de 10x45, Jun*
tas ou separadas. Tratar no local.

mesma n.° 327, com o pro-
prielArio.
REALENGO - Vonde-se uma óti-
ma casa cm centro de terreno,
com sala, 2 quartos, cozinha
banheiro na Rua Padre Saboia de
Medeiros n. 107. Tratar pelo tel.
22-7540.
RUA FILGUEIRAS UMA 'n. 103
— Vondo-so esta casa — Ver no
local e tratar pelq telefone ....
32-6693 cem Dr. Salazar depois
das 16 horas.

RiACHUELO - Vende-se cosa com
bom terreno, cj 2 salas, 2 qtos.
e dependências. Porão habitável
cj entrada independente.. Rua Va-
lentim da Fonseca, 43 — Chaves
no n. 44 — Tratar na Rua Teófi-
Io Otoni, 58-A — Com Sr. Al-
fredo.

ATENÇÃO - V. Penha e adiacên-
cias ses. c[ 2 qts., sj ccz., banh.
Entr. 

'3 
500, prest. 150, trai. Av.

Brás de Fina, 1 459, próx. L.
Bicão, V. Penha - BEBIANO, heje
e amanhã.
A. CARVALHO - Vendo: V. da
Penha, luxuesa residência c[
qts., sj copa-coz., banh. em côr,
sinteco e garagem. Ent. 13 OCO,
prest. 500. Trator Av. Brás .do Pi-
na, 914, si 205 - R. Cordoso
Morais, 92-, sl 305 — Bonsucesso.
CETEL 91-1219 - CRECI 590.

"3 - Porrue Pre!'tírio. Pent
final do cni!.u. Crscidura-Vila
Cruzeiro. Tel. 30-9850 falar com
Sr. Antônio Caries Silva.
PENHA — Vendo casa com terre-

VIGÁRIO GERAL - Vdo.-^.
pried. para renda, c/ 5 resid.
Enlr. 4 500 ou menos. Prest. In-
ferior ao alunuel — lnf. 30-8791.

..... t lVILA DA PENHA - Vendo op.no de tres fren es Tratar com vc,io, )8 m „ 
P

Sr.. Manuel.-, Tel.- 27-1226. >7000 mM_ Pri!s,_ J00 mJ| _(
... -PENHA — Vendo ap. de frenteiTratar Rua Bento Cardoso. 721 —Vo:;do-se prcoio:c:,m 2 q., sa^( <;-,., r_,0ia „ ).o and. B. Pina.BONSUCESSO

c\ 2 aps. sendo: Térreo cem 2i-'
q., ssla, banheiro, c-zlnha e gran-
de area coberta cem centrato poi
terminar. l.° pavimento tem 2 q.
sila, cozinha, varanda de frente,
banheiro, grande quintal e en-
trada para auto, desocupado. Ver
fr tratar na Rua Humboldt,_123.
BRAS DE PINA - Vdo. 2 casas,
tipo ap„ frente, de esq. 2 e 3

JUIZ _ Hoje, das 12 às 16 horas, no Foro, Rua
D.. Manuel, estará de plantão pria conhecer pe-didos urgentes de habeas-corpus o Juiz da Sexta
Vara Criminal.
NAVIOS — Chegam hoje ao Porto do Ulo o Giu-
lio Cesare, italiano, de Euenos Aires, Montevidéu
e Santos para Barcelona, Canes, Gênova e Nã-
polis, e os cargueiros Skyrcs, Desdemona e Ala-
paevsl-.
MARACANÃ — Preço dos Ingressos para o jogode hoje, no Maracanã, entre Botafogo e Atléti-
co Mineiro: canifirote lateral, NCrS 25,00: cadei-
ra especial, NCrS 10,00; cadeira sem número,
NCr$ 3,00; camarote de curvei, NCrS 15,00; ca-
deira numerada, NCr$ 5,00; arquibancada., NCrS
2.00; geral NCrS 0,50 e militar, NCrS 0,25 —¦ Os
menores do 5 anos estáo proibidos pelo Juiz de
Menores a freqüentar os jogos diurnos. —
Os tickets para cadeiras perpétuas, camarotes e
permanentes cm geral valem os de n.° 5. —
Os portões serão abertos às 13h 15m; as bilhete-
rias, 13 horas. —¦ Horário dos jogos: preliminar,14 horas e principal, 16 horas. — E.cal__ do pei-soai para o serviço de hoje, com chamadas às 13
horas: KNCAP.REGADO "D": 1 — 2 — 3 — 45 — 6 — 7 — 9 — 10—12 — 13 (RESERVA:
11); AUXILIAR *'B": 1 a 6 — 9 a 22 — 2* — ?S27 — 23 — 29 — 30 — 31 — 33 — 34 — 3i36 — 37 — 41 — 42 — 43 — 41 — 45 — 4G47; AUXILIAR "C": li.- 7a 10 — 12 a
17 — 19 a 35 — 37 — 39 —'41 — 42 — 60 — 6463 — 69 — 70 a 77 — 73 — 83 — 84 — D5113 (RESERVA: 78); AUXILIAR "D": 1 —
28 a 44 (RESERVA: 45); SERVENTES — 51 et
74 (RESERVA: 75); GUARDADORES: 1 — 2 —
6 — 8 — 9 — 10 — 11 — 13 — 23 — 3. — 3839 — 40 — 43 — 44 — 45 — 46 — 47 — 4849 (RESERVA: 50); BILHETEIROS: CHA-
MADA ÀS 12h 45m: 1 — 4 — 5 — 7 — 8 — 10
& 13 — 18 — 25 a 36 — 39 — 42 — 49 — 50_ 78 — 86 — 107 — 108 — 109 — 111 —. 112113 — 115 — 116 118 — 119 — 120 —
121 — 123 — 124 — 126 — 127 — 129 — 139131 — 132 — 133 — (RESERVA: 44)."SCRIPTA"— Está circulando o número de mar- jço de Scripía, Carta Econômica Mensal da Fim-
dação Manuel João Gonçalves, de ampla divulga-
ção no Brasil e no exterior.
DESFILE — Quem estiver assistindo às exibi-
ções de surf e volibol em Copacabana, Arpoador.
Castelinho e Leblon, amanhã, dia 12, vai largar
tudo para ver quatro garotas desfilarem na praia,à frente de dois calhambeques legítimos e um
conjunto DiJielahd, dos bons tempos de jazz.
Em biquínis reduzidíssimos, elas surgirão na orla
marítima da Zona Sul, às 9 horas (partida da
Praça Rubem Dario), anunciando uma surpresa,
reservada às mulheres. A promoção, da Foní/s,
inédita no Brasil, inclui distribuição de brindes,
pelas própriDs evas.
SHOW — A Escola de Samba Unidos de Lucas
ha__1.n-.3eia hoje, a partir cr.s 21 horjs, no Gini-
s.o da Casa do Marinheiro, cs c_-__j)-_e_ nes tíej-

. filas c'.o crcnr.víl ce 1037. A-3 Ejrcm.a;õ:s se
apres.ntsrão f:ntsslr.i_ss. O Gir.i.fio cx Cr.sa co
¦Mr.iDÍ_si_o fl;a na Avenida Brssil, esquina da
Rua Lobo JV.nior.
MUSICA — Eoje, às 19 horss, o programa Música
p.-.ra Cordas, da Rádio Ministério da Educação e
Cultura apresentará as Scnalas ns. 1 cá emi
sol maior e em lá mer.or, tíe Rossini, na inter-
pretação dos Solistas tíe Zagred. dirigidos per
Antônio Janigro... . Concerto Sinfônico, que a
Rádio Ministério da Educação e Cultura trans-
mite aos sábados, às 16h 30m, estará apresen-
tando, heje, Oratório tia Páscoa, de Bach; Con-
certo para Piano.e Orquestra, em sol maior, op.
58, de Beethoven; Sinfonia n.0 3 cm Ré Maior,
op. 73, de Brahms e As Alegres Aventuras do
Till Eulenspieçcll, de Richard Strauss.
TRENS — A Central do Brasil Informa que hoje
as linhas 4 e 6 serão interrompidas para limpe-
za entre Engenho de Dentro e Cascadura. A me-
dida não atingirá o movimento de trens. "»*
Amanhã, domingo, das 11 às 16 horas, os trens
paradores, destinados a Deodoro, circularão dire-
to entre D. Pedro n e Engenho Nôvo, parandonas demais, porque serão realizados trabalhos na
Rede Aérea, naquele trecho. Segunda-feira, paraserviços na Via Permanente, não farão paradasem Engenho Nôvo, Méier e Todos os Santos entre
11 o 16 horas, cs que trafegarem para Deodoro.
EMPRÉSTIMOS — A Carteira d3 Consignações
da Caixa Econômica reccbsrá, segündà-felra, as
propostas de empréstimos ds numeres até 23 000,
jú informadas pela repartições a ctie pertencemcs servidores. O pCsto tío recepção funciona dià-
riamente no càificio-rede da Cai::a, sobreloja, en-
trtSa p:'a Rua Senador Dantas, no horário de8 üs 13 horas. Segunca-íelra, serão chamades os
portadores de contratos de números até 10.500,
para fins de averbado em suas f0nlas ^e venci-
mentos nas respectivas repartições onde traba-Ihara.

2U_q., auinial. R. Apia, .30. EM.jr/TrÃ na—õckiüa vj :—I IRAJA — Vende-se terreno rt:
.NCrí 8 000. lnf. Tel. 46-5074. ,_..?0 "£.. rifnnri, 

m77 p,.f; V^princip.l rua, Av. Monsenhor1 Fe
' PENHA - Vondo-o.i™ .Midfn- mil - T 

'J °,el. 
307706 Í Sr° Rf. 

Iaf° d«>mTbrí- T°*?,m^
' cia d. minha proprlodad. em la- Luiz. if'|£ desembaraçado. Tralar pelo lel

qts,, salão, cot.., banh., ent. car-
ro, terr., condução na perto. R
Alexnndre Dias 11 - 30-7155.
BONSUCESSO - Vendo ap. com
3 quartes e domeis dep., aceita
IPEG, proço 18 milhcej. Maio-
res detalhes na fíua Uranos
n. 1 397, sob. Olaria — Cre-
ci 469.
BONSUCESSO - Grande oporlu-
nid:de, vendemos np. de 2 cits.,
sl, o dep. Ver à Rua Mcsquite-
Ia, 41, ap. 101. Tratar na Bri-
lhante. Rua Hilário de Gcuveia,
66, qr. 516. 57-2086 t 57-5187
- CRECI 243.

propri
jo tim 3 quartes, ai., am torrono
c!o B m 70. — Fica situada na Rua
Ccta Rica, sando ponto comer-
ciai • [t.nta ao IAPI — Comer*
cio e' todas as eonducÕns — Tra-
tar eom Sr, Rolando, 54-3658 ou
Sr. Romualdo — 42-7506 * 
27-5532 — 10 mMhõas da íinal <
50 nroit. 300 mil.
PENHA - Rua Quito, 167. Res..
laje, em centro ter. cj 2 qts.,
salão, cepa e coz., sep. 2 banhs.
var, jard., ára ceb, e quinta!
arb. Apenas 28 c| 50% . 300 p!
mes s jures. Ver e tratar dir.
cem a prcp. Inf. tels. 30-8667 e
30-5192.
PENHA — Vendo casas, aps. c
terrenos. Infs. p> tol. 30-1949,
Nunes cu na Rua Condo de Agro*
lenço 590 fundos — Penha —

CÒRDOVfr_7ea industrial ou co-1--------?2-
mercial cem 960 m2, c-_m 3 ca-PRAÇA DO CARMO - Vendo
sas entrada 8 milhões, restonte . lorrcno 12:.45. Prcç. 3 £00 er.tr.
combinar. Rua Uron.s, 1 :97 -,900. pt. Í0 mll. Trit. L. d-. Ci
Olaria ¦ ¦ CRECI 469. Tcl. 30-5172.
COMPRO - Casas cu ím. Tra-
tar diariamente à R. Nicarágua,
175, leia I - Penha - J. O.
Silva.
CASAS E APARTAMENTOS com
2 e 3 quartos, tm la. locação
a 200 metros do Largo da Pa-
nha — Vendcm-so cem - entrada
a partir do 4 500 mil, prest. 150
mil si j. — Tratar na Avanida
Bris d> Pina n. 96 — loja —
Telefona 30-5487 - CRECI n.
232.
CASA NOVA - Vazia de la|e,
tôda murada, r. calçada, 2 qts.,
sala, coz., banh. na Guanabara,
vendo ou aceito automóvel de 54
a 64, como entrada. Tratar Praça
V. Carvalho. Relojoaria.
CORDOVIL - Olivar.vde. 3 ca-
sas jfo. à estação. Ver à R. José
Lopes* 47, c| Dsna Conceição. —
Ent. 4,5 (tudo). Tr. R. Romeiros,
192-A, Penha. CRECI 422. - Tel
30-749-:.

Trov. da Amlzcdo 23 t|
203. Vila da .Penha c=m Ma*
rieno.  _ 

•

PENHA - Frent» à Ésíacã. -
R. Patanânia, 23, c| 6 — Vendo
cara vazia, 2 qts., sala, coz.,
banh., quinta!, vendo barat... —
Aceita prqpoita. Ver no loca!.
PRAÇA DO CARMO - OpòrttiüN.
dade, vendo ótima casa na Av.
Brás de Pina, com 3 quartos, ent;
p| carro e ótimo quinia!, 12 de
ent. ou 18 à vista. Trot. Es». Vi-
cente de Carvalho, 1 568.

AUXILIAR E RIO DOURO
ATENÇÃO IRAJA - Vendo 2 casas
la. locação com 2 e 3 qts., jala,
copn, cor., banhs. eni cores, ga-ragem, ter. 11x45 entr. 15 000
prost. 350 trat. Av. Brás de Pino
I 459 prox. L. Bicõo. V. Penha.
Beblano. •
ÃTÊNÇAO - Vai lobo - Resi"-
dências c| sola, 2 qts., banh.,
ccz., qt. e banh. de empreg.
orca c| tanque e terraço, novas
e prontas p| residir. Ver sábado
c domingo das 9 às 17h. Estrada
Vicente Carvalho, 139. Entrada
5 500,10 pcrcelas do 550 de 6
em 6 meses, saldo em prest. de
0l1"Í míl ImnI. D.. 1 £__.__.- ______

34-2971 
DÈL CASTILHO - Palacete, mo-
rav. resid. de luxo com telefone.
Neo. urg. Trav. Malafaia, 61. Cha
ves ao lado. Trat. R. Lucidio La
go, 138, s| 6. Tel. 49-9907 -
Moreira & Brandão.
INHAÚMA - Vendo casas . par-
tir de 1 300 enlr. c| qt., sl., o,
b., v., :....'3, tratar Rua Glaziou
62 - -Pilares.
IRAJA — Vendo ap. vazio c/ 2
quartos, sala e mais dep. Preço
15 milhões, 40% entrada, saldo
em 2 anos. Ver diariamente no
Iccal c/ o proprietário. Av. Mon-
senhor Felix, 673-B. Tel. 58-3672.
IRAJÁ" — Vendo moradia de sl.

2-15 mll. Imob.^Br.tâni«""Ltdí ?." 
"Z" b?nh" Cm '?"-. 10x25

cem água, luz, rua calcada, etc.
entr. 3 500 pt. 120. Trat. Largo

jdo. Bicõo Trav. da Amizade, 28
Cesa lace 3 qts., .1 203. Vila da Penha com Ma-

rlano.

J-223 e C-66. Tcls.i 32-0058
52-3445._
ATENÇÃO
sala, varanda, etc, água, luz, es-
gcto. P.ua Ca.-olinga, ler, Hcno-
rio Gurrel, cm írente à estação'.
A visla NCrS 15 033,03. A pro;.-3CIX',(.0 sina!; 3 C3D.C30 cs:ri
tura prcstaslcs 150,03. Chaves n
175. Trotar 43-7601. A cosa e:
varia.

VICENTE DE CARVALHO - Vila
Kcsmos — Vendo casa dup!ex
com aps. de fundos, c| 50%
de entrada — Av. Meriti, 210,
Tel. 22-0586 - D.« Zilda.
VENDE-SE casa de 2 quartos, sc-
Ia o cozinha em terreno 12x32,
podendo construir, tem diverso»
materiais de construção junto,tudo por 3 000 000 de cruzeiro»,
antigos ,1 vista. Ver na Rua doi
Miosotis, 28, bairro Araruama,
fica entre .São João de Meriti e
Caxias, mora gente no local, en-
trego vazio,_jÍyre_e_desj m p e d i d o.
VENDO ótimo ap. urgente, 3 qts.2 banheiros. Entr. 5 milhóes, R.
Ferreira Cantão, 4681301, Irajá.
VENDE-SE ap. de frente em cons-
trução com 2 ^quartos, sala, cczi-
nha e dependências de emorega-
da. Ver na Rua Miguel Ahqelo,
661 e tratar pelo tel. 30-4848.
VENDE-SÍ apartamento' cem 

"__

quartes, 1 sa.a, cezinha, banheiro
ccmpl., mais dapsnd. Ver cem
proprietário, na Rua 0'iveira Al-
vire., 263, ap. 102; Irajá.
VENDO - Irajá a R. Licinio Bor-
ceies, 407, uma caca cem me*a-

PARADA DE LUCAS - Casa 2
qtbi., 2 salas, coz., banh., 2 ter-
ronos 8x35. Ver Rua Bucarest n
523. Tel. 30-3311.
PENHA — Vasa dc Vila, vazia,
2 qts., $1., coz., banh., vaun-
da. Ent. 3 500. P. 150. Tratar
Lôbo Júnior, 1238. 30-3311.

A. CARVALHO - Vende: Na Rua
Antônio Rego, Olaria, ap. de
frente, c] 2 qts., sj coz., banh.
e garagem c] porta de aço. Ent.
8 000, prest. 250. Tratar Av. Brás
de Pina, 914, s| 205 e R. Cardoso
Morais, .92, sl 305 - Bonsucesso
- CETEL 91-12219 - CRECI 590.
A. CARVALHO - Vende: V. da
Penha, ap. de frente, tipo casa,
cj 3 qts., sj copa-coz., .banh. e
quintal. Ent. 10 000, prest. 300.
Tratar Av. Brás de Pina, 914, sl
205 e R. Cordoso Morais, 92, si
305 - Bonsucesso. CETEL 91-1219

CRECI 590.

HIGIENOPOLIS - Vende-se uma
ca«a na Kua Pacheco Jordão n.°
103. Tratar pelo tjj. 30-5945.
HIGIENOPOLIS - Aluga-se o np.
201 da Rua Manalliães Correia,
119, cem 2 qts., sala, cozmhs,
banheiro e área — Aluguel NCrí
180,00. Trator tcl. 43-8218 - Ed.
com 2 andares — Chaves com o
síndico.

PENHA - Terreno 10x20. Ent.
2 £00. P. 80. Tratar Lôbo Jú-

I nior, J 2.18. 30-3311.
PENHA CIRCULAR"- Vendo 3"re-
síd.lnclas, a da frente é laje, duas
de 2 cíc;., uma de um quarto,
Ent. 9000 saido a comb. Ver à
Av. Camões, 132. Tratar na Av.

JARDIM AMERICA - Vendo casa
de qt., sl. e cozinha, banheiro
mais meia-água nos fundos,
trada para carro. Rua Crlstiano
Machado. Preço 13 000 com 50%
— Tratar na mesma Rua n. 282,
entrego vazia.

Vende. Na CRECI^430

JARDIM AMERICA - Vendo lin-
da caia deu vazia a qualquer
hora, junto da praça principal,
cem entrada para carro, entra-
da 6 mühões, facilito. Ver Rua
Debcci 424, com proprietário. —
Tretar Av, Marechal Floriano, n.
143, sala 1 304 — Guanabara.

CMVALKO ¦
....,„,..,„ , , :Av. C.ivcira Ec'o,TE.l.rvCNOS prontos para constru[r.;c; p_ Marco Pólo
CB — Vcndsm-so varies lotes CnmlnWa 

' 
l_i_____-_-'_t *•¦_<_ ^» *_¦_»!_" - • ,„¦_ ¦ . .-'-¦¦¦ ->» aps. ce t.c.iIí, c,|ri.aa to rn,rro, a vilI* ru finpn-'

h. em _côr;cíadcs. Ver . Iratar no Ja-di

ACEITO CAIXA - Vaz Lôbo
Vendo ítimes apts de sala, 2
qtes., etc. Pela Caixa, para quemtenha depósito anterior a .5 de
julho 66. Sinal NCr$ 1 000 no-
vos. Tratar no domingo, cl pro-
pricíário — A Estrada Monsenhor
felix, 66 ou tcl. 46-0608

INHA0MA - Vendo bca casaij
do laje, quarto, sl., c:z„ ent.
2 2C0, re_t. 125 mil sem jures. , ,--,- 
Ver na Rua Cricnte, 37, c-m c!?,OTa Jl", f"n«J cntre..o vara.

"'Sr. Paulista cu na Rua Uren.-:7cr d=r,c„m,cr:,I! <™ ("•«!. Tra-
,c'n. 1 S97, «cb. Olaria - Cre-1?;» R-/.mio do Oliveira, 29'-' 4£9. 5[í-°°0- 'r- Narciso — Telefcne

A VENDA - Predio vozio c/ 4
aps., todos c/ 2 quartos « mais
dep. Preço 50 milhões. Ver. hoje
e amanhã no local. Av. Monse*
nhor Felix, 673, am frente ao
Banco do Estado de Guanabara,
em Irajá. lnf.: 58-3672.
CASA IRAJA - Vendo barato à
R. Jcão Machado, 154, • sl., 2
qts. e dep. c[ terreno 50 m, >
7,70. Facilito pagamento. Te!efo<
re 32-72.13, das 8h30m às 10h30m
ej Sr. Moraes.

Brás de Pina, 110, Icja R. Pe-
nha. Tel.: 30-4092. Também ven-
do separadas, cj Mendonça.
CRECI 782.
PENHA — Vende-se magnífica ca-
sa, centro de terreno de 8x70, c|
3 qts., sala, dep. comp,. Entra-
da facilitada. Saldo a longo pra*
zo. Chaves nt Av. Brás de Pine,
335-A. Tel. 22-8936, dias úteis.
PENHA — Vend.-) casa nova, com
2 quartes, 2 salas, copa e c:zt-
nha, banheiro ccmp.eto, p3raqem
e bem terreno. Tratar Est. .Saco

419.
RAMOS m Av. Brasil - Ollvar,
vde. tp. cj 2 qts., deps. emp.
etc. Ent. 5. Tr. R. Romeiros, 192-A,
Penha. CRECI 422. Tel. 30-7494.

COELHO DA ROCHA - Rua da
Matriz — Vende-se terreno do
10 x «40 em frente a estação Iun-
to ao n. 3143, com seu Carlos,
Base 10 milhões, parte finan-
ciada.
COELHO NETO - Vila Santa Te
resa — Vende-se uma casa com
quarto, sala, cozinha, banheiro
e um galpão. Preço ....
Cr$ 11 000 000, entrada .
CrS 5 500 000, mensais '..
CrS 150 000. Tratar cem o
prietario. na Rua Cícero,
— Pavuna.

pro-
105

CAVALCANTE - Vendo ó.imas
casas vazias, cj 1 e 2 qts., sl.,
c, b., quintal, entr. h partir do

P!L'.P.ES
vazia.

Vendo 2 casas uma ;,,.. -,.-fz_.-_-.^w
2 qts., «I...C-, b., v..:VILA KOSMOSv, .. .,,_., ..... v., _,., v.,. --- Vendo ap. c]

érea, cutra c| qt., sl., c, b., |a.,4 quartos, ent. para carro a mais
je, área, entr. 3 e 5 milhóes ci°eP-,<!n,-,j m\ Prest- ,200 m- Traf-
I milhão à comb. Ver Rua José!R,ua í-ooijtdas 12 - s| 205 - Pe-
dos Reis, 1740, de 8,30 às 17tn.h_>-
horas.
PAVUNA — Vende-se uma casa
com 2 quartes, sala, cozinha e
banheiro (azulejo, taqueada) —
Entrada CrS 4 000 COO. Tratar
na Rua Cícero n. 105 — Pavuna.
PILARES - Casas - Vendo 2.
Rua Jacinto Rebolo, 102. De 1
qt., sala etc. cj quintal. Preço;
7 e 8 milhões antirtes. 50%.
Ent. saido em 30 meses s| iures.
Ver das 9 às 17 horas. Tratai
na Av. Je.o P.ib_.ro, 396. Sr. Soo
res, 49-1996. Tenho outras casas
a venda, vazias, com dois quar-
tes e mais dependências na Pie-
deds, Cascadura c Engenho da
Rainha.
PILAUES - Casas - Vendo 2.
Rua Jacinto Rebelo, 102. De 1
qt., sala etc. c/ quintal. Preço:
7 e 8 milhões antigos. 50%
Entr. Saldo em 30 meses 1/ jures.
Ver das 9 às 17 heras. Tratar
na Av. Jcão Ribeiro, 39ó, Sr. Soa-
res, 49-1996. Tenho casas à ven-
da, vazias, cem dois quartos e
mais dependências na Piedade,
Cascadura e Enncnha da Rainha.
PILARES - Casa de luxo varie.
Vendo, de 2 qls. amplos, sala
S0m2, tôda edernada, ermérlc*
embu!ld_s em tedes ci cím.dcs,

3 530," Á e 6" milhões, v.r Ruslhall, cisterna, geracem coberta
Antenlo Saraiva, 283 a 299. Ver, dós da Lirht, am._!a c:pa, cczi
1,30 às 17 heras.

CAVALCANTE - Ótima casa va-
zla, c/ 2 qts., si., c. b,f v. átcs.
área, vazia, entr. 5 milhões e 1

'inna.

Ver e tretsr
CI 590.

toda condução na porta, medímh qt;, y 
' 

cez.', bsn
cio 9x55 i. 10x95, «em entraria, e ^rèa' —Entr 3 003,
piest. 30 mil. Ver e tratar no "
local. Estrada Sanla Maria, esq.
da Estrada do Tingui, na Barra*
ca Amarela de Terrenas: na Esta-
ção do Campo Grande, tomar os
ônibus S-21 ou 5-22 • saltar no
Largo do Tlngui, todos os días,
inclusive aot domingos. Telefo-
na 30-5489.
TODOS OS SANTOS - Vdo.ap.
3 qts., sl., vaga p[ carro. Rua
Pia_f, 261202. Entr. vojio. Pinto
23-5466 a 30-2550.

ATENÇÃO - Vende-sa prédio,
còm 3 apartamentos, cem 2 qts.,
calo, coz., cepa, construído nos
fundos do terreno, havendo es-
paço para outra construção na
frente. Entrada de 30 000 000.
Entrego vazio. Aceito casa na
Leopoldina como parte da entra-
da — Negócio livre. Tratai e
ver na Avenida Brás de Pina n.°
1 677 - Vil» da Penh».

RAMOS - Vendo casa, 3 q., 2, .,. , ,, „s., terr. 10.-6., 2 frentes, - entr». L™ ™« ' comb- Ver Rua Sl'va
_ dê 810 mrhcas, rest. comb. Ver Vole' 952' cas8s 45 « **. Ver

540, eiqglna JARDIM AMERICA - Vondom-s.Jo tratar. Triv. laurlnda, 124, cp°.30 a_J7 nores. __- V. da Pe; 5 lotos residenciais nas me!!i-.«s; prcp. [c.ÃSÍS PARA SEGURADOS DO
RAMOS - Perto ria Coca-CoTa". I,,,AIE - Vond«n.-_o ii-ti casas
Vendo ótima residência 'cj 2
qtos., sala, copa, cez., hrr.heí-
rc, var., em q. terreno. Ent. ,.
7500. Saldo 250. mensal. Tratar
Av. Brás de Pina 110. Loja R.
Penha._Teh_30.4092. CRECI787.
RAMOS — Vendo uma case eom
renda ã R. Cardoso Morais, 527.
Urgente. Base 12 000 00O - Tel.:
480829.

prest. 2£üyAmérica. Kua Jornalista Gçra'do
ocal. - CRE- Recha n. 205 - Tels. 91-2335

Qj)_30-548'. - CRECI 232.
JARDIM AMERICA - CÍmpram-
se terreners e casas 1 vista ou
a praio — Tratar nl Av. Bris
d» Pina n. 94 - lo|«. Telefones
30-5489 a 91-2335.

JARDIM AMÉRICA - Vendo ep.
2 q. s. c. b. Preço 13 000 000
- Ent. 4 00 000 - Prest. 150 000.
Tratar Rua Bento Cardoso, 721 -
1.» andar. EL. Pina- Tel. 30-7706.

TERRENO INDUSTRIAL 10x40 -
Preço ó miih. Ver atrai da Car-
brasa. R. Granada ito., depois
210 - Trat. 30-7582.

nova:, cem varanda, sala, dois
quarves, cextnha, entrada de car-
ro • quintal. Em Andrade Araú-
io — 800 m, do ônibus Praça
Mauá. Crí 12 milhões. Aceita-
so financiamento IPASE. Telefone
25-3794 - D. Silvia.
INHAÚMA - Rua Oriente, 37,
vendo casa vazia de laje com a
entrada de Cr$ 2 200 m. saldo
em prestações de 125 mil cruzei-
ros por mês, tenho outras no mes-
mo bairro. Ver no local com Pau>
lista ou Rua Uranos, 1 397 — Ola*
ria - CRECI .469 - Tel. 30-5172

nha e banhe"ro cm côrcs. 2 pavlmcntcs. Espelhos, quadros, jor-
dim, aruírio etc. Prcco NCrS
40 000. Entr. facilitada, soldo em
£0 meses s/jures, eceito parcela
intermediária, carro ccmo parta
de entrada. Documentos em cr-
d_:m. Vá ao IccòI tedos os dias
das 9 às 17h. Tratar 49-1996,
Sr. Soares. Tenho outras casas? !¦
vazias à venda, mais baratas

VENDO — Iraiá apartamentos
novos. Rua Cláudio da Costa n.°
32 com 3 quartos, 2 banheiros
uma grande área pare guardar o
seu carro. Entrada parce ladamen*
te, ver diariamente no local. Tra-
tar na Rua Plínio de Oliveira n.°
29 s| 206_Pcnha_Sr. Narciso.-
VENDE-SE um terreno 10x"25.
Iraiá. Rua calçada, colégio ao
lado. Pode construir já. Telefo-
ne 30-2939. Senhor João.
VICENTE CARVALHO - 4 casas
vazias, qt., sl., coz., banh., for-
rada e taqueada. Ent. 7 000. P.
300. Tratar Lobo Júnior, 1233.
30-3311.

VENDE-SE uma avenida de casas,
à Rua Esmeralda, 191. Coelho ds
Rocha. Tratar à Rua da Matriz,
3 185.
VAZ LÔBO - Terrenos 10 x 30m
— OI-Var- vde. jtes. ou sep. Ver
R. Calumbi, jto. ao n.o 174. Ent.
3. Tr. na R. Remelrcs, 192-A, Pe-
nha. CRECI 422. Te!.: £0-7494.
VAZ LÔBO - Casa na R. A.ri.
rio /.*:nescs, 523, c| Sr. Ivan.-Ent.
5. Tr. R. Remeircs, 192-A, Penha.
CI.ECI 422. Tel.i 30-7494. - ir.
Oiivcr.

IL [J AS
GOVERNADOR
ATENÇÃO JARDIM GUANABARA
no de frente pl duas ruas, asfal-
— Próximo à Portuguesa, terre-
todas. Preço Cr$ 15 000 000 cem
50% de entrada, restante finan*
í'ado. Acc.ta-se prepesta à

ótimos negócios. Av.."Jo_o"" RI- ,-*-^-Tr;i,íí_P5b--,el2fo_ne-50-937?-
beiro, 396, de 2a. a »al»ç___lA 30 MS. DA PRAIA, PITANGU.E1-

Vendo ter-, RAS — Vendo duas residências à
Rua Monjolo, 41, sendo I de 3

ROCHA MIRANDA
reno c| 3 casas c| 1 a 2 qts
sl. c, b., quintal, entr. 6 mi
lhões. Ver Rua Pedro Rabelo,
29, das 9 3s 17 horas.
ROCHA MIRANDA - Vendo 2 ca-
sas cl sl., 3 qts., banh. e cor.
Entrada de carro. Terreno 12x30.
Rua Aníbal Costa, 51 e 51-F. —
Tratar Rua Alcina, 241, cj 1 ap.
301 — Madureira.

qts., saleta, sala, cc?:., banh., aU
pendre, garagem, jardim, quin*
tal, dep. compl. e sep. de em»
pregada,- a outra, de 2 qts., sa«
la, coz., banh. varanda, etc. NCr$
40 mtl, com 20 mil, rest. emb.
(preço das duas), estão - vazias.
Ver sábado à tarde e domingo
todo dia. 43-7991 . 48-8992.
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CARLOS DA SILVA

I "t~n~H"tfll
HORIZONTAIS — 1 — grande quantidade de pa-
péis: 9 — lavrada;. 10 —¦ os regiões superiores da
atmbsíera; 12 — qualidades do que são raros; 14

armadilha para caçar animais silvestres (Tupi
íim í tac); 15 — duzentos em algarismos romã-
rios; 17 — principal compar.timénto de uma ca-
sa; 18 — alvor; a luz dai aurora; -21 — raiva; 22

abreviatura: tática; 24—"pequenos altares; 27
qúe aliciam; seduções (Lat.- alliciente); 29 —

obrigar por coação; 30 — aparecerei; encontrarei
(Lat. ocurrerc). .
VERTICAIS — 1, — aquele quo vive à custa de
ouuém; 2 — mentira; 3 — que sofre de paralisia;
4 — faz a edição de; 5 — margem de nm rio (Lat.
M/hO.j 6 — utensílio que se enfia no dedo médio
pára empurrar a agulha quando se cose; 7"—. tam-.
bem';-.aincia; 8 '<— aurora'; 11 — amparai; firmai,
(grafia antiga) (Hoi/ sehore); 13 — mau cheiro;
l^rr- cerrado; grasso;.(Lat.. chissii); 19 — homem
infame; vil; 20 —apupav; 23:—'-alguma coisa-; 25.

.governa; dirige; '26 — ligar; 23 — coloração. :•

ICARAÍ — Apsrtsmenlo-dc fr-in-l TERESÓPOLIS - Vendo np. doij
le novíssimo a umn quadra de quarios, tala de 21 m2, ctc. Jun
prnin, com living, salfl, quarto sc-|to Club Fazenda Boa Fé. Tel.
parado com armário embutido,
cortina!, sinieco, cozinha, área
c| tanque, banheiro social « de
tmprsgnda. Decoração moderna.
Vür Moreira-Ceiar, 101, op. 802.
Cr$ 20 000 000. ò vista.
VENDE-SE aparlamenlo 2 ql!
sala, dependência» completas,
armários embutido» a 100 m da
prata de Icaraf. Preço ò vista
NCr$ 22 000,00. Inform. Telefone.
2-14.09.
VENDO, ou alugo apartamento
psqueno, ¦ »ó- para - comércio ou
escritório — Ver nn Rua S. João,
11.929. Chav«3 oo lado n.° 9.
Combinor..'pelo telefone: 38-6434

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA 

*

ARARAS -- Polrópoli; - Vendo
tíxculente terreno, grande piato,
rio, muita água, cerca de "6 000
m2, Ver a tratar dioi 11 e 12
no loca!. Estrada das Perobas,
384' (em -frente à Igreia de Ara-
ras). Preco de ocatião: NCr? _ 000.
APENAS 5,6 milhões entrada- aai-
do combinar, 

'transfiro 
motivo vin

gem, ótimo ap. 3 qts., 2 banh,
sociuis, dep. compl. raie acaba-
mento. Av. 15 n. 334, Petrópolis.
Ver nã obra. Tratar Praça VisC,
Rio Branco, 6 s|loja, t. 1.
CORREIAS- Vale do Sossêflo -
Vends-se lote n. ó. Rua B, Qua>
dra lll. Ó59 m2. NCr$ 1 500,00
à vista. Sr. Luir. Tel. 29-6432.

EDIFÍCIO ISOLADO com ? apl.
1; por' andar, terreno. 12x50, 2
ruas, tó 1 ap. .alugado, sala
¦í.20 x. ó,10, 2 qts.',, benh.; «oi,,
\vc,' qt'. emp., garagem, grandes
áreas' ccberla e dcscbèrta,' bela
vista, próximo prpía 

' 
Cocotá-

Barão. Vende-se todo ou 'em 
psr-

té.' Aceita-se troca prédio São
Pnulo. .Tratar diretamente proprie
lano. Rua Mioíotis n. 49 ep.
ao. 201. Vila Valqueire,'
GOVERNADOR - Vend. resld. "lu,

xo'i '3.qts. 
e depend. empr.eg.,

frente praia. Pr. 70 000' enl'. 30.
Trfit. c/ prcpfio — Praia das lio-
ras n.o- 1241.
GOVERNADOR - Cocolá n Terre-
no jtc. à Praia das Rcsas, c| água
lur, 358m2. Inf. cl Sr. Niisiles, à
R0a. Marquês de Murltifaa, 499.
Cocófá.' Ent. 2 milhões.' Tr. cj
Olivar na R. Romeiros, 192-A -
Penh».- CRECI 422. Tel.t 30-7494.

Í-JÍA DO GOVERNADOR - Ven-
dem-se casas « apts. em primeira
IcreàeSb de luxo. Com.entrada, «
puhir de NCr$ 5 OOQ e .presta;õei
e.-.iVip.aluguel. Tel. 22-8936, dlíj
úl.i.v .' . , 

' 
..

ILHA — Casa com 2 quartos,
rHão, garagem, luxo,. no . Coco.
:_ 30_ milhões c! 10. Ent. 400
ni. jnês. Ver na Rua Uranos
n.'l 397. sob. - Olaria -
Creci 469. -

UMA DO GOVERNADOR -
Acirro Cacuia — . Rua Milelo
Maciel, 38 — Vende-se uma ca
• ar com 2 quartol, sala, corinha
e banhsiro (água e lu:). (Terre-
no, 12 x 46). Preço Cr$ 6 000 000
á vista. Tratar na Ruo Cícero
n. 105 — Esquina com Ruo Ale
cúrio ..— Pavuna.

ILHA OO. GOVERNADOR - Ven.
do ¦ uma ¦ casa com varanda fron*
tal, salSo, 3 quartcs, copa-corí
nha-e amplo banheiro social. De-
pendências 'completa» de empre-
gada, quintal e garagem.- so-
bre a garagem tem mais dois
quartos. Aos fundos, há um ter-
reno que pode ou não ser vendi-
do • junto. — Informações pelo te-
lefone-.23-1066.
ILHA DO GOVERNADOR - Vendo
ap. frente, 2 qt., 1 sala dep. em-
pregada. Ruo Peixoto Carvalho,
200 ap. 101 - Zumbi.
PRAIA DA BANDEIRA - f. Gov.
—' R". Cap. Barbosa, magnífica re-
sidèncic com telefone, entrega
varia. Marcar visitas, 42-B937,
daa -13, às. \5 lioras com Dr, f.
Ramalho e 96-1710. ....

ILHA DO GOVERfJÃDÕR - Vendo
casai é apartamcntoi com 2 ou
3 quartos, sala, cozinha, banhei-
ri, rt partir de Cr$ 3 

'milhões 
de

sinal. Tratar Estrada d© Gpleao,
•W'com Emílio oo' Rus' Urrtnòi
1 397 - CRECI 469. 

'Tel: 
30-5172

— .Olaria.
ILHA DO GOVERNADOR"^ fie
gtjesla, lerreno com 220 m2, cm
ruo residencial. Ver Rua Boiurú,
137; Tratar tel,: 

'34-5422.

ILHA 00 GOVERNADOR - Ven.
da-se apartamento com dois quar-
tos,.-sala e dependência;. Tratar
pelo telefone 42-1619, depois das
14 horas. Aceita-se financiamento,
ILHA DO GOVERNADOR - Ven
do 1 bar, contrato 5 anos perto da praia, sinal do ônibus Saens
Pena. Serve para outro tipo de co-
roércio, ótimo ponlo. 18 000 cj0 000 (cruzeiro nôvo). Troca-se pjesta cu caminhão," restante em
dinheiro. Praça da Freguesia
luiz da Fontana.
ILHA GOVERNADOR _-; Vendo
tarreno P. Bica, R. Pinto Auboii
lado Escola Anchieta,. 12x50.
12 000 s| 6 500. 23-3146, 47-2348
— Vicente.
ILHA. DO GOVERNADOR - Von-
do terreno plano a 200 m da
praia, entr. 2 500, rest. 5 anos
> jures. Tratar Rua Monjolo, 175- Tel. 306 - 96-0338, 22-5643 e
22-8330;

ÍLHA DO GOVERNADOR - Praia
Cocotá. Vendo urgente ap. dois
qls. etc., com quintal e poçoiirj__ -natural. Vario. 22 milrões
Ver Rua Capitão Barbosa, 501
op. 102. Tratar tel. 22-2330.
ILHA — Ribeira — Vdo. excelen
té casa varia, e 100 m da praia.Saia, 3 qtes,, garagem, cisterna,
copa, corinha. Todos os. cômodos
de frente. Financiada em 3 ano:,
Ver na R. Maldonado, 465. Tols.
;y-1955_e_49-3ón.
IIHÃDÓ GOVERNADOR r- Jar-
dim Guanabara — Vende-se óti-
trio terreno ccm 15x33, c| proieto
pl 8 apartamentos. Entrada NCrí
10 000,00 e o saldo- ern 30 meses.
Rua. Ituá, junto c entes no n.
V316. Tel. 34-0221. Sr. Luís,
ILHA. DO GOVERNADOR- Praia
da Bandeira. Vende-se ep. <fe snla,
qlo., banh., cor., dep. cmp. Ri/a
Projetada, 102, ap, 101, começa
ira . Rua Aquilão, obra adianta-
da, Sr. Manuel cu Oscar.

CASA — Vendo no me-
Ihor local do Jardim
Guanabara, estilo mor
derno, .ótima varaiida,
jardim, salão, 3 quartos,
cj arrpár.ios embutidos,
banheiro 'Completo ele
côr, ampla cozinha,'dép:
completa- de empregada
etc. . Terreno medindo
28x50, campo de fute-
boL de;.s a I ã o, play-
ground, mesa de sinuca,
ping-pong numa ampla
varanda sóbre pilotis,
piscina já em construção.
Tratar /.na' Eslrada do
Dendê, 795, ou telefone
22-79.3. Sr. Guimarães

CASA — Vendo. 3 quartos, 2 aa-
Ias, varanda, garagem e jardins.
Lulí. Tel. 2070. -

ITAIPAVA - Vende-se no Itai
pava Country Club linda casa
nova com terreno gramado de
1 000 m2. Informações telefone
47-1628 ou no clube com o Su-
perintendente. .
ITAIPAVA — Casa de campo, von-
do. .Tel. 26-6015 ou na Estrada
União Indústria, 14 704. Sr. Mu-
niz. -

LOTES EM ITAIPAVA -
FAZENDA MANGA LAR-
GA — No mais deslum-
brante local de Itaipava,
excelentes lotes; cj água,
luz, espetacular vista p|
o lago, piscina natural;
bosques etc. Apenas.40
lotes. Preços e condições
pelos tels. 32-4458,. .'..¦
22-2843 e 42-0789.. Sá-
bados. e domingos inf.
na sede da FAZENDA,
Kiri 70 da Estrada União
Indústria. .

37-1083.
TERESÓPOLIS (Aitoj - Verjde-se
um excelente ap. (101], mobília
do, na Av. Oliveira Boteiho, 5] I
cf João, deooia das 11 horas -
Tel.: 57-1016.
TERESÓPOLIS - VARXÉA - Vin-
de-se apartamento de 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro aiulej..-
dos, irea ccm Ianque, va?* do
automóvel. Entrega-s* vazio. En<
trada: CrS 3 000 000 * o nldc
em prestações de Cr$ 250 000 -
Ver na Run Car mola Dutra, 835,
ap. 106. Tratar no local com o
proprietário cu com MELLO
AFFONSO ENGENHARIA LTDA.,
na Rua Constança Barbosa, 152,
ijruoo 401. Tel.fon.s:29-2092 ou
fovmi.
TERESÓPOLIS - Vende-se gran-
de ap. de luxo, cj 3 qts. salão,
saleta, dep. empreg. garagem,
clc. com ou s| moveis. Vcr cotn
zelador Joel, Rua doa Artistas
54 ap. 201, Várzea. Tral. com
propr, no Rio. Rua Lobo Júnior
1863 l|. 103. Tsl». 30-042V
30-T-IOó^
TERESÓPOLIS - Vendo 2 torre,
ncs centros. N. direto. Inf, D,
Comolcão, 27-0916.
TERSSOPOLIS - Várzea. Cesa no-
va- c| salão, 3 qts., 2 bs., gara-
uem etc. Tratar J3-00B6, 2as. e
boi., tardes, 3as. e 5as. manhes.
Negócio de rara oportunidade.

VENDE-SE caia com 2 .quartos,
sala, cozinha, copa e banheiro
completo, varanda e área cj águi
e luz toda em laje na Rua São
Paulo, lote 10 — Quadra 36
Vila 55o Luís — Caxias.

© 3MÓVE5S - COMPRA E VENDA

VENDE-SE urgente ".(m lote de
terreno cotn uma rneia-ógua no
centro de NoVÍ Iguaçu. "Tratar

pelo tcl. 57-4648. Antônio.
VENDE-SE ores de 15x50 com
casa vasio, à Rua Dr. Barres Jú-
nior, 365. Centro de Nova Igua*
çu. Pre;o: NCr$ 33 000,00. Ent.
NCrS 15 000,00. Saldo a combi-
nar. Chaves no 368. Tratar pelo
tel. 29-6347 com Osmar.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
MURIQUI .- Caso 2 cils., sl., coj..
banh., varanda *m sítio, 4 000
m2, 2 noscentes.piscina, próximo
à Eit. Rodagem no armazém do
Breves onde informa ou telefone
54.006.J e 43-2012.

LOJAS
CENTRO
LOJA — Vsnclo no centre, artigo*,
pj homens, com te!., motivo'

doença, serve papelaria etc. fa-
cilito: Tratar 42-2598 e 4B-7621.

TERESÓPOLIS - Vendemos
Várr-ea casa com sala, 3 quartos,
banheiro, terreno ccm 390 m2,
plano. Preço CrS 8 000 000 faci.
litados. Informações: Parque Re-
gadas. Ltda., loja 21. Tel. 2760.
TERESÓPOLIS - Vendemos na
Várzea apartamento de frente,
com sala, 3 quartos, 2 banheiros
sociais, telefone e dependências
de empregada. Preço: Cr$ ,.,,
23 000 000 -facilitados. Informa-
çoes: Parque Regadas Ltda., loia
21. Tcl. 2769.
TERESÓPOLIS - Vendemos casas
en» diversos bairros àa cidade,
ccm grandes faciltdadas de paga-
inenío. Informações: Parque Re-
gaclas ltda., loia 21, lei. 2768.
TERESÓPOLIS - Vende-se ótimo
apartamento de salão, 2 quartos,
co.-dnha e banheiro azulejado:
alé o teto, quarto do empregado
edep., com elevador. Vor sábado
e domingo na Várzea a Rua Fran-

co Sá, 131 ap. 405. •

TERESÓPOLIS - Aparlamento
térreo — 2 -quartos, sala, gran
de área externa coberta, mobi'
liado, armário embutido — Ven*
do no local. Av. Feliciano Sodré,
242 ap. 106.

PETRÓPOLIS - Vende-se ap. 304
da Run General Osório, 62. Ver
dias 11|I2 das 15 ès 17 horas.
Informações 47-3174.

PRAIA DA BICA - Esc. terreno
fr. p|- mnr.l4_<4Q 2 <ls., junto- à
pràco. 40 milhões, a comb. Sr.
Darcy. 27-3549 - CRECI 547.
POR MOTIVO DE VIAGEM -
Vendo ou troco por carro, C03D
ou apartamento, um* loja de pe-
ça; para automóvel. Avenida Pa-
ranapuã, 2 326, loja L, praia dc
Olaria, Cocofá, Ilha do Gover-
nador.
JARDIM GUANABARA - Vendo
casa cj 2 quartos, aala e depen
dências. Terreno c| 244 m2. NCrS
10 000. Saldo' NCrS 20 000,
combinar. Rua Apéria, 31.

PETRÓPOLIS - Vondo linde re-
sidencia, à • R. Barão do Ama-
lonas, 88 (entr* a Pracar da Li-
berdade • o Faculdade Católica),
com telefona, duas salas, seis
quartos, e damak dapandências.
100 000 000 (cem milhões). Tel.
28-5*68.
PETRÓPOLIS .- Secretário - Pr7-
dro cio Rio. Vondo sitio,. 1T 000
m2. 2 casas grande pomar. Ben-
feitorias. Preço 24 000 cruzeiros
novos. 50% a vista. Informações
Dr. Nelson, tal. 34-6315. ¦¦

PETRÓPOLIS - Veride.se a Kua
13-de Maio, 160, ap. 503 sala,
quarto' separado/ dependência 

'em-

pregado", cozinha. Tel. 4475.
PETRÓPOLIS - Vende-se terreno
com }'700nl2, ¦ loteamento da Fa-
zenda Samambain (loto 5, 'qua*
dro D). PrefO NCf$ 5 000,000. En-
Irada. NCrS 2 500,00 « o restan.
ièftm cinco^parcelci. Tratar com
Dr. Mírio Galvão — Tel..»2-8ló0
de EPgundg a sexta.

RIO-TERESÔPOLIS km «
Grania AAonte Oliveti. Vendo casa
veraneio; 3 qts., living, copa,
coz-1; qt. emp., gbragem, centro
terreno 2170 m2, ajardinado
pomar NCrS 35 000 ou troca-se
ap.l Zona Sul, dif. a combinar.
Tol.: 38.8924.
TERESÓPOLIS - Canoas, Lotea
mento novo, com lago. Diversas
nascentes. Lugar ideal pl rapou-
so. Tralar 36-2844 de 8 is 12h.
TERESÓPOLIS - Vendo ou troco
por ap. ou loja no Rio ou Ni-
teról 2 casas de colina. Sr. Rafael
- T. 37-7616.
TERESÓPOLIS - Veranistas • Ex-
celente' terreno p| casa da cam-
po. 20 x 35, no Meudom, com
água-, luz e nascente — Base:
6 milhões. Tratar Tel. 2-160.

PETRÓPOLIS - Fa;. inslesa - Ca
sa mobili&da.' Varanda, 2 si?,., A
qts., com arm. *mb,, 2 banhs.,
coz.» dispensa, qt.-e banh. empr.,
2 garagens. Cnm caseiro. Terreno
8 000. mj. CrS 65 milliões com
50% vista,, 50% doze parceloz, T.
Price. Estr., Contorno, qviiômefro
50 e meio tomando Estrado è es-
querda. Seguíf teta Gravatas. Tra-
tar no loccl.
PETRÓPOLIS — Vendo casa. nas
proximidade» do Av. 15 — Ver
? trotar com o proprietArlo,. Cel.'
Goorgí, na.Rua -QuissaniS, 231:
Basei. NCl$ 25 000. Financio uma
parte e estudo ¦ proposíjs — Te!
22-6152 - Rio-GB.
PETRÓPOLIS. - TÍrreno cí 800 m2
na Rua Olavo Bilac, 500. Vondo
por NCrS.6 000 à visto - Tel..-
32-M94. ;-.

VENDE-SE, pela melhor oferla.
apartamento ccm 2 quartos, eala,
cozinha, banheiro, quarto e ba-
nheiro de empregada. Ilha do
Governador, Jardim Guanabara,
Praia da Bica, Ruo Pinto Aubolm,
90,. ap. 201. Preço-bíst 20 ml-
Ihões. . .

VENDE-SE cl 2 q., 2 sls. e de-"
pendências na Praia da Olaria,
727 — Ilha do Governador. Acei-
ta-se oferta.
VENDE-SE casa em término de
const., com 2 qts,, sela. coz,,
banh., *m cima 2 qts., safa, cor.,
banh., área de serv., terreno de
40 x 12 m. Ver na Rua Grundiu-
ba, 128 - Guarabu, .liha do Go-
vernador. ; ..,

VENDO casas, terrenos e npL..
bem situados. Av. Paranapuã n.°
304-B - Mello - CRECI 720.
VENDO - Ap. 3 quartos, living,
2 varandas, de frente, a 500
mts. Praia da Bica, com pequeno
entrada. 42-2598 e 48-7621.
VENDE-SÉ ap. na Ilha do Gover-
nador: 2 qls., 1 sala e dependên-
cias. Ia. locação. Facilite-se ou
Iroco por Volks do 63 em diante
— Rua Domingos Segreto, 282 —
Jardim Ipitanga. Chave nos fun-
dos ou pelo telefone 30-6204, —
Malheiros.

PAQUETÁ

ILHA DO GOVERNADOR
- JARDIM GÜANÀBA-
RA — Novos terrenos ha
Èst. do Galeão e Rua Ha-
roldo Lobo, juntos à A.
A. Portuguesa, próximos
à Praia da Bica. Presta-
ções mensais a partir de
Cr$ 100 000 em 40 me
ses.sem juros. Proprieda-
de da CIA. IMOBILIÁRIA
SANTA CRUZ. - Infor-
mações na Esl. do Ga-
leão, em frente à A. A
Portuguesa ou nos escri-
tõrios da COMPANHIA,
à.Rua Araújo Porto Ale-
gre; 36 -5.° and. Tele-
fone: 42-6957. Vendas:
JULIO BOGORICIN -
(CRECI 95),
ILHA. OO GOVERNADOR - Bana.
nal. vendo casa centro grandeterreno e apartamento isolado.
Garagem, dois carros. Rua Pa-
raim 195.
ll.HA.-DO_ GOVERNADOR - Praia
dox Donde - Vendem-se mag.
aps. • novos, prontos p| morar, a
beira da praia. Grande sala, dois
tons dormitórios, banh. social em

,c=r, espa-ccz., dep. empreç., va-
»*. m »"•?¦ Ver no 'o"1 óu Rua
Adolío Porto n. 500. Inf. com o
pr:pr. Rua Buenos Aires n. 104Sji.a 35. Ts!;. 52-6556. 36-2448.
ILHA DO GOVERNADOR*- VÜV-
çio casa centro de terreno, con-
ç.ução 

a ports, 2 quartos, 2 sa-
m « _ demais dependências, jar-dim, quintal, entrada: 10 milhões,
restante como aluguel 80 x
m SM - Tratar Av" ParanapuS
ti.» 1 150 - Telefone 22-5765.
TIHA DO GOVERNADOR - Estr.
£"ui" ."• S*7, vendo lerreno com
750 m2, própria «ps., loia, in-
dustna. Trstar c/ Adão - Rua
Visí.. Pirajá n. 395.

ILHA DO PAQUETA - Vende-se
a 10 minutos a pé das barcas,
os. últimos e magníficos lotes de
terreno, medindo 20x40, localiza-
ção privilegiada, iuntos à Pedra
da Moreninha e defronte i Ilha
de Brocoló, ¦ situados à Praia Dr.
Aristão o Rua Alambari Luz. Pre-
ço: NCrS T3 000,00, sendo NCr$
5 000,00 de entrada e o' saldo
facilitado em 5 anos. Ver' no Io-
cal às quintas-feiras, sábados e
domingos com o Sr. Reináldo,
que estará à disposição dos Srs.
interessados para dar qualquer in.
formação. Tratar à Rua da Qui-
tanda, 49, sala 116, com o cor-
reter Nilton Gonçalves Vieira
Creci 503. |.« Região.

PETRÓPOLIS - Vende-se luxuosa
casa no centro .da cidade,
frente di catedral, no meio do
terreno de mais ds 1 -400 m2, 2
salas," 6 quartos, 3 banheiros toe.';
dep. de' eriipregada. Rua 13 de
Maio 80-A. Tel.: 2595..

PETRÓPOLIS - Vendem-
se apartamentos de sa
la-quarto, banheiro e
kitchnete e duplos, qua-
se prontos, e outros p|
entrega em um ano, no
parque do Hotel Sítio
Taquara,' da Associação
dos Servidores Civis do
Brasil, com direito a tô-
das as piscinas, hípica,
tênis etc. Tratar na Av.
13 de Maio, 23-D -
subsolo — Edifício
DARKE.
PETRÓPOLIS - Vendo pelo me-
Ihor oferta confortável casa nò
Valparalso, com 2 salas, 4 quar-
tos, pequena piscina, terreno 20
x 100. Rua Rockfeler, 410, cho-
ves .no 417. -

TERESÓPOLIS - Magnífica resi-
dência — Em terreno de 11 COO
m2, com piscina. Parcialmente
mebiliado e ccm tapetes e cor-
tinas, construção recente. Linde
vista no Quebra-Frascos, perto do
Clube Pinheiros - Tel. 57-3084,
57-3594 ou 23-3294, Sr. Dialma.
TERESÓPOLIS - Av. Deífim Mii
reira, 394, com elevador, vendo
ap. 310 com mobília, sola, 2
quartcs e dependências, pof
IS'000.00 novos, facilito, o pago-
mento. Chaves com o. porteiro
do edifício. Tratar na Rua Car-
valho d. Souse, 261 '— Madurei-
ra. Tel. ÇO-2277 - (CETEL).

LOJA — Passa-se contrato com
ou sem insfelações, centro co-
mercial bancário, nn Rua Man-
reanto, 85-A — Cocotá — Ilha
do Governador.

LOJA — Centro — Vende-sa com
100 m2 • 10011,2 de subsolo na
Rua Santana, 156 — Chnves ccm
o porteiro. Tratar com o próprio-
tirio - Ttl.: 224)919 - Sr. M«.

SOBRELOJA VAZIA com 123 ml.
na Praça Paria — Vtndo. Tel
25-3530.

ZONA SUL
BOTAFOGO - Vcndo-se_ loia de
material elétrico e eletrônico, em
frente de rua. Aluguel barato.
Tratar pelo telefone 26-4538 com
Sr. Janeiro. CRECI 744.
COPACABANA" - Vende-se lojs
cj 112 m2. Paredes decoradas,
reto em gesso e etc. ólima pa
ra agência Bancc. Ver B. Ribeiro
13-A.

LOJA — P. Freitas quase esq.
Bar. P.íbeiro. Vendo. Base 80 mi
!hõe:. Facilito pasto. Telefone:
36-215-1.
LOJAS — Copacabana, entroso
imediata com 30 m2, 60 m2
130 m2 cl girau, vitrine, tapeta
etc. 37-3082 - Vendo ou aluoo.
Facilito pgto.

LOJA com subsolo area da 500
m2 v.nd.m-ie NCr? 270 000,
com parta da entrada no melhor
local da Avenida Copacabana.
Tratar para ver c/ Fernandes. —
CRECI 4C0, na Rua ia Qultan-
da, 30, l.o andir, sala 207, tel.
52-2899, d» 8 •> 16 h„ inclu.
sive «abado • .domingo.
LOJA — Copacabana — 120 m2,

telefone, lur e força. Preço
vista CrS 70 000 000. Rua Ba

rata Riboiro, 14-A - 37-1200 -
37-3428.
LOJA - Vise. Piraiá, 452, loia 1,
3x10, entrega vazia, ver no Io-
cal. 40 000, a combinar. 37-6366
e 37-7382.

VENDE-SE apartamento, na Av.
Oliveira Botelho, 210, Ed. 6 do
Julho. Preço de ocasião, por
CrS 12 000 COO. Tratar polo te.
lefone 37-9827 - D. Ani ta.

CAXIAS - N. IGUAÇU^
NILÓPOLIS
ATENÇÃO NILÓPOLIS - Vendo
ólimas Ctüiis vazias junto à Esi
tação <m frente ao frloorífico.
Entrada 1 milhão, resto como
aluguel. Ver Run Coronel Azü-
vcelo Júnior, 275 o tratar, Av.
Marechal Floriano, 143, sola ..
L!*_>L_zJhli_::_i__!?_-^__l___ iso.
CAXIAS — Vendem*ie os últimos
lotes no centro do 10x30, c| 500
de entrada. Saldo a longo praro.
Ver Rua Artur Marques, esquina
Com Maria Luisa Reis. Tratar Av.
Rio Branco, 108, s| 912. Telafon»
22-8936, dias úlcis.

VENDE-SE loia e subloi» ò Rua
Visconde de Piraiá. com 33 m2
e 42 ni2. Tratar tel. 57-2282.

CASA VAZIA - Vendo no cên-
tro de Caxias, sl., quarto e dep.
água e luz da rua. Entr. 2 000

ou menos. Saido como alugue!
sl iuros. Inf. R. Montevidéu, n.
1297, loja F. Penha 30-3791.
CAXIAS - Vila S. Luís - Ven-
do casas de ql., sl., cor., banh.,
agua, luz, de laie, vazias, ent.
a partir do 1 300, prest. 100.
Tralar na Av. Rio-Petrópolis

.. 1 673, grupo 203 - Cre-
ci 469 (reservas só cl sinal).

CAXIAS 
— Junto centro — Ven-

do casas de qt., sl., coz., banh.,
agua, luz, ent. 600, prest. 70.
Tratar na Av. Rio-Petrópolis

. 1.673, srupo 103 - Cre-
ci 469.

LOJA — Paísa-se contrato nôvo, 3
anos, Instalações finas, Tapete),
corfinas, letreiros, telefene, ar re-
frigerndo. Aluguel NCr? 100.00.
Ver no local, sábado e dominao,
Rua Francisco de Sá, 35, loja 

*C.

LOJA — Av. Copacabana, vendo
180 000,00, área 70 m2, subsolo
75 rn2. Teófilo da Silva Gracr
- CRECI 101 - Av. Copacabana,
1 005, sala 301. Tel. 27-3443.
LOJA •— Av. Copacabana, Posto
5, vendo . 250 000,00, ornpla lo-
ia, com 80 -n.2, entrego vazia.
Teófilo da Silvo Graça - CRECI
101 — Av. Copacabana, 1 085
sáls 301, tel. 27-3443.
PASSA-SS lojc, Copacaban», com
70 m2 — Rua Barata Ribeiro n.°
5Ó0, loja_B. Trafar no local.
VENDO 2 loias á Rua Vise. de
Piraiá, 611-B (galaria, loja 3
16). — Ipanema.

UM BOM
ANÚNCIO
ÍEM QUE
SER BEM
ESCRITO

A primeira palavra do
seu anúncio classificado é
muito..*importante.. É até
impressa em maiúsculas,
chamando logo a atenção
dos interessados para a
sua . mensagem. Aconse-
lhamos a escrever primei-
ro:

O bairro
nos anúncios de imóveis

A profissão
nos anúncios de emprego

A marca e o ano
nos anúncios de veículos

O objeto
nos anúncios de utilidades

domésticas.

CLASSIFICADOS DO

JORNAL
150

BRASIL

ROPRIEDADE EM STA. MARIA'BARRA MANSA - Procisa-je um»
CLIMA DOlárea até mll metros quadrados

com bom acesso no Bairro BoriMUNDO - Vendese urgenle 10
alq.,. casa, eriábuio, curral, po-
mar, capineíra, muita águe, 10
km Ccnlru, 10 milhões - Ven-
de-se também, casa na cidade,
6 milhõe:. Trat.ir prop. AuçiüsId
Gouvei.i qualquer dia naquela ci-
dada ou domingo tel. PS-1.

t;—; jCABO FRIO -
vendo otimo Esl. Rto,| praia do FortSITIO

ccm boa predução, clima casa.
Distante dst Barbas, 30 minuto-.
Facilito. 42-2598 c 48-7621.
SITIO — Nova Iguaçu. Com bo,
casa, luz e átjua, 24 mil m2. -
Vendo e troco por gado leilei
ro. Tratar com o proprietário -
Hotel Caslro Alves, _n. 304.

Sorte. Preço, localização e ende-
roço do vendeder parn portar!;/
diste Jornal sob o n.o 27 392.
CABO 

" 
FRIO™"~_Vende-le uma

casa, próximo A praia — Tratar
peio telefono: 24-107 — Niterói.

Terrenos junto h
excelente Icc-i-

VENDE-SE fazenda em Pirõi, com
46 alqueires mineiros, gado ho
landes controlado e registrado
Ótimas benfeitoria. Vir a qual-
quer dia, informações tel. 45-0270
ou 25-8057.

VENDE-SO uma fazenda cm San
ir, Marifl Magdalena c| trinta <
doi) (32) alqueires. Sendo vinh
(20) alqueires em mata virgem
3 casas de colcno:; em tijolo*
muití água a I 600 pés de laran
jfls já produzindo. Inform&cÕM
p.?J°_leJ-__J_^v9J04 ~ Sr- Velasco
VENDE-SE - Granja em Potrópo-
lis conr 50 OCO n.2 no bairro do
Carançjola — Traiar pelo tele'
ne 47-9110 — Sr. Fernando.

ZONA RURAL
C GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
CAMPO GRANDE - Rua Viúva
Dantas, terreno de iOx^tO, centro
comercial, maiores detalfieg. Tel.i
30-5172.

CAMPO GRANDE - Vendo 2 lo-
tes de terreno, junto à Escola
Normal. Tratar com o proprietá-
rio Meneses. R. México, 74, sala
401. Tel. 52-6570.
LOTES o venda em Campo Gran-
do 12 x 60 cl água, luz, tele.
fone. Ruas asfaltadas, já nronti-
nho tudo. Tratar na Rua Campo
Grande, 1 096 a| 211. Tels.. ..
94-0579 e 411 C. G. c| Lima -
Creci 537.

PEDRA GUARATIBA ' - Vende-se
uma propriedade ci duos casas,
urna q A quartos, sala, copa, co-
zinha, 2 banheiros, varanda, ga-
raqem e quintal c| Árvore; fru-
«feras, outra c| quarlo, sala, co-
Zlnha e banhoiro, ambas junto à
praia. Tratar no local, sábado a
domingo na Estradei da Pedra
8 736, Sr. Albino.

ilzaçao, boa facilidade de paga-
menlo, tratar ccm Sr. Ferreira na
Galeria Titã. loia E. Rio. Tel.;
52-5070. CRECI 111.

CABO FRIO —.Terrenos, vendo
bem localizados, entrada 300 mil,
ialdo em 50 meses. Pronto p|
construir. Trater na Galeria Tití,
loja E, c| Sr. Ferreira. Rio tc!.;
52-5070. CRECI 1111.

CASO FRIO — Vendo apartamen-
to em finai de construção, pró-
ximo da praia do Fpjrle, ej sala e
quarto separados, banheiro, cor.,
area c] tanque, giragerri, facilite.
Tratar com Sr. Fr;rreir^ na Gale-
ria TitS loia E. Rio Tel.! 52-5071)

CRECI 111.
ITACOATIARA - Prafa, c«> c|
7 qu Artes, _i,t l.i, vardiidn, lerreno
d. 550 mí, esquina. T.l. 37-1775

Vendo, NCrJ 36T000.

BU2I05 - Vendo terrenos íl.
frente para * praia d» GtRIBA'
no canto do MARI5CO, 975 m2
— Tratar nn Rua Araújo Pôrlo
Alcgr. n. 70 - sal. 1 204. Te-
lefone 42-3500.

PASSA-SE um contrato da COHAS
27 prestações pagas, ap. ti-

po "C". Cont. 8151. Tratar Ru.t
Barão de S. Félix, 132, c] 2 --
D. Júlia.

Área urgente
Compro ou alugo área mf-

nima'de 20 000 m2, edificacia
ou não, perto Cais do Pòrlo,
tid Guanabara, Vitória e San-
tos] Cartas para portaria deste
Jornal, sob o n. 292551.

Engenho Nôvo
Vendo casa dc fino üôsto/

3 quarros, 2 salas, copa, co-
fnha e banheiro, 2 varandas-

Ver à Rua Leopoldino Basto:.,
96 c| 4. Informações. Tel.: r-
43-6331 - CRECI 974.

TERRENOS -r Quatro grandes lo.
tes em Campo Grande — Próximo
à RP, Viaduto e 200 mts. da
estação. Tratar na Rua Cel. Agos-
tinho, 113 s| 204. Tel. 94-1411.
Sábado c dom. 8 òs 12 horas.

VENDEM-SE lotes na praia Pedra
de Guaratiba, C-B, 10x30 c| agua
e luz. Prestações a partir do
15 000 e mais taxa de obras. Tra-
tar a Rua Campo Grande, 1 096
gr. 211 cl Lima. CRECI 537. Te
lefones 94-0579 e 411 C. G.

DIVERSOS

VENDE-SE loia de modas Av. Co-
pacabana P. 4 cf 210 m2, insta
lações e telefone. Conlrato sl
reajusie a)6 abril 72 — Aluousi
800 mil. Iratar pl tel. 27-5792.

ZONA NORTE
BONSUCESSO - Vende-se uma
loja e um ap. junlo ou separa-
do. R. Andiára, 7ó — Higienópo-

s. Tel. 30-7720 - Ferrar.
LOJA — Paísa-se contreto, tsrva
para qualquer ramo. Alunuel
NCr$ 35,00. Sábado e domingo
das 8 às ló horas, Vor e trata;
Av. Ministro Edgard Romero n,
666-B.

LOJAS no Méier - Vendo 4 lo-
jas, sendo 1 vazia, ótimo negó-
cio. Ver todoí os dias na R. Ca-
pitão Jesus, 22, loias A-l, A,
C e D, das 8 is 17 horas. Tra-
tar na Av. João Ribeiro, 396, Sr,
Soares, 49-1996, de seg. a sáb,

CAXIAS - 25 Agosto - Vendo
casa de laie, 3 qts., 3 solas,
cçz., e^ banh. - em azuleio, va.
zias| mais um ap. de cit., «1., coz,

LOJA — Passa-se o contrato co-
mercial, aluguel cada 100 mil.
Vazias com 15 mt. trente, 2 gi-
ral, 2 banhs., Av. Suburbana,
9372 — Cascadura, Tesouro dos
Lustres.

banh. Preço 22 milhões ent. 6

Vendo doia ótimos lotea terreno
plano. Tsl. 57-3084 57-3594 ou
23-3294.

gru-
reservas

milnões, saldo 200. . Tratar na
Av. Rio-Petróoclis, 1 673
po 103 - Creci 469
só com ainal).

CAXIAS - Vdo. casiFéntT 2 500.
No Cenlro. Tratar Ruu Lucas Ro-
driquei,_6,_s;_305 - P. Lucas.
CAXIAS

PETRÓPOLIS - Correias - Ven-
de-so ótima casa em centro de
jardim com terreno ;plano de
5 000m2, árvores frutíferas, chá-
cara, telefone «-garagem, à Rua
Castro Alves, 67, Tratar com o
proprietário no Largo da. Caríot

5, sala 804 - Tel. 42-6487.

PAQUETA — Vendo .parlamento
da quarto, sala, banheiro tom-
pleto, coiinhi, área d. s.rvifo
c , tanqua. Vaiio • pintado. Ver
. fretar com o propri.lirlo na
Rua Manuel Macedo, 109, ap. 201
- Proso:. NCrS 30 000,00 50%
d* «ntrada • o saldo cem juros
tm 30 meses.
PAQUETA - Vende-se ap. 2 qts,
etc. C. E...IPEG. Aluga-se partetérrea. Com..Laie, 93 - Chaves
fundos. Dr. Corrêa. - 28-0185.
Facilita-se. ¦ •

TERESÓPOLIS-FRIBURGO

ESTADO DO RIO
NITERÓI
ITACOATIARA - V.ndo _ terre-
nos na praia Juntos ou separados
com benfeitorias. 12 000 e 24 000.
Tel. 36-0847 - Dr. George.
IÇARAI - Vendo 2 apartamentos
alugadot sem contrato com três
quartos, dep. emp. térreo t t.°.
Baratíssimo 18 e 16 milhões è
vista. Conceição, 99, si 706 -
Coelho — Niterói - CRECI 999.
ICARAÍ - Vendo a estrear, na
Rua Moreira César, 101, praia,ap. 204, com 2 qls., sale, etc -
NCrí 20 000,00, entrada de NCrí
9 000.00. saldo om 22 meses. -
Chaves .ms portaria.
OPORTUNIDADE - 5 lotes todos
da frenle no centro de Alcânta-
ra — São Gonçaio. Preço de opor-
tunidade. Tratar com o Sr. Se-
muel pelo tel. 28-1263,
VENDE-SE uma casa em Niterói
ou troca-se por outra no Rio.
Ver o tratar, no domingo ne Rua
Paulo Laroux. n. 18B4. Paraíso.
Niterói. Tcl. 30-9129 - Josquioi. vo ílo.

PETRÓPOLIS - BOMCLIMA
V.ndo mis. mobiliada ni Rua
Costaneíra n. 210 — Ugo Pro<
m.nad. — - Tratar 47-5333 - Dr.
OLAVO.
TERRENOS - Por motivo de mi.
ntía transferencia " 

do Rio, vendo
diversos em Petrópolis, i Avenida
Brasil, Alto Boa Vista Cabo Frio,
Curitiba, Itaipava, Campos de
Jordão. Ttl. 57-3084 23-3294.
VENDE-SE terreno próprio para
grande indústria, 500 m2, plano.
Vendo também apartamentos com
2 quartos e dependências. Tra-
ter Rua Sousa Franco, 67, telefo-
ne_2075, Pctr6polls, •
VENDE-SE em «d. povo, ap, cie
salão, 2 qtos., orm. emb., «irea
serv. envidr., banheiro *m côr,
dep. emp., finamente mobiliado.
R. Irmãos D'Angelo. Ed. Moreira
Fonseca,, ap. 304 (Centro). Pode
ser visto só'sáV). «' domingos. Tcl.
RIO - 25-5119 - Petrópolis.

NOVA IGUAÇU - Vendo, lerré-
no 36 m de frente x 70 m de
fundos com água, lu; e esgoto
o 15 minutos do Cenlro. Trotar
Av. Atlântica 896, ep. 1001.

C^SA EM TERESÓPOLIS
— Duplex em agradável
conjunto residencial- —
Sala, 2 qts., banh., qt.
emp.,, .dep. comp. e ga-
ragem, piscina.já funcio-
nando. — Av. Oliveira
Botelho, 1 075 - Rio
42-7874.
FRIBURGO - Centro. - Vende-se
bela «..moderna residência, ter-
reno ajardinado,, duas frentes,
casa anexg para empregados c
garagem para doÍ3 ou três cnr-
ros corn.jobiado para motoristas.
Telefone Rio 25-1592.
TERESÓPOLIS - Vendo n| J.
Tobaiara, lote 15, com bonita
vista, ótima residência c| O dor-
rrtitorios, varanda, cl. deps. e
casa de caseiro. Tr. no local eom

Cl 
S2Sa lrt?en$' T<l* 23"336Sé CRE-

TERESÓPOLIS - Vendo terreno
1 600 m2 - Varre», bas» 10000,
procurar $r. Antônio no restau.

Olavo Bilac — V. 3
casos de laie, de qto., sala, cc2.
banh., tjrr. de 432m, ci 3 500
cie enlrada. T. R. dos Romeiros,
.100, al-401 - Dr._Arthur._
CASAS - Nova 

'lg"»íu 
- V.ndo

f»" 
com coiinha em aiulejo eladrtlho, banheiro tem louça «m

çor.i, 2 quartos, mia, varanda,
• gua • lu«, • tenho outras casas
com entrada • partir d. NCr$
1.20?'00 • Pr«>»ÇÕM • parlir d.
NCrS «0,00 - Diretam.nl* com
o propri.lirlo Bernardino — Av.
Nilo P.j.nho, 38, cila S - Nova
Iguaçu.
NOVA IGUAÇU - Caso e| 7 co-
modos, água e lur, terreno 10x40- A vista ¦ 2 200. Tratar na Rua
Maria José, 75 - Carmari com
Timólío.

NOVA IGUAÇU - J. Cabuçu. -
Vende-s. casa c| 2 qts., s„ c, b„
la|eada, c| igua e luz direta, t
3 minutoj o pé da praça. Base 7

ilhoet. Facilita-se, Rua Potroli-
,i, CN 17. Tel. 30-2272, dias
úteis dai 8 òj 12 « das 14 ès 17.
Vieira.

NQVA IGUAÇU - Vende-sa 2
casas, uma falta terminar, terre-
no 600 m2, Base 6 000, com 50
por canto. Run Maurício de No-
sr,u, 27 - Telefone 49-9096 -
Sanlos.
NOVA IGUAÇU - Vondo urgen-
te casa c| 6 cômodos, terreno
1050 m2, 6 a vista ou 8 facili-
todo. Inf. tel. 45-5960.
NOVA IGUAÇU -Vendem-se ter-
renos, 25 000 por mês. Posse
imediata, sem entrada. Trotar na
Rua dos Andradas, 96, sala 1 101-
C ou_pelo_telefone_43J690.
VENDE-SE casa c|~2 quartos, 2 «a-
las, 2 banheiros, varandas • cozi-
nha, tôde errt alvenaria. Preço
CrS 10 000,00, com 50°/» financia-
do o combinar.' Tratar Coronel
França Soares, 126, Lote 1 - Nilo-
polis.

LOJAS - Padre Miguel - Vende-
se 4 novas-habils., ótimas p| lon-
chonates, bar, tte... Anexo no
cinema novo a ser inaugurado até
o fim do mes corrente. Ver no
local. Rua Olímpia Estêves 760
— Eqüina Rua Murumdu. Preço 7
milhões antigos, entrada 2 mi*
Ihões e 50 prestações aem jures.
posse imediata — Tratar
com proprietário ~ Estrada do
Portela, 45 sj 104 - Madureira —
Craci 167.

ARARUAMA - Vendem-;» lot
frente para a Rod. Amaral Pt,
xolo km 90 com 360 m2 (12x30!
com NCrS 300,00 de entrada, res-
íanfe a combinar. Tratar na Trav
do Paço, 23 sala 503, tel.
31-3710 de 2a. a óa-feirn.

APARTAMENTO no Centro de SSo
Paulo o terreno com 2 500 m2
com garagem, força, água e te-
lefcne em Suzano, vendé-se' ou
troca-se com galpão no Rio, tra-
tar Ruo Preíeilo Olímpio do Me-
Io/ 1850 íp. 302 - Rio.

ARARUAMA - Terrenos, iunlo» ò
cidade o à praia, troca-!» poiVolks oü apartamento! oú casa
mesmo do vila. Dá-se o diferen-
ça. Tralar p| tal. 34-3654.
ARARUAMA - Vende-se'casa toda
mobiliada no melhor lugar pertoda lama medicinal. Informações
tel. 57-0544.

CABO FRIO - Casa espetacular
— Vdo. próximo Bar Ogiva com
salão, 100 m, 2 qts., gar. priv.
Ent. prv. borco. Pço. 45. Trotar
CF-237 ou 34-3475. Bezerra.
CRECI 1 054 ¦ - 45-7010.
CABO FRIO (Ogiva) Cabina 11.
(Viobiliada, sala, 2 qts., 2 banhs,

Loia
Vendo uma c[ 340 m2 po-

dendo ampliar pronta entregai
c| força. Av. Suburbana, 5 373
om fronte ao Klabim — Meie?
— Tel.: 29-4505 padaria.

Loja
NO CENTRO DE MADUREIRA

Com instalações de luxo pó-
ra confe. de senhoras. Passa-
te com ou «cm estoque. Tratar
cj o Dr, Jeremias. Est. cio Por-
tola, 2B, 2.° and. t| 301.

RuaTíle"
Maio

Vendo ii Rua 24 de Maio,
535 cata iantiga com grande
terreno todo plano e acimen-
tado medindo 11x70. Ver iá-
bado e domingo, das 8 às 12
— Tratar com João tel. 32-0153

30-4941.

Vende-se uma
área de 800m2

Com fábrica dc móveis ser*
indo para qualquer outro rs-

mo. Ver e tratar à Rua Joa.
quim Palhares, 125, lacio lm-

ESTADO DO RIO
LOJA — Vazia, montada com vi
trina, otc, contrato novo. Pas-
sa-se • no centro de Mesquita.
Tratar domingo. Rua Saturno, 61

2 — Mesquita — Jos!.
PASSA-SE conlrato de loja no
Centro de Nilópolis, aluguel
60 000, contrato 5 anos, paro
qualquer ramo, Avenida Miran-
dela n.° 435 «iquin« — Nilópolis
com José Neves.

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO

LOJA o galpões no Eng. Dentro
passo cont. 7 onos alg. 50; Rua
Dona Eugenia 72-C bom ploficina.
Tel. 49-6272 - Marques.

AV. RIO BRANCO -
Conjunto c| 2 salas am-
pias, hall de entrada e
banh. 55 m2. Excelente
localização c| ar refrige-
rado central. Pronta en
trega. Inf. VEPLAN IMO-
BILIARIA. Marcar visitas
pelos tels. 52-2830 e ..
22-6102 - J. 107 -
CRECI 66 - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS.

LOJA — Tijuca — Pàsia-se com
instalações t\ eítoque ii legali-
zado para confecções armarinho,
dá para fábrica e varejo. Tem
três pertas de frente. Rua Conde
de Bonfim, 927 loia D.
LOJA — São Cristóvão — Tras-
passo contrato nôvo, 5 anos, no
centro dc São Cristóvão, loia
frenle de ótima rua, anexo gal-
pão e sobrado, com telefone e
fória, própria para Banco, gran-
de comércio ou indústria, urgen-
te. Tratar na Rua da Lapa, 41,
Sr. Machado, lelefone 22-1650,
LOJAS — Vendem-se dbas em Pie.
dade com força e luz ligada, uma
serve para açougue. Ver na Rua
Paranaplacaba n.° 170. Enlrada
dois milhSes e meio cada uma.
Restante como aluguel. Tralar com
luis. Tcl. 28-4825.
LOJA — Tijuca — Vende-ie na
R. Senador Furtado, 68-A,
trega-s» vazia, imediato, corn
80 m2. Preço 35 milhões, 50%
à vista, o saldo a combinar corn
B.rges, 34-9647.
LOJA VAZIA com 90 m2 - Ven-
de-io na Rua Aristides Lobo n.
75-B — Tratar corn c proprietá-
rio — Telefone 26-1461.
LOJAS no Méier — Vendo 4 lo-
|at; sendo 1 Vazia, ótimo nego-
cio. Ver todos os dias na R. Ca-
pitão Jesus, 22, loias A-l, A,
C e D, da! 8 às 17 horas. Tri-
tar Av. João Ribeiro, 396, Sr.
Soares. 49-1996, de aeg. a sáb.
PASSO contrato loja grande com
jirau de 36 m2, com ou sem te»
lefone. Tel.: 58-9940, ati ài 17
horas.
PASSA-SE contrato de uma loia
comercial em'Cascadura com 25
metroi de fundos, relógio de fôr-
ça a telefone na Rua Sidônio
Paes, 24.
VENDE-SE uma loia com casa à
Rua da Matriz, 3 185 — Coelho
da Rocha . Ver e tratar no local.

VENDE-SE - Um terreno na Vilo
Parque Marilândia, Município de
Duque de Caxias, perto da Petro-
brás, lote n. 58, quadra 8 — pre-

2 000 000 ou Cr$ 1 500 000 ue. -,.,.,. . ¦ ,. -;•-¦
vista. |vENDE-SE loia c| moradia na Rua

Araújo Lima. 191, Tiiuca. Tra-

VILA DA PENHA - Tenho 5 lo-
jas e 2 galpões, vendo, troco p]
carro, caminhão ou terreno. Trat.
Rua Leônidas 12 i| 205. Penha.

URGENTE - Vendo no Jardim
Nova Atlàntida, Nove Iguaçu, 2
terrenos iuntos. Tratar com Manuel
pelo fone 29-1400.

tar np local.

VENDE-SE um lerreno, por um
milhão de cruzeiro; velhos. Jar-
dim Redentor, R. Júlio César, Qua-
dra 22, lote 13. Tratar no local
domingo.
VENDE-SE uma casa. Rua Co.
mandante Amaral. Peixoto. 25 -

ran... Vi.-Rio *TÍi_^^^l»j3^^ÍS^^ 
*',.'.!

""" J" 100 mil por mes.- ...

ILHAS

ILHA GOVERNADOR - Loja no-
va — Vendo Av. Paranapuã, 656-
A — Otimo para açougue. Tratar
tel. 58-6655 - David.
LOJA GRANDE, Ilha do Gover-
nador, contrato nôvo, ideal para
Banco, restaurante ou Agência de
automóvel, ponto- comercie! ao
lado> do Leão ds Rua Larga, final
do ônibus Meier. Av. Paranepuã,
232Ó.H - Sr. Millo. .

CONSULTÓRIO MEDICO - Passa-
se contrato novo e vendem-se to-
das ar, instalações completos e
telefone no Av. Rio Branco. Tra-
tar tel. 22-9333 daí 16 às 18
horas diariamente.

3 SALAS VAZIAS - Ponto bom,
Santa Luzia, 799, esq. R. Branco.
Vendo ou aluoo. 57-4019 — Souia
das 15 horas.

ZONA SUL
COPACABANA - Vende-so laia
comercial 40m2. Pôito 5, la. lo-
cação. Tel. 26-8433 - Tralar pro-
prietário.
COPACABANA - Vende-se
gente magnífica ssla comercial
nova, ar condicionado, acabamen-
to . fino na Av. Princesa Isabel
n.o 323 sala 1209. Chaves com
o porteiro, otímo preco e con^
dições. Tratar Rua do Carmo, 38
si loia 1-A. Tel. 42-1228 ou
42-1217. Sr. Antônio.

ZONA NORTE
CONJUNTO DE SALAS - Madu.
reira — V.nd.-t» no 4.° andor
do Nôvo Mercado de Madureira.
Tratar na Av. Min. Edgar Ro-
mero, 239, galar!» G — Lo|t 201
ov polo lei. 52-4033 - Sr. Al-
mer indo.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

PRIBURGO - Vende-se sitio, cin-
co mínuíoi do centro, corn ....
12 000 m2, ótima casa mobiliads,
horta, 'pomar, galinheiro!. — Tsi.
57-7575.

garagem. Ver hoie fac. urgente'. I3ír' "3o eslá em dssapropiia-
12-3287 - C. 482. ção - Eslado.

FAZENDA DA GRAMA - Vendo
aps., fim d» semana, férias com
1, 2, 3 qts., snla. banh., cozinha.
Tratar cj Correia Si. Tel. 52-1067.
FAZENDA ARARUAVWA - 24 al-
queire3 geométricos com frente
pars asfalto e Lagoa Araruama.
Pastos, casas colonos e grande
galpão. 40 000 pés mamão. Fran.
ca produção. Ver Rodovia Amaral
Peixoto quilômetro 78 1/2 « di-
reífa, com Marcos.

GRANJA AVICOLA - 5.» Dist.
ds Petrópolis, no esfalto, belís
simo residência, modernas instai
para 20 000 frangos ou 8 000
poedeiras, 3 casas empreg., fun-
cionando NCr$ 95 000 financ. oi
permuto ap. - 57-0068 - Sr.
Francisco das 9 às 18 horas.
ITAIPAVA - Pedro do Rio - In-
confidencia. Vende-se sítio e| 339
mil m2, c| sede de 500 m2, mo-
biliada, estábulo, maq. beneficias
cafe, criações etc. Tratar telefo-
ne 429, ltoipav. ou 42-0072 ^—
Hello

ZONA NORTE

CENTRO — Passo contrato de
venda de aala p| oscrit6rio, a
quem ficar ccm os móveis, tele-
fone, geladeira etc, — Facilito
tudo. Tels: 26-4794 e 26-6376.
CENTRO - Vendo grupo de 5
salas (pequenas). Rua Gonçalves
Dias, co lodo da Colombo, ótimas
para medico ou dentista, entrega
Imediata. NCrS 50 000. — Vendo
também as instalações médico-
dentárias completas NCr$ 10 000,
Tel. 27-2650, Sr. João.
ESCRITÓRIO - Vendo, sala, 821.
Ed. Marquês Herval, 15 milhões
â vista. Tratar c| Sr. Hugo. Tel.
52-4688. das 10 às 12 horas

ESCRITÓRIOS - CENTRO
— Vendemos excelentes
unidades compostas de
ante-sala, sala, banheiro
privativo. Tôdas de fren-
te, com somente 6 gru-
pos por andar, servidos
por três elevadores. —
Obra em ritmo acelera-
díssimo, já na 6.° laje,
com'a garantia da SO-
CICO. Sinal a partir de
NCr$ 1 000,00. Infor-
mações no local, AV.
PASSOS, 122, esquina
de AV. MARECHAL FLO-
RIANO, até as 20 hs. -
Vendas: JÚLÍO BOGORI-
CIN - CRECI 95 - AV.
RIO BRANCO, 156, sl
801 - TELS.: 52-8774 e
22-2793.
ESCRITÓRIO PRESIDENTE VAR-
GAS — Passa-se Contrato conjun-
to 2 salas e 1 de espera, banhei*
ro privativo vendendo-se as Ins-
talações luxuosas, constando de
máquina de calcular e «screver,
ar condicionado, geladeira, tele-
fone, diversas escrivaninhas, vá-
rios outros móveis, tapetes, cor-
tinas etc. Prejo Cr$ 10 000 000.
Tratar com Gomes, 43-0707.
RUA VISCONDE INHAÚMA, 50,
ap. 1 208, vaiio, pare escrito-
rio, bast 12 milhões - Telefone:
42-6364 a 42-5884.
VENDE-SE ap. comercial, no me-
Ihor ponto do centro. Rua Regen-
te Feljó, 91, ap. 403. Preço de
ocasião. Tratar Rua BarSo dt Mes-
aui.a, 26, tp. 603.

GRANJA - Avico-Lciteir... Cam-
po Grande. 701 000 m2, todo
cultivado, 70 c&beçes d* gedo
holandês. Visitem. Èstr, Tínguí
n.o 3 240, boa residência. H. Sil-

R. Gonç. Dias, 89, s/405.
Tels.: 52-3886, 52-3840 o 29-8903
- CRECI 648.
GRANJA - Avicola-leiteira. Cam.
de, produção, criação, abaledcu-
ro, força própria. Vendo. Facili-
to. Jto, Estr. da Ilha, antes do
Largo. H. Silvo, R. Gonç. Dias
n." 89„ ti 405. Tels.: 52-3M6,
52-3840 « 29-8903. R. Sanatório
n.o 61, s/ 204. Cascadura -
CRECI 648.

PETRÓPOLIS - Sitio com 10 000
n-,2 na Estrada da Fazenda Ingie-
sa, distante 7,5 Km do D'Anç;elo
e 1,5 Km da Est. Contorno, com
casa 2 quartos, 2 solos, mobilia-
da, mais caso caseiro, estábulo,
da alvenaria, _l 2 vacas, demais
benfeitorias, altitude 1 000 m.
vista maravilhosa. Sinal 8 000 no
vos, saldo 7 000 novos em um
ano. Tratar c/ prop. Roberto. Ro-
sario, 136, loja. (Favor não tele-
fonar). Pod* ser desdobrado em
2 sitioa sem prejuiio de estética).

JACAREPAGUA - Vdo. ólimo si
tio c| 16 859 m2, todo plano e
muitas plantações. Financiado. —
Ver na Estr. do Camorim, 483,
c| Sr. Candinho. Tels. 52-1955 e
49-3612.
JACAREP_AGUA - Vende-se mag.
nlfico sítio, junto ao Largo da
Taquara, 8 000 m2, todo plano,
arborizado, fruteiras, água, luz «
asfalto. Pagamento facilitado. -
Maiores informações tel. 34-8635.
SITIO 63 mil metros quadrado:
em Guaratiba, Estrada do Fra-
goso, tratar Estrada do Magarça
n.° 8 875 com Sr. Lucena. Preço
NCr$ 40 OCO, entrada NCr$ ...
20 000, restante 36 meses.
SITIO — Vende-:e, na Estrada
dos Bandeirantes. 28 831 - Ja-
carepagiiã, 21 000 m2, com
plantações, 1 casa principal e 1
de empregado, água encanada.
Tratar nc Trav. Dr. Araúio 115,
Sr. Crist. - Tel. 34-8792.
SITIO — Jacarepaguá — Vende-
se magnífico sítio com ótima ca*
so residencial com três quarto),
sala boa, dependências para em*
pregados, garagem grande, depó-
sitos, luz e água, além de poço
arteziano com bomba Instalada,
galinheiros, chiqueiros, grande vi-
veiro, grande lerreno com duas
frentes, plantações, árvores fruti-
feras etc, na Rua Capitão Mene-
ses, próximo à Praça Seca. Inf.
tel. 23-8786, com o Sr. Merques
Pereira.
VENDE-SE ou aluga-se um r.itio
com 64 300m2 e uma pedreira em
funcionamento. Estrada do Ca-
chamorra caminho do Urubu, 178

C. Gronde — Tratar no local
com o Sr. Manoel Botelho da

Iva.

ESTADO DO RIO
BOM~JARDIM 

""-""Vendísi-tiliõ

cl 2 caias, 3 000 ji« i d. chuchu,
nov» alqueires, s«ndo 7 em pas-
tos, 4 nascente* d* rocha, corre-
go no centro do terreno* — Pre-
co 15 000 e| 10 000 dt .ntrada.
Ttl. 34.00tl, Ev.rton.
COMPRO granja, ê| abatedouro,
na GB com alguns galpões pjcriação cu troco pi ap. luxo na
Tiiuca. Valor: 40 milhões - Sr.
JoSo - 23-9586 - Recidoj.

SITIO cm Itagual - 102 000 m2,
todo plantado, vacas, porcos, ga-linhas, cavalos, 2 cosas. Na reta
de llaguai, asfalto — Carvalho.
RuaPiauí, 186, c/XI. 29-3641.
SITIO com um alq. nn Posse de
Petrópolis, frente de rua, luz,
piscina com igua direta, nas-
centes, casa de moradia, de ca-
seiro t casa para renda, etc.
Aceilo carro ou imóvel como
parte de pag. Bast NCrS 90 000.
Tel. 34-8547.

SITIO em Santa Cruz - Vendo
com 194 600 m2 a 350 cruzeiros
o m2 iunto ao Km 51 da Av. Bra-

• ¦ ~7-f~6ximo oo nôvo conjunto
do IPEG - Tel. 27-B588.

Inquilinato
Escritório de advocacia especializado

em direito de propriedade. AÇÕES DE DES-
PEJO e Renovatórias de Locação. Consultas
e interpretação novas Leis. REVISÃO DE
PREÇO DE ALUGUEL, JUDICIAL OU EXTRA-
JUDICIAL. Fazem-se contratos de locação.

Assistência jurídica na compra de imó-
veis. Ações possessórias e de rescisão de
escritura de imóveis. Administração e Venda
de Imóveis.

DR. J. RIBEIRO ADVOGADO
Av. Rio Branco, 156, 8.° andar, salas

818 e 827, EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL,
antiga Galeria Cruzeiro. Horário: das 12 às
13 e das 16 às 18. Telefones: 52-8601 -
32-8313 (escrit.) e 38-1309 e 38-4174
(resid.).

uresra
LOJAS PRONTAS - NÃO PAGUE

LUVAS — Compre com grande facilidade
de pagamento. Ver hoje mesmo à Estrada
do Portela, 278. A partir de NCr$ j
16.500,00. Tratar na IMOBILIÁRIA ITA-
CAL LTDA. à Av. Almte. Barroso, 6, 16.°
- grupos 1.603/8. Tels.: 42-9788 -
42-9796. CRECI 478. (P

SALAS VAZIAS
(ESPLANADA)

Vende-se conjunto de 3 salas, hall, banheiro privativo,com dois aparelhos de ar condicionado, pintado a óleo, sinteko,
com duas frentes, UMA VAGA PARA AUTOMÓVEL no estácio-
namento do prédio. PRONTA ENTREGA, livre e desembaraçado,
em local privilegiado. Ver Av. Graça Aranha, 145 - Grupo 603.
Com o Sr. Cruz-porteiro. (P

VENDE-SE
Uma casa, com três quartos, salão e demais

dependências em Rio das Ostras, próximo da
praia.

Tels. 32-6436 - 42-4072 - DR. FONSECA.
(P
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- ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO

ALUGAM-SE vagas para moças
que trabalhem fero. Av. Mem de
Sí, 93, ap. 601.
ALUGA-SE ap. 507 da Rua Car-
los Carvalho, 60, com 2 salas e 2
quartos separados, banheiro
compl., cozinha, sinteco. Chave
ro ap. 1 306 - Aluguel 367,50
cruzeiros neves.
ALUGUEI FIADOR com * imó-
vaís — Irrecusável — Forneço —
Praça Tiradontos n." 9, «ala, 802
— Junto ao Cinema São José.

ALUGO 4 salas, copa, cozinha,
banh. também pode s#r para ca-
sais separado, tem loja, pode ser
junto ou separado. R. Costa Bar-
ros, 14. Ent. Ladeira Madre Deus,
Larqo Camerino. Tratar tel
£2-6623.
ALUGA-SE um quarto moblliado
para duas moças com todos os
direitos. Rua Salvador de Sá, 84
no Ectácio.
ALUGA-SE uma sala de frente,
mobiliada, com direito a lavar
o cozinhar para casal que tra-
balhe fora. Rua Frei Caneca n.
287.

ALUGUÉIS? — Arranjamos cisas,
Aps., lojas • fornecemos os me
Ihores fiadores dt -Guanabara-
Rui ds Rasando 39 iala 1 103
AIUGO ótimas vagas a moças
trabalhando fora. Direito cozi-
nhar e lavar . Qto. ent. inde-
pendente. Gomes Freire, 474, ap.
número 39. *
ALUGO - Rua Riachuelo, 148,
ap. 1 104, qto., sala, cozinha e
banh., 180 mil • taxas, com o
porteiro. '
ALUGA-SE apartamento^ com 3
quartos, sala e dependências de
empregada â Avenida N. S. Je
Ftima, 7.-11.° andar, ap. 203 -
Ver no local, com o proprietário,
das 8h òs llh.
ALUGO ótimos quartos e vagas o
partir de 60 mil, com refeições
de primeira, tudo nôvo. Rua dos
Andradas n. 161.
A CASAL ou 2 moças alugo Cen*
tro ótimo quarto mob. indep,
podendo lavar. Cr$ 80 000. Rua
Riachuelo, 46. Sr. Rocha, 1.° an*
dar - Tel. 52-8476.

ÃLÜGAM-S5 quartos a duas ou
três moças ou rapazes. R. André
Cavalcanti, 110, esquina da Ria*
chuelo.
ALUGAM-SE quartos para casais e
solteiros. R. Andié Cavalcanti, 110
¦ perto do Riachuelo.
ALUGA-SE ap. conj. Av. Henri
que Valadares n. 47, ap. 702 -
Ver_1eL_ 48-2772.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
« uma sala para 3 rapazes na
Rua do Senado n. 334.
ALUGA-SE uma vaga para rapaz
ou senhor na Avenida Presiden-
.e Vargas n. 2 007 — ap.
2 105.
ALUGAM-SE duas casas na Run
Comandante Mauriti n. 6.
Preço de 170 mil cruzeiros cada
ALUGAM-SE quartos a rapazes
solteiros na Rua do Livramento
n. 112.
ALUGO quartos tipo ap. para
cavalheiros 8 60 mil. Rua Was-
hington Lufs n. 125 e R. Mon-
ta Alegre n. 214, com o zela-
dor.
ALUGA-SE ótima vaga a rapaz
de trato — Resende n. 21, ep
710 - Centro.
ALUGA-SE um quarto em cesa
de família, tem telefone na Rua
Pereira Franco n. 62.
ALUGO em-ap. de solteiro com
tel., ampla sala de frente, a rs*
pazes ou^ srs. c| referencias -
Rua Teotônio Regadas n. 34 -
401 — Lapa.

ALUGAM-SE vagas • rapazes, R,
Riachuelo, 224.
ALUGA-SE casa grande e nova
Rua Ebrolno Uruguai, 269
Santo Cristo.
ÃLUGÃM-SE vagas para rapazes,
com refeições — Avenida Beira
Mar, 216, ap. 203 - Castelo.
ATENÇÃO - Apt. — Aluga-se de
frente com hall de entrada, tala

quarto separados, cozinha, ba-
nheiro completo e ótima varanda.
Ver na Praça da República, 93,
2.0 and., ap. 202 (Junto ao HPS).

ALUGA-SE quarto de frente, mo-
biliado, para 2 rapazes — Rue
Riachuelo, 252-601.
ALUGA-SE para escritório a sala
303, da Rua Leandro Marfins, 7
•— Chaves com o encarregdo, de
13 horas em diante. Tratar das
14 às 16 horas, na R. da Assem-
bléia n.° 93, ap. 904.
APARTAMENTO - Aluga-se
Rua Irineu Marinho, 30/303, em
frente ao Jornal O Globo. Cha-
vc com o porteiro. Tratar Rua
Senador Dantas, 117, s/ 839.
ALUGA-SE otimo ap. n.o 1102,
sito na Rua Álvaro Alvim, 24,
de frente c/ 2 quartos, sala, ba*
nheiro, cozinha. Aluguel jCr$
350 OOO mais taxas). Tratar Pai-
mares — Administradora de Imo-
veis Ltda. Av. Graça Aranha,
226, ll.o a«d. s/ 1110112. Tels.
22-6048, 52-5239, 32-6556.

ESTACIO — Alugam-se vagas e
rapaz em casa de família. 25 000.
Rua Noronha Santos, 150, esq. c
Machado Coelho.
FIANÇA — Deu para alugueis,
não cebro taxas de referencias.
Av. Graça Aranha, 206, ssla 911
- Tcl.: 52-1557.
FIADOR — Para casas, aparta-
menlo • lojas, irrecusáveis, te-
mos proprietário ó comerciante.
Solueão rápida em 24 horas. Av.
13 de Maio, 47, iala 1 603. -
Tol. 42-9957 (hoj* até is 13 ho-
ras).
FÁTIMA — Aluga-so ap. 803 da
Av. N. S. de Fátima, 74 com
qt. e sala separado, cozinha e
banheiro. Chaves com a síndica
no ap. 701. Tratar 22-2838.
HOTEL NÔVO * RIO - Recém-
aborto, aluga apartamento e quar-
tos, preços módicos. Av. Mem de
Sá, 262.

MUDANÇAS? A Lusifa-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 -
34-1796 e 34-8230.
QUARTO Centro ou imediações.
Moço portuguesa com referen-
cias procura para alugar, tele-
fone 52-4760.

QUARTO — Aluga-se com móveis,
em casa dc pequena família, a
casal ou pes-ioas que trabalhem
fora — Rua d.r-s Inválido., 76, ap^
8 — Tem tefefone.

QUARTO no centro. Aluga-se —
Tel. 42-5611.

QUARTO -~- Aluga-*.e um para
rapaz. Rua General Caldwell, n.
312, sob.
QUARTO, alugo 2, pode lavar e
cozinhar. Rua Carmo Neto 159
Mangue.

Aluga-., r;
Quarlo peq. -I ALUGA-SE ótimo ep. frenle ci;

educ*. d-.
c. inquilina, Senador Vergueiro,
197. iip. 704.
LARGO DO MACHADO, 8 ap.
1201 — Alugo quarto n pessoa
idônea, único inquilino, peço re-
rerênciar.

grande varanda, .ala, 3 qts., ban.
coz. e banh. de empregar!.-. R.
Palmeiras, 93 ap. 703 - 36-6182
e 22.971_K _
AI.ÜGO quarto. Rua Clarissa In-
dio do Drasil, 36 — Odeir.

LARGO DO MACHADO - Aluga-
so ap. 1.° andar, Rua Ronto.
Lisboa n. 164 — com a porta»]
ria.

IMUDANÇA? GATO PRE-
quarto - Aiu.a-se um aran- TO armazena, transpor-

ta e embala desde 19 .0
- Tel. 45-8128.

de de frente com moveis, a
pazes ou senhor que trabalhe
fora. P. referencias. Casa fa-
mi liar. Avenida Mem de Sá n.
208. ,

QUARTOS mobiliados. Aluge-se
para rapazes. Avenida Mem de
Sá, 349.
RUA 1ADEU KOC1U5KO, 22 ap.
902. NCrS 230,000 mais laxas, etc.
1 ano, sala, quarto, cozinha e
dep.. Chaves ap. 90] 
RUA GENERAL PEDRA N.o .35
— Aluga-se quartos.

VAGA em ap. de senhora só,
para moças ou senhora que trá-
balhe fora. Rua Carlos de Car-
valho, 60, ap, 1 402. Centro.

QUARTO — Absoluta indepen-
dência, ap. grande, só 1 pessoas,
silêncio, cenfôrto, higiene, pnra
cavalheiro, Rua 2 do Dozrmbro,
26, ap. 702. Perlo lgo. Machado.
QUARTO — Ál-ja-t-je com 'depó-

sito, Rua do Catele, 209. Tralar
D. Alexandrina.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
AGENCIA FEDERAL DE IMÓVEIS
aluga mag. conjugado na Rua
Monte Aleore n. 356 - 52-4211
- CRECI 781.

ALUGA-SE otimo ap. n.° 606, si-
to 

'__ 
Rua Vinte de Abril, 28,

fundos c) 1 satã, 2 qf., banh. co-
zinha, pintura nova. Aluguel 250
mil mais taxas. Ver local chave.*
c/ porteiro. Tratar Palmares Ad-
mlnistradora de Imóveis Ltda.
Av. Graça Aranha, 226, s/ 1110/
11/12. Tels. 22-6048, 52-5239 e
326556.

ALUGAM-SE — Apartamentos e
quartos Hotel Bela Vista 8 mi-
nutos Largo da Carioca, residen-
ciai t familiar, diárias c| refei-
ções ao alcance, Rua Mauá, 5

Santa Teresa — Bondes P. Ma-
tos - Tel. 42-9346.
AlUGA-SE uma casa 10 - Rua
Aarão Reis, 38 ¦— Santa Teresa.
Tratar no local.

ALUGA-SE o fino ap. 412, fun-
dos, sito na Rua Marquês de
Pombal, 172, c| sala e quarto
con]. banh. cozinha. Aluguel (Cr$
180 000 mais taxas). Ver local.
Chaves c/ porteiro. Tratar Pai-
mares Administradora de Imo-
veis Ltda, Av. Graça Aranha,
226, ll.o _nd :.' *'"V12. Tels.
22-6048, 32-6556 e 52-5239,
ALUGA-SE qto. e| sal., casa de
fam., rapazes ou moças íraba-
lhem fora. Tratar Rua Carlos
Gomes, 351, s. 101. Santo Cristo
ALUGA-SÊ uma sala do frente e
um bcm quarto independente.
Rua Maia Lacerda, 666, sob. —
Tol. 32-8915. Tiiuca. 
ALUGA-SE quarto para 3 rapa-
zes, na Praça Crirc Vermelha, 9,
apartamento 13.
ALUGA-SE uma vaga p/ rapaz,
ccm rouoa de cama. Referências.
Tel. 32-5903.
ALUGA-SE ap. 102-1. R. Taylor,
31, c| sl. qto. conjugado, banh.
kitch. Tratar APSA. Tv. Ouvidor
32, 2.°, de 12-17 h. T. 52.5007.
ALUGA-SE ap. 503 R. áa lapa,
120, c/ sala e qto. con]., banh.,
coz. Tratar APSA. Tv. Ouvidor,
32, -o, de 12-17 h. T. 52-5007.

ALUGO qto. NCr$ £5, qto. e
coz. NCrS 80 e qto., sala e coz.
NCi$ 100. Todo» indep. Santo
Cristo. 46-0990.

BAIRRO DE FÁTIMA - Alugam-
se 2 salas p| rapaz solteiro ou
p| casal sam filhos na Rua do
Riachuelo, 291, 2.° andar. Tratar
cl Sr. Samuel.
BAIRRO DE FÁTIMA - Aluga-se
em Ia. locação o apartamento
S-101, Rua Cardeal D. Sebastião
Leme, 67. Chaves no local. Tra-
tar Ribeiro, 22-8298.
CENTRO - Sta. Teresa - Alu-
gam-se apartamentos no Rua Mon*
te Alegre, 482.

ALUGO — Ap. conj. mob. na R.
Machado Coelho. Tratar Av. N.
Senhora Copacabana, 112 — 205

.Tel. 36-5617.
ALUGA-SE um quarto na Rua
Machado Coelho n. 96, ap. 402
para casal estrangeiro sem fi-
lhos
ALUGAM.SE dois imóveis na R.
Frei Caneca n. 208 — loja 11 e
casa 10 — Loja para pequena
fabrica, oficina ou depósito -—
Casa com 2 quartos, sola, ba-
nheiro ¦ dependências e ciuintal
— Tratar com o Senhor Jorge —
Telefone 43-5358.
ALUGA-SE um bom quarto com
moveis a duas moças q trab. fo-
ra — 50 mil. Não falta igua p.
coz| • lavar na Rua do Sena-
do n. 231-A, ap. 3.
ALUGA-SE qlo. grande, frente
r. família, pessoas adultas c|
direitos, t. condução, cj refe-
rencias — Resende n. 21 — -406.

ÃLÜGÃ-SE quarto grande com
banheiro ao lado, érea com tan-
que com cozinha • telefone —
32-5166 - Fátima.
ALUGAM-SE 2 vagas mobiliadas
a rapazes — Praça Cruz Verme-
lha n. 9, ep. 20 - 4.o andar
— Centro.
ALUGO no Centro ótimo qto.
ou 1 vaga, arejado o limpo -
mob., cl roupa a rapazes, c. fa-
milia respeito, Rua Senador
Pompeu n. 67,

CENTRO — ÃlugarrMe quartos
na Rua do Lavradio, 159.
CENTRO — Alugam-se quartos
na Rua do Livramento, 151.
CENTRO — Alugãm-se quartos e
apartamento! na Rua da União
<& 30.
CENTRO - Hotel, alugam-se
confortáveis quartos « aparta-
mtntos, com água corrente, na
Rua Monto Alegre 6. Telefone
32-1220.
CENTRO - Alugo qt. c sala
mob. confort., Iel., entr. tndep.,
a 1 ou 2 senhores. R. Francisco
Muratori 75 te1. 42-3053.
CENTRO — Aluga-se apartamen
to com sala, quarto, banheiro,
cozinha com tanque na Rua Car-
los de Carvalho, 60, ep. 813 —
Ver no local e tratar com Sr.
Jorge — Telefone 34-2881.
CENTRO — Aluga-se apartamento
na Rua do Acre, 28, ap. 904 —
Chaves com o porteiro. Aluguel
180,00 mil cruzeiros velhos para
escritório.

ALUGA-SE vaga para rapaz, sa-
la bem arejada. Preço de Cr$
30 OCO — Santo Amaro n. 4 —
ap.- 1. ¦

ALUGAM-SE vagas para rapazes
na Rua Benjamim Constant n.
124 - casa 3.
ALUGA-SE quarto mobiliado, com
direito a cozinha, a duas moças
ou um casal sem filhos, ns Rua
Santa Cristina, 35, Ap. 102
Glória.
ALUGAM-SE 2 vagas a rapazes
que trabalhem com 2 expedientes

Rua Santo Amaro, 5, ap. 1001
Glória.

ALUGA-SE uma sala com água
corrente para casal ou 3 rapazes.
Pode lavar « cozinhar. Rua Con-
de Laje, 27J
ALUGO cosa com quar*:, ssla,
cozinha e banheiro. Rua Santa
Catarina, 328 — Santa Teresa,
Tratar no local.
ALUGA-SE um quarto para 2 mô*
ças com direito a cozinhar —
Rua Pedro Américo, 151, procurar
o porteiro. ^^^
GLORIA — Rua particular. Alu-
ga-se ampla sala com refeições
completas a sr. de responsabi-
lidade ou casal. Ladeira da Gló
ria, 26, casa 6.
GLORIA - Ap. 103, Rua Cándl-
do Mendes, 359, 3 qts. e depen-
dências completas. Chaves com
porteiro. Aluguel 350 000, mais
encargos. Tratar tel. 22-9630, Dr.
Quintão.
GLORIA - Alugamos ap. 305 da
Rua Conde Laje, 22 cj sala e
quarto conjugado, banheiro e lot.
Chaves com b porteiro. Tratar na
Predil Imóveis Ltda. Rua Mé-
xico, 119 — 16." andar, grupo
1603-6.
GLORIA, -frenle, 3 salas, 4 quar-
tos, jardim inverno, varanda, 2
banheiros sociais, dependências,
quarto e banheiro duas empre*
gadas, garagem, 800 mail taxas,
Informações 36-2302.
GLÓRIA — 3 qts., salão, cozinha.
Térreo 220, urgente. R. Santa Ciis-
tina, 28. Fiador idôneo.
HOTEL — Alugam-se quartos para
família e cavalheiros. Preros mó
dicos. Rua Cândido Mendes, n
36 - Glória.
MOÇA ap, procura outra traba
lhe fora — Ferreira Viana, 56 -
204.
QUARTO MOBILIADO alug. em
apartamento confortável « casal
ou senhor (a) de respeito c| ou
s| refeições. Rua Alm. Alexan-
drino n. 674 - 201 - Tel. .,
29-2425.

ALUGO 1 vaga p] rapaz cj ou sj
refeições em qlo. frente amplo
perto praia e 2 vagas p] moças.
Buarque do Macedo, 32, ap. 102.

QUARTO frente na Rua Santo
Amaro n. 5, ap. ¦ 204 — Aluga-

uma ou duas pessoas. Tro-
cam-se referencias. 
QUAR.O" MOBILIADO, indepen-
dente a rapaz cj refs. 25-7520

CATETE.
ALUGA-SE Senador Vergueiro,
218 ap. 702, dois qunrtos, saln,
dependências, garagem. Chaves
porteiro, 36-673*..
ALUGO quarlo. Rua Santa Cris-
tina, 4 ~,.__**•"'-¦¦ Carlos.
ALUGA-SE ap. sala, «quarto se-
parado, coz., banh., pintado de
nôvo. Santo Amaro, 29 ap. 103.
Chaves c| porteiro. NCr$ 230,00
e taxas. Tratar tel. 27-9168.

RUA PEDRO AMÉRICO, 166, blo-
co 2, op. 1 ló — Sala e quarto
conj., b.lnh., kitch., Ci$ 150 000.
Chaves c/ porteiro — Adminls-
Irodora Nacional, Av. Pres. An-
tonio Carlos, 615, 2.° pav. -
Tel.: 42-1314._
SENHORA so aluga vagas a mo-
ças de respeito trab. fora. Di-
reito ccz., Silveira Marlins, 146,
ap. 304 - 45-4640.

ALUGO vaga a moça trab. fora.
R. Silveira Martins, 147J8I1. _
ALUGA-SE quarjo, banheiro inde-
pendente c| s[ móveis, também
vagas pessoas respeito — R, Den*
to Lisboa,, 14, ap. 202.

VAGA — Alugo para moças em
casa de familia — 45 000 — Ca.
teto - 45-2449.

ALUGO 1 qt. cj banh., roupa de
cama, café p| manhã e 1 refei-
Ção, i moça ou rapaz que tra-
balha, fora, 150,00. Catele. Tel.
25-9533.

ALUGO ótimo quarto mobiliado
em casa de família a uma moça
ou um rapaz distinto. Rua San-
Io Amaro, 92 — Catele.
ALUGA-SE 1 quarto mobiliado a
2 rapazes que trabalhem fora. —
Rua Marquês de Abrantes, 26
ap. 304.
ALUGA-SÊ uma sala para alfaia-
te ou para oficina ramo comer-
ciai otc. Rua Dois de Dezembro,
1*41, sobrado.
ALUGA-SE quarlo para 2 ou 3
rapazes. Rua Dois de Dezembro,
141, sobrado.
AlUGA-SE cm hotel familiar,
bons'quartos, com elevador, tel.,
água corrente, boa comida a
pessoas de trato. Machado de
Assis, 26 — Flamengo. Tel.:
45,8177.

APARTAMENTO - Aluga-se Rua
Senador Vergueiro, 203 ap. 1 124
tala, banheiro, kitchnete. Aluguel
Cr$ 2C..000 mais encargos. Tra-
tar Rua Mayrink Veiga, 4-7.° an-
dar. Tel. 43-3649 - Dr. Sent'
Anna.
ALUGÃ-SE no Flamengo quarto c/
moveis em ap., Rua 2 de Dezei
bro, 34, ap. .808.
ALUGA-SE bom quarto a rapazes
finos — Senador Vergueiro, 243,
ap. 202 — Flamengo.
ALUGA-SE íp. de quarto, sala
conjw coz. e banh., mobiliado
ou nao ¦— Marques de Abran.es
n. 37, ep. 909 - Chavei com

porteiro.
ALUGO uma vaga em ap. a um
rapaz educado, que trabalhe fo-
ra. Tratar A. 'Silveira Martins,
pelo tel. 45-5958.
ALUGAM-SE quartos ou vagas p/
moças com direitos a partir de
30 mil cruzeiros — Rua Santo
Amaro, 130, ap. 101.
CATETE — Passa-se um aparta-
mento com sala e quarto separa-
dos, jardim de inverno — NCr$
190,00 - Te!.: 42-3964.
CATETE — Aluga-se o apartamen
to 503 <in Rua Conde Baependi,
54, de quarto c sala separados
(cem sinteco) - NCr$ 260,00
Tratar com o porteiro.

SANTA TERESA - Aluga-se ep.
2 quartos c dep. NCr$ 250,00.
Alm. Alexandrino, 688, ap. 301.
SANTA TERESA - Aluga-se quar-
to independente mob., c| coz,,
banh. a moça ou casal que tra-
balhe fora, casa família — Rua
Paulo de Azevedo, 57.

CENTRO - Alugo casa 2 laias,
coz., mais 1 sala e coz. Rua
Ebrofno Uruguai n. 113 ¦ 5 mi-
nulos a pé da Central do Bra-
sil — S. Cristo.

SANTA TERESA - Alugo aparta-
mento para 1 senhor ou 2 mo-
cos solteiros. Tel. 25-6787 - NCr$
140,00.

CATETE — Aluga-se pequeno ap.
para casal sem filhos na Rua do
Catete, 247, c/ 8.

ALUGA-SE um quarto bom na
Rua André Cavalcanti n. 173
— casa 13.

CENTRO -¦ Alug. prédio 2 gds.
pavimentos, serve para resid. —
comercio oü pequena indústria, -
esquina de Riachuelo c| Senado
— Ladeira Frei Orlando n, 7 —
Preco de 850 000 ou 450 000 e
400 000 embaixo — Ver das 8 is
11 horas. Tel. 32-4855 - Sr.
Carlos.

ALUGA-SE om quarto mobiliado
a moça que trabalhe fora - Rua
do Riachuelo, 221, ep. 207 —
Centro.
ALUGA-SE apartamento mobilia-
do. Rua Santana, 73 ap. 403.
Centro.
M.UGA-SE ótima vaga pj rapaz a
R. República do Líbano, 13 —
Tel.: 52-2715.

CENTRO — Aluga-se ap. de sa
la e ouarto conjugados, banheiro
e kitch. — Ver na Av. Gomes
Freire n. 315, ap. 1 102. Alu-
guel NCrí 160,00, 3 meses em
depósito. Chaves no locai com
o Sr. Geraldo ou tel. 42-7979
Sr. Moisés — horário comercial

ALUGÃ-SE dois quartos para ra-
pases solteiros, casa de família à
Rua Machado Coelho, 50 ap. 3.
ÃLÜGA-SE om quarto. Rua do
Pinto 54, ap. 101, para duas
moças ou casal sem filhos.
ÃLUGÃM-SE aps., sal*?, quarto so*
parados e conjugados. Dependên*
cias completas — Ladeira do Fa-
ria, 125 — Chave com zelador.

SANTA TERESA - Alugo casa
grande, 3 salas, 3 qtos., dep.
comp., armários emb., cozinha,
gr, jardim, garagem e horta. R.
Júlio Otonl. 254. lnf. 45-7020.
450 mil.
VAGA — Aluga-se para I moça
que trabalhe fora. — 42-2911 -
Gloria.

CATETE - FLAMENGO

ALUGA-SE apartamento na Rue
Senador Vergueiro, 218, apart,
513. Chaves com o porteiro. —
Tratar pelo tel. 25-7978.

ALUGA-SE uma casa recém-cons-
truída, junto à Praça Mauá para
família grande. Aluguel 250 mil
mais as taxas. Ver na Rua Jogo
da Bola 79.
ÁLUGA-SE qto e sala. Rua dõ
Riachuelo, 148-1002, cl porteiro.
Tratar 27-2650, 7 às 12 o 14 às
19 horas. '-.,

CENTRO — Ãluga-se grande epar-
tamento. Rua Nabuco de Freitas
110—Co. 18 — Tratar com o Sr.
Júlio.
CENTRO - Aluga-se o ap. 310
da Rua do Resende, 21, c| sale-
ta, sala, 2 quartos e dep., pin-
tado de novo, c| sinteco. Chaves
no ep. 307. Tratar cj Madail.
Tel. 43-6512 - CRECI 748.
CENTRO - Praça ,.Ttr»dontM -
Alugam-se 2 salões para indus-
tria, c| 150 m2 cada, jirau com
50 m2, telefone, força e arma-
ções. Tratar c| proprietário. Mau.
ricio - 54-1575.

ALUGAM-SE aps. tipo casa. Ver
e tratar R. Correia Dutra, 149
Catete, com o Sr. José.
ALUGAM-SE vagas para rapazes,
em casa de família c/ cama. Rua
Barão de Guaratiba n.° 25, ao-
brado — Catete.

ALUGA-SE quarto com banheiro,
tol. c móveis de luxo, no centro,
para 1 ou 2 pessoas. Trntar no
Banco Auxiliar da Produção S.A.
Trav. do Ouvidor, 12. Tel.:* ...
52-2220.
ALUGO quarto — Rua do Livra*
monto, 509 - Rafael.  _
MÜGÃ~SE 2 (dois) aps. nã Rua
do Riachuelo, lll, c| 11. Ver e
tratar no local ccm Sr. Quin*
lans.
ALUGO por 6 meses a 1 ano no
Centro, ap. de sala, 2 qts. c]
telefone e alguns móveis. Alu-
guel 2B0 mil e taxas c| 2 me-
ses* de depósito. Tratar 2a. íoi-
ra. Tel. 22-5595.
ALUGO quarto. Av. Mar. Fio"
riano, 176 sob,_sala 1 —- Paulo.
ALÜGÕ quarlo. Rua do Riachue".
lo, 428 sob. Coelho.

CATETE — Alugo I qto. p| se-
nhor de respeito e vaga a mo-
ça que 1rab. fora. Exijo refs.
com roupa de cama, banho quen*
te. Preço razoável. Telefone ..
26.9440.

PRAIA DO FLAMENGO - Alu-
ga-se quarto amplo p1 môr;as ro-
f.réncia. Tol. 45-3S05, das 14

18 horas.

ALUGA-SE na Rua João Afonso,
58, o ap. 201 com dois quarics,
sala, varanda, banheiro, cozinha
n dependência de empregada. —
Tratar no lecal, Chc-ves no ap.
301.
ALUGO vagas ã moç.. que traba-
lhem fora, com direitos Cr$ ...
40 r00. Praia de Botafogo, 360,
3.9 Bloco ap. 226.
ALUGA-Si;' vag-i em essa úo fa-
milia, quarlo mobiliado para hc-
mem. Rt.\_ Álvaro Ramos, 21, cj
3 — Botafogo.

QUARTO mob. de frenle, casal
filho que trab. fora ou um

cavalheiro de fino trato. Cate-
te n. 206 — ap. 801 — prox. ao
Azteca.

VAGAS para moças com direitos
Ambiente confortável — Fia-

mengo -- Buarque de Macedo, 3*5
ap. 101, próximo à pria.

VAGA — Aluga-se a 2 moças
ou senhoras distintas em aparta-
mento no Catete — Tratar Pe*
iro Américo n. 418, casa 7 -

Hi|e c amanhã durante o dia e
segunda-Aira alé às 9 horas da
manhã — Catete.

LARANJ. - C. VELHO
ALUGA-SE apartamento com 2
quartos, sala, saleta, banheiro
completo, varanda ampla, cozi
nha grande, dependncias de
empregada. Rua Estelita Lins, 77
ap. 301 - 43-1409 - Sr. An
tônio.
ALÜGA-SE qt. p/ moças c| mó,
veis p/ lavar, t. telef. R. La-
ranjeiras, 285, ap. 903 p/ ref. —
45-8266. __

ALUGAM-5E apartamentos para
temporada curta au longa, lemes
dezenas de todos tamanhos, al-
gun. c| garagem e telefene, mo-
biliados cj todos pertences de co-
pa e cozinA, Ternoi emoregn-
da para limpeza semanal. Basilio
& Cio. — Rua Barato Ribeiro, 87,
ssla 202. Tcl. 37-1133.
APARTAMENTO 303. Armarhs
embutido:, fronte, sala, dois quar-
tos, dependência;.. Barata Ribeiro
669. Aluguel 50C mil

kitch. Rua Djalma Ulrich n
Chavei cj porteiro das 9 às

12 horos.

ALUGA-5E ap. luxo mobiliado,
3 sls., 3 qts., 2 banhs., $la., alm.
2 qts. emp., garagem. Rus Sá
ferreira, 115. Chaves cl porteiro.

ALUGA-SE na Rua Volunl.ri.s
da Pátria n. 264, ap. -401 tem
2 quartos, sala, dep. de em-
__e____í* Telofone: 31-1176 e;AlUGA-SE .ip. 303 A-

APARTAMENTO 2 halls., 2 living,
3 qt.., gsrar-em, telefone, depen-
dências. Copacabana 37-6743.
ALUGO ap. mob., sila e qt; sep.
duas varandas, banh. e coz. 230
mll » taxas, dep. 3 mese*. -
Dioima Uirkh, 217. Chave-, 401

ALUGA-SE ótimo ap. sl.;, qt.
con}., banh., coz. completos, firca

tanq. Rua Meuistra francisco
8rat)„, 442. Chaves op. 101.
ALUGA-Sf: um quarto com ba-
nheiro independente. Santa Cia-
ra, 4031502 - Copacabana.
ALUGA.E ótimo ap. 911, frente
de quarto o rala separados, co-
zinha, b-nheiro WC de empre-
gr.da, área ci tanque, sinteco, pin-
tado na Rua Siqueira Campos,
257. Aluquoh 230 000 e taxas.
Trator tal. 57-9133 - Sobral 4
Sobral S|A. Chaves mesmo ende-
reco.

37-9277.
ALUGA-SE um quarto grande com
móveis, confcrfável para uma se-
nhom — Praia de Dolofoqo, 430,

p. ou. 

tüzabelh, 650, sala. .1

ALUGO um peq. quarto para mô-
ça — com entrada independente

Praia de Botafogo, 484, ap.
SOI.
ALUGA-SE um bom quarlo na Rua
S. Clemente, I7ó, casa J4 — Tel.:
<!_-8207 ou 25-1956.

R-ainha
quartos,

V. oanneircs, armários, garagem,
dap. emp. NCr$ 5S0 e taxas.
Chaves Lino. rcrn-jndo e trat.
G. V. DE SOUSA - IMÓVEIS -
Tels.: 22-6408 c 54-0630. Praco
floriano, 19, _/ 63 - CREC
1 115.

ALUGA-SE -_ Apto. salão, 3 qts.,
arms. embís. Rua S. Clemente,
158, apt. 801, ch. porteiro. Tratar
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17.
ALUGA-SE cj térreo. S. Cíemen-
to, 176, c| sala, qto. banh. coz.
Trator APSA. Tv. Ouvidor, 32,
2.0, de 12-17 h. Tel. 52-5007.
AlUGA-SE ap. 913. Praia de Bo-
tafogo, 340, c[ sla. e qto. cenj.
banh. c kit. Trotar APSA. Tv.
Quvidor, 32, 2.°, de 12-17 h.
Tel. 52-5007.
ALUGA-SE c| sobrado. S. Cln-
mente, 176, cj sla, 3 qtos, bali.
coz. Tratar APSA. Tv. Ouvidor,
32, 2° de 12-17 h: T. 52-5007.
ALUGA-SE ap. 610. R. Bento
Lisboa, 89, cj sala, qto. conj.,
banh. kit. NCrí 180,00. Tratar
Tv. Ouvidor, 32, 2.°, de 12-17
h. Tel. 52-5007.
BOTAFOGO — Aluga-se grande
sobrado, 4 quartos, 2 salas, 2
áreas, copa, cozinha, banheiro
social, excelente ponto. Rua Vo-
funtários da Pátria, 468. Ver das
8 às 12h t 14 às lóh - Tel.:
26-8901.
BOTAFOGO — Aluga-se ap. «m
l.a locação, composto d» sala,
3 qls., ampla cozinha, banheiro
completo, luz direta em todas
as peças. Var na Praia do Bo-
lofoçjo, 252, ap. 802, e tratar
na Imovil Ltda. Av. Pres. Var-
gas, 417-A, s| 1102. Telefona
43-8092.

ALUGA-SE è Rua das Laranjei-
ros, 226, ap. 704, com 3 quartos
grandes, sendo 2 com armários
embutidos, 2 grandes salas, 2
banheiros, cozinha ampla e de-
mais dependências, pintado de
nôvo. Informações tel. 27-8474.
ALUGA-SE nas Laranjeiras um
quorto para casal ou rapazes.
Tratar_ 57-3970 das 8 òs_12h.
ALUGA-SE quarto à Ruo Alicê^
107 — Laranjeiras.
ALUGO ótimos quartos. Rua Cos-
me Velho, 469.
ALUGA-SE sila grando para dois
ou três rapazes. Ver na Rua
Cardoso Júnior, 183 — Laranjei-

AIUGAM-SE eps. 304 e 403. R.
B. Pirassinunga, 35, c| sala, 3
qtos., ccz., banh. dep. empreg.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 32,
2°, de 12-17 h. Tcl. 52-5007.
ALUGA-SE ap. 406. R. Senador
Correia, 33, c| sala, qto. conj.,
banh. coz. Tratar APSA. Trav.
Ouvidor, 32, 2.°, de 12-17 h.
lel. 52-5007.

BOTAFOGO??? Ap. coniugado
ni praia pj alugar um mês de-
pósito, rosolvo na hora. Av. Rio
Branco, IBS, s/ 1819. Telefone
.12-2503, Dr. Helie.
BOTAFOGO - Moça açoita outra
para dividir de.poza de aparta-
mento. Base 70 000. Rua da
Passagem, 78, ap. 307.
BOTAFOGO - Aluga-se na Rua
Martins Ferreira, 18, ap. 304, sa-
lão, 3 grandes quartos sociais,
com armário embutido, 2 banhei-
ros sociais grande cozinha, de-
pendência completa do emprega-
da. Telefone e garagem, todas
as peças pintadas a oleo e lus-
tres de cristais. Ver no local
com o porteiro. Tratar Rua da
Alfândega, 98, 4.° andar, sala
404, com Dr. Paulo, a partir de
9 

' 
heras, na segunda-feira.

BOTAFOGO - Aluga-se cm casa
de familia vagas pj rapazes. —
Tratar na Rua Barão de Lucena
16 ou tel. 46-5224.
BOTAFOGO - Alugo-se quarto
mobiliado a moças e rapazes tra
balhem fora. Travesra Visconde
de Morais, 226. 46-5345. 70 COO.

LARANJEIRAS - Aluga-sa, na
R. Laranjeiras, 210, op. 1 412,
longtj dá encosto, todo nôvo, sin-
teco, pint. nova a plástico, c/
salão, 3 qts., área c/ tanque,
deps, compls. empregada, copa
e cozinha, arm. embut. Estacio-
namento. Aluguel 450 000. Cha-
ves c/ port. Tratar tcl. 23-3080
c/ Sr. Élis.

BOTAFOGO - Aluga-se o ap.
504 da Av. Pasteur, 184 com 1
sala, 2 quartes, quarto e depen-
dências de empregada, sinteco,
garagem. NCrS 350,00 e taxas.
Chaves no local com o porteiro.
Tel. 37-9104.
BOTAFOGO — Aluga-ie pequeno
apartamento para casal, conforta
vel. Rua Dona Mariana, 173.

LARANJEIRAS - Aluga-se ap.
C-07, duplex, c] garagom na. Rua
Pref. Ortii Monteiro, 276. Cha-
vcs com porteiro. Tel.: 42-3373

CATETE — Aluga-se quarto a 1
senhor que trabalhe fora. Pe-
dem-se referencias. R. Pedro
Américo n. 300, cl 11.
CATETE - Aluga-se ap. 527 do
Largo do Machado, 29. SI., qt.,
coz, e banh. — para residência
ou escritório. Para ver tel. hoje
e amanhã das 9 òs 13h, telefone
45-3919. CRECI- 292.
CATETE — Alugamos ap. 901, da
Rua do Catete, óó — C| sala e
quarto separado, banheiro _e kit.
Chaves com o porteiro. Tratar na
Predil Imóveis Ltda. Rua Mé-
xico, 119 — ló.o andar, grupo
1603-4.
CATETE — Aluga-se na Rua Pe-
dro Américo, 166, bloco B, ap.
907, conjugado, linda vista p/
Baia da Guanabara. Chaves c/
porteiro e tratar 22-8387 de' 2a.

óa.-felra.

APARJAMENTO NO FLAMENGO.
Aluga-se mobiliado de luxo, de
frente para a praia, salão, sala
de jantar, 3 quartos, 2 banheiros
sociais, copa-cozinha e dependên-
cias completas de empregadas e
garagem. Tratar pelo telefone: ..
27-5934. **>

FLAMENGO — Mo.a, cm aparta-
menlo com telefono aluga uma
vaga cetn todos oi direitos, a
moja que trabalhe fora. Tratai
tel. 25-7300. R. 106.

ALUGO ap. para casal, rapazes
ou moças. Rua Pedro Américo,
151, ap. 904. Chaves 135 da
mesma rua. Tel. 45-3321.

CENTRO — Aluga-se aps. da Rua
André Cavalcanti, 82. Chaves c|
Dona Edice. Tratar Banco Auxi-
liar da Produção SlA. Trav. Ou-
vidor, 12. Tel. 52-2220.
CENTRO - Aluga-se ólima sala
1 106 da Rua Álvaro Alvim, 48.
Tratar Banco Auxiliar da Produ-
ção S.A. Trav. Ouvidor, 12. —
Tel.; 52.2220.v-*
CONTRO — Aluga-se sj comer.,
Rua da Assembléia, 36 t| 401.
Tratar Banco Auxiliar da Produ-
ção S.A. - Trav. Ouvidor, 12.
Tel.: 52-2220.

ALUGO ap, - 2 qts., sala, saleta,
qto. empregada e dependência.
Sen. Vergueiro, 138, ap. 709 -
Chaves porteiro. '

CENTRO — Aluga-se um ap. de
saln e quarto, cozinha pequena

poucos móveis. Ver na Ladei-
ra do Faria n. 95 ap. 301.

CENTRO — Aluc-a-se quarto, na
Rua Aníbal Benévolo, 181, op,
101, 185, casa 4, esquina Saí-
vador de_Sá.
CENTRO - Voga, aluga-sê-em
casa de família para cavalheiro
de todo respeito. Rua Rezende.
77, terr. *

LARANJEIRAS - R. Pinheiro Ma
chado, alugo op. l.a loc, salão
3 qts., c| arm. embutidos, 2
banh. demais dependências, gara*
gem. Preço 700 mil moi» taxas

Tratar 46-2385.
LARANJEIRAS" - Aluga-so à R
S. Salvadcr, 38, pj legações oi
rep. oficiais estrangeires .ótimo
ap. de fte. c| 3 qls., sl. bonh.,
coz., área cj tanque e óap. emp,

BOIAFOGO - Alugamos ap. 210
da Rua Voluntários da Pátria,
93 cj sala, 2 quartos, banheiro
e cozinha. Chaves com o por-
teiro. Tratar na Predil móveis
Ltda. Rua México, 119 - 16.»
andar, grupo 1603-6.

•UUGA-SE ap. de 3 qts., 2 sls.,
banheiro t| , box, cozinha,, áren
e df_p. de empregadas. Aluguel
NCrí 500,00 mais taxas. Rua Ba-
rata Ribeiro, 726, ap. 404.
ALUGA-SE apartamento 1 015 n
Rua Barata Ribeiro, 200. Ver cho-
ves no 1 012. Preço 200 mil, móis
taxas. Fiador ou deposito. Tel
57-0835.
APARTAMENTO mobiliodo, quar-
fo, sala, sep., banheiro, Vitch
nelte, geladeira. Av. Copacabana
Tel. 47-0093.
ALUGO temporada — Av. Cop.
583, ap, 816, quarto e sala sfc
parado. Chaves com porteiro -
Tels. 37-8251 e 23-4373.
ALUGA-SE quarto mobiliado on
ap. familiar, a casal ou duas vn
gas a moças. Copacabana. Pes-
to 6. End. e preço, tet. 49-4501.

ALUGA-SE op. perto do pr .ia.IALUGA-SC olimo ap. n.o 305, si. I CCPACABfl li\ - Aluga-se. nu
sala grande,^ banh. ^completo e!lo r,a Rua Ministro Viveiros oc ¦ Rira Bjrõo to Ipanema íi. "

41/..Castro, 20, c/ saía, 1 quarto, J ap.irt.]ra^n1o 50?, eom 3 quíitos
hall, J3rd. inverno, cozinha, b.v
rihfiiro «ocia!. Aluguel (Cr$ ...
260 000 mais taxa:). Ver bca!
Chaves c/ porteiro. Tretar Pai
mares Administradora de Imo*
veis Ltda. Av. Graça Aranha,
226, li.» and, s/ 11I0J12. Tele
fones 22-6048, 32-6-5Ó, 52-5239."
AVENIDA ATLÂNTICA - Aluga-
ie fino ap. 2 sls., 3 qts., c\
arms. emb., copa-cozinha, dep.
emp. entrega imediata. Infs. R.
Belfort Roxo, 20, ap. 904.
ALUGO indep. dorm. c/ banh
anexo pi 1 ou 2 meça. gabar!
to em suntuoso ap. — P. 3 1,2
junto praia. Rua Figueiredo Ma-
golhões n. 103 - ao. 1 201. Tel.:
37-2197 - (Copacabana).

binado. Rua Carvalho de Mendon- At.if"A^c'^_ -,-.-, . .-. ,i;„-.i.ca. 24. m _n? lALUt-A-SE qt. peq. mob. divide
despesa ap. pessoa trab. fora.

ALUGA-SE quarto de frente, mo.
büindo. Rua Car.
ça, 24, ap. 402.
ATLÂNTICA -Frente 290 

"apTsTTIjel.7 
57-4779.

28-44ii; para cava.neiro de trato, ccm cu
;.T^7.;"" —.Uem refsiçõôs. Trocam-se refs. —
ALUGA-SE o aparlamenlo n.íN. S. Copacabona, 1058, ap.-..
1 ZOó na Rua Fernando Mendes!904.
28, de frente com 2 qts., sala, TTrr^TTi- -it\, n" ¦_""••."
dep. empregada, completamente SlU.^.E ff' , A . 

Ru,a An"'"'
mobiliado inclusive qeladeira a „*''"','b!ll.d'A,' 

à- 
51* 

2 «'"' f-0***¦"¦*• - ¦- banh. jard. Inv. dep. emp. erea
c] tanque. Frentr., Tratar APSA
Tr. Ouvidor, 32, 2.o, de 12-17 h.

100 metros da Av. Atlíintiea
Trntar com Meireles pe!o tele
fone 56-1388 depois das 18 ho-
ras. Preço 600 000 mensais.
AVENIDA Copacabana em c| de
família, aluga-se quarto para umo
ou duas meças distintas que tra-
balhem fora. Tel. 47-3883.

a 2 salas. Aíuçruel 630 cruzeiro*,
novos — Prcei/rar o pQrt-airo 5r.
Jort)«_— 23-5510.
COPACABANA 

~y 
Pesto 6 - /Viu"

ga-se excfjpcír.nal Ep-ntcmento, 4
quartes, 3 mies, 2 quçrtos em-
pregadas, 2 banheiras tocíais, g-i-
ragem etc. Rua Conselheiro La-
faíete, 83, ap. 301. Chaves com
porteiro.
COFACABANA - Aluga-se pare
temporada o ap. 1002, da Av.
Atlântica, 3318, com quarto, sala
e dependências. Tratar em Silvio
Batalha Imóveis Ltda. na Av. Co-
pac.bsna, 540 grupo 403. Telefo-
ne 36-1795.
COPACABANA - Aluga-se 1em-
porada #6 meses, conjugado rro-
biliodo luxo. Tel. 45-6817, elé
12 heras ou à noHe.

Tol. 52-5007.

ALUGO temporada ap. mob. fi-
no gosto com gel., tel., garg.,
dep. empreg. e roupa de cama.
Tcneleiros 89 ap. 704. Telefone
36-3157.

ALUGO ap. de quarto e sala
separados, mobiliado, geladeira,
eletrola, Nautilus, na Rua San-
ta Clara n. 115 — Tratar
36-1820.
AILTON — Alug. aps. mobiliados
1, 2 e 3 quartos, temperada lon-
ga cu curta, B. Ribeiro, 90:2l0.
57-1264 e f7-7599.
ALUGO Rua Sá Ferreira, 142, «p.
502, de sala, varanda, banheiro
e cozinha, CrS 230,00 • laxas

Tratar 27-9357. '
ALUGO R. Sta. Clara n. 196 -
ap. 501, duas salas grandes, 3
quartos, três banheiros, cozinha,
area do serviço, dois quartos de
empregada • garagem — Tratar
27-93S7.
ALUGUÉIS? — Arranjamo» casas,
aps., lojas e forneci-mo. ot me*
Ihores fiadores da Guanabara.
Rua do Relendo 39 tala 1 103.
ALUGA-SE ap. conjugado grande,
ccm telefone, gelr-deira t uransí-
lios de cozinha. Av. N. 5. Co-
pacabana, 861/805. Tel. 42-3330.
ÀIÚGÀ-SE ap. Ãv. Atlântica 

"rie

734/1 102 - 3 quarlos, duos sa-
Ias,, telefono, garagem e dep. de
empregada, finamente mobiliado,
utensílios de coiinha • máq. de
lavar. Tel. 42-3330.

ALUGAM-SÉ junto á praia otimo
quarto frente, independente, ba-
nheiro, kitch. Tel. 56-1754.
ALUGA-SE quarto para casa] e
um pequeno à moça que traba-
lhe fora. Informações na Rua
Belfort Roxo_296jl03.
ALUGO barato ap. mobiliado lu-
xo até 1 ano el tudo do q. s,
b. co.., gel.,,Eletrola etc. Trv.
Angrense, 14-1 005, frente p. Av.
Copa, 730,_ junto ao Cine-Metro.
ALUGA-SE quarto frente, mobi-
liado, a pessoa de rc5p:.nsabili-
dade. Pcdem-se referencias. Ruo
General Barbosa Lima, 34, ap.
501._Tcl. 57-7316.
ALUGA-SE qto. mob., frente, a
moças trab. fora. Rua Siqueira
Campos,_ 43, ap. 1 110.
ALUGO — Temporoda curta ou
longa, ap. mob., salas, 2 qtos.,
dep., arm. embut., tel., louças,
área _c* tanque. Tsi. 57-3225.
ALUGA-SE vaga a meça que tra-
balhe fora, na Av. Copacahana,
769, ap. 210. ,TeL_57-3593.
ALL'GAM-SE aps. p' temporada
curta cu longa e fixo, c| todos
pertences, írea éa praia. Vianna
Adm. - Av. N. S. Copacabana,
731-302. .
A-1'GA'SE por temp!-õ"ãprnd5
da R. Rep. do Peru, 143. Salão,
g. iardim de inv., kit e banh. de
írente, c\ meveis modestos, com
tcl. e gel., aluouel NCr$ 350,00
iern taxas. Tel. 37-9120, Sr. Ma-

ALUGUEL FIADOR com 6 imó-
voii — Irrecusável — Fornaço —
Praça Tiradentes n.° 9, sala, -B02
— Junto ao Cinema São JosJ.
ALUGA-SE ap. conjugado. R, SÃ
Ferreira, 228/219 - Tel. 424p30.
ALUGA-SE quarto Grande para
moças que trabalhem fora. Pre-
ço a combinar. Rua Barão de
Ipanema, 68, ap. 1003. Junto à
Colombo. Copacabana.
AlUGA-SE ap. R. Rep. Peru n."
216/302, duas salas, duas varan-
da3, 3 quartos, dependências de
empregada, de frente, pintura
nova e garagem. Tel. 42-3330.
ALUGA-SE ap. B. Ribeiro n.°
668/308. Sala, quarto, cozinha e
banheiro. Mobiliado, geladeira e*ntaco. Telefone 42-3330.
ALUGA.SE - Av. Atlântica, ap.
finamente mobilindo, 2 quartos,
2 talões • demais dopi.ndcn.ias,
frente p| mar. Tratar 46-7690.
ALUGO ap. bem mob., 3 a 6
meses, 2 qts.,' 2 sls., c/ •Tolef.,
ged., TV - Cr$ 550 - Vor port.
tel. 17 às 19 p/ 36-34-13, Anita
Goribnldi, 42, ap. 703.
ALUGO ap. mobiliado cj telefon.:,
frente a praia, salão, 2 qts., de
pend. emp. conforto. Gust. Sam
paio 876 ap. 308. Ver no local.
ALUGA-SE ap. 402 da Av. Pra-
do Júnior n. 298 —Copacabana

ÃÍUGASE qua7tõ~_7rrr^o"_Hlí7.liP^T^Níi:. ^P^dn 
,V,

ALUGA-SE ap. 401. R. Gustavo
Sampaio, 358, cl sla. 3 qtos..
co::., banh. jard. inv. dep. emp.
Trotor APSA. Tv. Ouvidor, 32,
2.0, dc 12-17 h. T. 

'52-5007.

ALUGA-SE ólim. op. luxo, 201
R. Alberto de Campes, 74, coni
sala, 2 qto.., cc*;.. banh. erea
serv. dep. í-rr,p. salotí, mobilia-
da, c! telef.no. Trat-nr APSA Tv.
Ouvidor, 32, 2.° do 12-17 h.
Tcl. S2-5C07.
AlUGA-EE ap. 803. Rua Paula
Freitas, 61, cj saía, 4 qtos. va-
randa, 2 fccnn. cer. dep. emp.,
área c] tanque, oaranem. Trat..r
APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.°, de
12-Í7 h. Tel. 52-5007.
AlUGA-SE ep. £01. R. Bulhõe

COPACA0ANA - Aluga-sa ne
Rua Toneleros n. 25, o ap. ..
1 002, c):ce!entemcnte mobilia*
do, c| geladeira, maq. de lavar
telefone; 2 quartos cí armário
emb.,. amplo sílão, banh., copa-
co?, grande area c\ tque. e de-
oend. empr. Ver c| porteiro —
Tratar tel. 43-7912 - ADM.
«S10N.-_
COPACABANA - Qt. para 

"casai

e vaqas para cavalheiros. 120 00O
e £Õ 000 respectivamente, dois
meses depósito. Tratar 27-9641 —
Sr._Jesus, de 12 às 18hs. .
COPACABANA - Aluoamo. ap.
1207 cb Av. N. S. de Copaca-
bana, 750. C| sala e quarto cen-
juçado, banheiro e kit. Chaves.
ccm o porteiro. Tratar na Predil
Imóveis LldJ. P.ua México, 119
ló.o andar, grupo 1603 _.__
COPACABANA - Alugamos ap.'
58,. da Av. N. S. de Copai.-.**
hcina, 195 c' sala e quarto con-
j-jgado, banh-iro e kit. Chaves •
com o perteiro. Tratsr na Pm-
dil Imóveis Ltda. Rua México,,
119 - ló.» ondar, gruoo 1603-6.
COPACABANA - Aluga-se ep.
403 da Rua Edmundo Lins, 28
c! 2 qts., sala, cer., hanh., dep.

d-3 Carvalho, 614, c| 2 sales, 3 !c!e emn., áren com tanque, sa-
qtos., coz., 2 banh. soe. dep
emp. garagem, 3 arm. emb. Tra-
tar APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.°
de 12-17 h. Tel. 52-5007.
ALUGA-SE ap. 809. Av. N. S.
Copacabana, 542, c| sl. qto.,
banh., kit., área c| tanque. Tra-
tor APSA. Tv. Ouvidor 32, 2.°
de 12-17 h. Tel. 52-5007.
ALUGA-SE ap. 406. R. Felipe de
Oliveira, 19, c[ sla. qto. iap.,
banh., cor. varanda, mobiliado.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 32,
2.o dc 12-17 h. Tcl. 52-5007.
ALUGA-SE ap. 310. Av. N. S.
Copacabana, 387, c| sala, qto.
conj., banh. cor. Tratar APSA.
Tv. Ouvidor, 32, 2,o, do 12-17
hc.-as. Tel. 52-5007.
AlUGA-SE ap. 902. R. Constan-
te Ramos, 136, cj sala, 2 qtos.,
coz., banh. dep. emp.. área de
serv. cj tanquo. Tratar APSA.
Tv. Ouvidor, 32, 2.o, de 12-17
horos. Tcl. 52-5007.
ALUGA-SE íp. 303. R. Domingos
Ferreira, 219, cl tala. qto. conj.
banh. coz. Tretar Tv. Ouvidor,
32, 2°, de 12-17 h. T. 52-5007.

do c| banheiro e enr, indep., nao
é qt. de emp. Rua Santa Gia-
ra, 86 ap. Cob. 01.
AlUGA-SE ap. bem mobiliado de
quarto e s»l_ icp,, banh. e kit.,
todo conforto. Rua Santa Clero,
86 ao. 902.

go o meu luxuoso, ccm telefo-
ne, ricamer.l»; mcb. de frente e
finíssima dccoraç-Lc, tudo novo,
qto. e sala sep. Rua Raul Pom-
peta, 152, ap. 303, direto com
o proprietário.

eta. Tratar Banco Auxiliar ,da
Prrduc-io S.A, Trav. Ouvidor, 12.
To'. 52-5220.
COPACABANA - Alugo-se ap.
mobiliado, quarto e sala sep.
banheiro e cozinha p| tempor».
da longa ou curta. Rua Prado
Júnicr. 300 mil inculindo taxas*
lnf. tel. 25-2947.
COPACABANA - Voga, única in-
quilina, Sra. «— Aluoa-se moça que
trabalhe fera. 70,00 cruzeiros
noves. Tel. 36-3807.
CASA cj 2 salas, 3 qts., banh.,
co.inha. Tratar 37-9892, C. Nalf
a _partjr_ segunda-feira.
COPACABANA -'TEMPORADA' .
Aluga-se, mobiliado, para tempo*
rnda nu contrato de um ano, ap.
419 da Av. Prado Júnior n. 135,
quarto, sala conjugado, banheiro
completo e kitch. Ver ccm por-
teiro. Trotar pelos tels. 43-8089
oú 36-2961. "
CONJUGADO mobiliado c"om"~Pi'.
ladeira, aluga-se — Rue Toneie-
res 254 ap. 401 - NCrS 2:0 -
m.iií «s taxa;. Ver e tratar do-
min__ da; 9 às 11 ccm o pre-
prietário.
CCPACABAN.A~-~AI._s.o" 

"o 
ap".

1 117 da R. Felinc de Oliveira, 4,
de saía e quarto ;ep. Chaves no
ap. Tratar tel. 43-6512. CRECI
748.
COPACABANA"- 

"Àí-go 
np.- dê

BARATA RIBEIRO, 160, ap. 312 - ['ení*-' ,al" !a,a- quarto, coi. e
Guarlo, sala, co.inha, dep. eom.iJanh; ~ mo*!*. c! Sel" *,,en!* ~
emp. Sem móveis 3-0,C-_, m:b. C'S 30°- - ln..-J_o*5?c-'-
TV, gel. eletrola, ar refrigerado,'COPACABANA - Alugo onT mo.

ALUGO apartamento de 2 salas,
3 quartos, dependências, todoi • ....,., ,-- ¦-.-¦ ¦¦-
carpetado, de frente, vista para |.5£™ ,' _p°' 

«¦¦'"><"»"' etc. biliado per temporada. Posto 4,
o mar, telefone. Ver no loccl naI —-_-__.-<•£_•:___ [geladeira, TV, rcup- de cama.
Rua Domingos Ferreira n. 226
ap. 402. Trotar "o_*el.Ji7-E3**j.
ALUGO — Domingos Ferreira, 63,
qt., saia, dependências, emprega-
da, mobiliado. _Chaves porteiro.
ALUGA-SE com móveis ou sem,
ótimo ap. cj sala, quarto sepa-
rados, banh. e cozinha. Ruo Fe-
lipe do Oliveira, 17 ap. 502 —
36-6182 e 22-9711.

np. sala e quarto de frente. 0o-
minges Ferreira, 125, np. 715.

COPACABANA - Zona

comb. tol. 37-1619.

ALUGO
zíve .
mn e ulons. Dias ou més' 

teh_57.l017.
ALUGO
amplo e ccnrorT-jvet, a br. qua . , *-¦- ¦ • —, ,- •
possa dor refer. único inquilino l2inha' *"'ar,o empregada c| a
Tel. 57-1017.

BONS FIADORES - Ofereço pa-
ra alugueis em Ioda a Guanaba*
ra. R. Alcindo Guanabara, 24, 5/
702 

'- 
Cinelandia. Tcl. 42-2627.

bairro .feixoto - Alugo-se ap.jS-T — Preciso alugar ca-
.' s!aIp' comove. ., ,^:jsa, pu ap. térreo 

p| ins-
n.ol. Rua Maestro Fco. Braga.ltalar pensão familiar. —

Tel. 32-5855 - Daniel.
(B

.09.
8. RIBEIRO - Aluga-se por tem-

) amplo ap., fresco e a7ía-!pi'a***'. **!•¦ a,no* .""¦ mobiliadc,
mcb. d gel., roupa de c_-|;„m P"™!?-loCaça0 ~ Tr""'r p!,

COPACABANA - Aluga-se ap.
UGO ótimo quorto, de frente".e .s?'a' 2 1u'",'Is. armários em-
pio e confortável, a Sr. qua .ido!* "mp.ctos, banheiro, co-

ALUGAM-SE vagas a moça que
trabalha foro. Rut Paula Freitas.
32, ap. 112.

BOTAFOGO - Alugo ótimo ap
201 da R. Humaitá, 77 de 1 sa-
Ia, 2 qts., banh., coz., qt. c
WC. Tralar F. P. Veiga Ense-
nharia — Av. Alte. Barroso, 90
s| 1108 - 42-7144 8 42-52931 -
CRECI 832.
BOTAFOGO - Alugo casa tipo
ap. duplex, reformada, cj 2 sl.
5 qts., var., o~5ep. à R. Soroca-
ba, 431. Tratar F. P. Veiga En-

, , .,,.:- . _.-,,. , j, senhoria. Av. Alie. Barroso, 90
tcdo pintado de nâvo, moblliado 5I "°8- Tel- 42-5231 e 42-5412
c| telefone. Ap. 406. Chavos no rL?__j___ E-__;
local e trot.r na Adm, Fluminense BOTAFOGO — Alugam'*!* vagasca .-. o .1. d.. .-.. .... ... 

|m_ jnjj,,- c.m _irc;i_,. _ 45
mil, Rua Lauro Müller, 36, ap
1 305 (próximo ao Túnel Nô
vo).

S'A. à R. do Rcsár.'-, 129
52-8281.

- Tel,

LARANJEIRAS - KAIC aluga na
Rua Eslelita Lins n.o 20, do fren-
te, o ap. 101, c/sl., 3 qts., cc..,
banh., dep. emp., érea c/tanque.
Chaves hoie no local de 9 òs 11
horas. Tratar na Rua do Carmo,
27-A. Tel. 32-1774. CRECI 283.
QUARTO - Aluga-se mobiliado,
rapaz ou moças quo trabalhem
fora. Pcdem-se referências — R.
Soares Cabral. 45-3374 e 45-5612.

BOTAFOGO .- URCA
ALUGAM-SE quartos e vagas —
Ambiente ótimo. Pensão Parque
Real. Rua São Clemente, 402 —
Hei. 26.6906 — Botafogo.

FLAMENGO — Alugo apartamen-
to 801 da Rua Barão do Flamen-
go, 32. Prédio próprio para
Embaixadas, 3 quartos com ar
condicionado, 2 banheiros io-
ciais,' salão de 50m2, ótimas do-
pendências. Sinteco e ccttinas
novas, geladeira e maquina de
lavar (opcional). Chaves com o
porteiro Joio Kallas. Tratar se-
gunda-feira com 0r. Joaquim
Aurélio ou ,João Maurício pelo
telefone 23-1938.

ALUGAM-SE aps. na Rua Volun
táries da Pátria, 416 - Bclafc-
go, em la. locação, constando do
ampla sala do jantar, 2 e 3 gran
des quartos, coxlnha, banheiro so
ciai completo, 1 Area do sorvi-
co • dopcndSncias de emprega-
da. Tratar na Avenida Lôbo Jú*
nior, 1 672 — Penha Circular. -
(Fábrica Do Millus), no horário das
8 às 16h30m ou pelos telefones
30.7168, 30-1947, 30-6862 e ...
30-6865, com o Dr, Eduardo ou
Srta, Manóclina.

QUARTO - Alugo na R. Cor-
reia Dutra n. 149 — Térreo —

104.

FLAMENGO - Aluga-se ap. 605
do Rua Silveira Martins, 146, do
sala, quarto, cozinha, banheiro e
area de serviço. Chavei na por-
.ária.

ÃLÜGA-SE um quarto mobiliado
a um senhor que dê refereên-
cias - Tel. 25-4919 - Senador
Vergueiro n. 128 — 1 101.
ALUGA-SE ap. mobiliado c] dois
quartos, sala, varanda, corinha
e area grande, quarto e banhei-
ro de empregada, por um cu 2
anos, na Rua Machado de Assis
n._ 62, ãp. 602 — Ver no local.
ALUGO quarto casal, moças ou
rapazes, Rua Marquês do Para*
ná n. 128, ap. 403 - Flamen
go.
ALUGÃM-SE ótimas vagas para
rapazes de fino trato na Rua do
Catele n. 355-A — Sobrado.

ALUGO dois quartos de frente,
para rapazes, com referências —
¦Rua Washington Luís, 24, ap. 802.
ALUGA-SE sala e quarto. - Rua
General Pedra, 34, sb.
ALUGA-SE, Rua SanfAna, 156,
ap. 1 104 —. Chaves ná portaria.
Tratar na Rua Buenos Aires, 289,
loja.
ALUGA-SE o ap. 403-A, da R.
André Cavalcanti, 148 - NCr$
280,00 e taxas. Tratar c! pro-
Pr__?!ário. R'mQuitanda, *fo;__s|406,

ALUGO ap. parte da tarde. —
Av. Treze de Maio. Tratar tel.i
36-7960.
ALUGO apartamento 1 111 da
Rua Washingtrn Luís, 3. Chaves
na pirlaria. Tretar 26-7960.

CENTRO — Aluga-se ap. na Pra-
ça João Pessoa n. 9, ap. 805 —
Chaves na portaria — Barato —
Trata-se na Rua República do IX
bano, 35-A - TeL 22-0552.

ALUGA-SE um quarto para rapaz
em casa de família — Pedem-se
refs. Rua Pedro Américo i
503.

CASA GRANDE confortável —
Alugo de 3 qts., 2 sls., porão,
na Rua São Cláudio, 16 — Está-
cio, iunto H. Lôbo, chaves no
local.
CENTRO — Aluga-sa com móveis,
quarto a 2 rapazes comerciirios
ou militares. ¦—> Rua Riachuelo n.
373 ap. 804.

ESTACIO — Aluga-se — Rua São
Roberto, 175 — Sobrado, c| 3
qtos., 2 salas, banheiro, cozinha
e quintal. Aluguel 200 000 mais
taxas. Chaves nl local. Tratar —
Acir Administreção — Telefone:
32-9738.

AlUGA-SE um quarto — Rua Ro-
drigues dos Santos.- 340 térreo —
Eitécio.
ALUGA-SE" ap., 2 quartos, saía",
copa, c-rinha, banheiro em côr,
varanda, quintal a den. de cm-
pre.ada. R. Sr. de Malosinhos,
361, ap. 102 — Informações no
local, dsmínçjo das 9 ls 12hs.
• daj 14 i^l7lu. _
ALUGA-SE cm casa de família
vagas a duas moças que traba*
lhem foro. Tratar Rua do Ria
chuelo, 333 g| 402 sil D. Aida.
Sábado e domingo ou dias úteis
a noite.

ALUGA-SE quarto de frente mo-
biliado a senhor ou senhora que
trabalhe fora. Tel. 45-2881 - Fia
mengo.

FLAMENGO - Vogas moças, di-
reito lavar e ccz., frente praia,
50_mil_- 22-7297.
FLAMENGO - Alugamos ap."5Õ3
da Rua Paissandu 139, com sala,
2 quartos, banheiro, cozinha, de-
pendências de empregada, cj ba*
nheiro 2 varandas. Mobiliado. -
Chaves com o porteiro. Tratar na
PREDIL IMÓVEIS LTDA. - Rua
México 119, 16.° and. grupo
1603-6.

APARTAMENTO Botafogo, quar-
to, sala conjugado, banh. kitch.
Cr$ 170 mil mais condom. Tel.* 

6-9181.

BOTAFOGO — Aluga-so quarto' 
refeições a pessoas da fino

trato. Otimo ambiente — Aceita-
mos senhora oté 70 anos. Tratai
no local. Rua Martins Ferreira Sl
Tel. 26-6899, iunto' Voluntários
da Pátria.

BOTAFOGO - Ap. de 2 quarlos
grande sala, bnnh. em côr, coz
area, dep. empreg., sinteco, —
bela vista, indevassável, com
cu sem garagem, Rua Lauro Mui'er n. 66 - 1 403. Tratar ....
46-0787. ... '.;'
BOTAFOGO - Aluga-se 

"quarlo

independente para rapazes na
Rua Visconde Silva n. 93, casa
n. 2.

ALUGA-SE uma vaga em ap.
do rap. solt. R. Barata Ribei-
ro n. 41B, - 1 102 - Cop.
ALUGA-SE quarto c| ou sem mo-
bflia — Barata Ribeiro n. 362

3. °_^andar__—A fundos_.
ALUGA-SE saia, quarto com ba-
nheiro, mcbüiado, temporada —
Tel. 37-2391 - Com, vista para
mar.

A MOÇA que trab. f., alugo qt.
mob. desde 80 e vaga desde 40,
bom ambiente, muito sossegado.
Copac. _5B3|60B._Tel._ 32-3461. _
ALUGA-SE mobiliado .emperada
melhor apartamento pequeno —
Copacabana. 36-2560 - Campos.
ALUGA-SE 1 quarto para moça
que trabalhe fera em casa dc se-
nhora de inteira responsabilidade
- Rua Barata Ribeiro, 74, ap.
£05.
AVENIDA COPACABANA, 1058 -

AlCiga-sa o ao. 302. Amplo, con-
ALUGA-SB vaga para rapa. de; rortavel, de frente, constando de
respeito que dê referencias — •* sj__*_Hi varanda, 3 quartos e dc-
CrS 50 000 - Av. Copacabana1 Pendências. Aluguel 600 mil. Cha-

209 — 102. ives é informações na portaria.
ALUGA-SE vaga para duas mo- 

'ALUGO - 
quarto' * Bem mobiliodo,

cas" que trabalhem fera na Rua j™* Bolívar, 35/703 — Copaca-
Sá Ferreira n. 223 - ap. 810.ibani"
~ Copacabana.
ALUGA-SE Apartamento 505, sa-
la, quarto dependências. Domin*
gos Ferreiro, 63, Copacabana. Tcl,
37-9778.

ALUGA-Í-E uma vaga para rspa.
em casa de família — Preço NCr$
35,00, um mêt adiantarão. Rui
Fernandes GuimarSss, 33 — Bc-
tafogo.

ALUGO amplo quarto de frente ALUGAM-SE quarto e vaga p/
a senhor. Trocam-se referências. moça, com refeição, em aparti-
Tel. 37-3895. monto térreo. Fornecem-se mor.

COPACABANA - Aluga-se quar-
to - lnf;. 36-0036.
COPACABANA - Temporada -
Apartamento 3 qts., aala, 2 ba-
nneires, cozinha, dependências

mários e cama embutidos —' Pre- empregada, m.biliado. Rua- Júlio
ço NCr$ 450,00, mais taxas. - -" Castilho, 8. Informo.ões tel.i.
Ver com o porteiro n» R. San.|3S"7'*!7. chamar Nair.
la Clara n. 340 - ep. 302. -
Tratar em, João Fortes Eng. S.
A. Rua México n. 21, grupo .
202_- Tels. _32-3_929 e 22-2215^
COPACABANA - Aluga-se , ap.'.01 

da Rua BulItÕos de Carva-
lho, 530, cenfuçiado. Chavos com
porteho. Tel. 42-3373.
COPACABANA - Vagai do gare-
gem — Alonam.se duas vayas de
grragem em edifício na Avenida
Atlíintiea. Parto do Lido. CrS ,.
40.000 cada. Iratar na Av. Eras-iCOPACAEAMA

COPACABANA - Aluga-se apar.
tamento de 3 quartos, 2 bsnnei-
res, ampla sala, tcdo atapetedo
ccm ar ref. e telefone — Rus
Edmundo Lins, 44, ap. 

"1001 
—

Tel. 56-1271. _
COPACABANA - Aluga-se' Bp.
de quarto, sala separado, depen-
dências ccmplet;.:. Mcbüiado -«
Temporada até 6 meses. Rua Bel»
fort Roxo, 231, ap. 508 .Tel».
feno 36.4736.

Aluga-se o ap.
mo Brage, 227, talai 1 11« ei305 da Rua Ministro Viveiros do
1 115. - Tel. 22-6483. íCastro 32, s.laxquarlo, kitch. c
COPACABANA - Alímo sala c/!bnahoi'0- jA" com __rteiro _
l-l-f.', qualquer negócio - Di?-.,:,r*;,-r ,",**, A?'. - «° ã?-,™ 'f.
da Rocha, 27-51 - Tel. 57-6365.!!.=ia ,'7,í* 

7el* -52-5917 - 12
ij^. 13 hs.

COPACABANA - A!-_r,.se no!cÕPÁCÃKÃNA - Aluga-se ap.
melhor ponto, próximo ao Ar-itodo mobiliado, 2 qts., 2 sls.,
prador, na Rua. Jcaquifri Nabu-*' 1 q. empregada, geladeira. Ver
co n. 171, ao. 102, de fte. sibado e demingo. Rua Duvivier,
cj 2 qls., salão, coi., bonh. e 99 op. 504.
írea caberia, quartos c|. -.mia-COPACABANA _ Aluga-te;-apinos emb,, mob,!-odo, cl .gela- , 007 jj. „,..,. R;b.ir_r 

-M .,
deira dupla e garagem. Edifício
com pircina.

sala, quarto e coz., banh. Alu-

Tratar tel. 
CA2%.AAC^\A«.XcA 2J0.».>;i_r'" _...___

ORION.
ADM.

COPACABANA - Aluga-se íp.
---   mob., sala, quarto e c.-?.inha —

ALUGÃ-SE 
"vaga 

a mo.a que tra- 
m',as~~ P'a!- .d*3 . .B.í.'_-fl0> IW.l.Pominaoi. Ferreira ¦ n! 125 - 120

balhe fora. Av. Copacabana, 262
4.° andar tel. 57-0815.
ALUGA-SE parte de ap. a moça
distinta. Rua Barão de Ipanema,
53, ap. 402.

ap. 02 - Ttl.: 46-6738.
ALÜGA-SÉ um qugrto para casal
ou rapa.. Sua Álvaro Ramos, 84,

p. 201 - Botafogo.

ALUGO qto. mcb. banh. anexo
— Único inquilino, sr. idôneo —
NCrí 100.00 - Raimundo Cor-
reia n. 20, ap. 306 — Copaca-
bana.

BOTAFOGO - Aluga-se sala, 2
quartos, depend. Voluntarics ri*.
329 - ap. 706 - Chaves com
o porteiro. Tratar 42-9244, dias
úteis das 8 \às 10 horas — Cr$
300 OOO e taxas.

ALUGO ap. mobiliado, geladeira
2 qts., 1 sala, demais dependên-
cias - Crí 300 000 — Ver se-
bado e domingo na R, F.çjueire-
do Magalhães n. 741 — 310.

BOTAFOGO - Alugam-se vagas
para moças em casa dn família,
podo lavar e cozinhar, Cr$ 45 000,
na Rua fernandes Guimarães, 59,
caso 59. Tel. 26-5341.

ALUGA-SE apartamento sala,
quarto, dependências empregada
— Ver Rua Passagem, 146, ap.
612 — Tratar Sr. Flávio das 14 às
17 horas - Tol. 38-2757.

BOTAFOGO - Aluga-se Av. R.i
Barbosa n. 636, ap. 205 com 2
saias, 2 quartos, copa, cszinha,
banheiro, dependência de empre-
gada. Tratar Av. Pres. Vargas, n.
435-15° sl 1506 - Fone: ../.
23-9766.
CASA — Aluga-se com 3 quar-
tos, 2 salas, dependências, na
Rua Sãò Clemente n. 107, casa

FLAMENGO - Aluga-se na Av.
Osvaldo Cruz n. 90, ap. 907
com qto., sala, coz., banheiro.
Chaves d porteiro. Tratar na
Av. Rio Branco n. 108, sl 402 ALUGO
- Tel. 42-1912.

ALUGAM-SE ótimas vagas p| mó- 6 - Aluouel NCr$ 500,00. Ve
tos. Ambiente tranqüilo. Cr$!hoje dos 9 s 12 horas e das 1.
45 000. Tel.: 46-1361 - Bolafogo.|_, 18. Tralar CIVIA S. A. -
ALUGA-SE um quarto para ca;ai|Trav. do Ouvidor n. 17, A."
sem filhos ou moços na Rua Ca-' and«.r._ ___
pitjo Salomão n. 55 - BOTA-PRAIA DE 

"BOTAFOGO 
154 -

[OGC5- JAIuga-se ap. 313 coniugado kit.
ALUGA-SÉ apartamento tempora-ibose dc ajuijuel_CrS_ 220000 mais
da, Praia de Botafogo — Mobi*
liado, telefone, geladeira, quarto,
sala separada, c/ depend. — Tel.
46-0587.

as taxas. Tel. 45-2851.

ALUGA-SE ap. 2 quartos, il
quarto empregada, mobi liado c|
geladeira, por temperada ou a
combinar — Rua Barata Ribeiro
n. 302, ap. 902 - Preço de ..
NCrS 360 a NCrS 450 - Tel.
22-6266 ou 36-7170 - Sr. MA-
CHADO.
ALUGA-SE qto. a pessoa do r«s-
peito — Posto 2. Trato.- tel. ..
31-5880 - ramal 466, 2 a.-feira.
7 às 11 horas - ALMIR.
ALUGA-SE junto à praia ótimo
pequeno apartamento frente. Pôs*
to 5. - Tel. 56-1754
ALUGA-SE ãp. mobiliado, ÃvT
Atlântica — Leme — Temporada
Rua Francisco Sá 32*204.
ALÜGA-SE vana moça. Gustavo
Sampaio 676.71! — Leme.
ÃLUGA-SE ap. 312, ÃvTÃtiãnlT.
ca, 3 806 - Tratar Dr. Zairo -
52-3349.

FLAMENGO - Aluga-se o ap.
315 da Rua Senador Vergueiro
g. 203, coniugado, lindo. Cha-
ves c| port. Severino. Trator
DOM BOSCO - na Rua do Car-
mo n. 6, sala 1 209.

ALUGA-SE vagas e quartas, ap,
de rapazes,:: 45 000 roupa lavada.
Rua Marquês de Abrantes, n.°
26 ap. 803.
ALUGO quarto mobiliado a ma-
ça educada que trabalhe fora 6
dê referências — CrS 70 000 —
R. Gago Coutinho, 35, ap. 804 —
Largo do Machado.
ALUGA-SE um quarto para rjpaz
— Tratar na Rua 2 de Dezembro,
73/205 - Flamengo.

FLAMENGO - Alugo R. Buarque
Macedo n. 46, ap. 405 de sala
i. de inverno, quarto, banheiro
e cozinha — Crí 250,00. Tra-
tar 27-9357.
FIAMENGO - Aluga-se ap. 3
qtos., salão, cozinha grande, dep.
emp., 400 000, fiador idôneo -
chaves cl porteiro. Rua Buarque
de Macedo, 69, ap. 402.
FLAMENGO - Aluga-se ap. com
sala, 3 quartos. Rua Cruz Lima,
41 - Aluguel NCrS 500,00, cha
ves c| o porteiro.

ESTACIO — Ãluga-se «obrado pa
ra família, pensüo cu pequena"ndú.tria, 

Travessa Rio Comprido
n. 14. Aluguel 500 • 3 meses
depósito.
ESTACIO — Aluga-se ap. com
3 qts., sala, cj cozinhei e banh.
completo, gde. arca, qto. para
empregada — Rua Heitor Carri-
lho n. 44 - ap. 201 - Cha-
ves no n, 54.

_A
  .__ _  FLAMENGO - A!ug3.se o ap. .

AlUGA-SE ap. de sala e quar- 101 da Rua Ferreira Viana n. 18
to separados, na Rua Marquês ~ As chaves na portaria e Ira-
de Abrantes n. 92 — 909. Acei- íar na Ru* Sete de Setembro n.
ta-se carta de fiança de milita- 58—-2.°. Tel. 52-6065.
ras — Ver com o_ porteiro. — (FLAMENGO

-- Alug. ap. 802, com saia, 2

,PENSIONATO -' Apartamentos e
I quartos, com ou sem refeições,

---.,.—rT-_-r:—r—; -para mo.a*. e senhoras de fino
PRAIA URCA - Sa- troto _ pr_ja ás Botafogo n.

ao, garagem, banh., - ou 3 ca-|524, na parle da tarde. - Ao

ALUGA-SE 1 quarto Independen*
te, mobiliado, café e almoço,
para 2 rapazes ou 2 moças -
Preço ISO 000 cada - Rua SJa.iXpTSTÃMlNTCij ó~

AVENIDA PRADO JÚNIOR, 135,
ap. 912 — Sala, quarto, banh. e
kitch., CrS 200 000. Chaves c/
porteiro. Administradora Nacional
- Av. Pres. Antônio Csrlos, 615,
2." pav. - Tel.: 42-1314.

COPACABANA - Aluoa-se um
ap. quarto e snla, jardim de in-
verno e cozinha. Tratar Rua Mi*
nistro Viveiros de Castro, 20 cp.
c03, deminges das 14 às 17 ho-
ras, Sr, Pinto.

ALUGA-SE quarto a pessea que
pessa dar referência. Rua Barata
Ribeiro, 86 ap. 703.
AVENIDA ATLÂNTICA - Alugo
ap. quarto, sala, cozinha, mobi-
liado. Tratar p:rteiro da-- Boli-
var, 8.
ALUGA-SE na Rua Santa Clara,
397, ap. 702, amplo, sala, saleta,
3 quartos, grande cezinha e de-
pendências, sem garagem. Chaves
no local domingo, 9 às 12 horas
-Tratar IGAB, 23-1915.
ALUGUEIS? FIADOR??? Indico o
melhor fiador. Proprietário — Re»
solvo na hera — Av. Rio Branco,
185, s/ 1819 - 32.2S03.

APARTAMENTO grand. - Aluga-
s-a de esquina, 4 quarlos, 2 »*•
las, hall, jardim d» inverno, lia-
nheiro, copa, cozinha • depen*.
doncias de empregados. Preço
NCrS 700 mais taxas. Av. Pra.
da Júnior, 186, ap. 702. Telefo.
no 3Í-02.8. Pintura nova.
ALUGA-SE quarto — Av. Copaca
bana, 115, ap; 911.
AV. ATLÂNTICA - Leme,, 752.
op. 501 — Alugo, saía, dois
quartos e dímais dependência:,
com o porteiro!

Clara, 90, casa 3.

valheiros distintos, ent. ind. —
Otávio Correia n. 52.
ALUGO - 220,00, isento do to-
xa condomínio, ap., sala e qt.
sep. lnf. 31-0796, Braga, hoie até
13 horas, segunda ató 18 horas.
ALUGA-SE 1 casa, 3 quartos, 1
sala, 1 cozinha, 1 banheiro e de-
pendências empregada. R. Deniz
Cordeiro, 12 rr*-'; Botafogo);
ALUGA-SE pequeno quarto a se-
nhora que trabalhe fora. Pede*
se referencia. Tratar 46-9222.
ALUGA-SE apartamento ccm quar-
to, sala, saleta* cozinha e ba-
nheiro na Rua Maria Eugenia n.
22 — Tratar no local. Humaitá.
ALUGA-SE. ou vende-se ep. conj,
Praia Botafogo, 340, ap. 447.
Ver hoje. das 1ó]19 h. e amanhã
das 9|12 horas.

Í2-1, na parte da tarde,
ado A .Tee.ro Jovem.

QUARTOS; - Botafogo, alugo 2
mobiliados, ap. luxo 'c/lel., 

gel.,
2 banhs. p/rapaz ou senhora. 90
e 120. 46-4721 ou 36-7425.
OUARTO - Urca p/ 1 pessoa, 60
mil e outro p/ 2 ou 3 pessoas,
120 mil. Rua Marechal Cantua-

122.
OUARTO pequeno aluga-se CrS
60 000, 3 meses adiantado. Rua
São Clemente 176 c| 9 Bo-
tafogo.

QUARTO nôvo indep. mob., alu.
go a 2 rapazes ou 2 moças de
respeito, casa de casal st filhos.
R. Visconde Silva, 93, C-l. Tel.
26-9143.
QUARTO cj tel. a moças de gaba-
rito, alugo ap. luxo, ent. Túnel
Cepa., em Botafogo c[ ou s{ ref.
Informações 46-5931.
RUA LAURO A1ULIER - Aluga-ss

ESTACIO — Quarto com pia in
dependente — Aluga-ie a casal
p. lav. e coz. 95 mil, ambiente
familiar — Rua Maia Lacerda n.

1-21 _

Informações 26-0825.
APARTAMENTO - Alugo, exce-
lente, Flamengo — R. Correia Du-
tra, 47:802, c| 2 qts., t\„ coz.,
banh., depend. de empresada, to-
do pintado, mobiliado, com ta-
lefcn-e. Ver no lecal, chaves p_:r
favor ap. 803, cl D. Olga. Tra-
tar 22-9023 — Segunda-feira após
11 horas.
ÃLUGA-SE apartamento, sala,
quarto etc. Rua Barão de Gua
ratiba n. 117. Catete.

ALUGAM-SE ótimas vagas a ca
vaíheircs com refeições. Exige-se
referência. Rua Voluntários da1,",,,._„-._ ,,..,, .,-, .,.-. . ,.
pátria 07 Tal ,./.*47*. .8cart_imcn?o cnm so;a, dois quar

-..;>• - oa- - ~—~ Itos e demais dependências - Tel.
813 ,„_..»• 

'ÍIALUGA-SE ap. . e qto. separa. 26-1403.
. ' ¦ i ,802',corn 

saía' 2|rf.s, mobilados, geladeiras, lodoL.r_t—,„ __„_,. T„, .. .-.,.,
quartos, banheiro c| 

_b_o_xe.. 
co-.!refor-,acb. no^e Pint. fo|07;|yAOA8 para mo.as.-Tel--26-6333.

ALUGO TEMPORADA ap. mobi-
liado — Teí. — gel., utensílios
- 330 mil - 47-4589 - Barata
Ribeiro n. 418 - 511.
APARTAMENTO - l.o ANDAR
- S| pilotis — sala, i. inv., 2
qts., 1 de 8 x 3,80, demais, de-
pendenciai. Alug. 600 mil, mo-
biliado, 500 mil s! mov. — R.
Barata Ribeiro — Tratar tél; ,.
26-8774 ou 31-3781.
ALUGO ap. de quarto, sala sep.
dep. empregada — Barata RI-
beiro n. 750 — ap. 706. CrS ..
320 000 taxas - Tel. 4Ó-7Ó75 -
Ver das 13 às 17 horas.
AVENIDA ATLÂNTICA - Aluga-
ss otimo ap. com tel. 2 sls.
2 quartos, banh., coz., dep.
comp. etc. — Vista pl o mar
- Tel. 57-6791.

imo, tãlet.
ala, varjnJa, quarto, banheiro

complete, cci,; fogão, bann. em-
preg., tanque, chavos porteiro •
Barão Ipanema, 143, ap. 702 —
350 000.

COPACABANA - Ra.o_. só pro-
cura outro pl dividir despesas
em apartamento — Tratar do-
mingo cu segunda-feira no lo-

Rua S4 Ferreira n. 228 —
ep. 512.

Auxiliar da Produção S.A. Trav.
dó.''Ouvidori 12. Tel.: 52-2220.
COPACABANA - Procuram-se 2
mecas finas q. trabalhem fera
p?ra dividir despesas de ep. »
Dâc-se e pedem-se refs. Infs.
574)143;.:  __
COPACABANA"- PòsTo 2. Ãluge.
simpático quarto a rapaz de*ira-
tamento em apartamento abscluí*
tranqüilidade — lnf. 34-4711 _
45-4E01.

COPACABANA - A'ura-so de
frente, ap. 302 da Rua Duvivier
n. 99, pint. a ó.eo, sinteco, sa-
la, living, 2 qts., banh., ccz.
qto; emp,, arm. emb. NCrS ..
450 e taxas — Tratar telefono ..
57-1119.
COPACABANA - Aluga-se ap. 2,
quartos, sala e depend. de emp.
mobiliado. Temporada ou centra-
to. Tel. 36-4736.
COPACABANA - Aluga-se ap. to-
do mob. cl tel., gel. e utensílios.
3 qts., 2 sjs., 2 banhs., c_pa, coz.
e dependências. Tratar: 36-6278.
COPACABANA - Aluga-se ótimo
ap. 602 de dois quartos ccm ar-
mários embutidos, sala, dependên-
cias de empregada na Rua Fi-
gueiredo Magalhães 870, frente,
pintado a óleo, ãzulejado ató o
teto. Aluguel 400 000 e taxas.
Tratar tel. 57-9133 - Chaves em
Scbral & Sobral S.A,, mesmo en
dereço.

COPACABANA - Aluga-sa por
temperada apart..mentcs deco*
rades. Quarto, sala, kitchnttte,
banheiro. Ar ccncicicnado, rr u-
pa de banho e cirma, leuças, pa-
ns!a:. Arrumadeira. Tratar c:m
Pedro na Av. N. S. Copacaba*
na, 10'ílõ, sala 1116.
COPACABANA - Aluga-se ap.
1003, Dialma Ulrich, 316, sl. e
qt. sepcrndrs o demais d^p, —
Tratar: 52-9647 — Dias úteis.
COPACABANA — Aluga-se ap.
3 qts., 3 sls., dep., garagem,
gr. terreno. R. Pcmpeu Leu-
reiro, 102, ap. 701. Chaves
perteiro. Tratar: Tel. 37-Í517.

COPACABANA Rua Júlio de:^>,-;

COPACABANA - Alugo ótimo
ap. de freníe, finamente mcb-*»
liado, ccm telefene, geladeira,
etc. de preferência a casal. Lo-
calizado em hotel, embora psrtí-
culer ccm direito aos serviços
do hotel. Tcl. 37-7492, «emento
das 9 as 11 horas.
COPACABANA - Quarto de luxo
p-ira cavalhüircs df» fino trata*
mente. NCr$ 130,00 - Galeria
Manescal, ap. 609 - Tel
37-2603.

CÍsflIhè. 40 ap. 501 Pôs-o AOpACABANA 
- P05IO 6 -

Alugo ap. de qt. o sl. NC.-i.A**'" ccm. eu sem mob.lia.

250.- taxas. Trafar lei, 47-4967. «•!¦'.' ccm duas,salas dois quar-
Ltos, ecpa-cczinns, oipendfncías

COPACABANA 1C32 - Alugo ap.;de ¦ empregada e garanem. Tel.:
coniugadn .temporada; mob., gela-147-2952.
deira, 200 000, informações, pór*:fcSpÀCÀèANÂ
taria. If,

ALUGA-SE quarto mobil. direito
coz., mocas trab. fora. Rua Dias
da_Rocha,_27, 4.°,_ap. 55. Copa.
ALUGA-SE nã Rua Barata' Pi-
beiro, 211, ap. 904, .mobiliado
Ver no local. Tratar, fòl.t .
52-9610 eom Sr. Josí.
ALUGAMOS por temporada aps.
mcbs. de 1 ou mais quart-*» —
Av. N. S. Copacabana, 374. u**fbado
.'•-..-?_*___I-!*_.3__í*_-8.
ALUGO d» 1 .6 mes» c/vUta
p/o mar, an. bem mrb., 3 qts.,
salão, j. inverno, 2 banheiros
sociais, den. ccm;.. Tel. 47-7563.

COPACABANA - Aluga-se ap.
qlo., sl. separado, frente — Mi-
nistro Viveiros de Castro, 71, ap.
502. Tratar Belfort Roxo, 417,
ap. 1 003. -^

ALUGO ap. frente, mcb., saleta,
qto., ccz., var. fech., gel. temp.
curfa cu Icnca — Rua Sá. Fer-
reira, 234/26 - 240,00 e taxas -
Ch. pert. 37-5340.

ALUGA-SE um quarto a rapaz
que trabalhe fora, mobiliado e
roupa de cama, aluguel 130 —
Te!. 57-9680 — a uma quadra

;|AIUC-A.SE magnífico ap. n. 1005,
ALUGA-cE ap. da 2 q.arics, Ijsiio na Av. Ccpa"çabana*, 31*4,
sala, ccz., dep. op„ siniecoj frente, hal:, 1 ó-jarlo,' 1 sala,
clc. — NCrS 3S-.C0 mais Unas banh. co-lnha. Chaves tf 

'

COPACA3ANA — Aluga-se ap.
408 da R. Joaquim Nabuco, 189,

qto-sala conj., ccz.( e banh.
Chaves c! port. Tratar*. Rua Uru-
guaiana, 24, 1.° andar.

COPACABANA - Alugo quarto
mob., a uma senhora — Ver sí-
bado e demingo, preço 150 mil
mensal. Rua Paula Freitas, 19, ap.
501, Esq. Av. Atlântica.
COPACABANA - Posto 5. Alug.
vagas e quartos. Av. Ccp. 967,
ep. 701.
COPACABANA - Alugas» ap.

mobiliado, geladeira, sinteco. —
Mais infermações tal. 45-E372.
COPACABANA -- Alugs-se ap.
quarto e sala separado, cezinha
e banheiro. Mcbüiado. Têmpora-
da ou ccntrato. Rua Prad-t Jú-

_j"_____j m__ Tci- jè^iíèl—
COPACABANA - Ãiuga-se por

Aluga-se de
frente ,3p. 305. — R. Figueiredo
Magalhães n. 219, residencial ou
ccmercial. Chaves na portaria.
COPACABANA - Aluga-se (fren-
ta), ap. 303, Rua Barata Ribeiro,
811, sala qt. sep-, coz., banheiro*
Chaves c perteiro. _
COPACABANA - Alugo em ed.
novo, à Av. Prado Jr. 297, ap,
002, de fr., 4 ap. p/ and. tf
ampla s. e q. iep.,-|. inv. or.
banh kit. c| sinteco. Al. NCrí
240 e taxas. Ch. c/ port. Tra.
tar c/ propr. Av. Rio Branco,
10B, s/ 201. Tel. 52-5137.

COPACABANA - Quarto amplo,
mcb., cede-se» 2 cu 3 raoazea da
fina educação, c| cu s! refeições. .
Pedém-se referências. Av.- Cepa»
cabana, 252, ap. 301. ;
COPACABANA — Alugo quarto
para 1 ou 2 rapazes que tfaba-
lhem fera, móveis e rcupa -da
cama._Tol. 57-5572.
COPACABANA - Posto 6 - M.ç-l
precura cutra para dividir aparta-
mento. Rua Souza Lima, 363 en*
605.

e dep. de empreg. area c| tsn-
que, elevador privative, entrada
de serviço indep. — Chaves com
o porteiro.

Ver no lc
Tratar 20-1550

Rue Sla. Cl.ra n. 313 - àp'| Martins. 
'V. 

37-582! (aluguel jfen-.pcraca apartamentos decore- COPACABANA - Diplomata es-
602. ICrS CC. CCO rr.fi'% tavís.. Tratar¦rlr:-- wfirto, saia, kitchnete, pa*|trangelro preersa alug:.- ^parta-

nheiro. Ar ccndicicnadc, rcupa!n.-?nta mcbüiado com telefone, 1c^Chaves c; porteiro.;lEME _ 
ÇOPAÇ/W^Í^A^ -fè^^-*-*?*

FLAMENGO - Alugo sala fren-
fe, cama casa!, máximo esselo
família, entrada Independente p!
senhor ou casal, trabalhe fora ALUGA-SE quarto em ap.

ALUGA-SE vm quarto a senhor
de re:pcito e que trabalhe fora,
R. Voluntários da Pátria, 1, cp.
316 - Botafogo.

Rua

X.._._«.. CTf*.*3nAí 5 -•?"¦-• "*;?' -7 .'-"''¦^"'W-i íiô' ."_' ,7 ino". Teí la-. Ar .-madeira. Tratar ccm Pe-dependências e gara.em. Ser.-
AIUGAM-SE aps. mobiliados pldo; sem creolema este ..namen- í;6;. 

>¦• 
,í™-._'' 

"1°'2* Te'- U- „_ Av. N. S. Ceoaabanaíbanerr.e. Leblon. Teljy 26-340
lemporsda, long. ou curta -jm,' cl haíl, 1 salãc, 1 sala, 3|___íS_í_^___2r*_-_É'_._.*___r9*.__.
ADM. BOLÍVAR — Av. Copaca. qts. c! erm_ri..s, 2 banhs.. nara-!ALUG,*-.-SH ma_n;iico an. 205. Si-
bana n. 605 - sala 1 004. Tal.[gem. Tr__t..r_37-9£9_._0. Nalf; to . Rua Figueiredo Magalhães,
36*5565- IALUGAM-SE 2 ótimos quartos to-i3*"". c/. "J". iardim inverno,

dro na Av. N. S. Copacabana ilpincme^ Leblon. Telsy 26-3405

ALUGÃM-SE quartos mobiliados
para casal com boes referencias _
su rapaz loltelro, tel. 25-9420. 

'ap. 
206 do mesmo local

- 130 000 - 150 000. 25-25491 Aníbal Rei n. 83'201 — Bota-I.ANTES DE ALUGAR ap. mobilia-j_0 conforto roupa de cama. ca- quarlo, hanh. de empregada.
Ifogo; jt)o para temporada, consulte-ncs.ifé, local calmo, não falta água, Aluguel 300 000 mais taxes. Ver
AÍUGA-SS uma casa com 2 s_- Temos ótimos de 1,*2 e 3 qtos.iap. Sra. só único inqui''.'.-. te-lotei, chaves cl porieiro. Tratai
!ss e 2 ouartes, dependências ds com geladeira, roupa de carnalmente Sr. ob raoaz resc-^sabi-lPal.-nares Adm. Imoveií Ltde. Av,

FLAMENGO - Alugs-se otima
ccnforíavel cas-a- ccm 2 pavtcs.
garagem, na Rue 2 de Dezem*
bro n. 19, fundes — Chaves no emp.e.arJa. R. 

'19 
de Fevereiro*, etc. Basimar. Barata Ribeiro, 90.,'lidade trab. fora - Rua 3srataiGra.a Aranha, 226, 1110'12.

._ í t**0 .TV ." " Uí '",. *"JU' . _._,« * «_r «fin.. »_ riiV11 ' D*l :.__. Ol\ent _ T.l li à 10f\ T-l- -_.•*_> Ai*._iO ti MIO _ 1.1
S9-A - Botafogo. coni. 203. Tels. 36-3B22, 36-2972,' Ribeiro, 94|80l - Tel. 36-4280. Telt. 22-6046, 52-5239 « 32-4556.

1085, jala 1116.
COPACABANA - Quarto alugo
mobiliado com tel. a 1 ou 2 ra-
pazes distintos- Tratar lel. 57-61-5

COPACABÃi.lA - Cenj. grande,
mobiliado CrS J30 CCO mais ta-
xes — Ver Rua Beraia Ribeiro,
418. ao. 615 c1 porteiro Adriano
- Tratar 31-1033

e_£6-3972._
fÍADOR para aluguel», fomees,
taxa da Inserirão • contrato gri-
tis. Tratar Rva Sensdor Dantas,
117,1 529. T.l. 52-9705. .

FRENTE AO MAR - Alugo a mo-
ças c( ov i| refeições qto. c|
terraço, frente praia. Gustavo
Sampaio, li3,l 101.

-.-*¦¦•__»¦'••*•._.*.¦ 
¦*-'.-*: 

;¦¦-¦
'<-¦,**,->-¦.,.--•**< ¦'íl»." ¦ -V:**"---»*?.-,- :,-.'- ,^ft»V-".-- '?."¦¦-£ ÜVffit_% -¦:



£ — CLASSIFICADOS — Jornal -cio Brasil, sábado, 11-3-67 O IMÓVEIS - ALUGUEL
FUNCIONARIA morando só, alu-
ga a moça que trab. fora — Ay.
Prado Júnior, 281, ap. 404. __

GARAGEM — Copacabana, Bara-
ta Ribeiro, Posto 3,5, alugo vaga
ein edifício. Preço a combinar.
57-6093.
GARAGEM, Copacabana, aluga-se
— Rua Constante Ramos. Tratar
tol.:' 37-6173.
HOTEL — Àluga-se quartos bons,
máximo asseio e conforto, perto
da praia, diárias módicas, à Rua
Saint Roman, 7.1. Tel. 27-5700 -

esquina Sá Ferreira.

LÊNlE -— Alugo mob. sl., 3 qts.
gar., tel., gel. 650 mll — Ver
Gustavo Sampaio n. 460 — Por-
tei ro.
LEME — Vista p| praio, sala, 3
qís„ ciemAÍs dep. comp. Cr$ ....
500 000. Av. Atlântica, 896, ap.
201. Ver qualquer hora cl portei-
ro. Tratar tol.: 32-9930.

AVENIDA VISCONDE DE ALBU-
QUERQUE, 1274, aps. 104 o 303
¦— C/' snla, 3 quartos etc. Chave,
c/ porteiro. Administradora N_-
cional, Av. Pres. Antônio Car-
1 __„_ 15. 2.°. pav. Tel. 42-1314.
CASAS e apartamentos — Alu-
gua e/ mês adiantado p/ fiador
proprietário irrecusável — Av,
Rio Branco, 185, ./ 1819 — Tol.
32-2503.
CASTELINHO - Av. Rainha Eli-
zsbc.h. - Aluga-se ap. living,
sala de jantar, 2 quarlcs com ar-
mários embutidos e demais dc-
pendências. Tcl. 47-9393

LEBLON — Aluga-se quorto pe-
queno, independente, com ba-
nheiro completo. Tratar telefone
36-6854. . ¦¦'¦¦¦

LEBLON — Alugamos ap. snla,
qt., banh., kit. R. Cupertino
Durão, 147-306. Chaves port. —
Inf. 42-7144. F. P. Veiga Eu-
genharia. CRECI 832.
LEBLON - Alugo ap. 402 da
R. General Artlgas, 511, c/ 2
salas, 3 qts., banheiro, cozinho,
dependências empregado — Cha-
ves c/ porteiro. Tratar Dr. Valle,
55-6497 - R. México, 158, sala
309.

MUDANÇAS? A Lusita-
na Guarda Móveis —-
Embalagens 28-7532
34-1796 e 34-8230.
MOÇA funcionaria aceita moça
dividir despesas ap. Tratar 1el.
56-1371 - 9 às 11, Sr.a Uma.

ÓTIMO CONJUGADO - Aluguel:
182 500 — Ver Barata Ribeiro,
435. Tratar Ronald Carvalho -
265JS04 - 10-11.

IPANEMA - Aluga-so ap. 402
da Rua Des. Alfredo Russel n.
160, c| 2 qts., sala, coz-, banh.
e dep. de emp. com móveis, alu-
guel de NCr$ 250,00. - Tratar
Banco Auxiliar da Produção S.A.
Trav. Ouvidor, 12. Tel.: 52-2220.

POSTO DOIS — Quartos, mobs.,
ou hão, um s| m 80 mil, outro
«| m 120 mil, alugo o pessoas
que trabalhem fora. Inf. porteiro
— Av. Prado Júnior, 297.

PROCURAM-SE-2 mo.os que tra
balhem fora, dividir despesa de
apartamento mobiliado, 100 000
cada. Tol. 37-5711. .
PROCURA-SE moça que trabalhe
fora para morar com outra. Tra-
tar na Rua Xavier da Silveira n
40, loja 201. Copacabana. D.
LuCi. ¦ •

POSTO 4 e meio - Al. ap,
temporada, saleta, sala, 2 qts.,
deo. empreg. mobiliado. Atape
tado, frente. NCrS 500,00. Tel.
36-7085;
PASSA-SE um apartamento de 3
quartos, 2 salas, com telefone
por ívoüvo de viagom — Tratar
tcl. 27-2310 - VAITER.

POSTO SEIS — Aluga-se mag
ntflco ap. n. 1 203.da Rua Xa.
vier da Silveira n. 40 — Ver
hoie das 10 .ás 17 horas. Telefo-
ne 42-5251."POSTO 

o — Alugo ólimo quarto
de frente, p| 2 rapazes — Tenho
também 1 vaga — Ambos c/
roupa de cama, em casa de fa-
milia - 47-9643.

OUARTO — Alugo a senhor fino,
limpo. Rig. fam. Unico Inq.
47-6943 — Copacabana.

QUARTO — Alugo mob. om ap,
luxo a moça ou senhora respeito,
ünica inq. Amb. familiar, 130 000
Tel. 37-2771 - Cop.
QUARTO c telefone, aluga-se
para rapaz ou moça que traba
lhe fora. Ver e tratar na Rua
Prof. Gastão Baiana,, 58-703 -
continuação da Rua Dialma Ul
rich.
QUARTO — Aluga-se mobiliado,
coijl direito., a uma çu duas mô'
cps que trabalhem fora — Tratar
37-9358.
QUARTO, frente a um ou dois
cavalheiros de fino treto. Pede-
_e ref. Rua Barata Ribeiro, 264,
ap; 101 — Ver hoje e amanhã,

QUARTO - Alugo, a 2 senhores
sírios ap. sossegado, 130 cada,
Rua Hilário Gouvoia, 36-6920. .
QUARTO — Independente em op.
da uma senhora, alugo a um se-
nhor distinto — Rua Belfort Ró-
xo. 146, ap. 401.

QUARTO — Sala — Rua Siqueira
Campos 85 op. 1007 - 250 mais
taxas. Ver no local, de 9 às 12
— 15 às 17. Tratar Rua México
119 - Sala 308. Pela manhã

QUARTO ind. com ou sl móveis.
Alugo p| 1 ou 2 mocas quo tra-
trabalhem de dia, direito ao tele-
fone Sta. Clara n. 115 ap. 312,

QUARTO — Para rapaz que tra-
balhe fora aiuga-se um, pequeno,
mobllindo, independente na Lnd.
Tabniara, 20 ap. 804. Iralar após
14 horas.
QUARTO gr., frente, mob. com
r. cama, junto praia a móça dis
tinta trabalhe -fora. 36-7672
RUA DOMINGOS FERREIRA, 236,
ap. 1007 — Sala, quarto, jardim
inverno, banh., coz. Chaves c/
porteiro. Administradora Nacional
- Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2.o flav, -' Tel.: 42-1314

RUA LEOPOLDO MIGUEZ. 133
—' Aluga-ae ap. qts., sl. topara
da, banh. cl box, depend. só re
sidência.
SENHOR só divide ap. 709. Av.
Copacabana, 420, tel. 26-2321
TEMPORADA - Rua Constante
Ramos n. 53, sp. mobil., saleta
qto., coz., banh., roupa de ca-
ma, utens., geladeira) Tratar R.
Franc*.co Sá n. 35, np. 1 008.

CASAS E APARTAMENTOS - Alu-
gue c| més adiantado p! fiador,
proprietário irrecusável — Ay.
Rio Branco, 185, s! 1019 - Tel.
32-2503.
FIADOR??? Não dependa de fa-
voros, doU o melhor fiador com
Iodas documentos. Av. Rio Bran-
co, 185, ./ 1.11. 32-2503.
GARAGEM - Vaga - Propriet».
río aluga na R. Vise. de Pirajá
35 C01 — Falar com Hol.na ou
Sovcrino.

IPANEMA — Procuro-se senhor
de boa reputação para associar-
se na locação da ótimo ap. —
Tratar tol. 27-9673, sábado a do-
mlngo das 9 às 11 horas.
IPANEMA — Aluga-se na Rua
Nascimento Silva, 130, o ap. 302,
de saleta, sala, 3 quartos, banhei-
ro, varanda e dependências de
empregada, cozinha e área —
Aluguel NCrS 500,00 o taxas —
Tratar no ap. 101 — Telefone
47-3864.
IPANEMA — Aluga-se olimo ap.
607 - Gomes Carneiro 130 -
de quarto, sala separados cozinha
e banheiro, la. locação, sinteco
e azulejada até o totó, parte ser-

.ro. Aluguel: 300,00. Tralar tel.
57"-9133 - Visitas de 12 às 15
horas. Chaves com Sr, Agostinho
ou encarregado. __
ÍPANEMA - LEBLON - Precisa-
se ap. c] 3 qls., 2 banhs. 50c.
arm. omb., garagom a demais
deps. - Tel. 38-6504,' de 9 âs
12 horas.
IPANEMA — Alugam-se dois
apartamentos c| dois e três
quartos, saia, varanda, dep. de
empregada. Chaves na portaria
Rua Prudento de Morais, 1 668
— Tratar c| Hiram Lomoi — Rua
Vise. de Pirajá n. 411, s|lo|a .
202.
IPANEMA - Prudente do Mo-
rais n. 762 — 102 — Aluga-se 1
quarto mobiliado p] moça a se-
nhora que trabalhe fora.
IPANEMA — Alugo ap. mobilia
do, com sala, dois quartos, —

partir do mès de abril. Tratar
27-3398, hoje, porte da tarde
— Rua P, Morais n. 1 44. —
202.

ALUGA-SE — Usina da Tijuca —
2 ap.. com qt. .1. sep. c. b. —
155 000 e 159 000 a casal sem
fil. Rua Conde-uba 43 —Telefone:
38-8966.
ALUGA-SE bom quarto a pessoas
de respeito que trabalhem forn,
R. Maria Amália, 272.
AIUGA-SE snla, qt., coz., banh.
e tanque ind. R. Alzira Brandão,
118, casa 9. 150 mil, saltar C.
Bonfim, 90 o| começa.

LEBLON — Aluga-se na R. José
Linhares n. 117 — ap. 2ül_. íte.
c| qto., sala, saleta, área com
tanque, banh-, coz. e garagem
-. Otimo edifício, boa localiza-
çãb — Todo pintado com sinto-
co — Ver com o porteiro. Tra-
tar tel. 43-7912 o 25-1268. -
ADM. ORION.

ALUGAM-SE quartos para casal
ou moças que trabalhem fora,
nn Rua Barto de Itapagipe, 302,
c/ ó — Vila Norma — Tijuca.

MUDANÇA? GATO PRE-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
-Tel. 45-8128.
QUARTO — Aluga-se em Ipane-
ma, de frente p] o mar. Preço
duas moças Cr$ 20O. um senhor
Crí 150. Tratar tcl. 47-2445.

QUARTO — Para 2 pessoas da
fino trato com ou s. refeições
- Venâncio Flores n. 341 — Le-
blon.
TEMPORADA - Alugo mobiliado,
gel. etc, sala 2 qts. e dep., lin-
da vista. Indevassável. Praça A.
Quental. Tel. 36-4465.

ALUGA-SE ap. na Rua Conde de
Bonlim, 1178 ap. 204 - Quarto
e snla e cozinha, área. Chav.s
cl porteiro.
ALUGAM-SE 3 ótimos op-,.,-
Ia, quarto, coz., banh., na Rua
Aires Gomes, 91 — Usina — "li-

juca. 
' Tratar com Sr. Américo

ALUGA-SE quarto oara n&ça
quo trabalhe fora. R. renri
Ford, 27, ap. 111 — Tijuca.
ALUGA-SE ap. 3 qua>ío_, sala,
coz. etc. Rua Dr. Aníbal Moroi-
•a, 115-A, bl. 5, sn. 302 - Ti-
iuca — Chaves no bl. 6, ap, 401
Telefone: 5R-4ei2.

TIJUCA — Aluga-se otimo ap.
n. 405, sito na Rua Cnrlos Vas-
concelcs, 60, c/ sala, 2 quartos,
banheiro social, cozinha, l.a to-
catão. Aluouel CrS 280 000 mais
taxas. Tralar Palmares Adminis-
tradora de Imóveis ltda. Av.
Gracn Aranha, 226. Tels. 22-6048
- 52-5239 - 32-6556.
TIJUCA — Àluga-se caia na Rua
Henrique Fleiuss, 232, com duas
salas, três quarlos, dois banhei-
ros, toileite, garagem e depen-
dências de empregado. Telefone:
34-0645.
IIJUCA — Aluga-se ap. de luxo,
com aala, 3 quartes com armários
embutidos, cozinha, bonheiro,
área, dependências de empregada

garagem. Barão Mesquita, 72
5 ap. 201. Tel. 34-5182 -

D. Myrtes.--
TIJUCA — Ãluga-se ap. R. Ca-
marágibej 5, junto _ P. Sans Pe-

sala, 2 quartos, área depond.
Ver c| zelador. Tratar 25-2076.
TUÜCA - Alugo os aps. 3Ò6 e
307 de 2 qls., salão, coz., bonh.
quarto emp., garagem ò Rua
Aguiar, 55. Ch. c| Zelador —
43-7991 e 43-9342. NCrS 300.

ALUGA-SE ap. de 2 quarlos, 1
sala, banh. etc., depend., gara-
gem. Comprando os móveis 1
milhão e meio, motivo de via-
gem — Rua Silva Teles n. 6 -
ap. 304 — prox. a Praça Saen.2
Peno.

TIJUCA — Aluga-se apartamento
dois quartos, sala e dependeu-
cias completas, _ Rua Dr. Satã-
mini, 91, ap. 408. Ver no local
com o porteiro c tratar i_ Rua
Araújo Porto Alegre, 70, sala
118. Base NCrS 3 20,00 e mais
taxas.

GÁVEA - J. BOTÂNICO,
ALUGA-SE casa por NCrS 
500,00 na Rua Faro n. 37, com
3 qts., 2 sls. Tratar com João
- Tsl. 26-9959 - VER NO LO-
CAL.

ALUGA-SE o apartamento 105,
com três quartos, sala, cozinha,
banheiro social e dependências
para empregada e vaga na gara-
gem, na Rua Clóvis Beviláqua n,
86, a vinte passos da Rua Conde
de Bonfim, próximo à Praça Saenz
Pena. Trota-se no local com o ze-
Indor Antônio. ,

TIJUCA — Alg. qt. ci móvel para
móça trabalhe fora. Tel
38-5333.
TIJUCA — Aluga-se na Rua S.
Miguel, 318 op. 101 c| 2 quar-
los por 180 000 e as taxas.

ALUGA-SE ap. de sala, 2 quar-
tos e demais dependências. Ver
e tratar na Av. Bortolomeu AM-
Ire, 637 ap. 201. Telefone ..
27-8594, por NCr$ 350,00, in-
clusive taxas,
ÃL-GÃM-SE 2 quartos com ba-
nheiros, entradas independentes,
na Rua Jardim B-ISnico, 632, ca-
sa 1.

ALUGA-SE ap. 707. R. S. Fran-
cisco Xavier, 352, c| 2 ils. 2 qts.
coz., banh., dep. «mp. írea serv.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor/ 32,
2.o, d. 12-17 h. Tel. 52-5007.
BONS FIADORES - Ofaroço ,«.
ri alugueis em toda a Guanaba*
ra, R. Alcindo Guanabara, 24, s/
702 - Cinelândia. T.l. 42.2667.

ALUGA-SE amplo apto. com siri-
teco Cr$ 380 mil — Rua Marquês
de S. Vicente, 115, ap. 202 -
Gávea, 27-4085.

CATUMBI — Aluga-se umo casa
Rua Eng. Miguel Austregésilo n.
104. Esta rua dá entrada pela
Rua Miguel Paiva, 388. Aluguel
CrS 300 000, podendo subalugar.

ALUGO barato, qto. ind. mobi-
liado, £rojado, outro maior ps-
ra 1 ou 2 pes. Rua Araucária,
121, ap. 103. Tél. 45-9509.

CATUMBI - Rua Eliseu Visconti,
120 c|XV — Aluga-se apartamen-
tos de 2 q. sala e demais depen-
dências. Chaves no local com Sr.
Vitalino. Tratar ra rua México,
164, salas óó|67.

GAVEA — Alugo op., 2 quartos,
sala, 1 varanda grande e demai»
dependências. Marquês de S. VT-
cente, 4311204 - Tel. 26-1097.
JAR0IM BOTÂNICO - Aluguel
ap. gde., 3 qts., 2 sls., var.
a deps. Rua Cdc. Afonso Celso
n. 137 — ap. 301.

CATUMBI — Alugo op. novo de
frente, quarto, sala, cozinha, ba-
nheiro, grande área, tanque, pa-
ra dois rapazes — Preço NCrJ .
150,00-- Rua Dr. lagden, 20.

LEBLON — Aluga ap. conj. qto.
sia, cor. banh. dep. empg. Av,
Conde Albuquerque, 375, s/ 404.
Chave porleiro 300,00. 23-3146.
LEBLON — Aluno living., 3 qts.,
armários — NCr$ 550. Ver e
tratar Atauifo de Paiva, 470/503.

S. CONR. - B. TIJUCA

CATUMBI - Rua Padre Migueli.
no n. 69 — Alugam-se 2 aps.
com 2 quartos e dependências
— Ledo Santa Teresa — Fora
do pe rigo. Tratar no local

BARRA DA TIJUCA - Alugamos
ap. 304, com mobilia de qto.,
conjugado, na Av. Sernambetiba,
780. Chaves com o porteiro e
tratar na Imobiliária Sagres Ltda.
Largo da Carioca, 5, salas 401-2.
Tel. 42-0072.

DE FRENTE a R. Maia Lacerda,
361204, cj 2 qts., sala, coz., ba-
nheiro e área. Aluguel NCr$ ..
250,00. Chaves ap. 202 - Tel.
27-8260.

ZONA NORTE

PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO

SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se um
quarto na Rua General Argolo,
20, casa 10. 

ALUGA-SE — Apartamento com
1 quarto . e 1 sala separados, em
edifício nôvo com elevador,
contraio com fiador. Ver e tra-
tar ria Rua General Argolo, 72.
AIUGA-SE casa com dois quar-
tos,, iftlo e grande quintal. Con-
Irato c| fiador. Ver na Rua Mi-
ncira, 31 e tratar cl o Sr. Sil-
va na Rua Senador Bernardo
Monteiro, 44, em São Cristóvão.

TIJUCA - R. COMPRIDO

ALUGO quorto o_ um rapaz ou
senhor com referências NCrS ..
50,00. Rua Joaquim Palhares n.°
693 — Praça da Bandeira.

ÃTÜGA-SF. urr.; uso tipo kitch-
netíe e com um quarto Indepen-
ciente, lugar muito agradável na
Rua Ana Néri n. 169 — S. CrÍ3-
tovão.
ALUGA-SE em ap. quarto para
um cu dois senhores ou casal
que trabalhe fora, Rua General
Argolo n. 213 - ap. 208, 2.°
andar — SSo Cristóvão.

AIUGA-SE ótimo quarto mobília-
do paro dois rapazes — Rua Fi-
gueira de Melo, 275, c/ 1 — Sõo
Cristóvão.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
em ap. de casal s| filhos a 1
ou 2 pessoas, serv» psra costu-
reira que queira trabalhar em
casa — Rua Prof. Olímpio de
Melo n. 1 249 - ap. 101.

TEMPORADA - Alugo ap. Posto
6, cl qt. c sl. sep., mob. 380,00
e Dias da Rocha, 2 qls., sl.,
den. etc. 650,00 - Trotar Tei.
37.366 _e 37_7382._
TEMPORADA, Copacabana, perto
praia, qto e sala sepr., com sn-
lista e dependências, 1 ap. NCr$
320,00, outro NCrS 450,00. Tel.
57.6102.

ALUGA-SE ap. sala, 2 qts., dep.
de empreg.. Rua Barão de Igua*
temi, 442 — Praça da Bandeira.
Chaves cl D. Luzia no ap. 404.
ALUGA-SE qunrto em casa de
familia com direitos, a senhora
que trabalhe tora. 28-0155 — S.
Cristóvão.

TEMPORADA - COPACABANA.
— Em aps. mobiliados junto à
praia. Preços a partir de CrS .
6 500 diária. Ver e tratar dire*
lamente no local, Rua Gustavo
Sampaio n. 854 — Tel.i ......
37:4799.

ALUGA-SE 1 quarto na R. Fi-
gueira, 17 — Tralar no BANCO
AUXILIAR DA PRODUÇÃO S/A.

Trav. Ouvidor, 12 — Tel, ....
52-2220.

TEMPORADA - longa ou curta
— aluga-se o ap. I 001 da Pra-
ça Serzedelo Correia n.- 15 —
Chaves c[ o porteiro. Melhores
informações lel. 56-1739. ¦•

TEMPORADA - COPACABANA -
POSTO QUATRO E MEIO, mobi-
liado, quarto, sala, banheiro e
cozinha - Tel. 45-7394 -

ALUGA-SE quarto c/ cozinha a
móça ou casal sem filho em casa
de boa família — Rua São Luís
Gonzaga, Ó58, c /12 — Tolefone
34-9540_ — São Cristóvão."ALUGA-S~É 

1 apr*a V100 m da
Quinta do Boa Vista, 2 qtos.,
sala e dep. emp. R. Chaves Fa
ria, 390-204. Inf. ,c| porleiro.

VAGA — Copacabana. Aluga-se
8 moça que trabalhe fora Cj dl-
reito a lav., coz. 35 000 — Rua
Domlngcs. Ferreira, 125, ap. 305.
VAGAS a pessoas trab. fora, po-
dom bvar e cozinhar. Av. N. S.
Cr-pncabana, 542, ap. 1 008, até
18 horas.

IPANEMA - LEBLON
ALUGO na Rua Gomes Carneiro,
124/301 — Sala, j. de inverno,
2. ¦ qts. com armários, depen-
dôhcias. Ver local.
ALUGA-SE um quarto tm casa
de família de respeito, na Rua
Nascimento Silva n. 120 — ap.
104.
ALUGÃ-SE quarto mobiliado em
ponto bom, Barão da Torre n.
199, ip. 304 - fundos — Ipa-
nema.
ALUGA-SE apartamento conjuga-
do — Ipanema, a pessoa só por
lemporada, mobiliado, com tele-
fone. — Tratar com Roberto —
Tel.: 52-9833, das 10 às 12 h
e. das 17 às 18 horas.
ALUGA-SE ap. dè fronte, ddts
qts., sala e dependências — Ver
r. tratar das 9 às 17 horas
Av. Atsulfo de Paiva n. .
1 .223 - ao. 201 - leblon.
ÃlílGO, Carlos Góis. 4021102,
nôvo, luxo, frente, 2 qts. c| ou
fl móveis. Ver c| port. 27-7419,
APARTAMENTO - ja. locoção",
qt., sl. separados, banheiro, cor
arca com tanque. Gomes Car-
r-.iro 130 ap. 308. Fiador. Tra-
tar 52-9367. 300. ....
ALUGA-SE em la. locação o ap.
301 da Av. Vieira 

"Souto, 
186,

alto luxo, c| telefone, grande li-
ving, sala jantar, jard. inv., 4
qts., sendo um c| saleta e banh.

Êriv., 
2 banh. sociais em cõr e

ox e| porto, galeria cj arm. em-
b_r.»y grande copa-cozinha, ade-
ga, telef. interno, 2 qts. pl em-
pro.., garagem c| box p|2 car-
ros. Inf. 36-6182 e 22-9711.
APARTAMENTO - Alugo, R: Dias
Ferreira 297, s| 10| .- Leblon,
fl ql. sl. coniugado, cozinha o
banheiro. Ver no local t\ D. leda.
Tratar segunda-feira 'após' 

11 hò-
ra;. 22-9023.
APARTAMENTO - Ãlusio.. R:---Nas-
cimrnto Silva, 110, ap. 109, cj
2 qts., s!., cozinha, banheiro, dep!
ccmp'et;s de empregada. Chaves
e: carteiro. Tratar segunda-feira
após 11 hora:. 22-90_3._
ALUGO — Lebícn, sala, quarlo
c.njup.-.do, frente amplo novo —
Rua Timóteo da Costa, 541J403
—\ Chaves porteiro. Tratar Traves-
sa Ouvidor, 17-A — Creci 1842.
ALUGA-SE ap. 

~102. 
R. Visccnd.

tio Pirajá, 12, c| 3 qtos., sendo
2- qlos. c| arm. emb. sala, banh.
dep. emp. coz. p| a óleo, gara-
gem. Tratar APSA. Tv. Ouvidor
32, 2.o, do 12-17 h. T. 52-5007.
Aluguol CrJ 600 000.

ALUGA-SE quarto, salela e ba-
nheiro pnra 1 ou 2 rapazes —
Rua Conde de Leopoldina
740, cnsn" 6 — São Cristóvão,

ALUGA-SE na Rua Conde Leopol
dina, 771, um prédio com dois
apartamentos. Aluguel: Cr$ ....
700 000.00. Ver no local sábado
e domingo até às 1É8 horas.
ALUGA-SE ótimo ap. c| 2 qlos.
saia e demais dependências, cj
área de serviço cj saída inde-
pendente. Tratar na Rua Ana
Néri, 148.

BENFICA — Alugo um quarto de
frente a dois rapazes — Rua Leo-
poldo Bulhões, 317.
CASA - TIPO APARTAMENTO -
Aluga:se com 1 sala — 2 quar
tos, banheiro etc, na Rua Pin
to Peixoto n. 21 — SSo Januá
rio, CrS 230,00 e taxas.

ESTÁCIO -. HAD. LOBO - Por
motivo de mudança, .ranspassa-se
locação do prédio tárreo, grande
sito à Rua Quintino do Vale, 51.
Serve para comércio e moradia.
Ver no local com o inquilino que
dá todos os informes — Sábado
e domingo à tarde ou telefone
52-0394 - Rogério.  .

VAGA — Aluga-se para rapaz
em casa de família — Var o
tratar sábado e domingo na R
Bonfim n. 186, c| S — S. Cris*
tóvão.

ALUGO 1 sala de frente, casal
sem filho, 1 mês dopósito. Ba-
rão Itapagipe 90. Marlene. Alu-
guel 150 000.
ÃLÜGA-SE .ap.* coni. de fundos,
com luz e gás, com área com
lanou*. — Ver chaves por favor
ito ep. 301 da Rua Cândido de
OÜvcira, 52. Tratar Rua Haddock
Lobo, 33-D — Américo.
ALUGA-SE apartamento c/ quar-
to e sala conjugados em edificio
do luxo, dc frente para o rua,
Contrato c/ fiador. Ver e tratar
na Rua Conde de Bonfim, 59.
ALUGO gde. sobrado composto
de 9 peças, gde. ec?. t gde. ba>
nheiro. fartura de .igua c| fia-
dor p| moradia, inrJV.tria ou co-
mércio. Aristides Lobo, 128. Tel.
32-0111 - Sr. Antônio.

APALACETADA residência família
de respeito oferece quarto a pes-
soas distintas. Ambiente seleto,
mesa de l.a ordem. Rua Araújo
Pena, 58 - 28-5533-
ALUGA-SE casa de 2 qts., 2 sa
Ias, coz., banh. completo. Rua
Pinto Guedes, 67, c/ 7 diàriamen-
te dns 8 às 11 horas.
ALUGA-SE ou vende-se cate laie,
varanda, 3 qts., sl., coz., fogão
gás, bonh. comp., área — NCrS
260,00. R. Cândido Oliveira, 93
cl 7 - R. Comprido. Tel. 48-8241.
ALUGA-SE um quarto para ea
sal de respeito ou 2 (duat) mo
ças — Rua do Bispo n. 50 —
ap. 303 — Rio Comprido.
ALUGA-SE otimo ap. nn Rua
Barão de Mesquita n. 174, ap.
705 — cj sala, 2 quartos, banh.
coz. e dep, de empregada. Ver
no local e tratar c| M. Roque
- Tel. 22-4685.

AtUGA-SE ap. de frente com 2
qts., sala, banh,, copa, coz. dep,
emp., ores de serv. por CrS ..
290 000. Av. Heitor Beltrão, 85
ap. 101. Tijuca.
ALUGAM-SE quartos a casal i,
filhos, 2 meses em depósito —
Rua Araú|o Pena n. 16 Ti
juca.
ALUGA-SE — sala, cozinha • ba-
nheiro — Ver na Rua Miguel de
Paiva n. 146 — Catumbi.
ALUGA-SÊ uma casa na Rua S.
Miguel n. 318 — c| 56 - Trov.
Vulcano — Tijuca.
ALUGA-SE um ap. conj. na Pra
ça Saenz Pena, com moveis ou
sem. Tratar R, General Espírito
Santo Cardoso n. 181 — Tijuca.
ALUGA-SE otimo quarto em ca
sa de pequena família o senhor
de tratamento. Rua Maria Ama
lia n. 148.
ALÜGA-SE quarlo independente a
senhora só qut trabalhe fora. R.
Japeri, 82, ap. 101 (Rio Com-
prido).

PRAÇA DA BANDEIRA - Ah-go-
se quarto Independente a senhor
ou rapaz distintos. Rua Sena-
dor Furtado, 68-B — 2a. loja —
C| Sr. Ângelo. ¦
QUARTO COM MOVEIS - A ro-
paz, na Rua São Luís Gonzago
n. 1 095 - cl ó.
RUA VISCONDE DE ITAMARATI,
77 ap. 10-Í — Sala, 2 quartos,
bonheiro, coz., dep. emp., área
c| tanque. Chaves c| porteiro.'' —
Administradora Nacional — Av.
Pres. Antônio Carlos, 615, 2.°
pav.JTel. 42-1314.
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se 1
apartamento com 3 quartos e
ciuarto de empregada. Rua Dr.
Garnier, 05, ap. 201.
SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se 1
quarto com direilo a lavar e co-
zinhar, com deposito. Rua São
Luiz Gonzaga, 1807.
S. CRISTÓVÃO - Alugo casa, 4
qls., 2 sl., dep., coz., quintal,
precisa ' de obras. Ver Rua São
Januário, 614 - Tel. 52-9052 -
Creci 835.
SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se ap.
101 da Rua Coronel Brandão, 28
ap. tipo casa c| 3 qts., 1 sala,
depends. .de empreg., banheiro
completo, varanda, terraço «m
cerâmica. Chavei no ap. S-102
do 10 ii 16 horas. Tratar tel.:
_2-2838.. .
SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se op.
1 quartos, sala. R. São Cristóvão,
1 118, ap. 609, esquina Figuei-
ra de Melo. Chaves com portei-
ro Francisco.
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se o
apartamento 403 da Rua Ana
Néri n. 39 — Largo do Pedre-
ouího, com sala, 2 quartos e
demais dependências. Chaves no
n. .'A — Tratar pelo tolefone .
37-5751 — Sr. João.
SÃO CRISTÓVÃO - Alugo gran-
de terreno murado. Rua Ferreira
Araúio, 14, servindo pl depósito
ou guarda carros. Tel. 52-9052
- CRECI 835.

ALUGA-SE um quarto para ca
sal sem, filhos — 2 meses em
depósito — Rua. Alfredo Pinto

17 — Tijuca.
ALUGA-SE quarto, sala e cozi-
nha — Rua Gonçalves n.o 263 —
Catumbl.
AIUGA-SE na Rua dos Artistoa,
102 o ap. 401, com 2 quartoa,
2 salas e dependências.
ALUGA-SE quarto confortável
em casa de família na R. Had'
dock lobo n. 203? - ap. 305

TIJUCA — Aluca-se ap. p| fami-
lia d* tratamento fino, 3 quar-
tos, salão atapetado, living «nvi-
draçado, cortinas palhinha, ar-
mários embutidos, banheiro rie
luxo _m côr, dap. empregada e
garagam. Tratar na Rua Professor
lafaiete Cortes, 89 an. 201. Ho-
jt dac 12 às 17 horas.
TIJUCA — Ap., aluga-se, 3 am.
pios quarto:, 2 salas, banheiro
social, cozinha, dep, empregada
e garagem. Ver e tratnr, Rua Rad.
moker, 47, ap, 102, no parte da
manhã.

TIJUCA - Rua S. Francisco Xa-
vier n. 352, ap. 503, aluga-se
3 qls., 2 sls., dep. e garagem
— Ver com porteiro e tratar na
COPEL - Av. Franklin Roosevell

23, t. 607 - Tel. 32-6454.

EM ap. de casal so aluga-se qto.
de fr. a 1 Sr. ou Sr.a que t. fo-
ra. Pedem-se refs. Tcl. 38-8841.
FIADOR??? Ind. _ tí apanhar
os documentos • apresentar —
Proprietário irrecusável. Av. Rio
Branco, 185, %/ 1819. Telefone
32-2503.
OTIMO sobrado. Rio Comprido.
Aluga-se na Rua Aristides Lobo,
126. Ver das 8 às 20 horas. Te-
lefone 30-2860 P. F. Joaquim.

PRAÇA SAENZ PENA - Aluna-
se otim. cenj. Ver focai. Rua
Conde de Bonfim, 377, gr. 803,
chav. c/ port. Tratar 2.a--_Írn
am diant.. 43-7046, d. 14 Is 18
horas.
PRAÇA SAENZ PENA - No Ed.
dl Sloper aluga-se ap. sala, vei<
llbulo,' quarto, banh. e coz. Vor
Rua Dr. Pereira dos Santos, 35/
701, Choves e/ porteiro. Trotar
2a.-F.ira om diant» 437046, 14
às 16 horas.

PRAÇA SAENZ PENA - Aluga-
sa na Rua Pareto n. 36, tpt
1 001 por 200,00 — Tratar no
local dss 10 ès 12 horns.

PRAÇA SANEZ PENA - Aluga-
se ap. de quarto, saio,' cos.,
banh., .roa. NCrS 250,00 men-
sais. Ver no local. Barão de Mes-
quita, 174, ap. 507, chaves 701
PRAÇA SAENZ PENA - Aluga-
mos de frente sintecado, ap. ;
601, Rua Conde de Bonfim n.
214, c| sl., quarto separado, bo-
nheiro, coz., área de serviço e
dep. de empreg. Ver no local
pela manhã — Tratar na DAVIGA
S. A. - Tel. 31-3746
QUARTO - Tiiuca, Conde do
Bonfim, mobiliados, p/ 1— 2— _
rapazes, ótimas condições, Tel
46-4721 ou 36-7425._
QUARTO do frente, independen
te, cj.s moveis, lavar e cozinhar.
Rua Aguiar, 21, ap. 202. Largo
da Seg.-Feira. Tijuca.
QUARTO — Alugo com moveis e
sem moveis, em frente portão
20 do estádio Maracanã. Eurico
Rabello 87, ap. 2.
QUARTO GRANDE - Alugo a ca-
sal 1/ filhos, ambiente familiar,
pode lavar o cozinhar. Deposito
2 meses. R. Condo Bonfim, 845

Muda.
RUA SÃO VICENTE, 45, ap. 202
frente, sala, 3 quartos, banheiro,
coz., dep. emp. _re_ ct tanque.
Chaves no ap. ?C2. Administra-
dora Nacional. Av. Pres. Anto
nio Carlos, 615, 2.° pav. Tele
fone 42-1314.
RUA SAO FRANCISCO XAVIER,
388, ap. 101. Aluga-so c| 2 sa-
Ias, 3 quartos, varanda, banheiro
coz., dep. emp. erea cj tanque.
Chaves no ap. 202. Administra-
dora Nacional. A.. Pres. Anto-
nio Carlos, 615, 2/' pav. Telefo-
ne 42-1314.
RIO COMPRIDO - Aluga-se apt.
203 da Rua Aureliano Portugal li"
34 — c/ 3 qts., ii Ia o depen.
dências — Ver hoje das 9/15 ho
ras, tratando m* local.
RIO COMPRIDO - Aluga-se ap.
506 — Rua Paulo de Frontin n.°
451, c| 2 qts., sala, depend. de
empregada. Inf. c| porteiro.
SAENZ PENA - Ap. nôvo, fren-
te, ult. andar, t sela, 2 quartos
e dependências de empregada c.
vaga na garagem. NCrS 300,00 e
taxas. R. Moior Ávila, 455-607
— Exijo bom fiador.
TIJUCA — Aluga-se ap. sala, 2
quartos de frente, banh. cor.
arm. emb. dependências comp,
Ver Ruo Conde Bonfim, 1136,
ap. 302. Chaves c/ porteiro. Alu-
guel CrS 200 000 mais laxas. -
Tratar Palmares Administradora

ALUGMVSE quarlos « vacj.s 
~_ 

& 
lm,°,?i,T!|,d'-,^n«r*S 

Mmocas ou rapazes, que trabalhem nhí-, ?«; Tels- 22-&m- 52-5239
fora. Rua Cândido de Oliveira, 

"_J 
.?____

38, Rio Comprido. Pode-se ver TIJUCA — Alugn-se a casa 1 t
diariamente. (vende-se a 2 — Ver no Iccal na

GRAJAU - Aluga-se o «p. 2031 |AfAREPAGUA
da Ruo Alexandre Colalo, 14S,'•"*"-«"' 

' "^W"»

com snla, 2 quarlos, cozinha,
banheiro social, dependendo! de
empregada e aren com tanque,
Chaves no locnl. Trator na Trav.
do Pajo, 23, gr. 1112 (atrás da
Igreja Sâo José).
GRAJAU — Aluga-se ap. peq
conjugado •— Baso de 170 NCrS
— Rua Barão do Bom Retiro n
1 588 - op. 206.
GRAJAU — Rua Marechal Jolio,
55j 101, ap. de 2 quarlos, sala,
banheiro completo e cozinha Cem
fogão de buião. Ini. Tcl. 38-7283
c 42-2494. Aluguel, tudo inclui-
do, 200 mar, 2 meses depó.ito.
CRÃJAÚ — Rua Vilcondc de Sta,
Isabel, 559, ap. 104 - Sala,
quarlo, banh., ccz., varanda. Cha-
voí c/ zelador. Adminislradora
Nacional, Av. Pres. Antônio Car-
los, 615, 2.» pav. Tcl.: 42-1314.
C-F!Ã.«,ú — Aluno, coborturoC-02,
Rua Visconde S. Isabel, 484 -
l.a locação — 2 qts., snla, dep.
empregada, 270 mil mnis taxos.
Chaves na portaria com Antônio.
Tratar Org. Romano — Pres. Var
gac,_290,_j|_712._
GRAJAVí — Run Caruaru, alugo,
com telefone, 3 qts., saln etc. —
Tratar tel. 49-4202.
GRÀJAÜ — Aluga-se ófimo op.,
2 qls,, 2 salas, dep. compl., pinl,
nova, sinteco. Trav, Caruaru n.()
31 ap. 301. - 38-5492 - Cr$
250 000 mais tx. 8 às 16 horas

Hoie.

ALUGA-SE uma casn com snln,
quarto, banheiro e cozinha. Rua
Ob__oi,_3_l2_- Campinho.
AMJGA-SB cata modesta cou'
quarlo, _r.lii, cozinha o banheiro
- Cr$ 70 OCX), Hua André Ro-
cha ri. 2 354 - Iel. 52-11/1.
—^Jacarepaguá.

ALÜGA-SE uma CQto de viln nn
Rua Cândido lieníclo n. 65ó, cj
4 — Ver e Ir a tnr domingo dnr.
7 às 2 horas dia fnrde.

ALUGA-SE ap. 201, tipo cisa, dois
¦rios, sola, copa-cozinha, na R.

Monsenhor Gerônimo. 353.
ALUGA-SE uma casa do quorlo,
snla n corinha com g«Sfl da Light
no Run Ernesto Muno., 2íl, pró-
ximo no Largo dn Abolição.

ALUGA-SE cisa corn 2 quarto.,
Io, coz., banh., íreo, lardlrt),

Rua Jo-.é dc-. Reis n. 1 475 -
Eru.mho d-> Ünnlro^

do

GRAJAU — Aluga-se o aparta-
mento 202 do Rua Assarc, n.o 88,
com sala, 3 grandes quarlos, va-
randa, dependência completa do
empregada. Chaves nn mesma
rua no n.° 88-A (quitanda). Tra-
tar pelo telefono 43-9575. Esta
rua começo nn Rua Barão dc Bom
Retiro n.° 1 389.
GRAJAU — Aluga-so casa, c/
dois quartos, sala e dependências

Praça Nobel n.° 10, fundos.
Trntar no local.

TIJUCA - Alugo ap. 2 qts., sala,
dep. emp. garagem. Perto Cole-
gio Militar. Rua Oto de Alencar,
26, ap. 416. Chav. port. Trat.
3.-5855 - Daniel.

TIJUCA - Saenz Pena - Aluga
se ap. qto. e sala separados. —
Ver R. Baltazar Lisboa, 47, ap.
402, esquina Pereira Nunes, BS.
Tratar Riòpolis. Av. Rio Branco

277, 8.o endar.
FIJUCA — Aluga-se um quarto
bom, a casnl distinto. Rua Maria
Amélia n. 630.
TIJUCA - Rua Dr. Satamini n.
286 - ap. 217-B - Aluga-se sl.
e qto. separados, banh., coz,,
arca c| tanque, depósito — Vor
no local, Sr. Afonso. Det.
25-0646.
TIJUCA — Alugo otimo quarto
par., duas ou três moças que
trabalhem fora, com ou sem
mobília — Rua Prof. Gabizo -
quase esquina de Mariz e Bar
ros — Informações lel. 29-4049

Dona Creusa.
TIJUCA - Aluga-se apartamento
de 2 quartos, saia e dependi
cias para empregada, 320 000 e
mai. as taxas na Rua Uruguai
n. 530, ap. 403 - Fiador co-
merciante — Chaves com o Sr.
Narciso (zelador) — Tralar n<
Travessa do Ouvidor n. 2, com
o Sr. ISAAC.

TIJUCA — Aluga-se quano em
casa de pequena família a pc_-
soa que do referencias, na R.
Tomás Coelho n. 10Ó.
TIJUCA - Alugo o ap. 102 da
Rua Zamenhof n. 15, 2 qts., sl.
coz., bnnh., dep. de emp. —
Chaves 303 das 12 às 17 horos

T. CIVIA - 52-8166.
TIJUCA - Aluga-se ap. 201 Rua
Eng. Ernani Cotrim, ÍO com sala,
2 qts., dependência emp., vaga
para carro. Trator tel.l 31-3096.
TIJUCA — Alugo ap. 3 qts., dep.
emp. etc. Rua Medeiros Passa-
ro, 49 op. 302. Ch. 47. Al. 250
mais 20 ene. Tr. Graça Aranha,
174, 7.Q ondar.
USINA - Alugo ap. 2 qts., —
arm. emb., dep. criada, sala e
banh., prédio novo, jardins -
Alug. 300 OOO mais taxas. Cha
ves porteiro na Ruo C. Bonfim
n. 1 328.

ANDARAf - GRAJAU -
VILA ISABEL
ALUGA-SE um quarto bem mo-
biliado independente para uma
ou duas moças qu» trabalhem
fora - Tel. 58-9581.
AIUGO ap. 303, Rua D. Zulmira,
36, sola, 2 qts. etc. - Inf. tels
52-6571 - 28-8640.
APARTAMENTO VAZIO - Aluno-
se ou vende-se c1 2 qls., sala,
varanda e dependências comple-
tas de empregada, pintado de nô-
vo sinteco à Rua Paula Brito, 671
np. 205-B — Ver com o porteiro
o tratar pelo lel. 34-9460 - Alu-
guel 250 000 com taxas. Vendo
1B000 c! 50% financiado.
ALUGA-SE quarto Índe,*_ndenie
em casa de família portuguesa a
rapaz ou senhor de respeito —
Rua Barão de Co.ngipe n, 724
- V. Isabel.
ALUGA-SE quarto «.le frente na
Rua Sousa Franco n. 191 — NCr$
70,00 — Depósito - Facilta-so.

ALUGA-SE, om copn, parta
ap. dc pessoa só, c] tel. n mu-

(que scr/í únien Inquilina] —
Tels. 36-5053 ou 42-0911 - Al-
fredo. 
ÂLÚGA-SE — Jacarepaguá^ cosa,
3 quartoa, cozinha, banheiro —
Run Dom Juvâncla de Brito n.*J

71, casa 103.*
APARTAMENTO - Alu„,i-:c na
Av. GercmÁrio Dantas n. 79? —
201 — 2 qunrtos, sala e depen
dências — NCr$ 190 e taxas -
Tcl. 34-9787._
ALUGA-E por 

'90"o".ri". 
304 da

Run Cândido Benicio, 3/47. —
Tanque. Jacarepaguá. Chaves no

p. 303. Telefonei: 25-9817 e
25-7649.
ALÜGÕ" c.irãT 2 qu,-,rl.s7~sãíã",
cozinha, banheiro, área, varondn
independente, 1E0 mil, contrato,
desconto em folha — Godofredo
Viann, 368, cn.n 42. Tralar cnsn
39, Taquara — Jacarepaguá.
ALUGA-SE I casa, 2 qtos. sala,
coz., bnnh., garagem, 180 000.
Tralar Av. dos Mananciais, 162.
Taquara,
j"ÃCÃREPAGUA - TAQUARA -
Alurja-se casa nn Rua Marechal
José Beviláqua, 40 — 2 quartos,
sala, cozinha e banhoiro — Alu-
guel NCrS 200,00 (cruzeiros no-
vos).

GRAJAU — Aluga-se. o aparta-
mento 301 da Rua Visconde de
Sanla l.abel n. 560, com dois
quarto:, 1 sala, cor.,' banh.,
dependência de empregada e
garagem, com elevador. Aluguel
Cr$ 280 000 - Ver no locol c
tratar nn Avenidn Rio Branco n.
156, n|3 908Í909. Teis
22-5814 e 32-5734 - CRECI n.
480.
MAGNÍFICO prédio, - Aluga-to
ótimo ap. de 3 qlos., st. cozinha
banheiro, dependências. Rua Co-
mendador Martineli, 78, ap. 103
Graiaú. Tol. 38-1946.
MARACANÃ — Aluga-se casa de
vila na Rua São Francisco Xa*
vier n. 581, casa 18, dois quar-
tos, sala e dependências. Ver
com Dona Geratda — Tratar na
Praça 15 de Novembro n. 20
sala 610 — Aluguel de 200 cru-
zeiros novos.
QUARTO c/ pia, tanque, banh.
e ent. ind., alugo c meses
em dep. a casal s/ filhos — R.
Senador Nabuco, 22 — V. Isabel
— Sr. Cabral.
RUA PEREIRA NUNES, 241, op.
201 — Sala, 2 quartos, bnnh.,
coz., dep. 

'emp-, 
CrS 250 000.

Chave: no ap. 102. Administra-
dora Nacional, Av. Pres. Antônio
Carlos, 615, 2." pav. - Telefo-
ne 42-1314.
RUA TEODORO DA SILVA n.
393 - casa 2 - Sala, 2 quartos

cor., banh. — quintal, alu
guel CrS 300 000 - Ver no lo-
cal - Tratar SACI - IMÓVEIS
LTDA. - R. Álvaro Alvim, 27
- gr. 123 - CRECI 292.
VILA ISABEL - Alugamos ap
402, da Rua Padre Francisco La-
na, 96. C| sala, 2 quartos, ba-
nheiro, cozinha e dependências.
Chaves no^ ap. 204, Tratar na
Predil Imóveis Ltda. Rua Mé-
xico, 119 — 16.» andar, grupo
1603-6.
VILA ISABEL - Em edifício aca-
bado de construir, cl pilotis, 4
andares, 2 aps. p\ andar, alugo
excelente apartamento todo de
frenle, 2 salas conj., 3 quartos,
banheiro ^completo, amplas cozi-
nha e área c| tanque, depen-
dôncins completas empregada, va-
ga automóvel, cortinas e pérsia-
nas. Rua Héber de Bôscoli, 101
ap. 101 (fir_.l Rua Visconde
Abaelé). Tratar Palmares. Av.
Grara Aranha, 226 — fl.° on-
dar, tels. 52-5239 e 32-6556.
VILA ISABEL - Aluga-se casa
tipo ap. com 2 quartos, sala, R.
Dona Maria n. 108, ep. 101 —
Transversal com o Pereira Nunes
VILA ISABEL - Aluga-se ap.
com salão, 2 qts,, banh. social
cozinha, ócp. compl. empreg.
Ver com o pintor na Av. 28
de Setembro n. 264, ap. 203
— Tratar c. o Dr. Alberto -
52-8304 - das 17 às 19 horas.
VILA ISABEL - Alugo ap. de
frente, amplo, em pintura. Rua
Emtlls Sampaio n.o 20/402, das
8 às 12 horas.
VILA ISABEL - Quarlo ótimo,
de frente, aluga-se. Rua Jorge
Rudge, 147, c 4. Não precisa
deposito nem fiador.
VILA ISABEL - Aluga-se ap.
n. 202 da R. Barão do São Fco.
n. 337, qto., sia., banh., tan-
que c coz. 170 mais taxas. -
Ver com Ceará das 15 às 18 ho-
ras.

llNS>i-BOCA DO MATO
ALUGA-SE - Casa com 2 qis-,
sala, coz., banh. o uma bon área
Rua Zizi 62 casa 101 — Lins de
Vasconcelos.
ALUGA-SE uma casa com 3 quar-
tos, 2 salas de frente, grande
quintal, toda condução na Rua
Vinte de Março n. 14 — Chaves
no n. 12.

ALUGO casa de sala, quarto, co-
zinha e banheiro, a casal sem
filhos, Rua do Outeiro n. 165
cl 3 — Andarai.
AlUGAM-SE quartos bons, na R.
Barão^ de Mesquita n. 594 —
Grajaú.
ALUGA-SE uma casa R. Rocha
Fragoso, 22, cj 2, de 3 qts., 2 li,
coz. _ mais deps., 300 mil. Trn-
tar Machado, 58-0522, Av. 28 dc
Setembro, 345.
A'DMINfSTRADORAylMÕB.-.-.'K;
alugo. Torres Homem, 270, casa
19, ap. 202, sala e qto. c área,
aluguel 180, mais taxas, inf. tel.
52-0982V_Creci_636.
ALUGA-SÉ ap. com 2 quartes,
sala, cozinha, banheiro e 2 áreas.
Rua Jecamar, 144. Andarai*.

ALUGÃ-SE uma peça com cozinha
e banheiro independente no Lins
pelo tcl, 29-4090.
ALUGAM-SE aps. de 2 quartos,
sola e dependências e sala, qto.
dependências. Rua Cisar Zama
n. 74 - LINS - CHAVES-COM
O ZELADOR.
ALUGA.SE ap. do frente, eo...
sala, 2 quartos, cozinha, banhei-
ro « irea. Rua Mário Piragibe,
57. Tsl.j 29-1001.

ALÜGA-SE um ap. cem quarto,
sala e dep. à R. Caparão, 10, fi-
nal da A. Aquidabã e do ônibus
Lins-Castelo.

APARTAMENTO - Alugo, exce-
lente — R. Duquesa de Bragança,
85, ap. 101, c) 2 qts., sl. e de-
mais dep. Ver c| porteiro — Tr_-
tar 22-9023 — Segunda-feira, após
11 horas.
ALUGA-SE casa 2 quarto., 2 salas,
cozinha e demais dependências.
Rua Sta. Luiza, 193, c/ 5, Mara-
cnnS. Tratar na cata 7 — Fone
28-643 í. .___
ALÚGA-SE casa Rua Jorge Rudge,
53, casa 3. Chave na casa 26,
V. Isabel.

ALUGO apartamento com 2 quar
tos, sala, banheiro, cozinha, gran-,
do írea — Rua Lins Vasconcelos
n. 4S8.

ALUGO ap. _ qts., sala, garagem
— Condêssa Belmonte, 211, ap,
208, das 14 às 17h. Dep. ou fia-
dor.
ALUGA-SE ] quarto com banhei-
ro, entrada independente, a pes-
soa que trabalhe fora. Rua VI-
leia Tavares n. 342, c| 2 —
Lins.
ALUGA-SE ap,, iala grande,
quarto, banheiro completo, área,
boa corinha — Ver e tralar. Rua
Marinho, 22 - Boca do Mato,
ponto final do ônibus, 2301231

ALUGA-SE casa 2 ql:., sl., cor.,
banh., Jardim, quintal. R. Sen
Soares, 29, c| 1 - V. Isabel -
NCrJ 300 00 e t.-,Ms.

ALUGA-SE um qt. maior e um
menor, a senhoras ou moças, pa-
dendo cozinhar gás. Av. Paulo
Frontin, 168. Te. 28-6185. __
ALUGA-SE vaga a uma moça que
trabalhe fora. Rua Hado.k Lobo,
320 ap. 301. Tijuca.
ALUGO op. Ia. locação, 2 quar
tos, sala, cozinha, banheiro, ba-
nheiro de empregada, iem vaga
de garagem. Aluguel 300,00 men-
sais. Rua Carlos Vasconcelos, 60-
62 ap. 205. V.r no Domingo •
Tratar pelo tel. 58-8453.

Rua Visconde de ItamsraJi
104 — Chaves no 104-A. Tratai
Prof. Quinlino do Vale n. 29.
— Estácio.
TIJUCA — Aluga-se ólima resl-
dência na Rua Tte. Vilas Boas,
48-48-A, c| 2 quartos, sala e de-
mais dependências — Ver na par-
te da manhã e tratar c| Giova-
nino & Cia. ltda. Tel.': 22-2340.
TIJUCA - Aluga-se ap. 401 da
Rua Lafaiete Cortes, 131, com
2 qts., iala, banh. etc, vaga na
garagem. Chave pl favor no
ep. 402. Tratar 2a.-f.ir_
Tel.: 42-8538.

TIJUCA — Aluga-ie ou vende-se
ap. de frente. Rue Santa Alexen.
drina, 481, ap. 202 — Chavei c|
porteiro. Tratar tel. 48-5296.

AIUGA-SE o ap. 403 do Edifi-
cio na Rua Mala lacarda, 222,
composto de sala, doli quartos,
banheiro completo, cozinha •
quarto • banheiro de emprega-
da. Tratar na Travessa do Paço,
23, grupo 505, das 9 às 12 hor NJUCA - Ap. 301 frento. Rua
.^sVímJ,ul_.^'!.'_k_%U 

~ Desembargador Isidro, 32, com 3
31-3475. Aluguel Crí 280000 m«_ „„,„„,, 2 salas, cozinha* ba-
bs taxas. nheiro, área, qto. emprog. Cho-
AIUGA-SE o ap. 102 do edifício]ves com porteiro. Tratar 22-2838.
nr Rua Maia Lacerda, 222, com- TnTiFÃ '"" " 

"*"
ot-.*« .-)_. _-i. _,._**_ _*___¦„_ iiju^m

ALUGA-SE uma cn.íi na R_'.i Do-
na Floriu Ja, 25 — Dois q^arlói.
-o!a, cozinha e banheiro — An-
dãral.
ALÜGÕ apartamento 209 — Largo
Verdan — Rua Duquesa de Bra-
gança, 85, 2 quartos e dependen-
cias — Ver das 16 às 18 horas.
ALUGA-SE um quarto mobiliado a
pessoa de trato — Rua Dona Zul-
mira, 73, apt. 304 - Vila Isabel.
ALUGA-SE otimo ap. n.o 101, sl-
to à Rua Heber de Bôscoli, 101,
c/ 2 salas conj., 3 quartos, co-
íinha grande, área c/ tanque
dep. pl empreg. completo, 1 ar-
mario c/ duplex. l.a locação.
Aluguel (CrS 450 000 mais ta-
Scas). Ver local, chaves e/ portei-
ro. Tralar Palmares Administra-
dora de Imóveis Ltda. Av. Gra-
ço Aranha, 226, ll.o tnd_ s/
1110/12 - Tel.: 22-6048.

posto de sala, quarto, banheiro,,
cozinha e quarto de empregada.!*1

Aluga-se ap. 301 da
Rua José Higino, 373 com 3 qts-,

SÃO CRISTÓVÃO - Alugo Rua
Ana Neri, 332, edifício 19, ap.
2 c{ sala, 2 quartos, quarto em*
pregada, etc. 220 000. Ver todos
os dias de 13 és 18 horas. Tra-
tar com Victório Rocco. E. As-
sembléia, 11 i| 501»

Tratar na Travessa do Paço. 23,¦"¦¦ coz- *'am de irw- d.c,°- d.

Orupo 505, das 9 ás 12 heras,-?,-"; í™ no9*?'0. 
^ 

o" _ 
'

com Paulo Arteiro. Tel.: 31-3475 ',^r$ ,ÍOg'00; T-r'"!i_ 
ABan" 

A"M"
- Aluguel CrS 250 000 mais «'.' d* ProTd"íd?,5.,*„ Trilv- 0u'
}ixaSi ividor, 12. Iel. 52-2220.

lAlUGA-SE"o opartamento"nV404ÍIIJu.cA - Aluga-se ap. 3 qls.,
da'Rua Visconde Figueiredo, 28 * «Is-, banh., eop.COKj «.èp.-v-r

Rua Cotlngo, 51. Chaves {202$
Tel.t 38-5138 — Nao damos preço
p] tel.

Tijuca, com sala, dois quartos,
banheiro, cozinha, quarto de
emp., dependências e área; am-
pios e completos, garagem, «fe-
vador íncinerador. Tratar na mes-
ma rua n. 41, ap. 301, dias úteis
das 9 is 14 horas. Aluguel CrS
300.

TIJUCA — Aluga-se ap. 3 quar-
tos, dependências completas —
R. Maria Amélia, 470, ap. 401
frente primeira locação. Chavos,

{informações e| porteiro.

ALUGA-SE uma casa na Rua Vis-
Srn^q tte Santa Isabel, 142, c]5.
CASA — Aluga-se de 3 quartos,
sa'a, entrada para carro, área c!
ianciue, quintal e d_m3ts deps

Aluguel de CrS 350 e taxas
Rua Jerônlmo cie Lemes n. .

162 — Ver e tratar no local com
o proprictsrio das 12 às 17 ho-
ra;\
GRAJAU — Aluga-se um quarto
com direito a lavar e cozinhar,
com deposito. Rua Araújo Lei-
tio, 372.

LINS — Alugo ap. com 2 q„ sl.,
ccz,, banh., varand., depend. de
empreg. na Rua D. Francisca n,°
425, ap. 301 e 1 loja com fôr-
ça Mg. n. Açougue, boteq..
quitanda, gal, Tralar pelo lelefo-
ne 33-5220.
UNS - Aluga-se 

"ap. 
103 - Rua

César Gama, n. 36 (pequeno) Tel.
28-1640.
LINS — Ãluga-se ap. com trí-s
quartas e mais depend6ncias. R.
A__nior, 72, chaves com o par-
teiro.

APARTAMENTO - Aluga-se -
quarto, tala e cozinho e ma li de*
pendência» na Praça Amamba(,
30 f, .201 - Melar.
ÀLÜGÒ qunrío ind. 50 0Ò0, I ou
2 pessoas que tr_b. íora, 2 mo-
tei dopósito. Rua Moreira. 133
- Al.oli.íio.

ALUGA-SE ca»o c| quarlo, snla,
Cozinha o banheiro, ò Run Cimo-
ropim, 197 (Largo do Sapo) Dento
Rjbnjroí
ALUGA-SE uma casa de sala,
quarlo e cozinha, água e luz,
leto de laje, a casal. Ver e tra-
tar na Rua Mercúrio, 330, Mes-
gulta — E._ do_Rio.
ALUGA-SE urna c__3 do quarto,
iala, cozinha _ banheiro, na Run
Teixeira do Azevedo, 201 — Abo-
lição.

ALUGA-SE uma ca.a na Run Ge-
neral Belford, 94 — Estação do
Rocha, indo da Ru.i Ana Neri,
com 2 quartos, 2 salns, cozinha,
banheiro, com duos entradas in-
dependentes, com jardim o área.
Aluguel de CrS 250 000 e mnis
os impostos. Trntar com Salvador
Guedes. Av. Marechal Floriano,
63, sob. Tol. 43-4641.

JACAREPAGUÁ - Alugn-se essa
com sala, 2 quartos na És treda
intendente Magalhães, 724, casa
37 — Ver chaves na enja 39.
JACAREPAGUÁ - Alugamos op.
c/ 1 qto., 1 sala, coz., banh.,
..rea de frente, na Run Cândido
Benicio, 1 6S4, np. 404. Chaves
c/ porleiro e tratar Imobiliária

agres Lida., Largo d-. Carioca
n.o. 5, s/ 401-2. 42-0072.
JACAREPAGUÁ - Alugn-se na R.
Retiro dos Artistas, 352, o ap
201 cl 2 qls., saln, dep. Chaves
ao lado e tratar na Adm. Flumi-
nense S.A., na R. do Rosário,
129. Tcl. 52-8281.
JACAREPAGUÁ' - Alugo oi
vendo ótima casa de todo con
forto, na Rua José Silva n. 84
— Freguesia — das 8 às 16 ho-
ras.
JACAREPAGUÁ - Aluga-se casa,
sala, quarto, cozinha, banheiro
completo, área. Rua Edgard Wer-
neci;, 327 c| 392 - Freguozlo.
VILA VALQUEIRE - Alug;
grande residência nova, grande
lerreno, ent. caminhão etc. 210
mil. R. Evaristo de Morais, 147.

CENTRAL
ALUGA-SE - Ap. na Rua 12 de
Fevereiro 70, Bangu 1 qt. sl. e
mais dependências, cômodos to-
dos grandes, fien, próximo à es-
lação. Preço: 150 000. Tel.: .
93-0371.
ALUGA-SE apart. 2 qtos., saio.
cozinha, banh., área gde. Rua
Cardoso Quinino, 509, np. 202,
p. f. ônibus P. Nóbrega-Castelo,
279.

ALUGA-SE grande ap. com dois
quartos, sala, cozinha, banheiro,
varanda, área. Av. São Paulo,
465 — Mesquita, Estado do Rio.

ALUGA-SE casa luxo, Rua Assis
Carneiro, 177, Piedade. Depósito
3 meses, telefone 29-1683.
ABOLIÇÃO - Pilares - Aluga-se
ap. 201 da Av. João Ribeiro,
557, c/ 2 quartos, 3ala e depen
dências. Chaves no ap. 203. Cr$
170 000 ¦ tnxas. Tel. 29-7933 e
49-2003.

ALUGA-SE casn 2 quartos, sala,
banheiro, cozinha e varandas, à
Rua Costa Rubim n,° 75, Rcalen
go — Piraquara.
ALUGA-SE apartamento cj 2 qunr
tes e sala, em edifício pequeno.
Contrato c[ fiador. Ver _ Avenida
Suburbana, 9 836, das 8h òs lóh,
apartamento n.» 202.
ALUGA-SE quarto pequeno, di-
reito a lavar e cozinhar na Rua
S. Paulo, 74 — Estação Sampaio.
58-8028 - Sílvio.
ALUGUEIS? - Arranjamos casas,
aps., lojas « fornecemos os me*
lhores fiadores da Guanabara
Rua do Rosando 39 sala 1 103.

ALUGA-SE cr.sa com 2 salas, 3
quartos, 2 banheiros etc, na R.
Guarani n. 32 — Cheves em
frente ao n. 35 — Quintino
Tratar pelo lel. 32-1454 - OLI-
VEIRA.
ALUGA-SE na Rua Coração de
Maria n. 126, ci 30, ao. 301.
p| 250 000 c| 2 qts., sale e do-
pends. Tratar na Trav, do Pa-
ço n. 23, sala 301.
ALUGAM-SE - Quartos a senho
ra só ou cavalheiro NCr$ 40,00 ou
NCrS 25,00 na Run Podre Nóbrega
144. Feto Piedade.
ALUGA-SE — Uma cnsa com 2
quartos, sala, corinha, banheiro
e ,área completamente indepen-
dente. CrS 100 000 mensal. Rua
Gunnandi n.° 46, — Ricardo de
Albuquerque.
ALUGA-SE um aparlamento, com
dois quartos, na Fundação Deo-
doro, pento final dos ônibus Cas
cadura-Guadalupe. Estrada Cam-
boatá n.° 2 469.
ALUGAM-SE dois cômodos a se-
nhora. NCrS 50,00. Vcnóncio Ri-
beiro, 290 — Eng. de Dentro.
ALUGA-SE casa t. murada com
2 qls., sia-, coz., banh., na R.
Ali. er ico de Morais n. 146
Senador Câmara p. da estação
— Trat. Rua Leopoldina n. 105
c| 8 — Piedade.
ALUGA-SE 1 casa, dois quarlos,
sala, coz., banh. complel. Rua
Maturi, 51. trat. com propr. R.
Lemos _de_B__ito__n._327;_29-98_ 8
ALUGA-SE uma casa de sala e
2 qusrtos. Preço NCrS 150.C0 -
mensais. Ver e tratar na Rua
Marieta Reis n. 9, transversal à
Mario Carpenter — Abolição.

ALUGA-SE caia de qunrto, snln c
demais dependência.. NCrS 160,00
- Rua Venâncio Ribeiro, 276-F -
Engenho de Denlro — Chave de
Ouro.

ALÜGA-SE uma confortável casa
com 2 bons quarlos, I grande
sala, cozinha e dependências na
Rua Araújo L.itÂo, 801.

CAÓCADURA - Apartamentos —
Alugnm-ie de quarto, s.la na
Avenidn Ernãní Cardoso n. 161
— c| 15 — Tríilar no ap. 101.
CASA VAZIA -" Aluga-i. em
Nilópolis, perto estação, com
quarlo, sala, co7Ínhn ele, água
e luz. Ver e tratar no local nté
domingo c/ D. Torozlnha — Rua
Eme ito Cardoso 362, cosa 1 —
aluouel 50 000. Peeie-re fiador.
COSMOS — Caia. Ãíugn-so, poT
to da Estação, Praça Guararu 42.
Alu;iuel 50 mil, 2 quarlos, sala,
cozinha e banheiro.
CASCADURA - Aluga-so uma
cnsa com 2 qto.., S. cozinha,
banheiro b quintal. Rua Flõren-
lina, 312, fundos. Chnves no n.
290, frenfe, na mesma rua.

ENGENHO DE DENTRO - Aluga-
ío Casa residencial, nn Rua Ana
Lconidia, 47., chaves • informa-
ções no n. 45.
ENCANTADO - Rur, Pedro Do-
rninrjuci, 40. Alugnm-re apus. cj
iala, 1, 2 e 3 quartos, banhei-
ro, cor. e área, a parlir de....
CrS 130 000. Chnves cl zelador.
Administradora Nacional. Aveni-
d. Pres. Antônio Carlos, 615,
2.0 páv. Tel.' 42-1314,

ESTAÇÃO DE OLINDA - Alug.
2 CAÍB9 — laje, 2 quartos, sal.,
coz., banh., quintal murado, in-
dep. — Rua Carlos Sousa Fer-
nandes n. 673.

ALUGO ind. casas, aps. do Rocha
a Austin — Triagem a Caxias, de
1; 2 qh„ dc 60, 80, 100 c 130
NCrS s| fiador - Rua Lucidio L_-
go 138, sala 4, Méier. Hoje do-
mingos ató 13 hora...

ENGENHO NOVO - Rua Raul
Barroso, 78, np. 202 - Hall, sala,
varanda, 2 quer tos, banh., coz.,
dop. emp., arca, CrS 2C0 000.
Chaves ^no local de llh às 15h,
snbíiclo , e domingo. Administra-
dora rNacional, Av. Pre3. Antônio
Cario-, 615, 2.° pav. - lelefo-
ne 42-13)4. _
ENCANTADO'-. otlma fcasa. Sn-
fe, 3 qtos., demais dependências.
Lugar alto. Eem ventilado, Inde-
vat.avef. Rua Teixeira Azevedo,
£00. Chnves no 508, enen lll ¦
ENGENHO MOVO - Alug. aoT
404 da Rua Enjcnho Novo, 475
— 2 qts,, sala, 2 banheiros e
área cl tanque. Tratar e ver
no local.

MÉIER — Aiucia.se sl., 2 qr;„
banh., coz., dep. p. emp., área
cl tanciue e hall. Run Rio Grand»
do Sul, 68, ap. 303 - Tratar Cl-
VJ* :____ 52-8166. 
MEIER — Aluga-so nn Rua Me-
dina n. 58, ap. 201, de fren-
ic, sl.j 2 quartos e demais de-
pends. Tratar na Av. Rio Bron-
co n. 138 - 15.o - Tslalon.
32.8585.
MEIER — Alugo ap. nôvo, 2 qts.
uma qrande saln, sinteco. Tratar
Rua São Joaquim 102 ap. 101 —
Bernardino.
MÃD.REIRA - Aluga-se 

"um"Tp"

novo, sela, quarlo e deoenden-
cia:. Cômodos grandes de fren-
re, 150 mil, desconto em folha.
Rua Carlos Xavier n. 736.
MAGALHÃES BASTOS - Ãiügã-
se ótima caro cotn sala, 3 quar-
ios, cozinha o banheiro na Rue
Libera lo Blílencourt n. 187. —
Chaves no casa 137 com Dona
Lúcia. Tralar om João Fortss En-
genharia S. A. - Rua México
n. 21, grupo 202. Tel
32-3929 e 22-2215.

MUDANÇA? GÃTOPRÈ-
TO armazena, transpor-
la e embala desde 1940
-Tel. 45-8128.
NILÓPOLIS - Alugo-se uma" ca-
sa na Rua Almirante Tamandaré
n. 535 — Bairro Nova Cidade.
PIEDADE — Aluga-so casa com
qt., sala e dependências - Rua
lacu, 209. Aluguel - NCrS
120,00.

ALUGA-SE uma snla ci ou s| mO*
veis para casal único inquilino —
150 000 um mès adiantado, pode
cozinhar e Iav_r — Rua São Fran-
cisco Xavier, 161, ap. 201.
ALUGO - Rua Rocha Pilla, 231
ap. 40] frente com varanda, 3
qts., 1 sl., quarto empregada, co-
zinha, copa e área.
ABOLIÇÃO — Aluga-se caaa com
quarto, salão e dependências com-
pletas c grandes, luz e gás de
rua, à Rua Teixeira de Carvalho
n. 190.
ALUGA-SE uma casa de quarto,
sala, cozinha, 1 banheiro ns Rua
Curupaiti, 317 c\ 30 — Engenho
de Dentro.
ÃLÜGA-SE um apartamento à Rua
Castro Alves, 161, ap. 101 fun-
des, térreo, com 2 quartos, sale,
saleta etc, com sinteco. Tratar fl
mesma, rua ap. 201 frenle —
Méier.
ALUGA-SE casa Madureira —
Rua Agostinho Barbelho n. 5C5
(perto da R. Santa Clars). Ver
das 7 às 18 hor.is.
ANCHIETA —, Aluga-se ca.a na
Rua Leopoldina Borges n. 340,
casa. 3 a pequena família. Pre-
ço a combinar.

ENGENHO DE DENTRO - Alugo
rp. sala, 2 qis., depend. emp.,
Rua Adolfo Bergamini, 272.4Ó-I.
Chave, c] zelador. Tratar CIVIA.
Tel. 52-8166.
ENCANTADO - Alugo aps. 2 c|ts.
1 sl. e dependências. Ruo Fr_n-
cisco Fragoso, 32, com o por-
teiro.

PIEDADE - Alugo aps. novos, 7
qls. com e cem garagem — 170,00

R. Joaquim Martins, 383 - Tol.
42-6778.
PIEDADE - Ãlugo-se o ápãrís-
mento com dois qunrlos e sala.,
varanda e demais dependências.
Ru_ Xislo Bahia, 70.
padre Miguel - Mugn-.rTi-
sa para ca.a!, desconto em folhe

Preço de 80 mil - Rua Ta-
blranga n. 240 — Entrar pela R.
limites.
.ÍÍDADÊ~~Rua P. Nóbrêgã~n.
60, ap. 403 - 2 quorlos, sl. .
coz. e dep. de empreg. Cha-
ves e trftj.or na me.ma rua n. 32

Sr._Goncaives.
PiEDÀDE - Aluga-sa um áp. c/
2 quòrfos, sala, dependências e >
hon área. R. Gomes Serpa, 448.

ENCANTADO - Alugo casa com
3 quarlcs, sala, magnífico ter-
raqo e demais dependências. —
Aluguel dc CrS 180 000. Ver
e -trater na Rua Cruz o Sousa n.
256 - casa 4.
ENGENHO NÔVO - Alugo gran-
de ap. com 3 qts., sala, copa,
coz., banh. compl., deps. cm-
pregada, 2 varandas. Rua Pelo-
tas 46, ap. 303. Chavei' no ap.
104. Tratar Rua Buenos Aires 17,
3.0, sl 33. Tcl. 31-3232.

QUINTINO - Aluga-se na Rua Vi",
tal n. 65, ap. 102, c/ 2 qls.,
sala e demais dependenciat.
QUARTOS ».' salas -. Alugam*e.
Rua Doutor Garnier, 179, e ns
Tijuco, traiar na Rua Senador
Muniz Freire, 32. Aldeia Cam-
pista.

ENGENHO DE DENTRO - Aboli-
cão — Alugo essa de qu_rto, sa-
ia, cozinha, CrS 120 000 na R.
Assis Vasconcelos n. 375, Sr.
Mário - Tel. 46-3735.

ALUGA-SE casa Dará casal sem
filhos. Rua Sâo Brás, 414-F. To-
dos os Sanlos.
ALUGA-SE casa nova indepen'
dente, 160 000. Ver e tratar R.
Silvia, 44 — Piedade.
ALUGA-SE 1 Cd_« com 3 quartos,
2 salas, com sinteco, banheiro,
cozinha, gas de rua e quintal.
Rua Filgueiras Lima, 59-A, cl 3.
ALUGO 2 salões para aulas ou
oficinas, . 1 moradia na Rua Au-
gusto Nunes n. 103 Todos os
Santos.
ALUGAM-SE 2 quartos, CrS ..
35 000,00 - Juntos ou separa-
dos, Rua Dutra e Melo n. 74
— Est. do Porlela.
ALUGA-SE casa, quintal grande,
na Rua Ernesto Lobão n. 53 —
Madureira. Aluguel de NCrS ..
180,00 e taxas - Tratar no lo-
caldas 7_às_13 horas^
ALUGA-SE uma casn — quarto,
tala e cozinha a casal scm fi-
lhos. Travessa Carlos Xavier, 157
— Madureira.

JACARÉ — Aluga-se um quarto
pequeno para pessoa que dc re-
ferencias. Rua Lino Teixeira n.°
206, ap. 201.

ALUGA-SE apartamento, lugar
contrai — Madureira, 2 qts., si.,
demais dependências. R. Carvalho
Sousa n.° 278 op. 403, choves
porteiro-; ;:  ¦ -

ALUGA-SE duas salas, 2 quarlos,
coz., copa-coz., banh. ccmpl.,
Dep. emp. Ent. p/ carro. Gran*
do quintal. CrS 320 000. — Rue
Frei Pinto, 50. Est. Rocha.
ALUGAM-SE aps. 202 e 302. R.
Constanca Barbosa, 96, cj sala,
2 qtos., coz. banh. dep. emp.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 32,
2° de 12-17 h. Tcl. 52-5007.
ALUGO ótima casa a pessoa dc
trato, 2 quartos, aala, cozinha,
varanda, quintal, contrato, fia-
dor, preço base CrS 200 000.
Rua Visconde de Itabaiana, 71.
Eng. Novo.
ALUGA-SE o op. 303 dn Rua
Carolina Meier. 68, quarlo, sala,
cozinha e banheiro. Ver com o
porleiro.
ALUGA-SE uma casa nova com
sala, 2 quartos, cozinha, banhei-
ro e varanda. Rua Alfenas, 89.
Bento Ribeiro.
BONS fiadores — Ofer... para
alugueis em Ioda i Guanabara,
R. Alcindo Guanabara, 24, sl 702
- Cinolandia. Tel. 42-2667.
BANGU — Aiuga-se ótima casa c/
quintal, sala, 2 quartos, cozinha,
copa e banheiro, fogão a gás c/
2 cilindros — Cr$ 160,00 - Rua
Capitão Verdier 331 — chaves R.
da Chila, 453 - Sr. Ronaldo -
Tratar Locadora Nacional Ltda.
Av. R. Branco, 106 - 3/ 1111.
Tel.: 42-3437 - 22-8275. CRECI
n.° 185.

ALUGA-SE na Rua Xavier das
Conchas no Encantado uma ca-
sa com um quarto grande, um
pequeno, uma saleta,- cozinha —
banheiro • arca. Chaves no lo-
cal.
ALUGA-SE cata na Av. Suburba-
na c| sala, quarlo — cozinha —
banhoiro e grande área. Aluguel
NCrS 150,00 c) liador próprio-
tario — Ver _ tratar na Av, Su-
burbana n. 8 648-A.
ALUGA-SE qlo., s., coz., banh.
CrS 130 000 mais taxas, 3 m.
dep. ou fiador. Preferencia ca-
sal sl filhos — R. Bola Visto
n. 358 - Tel. 29-2147.
ALUGA-SÉ — Casa dois quartos,
sala, cozinha, banheiro, área. Pra-
ça Artur Azevedo, n.° 19. Cas-
cadura.
ÀLÚGÃ-SE uma casa à Rua Ma-
rio Hermes, n.o 165. Bento Ri-
beiro.
ALUGAM-SE 2 ótimos quartos
para pequena oficina — Domin-
gos Lopes n. 221 - Sr. Ma-
nuel.

BENTO RIBEIRO - Aluga-se ca-
sa com 2 quartos, ala-, coz., ba-
nheiro, área com -tanque. Al. ..
90 000 na Rua Mario Mota n.
352 — casa 5É.
BENTO RIBEIRO - Aluga-se ne
Rua Apodi n. 36, ap. 203. -
Chavos no ap. 201 por 150,03
- Tel. 28-0789.
BENTO RIBEIRO - Aluga-se ip.
de sala, 2 qts., varanda, coz.,
banh. comp., «rea, na Rua Ame-
rico da Rocha, 1160, ap. 302 •-
Chaves no ap. 303. CrS 155 000.
BANGU - Aluga-se o op. 406
da Avenida Cônego da Vasconce-
los 54, com sola, 2 quartos e de-
mais dependências. Chaves c| por-
teiro c Iratar na Avenida Rio
Branco 156, sala 1714. Telefone:
52-5917, (12 òs 18 horas).
BANGU — Ãlugam-se 3 casas de
2 e de 1 quarto e demais de-
pendências na Rua Maravilha n.
733 — Ver no local, com fia-
dor.

LINS — Alugo cj telefone ap.
3 qls-, sl., deps. Ver Rua Bi-
cuiba, 141.201 - Tratar Dr. Ru-
binsiein - Tol. 52-1550 - Alu-
guel 320,00
LINS — Aluga-sa casa de 2 pa-
vimentos eom salão, 1 qt».,. •
grande terraço — dependências.
Rua Maranhão n. 652 — Ponto
final dos ônibus 230 . 231.
LINS DE VASCONCELOS - Alu-
ga-ie com telefone, ap. 201 ds
Rua Engenheiro Brotero n. 9 —
com 2 quartos, dependência de
empreqada, cozinha, aluguel i ..
CrS 280 000 - Tratar na Av.
Pres. Vargas n. 435 — iala ..
1 506 - Tel. 23-9766.
LINS — Aluça-se urr ap. cem
2 quarlos, 1 sala. sem condoml-
nio - Ruo Aquidabã n. 994 -
ao. 202.

GRAJAU - Alugamos ap. c/ 3
qts., sala, coz., banh. em cor,
área, deps. empreg., na Rua
Caruaru, 615, ap. 302. Chaves
cj porteiro c tratar Imobiliária
Sagres Ltda., largo da Carioca,
n." 5, s/ 401-2. 42-0072.

LINS — Aluga-.e ótima c_za —
2J0 mil SITA. Rua Baronesa Uru-
nuriana n- 75, cl 3.
LINS — Alugam-se quarios pc-
dcntlo lavar e co*inh,-,r. Rua lin:
Vaiconcelos, 96. Dcna Lurdes.
LINS - Aluga-7«1"p7To7 - Ru~ã
Barcncsa Uruguaiana, 70, sala,
2 qls., dep. compl. empregada.
Chaves no 201. Tel. 56-0555.

ALUGA-SE ap. 2 qls., sl., coz.
banh., dep. emp., área cj fan-
que, Rua Pernambuco n. 512. —
Play-ground e garagem — Ver
das 9 òs 13 com o Sr. Paulo
- 54-4518 e 43-2724.
ALUGA-SE ap. 2 ciuartos sl., ba-
nheiro, cozinha, área. Ver sab.
e domingo. Rua Bernardo, 33 ap.
101. — Engenho de Dentro.
ALUGA-SE por 157 000 ótimo ap.
s., q., conj., hall, banh., coz.
área, pintado, pers., sol da ma-
nhã, muita condução. R, Vilela
Tavares, 374 ap. 214. Uns, Méier
— Começa na R. D. da Cruz.
Ver e tratar no local sab. e dom.
com o propr. ou tel. 34-2484,
dia útil ate 17 horas. Dr. Fer-
nando.
ALUGÃ-SE quarto e cozinha. R.
Sâo Joac.ulm, 135. Tratar c| Dr.
Valdir. Av. Rio Branco, 179 -
7.o end. Tel. 22-1671.

BÃNGU — Aluga-se casa, só c.
desconto em folha — Tratar na
Rua Francisco Barreto n. 486 —
Bangu.
BENTO RÍBEIRO - ÃTuga-sc 1
Cíisa, 2 quartos, 1 saia e mai?
dependências, na Rua Duarte da
Co.ta n. 63 ~- Chaves no n. 83
CASCADURA — Alugo boa cosa
de 2 qts., sola etc. Toda a c:n-
duç_o à porta. R. Car. Macha-
do, 76, cl 3. Pode ser vista hoje
depoÍs_ das '^^ho.iis^  

CASA — Ãluga-se, 2 qtos., sala
etc, Rua Ferreira Leite, 480. Vèr
e tratar no local.
CASA — Alugo, excelente, Ca-
chambi — Rua São Gabriel, 425,
c| 2 qts., 2 sl.. coz., banheiro,
quintal. Chaves p| favor casa 410
- Tratar 22-9023 — Segunda-fei-
ra após 11 horas.
CASCADURA - Alugo ap. con-
2 qts., sala • dependências rx,
R. Jauperi, 46, próximo è R. Cia-
rimund» de Melo.
CASA — Alugo com sala, quarto
banheiro completo, corinha, área
com tanque, quintal - Vor Rua
Manuel Barata, 22 — Guadalupe
— Tratar Bittencourt. Tel
22-7855 - das 9 às 12 horas,
dias úleis.

ALUGO boa ca:a 3 qts., dep.
enl. p; carro, ciit.vna e bomba.

IR. Pacheco de Oliveira, 69, Su-
iacap; Chaves ao iado. Ver sab.
e dom. cí. prep. até 14 hs. e
diortrfuneto à Rua da Quit_nda,
Bj, 3.° andar. Dr. Luiz Caries.
dns 10 as 14 hs. e dos 16 às
17.30 horas.

LINS — Aluga-se casa c! 2 pavts.,
c| sinteco, 3 qts., sala, deps.,
garagem, Iardim. Rua Aquidabã
n.o 1 503. Ver das 9 is 17 ho
ros. T.l. 28-3944. Ocasião.

ALUGA-SE ap. com sola, 2 qls.
demais dependências, à Rua Pi<
nhal, 215. Ver das 13 ás 17 ho
ras. M. Hermes.
ALUGA-SE quarto grande, direi-
to lavar e cozinhar. Rua Licinio
Cardoio, 277 — Estação São Fran-
cisco Xavier — 588028. Sílvio.

CASA 2 qls., 2 sls., banh. c
cozinha, dep. de empregada —
barraco e ouin.al na Rtr_ Pa-
d.-e André Moreira n. 296.

CASCADURA - Alugam-se 3 aos.
novo. e uma casa de 3 quartos,
rala, ccz. etc. Trat. R. Lemos
Brilo n. 327 - Quintino - ..
29-9S93.
CASCADURA - Àluga-se o ay.
201, c/ 3 qts., sala, coz., banh.,
jrea e demais dep. — Av. Er-
nSni Cardoso, 161. c/ 23. Tratar
IMOBILIÁRIA CARTAGO LTDA. -
Rua Míxico, 41, gr. 1308. Tels.:
32-5390 . 42-5889 - Aluguel CrS
18OO0O.

ENCANTADO - Aluço 1 quar-
lo qrande, 1 ou 2 moços, CrS
50 000. Lavar _ C07.inh.ir. R. Ber-
nardo, 317, ap 102. D. Lindai-
va._Tehj_8-_jj__.

FUNDAÇÃO - DEODORO, novo
ahàrtarrtento, 1.* locação, alugo
da 1 _;t., I sa Ia bem grandes,.
e demais dependências. — Rua
Marcos dc Macedo, 434 --. Ver
todos o_ dicis das 8 às 17hs. —
Aluguel 157 500 antigos. Chnves
na Icja ao lado. Tratar 29-6221.
Sr. Sampaio. Fiador proprielário.
Conlrato ° anos.
FIADOR — Fornecemos irracusá*
vel. Informações ¦* qu-alquor
hora. Solução imediata. Telefo
no 49-5547.
FIADOR — Para casas, aparta-
monto • lojas, irrecusáveis, ts*
mos proprielirio è comerciante.
Solução rápida em 24 horas, Av.
13 do Maio, 47, sala 1 603. -
Tel. 42-9957 (hoje ali às 13 ho-
ras).
GUADALUPE --Aluga.*;.qt., il.,
coz. R. 16, Q. 40 cl 19 - P.
ònib. Guód.-Caic, Gu.d.-Méier
Tratar R. B. Aires, 90, t\ 707 -
Tel. 52-7344.

MEIER - Rua Vítor Pentogna,
138 {começa no fim da Rua Ca-
marlsto Meier). Alugo-se, l.a
locação, c{ sala 2 quarlos, ba-
nheiro, coz., área. Chaves no
local. CrS 130 000. Administra,
dora Nacional. Av. Pres. Anlo*
nio Carlos, 615, 2.° pav. Tele*
fone 42-1314.

MEIER — Aluga-so 6timo residôn-
cia com 3 quarlos, 1 sala banhei-
ro completo, cozinha, quintal e
Iardim, na Rua Arquias Cordeiro,
680. Ver no local sábado e do
mingo das 9 às 12 horas e tratar
na Rua Buenos Aires n. 124, sl.
1. Tel. 22-0153 com o Sr. Wan
derley.
MADUREIRA - Aluga-se um
apartamento c/ nata, quarlo
cozInhaV CrS 130 000. Pede-se
fiança h Rua Cerqueira César,
n." 85.
MADUREIRA - Aluga-se aparia-
mento cem dois quartos, sala c
mais depend.ncias à Rua Araújo
292, ap. 201.,
MADUREIRA - Alugam-se dois
apartamentos, 2 quartos, sala e
dependências — Local, Dr. Jo-
viniano n. 408 — ap.. 101. Tel.
90-2036.
MARECHAL HERMES - Aluga-se
ap. pequeno — perto da estação
— Sossegado — R. Boipeba, 86.
MARECHAL HERMES - Alugo 1
ótima casa com quarto, sala, co*
zinha, banheiro, área e quintal
na Rua Massenct n. 235.
MEIER — Aluga-se ótimo apt. na
Rua Coração de Maria, 429-404,
cl 2 quartos, sala, demais depen-
dências e garagem — Ver a qual-
quer hora e tratar c. Giovanino &
Cia. ltda., Tel.: 22-2340.

QUINTINO - Aluga-se casa, dõ
para 2 fainilias, p. 200 mil. Ruo
Columbia, 314.

QUARTO indep. c] móveis, e'u-
go a casal, pode lavar e co*
zinhar. Trav. Eiíencourt n. 29.
Quintino. Melhores informações
52-3946.

QUINTINO - Aluga-ie casa, 
"2

quartos, sala, área. Rua Colúm-
bía n. 64, fte. a estsçaOi não
tem t.-.xas - NCrS 1 c_0,00.
QUARTOS - Alugam-s., podo
levar e cozinhar, desde 30 COO
esm depósito, 2 meie-. Rua AU-
nuel Vitorino, 919, eslacão da
Piedade.
REALENGO - Alugo op. 2 qts.
sl„ var., arca, peq. quintal. Est;
Int. Magalhães, 3 5)6 — Pom.
Pirsquara. NCrS 150.
REALENGO — Aluga-se moía-água
Rua George Bernanos 44 - Par-
que Andrade, próximo di Rua
Piraquara 748.
REALENGO - Alugo sobrado -7
Est. São Pedro cie Alcântara.
I 786, 3 qts., sl., eoz., área.
Tratar: 49-8703 - 3a., 5b. .
sáb., 15 ès 18 horas com Dr_
José.
REALENGO - Alugo ap. 10"l.
1031104 - R. Cristóvão de Bar-
ros, 370, ql., sl., banh., co:.,
área. Tralar: -19-8703, 3a., 5a.r
sáb., 15 às 13 horas com Dr.
Jo:é.

REALENGO - Aluga-- ou ven-
de-se um prédio Duplex e um
térreo. Aceitn-je Caixa. Sito a
Rua Nilópolis, 517.
REALENGO - Aluga-se o ap.
201 dõ Rua Bernardo de Vasccn-
celos n. 19. Ver no local com
o zelador e trotar com GIOVA-
NINO & CIA. LTDA. - Teleío-
na 22-2340.
RUA CAROLINA MACHADO, 834
op. 202, sala, ql. coz., banh..
área. Aluguel 140 000. Ver ho»
|'e das 8 às 12 horas — Madu-
reira.
SÊNÃÍ_5r~CÃMÃRÃ - AiügTs.
uma cosa a casal sem -filhos —
Qt., iala, cozinho, banheiro cem-
pleto - NCrS 90,00 - Rut Dr.
Augusto Costa Laitte, 41.
SAMPAIO - Alugc
ótimo acab., fachada
si. c| sancas, 2 qts.,
c| box, coz., cl arm.
lej., área c| cerâmica,
s| condom. fiador -
Pamplona, 220, c| 7,

casa nove„
em pedras,

banh. comp.
, tanq. aru.

estac. autr»,
- R. Pjrjfu

chaves >c'l.

TODOS OS SANTOS -
sala, 2 qi.., bsnh.,
Meneses Vieira, 110 c/

Alugo ap.
coz., Run

3, op. 101.
TODOS OS SANTOS, iunto á Es-
tação — Aluga se uma casa com
3 quartos, sala, grande cozi-
nha, tipo copa, despensa e quin-
fal, na Rua Elisa de Albuqucr-
que, 47 — Preço: 300 cruzeiro*
novos.
TODOS OS SANTOS - Alug-.
ap. com 2 quarlos, saía, ço;..,
R. Augusto Nunes, 4041202. —
Tralar: R. Major Avilo, 116/02
— Tijuca.

TODOS-OS -SANTOS - ÃTüga-
mos ótimo ap. na Rua Honório,
475, ap. 304. Chaves zelador.
Tratar cj Patrimonial. Av, Nilo
Peçanha, 12, 5.°, tl 504. Tci.r
22-9384.
TODOS OS SANTOS - Al. casa ae*
2 qts., s?!a, copa, cozinha e quin-
isl — Rua Gonzaga de Campos,
236-A.

MÉIER - Aluga-so ap. 3 qts.,
li. etc. Rua Santos Tltara, 23, ep.
201. Chave 101. Esta rua é conti-
nuafão da Rua Silva Rabelo.
MÉIER — Alugo quarto mobilia-
do, em aparlamento familiar, pa-
ra moca ou ira. Tel. 49-0598 —
D. Dora.

MARECHAL HERMES - Alugo ap.
var, sala, 2 qts., coz., wc e
área na R. Alexandre Gasparonl,
611, só com desconto em^folha.
MEIER — Aluga-se op. de s., 2
quartos _ dependências. Trav.
Alfredo Botelho, 119, tel. 49-7777
-_220,0O.

MEIER - Aluga-se o ap. 604
do Rua 24 de Maio 263, com
sela, 2 quartoa, demais depen-
dências. Chaves com porteiro s
tratir nn Avenida Rio Branco 156
sala 1714. Tel. 52-5917 (12 às
18 horas)^_
MEIER-- AJ-Ba-l..':.""ap. 403
da R. José Veríssimo 18, com
sala, 2 qtc. dep. do empregada,
chaves cem porteiro e tratar na
Avenida Rio Qr.inco 156. sala
1714. Tel. 52-5917 (12 às 13
horas).__
MEIER - Aluna-se o ap. 404 

"da

Rua Dias da Cruz, 499, com sala
2 qis. e demais dependências -
Chaves com perteiro e tratar nn
Avenida Rio Branco 156 sala 1714
- Tel. 52-5917 - 12 às 18 hs.

TODOS CS SANTOS - Aluga-se
apartamento em la. locação cj 3
qts., sl,, c, b.. Rua São Braz,
68, bloco 2, ap. 301. Ver no
local cj o Sr. Índio ou Sr. JoÜo
— Tratar na Rua da Relação, 55
sl 207. Sr. Augusto.
TODOS OS SANTOS- Alugam-
:e 2 amplos -ap^. na Rua Santo*
Tit_.ro, ó2 c/ sl., qt.,_ banh,, coz.,
área c! tanque, entr. p/ carro,
la. Ioc. Ver no local • tralar1
na CIVIA S/A. na Trav, Ouvi-
dor, 17 — 4.° ondar.

LEOPOLDINA

MESQUITA - Alugo-se casa, 2
qts., sala, cozinha e banheiro.
Rua Minas Gerais, 341.
MEIER — Aluga-se na Rua Fer*
reira de Andrade n. 861, aps.
101 . 302 com 2 qts., sala, coz.
banh. e dep. de empreg. e ga*
ragem — Chaves cl porteiro —
Tratar na Av. Rio Branco n.
108, sala 402. Tel. 42-1912.

MEIER - TODOS OS SANTOS -
Rua Augusto Nunes n. 253 —
Alugo por CrS 110 mil a easa
8 de qto., sl., coz. e quintal
— Só desconto em folha - só a

MEIER — Aluga-so R. Constanca
Barbosa, 36, ap. 301. Chaves lo-
cal até 12 horas. Inf. 57-9726.

MUDANÇAS? A Lusiia-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 -
34-1796 e 34-8230. _
MEIER - Alu3o aps. 

"205 
402,

na R. Cóncgo Tcbias, 153 —
250,00 a Lixas, entrar p R. Le*
po. dn Crut — Porteiro — Tel.
3_-l873_ 
MEIER — Alugo op. sala, 2 cits.,
dep. emp. aluguel 230 mil. Rua
Aquidsbi, 1330 ap. 201

ALUGA-E ap. de sl., 2 qts.
e demais dependências na Rua
Caruné n. 165, ap. 101 • Pa-
rada de Lucas — Chaves pj fa-
vor no ap. S-101. Infs. tel. ..
34-2677. Tralar na Rua Capitão
Félix n. 101 - São Cristóvão.
APARTAMENTO - Aluga-se - 2
qls,, 1 st.; 150 mil, Jardim Ame-
rica, praçs da feira — Rua Geor-
SS^-iTeiyò,.
ALUGA-SE cata Ia. locação, cj
sala, ql., coi. ate. Rua Plinio
Barreto, 162 —Jardim América.
ALUGO — Casas e apartfimentos.
— Aluguel de 80 a 150 mil. —
Tratar na Rua dos Romeiros n.
186, sala 20Ó — Diariamente d*
8 às 18 horas - CRECI D92.
ALUGA-SE casa s| qt., deps. Ruo
23 de Agosto, 19 — Ramoi — Tei.
25-1954, 22-3994.
ALUGUEL FIADOR com 6 imó-
veis — Irrecusável — Forn.jo —
Praca Tirad.nt.s n.° ., iala, 102
— Junto 10 Cinema Sao Jesá.
ALUGA-SE um quarto em cas»
de família a uma senhora qu.
trabalhe fora. Rua André Pinto
n. 161 — Ramos.
ALUGA-SE uma casa grand. n.
Rua Dolores Duran n. _6, Vi*
la de Penha.
ALUGO 2 casas NCrS 100,00 -
pintura nova, sala, qto., coz. 0
banh. — Tratar na Rua Goltá
n. 48 — pertinho da Est. de
Lucas.

MARECHAL HERMES - Aluga-
se casa na Rua Jarina n. 397
— CrS 150 — Desconto _m fo-
lha. . .

ALUGA-SE um terreno perto d»
Avenida Brasil, na Rua CasceE.
entre os n_. 127 e 133. Traiar
na Avenida Londres n. 204 —
Bcn:u.e.so com o Sr. Milton.
ALUGÃ-SE ap. 2 ql;., sala, «z.
nha e depend-nciss. Rua: Estra-
da de A;uo Grande, 1 C90 '302.

Preço a combinar. Tr.-.tar telefcne
45-41161 - 22-9768 - Benedito
o.' Siellltá, •
ALUGA-SE ótimo ap. sala 2 quar-
tes, cozinha banheiro. Tratar no
endereço. Rua GalvanI) n.° 10°
op. 203 - Vila da Penha.
ALUGA-SE na Rua Quito, 35,
uma casn c] 2 quartos, salt, co»
pa, cozinha e banheiro.
ALUGA-SE uma 1/2 igua - R.
Jandu, 54-A — Olaria.

&___&_P___^-_?&*______ _U__V
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ALUGA-SE uma casa, sofa, quar*
to, coiinha, Rua Mafra, 112, fun-
dos — Penha Circular — P. final
ônibus 498. ^^

ATuGA-ST" ap., 3 qt:., sala"
banh., cozinha e depend. Av.
Brás de Pino, 949, ap. 308 -
Praça do Carmo.
ALUGO ótimo ap., sala, qt., co.
zinha, banheiro. Rua Oliveira Me-
lo, 161 — Cordovil c/ fiador.
ALUGO caia, qt., st., copa c
dependências, NCr$ 120,00 -
Preferencia a casal t/ filho —
Rua Gen. Rocha Calado, 431 —
Olaria — Cariri,
ALUGAM-SE 2 aps. grandes, ti.
po casa, R. Leopoldina Rego, 314
- 200 mil c| fiador idôneo.
AtUGO casa sl., ql., coz., ba-
nheiro completo, mais dep. Ca-
sal i/ filhos — R. Quiaré, 170 —
6. de Pino.
ALUGÁ-SE caãa esníro terreno, 3
quartos, sala, dependências. —
Av, Mananciais, 450 — Taquara.
Ver no local. Chaves no 470. —
Tralar Ribeiro, 22-8298.
ALUGA-SE - Vicenle de Car-
valho, Vila Kosmos. Av. Me-
ritl, 48 êp. 102. 2 quortos, sala,
quintal.
ALUGA-SE casa de 3 quartos, sa-
la, copa, cozinha, banheiro, comp.
gás da rua. Ver na Av. dos
Democráticos, 291.
ALUGA-SE Bangu - 1 casa, 1
quarto, sala, cozinha, banheiro,
quintal, água, luz. Rua Amanaió
496. Ponto final São Francisco.
ALUGA-SE o apartamento 202. do
Rua Flora Lobo, 232, l.a locação,
2 qts., sala e dependências com-
pletas. Ver e tratar no local.
ALUGO caso, quarto, saia, bo-
nheiro, cozinha, área, tanque.
Rua Enes Filho, 417. Tel. 52-9578.
ALUGA-SE casa, Olaria — Rua
Major Rego, 293, 3 quartos, sa-
Ia, dependências, quarto empreg.
Tratar: 30-6964 - R. Uranos n.°
1 474, sala 212 - Jafi - CRE
Cl 431.

HIGIENOPOLIS - Alugo 2 ótimos
casas juntas ou separadas. Estr.
Velha da Pavuna, 60, perto Av.
Suburbana. Chavss no
30-6259.

casas em Irajá,
Tratar Rua Ura-

HIGIENOPOLIS - Aluga-se ap.
3 quartos, sala e dependências.
Rua Carneiro da Rocha, M, ap.
201. Ver das 9 às 13 horas.
HIGIENOPOLIS - Aluga-se op.
de quarto, sala, copa, cozinha,
banheiro e área, cômodos tj';-n-
des, à Rua Washington ths Azfi-
vedo n. 114, transversal a Darke
de Matos, Final de ônibus Tira-
dcnte-Higienopolis. Preço Ct$ ..
l°0J___com fiador.
JARDIM VISTA ALEGRE - Alu-
ga-se ap. 2 qts., s,, var., coz.

Av. São Felix, 450.

ALUGAM-SE 2
NCrí 150,00 -
nosL 823.

°u ?•'•|ALUGA-SE 1 cosa - NCrS Í50,0Ó
Av. Sargento de Milícias, 917

Pavuna.

2

JARDIM AMÈSiCA - Aluga-se ap.
com 2 qts. e entrada para carro.
Rua Plinio Barreto, 262. CrS ..
180 000,00. Trator Rua des Topa
cios, 123, sobrado com Dna.
Anair.
JARDIM AMERICA - Alugam-se
2 ótimos apartamentos, aluauel
125 mil. Ver Rua Doboci 424,
com Querino. Tratar Av. Maré*
chal Floriano 143, sala 1 304 -
Guanabara". Creci 430. ,
OLARIA — Aluga-se apartamento
de luxo, 2 qts., sala dupla, ar-
mário embutido, sinteco — Rua
João Rego, 19, ap. 301 — Choves
com Da. Gízelda no ap. 201.
OLARIA — Aluga-se ampla casa,
sl., 2 qts., coz., banh., área —
Al. 230 000. Ponto final do ôni-
bus, 484. Rua Firmino Gamelei-
ra, 271, Ver de manhã, Sr. Fer-
nandes e tratar no Banco Ull.
Brasi leiro, Sr. Jorge.

ALUGA-SE ap. 2 q„ sola . de-
pendência, Rua Lírios, 14, esqui
na cf Almeida Reis. - Chaves no
ap. 201 — Cavalcanti.
ALUGA-SE cosa sl., 3 qls., ba
nlielro, coz., copa, quintal. Rua
Alecrim, 949, próximo ponto fl
nal ônibus 346 — Praça XV-Vi
Ia Cosmos.
ALUGAM-SE quartos para casal,
moças ou rapazes. Rua Costa Lo<
bo, 429 — Triagem. Condução
na. poria.
ALUGA-SE apartamento grande
na Rua Washington de Azevedo,
110 ap. 202. Tratar pela telefo.
ne' 37-4700.
APARTAMENTO de tamanho re.
guiar la. locação na Rua Solda-
do Vasco, 216 — Bairro Dourado
— Penha — Diariamente de 8 ãs
18 horas.
ALUGA-SE casa com sala, qt., co-
7Ínha a Rua Evangeiina, 40 —
Estarão de Olaria.
ALUGA-SE uma casa quarto, sala,
csrinha, banheiro, área à Rua
Iborin, n. 141 — Coelho Neto.
ALUGO ap. 30f - Rüa~Mãjiõ,
391, sl„ 2 qt:., b., coz., peq.
•íica com lahque.; Saltar: Ãv.
Vigírio Geral, 2052. Tralor no
local sáb. e domingo até 17 ho-

NCrS 160,00.
ALÜGAM-SE quartos a rapazes,
Rua Tiboim n.° 268 — Brás de
Pina.
ALUGO ap. qto., sala, coz., ba-
nheiro e um coniugado, ambos
c| área e. tanque, Rua Felisbelo
Freire, 135, Ramos,
ALUGA-SE: ap. dc 2 quartos, R.
Volla, 398 - V. Jardim da Pe-
nha.
ALUGA-SE casa com dois quar-
tos e entrada para carro e mais
tuna de quarto « sala. Rua Del-
fina Enes, 413.

RAMOS - Rua Uranos, 1181, ap.
202, sala, 2 quartos, bonh. coz.
área c| tanque. Chaves c|' zela-
dor. Administradora Nacional. —
Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2° cav. Tel. 42-1314.

ALUGA-SE quarto mobiliado a ra-
paz na Av dos Democráticos, 485
- Tel.: 30-1491.
A. CARVALHO aluga na Vila
da Penha, ótimos aps. com 2
qts., sl., coz. e area, — 170
— Contr. com fiador. — Av,
Brás de Pina n. 9)4, >| 205 -
P. do Carmo.
ÁLUGA-SE uma casa com 3 quar-
tos e outras dependências. Ver
na Rua Japuango, 175, Parada
de lucas, chaves no local. Trotar
Av. Meriti, 3843-B, Cordovil.
ALUGA-SE ótimo ap. n.° 302,
sito à Rua Cte. Vergueiro da
Cruz, 41, e/ 3 quartos, sala, co-
.inha, banheiro. Aluquel (Cr$
180 000 mais taxas). Ver local.
Chaves ap. 303. Tralar Palmares
Administradora de Imóveis Lida.
Av. Graça Aranha, 226, 11."
and., .1 1110/12. Tels. 22-6048,
S2-5239, 32-6556.
ALUGA-SE opt. com 2 quartos,
sala, cozinha etc. — Av. Meriti,
2450, ap. 202.
ALUGA-SE cara. Rua Firmino Go-
meloira, 42. Olaria.
ALUGA-SE uma casa nova, 1 qt.,sala, cozinha, banheiro, varanda
p área, a cesal. Rua Joaquim
Rodrigues, 192, fundos, em Pa
rado de Lucas, perto da estação.
Tratar no local c/ Sr. Coutinho.
ALUGAM-SE duas casas - Rua
Iraçu, 224 - Cordovi'
ALUGA-SE ap. 201. R. ProF. Lace
M3, c| sl„ 2 qts., coz. banh.,
dep. emp. Tralor APSA. Trav.
Ouvidor, 32, 2.°, dc 12-17 li.
Tel. 52-5007.
ALUGAM-SE aps. 210-218. Av.
Itaóca, 897, c| sio.. 2 qtos. coz.
banh. Tralar APSA. Tv. Ouvidor
32, 2.Q, de 12-17 h. T. 52-5007.
ALUGA-SE quarto para pessoa
de respeito, pede referencias.
Vnndenkolk, 44-A. Ramos.
BONSUCESSO - Aluga-se casa.
Cua Cajufpe, 103.
BRAS DE PINA - Aluga-se sala,
quarto, cozinha, fundos, inde-
pendente, para adulto, cont. e
fiador, 120 mil, Rua Gualá, 37,
final da Rua Cuba.
BRAS DE PINA - Aluga-se caso
2 qts., 1 s., varanda etc, gara.
sem, quintal. Tratar com Manuel- Rua Orojo n.° 179-B,

OLARIA - Alugo c/IX, R. leo-
poldina R-BO, 372, sl., 2 qts.,
.coz., banh., area. Chaves c/IV.
Tratar R. México, 41/1203. Tels.:
42-6748 e 22-6917. CRECI 643.
OI.ARIA — Aluga-se casa com 3
quartos, sala, coz. banheiro area
e quirttal — Ver e tralar na Rua
Liga 388, casa 5. Preço Cr$ 200
mil.

ALUGO caso, 2 qlos., 2 _ solos,
dependências. Rua Aramaré, 117
NCrS 120,00._Tel. 45-6018.
ÁLÜGÃ-SE um apartamento nôvo,
sala, quarto, cozinho, banheiro
ccmnldo — Rua Samim, 308 —
Irajá.

ALUGAM-SE casas com quarto,
sala, cozinha, banheiro c/_gua e
luz. Preço 90,00. Rua Mario Emi.
lia, 433. São João do Meriti.

COELHO DA ROCHA - Aluga-se
uma casa c/ quarto, sala, copa,
área e loja — Av. Amaral Peixo-
lo, 7ó — chaves no prédio n."
78, ap. 102.
CAVALCANTE - Aluga-se ap. de
frente. Tratar na . Rua Laurindo
Filho, 171 - Dr. Guilherme.

COLÉGIO' — Aluga-se uma casa.
Rua Guiráreia, 781 - Sal., qls.,
banh., depend. - NCr$ 130,00 e
ta x a_s.
CAVALCANTI - Alugam-se aps.
de 2 e 3 quartos. Ia. locação
de luxo — Rua BarÕo do Bana
nal n. 88.

PAQUETA
ILHA" DE 

'"PÃQÜETA 
- Ãlüga-se

casa duplex c/ teietone, c/ ou s/
mobília, c' 2 qts., sala, coz., co-
pa, 2 banh?, sociais, terraço —
Aluguel 250 000 - Proia José Bo-
nifácio, 53, ap. 15 — Ver no ¦ lo-
col e trator na IMOBILIÁRIA CAR.
1AGO LTDA. - Rua México, 41,
gr. 1308 - Tels.: 42-5889 e 
32-5390.
PAQUETÁ — Aluga-se na Praia
Josó Bonifácio, 53, ap. 8, sob.
27-6549.

CENTRO — Pa_s_-sc contrato de
uma loja, ni Rua do Ouvidor
n._130-A.
IOJÃ - Contro Alu_a-sa para

ILHAS (LARGO DE SÃO FRANCISCO -i
jEd. Patriarca, ap. 914 — Aluga-se.

oja c| quarto|ccm telefone. Tratar pelo tel.lALUGA-SE ótima
— Ruo Dr. Manuel Mafreiros, n.129-3063".

iiirJÚDtria c.m Iui, força e lole-'2347 — B. Bancários, I. Governa-! <- *> -. ' 
iMr.eaeMr.-Mrr

fon», Trata, -partir d. 
^un- #f-V- Tél., 32-8501. $$„ »í»%f^N"

(l.i.[_it_ polo lêrefcne 43-5/56.

PAQUETÁ — Casa — Alugo uma
mobiliada. Tem geladeira o ou-
Iros pirtenca-, 1 ou 2 meses. —
Tratar 29-0495.
PAQUETÁ — Alugam-sè 2 quar-
tos mobiliados na Rua Príncipe
Repente, 44.

OLARIA — Casa, sala, dois quar-
tos, coz., banh. quintal. Alu-
guel CrS 150 000 e taxas. Rua
Comandante Coimbra, 79 caaa

2. Chaves D. Ateia n. 73 mei
ma rua. Tratar tel. 230763.
OLARIA — Aluga-se op. 3 quar-
tos, sala, copa, cozinha, banheiro
em côr. Dependências de empre-
goda. Vaga garagem. Rua Noe
mia Nunes, 553 ap. 201.
PENHA — Aluga-se grande cosa
c| 3 qtt., aala, var., coz., qto.,
de banho, garagem e qto. « bo.
nheiro empregada. Tratar n» R.
José Maurício, 339, s| 205, Pe.
nha, íel. 30-9173. CRECI 545,
PENHA — Aluga-se uma casa, 2
quartos, sala, coz • ban. NCrS
220,00, Rua Belisário Pena, 200,
PENHA — Aluga-se ótimo ap.
Sala, 2 quartos, coz., banheiro,
área - lnf. Av. N. S. da Penha,
480-A.
PENHA — Alugam-se duas casas
qunrto, sala, cozinha na Rua Tte,
Arnken Batista, 131, «nliga Rua
Itaú.
PRAIA DE RAMOS - Rua Ma
rechal Sousa Meneses, 120. Alu-
ga-se 1 casa com duas salas, 2
quartos, cozinha e banheiro. —
Aluguel CrS 220 OCO.
PENHA — Aluga.se residência 2
quarlos, 2 salas modestas e de-
piais dependência., com uma lo-"a 

própria para galinheiro, tudo
por 250 mil. Rua Guatemala 300

Final do ônibus 332 — Tira-
dentes — Sr. Adrião.

RAMOS — Aluga-se apt. de dois
quartos, sala, cozinho, quinlal,
desconto em folha — Rua João
Pizarro, 122 — Íratar na Rua An-
dré Azevedo, 66 -• Olaria.
RAMOS — Alugam-se 2 confor-
laveis apts, com 3 qts., 1 sl., c,
b. e outro ccm 2 qi-s,, I i., c.,
b.,_na Rua Araguari, 494.
RAMOS — Alugo ou vendo uma
casa nn Trôv. Sgto. Ferreira n.
34 — Ver domingo das 8 ès 16
horos ou tel. 49-9176 - Casi
miro.

PAVUNA, Rua Maria Joaquina,
248!252. Aluga-se c/ I e 2 qts.,
alq. coz. dependências. Chaves

local, Tratar Imóveis Símia Rito,
Av. Rio Branco, 131, 15.° tel.
42-4546.

RUA PASCAL, 614 ap. 103 -
NCr$ 120,00 mais taxas, etc.
Quarto, sala, cozinha e banhei-

V. Penha. Tr, Banco Merc.
Niterói S.A. '

PILARES - Alugo cara novo, 2
quarto., sala, dep.nd. R. Fer*
reira de Menezes, 179 — Terra
Nova.
FlLARES'--;Av.-João. Ribeiro .-
Alurja-so uma casa ds frento, sa*

2 quarlos com quintal. Ver
R. Dona lidla, 95. Chaves na ca*
sa 1. Tratar com proprietário. R."enarfor 

Dantas. 38, g. 31. Tel.
22-8336.

RAMOS - Aluga-s* o ap. 402
da Rua Cardoso d. Morais, 524,
com 2 qls., sala o d.p. comple-
tas. Tel. 42-3373.
TERRENO de esq. de uma praça,
mede 10 x 34. Tratar na R. Uru-
roí 460 op. 202. CETEL 
06-900147. Sr. Silva.
VILA DA PENHA - Alugo-se na
Av. Brás de Pino, 1 763, 1 apar-
tamento de um quarto, área e
cômodos grandes. Tratar na loja
da quitanda.
VILA DA PENHA - Ap. l.a lo-
cação, frente, sala, 2 quartos, co-
zinha, banheiro, arca e 1 vaga
nn garagem. Rua Feliciano Pena,
648, ap. 301. Tratar c/ Sr. Amo-
rim, tel. 30-3218.
VILA DA PENHA - Aluga-se um
ap. de 3 qls., 1 sl., coz., banh.
e 2 arcos. Trov. Bronduro, 471,
ap. 101 (Bicão). — Preço CrS
252 000.
VILA DA PENHA - Alugo ap.
302, goragem, 2 qts. etc. Rua
Feliciano Pena, 648 - CrS 180.
VILA DA PENHA - Próximo à
Vila Kosmos, alugo resd. novo,
entr. p| carro, 3 qts. Rua Jor-
nalisto Avario Galvão, 279. En-
Irar pela R. Aiera. Chaves no
289, cl Joel. Tralar Av. Nova
York, 71, gr. 301. Tel.
30-5724.

AUXILIAR e RIO DOURO

BRAS DE PINA - Aluga-se uma
casa quarto, aala, cozinha ároa
— 2 meses em depósito. Rua
____nt_ej Cavanela, 723.

BONSUCESSO - Aluga-se o ap.
-10 da Rua Cardoso de Morais,
218-A, com 2 quartos, sala, co-
zinha e^ dependências de empre-
gada. Tôdas as dependências são
grandes. Chaves por favor no
ap, 211 ou com o porleiro. —
Tratar com o Sr. Alves, telefo-
ne 28-5220.

ALUGAM-SE casas novas na R.
Cacilda n. 85 - Agostinho Pôr-
to — São João de Meriti

BRAS DE PINA - Alug. ap. fren-
te, q., s., coz., banh., área, con-
dução, comércio à porta. Rua
Alexandre Dias, 11 — 30.7155.
BONSUCESSO'- Aluga-se, ap.t.c]
2 quartos e dependências na
Rua Cardoso Morais, 284 ap. 305
por 200 000. Ver hoie, chave ap.
ao lado. Tralor Ruo 7 de Selem-
bro, 65 solo 84 c| Dr. Mendonço.
Tcl. 42-3653.

ALUGO coso 3 quarlos, solo, coz.,
banh. compl. área. 220 000 sem
taxas. Rua Maria Benjamim, 94 —
Pilares. Chaves no local no ap.
102, Rua Barão do Bom Retiro,
64.

BONSUCESSO - Aluga-se ótimo
ap. de frente c/ 2 quarlos, gran-
de sala, cozinha, banheiro com»
pleto e área na Rua Barros Bor.
reto, 107 - Aluguel NCrS 220,00
e í.xas.
BRAS DE PINA - Alugo ap. na
Ruo Tiboim, 353 - 2 quartos,
sala, cozinha, banh, compl. —
Cr$ 150 000 e taxas - Chaves cl
zelador. Tol. 29.1262.
BRAZ DE PINA - Aluga-se um
apartamento de 2 quartos, sala
cozinha e banheiro na Rua Idu-
mé n. 522 - fundos. Aluguel
Cr$ 110 OOO.
CORDOVIL - Alugam-se 2 ca-
sas de qto. e sala e 2 qti. e
aala, tudo independente e de
frenle, não enche, não falia éguaRua Cap. Duarte Cruz n. 127esq. com Bom Jardim.
CASA — Aluga-se, 1 qt., 1 sl,,
100. niil. Rua Petrolandia, 410 —
Vista Alegre.
ESTRADA VIG. GERAI, 2025, api
•402 — Alugo apt. novo, 2 quar-
tos ele. Tratar sábados • domin-
O-s no local.
FIADOR - Para casas, aparta-
monto • )õ\zí, irrecusáveis, te*
mai proprietário • ccmercianle.
S-lucõo ránlda em 74 horas. Av.
13 o'- Malu, 47, sa'a 1 603. —
Tol, 42-9957 (hoia ali is 13 ho-
r«..
HIGIENOPOLIS - Aluno m~nã-
ves de. 1, 2 • 3 quortos, Rua
Eduardo de Sá, 67. Chaves ap.'•¦''' 

Tratar 54-1526.

ALUGA-SE casa com sala, 2 quar-
tos, varanda, cozinha, è Estrada
Velha da Pavuna, 1 418, cosa
24, Inhaúma. Tratar na caia 18

Aluauel 160 000.
ALUGA-SE - Uma casa de quar-
to, sala, coz., banh., quinlal -pi
90, só descontes em folho. Ver
na R. Cônego Boucher Pinto 412
Honório Gurgel. Trotor na R.
Ururaí n.° 460 op. 202.
ALUGA-SE OU VENDE-SE caso
com 2 qti., sala, coz., banh-, gás
da rua. Av. João Ribeiro 398 c|6
Tr. na mesma n.o 430-C Mcrceo
ria c| Sr. César.

ALUGA-SE uma casa de ssla e
quarlo, cozinha e banheiro na
Rua Piracaia n. B54-F, casa 2.- Ver das 9 às 11 horas, em
Honório Gurgel.

CASA — Alugn-se para casal, 1
quarto, sala, cozinha — Aluguel
130,00 mais taxas -- Tratar na
Rua Diamantes n. 555 — Rocha
Miranda/" Sr. _Josc.
CAVALCANTE - Aluga-s. . c_
sal sem filhos quarto grand» com
dirarto a lavar, cozinhar • tele-
fone à Rua, Silv* Vai», 952 -
casa'48.

CASA VAZIA — Aluga-se em S
J. Meriti, perto, estação com
quarto, sala, cozinha etc, água,
luz. Ver, tratar no local até do-
mingo com Da. Cilda, Kua Capi-
tão Salustíano, 320,. aluguel Cr$
55 000._ Pede-se fiador.
CÕLÍGIO - Alugam-se 2 aps.,
sala, 2 qts., depend. r* sola, quar-
to, depend. Av. Aut. Club n."
3 656 - lnf. local.

DEt- C^STIILO "^.."'AluBa-se;.casa

Rua Apacô, 35, esquina Av. Su-
burbana, com iardim, varanda,
sala, 3 q., cozinna, copa, banhei-
ro, quarto no3 fundos e banhei-
ro, garagem, grande quintal. —
NCrS 280,00. Rador.
IRAJÁ — Aluga-se ap, na Rua
Coronel leitão, 175, ap. 103, 2
qtos., sala, coz., banheiro efe.
Tratar na Rua Anfonio Saraiva,
20-B - Cavalcanti.
IRAJÁ — Alugo ótima casa de 3
quartos, sala, cozinha, WC, va*
randa, quintal — Tratar 48-5195
- D. Aríete.

PAQUETA — Alugam-se aps. n.
Rua Tomás Cerqueira, 62. Chave:
no 81. Sr. Jorge. 43.388.

ESTADO DO RIO
NITERÓI

LOJA — T-r_nsíçre-;e contrato com
lóO m2 ãlé-rri de teto r.baixado
(permitindo colocação de merc..-
dor!-, ria patte de cima), glrãu,
Idz fjoureçenle etc. Rua Coríoíé
Vasquea (Travesse da Salvador de
Sá — E-tócía). Tratar czm Ar-
lindo cu Frãnk, Tel. 52-4147 r.
30. Rua SSo Jo;é, 90, 16.", gr.
1J.1K
LOJA -- CÊN1RO - PaUL-se o
conlrato novo, grande loja, cj
1GÜ jn2 e Bóbracío mesmo ta-
manha — Ótimo p' comercial —
Informações Rua da Constituição
n. 32 - ELIOS.
LOJA — Rua tios Andradas, 7 x
17 ci sobrado s| colunss cj inls.'Tran.firo eciitratg, ótimo ponto -
Wolltr.'. 23-3859,
PASSA-SE o contrato de cinco |anos de unia Icja à Rua Pedro
Alves n.° 93. Aluguel antigo,
serve para qualquer ramo. Tel.
23-4411.

ICARAI - Rua Tovares de Ma-
cedo n. 194, casa XX. NCrS
225,00 em pinturas. ' 

ESTADO DO RIO
CENTRO cie Niterói - Alugo-se
uma loja grande, nova R. Vis-
ccnde dn Itaboraí, 399. Chave:
no n.° 407.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

Tratar na
tembro n. 65

Alugo
ou ;en. ma-

Rua Sele de Se-
703.

SALAS: Centro, alugo vários sa-
las pnra' escritórios ou peque-
nas indústrias. Ver com portei-
ro. Ruo do Relação, 55. Trator
32-f 50?.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ESTADO DÒRÍO

ÍRANSFERE-SE

CENTRO

ZONA SUL

PRAIA DE ICARAI - Ap. de
frente, sala e qto. mobiliados
geladeira -- Aluga-se p. casal
distinto leriporoda, 220 000 por
mé-_-_ Tél. 28.8613.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
ALUGA-SE apartamento de dois
qi-.irtos, 3ala, cozinha e depen-
dências de empregada. Tratar à
Rua Sousa Franco n. 67, telefo*
ne 2075 - Petrôpolis.

ALUGA-SE lojlhha em galeria s-
contr. de 5 a. Visconde de Pi-
raia n. 611 — L. 13. Telefone
48-2206.
ALUGA-SE uma loja para pe-
quena indústria, tem telefone.
Ver e tratar à Rua Dona Maria-
no, 170.

AIUGA-SE a sala 1 003 do edi-
íício à Trav. do Paco n. 23 -
Tratar no grupo 301 ' do me;
mo_ edifício.  

"_ 

ÃLÜGA-SE um salão da frente,
para Tins comerciais — Praça 11
de Junho, 442 — sobrado — Tra*
tar no local.

ALUGO - R. Francisco Sá, 95,
Loio L c/ 25 m2. Cr$ 370. R. S.
Clemente, Lojas 5, 6, 7, 9, cj
15 m2. CrS 315. Tol. 77-5416.

BINGEN — Aluga-se uma casa
mobiliada com 3 qts., 2 salas
conj. dep. de empreg, .grande s/1111. Tels
quintal com arvores fruti feres,
jardim, entrad. para auto, alug.
270 000 no Rua Duarte Silveira
n.7-A. Tral. tel. 37-8466 - Sr.
Vítor. Petrôpolis.
ITAIPAVA ~- Ãluga-se casa mo-
derna, mobiliada, 3 qts., uma gr.
sala, copa, cozinha, var_nclo, 10-
do conforto, água à vontade,
jardins. Preço módico. Ver' Estr.
União e_lnd.,_18 100, km 76.
PETRÔPOLIS""- Alugo _e na Tro"-
vessa Fragoso n. 21 (Ponte do
Fone) apartamen.o de 2 salas «
3 .quartos e dependências com-
pletas. Tratar no local com o por-
teiro.

CATETE — Alugam-se boxos na
R. Bento Lisboa, 76, ns. 6, 7 e 8,
com Insta laçoes p/ açougue e
mercearia. Tratar Locadora Na-
cicnal Ltda., Av. R. Branco, 106,

: 42-3437 ü 25-8275
CRECI 1_6\5. yz

FLAMENGO 
"- 

Aluga-se 
'aVnpía

loja local privilegiado em ex-

ALUGAM-SE 8 salas comerei_u
em conjunlo ou separadas. Rua
do_ Riachuelo, 199 —_ B. Fótimo
ALUGAM-SE salas paro e.crito-
rio., edif. Raul Campos — Rua
Mir;ue! Couto n. 27. Jnf. loja.
ALUGO sala e vagas em escrit-
tório central, de frente, completo

Rosário, 129-4.0 andar, solo 7
Tel. 52-7335.

ALUGA-SE grupo de sala mobi-
liado. Av. Rio Branco n." 133 -
Ver e* trolor grupo 1703.
ÃLUGAM-SE S3!as para cônsulto>
rio — Av. Mem de Sá, 325 -
Chaves na portaria com o Senhor

____'___ 

¦'

ALUGA-SE sala para escritório a
quem ficar c/ móveis, telefone,
geladeira. Facili ta-se tudo. Tels.:
26-4794 e 26-6376.
ALUGA-SE o fino grupo de 3 sa-
las n. 3C3, sita na Rua Fran-
cisco Serrador, 90, c/ banh. 60
m2, c/ telefone. (Ver locol. Cha.
ves c/ D. Moria no sola 301).

PETRÓPOLIS - Aluga-se caso mo-
biliada, família 5 pessoas todo
conforto, lnf. tol. 29-19, a par-
tir segunda-feira._ 57-2757.
PETRÓPÕLÍS - Alugo, Centro,
ap, 304, conjugado, mobiliado
Rua Oscar Weinsclienk n. 149 —
Aluguel de 150.CO - Trator no
Rio - Tel. 25-9105.
PETRÔPOLIS - Alugo op. mobil

INHAÚMA — Aluga-se 2 cosas de
1 quarto, sala e cozinha, laje
140 mil mensais. Outro 2 quor-
tos, sala, cozinha. Entrada para
carro 160 mil mensais. Estrada
Velha da Pavuna, 1 296 — Fonse*
C»:—Jel. 30-5175. 3 ou 4 meies. Ceniro. 3 qls„ c
IRAJÁ - Casa, aluga-se a Rualtelef. e gorogem. Móis inf. c||
Mareeis de Queluz, 164, chaves P. Nair'- T-l.i-5831 ¦- PelfâpolJB

celente ponto comercial. Ver na:Tralai Palmares Administradora
Pr.-.ço Josó de Alcncor n. 5 (ao de Imóveis Ltda., Av. Graça

do Posto Shell). Trater: Tel.'Aranha, 226, 11.° and., s/ 1110/
12. Tels. 22.6048, 32-6556
52-5239.

5774.
LOJA" EM" COPACABANA - flí
ca-so contrato tio urna laja na
Rim Barata Ribeiro, ponto d* mo-
vimonlo, osquini com 5 portas,
100 m_, mais jirau. Contrato nó-
vo de 5 anos c| telefene. Tratar
a partir do segunda-feira polo
tol. 36^1337 cem Heitor.
LOJA — Botafogo — Passo con-
trato 5 anos — 110 m2. Serve
qualquer negocio. Real Grande-
za. 193, loja I,

LOJA — Com moradia, próprio
para barbeiro. Rua Picuf, 576 —
Bento Ribeiro.
PASSA-SE contraio ' de loia ins-
talada para o comércio dc mo-
das masculinas, infantis ou fe-
míninas ou qualquer outro ramo
por motivo de viagem. Ver na
Ruo Visconde de Piraiá, 571-B

tratar no n. 306-A, com An-

ao lado.
MARIA DA GRAÇA - Aluga-se
apartamento de quarto e sala —
Rua Rezende Coslo, 142, op. 302
- 2." Bloco. Chove no ap. 402,
I." Bloco.
MARIA DA GRAÇA - Aluga-se
o ap. 201 da R. Oliveira Serpa,
57-F, c/ sala, 2 qií. e demais
dependências. Visitas c/ hora
marcada pelo lel. 49-9115 e tra-
tar na Av. Rio Branco, 156, sala
1714 - Tel. 52-5917 - (12 òs
18h).

Tel. 6656.

TERESÓPOLIS-FRIBURGO

PILARES — Aluga-se uma casa c|
2 qlos., sala, copa, coz. R. Ed-
mundo, 464.

,„ ,,„. ,, -r-Tfonio Ministro, parte da tarde.
QUITANDINHA - Alugo ou Ven- „._¦¦ <_ '--'. — -_
do lindo ros. de luxo. 1o. loca- P*SS*-5,E, f°"'">l° 

de pequena
cão, cenlro iard. 1 000 m2 -l;,01" IP'.W"do poro o comercio |
Tenho ouu_s casas aps. e galpõei

ALUGA-SE ótimo solo n.° 501,
de frente, na Rua Miguel Couto,
23, banh. completo, c/ pérsia*
na e instalação de armários com-
pleto. Aluguel CrS 300 000 mais
taxas. Ver local chavei c/ por-
teiro. Tralar Palmares Admlnit-
tradora de Imóveis Ltda., Av.
Graça Aranha, 226. Tels. 22-6048,
52-5239 e 32-6556.
ALUGA-SE por 450, grupo 60_.
Avenida Beira Mar, 40ó. Caste-
lo, contrato comercial 5 anos,
_em luvas. Chavcís na portaria.
Tels. 25-9817 « 25-7649. Das 8
às, 12 horas.
ALUGA-SE sola 1504. Av. Pres
Vargas/ -.35, pj fins comerciais.
Trotar APSA. Tv. Ouvidor, 32,
2.0 de 12-17 h. Tel. 52-5007.

HOTEL IEL-D,
Teresópolis s
barreiras. OiJi
32.3156.

Km 41 da Rio-
iu problema de
o NOS 30. Tel.

1ERESOPOLIS - Alugo-se oporlo
mento mobiliado para dias ou
temporada. Tratar pelos telefo-
nei 77;2998 e. 47-9545.

CENIRO •'- Av. Rio Bronco,
106/6, sala 1213. Aluga-se, de
frente, lado dn sombra, bem
mobiliada, • át o pelada, c/ telefone

de rsloicari.i, ctimo agencio deie «tensão, Trolor no solo 1211,
lavanderia ou qualquer outro ne- _______ „_!__!_'CENTRO

TERESOPOLIS - Semana Santo.
- Alugam-se 2 ots., — Inls. .
27-0916 - Conceição.

gócio de pequena portt-. Ver c
tratar ná Rüa Djalma Ulrich, nú-
mero 133-A.

RASSO .PONTO: EM . COPACABA-
NA Loja na Rua Barata Ribei
ro n. 322-A - 37-3082 com te-
lefone.
PRECISO dc loja Copa — Ipane-
ma — Aluguel porcentagem mo
viirenfo mensal — Detalhes na
Av. Rio Branco n. 108, -s| 1005
— Não atendemos telefone

PILARES - Aluga-se casa do 2
qts., sala, cozinha e banheiro —
Ver * tratar na Rua José Fatvre,
220 - Aluguel NCrS 150,00.
PILARES - Av. João Ribeiro, 91

Aluga-se sala nova c| banh. cl
35 m2 pj 

-fins comerciais. Tratar
ltíja c| Sr, Álvaro ou José —

Creoi, 550.

PAVUNA — Alugam-s» 2 casas,
primeiro locação. Praça N. S. das
Dores, 55, bem ao lado da Igre-
Í>. de Santo Antônio e escola
Max Fleiuss.
ROCHA MIRANDA - Alugo óti-
mo lp. sala e quarto. Desc. fô-
lha. Ver Rut Vieira do Couto
n. 376.
ROCHA MIRANDA ¦- Av. dos
Italianos n. 1 029 - Alugam-se
dois apartamentos novos em
ponto grande. Preco de 170 000
— Desconto em folho ou contra-
to com fiador.

ALUGA-SE uma boa casa
com bom quintal na R.
Chuí, 72, Parque Inde-
pendência — Saracuruna
— Caxias — Telefone
26-5538. JB
ALUGO casas de 1 e 2 quartos;
muita agua e lu_ Ver com o
dono, Rua Coronel Franco leite
n.o 1402 - Nilopolis. Sódescon-
to em folha.

TURIAÇU - Aluga-se 1 cosa no-
va com 2 meses adiantados na
Ruo Rodrigues Pereira, 137 -
Bairro Jardim Madureiro. Entrar
na Estr. do Otaviano em frente
a fábrica de Biscoitos Piraqug.

TERRA NOVA - Alugo uma casa
de madeira, toda assonlhad. e
forrada, coberto de telhas, pin-
tada a óleo, água e luz, 1 qt.,
sl,, coz., banh., dentro de casa
e razoável quintal Ver Luís de
Castro, 274, fundos e tratar Av.
João Ribeiro, 396, Sr. Soares. -
Aluguel CrS 78 750 antigos, c|
fiador. Não aceito Caixa.
VICENTE DE CARVALHO - Rua
Cambuci do Vale, 209. Alugam-
se aps. novos, saleta. sala, 2
quarlos, copa, coi., gronde óroo
CrS 160 000. Podem ser visito-
dos. Administradora Nacional.
Av. Pres. Antônio Carlos. 615,
2° pav. Tel. 42-1314.
VÍSTA ALEGRE - Alugam-se
ops. sola, 2 quortos. Rua Pedro
Teixeira, 338.
VAZ LOBO - Aluga-se quarlo,
cozinha, W.C. Á R. Vaz Lobo,
872. NCrS 90 00. Desconto om
fôlha__
VAZ LÔ80 - Vicenle Carvalho
n.o 709. op. 101. Alugo com
sala, qto., cozinha', banheiro,
área cie serviço. Marcar visita
pelo tel. 28-3014, Sr. João, e
tratar na Rua Gonçalves Dias B5,
2,o, das 13 às 18 horas.

ILHAS
GOVERNADOR

ALUGA-SE caia independente la-
ie, salõo, qto. o, b., var., jor-hall, quintal. Ônibus Madurei-
ra-Ramos (Praia). Un-, més de.
posito, CrS 110 000. Rua Fer-
nandes Leão n. 293 — Vaz Lò-
bo.
ALUGA-SE casa de quarto,' sala
cozinna, na Rua Soares Meireles
n. 497, casa 3 — Fundoa — Pi-
lares - Pref. a casal.

IERESOPOLIS - ALTO - Alugo
linda ca.a nova, mobiliada no
Clube Ingá para semana Santa,
um mês ou um ano. lnf telefone
47-6380.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILOPOLIS
ALUGA-5E casa na Av. Itatiaia,
coin saião, 2 quartos amplo, e
dependências — Tratar com o Sr.
Girson — Av. Rio Petrôpolis n.
1 555 - sala 704 - Tel
3363.
ALUGA-SE casa tipo palace te c|
telefone, 2 sajas, 2 varandas, 3
quartos, grande cozinha, banh.
completo o mais 3 dependências
com banheiro para empregado —
Ver na Rua Isariiaüro n. 188 

'--

Caxias. Preço de 300 mil cruzs.
antigos.

CAXjAS — 
i Aluga-s» uma grande

s ótima loja servindo para banco
cü outro qualquar ramo ds nego-
cio na Rua José de Alvarenga n.
387 - Tratar paio telefona 30-0555-_-GB-
CAXIAS — Aluga-se casa, Ãv.
Guanabara, 487, ônibus Miguel
Couto.
CASA — Aluga-se, no centro de
N. I. (ao lado da SAMDU), sola,
2 quartos, copa, cozinha, area e
quintal. Ver e tratar no Rua San-
la Luzia, 173, c/2. Hoje o dia
lodo, amanhã até meto-dia.
CASA — Aluga-se, quarto, sala
e dependências. Desconto em fo-
lha ou 3 meses em deposito. Av.
Mirondelo, 1454 — Nilopolis.
CAXIAS — Alugo 250 ou vendo
bela casa murada, laje, 5 qts.,
2 sls., 2 cop., garagem j. e q.— Rua Monte Castelo, 270 km
5 rod. W. Luís - Jardim Gra-|
macho - Infs. no Rio. Tel.
43-2973 - GOULART.

ZONA NOSTE
ALUGA-SE loía frente praça de
Cascadura. Av. Ernáni Cardoso,
52-H, por seis salários mínimos
mensais, contrato comercial. Tra-
lar pelo ,£!:_42-5o_3'__?_r'__?__
ATENÇÃO — Irajá. P_íS3*se uma
Icja contr. nôvo c\ tel., forca no
centro comercial e balneário, íica
om frente no Eanco do Est ade
dn Guanabara de Irajá. Tratar ci
procurador óâ proprititária, Sr.
Ferreira. Eslrada do Quílungo, n
1 153 - Iroii.
ALUGO ólima loja e grande so-
brado, Junto ou separado- faço
contraio de 5 cu 7 anos a com-
binar — Ver domingo das 9 às
12 horas no Rua Joaquim Palha-
res n. 31.
ALUGO ótimas lojas em edifício
de e.rt., junto à Praça do Car-
mo. Ver dorninqo das 9 às 12
horas na Av. Brás de Pina
1 770 - Telefone 30-6697. -
CRECI 892.
ALUGAM-SE variai loias R. Re-
pública, lóO, pj estação Quin-
tino, fins comerciais. Tratar APSA
Tv. Ouvidor, 32, 2.° andar, de
12-Í17 hV Tel. 52.5007.

BONSUCESSO — Aluqo loia com
75 ii.2 na Av. Guilherme Mbx.
well, 462-B. Íratar tel. 57-0638.
Olímpio.,
LOJAS na Rua S. Fco. Xavier,
para pequenas industrias e pro-
fissões cu depósito, prédio e
aluguel antigo, contrato de 5
anos. Tratar cj F. Correia. Tele-
(one 46-5477,' dos 13 às 17 h.
(Creci 531). 

'

LOJA — Passa-se o contrato de
5 anos com 2 vencidos. Tem luz

Torça, armações iguais _ de
farmácia, bancadas, um bom jirau,
vitrina e área — Aluguel NCrS ..
25,00 - Av. das Indústrias, 324-E

Irajá — antiga Eslr. do Qui-
tungo.

CENTRO — Alugam-se grupos de
salas n. 1 301 e 1 305, Rua Mé-
xico n. 41 — 13.° andar, chaves
na portaria com o Sr. GERALDO
ou OLDEMAR. Tratar Av. Nilo
Peçonho, 26, i| 1116 - Sr. Ba-
lista das 17 às IV h.

LOJA — Passa-se o contrato de
pequena, no momento é reloioa-

— Rua Vinte e Quatro de
Maio n. 947 — Eng. Nôvo.
LOJAS — Aluga-se Rua Parimá,
17. — Parada de Lucas.

CABUÇU - N. Iguaçu - Alugo-
se casa com 2 qtes., sala, cozi-
nha. banh. Ver e tralar na Av.
Severino Pereira, Q. 74, L. 21.
Aluguel 70,00 novos. ,
CLUBE DOS 500 - Temporada
17 a 31 março, casa toda mobi-
liada, gel. telev. emp. piscinas- 500,00. Tel. 30-0973.
NILOPOLIS - Aluga-se 1 casa, 2
quarlos, 1 sala na Rua Luís Pa-
drés, 176.
NILOPOLIS - Alugo casa de saio,
quarlo, coz. e área c| boa va-
randa. Ver e tratar na Rua Almi-
rante Batista das Neves, 1 459.
NILOPOLIS - Nova cidade -
Aluga-se, quarlo, -cozinha, agua
e luz. Al. 35 000. Toda cimenta-
da. Rua Alberto de Oliveira, 190.

ALUGA-SE casa com sala, quar-
to, coz., hanh. e copa, var.
e. grande area na Rua Paulo Ei-
ro n. 94 - Cavalcanti.
ALUGA-SE ap. novo com tl.
2 qls., coz., banh., area na R.
Francisca Zieze n. S2-A - Pila.
res - Méier.
ALUGA-SE uma casa. A Rua Dl.
niz, n.o 600. Em Vicente Car-
valho.
ALUGA-SE uma casa à Rua Dona
Emilia n.» 215. Inhaúma. Tel.
29-7620.
ALUGAM-SE 2 casas. Rua Cotiiu-
ba n.o 97 - Rocha Miranda -
Tel. 30-2117.
ALUGA-SE casa: salela, cozinha,
banheiro e quarto em cirrta. Rua
Sargento Edson de Oliveira, 119
(fundos). Pavuna.
ALUGO pequeno quarto a pessoa
simples. Preço CrS 60 000. Djal-
mo Ulrich, 271, ap. 1 001.
ALUGO ap. (T_7Ta Nova). Ruo
Morio Ferreira, 412, esq. c/ João
Ribeiro,

LOJA BOXE 16 - Alugo na R.
B. de Mesquita n. 618 — 60 mil
- 

J80225. _
LOJA — Campinho cl 72 metros
quadrados c| Força línada, telefone
da Ceiel, alugo p| 2 salários mí-
nlmo-i sem ¦ luvas cu troco por
galpão, terreno ou casa de mo-
radia. CfíoVes na loja 0. Rua Ca-
pit_o_Mene7.es, 1 406-B.
LOJA - Aluga-se, 100 mll:,'-
Jardim América, com moradia. R.
JorncUcsrda, 21.

ALUGA-SE ap. quarto, sala e de-(ALÜGÕ ótima casa mcbiíiada, cen-!LOJA

NOVA IGUAÇU - Alügam-st
casas e loja em Cabuçu . e Jar-

ALUGO ap. Ilha do Gov. — dim Alvorada. Aluguel de 35
Jardim Guanabara, perto da} niil e 55 mii. Rua Diva de Me-
Praia da Bica — 2 quarlos, 1 .?„n,_m ~ Jardim Alvorada,
sala, dep. emp. e garagem - \kta M(~ AR ATIRA
Rua Henrique Lacombe n. 279 <v>A!_l_«KA IIBA —

.P_-.°._ - J- Guanabara -|ANGRA DOS REIS

LOJA — Pcsso contrato loja na
Rua São Luís Gonzaga n.° ....
2 279, próximo ao Largo de
Benfica, com duas frentes. Alu«
guel: NCrS 5,00. Tratar tel.-. ..
43-4205 das 13,30 às 15 horas
com Sr. Francisco.
LOJA sem luvas, contrato de 5
anos. Alugn-se 120 mil cruzeiros.
Própria para oficina de concer-
ío de calçado. Av. Brás de Pina,
759 - Rua Viçosa, 37-F. - Tel.
52-6999 - Faria.

-ÕJTWAND- - Alugo, Maria
da Graça, ótimo ponto. — Rua
Carneiro Ribeiro n.° 25.B, cq*
mércio ou indústria lov*.
LOJAS — salões -- Para comír-
cio ou indústria — Aluga-se na
Rua Tenente Pimentel n. 140 —
Olaria. Tratar na Trav. do Ou-
vidor n. 32 — 2.0 andar.

NCrS 27O.C0.

 _..,_,. de esquina, grande, alu-
tro terreno, 2 quartos, sala vo-iga.e Jardim América. Rua Geor-
'¦?1°?h dependências comple los. lg» Blzet, 553, na Praça da Feiro.
Tel. 25-4970. f^rr.  •_'¦'¦ Sií »

inn _ Aluga.s, _ Ti uca — R

pendências. Rua Altinópolis
165 ap. 102 - Praia da Ban-
deira. Chaves ccm porteiro. —
Tratar com Ribeiro, 22-8298. _ ALUGA-SÉ casa, Pedra Guaratiba,
ALUGA-SE um luxuoso aparla-
mento de 2 quartos, 1 grande sa-
Ia e banheiro ne Estrada do Ga-
leão, 1 451 — Ilha do Gover-
nador. Tratar no ap. 202.
ALUGA-SE ap. 101 R. Pinto Au-
boin, 90, c|-ila., 2 qlos., coz.,
banh. c| boxe, dep. emp., irea
c| tanque. Tratar APSA. Tv. Ou-
vidor, 32, 2.o, de 12-17 h. Mar-
car hora pelo tel. 52-5007.
FREGUESIA - Aluga-se por tem-
porada de 6 a 8 meses, casa mo-
biliada. Ver na Rua Bojuru, 187
- Tratar tel. 34-5422.
GOVERNADOR - Ap. tipo casa.
Térreo quintal, 2 qts., 1 sl. de-
pendências comp. Rua Eutiquio
Soledade, 187. Ver qualquer hora.

Rua flelhior da l-onseca.
tel. 29-2387.

Tratar

MURIQUI — Aluga-se casa mo-
biliada para qualquer temporada
— Rua Rio Grande do Norte n.
186, cl li - Tratar na R. Afon-
so Arinos n. 57, casa 6 —
Méier.

IOJA
Almirante Cochrane, 39, com 80
m2 • um jirau com 16 m.2, Tra-
lar c| Borges — 34-9647.

VILA GENI. Aluga-se pequena
granja com 2 casas. Tratar pelo
tel. 29-3195.

LOJAS
CENTRO

ALUGAM-SE salas de frenle com
GOVERNADOR - RIBEIRA - Alu-jb1"1"1»" próprio para escritórios
go casa, 2 quartos, duas salas, eu . consultórios - Rua Álvaro
demais dsp.ndências. Praia Je- Alvim, 33'37, sala 501, com os
quié, 34. lôrs. PINTO ou ADONIS.

202
HIGIENOPOLIS - RÜa Uaruma
n.o 49, saltar ».q, Felix Ferreira.
A,ugo ip. com 2 quarto», talt (
d9meu aependencías.
HIGIENOPOLIS - Aluga-se «p.-2
«lts., sala, saleta, banh. comp!.
em côr, pint., nôvo, aquecedor
autom. 2 elev. último «no, _,°
depend, empreg,

ALUGA-SE quarto para cara!, R.
Silva Rosa n» 111, Maria da
Graça — Frarr feco.
ALUGA-SE caso na Ru» Jurucé,
396 fdi. de 2 qts., tala, cozinho,
banheiro completo» — NCrt ....
150,00 - Est. Colégio.
ALUGO casa de quarto, laie, co-
zinhe, area • garagem — NCri
130,00 - Rut Jurucê n. 351 *•
Colégio.-

ILHA DO GOVERNADOR - Alu-IALUGAM-SE ótim.-.s sobrelojas -
na-se ca.a mobiliada na praia pa-j20M-5, na Av. Rio Branco, 133.
ra temporada. Estrada da Bica, 2.) Ver no local. Tratar APSA. Trav.
Esquina da Praia. Ouvidor, 32, 2.°, de 12-17 h.
ÍLHA DO GOVERNADOR - Alu-I___.-2-5007-
gc-ie casa c| 3 qls., sala, varan-|CENTRO — loja - Aluga-s. no¦ - ¦ "¦ Rua Santana n." 156, com 100m2

• 400m2 de subsolo. Chaves com
de, jardim etc. Estrada Rio Je-
quiá, 646. Ônibus Ribeira ò por
ta - Preço CrS 250 000 - Tel.
57-6643.
ILHA GOV. - Alugo «p. 2 qts.,
sl., coz., área c| tanq. Rua Olim-
pio Machado, 1431201 - Chaves
no 202 — 50m da prai» — Tel.
S2.9052 - Crecl 835.

o porteiro. Tratar com o proprie*
tário - Tal.: 22-0919 - Sr. Ma.
nonl-.
LOJA — 620 m2 - Aluga-se na
Rua Senador Pompeu, 23. Tratar
c| Ângelo rto sobrado. Telefone:
23-2456.

LOJA — Passa-se contrato "melhor

local Irajá. Av. Mons, Félix 624
esquina Col. Vieira.
LOJA GRANDE - Ramos, passa-
sc contrato de esquina, MCr5
120,00 aluguel, 7 portas de aço,
65 m2. Contrato 5 anos.' Rua
Custódio Nunes, 155, leia A. In*
formações telefonar para 43-2105,
PASSO loja e sobrado tudo vazio
ótimo contrato — Ver na Rua
Joaquim Palhares n. 31, das 9
às 12 horns, só no domingo, —
Serve para qualquer ramo de
negócio.
PAS5A-SE uma loja centro co-
mercial de Madureira c/ arms-
cão pronta — NCrJ 300,00, Rua
Carvalho de Sousa, 137, s/112.
PASSA-SE contrato, grande Icja,

Alugo-se a sola 523
da Av. Presidente Vargas, 482,
para escritório. Ver no Iccal e
tratar em SYLVIO BATALHA IMO.
VEIS LTDA., na Av. Copacabana,
=_-•_.'_??J03- Tel.: 36-1795.
CENTRO - Áluga"-se sala cm la
locação na Avenida Presidente
Vargas, 482, saln 902. Chave c,
porteiro Sr. Rogério. Trotar 2a..
feira. Tel.: 42-8538.
CGNTRO — Aluga-sa pj com.

a sala 508 na Praça Tiradentes,
9. Chaves c/ port. e tratar na
Adm. Fluminense S. A. a Rua
dc Rosário, 129 - Tel. 52-8281.
CENTRO — Alugamos as salas
805 e 806 da Av. Rio Bronco,
n. 133, c| banheiro. Chaves corn
o porteiro. Tralar no Predil Imó.
veis Ltdo. Ruo México, 119 -
16.° andar, grupo 1603-6.
CENTRO - Alugamos a solo 2813
do AVenido 13 de Moio 47, com
banheiro e kit. chaves na ss!a ao
lado dos 9 às 11 ê das 13 òs
17 horos. Tralor na PREDIL IMO-
VEIS LTDA. Ruo México 119 -
16°_andar, grupo 1603J6.
CENTRO - Alugo ò -"grupo*1505
do Edif. Civilas à R. México,
41, com 2 salas amplas, saleta
e sanitário. Ver das 14 as 15
horas. Trotar F. P. Veiga Enge-
nharia, Av, Alte. Barroso, 90
ii 1108 - 42-7144 t 42-5231.
CRECI 832.

CENTRO - Alugo ótima aala na
sôbre-loia da Praça da República,
93. Chaves c| port. Tralar F. P.
Veiga Engenharia. Av. Alte.
Barroso, 90 sl 1108 - 42-7144
e 42-5231. CRECI 832.
CASTELO — Aluga-se no melhor
ponto, ótimo conjunto de 3 sa*
Ias e um outro de 2 salas. Tra-
tar com o Sr. Mattos. Av. Graça
_________k__2___I______!__
CENTRO -'- Aluga-se sala 521 da
Ruo do Ouvidor n. 180 — Edil.
ONIX — Ver com o porteiro —
Tralor no ICISA - Av. Rio Bran-

n. 114, - 13.0 andar. Tel.
32-3743 - CRECI 370.
CENTRO - COMERCIO - Aluga"
se sala e banh. cl tel. no Rua
Imperatriz Leopoldina n. 1 307
- Tratar 52-8166.

FAMÍLIA pequena precisa alugar
.itio ou pequena fazenda que te-
nha todo o conforto para tem.
porada de um mês, Tralar ccm

-__u._—~t—¦—tD'- lonocio pelo telefone 30-E674escritório Inclusive ,t. _f. , /.;,;,-tclcrone, a quem adquirir os mí- -___________£*• .
veis. Ver no Av. Groro Aranha -»-»«,. -..,-...
n. 333, selos: 1 101-2, com o por- ZONA RURALleiro Valdemar; dos 10 Ò! 12 e - r 

í^ 
.

das 15 às 17 horas.  —
3:-SALAS vazias _ ponio bãm C. GRANDE — SANTA- Santa Luzia, 799, esq. R. Bran-l-niiT ccnrTin*
co. Alugo ou vendo, 57-4019 -|ÇRU_. — 5EPETIBA
Souza das 15 horas.

ZONA SUL
ALUGA SE grupo de 2 salas co-
merciais. Ver na Av. N S. d_
Copfcabona, 5.0, grupo 603. —
Tratar com o porteiro.
ALUGO prédio cu andar ou
loja na Rua Marquês ele Abron-
tos. Tratar 57-1012.
ALUGO — Sala para oficina, es-
critório ou fins comerciais. Rua
Borota Ribeiro. Tel. 57-1012.
ALUGAM-SÈ salas exclusivamente
comerciais na Av. Copacabana,
605 - Tratar tel. 57-9133 - So-
bral & Sobral S.A.
ALUGAMOS sala com 44 m2, c/
saleta, banheiro e cozinha. ?re-
dio comercial, de frente, l.a lo-
cação. Av. Copacabana, 1085, s-s-
Io 301 - Theophilo da Silvo Gra-
ça. CRECI 101, T-r.!'27-3443.-.-
APARTAMENTO comercial. Alu"
ga-se Av. Copacabana,. 1066, si
809. [Chavas com porteiro. Tra-Í!4
tar lel. 25-1863.

ALUGA-SE uma casa p.ra vera-
neio em Sepetiba, na Rua lote;
370, com 2 qunrtos, sala, cozi-
nha, banheiro, 2 varandas, luz e
égua com bomba elétrica. Alu-
guel: NCrS 130. Trator na Run
Amália n. 22 em Quintino Bo-
cciúva cl Sr. Glaucir ou Louri-

CAMPO GRANDE - Aluga-se am
pio cosa com 2 sl., 3 qts., clep.
gcracj.m e tel. instalado. Outr.
ca:o menor. Ver no Eslr. da Ço
robô, 494. Trotor lel.i 57-1049
— Barreto.
SEPETIBA - Casa mobiliada
Aluga-se com água, fogõp a gás
Iu2 e gelodeiro na Rua Dr. An-
tônio Aarão n. 130.

DIVERSOS

AVENIDA Copacabana, 610, ap
720. P3ro fins comerciais, sala e
banh. Chaves c| porteiro. Admi-
nistradora Nación..!. Av. Pres.
Anlonio Carlos, 615, 2.° pav.
Tal. 42-1314.
ALÜGA-SE grupo 108, 110, 113
115. R. Debret, 23, p| fins co
merciais. Tralar. na APSA. Tv.
Ouvidor, 32, 2.°, 

'ót 
12-17 h.

Tel. 52-5007. -_

COPACABANA - .Alugamos;, «s
salas' 801 e 802 da Av. Prince-
sa Isabel, 150. De frente, la. Io*
cação. Chaves com o porleiro.
Tratar na Predil Imóveis Ltda.
Rua México, 119 - 16.° andar,
grupo 1[603-6 j

ARARUAMA — Alugo cosa praia
mob. sl. 2 qts. coz. com gelndei
ra NCrS 300,00. Tel. 52-2033 -
R, 12 Regina.

ICABÓ FRÍO - Passe ".suas', ferio
ou weoli-end . confortável monte
instalado num apartamento nôvo
e mobiliado, com moveía Gslli, cl_
rala e quarta separados, c/ área
de serviço. Acomodações pnra ;
pessoas, fogão e geladeira. Reser
Y5Í. já. pelo tel. 2-1698, Niterói.
CiEÕ FRIO - Alugo 

'.restante

més março, inclusive semana Sáti
ta,. ap. n.cbili.da na praia, acc
modaçSo p / seis pea ...a;, 220
niil.: Teli .7432 -. Nilerói
CABO FRÍÕ - Alug. 

"Iêmp7~_

;a nov.., mob., 2 quarlos, arm;
emb., sala, banh. com boxe,
coz. e varanda — Infs
57-0143.

COPACABANA - Aluga-se a sa-
la 1106 da Av. Copacabana, 540,
para escritório ou consultório.
Ver no local e tratar em Sílvio
Batalha Imóveis Ltda., na Av. Co-
pacabana, 540 grupo 403. Tele-
fone 36-1795.
CENTRO COMERCIAL DE COPA-
CABANA — Aluga-se ótimo con-
junto de salas comerciais c[ co-
zlrtha e banheiro na Rua Siquéi-
ra Campos n. 42, sala BOO. —
Chaves cl o porteiro. Tratar em

UNDA PRAIA - Quartos c] re-
feições.^ Local maravilhoso, jogos
de salão* ônibus a porta. Tel.
45-6762.

SAO LOURENÇO - Aluga-se 1
casa mobiliada, perto do parque
t vende-se terreno — 37-8219

Alugo
Sala s no centro comercial

João Fortes Eng. S. A. Rua /V.é-jda Penha, na Rua dos Romei
xi;o n. 21, grupo 202. Tel. ,;ros )06 com Walter - Tel.

2Ü. ; 30.1799
GRANDE snlóo de írente c /tel.'

Alug. p' fins profissional* —
Ipiranga, 46 __ Tel.: 25-0484,
SALA — Áv. Copacabana 501 sj
721 (Centro Comercial de Copa-
cabanaj pas.!. centrato 5 anos cj
paquena indústria do calcados, fra-

com Frosini, Tel. 36-5514 —
CRECI 552.

Lola

ZONA NORTE
APARTAMENTO tipo sala comer-
ciai com banheiro e lavatório, tu-

independente. Alucja-ie 120
I cruzeiros

52-6999.
Tratar com Fa-

na,
ALUGA-SE i[ comerc. c| banhei-
ro e kitch. de írente, R. Con-
de de Bonfim n. 422, ap. 804

Edif. Eskye — Chavei cl por-
teiro - Trolor 28-3502 - JOSr
-ÕNSÜCÊSSO" - AÍugam.;e salas

apartamentes na Ãv. doe De-
mòcrátlcos, 635 — Ver no local.

Passa-se contrato Je 2 Io-
i:.- conjugadas com 3C0 m2
c instalação de forço à Rua
Correia Vasquer, 34 — Estácio
— Tel.: 32-4517.

CONSULTÓRIO DEN1ARIO - No
Meier e Engenho da Rainha. —
Alugo horáriss ou arrendo tem-}
po integral — Tratar Dr. Jaliif —
49-6199.

MEIER — Aluga-se sala comer-
ciai com privativo, à Ruo Con:
lança Barbcsa 152. Aluguel. 90
mil. Chaves na sala *101. Tratar
tel. 32-3468.
PRAÇA SAENS PENA - Alugo
p| NCr$ 180 sala comercial
banh. • kit. Ruo Gen. .Roca,
913, >| 710. lnf. 38-0959.
SAENZ PENA - Aluga-se ótima
sala comercial, nova com sinte-
co, banheiro na Rua Conda de
Bonfim n. 375, sala 609. Chaves
c| o porteiro. Tratar em João
Fortes Engenharia S. A. Rua
México n. 21; grupo 202. Tels.
32-3929 e 22-2215.
SALA — Aluga-se, fins comer-

lois, escritório ou consultório —
Rua Conde de Bonfim n. 375

i! 307. TI|uca. Chaves com o
porteiro. Sr. Mario. Tratar tel.'¦-5834.

ESTADO DO RIO
ALUGA-SE EM CAXIAS no Cen-
tro, ó aalas comerciais na Ave-
nida Presidenle Vargas n. 231 —
Tratar « ver no local ou Gua-
nabara - Tel. 32-1454 - OLI-
VEIRA.

Mudanças
28-7649

RÁPIDAS E EFICIENTES

Necessito Casa
Paro alugar, residência e es

critório, de preferência em Eo-
lõfogc, Flamengo ou Glória —
Telefone — 27-5493 — 25-3844.

Prédio para
banco • Centro

RUA DO ACRE, 96

Aluga-se — Chaves à Rua
Visconde de Inhaúma, 117 —

(Iflcria de Santa Rito).

CENTRO — Alugo sala cl banheiro
Ver R. Acre, 77|706. Chaves e|

portoiro. Tel. 52-9052 - Creci 83S.
CASTELO - ESCRITÓRIO bem
montado, 1 ou 2 salas de 30
m2 cada. Vista para a baía —
Tapeie, moveis, geladeira, — ar
condicionado etc. com ou sem
telefono — Transfiro o contrato.
Aluguel barato. Vendo o conteú-
do financiado — Telefonar para
52-5393.

CENTRO - Aluga-se com tele-
fone p| fins comerciais con jun-
to de sala, saleta, banheiro com*
plelo — Rua Imperatriz Leopol.
dina n. 8 — sala 1 407. Praça
Tiradentes — Informações CETEL
91-2183.
CENTRO — Aluga-se para cornar-
cio sala 1 416, frente, Av. Pra-
sidente Vargas, 583. Chaves c/
Sr. Júlio « tratar na Administra-
ção Fluminense S/A., na R. do
Rosirio, 129. Tel. 52-8281.
CENTRO - Aluga-so a sala 706,
Cont telefono, i Rua Álvaro Al-
vim, 33. V.r no horário dai 13
il 16 horas. Tel. 42.3373.

CENTRO — Aluga-se magnífico
grupo de sls., tipo apartamen-
to com 5 salas e dep., area de
200 m2 na Av. Beira Mar n. .
216 - sala 803. Chaves ll. 802

Tratar lel. 42-9948.
EDIFÍCIO ITU - Avenida 13 de
Maio, 47. Aluga-se apartamento
de luxo para fins comerciais, com
telelcna 32-7301.
EDIFÍCIO JACARÃÚ - 

-R_lT"dõ

Senado, 320, ap. 705 — Para fins
comerciais, c/ sala, banh. social

kitch. Chave; c/ zelador. Ad-
mini.tradc.-a Nacicnal, Av. Pres.
Antcnio Carlos, 6)5, 2.*> pav. —
Te!.: 42-1314.
ESCRITÓRIO - Consultório mé-
díco — Praça Floriano — Dr. Ar-
thur. 57-6830.

EDIFÍCIO AV. CENTRAL. Av. Rio
Branco, 156 — Amplo ibIIo, cj
2 ent., separação-armário, luz
fluorescente, ar cond., pérsia-
nas, aluga-so. Sala 2231. Tratar
Dr. Fernando, sala 815.
ESCRITÓRIO NO CENTRO -
Aluga-se na Rua Assembléia, ta-
lão n. 202 com 5 janelas e égua
gelada e filtrada — 35 m2. Alu-
guel NCrS 170,00 mais condomf-
nio e todos os tributos. Tratar
com .Vasconcelos teL _l 1-0.67.
LAPA — Aluga-se o grupo 206
da Rua Marrecas 40, chaves com
porteiro e tratar na Avenida Rio
Branco 156, aala 1714. Telefone:
52-5917. 12 às 18h.
RUA A.'.«_QUt3 DE POMBAL, 171,

412 - Po.-a fins ccmsr:!alí,
serve para banco, agência de au-jra'a, banh. e kit;.'.. Ct% 140 COO,
tomóvel, lanchonete, mjrcc-arla. jChave. c' porteiro. Admin!:tra-
Mariz e Barres, 60-B, das fi èfídora Nacicnal, Av. Pres. Antcnl.
I) horas. íCarlos, 615, 2.° pav. - Telefo-
SAO CRISÍOVAO - AlugT-I-í "* Á2-^]i-

sebreioja, 100 metros, — fácil
acre_cen.«-.r para 2C0 metros, cl
força — Rua São Cristóvão, per-
to de Figueira dc Melo. Tratar
na Avenida Pedro II n. 272.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
EMPREGADA - Precisa-se com
referências, boa cozinheira todo
serviço, roupa miúda. ap. 3 adul-
tos. Ordenado: setenta cruzeiros
novos — Rua Toneieros, 257, ap.
502.
EMPREGADA - Precisa-se para to-
do serviço menos cozinhar. Dor-
me no emprego. Folga domingos.
NCr$ 40,00 (CrS 40 000) - Tele-
fone 46-7128 - Botafogo.
EMPREGADA p. todo serviço de
pequena família. Não dorme no
emprego, ótimo salário, boa apre-
sentação e referências. Tratar iá-
bados e domingos. Raul Pompeia,
U}403 — Copacabana. 
EMPREGADA — Precisa-se p| to-
do o serviço — Pagam-se Cr$ .
80 000 na Rua Ronald de Car-
valho n. 291, ap. 402 - Copai:.
EMPREGADA - Precisa-se pera
c_.a de família, não trabalha aos
domingos — Tratar na R. Jor-
ge Rudge n. 64 — Vila Isabel.
EMPREGADA toda s.rviço, preci-
ss-se, com referencias. — Rua R»
pública do Peru, 136, ap. 602,
EMPREGADA — Preciso-se à Rua
Joaquim Meier, 891 — Lins — Pa*
gn-se bem. 

PRECISA-5E de uma empregada
para todo o serviço. Tratar R.
Conde de Bonfim n. 337, -sala
411 - NASCIMENTO.
PRECISA-SE de empregada paratodo o serviço — Paga-se oem

Rua Alice Figueiredo n. 30
ap. 302 — Estação do Ria

chuelo — lado_da_ 24 de Maio.
PRECISA-SE empregada para todo
serviço de um casal. Pedem-se
referências. Domingos Ferreira, 41
ap. 808. Copacabana.
PENSÃO — Precisa-se de copei-
r_s bem apresentavals na Rua
Bento Lisboa n. 153.
PRECISA-SE boa ompregada, com
documentos e referencias, para
todo serviço pequena familia,
menos lavar e passar peças gran-
des. Av. Epitácio Pessoa, 122,
ap.' 304, Ipanema. 
PRECISO duas domésticas respon-
s-veís pi todo serviço. Dorme ou
não no emprego. Rua São Selva-
dor, 53 ap. 102.
PRECISA-SE empregada para um
casal de preferência espanhola ou
portuguesa com referência. —
Tel. 57-3044.

EMPREGADA - Precisa-se para
ajudar em tedo o serviço. Pe-
dem-se referencias. Tratar na R.j pR_ci.SA
Tomás Coelho n. 34
—^Tijuca.

EMPREGADA - CrS 5Õ~ÕÕÕ~-
Pre;ita*se de uma que raíba co-
zinhar e durma no emprego —
Exigem-se boas referencies, na
Rua Andrade Neves n. 256, ap.
201. - Tiiuca - Tel.: 
380681.

PRECISA-SE de uma senhora de
boa conduta para lavar, passar e
serviços leves — Não fa: questão
de côr, que durma no emprego.
Tratar na Rua Ribeiro Guimarães,
96; 12 das 14 as 18 horai com
D. Lidla - Tel. 48-0084.

EMPREGADA — Precisa-se para
pequena família — Paga-se bem
— Rua Padre Telêmaco n. 66 —
Cascadura.^' ______________

. .._..,._.-, — Ccpeira-orrumad.ira
ap. 203j portuguesa. Paga-se bcm. Exi-

gem-se leferências. Praia do Fia-
mcrigd;,:268,fep.-901:
PRECISA-SE de empregada para
casa de família. Tratar na Rua
Almirante Cócrane, 56 ap._3l2.
PRECISA.E empregada todo ser-
viço de casal. Paga-se bem. Rua
UburatSn, 492 - Hi_ien6pol[s -
Atende-se sábado e domingo^

EMPREGADA DOMESTICA - Pe-
quena família estrangeira de 3
pessoas adultas precisa de uma
com boa aparência para todo o
serviço, que durma no emprego
— Exigem-se carteira * referên-
cias —> Rua Visconde de Pirajá
n. 422 - ap, 703. _
MOÇA para case d» família, da-
mos tratamento «.pedal. Tratar
com o Sr. Júlio César. R. Eman>
cipação n. 9 — *ão Cristóvão. —
Tel." 28-3476.

PRECISA-SE empregada todo ser.
viço cozinhando bem — Exigem-
se referências • carteira — Tra-
tar Rua Visconde Figueiredo, à,
ap. 303. .
PRÊCISA-SE de 2 empregadas, urna
que saiba cozinhar bem • p,la-
var; outra para arrumar « pas-
sar, com referências o prática.
Paga-se muito bem. Estrada da
Gávea, 722 — São Conrado^
PRECISA-SE- na Missão Evangéli-
ca domésticas práticas — Garan-
timos carteira assinada e tôdas
as vantagens sociais — Dorme
no emprego — R. Santana, 98,

OFERECE a Missão Evangélica do-il.o ondar,

Sffi -''Trat Ç±a|BSKS3l5:«l.-arr,,,,d,lra
na R. S:nt-na, 98 - 1.0
OFEí.ECn-S_: .rrumadeira per dia
c:m referencieis, ó mil de 2a. o
6n..feira — Só ÊerVe Zona Sul —

7-2479 - D. Maria.

da
preferência portuguesa, para ca-
sa de família estrangeira, paça-
se bem. Rua Paula Freitas n.° 42,
ap. ?01 — Copacabana. ^^
FRECISA-SE baba para 3
ancas. Exipem-se reíerSncias.

lumentos
os

Foram perdido, e se encontram à disposição
de .eus dones, no Serviço de Utilidade Pública
cia RADIO JORNAL DO BRASIL, os documentos
relacionados abaixo. Seu? donos poderão procura-
los na Avenida Rio Branco, 110, 3.° andar, das
_U30m da manhã ãs 2 da madrugada.

Amadeu Bernardino Nunes de A7.evedo, Ana.
Beatriz Chagas Bernardes, Antônio C. Silva, Al-

-varo Pereira da Silva, Antônio de Andrade,
Antônio Francisco Gauçalves Araújo, Antônio
Gomes da Cruz. Augusto Pinto Coelho, Almir
Couto, Alexandre Nepomuceno Doc„, Agenor Ba-
lista Franco, Artur José de Freitas, Antônio
Francisco Félix, Armando de Magalhães, Adil-
són de Sousa Mendes, Alberto José Martins,
Antônio Mesmolia, Adêlson Muguel, Adriana
Leite, Aniva Pereira, Antônio Francisco, Abell-
no Lopes da Silva, Alcindo dos Santos, Antô-
nio Oliveira Sampaio, Afonso Alves da Silva,
Aurelina Luz da Silva, Altair Barbosa, de OHvei-
ra. Benedita da Silva Ramos, Bernardo Rzeznit,
Carlos Alberto Gomes de Almeida. Félix da Con-
ceiçáo, Célia Maria Fràncisci, Cláudio Gonçalves
Jaguaribe, Célia Gomes de Matos, Cassildo Lare-
do Reis. Cecília de Cotovitz. Ciloel Gomes da Sil-
va, Carlos Nelson Mota de Sousa, Carlos José
de Santana, Carolina Orefici dos Santos. Cleoni-
dio Soares, Diogo Pinto Sabllgueiro, Delfim dos
Santos Almeida. Dejahirb Mendes da Silva, Dilson
Neumann da Silva, Elba Noolbath de Abreu, Eu-" des Correta Barros. Eduardo Brunoro, Edemíl-
son Pedrosa da Costa, Edgar Luís, Edna Maria de
Melo. Enoque Nativitlade. Edson da Silveira,
Eduardo Manuel Ferreira da Silva, Eloisa San-
tos. Eduardo Mai-qú-S de Campos Cabral,
Francisco Santoro, Francisco de Assis Brngan-
ca. Fausto Roberto Giliclo Erarta, Francisco Mi-
randa Filho, Francisco Gama Pinheiro, Fernan-
do Gonzaga da Silva, Fernando Gomes Tostes,
Geraldo Honorato, Gerson de Oliveira Barros, Gil-
ria Auxiliadora Lopes Falas, George Marcondes Go-
doy, Gérson Mendonça Filho, Gilmar Luís da Cos-
ta, Geraldo Ribeiro, Gentil Coelho da Silva, Her-
mani de A7.evedo, Heloísa Soares de Lima, Hilã-
rio Lopes, Hércio Coelho Machado Herãclito Pa-
lhares, Hercules Ferreira da-Silva, Ivã Estelita,
Campos, Idemar Dantas, Lsaias 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 Araújào,

.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 Lufs, Joaquim
Loureiro, Jair Correia de Morais, Jorge Ma-
deira, José de Barros Mota, Joaquim de Oii-
veira. Jorge de Oliveira, José Soares, Jcão
Adelino da Silva, José Paulo da Silva, José
Fernir.ides, de Sonsa, Jorge Teies dos San-
tos. José 

' 
Válter da Silva, José Ronaldo da

Silvo, Klener Maia. das Santo., Luigi Bruno,
Luis Urubatan, Lúcia Maria dè Carvalho, Lour-
des de Oliveira Brilhante da Costa, Luís Martins
da Costa, Luis Carlos Coutinho, Lafaiete Augus-
to Soares Filho, Leoci Gaspar, Luci de Moura Nas-
cimento, Luzirjete Paes da Silveira, Lisaldo Faria.
Sodré, Luci Gonçalves àa Silva, Laudiceria Fran-
cisca Vigiani, Leno Andrade Barros, Maria Antô-
nio Moutlnho de Almeida e Melo, Marília do Car-
mo Ribeiro de Moraes, Maurício Bastos Almeida.
Milton Moreira Chaves, Moisés Fellsberto Cruz,
Manuel de Oliveira Campos, Marli Matias de Car-
valho, Manuel S. Dutra, Maria Paula de Figucire-
do. Maria Teresa de Almeida Ferraz, Maria Cor-
reia de Lima Gomes, Marcelo Geiger, Mário Nata-
lino Jordão, Márcio Nunes de Miranda, Marcos
Fernando de Oliveira. Manuel Fernandes Oliveira,
Manuel Alves de Oliveira, Moacir Ferreira de
Oliveira, Mauro Fernandes Guaraciaba, Manuel
Armindo Alves Peixoto, Manuel Francisco Penha,
Maria Pinheiro da Silva Melita Santos, Saleo, Mil-
ton de Sousa, Maria Helena Sampaio Ribeiro da
Silva, Maria Lúcia Lins de Sousa, Maurilia Con-
suelo de Sousa Campos, Manuel Antônio da Silva,
Nelson Serra de Castro, Nelson Matias, Nataniel
José Cardoso, Valdemiro Nunes, Nilton Rosa, Ne-
Iita Paulina Tobias, Orlando Joaquim de Araújo,.
Ociano Cecillano Braga, Orlando Alves Carvalho.
Odelita Cerqueira, Octaviano Monteiro, Orlando
Gomes Garcia, ,-t- .

#

Clubes
VÁRZEA COUNTRY CLUBE - (Rua Torres de
Oliveira n.° 43G — 29-2509) — Hoje, às 20 horas,
jantar dançante animado per conjunto. Passeio.
BRÁS DE PINA COUNTRY CLUBE — (Praça.
Anhangá n." 112 — 30-1037) — Amanhã, a par-
tir das 8 horas, íesta dc inauguração do Parque
Aquático. As 20 horas, baile animado por La-
faiete e seu Conjunto. Esporte.
GRÊMIO RECREATIVO DE RAMOS — Rua
João Süva n.° 65 —'.0-67.8) — Hoje, às 23
horas, baile de 11.? aniversário, tocado pela orques-
tra de D'Angelo. Passeio completo.
CASA DE LAFOES — (Rua Professor Gablzo n."
293 — 48-0321) — Sexta, às 21 horas, baile com
a orquestra Alegrias de Espanha. Passeio com-
pleto. Dia 25, às 21 horas, Festa da Uva, junta-
mente com a apresentação do Grupo Folclórico
Jcão Ramalho.
CLUBE FEDERAL — (Rua Timóteo da Costa,
im" 988 — 27-1478) — Hoje, às 21 horas, Hi-Fi
dançante. Amanhã, às 17 horas, cinema infantil.
Festival Tom e jerry.
SOCIAL RAMOS CLUBE — (Rua Aureliano
Lessa n.° 79 — 30-6612) — Hoje, às 22 horas.
Consagração da Máscara Negra, baile animado
pela orquestra de Perminio Gonçalves, presentes
todos os campeões do carnaval carioca, além de
fantasias premiadas. Esporte.
MONTANHA CLUBE — (Estrada Vclba da Ti-
juca n.° 407 — 38-0609) — Hoje, às 22 horas,
baile com Joni Mazza c seu Conjunto. Esporte.
CLUBE GINÁSTICO PORTUGUÊS — (Avenida,
Graça Aranha n.° 187 — 42-4030) — Está em
preparação uma excursão, em maio, a Portugal,
para os festejos de Nessa Senhora de Fátima.
A partir de hoje até a próxima sexta-feira expo-
sição e exibição de filmes cinematográficos.

ESTADO DO RIO

NOVA IGUAÇU COUNTRY CLUBE — (Rna Bar-
ros Júnior n.« 862 — 2610) — Amanhã, às 19 horas,
A Trapaça, com Giuletta Massina.
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA UNIVERSITÁRIA —
(Travessa Marleta — Bairro Santa Rosa) — Ama-
nhã, às 20 horas, baile animado por The Fe-
ver.. Esporte.
FLUMINENSE A. C. — (Rua Xavier de Brito
n." 22 — Niterói) — Hoje, às 10 horas, Programa
Paulo Bob, às 20 horas, Noite Dançante.

CORRESPONDÊNCIA PARA DANÚBIO
RODRIGUES - AVEN_DA KIO BRAN-
CO, 110 — 3.° ANDAR.

PRECISA-SE de arrumadeira, Ho-
tel M. Castelo, Cândido Men-
dej n. 201 - Gléria

COZINHEIRA.- Prxiia-M de fer-
no • fogão -para colônia d* ferias,
• does horai do Rio. — Paga•»•
bem, Rue Sete de Setembro, 10».
talt.: 43-8180 ou 434003 - Den*
Antoniata,

PRECISA-SE copeira e cozinheira

fam 
trabalhar em .partamento na

agoa. Psga-se bem. Íratar pelo
telefone 26-6820.  COZINHEIRA - PrecUa-ie para
PRECISA-SE de uma ernpregadaj{amiflii paquena. Paga-.* bam.
pi casa de família de 2 pes oas Exine-ie referencial. Rua Bulhões
- Tratar na Rua Barão de lf;ue-' ,j0 Carvalho, 35* an. .01.
temi n. 187 - ap. 402. _! .
PRlcTSA-SE de empregada. Ot-'COZINHEIRA - Precüa-.e a Ru,

denado NCr$ 50,00 na R. Quilo Paulo ,«•_' 
de Andrade, 70. ap.

157, Penha - GB. j801. laranleliaj. Paga.e 80OCO.

COZINH. E DOCEIRAS

TURIAÇU - Alugo 2 grandes gal-
pões cj força ligada, servindo p|
qualquer ramo de indústria, gran-
de oficina ou mercadínho. Rua
Conselheiro Galvão- 560 — Tratar
p] tel. 52-9052 - CRECI «5.

RUA SE1E DE SETEMBRO, 63, ia-
lat 1101 o 1102 - Para fins co-
merciais, sa'3 c banh. Chavas c/
porteiro. Administradora Nacio-
nal, Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2.» pav. - Tel.: 42-1314.

SALA - CENTRO - Pasie-se mo-
biliada (excelente local). Rua Ou-
vidor esquina Uruguaiana. Telefo-
ne 52-9630 — luis. Negocio ur-
gont*.

• COZINHEIRA - Precisa-se Ave
.  , _. Inida Suburbana n. 6 715-A -
PRECISA-SÉ empregada p servi-l Ordenado: EO mil. Tratar na Rua «TENCSO - Precise-la de "üma P«ra bar - Pilares. 
eis casairos - Tratar sábado e [Nascimento Silva n. 121. - Ipa- „Xk»iÍ.-!-.,«:..,,,- _ d-_;_ -._. B«i_í«r„. connneiradominco — Praia de Botafogo,
460, op. 516.
PRECISA-SE de uma empregada
para cozinhar t ajudar a arru-
mar pari casal — Exigem-se re-
ferencias — Rua Progresso, 112 —
Tel.: 32-4468.
PRECISA-SE de empregada com
referencias — Tratar na Alm.-
rant* Tamandaré n* 50 - £03*

nema.
PRECISA-SE de môça p_ra babá.
Paga-se bem, exigem-se referên-
cias, Av. São Sebastião n.° 259
- Urca.

com pr_tica para tra-
balhar num bar, para fazer te*
dos os salgadinhos. Avenida Su-
burbana n.° 2 464-B, esquina da
Rua Tenente Abel Cunha, — ur.
gente.

PRECISA-SE da empregada para
todo o serviço. Paga-se btm. Exi-
genvie referências. Tratar i. R.
Pinheiro Machado 103, ap. 604.
Tal. 25-1040.

COZINHEIRA - Trivial fino e pl
serviços, cl referências, pl casal,
preelsa-se a R. Alta. Tamandaré
26, ap, C-04» n| dorma no «m-
prego.

COZINHEIRA - Precisa-se oe
uma com refsren_ias, na Rua Ba»
rto do Flamengo n. 22, ap.
601.

COZINHEIRA - Referanciss _-
Dormir no emprego. Rua Bari»
de Itapaolpe n. 21, ap. 904.

COZINHEIRA - Precisa-se n«
Rua Joaquim Nabuco n. 202, --
ap. 701 - Ordenado 80,00.
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JOSÉ MACHADO

O Instituto Nacionai de Previdência Social,
tendo concluído o seu trabalho de unificação, vai
organizar, agora, o Curso do Interpretação para
Empresas. Êsse curso tem por objetivo levar aos
empregadores esclarecimentos indispensáveis sóbre
a maneira peJa qual funcionam os diferentes servi-
ços previdenciários, a natureza dos mesmos, os pro-
sedimentos a serem adotados para a obtenção de
benefícios, bem como nos casos de assistência mé-
«fei ou de acidentes do trabalho.

Da mesma forma, o curso proporcionará aos
interessados elementos relativos si arrecadação e
fiscalização, dando uma orientação exata em face
da organização dos serviços previdenciários. Dccsa
maneira, o curso representará uma verdadeira, in-
terpretação do Instituto Nacional de Previdência
Social, permitindo a cada empresa dispor de um
elemento que esteja em contato com os emprega-
dos, para orientá-los corretamente quando forem
necessários os serviços do INFS.

O Curso de Interpretação do INPS para Em-
presas será subdividido cm Beneficio, Arrecada-
ção, Fiscalização, Assistência Médica, Acidentes
«lo Trabalho e Perícias Médicas. A inscrição será
feita na Coordenação Estadual do INPS, através
das fichas dos participantes, que conterão o -nome
da empresa, o número de empregados e dc repre-
sentantes c ainda os seus cargos.

As turmas deverão ter trinta participantes. As
aulas serão gravadas, sendo posteriormente distri-
buídas apostilas. Haverá seminários e serão forne-
cilios certificados de freqüência aos participantes
do curso. E as impressões de cada um serão co-
lhldas, para aproveitamento nos cursos posteriores.

JORNALISTAS — O Ministro do Trabalho enca-
mínhará ao Presidente da República, ainda esta
semana, o anteprojeto de lei de regulamentação da
profissão do jornalista. O anteprojeto, acompanha-
do de mensagem presidencial, será posteriormente
encaminhadQ à apreciação do Congresso Nacional.
INTERINOS DO INPS — O Presidente do Insti-
tuto Nacional de Previdência Social, Sr. José Na-
zaré, procurou esclarecer os motivos por que houve
demissão^e servidores interinos. Duas razões mo-
tivaram a dispensa: em primeiro lugar, foram no-
meados 869 candidatos aprovados em concursos pú-
blicos do DASP, motivando igual número de de-
missões; em segundo lugar, houve 531 outras de-
missões, porquanto íoram Julgados dispensáveis
aos serviços de previdência os ocupantes dos car-
gos. Continuam nes serviços previdenciários 1300
interinos não amparados por lei, cujo serviço foi
considerado indispensável ao INPS. Disse o Sr. Na-
zaré que os concursados não poderiam ser preteri- -
dos por interinos — e que o Governo não féz ou-
tra coisa senão cumprir a Constituição Federal.
Mais: o Presidente da República assinou decreto
extinguido 7 845 cargos vagos no setor da Previ-
déncia Social.
SALÁRIOS NOS EUA — Os salários obtidos, no
ano passado, nos EUA, através das negociações
coletivas de trabalho apresentaram uma média de
aumento de onze centavos horários sobre o ano
anterior para os trabalhadores americanos. Este
aumento diz respeito aos 2 500 acordos coletivos
informados ao Bureau de Assuntos Internos dos
EUA, uma entidade não governamental dedicada à'
elaboração de pesquisas de ordem trabalhista. A'
média de aumento salarial horária -de 19GC é a
maís elevada já registrada,., ..^representando ,'úm!í!i<
acréscimo sóbre a seguinte mais wa)ta, de 1965,. dás
duas vêzas e meia. Em 1960,-a^tnédia íoi de, nbvàaa
centavos por hora. O Bureau'd'e.Sssuntos Internosjjl
informou, ainda, que os benéfíciosprevidenclários'•'--"
suplementares acusaram - nôvóV&np&so, tendo" os'-'.'.'
contratos celebrados entre siridicatosVe empregado-?;.,'
res incluído cláusulas dispondo; sóbre planos .'.tíe,....
pensões que representam um acréscimo de um- por .'¦¦
cento do total do ano passado, cláusulas de rea-
juramento segundo o custo de vida e itens seme-
lhantes.
RADIALISTAS — A diretoria do Sindicato dos Ra- ¦
diallstas acaba de adquirir sede própria para a
entidade. A nova sede: Rua Francisco Serrador,
90, 3.° andar, sala 302.
MARÍTIMOS — O Presidente da República assi-
nou decreto, incluindo no quadro de pessoal do
Ministério da Viação, os cargos e funções perten-
centes às extintas empresas de navegação Lóide
Brasileiro e Companhia Nacional de Navegação
Costeira. Pelo decreto, os servidores do Lóide e .
Costeira continuarão autárquicos e terão sua apo-
sentadoria paga pelo Tesouro Nacional, "permane-
cendo os demais direitos a serem concedidos pelainstituição de previdência respectiva, para a qualcontribuirá na mesma forma anteriormente adota--
da". O pessoal já aposentado pelas autarquias ex-
tintas passa a ter a respectiva aposentadoria paga
pelo Tesouro Ncional.

EMPREGADA - Precisa-se, cm PRECISA-SE de cozinheira paraiMESTRE DE OBRAS — Preein-io
ap, do senhor de trato e respei-! casal_ — Paga-se bem, na Rua [eom larga exporioncla. Tratar

ap. 301 — [com o Sr. Abelardo na Rua Cons-to, empregada competente paraToneleros n. 180
Cozinhar o trivial e arrumar "'37-4373.
Exlgem-so reíerênclas edocumen.!p(,EC|SO d cozinheira ar,, ,ri.tes. Rua Senador Eu2éblo,_2?,_ sp. via| voriado e OUUoJ ppequeno601 (fim do Flamengo). Telefone .-.,,:,..,
45-5879. B\""\y.
EMPREGADA Cozinheira ou: p?

Tratar na Rua Gurup
Grajaú.

ajudante dc cozinha, para pen-
oue durma no emprego. — ¦h„r,n|
Mem de Sá n. 250

PRECISA-SE de uma cozinheira c'
muilo pratica de cozinha de res

EMPREGADA - Procura-so para
cozinhar o sorvíços domésticos
lavos, om casa do família. Bom
ordenado. Exígem-so ref cronclas
o doe. — Min. Viveiros do Cas-
Iro n. 128 — ap. 601 — Copac.

Rua
108.

Barão de S. Fé-

LAVAD. E PASSADEIRAS

FAMÍLIA ESTRANGEIRA precisa
do cozinheira trivial fino - lavar
a maquina, sabendo ler. Refe-
rências — Paga-se bem. Telefone
57-8687. _
ÕFERECE-SÊ uma cozinheira de
forno e fogáo, ccm referencias
de casa de alto tratamento. A
quem interessar telefonar para
47.2782, chamar Gilda. Ordena
do de 180 mll. •

PASSADEIRA - Preciso c| pra
tica, 3as. e óas.-feiras, referen
cias — Rua Aperana n. 64 — Lo
blon - 27-3375.
PASSADEIRA - Precisa-se para
casa de modas c| batttnte prá-
lica, Av. Copacabana, ' 319-D
Pôslo 6.

PRECISA-SE perfeita cozinheira,
ferno o fogão com referencias.
Rua Gelulio das Neves, 22. Tel.
26-I977._ Ordonado_ CrS 90 060.
PRECISA-SE de cozinheira com
prática de cozinha e salgadinhos
— Pana-se bem — Horário
combinar — Rua Arnaldo Quinte-
Ia, 36 — Botafogo.
PRECiSA-SE de cozinheira 1ri-
vlal fino com referencias na R.
5 de Julho n. 324. - áp. 902,
PRECISA-SE de cozinheiro bu co
zinheira com pratica do salgadí-
nhos e minutas. Av. Henrique
Dumont, 85-A, Ipanema.
PRECISA-SE empregada para co-
zinhar. Av. Viiconde Albuquer-
que, 606. Leblon. 
PRECISA-SE para casal cozinheira
trivial muito fino què passo rou-
pa. Exige-se referências. Rua
Prudente de Mojraejfi¦: 65 ap._201.
PRECISA-SE do Cozinheira de
trivial fino e variado e que Ja-
vo algumas peças de roupas pa-
ra casa de família de tratamnn-
Io, carteira ou referências, dor-
mindo no local. Rua Agostinho
Meneses, 155 — Andaraf — A run
cemeca na Barão de Mesquita, na
altura • da Rua José Hiqino;
PRECISA-SE empregada qua sai-
ba cozinhar bem p| casa de um
senhor só. Tel. 36-6120.
PAGO CrS 80 000 por muito
boa cozinheira fazendo famhém
todos os serviços, na Rua Con-
de Bonfim, 412, np, 604 — Saenz
Pena.
PRECISA-SE - Empregada para
cozinha e arrumação em ap. de
4 pessoas. Tralar tel. 48-8864.
Rua Campas Sales 143, ap. 902.
PRECISA-SE de uma mèça com
prática dc ajudante de cozinheira
e serviço do copeira, que apre-
sento . referencias. Tratnr na R.
Molo ¦ e Sousa n. 123..- Tel.i
48-0273 -D. Odysscia,
PRECISA-SE do emprerada que
saiba^ cozinhar o trivial e mais
alguns serviços — Pe:so'a de
confiança ccm referencias de on-
de trábaíHòv' Paga-se bem —
Tel. 38-7963 - Helena.
PRECISA-SE do uma
quo saiba cozinhar,
emprêno.

101.

empregada
derme no

Rua SSo Januário, 756

PASSADEIRA - Oíerece-se para
passar roupas em gerai a doml-
cílio. Tratar lei. 46-1124. Su.
zete.
PRECISA-SE lavadelra,
Beviláqua n.° 86, ep.
jucá.

Rua Clóvis
201 - Ti

PASSADEIRA - Precisa-se duas
vezes por semana das 9 às 12
horas — Pedem-se referências -
Rua David Campista, 80 — Bota^
fogo. Tcl. 26-3070.
TINTURARIA - Passadeira
passador que passe tudo, na R.
General Roca n. 449.
TINTURARIA - Precisa-se de pas-
sador ou passadeira com «ráti-
ca. Rua Senador Pompeu, 205.
TINTURARIA - Precisa-se de pa:
sadeira com prálica de linho t
vestido. R. Corres Dutra 81-B -
Calete.

- Precisa-se de Ia-
Rua Marquês de
- Tel. 26-7880.

lansa Barbosa, 125 — Meier.

PINTOR - Precisn-se de 2 pin.lores profissionais com muita
prática para serviço a óleo. Rua
Magalhães Castro, 300. Dr. Fran-
cisco.
PRECISA-SE de bons pintores na
Rua Carlos do Vasconcelos n.°
103 - Tiiuca.

PRECISA-SE - Pedreiro-Estucador
para trabalhar Zona Sul. — Ar-
sila. Av. Camões, 563, fundos,
~. Penha Circular.
SERVEM ES" de Pedreiro -- Pretl-
sa-se p/ Botafogo, junto ao n.°
170 da Rua Gen. Severiano.

OFICIAL de bancada com prtica de solda, precisa-se, Rua Tl
bira, 19-A - leblon.
TORNEIRO-MECANko - Preci
sa-se na Rua Alvares de Azeve-
do, 538 — Maria da Graça. Ira-
tar segunda em diante.

SAPATEIROS

CORTADOR - Precisa-se de um
cortador de peles para obra cs
porte de senhoras. Tratar na Ru;
Orquídea, 139. Nilópolis. Junlo
ao Campo do Nova Cidade.

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS
ENROLADOR - Precisa-se meio
oficial de enrolador de motores —
Tratar Eletrotécnica Faraday. Rua
Guararu, 51 — Jacaré.
PRECÍSA-SE 

~de~ 
meio' oficial;»!,

rolador de mofores — Av. Itaoca,
1197-B.

TÉCNICOS DE TV - Solv, pre-
cisa com experiência em TV G.E,

Rua Regente Feijó, 95, gr.
602. Entre 14 e 16 horas, fa-
vor não telefonar.
TÉCNICO televisão. Precisa-se,
ótimo salário e futuro. Av. Co<
pacabana, 268 loia F. •

GRÁFICOS

JARDINEIROS
CASAL — Preciso jardineiro, ela
serviço doméstico, ccm prática e
referências. Tratar Travessa do
Sereno, 13. i3-7868.
JARDINEIRO - Preciso com pri
tica e referências •— Rua Capuri,
220 - 43-7868.

DIVERSOS
CASEIRO - Meia idade, casado,
com referências. Preciso para sf-
tio cultivado em Guaplmirim —
(Teresópolis). Telefonar 26-9541
das 8 às 10 horas. — Rio.
GOVERNANTA - Moça - Preci-
so todo serviço apartamento. —
Honório de Barros, 23 np. 702,
pessoa só. Tratar pessoalmente
sábado e domingo das 8,30 às
II horas e das 13,30 às 16 lioras.
HOMEM — Oferece-se para ad-
ministrar pequena fazenda ou
cuidar de sítio que tenha mo-
radia' decente para casai. Longa
pratica do horta, jardim, pomar
etc. Conduta exemplar, ótimas
referencias. Primeiros contatos.

Telefone 28-0405 com o Sr.
FRIAS.^
MOÇA 20" a 30' -" Precisa-se p/
tomar centa do apt. de senhor
.6 c uma criança de 2 anos —

Rua Benjamin Constant, 104, loja" - Tel.: 42-0350.

PRECISA-SE do uma eexinheira
para pensão o quo durma no
emprego, não trabalha aos do-
mlngcs. Rua Pedro Ernesto n.
56 — Saúde.

PRECISA-SE d
11 anes, auxiliar caia de fami-
Ma — Rua José Veríssimo
31 — frente — Méier.

COMPOSITORES - Precisa-se de
para trabalhes comerciais

Apresentar-se hoje, sábado, Ruo
do Senado, 232. Paga-se bem,
COMPOSITOR p| tipografia. Pre-
cisa-se, competente. Rua Luís
Silva, 340. Com Soarei. Nova
Iguaçu.

CORTADOR - Preclsa-s».
Rua Santana n. 156, s|1.

Tratar

DISTRIBUIDOR -
Precisa-se. Rua
quita, 146-A.

¦ Tipografia. —
Barão d» Mes-

ENCADERNADOR - Preclsa-ie -
Tratnr na Rua Santana, 156, sjl,
GRAFICO - Precisa-se distribui
dor que tenha alguma pratica de
chapa. Rua Alzira Valdetaro, 16— Sampaio.

FABRICA DE CA1ÇADOS - Di-se
pespento para fora, cbra chan-
fraria, esporte de senhora — Rua
Goiás, 1164 — E. Quintino.
MEIO OFICIAL de sapateiro -
Precisa-se. Dou 50% nes lucros.
Tratar Rua Leopoldo Miguez, 80
ap. 702. Cop. sáb. c domingo
após às 14 horas.
MONTADOR DE SANDÁLIAS -
Preciso de boa aparência. Cen-
tro Comercial de Copacabana —
sala_ 344. _
PRECISA-SE de pespontadeira e
uma moça para aprender balcão,
Rua Cardoso de Morais, 358,
fundos - Sr. Hélio.
PRECISA-SE de frizador - Calça-
dos ELO — Rua Augusto de Vos-
concelos n. 203-A — Campo
Grande.
SAPATEIRO - Precisa-se de
meios montadores e soladorcs,
Rua tyipcã, 63-A e B — Realengo.
SAPATEIROS - Mocossim - as-
sentador e costurador de pala
Cr$ 750,00, mais remunerado. —
Rua Tenente França, 87 — Ca-
chambt.

P EMPREGOS
MECÂNICO para regulagem «PRECISA-SE dc moças para tramecânica ligeira. Precisa-so par» balhar em depósito de sábio. Rtrabalhar a comissão. Tratar nolDelfina Eni, 63 - Penha Circulareletricista em frente ao portão pTnãpTÃ—„,„,.,.,—z _-:—[rAUAnlA precisa oe 1 padeiro19 do Estádio MaracanS,

MECÂNICO - 
~.ãrí 

serviço de
crava çSo de lona de freios e
retifica de tambores — Rua Car-
doso de Morais, 328. Tcl. 30-1057.
OFERECE-SE motorista 42 anos
ccm referencias para famí lia ou
taxi — E' favor ligar para ....
580181 - Sebastião.
PRECISA-SE de lanterneiros - 1
corn experiência de pintura — 1
meio oficial de lanterneiro e 1
njudanle pralico — Tralar na R.
Prefeito Olímpio de Melo n. .
jj73, çom o Sr." Antônio.
PRECISA-SE de chaiifradores de
ccníYa-forte e pespsntadelras
Calçados de senhoras — Rua 21
de_AbrM,_63_— Quintino.
PRECISA-SE de eletricistas • lan-
ternoiros competentes p/ traba-
lhar «m empresa do ônibus —
Tratar Rua Marechal Floriano Poi-
xcto, 2 574 — Nova Iguaçu —
Evanil.
PRECISA-SE de um motorista pa-ra "trabalhar em caminhão de
materiais de construção com mais
de 10 anos de carteira. Rua Hu-
maitá, 174. Botafogo.
PRECISA-SE de mecânicos e meio-
oficial, com ferramentas que sai-
ba trabalhar em Mercedes-Benz,
ônibus. Tratar na Praça Barbosa

a, 34 — Vigário Geral'

SAPATEIRO - Precisa-se um pes
pentador para sapatos de senho-
ras. Rua Cardoso de Morais, 218— Bonsucesso. Hoje, sábado até
12 horas.
SAPATEIRO - Precisa-se de cor-
tador de pele pnra cbra esporte
de senhora na Rua do Bispo n.
95-F - Cal. DAMA.
SAPATEIROS - Precisa-se de 0^
ciais para cbra de homem seb
medida. Rua São Francisco Xa-
vier, 2-E.

DIVERSOS

IMPRESSOR Off-Set. Precisa-se.
— Tratar na Rua Santana, 156 _\\.

CAPOTEIRO - Capas Copacaba
na, à Rua Alvaro Miranda, 243,

¦ precisa oficial e meio-oficial, pa
ga-se bem. Procurar o Sr. Au-
gusto.

IMPRESSOR - Máquina Chifer-
24. Precisa-se. Tratar Rua Santa-
ns,J» j\U
IMPRESSOR, máquina Heidêlbêrg
- Precisa-se - Tratar na R. San-
tana, 156. sob.loja.

IMPRESSOR - Máquina Minerva.
Precisa-se. Tratar na R. Santana,
156,. sil.
PRECISA-SE de impressores e com-
posileres, gráficos — Tratar
Rua Antunes Maciel. 68.
PRECISA-SE do 1 cortador. Tra-
tar na Avenida Mem de Sá n.
174-A.
PRECISAM-SE moças com práticade encadernação $¦ margeação

menino de 10 a;em máquina de dobrar. Tratar
na Rua Chs.eo 22 - D. dc Caxias.
Estado da Rio.

PRECISA-SE de uma empregada
para trabalhar em pensão na R.
Silva Castro n. 36 — Copaea
bana.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

AUX. DE ESCRITÓRIO

COZINHEIRA - Precisa-se cozi-
nheira com muita prática paracasal e uma filha. Paga-se bem.
Rua Constante Ramos, 34, ap,
1 102 - 37-0623.

COZINHEIRO . - Precisa-se, res-
taurante Barramar — Barra df
Tijuca — Sernambetiba n. 780-A
COZINHEIRA - Precisa-se que
durma no aluguel. Tratar de 8
às 12 horas na Rua Cesario Al-
vim, 31 — Botafogo - Tel.
26-1454 - Ord. 40 000.

COZINHEIRA - Precisa-se - Tra
tar Rua Nossa Senhora da Guia,
83 — Lins Vasconcelos — Dormi
emprego.
COZINHEIRA Senhora c| pri-
tica restaurante. Aposentar, do-
cumentos, Rua Pedro frnesto
11. 106.
COZINHEIRA - CrS 100 000 tri-
vial. Trazer reforência. Tratar das
llh às 3li. Epitácio Pessea 870 —
Í05.
COZINHEIRA - Precisa-se, Ia
vando alguma roupa. — Paga-se
bem. Rua Itacuruçá n. 30, ap.
3C6 - Tijuca - Tratar no do
mingo.
COZINHEIRA - Pr.cisa-se, com
ref. o cart. 70.000. - Rua das
laranjeiras, 91 — 1 203.
COZINHEIRA - Preciso trivial
simples — Exijo referencias.
Tel. 22-0622.
COZINHEIRA DE RaSPONSABN
LIDADE que também lave e pas-»e — Paga-se beto — Tratar te-
lefone 47-0965.
COZINHEIRA e outros peq, serv,
«asai. Prec. pessoa de confiança
documentes — CrS 80 000 iniciar- Av. N. S. Copacabana, 1194180,
COZINHEIRA, para peq. famflte
trivial variado, ajudar passar rou-
pa miúda - Ref. - Conselheiro
lafaiele, 53|602 — Posto 6,
COZINHEIRA do trivial fino .
qu» lave roupa, precisa-se. Tem
maquina. Exigem-so referencias
Tel. 47-1428 — Jóquei.
COZINHEIRA trivial fino para to-
do serviço casal. Maior 40 anos.
Não lava roupa de homem. Tra-
tar com referências. 36-0735.
COZINHEIRA - Précisa-se -d,
competente. Paga-se bem - Rua
Beniamin Constant, 33, ap. 203
Glória.

COZINHEIRA - Precisa-se-7e
uma senhora do meia idade pa-ra trivial fino c passar alguma
roupa de casa com crianças. Pe*dem-se referências . que seia
saudável. Ordenado 70 mil. Prai:
do Flamengo, 386, ap. 1 202
Tel. 45-1263 - Atende-se só pe-. la manhã.

COZINHEIRA - Precisa-se paracozinhar e lavar pau 1 casal com,
petente, ótimo ordenado — Exi-
gem-se ótimas referências — Av
JoSo Inís Alves, 154. Urca - Te-lefone 26-3889.

COZINHEIRA trivial fino, quasotodo serviço família pequena.Refcríncias. Ordenado a combi-
nar. Av. Copacabana, 866, ep901.
COZINHEIRA - Precisa-se trivial
simples. Ordenado 60 000. Tratar
Rua Jcátjuim Nabuco, 50 ap. 101— Copacabana.
COZINHEIRA - Precisa-se para
pensão. Tratar Dias da Rocha, 27— Fundos — Copacabana. Sr. Ca-
mlio.
COZINHEIRA - Precisa,
de forno e fogão, p| ca-
sa de tratamento. Paga-
se bem. Exige-se tefe-
rências. Tratar na Rua
Cosme Velho, 315.

COZINHEIRA - Procisa-se p| co-
zinhar, lavar e passar p| 3 pes
soas._NCr$ 60.00. Tel.. 27-9168.
COZINHEIRA - Precisa-se quo
cozinha o trivial. Paga-so bem.
Exlgem-so referência». Rua Uru-
guai, 540 C-01 —' Tijuca.
COZINHEIRA - Precisa-se para
cozinhar e pequenos serviços de
4 pessoas. Rua Dias da Rocha,
44-801. Telefone 57-4183.
COZINHEIRA, com referencias,
para todo serviço menos lavar e
passar. Ordenado Cr$- 80 000
(oitenta mil cruzeirosl. Tratar na
Praia de Botafogo, 422, ap. 402.
COZINHEIRA para casa de saúdo.
Exige-se com pratica, que saiba
ler e escrever. Tratar 2.a-feira das
10 às 15 horas. Rua Paulino Fer-
nandes, 38, Botafogo.
COZINHEIRA - Precisa-se,' que
passe também a roupa. Paga-se
bem, ótima moradia. Eventual-
mente serve casal, so marido Ira-
balha íora. Só serve com refe-
rências. Tratar Rua JoSo Lira n.°
28', casa, Leblon.
COZINHEIRA nova, que arrume
o apartamento, trivial variado.
Dorme. 80 000, Almirante Ta-
mandará, 59, np. 801, ref.
COZINHEIRA - Rua Uruguai n.o
494, c| pritica quo dê referên-
cia e que durma no emprego. —
Paga-se bem.

AUXILIAR DE-ESCRITÓRIO. -
¦Admitem-se mediante teste, rapa
zes ou moças com bca redação
possibilidades de aprender a se
cretariar e realizar pequenos
serviços de dactilografia. Em
presa de vasto futuro e em gdo.
desenvolvimento. Salário com-
patível. Rua Senador Dantas n.
117 - Grupo 1 341 - CAPEMI
- Das 8 às 18 horas.
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Precisa-se de um, ccm grando
prática em levantamento de ba
lancete o serviços gerais de es-
critório — Tratar na Av. Franklin
Roosevelt, 23, 15.» andar, Sr.
Sílvio.
AUXILIAR PARA DEPARTAMEN
TO PESSOAL . - Precisa-se na
Estrada Velha da Pavuna n.
1 148 — Inhaúma.
AUX. ESCRITÓRIO - Meça que
seja dactilograla, com bca cali-
grafia. Tratar 2a.-feira das 10 às
15 horas. Rua Paulino Fernandes
n. 33, Botafogo.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Proci:a-:o com basfanto prática
da escritório, quo seja ótima da*
tÜãgrafa, lenha boa caligrafia —
Favor não comparecer quem não
nrooncher os requisitos exiqidos.
Tratar em MELLO AFFONSO EN-
CENHARIA LTDA.. na Rua Cens-
tanra Barbosa, 152, grupo 401.
Mejpr.  

_
CÃSÀ ATACADISTA com c?nia
bilidade Ruf precisa de um au-
xíliar de contador com bastante
pratica — Cartas do próprio pu-
nho com pretensões pára o n.
426 778, na portaria dêste Jor-

CÃIXEIROS — Precisam-se com
pratica, Av. Copacabana n. 9ó7
CAIXEIRO — Precisa-se com mui-
ta pratica de balcão na Rua Ba-
râo do Bom. Reliro n. 1 277-A.
PRECISA-SE balconista com prá-
tiça de peças e acessórios de au
temóveis. Av. Ataulfo de Pai
va, 926-A - Leblon.

PRECISA-SE um balconista o uma
moça para caixa, à R. La ian jor
ras, 404.
PADARIA precisa de 1 meça p!
ba'cão, 1 caixa, 1 caixeiro, 1
ciclista — R. das Laranieiras n.
251.
TINTURARIA - Caixeira/com prá-tica. Precisa-so à Rua Siqueira
Campes, S2-B — Ccpacabana.
TINTURARIA - Precisa-se de bai
cenista ccm prática — Rua Bento
Lisboa, 41, loja. Tel. 25-1849,
CONTADOR - Preciso-se para es-
critório de centabilidade com
bastante prática de escritas co-
merciais. Tratar com Rodrigues
Rua Mairink Veiga, 11 s| 902.

DACTILÓGRAFAS -
ESTÈNÒGRAFAS -
SECRETÁRIAS

CHEFE DEPARTAMENTO PESSOAL
Precisa-se de um, com grande

prática e profundo conhecimento
de Leis Trabalhistas e nova Le-
qislação — Tratar na Av. Franklin
Roosevelt, 23, 15.° andar, Sr.
Sílvio.
FATURISTA - Proeisa-so rosidon-
to em Copacabana. Tratar na Av.
Graça Aranha,' 416, sl 614 a 619.
AAOÇA ccm habilidade p/ Auxi-
liar de-escritório — Estrada Vi-
cente de Carvalho, 1481, s/ 203

P. Carmo.
FIRMA~NO CENTRO"precisa"~de
pessoa com pratica do serviços
gerais de escritório — Apresen-
tar-se na Rua General Caldwell

214-A - sábado dia 11 do 9
às 11 horas. Favor não cemoa-
recer quem não estiver .habilita-
do — Salário a combinar.
PRECISA-SE de moça com prática
de escritório e caixa, com bca
caligrafia e aparência. Saoatarla
Cubana. Rua da Carioca, 56.

COZINHEIRA - Precisa-so quodurma no emprego — Ordenado
de 60 mll - Rua D. Delfina n.
71 - Tel. 38-3098.
CASAL SEM FILHOS precisa em-
pregada cozinhar e arrumar -
Dormir no emprego. — Paga-se
bem. Exlgem-se referencias. ~-
Telefone 45-0360, Rua Andrade
Pertence n. 42, ap. 301. — Ca-
lete.
COZINHEIRA - Precisa-se paracasal, de boa cozinha, lava <
roupa. Referencias, na Rua An
tonio Vieira n. 22, ap. 501 —
lemo.
COZINHEIRA - Precisa-se quesaiba trivial fino e variado quelave pequenas pecas de roupa
na máquina e que durma no em-
prego. Rua Ferreira de Andrade,
294. Cachambi. Exigem-sa re«
ferências.
COZINHEIRA - Precisa-se nã R.
Conde de Bonfim n. 546, c. IX

Dorme fora.
COZINHEIRA - Precisa-se de 1
pessoa compelente — Cozinheira
de forno e fogão - Idade mini-
ma: 30 anos. Com referencias
de empregos com mais. de 2anos de serviços. Paga-se muito
bem. Tralar na Rua Paula Frei-
tas n. 16, «p. 1 001 - Copa-
cabana.
COZINHEIRA - Precisa-se trivial
fino e variado — Telü 46-9659 —
Ordenado 70 mil - Rua Joaquim
Campos Porto, 70 - Jardim Bo-
tânico — Entr. TV Globo.
COZINHEIRA - Praclsa.se, boaaparência, responsabilidade .
podem-se referencias. Ordenado
Cr. 70 000. Rua Almirante Ta-
mandaré n.» 53 ap 301, Flamen-
go. Tel. 45.5476.
COZINHEIRA - Pr.clsa-50 Sli.
nheiro trivial fine, residência pe-
quona familia. Paga-so bem.
Aprcsentar-s» com referencias, Av.
Goneral San Martin 240 — 302

Loblon.
COZINHEIRA - Precisa-se parafamília d* fino trato. Tratar naAv. Rui Barbosa, 314, ap. 1001.
EMPREGADA - PrõcüTSTdí-!
cozinhando trivial eom refors. pj
pequena família — Durma no
emprogo. Ordenado de 70 mll

Rua Barão de lucena n. 4B
Botafogo - Tel. 26.1121.

EMPREGADA - Copacabana, co-
zinhar e mais serviços. Telefo-
ne 57-4796.

PRECISO pessoa o' pratica, fatu-
ramento, ótimo dactilógrafo, ar-
quivista. Ag. Campo Grande de
Automóveis. Av. Cesario de Melo
n. 953. 

":-. 
:,:¦¦;.

PRECISO pessoa c|. pratica depto.
pessoal, bom dactilógrafo, folha
de pagamento,, guias dé. Institu-
to. Imposto de Renda na fonte.
Ag. Campo Grande de Autcmo-
veis Ltda., Av. Cesario da Melo
n. 953. ¦• ¦

PRECISA-SE de auxiliar, de escri-
torio com pratica. Tratar na R.
da Passagem n. 93 — depois de
12 horas.

BALC. E VITRINISTAS
BAR — Precisa-se um para bai*
cenista e limpeza. N5o truba-
lha domingos e feriados. Rua
da Constituição, 48.
BALCONISTA (homem) . com prá-
tica todas confecções. Paga-se
bem. Rua Dias da Cruz, 160 —
Méier.

DACTILOGRAFOS - Grande or-
ganizaçSo necessita admitir dac-
tilógrafos ccm longa pratica e
redação própria. Otimo ambien-
to de trabalho. Promcção e fu-
turo garantidos. — Apresemar-
se para teste 2a.-feira às 18 ho-
ras na CAPEMI — Rua Senador
Dantas n. 117 — grupo 1 341
— Edifício Santcs Vahlis.

VENDEDORES
CORRETORES
MÔÇAS e Sras. precisam-se 20 pa-
ra vendas externas retrato a óleo
e santos. Ordenado e comissão,
meio expediente. Rua Marechal
Serejo, 202 — Jacarepaguá — Pe
chlncha, ônibus Coxias-Pau Ferro,
saltar Pedreira.

TORNEIROS - FRESAD,
- AJUSTADORES
AJUSTADORES - A Indústria e
Comércio de Metais tAac Laren
precisa para admissão imediata.
Apresentar-se ao Sr. Wilson Al-
ves à Prai» do Caiu, 10.

CHAPEADORES - A Indústria e
Comércio de Metais Mac Laren
precisa para admissão imediata.
Apresentar-se ao Sr. Wilson Al-
ves- — Praia do Caju, 10.
ESTOFADOR COMPETENTE ; -
Precisa-se de um com larga cx-
periência no ramo. Referências.
Tratar Rua 7 de Setembro, 88,
sala 402, das 15 às 17 horas.
MECÂNICO - Precisa-se p| má-
quinas Olivetti, salário compatí-
vel com as aptidões. Procurar Sr.
Válter a parlir das 10 horas. Rua
Assembléia, 19, 2." ondar.
MOÇAS — Precisa-se de duas pa-montagem de biiulerios. Só
com prálica. Av. N. S. Copa-
bana. 897, s/ 502.
OPERECÊ-SE uma pessoa de con-
fiança para trabalhar em casa de
1 pessoa só (de preferência ho-
mem). Telefonar para 57-2726.

DIVERSOS

para de dia, 1 forneiro, 1 ofi-
ciai confeiteiro — R. das Laran-
loiras n. 251.
PRECI5A-SE de cortadores paraaçougue. Tralar Av. dos Italianos,
468. Rocha Miranda.
PRECISA-SE de um aiudante de
forno na Rua Ministro Moreira
de Abreu n. 416 — Olaria.
PRECISA-SE de pralico farmácia
urgente sexo masculino, moran-
do próximo Farmácia César ns
Rua Araçatuba n. 213-A . Coe
lho Neio - Tel. 90-2201.
RAPAZ menor bca aparência alfa-
betlzado. Ordenado 55 mil. Rua
Leandro Martins, 80.
SENHORA educada, traquejo so.
ciai oferece d«ma companhia —
Serente hotel ele. — Rcfer. ido-
neas - Tel. 37-9454.
SERVENTE - Precisa-se de I" com
prática para trabalhar em Edi-
fido no Ipanema. Trazer refe-
rências. Tratar cj Aluisio, parte
da manhã à Rua México, 74 —
10.° andar.
SERRADOR de engenho couçoei-
ras — Precisa-se, competente,
ccm bastante prática, para tra-
balhar cm -firma de madeiras do
Centro. Salirio a combinar. Tra-
tar na Rua Frei Caneca, 89.
TINTURARIA - Precisa-se de cai-
xcíra com prática de balcão. Cin-
derela, Rua Marquês de Abran-
tes, 230 - Tel. 26-7880.

rio
Lugar de futuro para contadores re-

cém-formados. Maiores de 22 anos e me-
nores de 35 anos. Que escrevam à máqui-
na. Apresentarem-se ao Sr. LOPEZ, Rua
Equador, 263 - Saúde, das 9 às 11 horas
e das 13 àsló horas.

ADMITIMOS -fiscais c| auto -
Zcna. rural — Ganhos ilimitados.
— Rua Cel, Gomes Machado n.
174 — gr. 121 — Niterói.
ATENÇÃO — Preciso um paste-
leiro com bastante prática de pas-
tel. Urgenie. Av. 13 de Maio 23
loja M. Sr. Jcsetito.
AÇOUGUE — Precisa-se de um
cortador, na Av. N. S. de Copa-
cabana, 1 133 — Boxe, 29.
BORRACHEIRO - Precisa-se um

Rua Francisco Otaviano n. 28
32-A - Posto 6.

BOMBEIRO -
Visconde de
loja 15.

Precisa-se na Rua
Pirajá n. 318 -

BOMBEIRO ELETRICISTA - Pre-
cisa-se na oficina Redentor, n;
Rua Jardim Bctânico n. 595-B.
COPEIRO - Precisa-se para tra-
balhar em churrascaria. Rua Ha
maitá, 110 — Botafogo.
CAIXEIRO ciclista e tricieli
ccm bastante pratica e com os
documentos em dia. Precisa-se na
Rua São Clemente n. 118 — Bo-
tafogo.
COPEIROS - Precisa-se de um
com prática para café e bar _
Rua Ministro Viveiros dc Cas*
Iro, 47.
CAIXA REGISTRADORA - Pre.
cisa-se para serviço noturno, se-
nhor de 35 a 40 anos de idade

Salário a combinar. Tratar se-
gunda-feira na Rua das Laran-
jelras n. 114 -r das„10.às 12 h

PRECISA-SE de moça," balcão de
padaria na Rua Otávio AscolI n.
103 - Nilópolis.
PRECISA-SE de oficial do serra
lheiro cu meio oficia! na Aveni-
da Teixeira de Castro n. lló-B

Bcnsúcesso.
PADARIA
forneiro p,
competente na R>

Precisa-se de
de _ noite, que seja

Jn Cabuçu, 140,

OFÍCIOS E SERVIÇOS
ALFAIATES - COST.
APRENDIZ p| costura. Precisa-
re em casa de madas na Av.
Copacabana, 1 319-B. Posto 6.
ALFAIATE - Precisa-se de um
bom oficial de paletó com prati-ca de oficina na Rua Bonsucesso

197-A - GB.
COSTUREIRA - Loia precisa pra-t;ca em consertes — Copacabana
n. 504 - I - Vanité.
COSTUREIRA - Overlcquisla com
prática para fábrica de mailiot e
malhas precisa-se — Rua Siqueira
Campos. 431636.
PRECISO do oficial de paletó
cbra fina, só ccm amostra.
Rua Gonçalves Dias n. 84, s|
304 - Telefone 52-9551 - Al-
dino.
PRECISA-SE - De cortador ccm
pritica da confecçõai. Tratar na
Rua 0r. Paulino Werneck 270. Se-
nader Czmará.
FABRÍCA DE CALÇAS~p?"homens

Precisa-«e de moças com prá-lica — Rua Rambaú, 574-Ã — Ra-
mos.

BARBEIROS - MANIC
AJUDANTE DE CABELEIREIRO ¦
Moça com pratica — Salão pri-
mavera — Rua Ana Barbosa n.
12_-_Sr. LOPES.__
BARBEIRO 

"-Preciso 
de um ofi-

dal apcsenlado — Rua Rio Apa
981-B.

COPEIRO — Precisa-se de um com
prática, pedem-se referências —
Ru»_ Barão de Mesquita, 675-B,
Café e Bar Belo Horizonte.
PRECISA-SE ¦ garçom, preferên
cia portutjuês, não orecisa mui
ta prálica, Rua Bela, 849
Cristóvão.

FARMÁCIA - Precisa-se de ra-
paz para balcão e aplicação de
injeções — Rua Dias da CrUz
i. 650-A. _
FAXINEIRO — Precisa-se, compe-
tonta « com roferoncias. Ordena-
do a combinar. Tratar na Rua
Engenheiro Alfredo Duarte, 450
(entrar pela R. Eurico Cruz) —
Jardim Botânico.
FAXINHEIRO competente com re-
ferências. Precisa-se para res-
taurante. Rua Santa Clara, 292.
FOTOGRAFO (AS) - Precisa-se
com pratica domiciliar na Rua
7 de Setembro n. 191.
MOÇA até 23 anos com ótima
aparência, boa estatura para
aprender judô, apresentar-se em
exibições e Ballet-Show — Tel.
56-0071.

Contra-Mestre
Procura-se um contra-mestre

pora serralheria. Entender-se
com Sr. Emílio, à Rua Visconde
de Inhaúma, 58 sala 502,

t

Engenheiro ou Arquiteto
Precisa-se, conhecendo projetos de instala-

ção comercial, manutenção, instalações elétricas
e hidráulicas, para assistente no Departamento
Técnico de grande companhia comercial e de âm-
bito nacional. Necessário viajar. Propostas, con-
tendo posições ocupadas e pretensões salariais,
para a Caixa Postal n.° 1240-ZC-00, Guanabara.
Garante-se sigilo absoluto. (P

Auxiliar de
desenhista

TÉCNICO

Precisa-se. Tratar à Rua Vis-
conde de Duplal, 23, enlre 13
e 15 horas.

Cozinheira
Parecisa cozinheira ou cozi

nheiro forno e fogão com rc-
ferências. Apartamento alto
tratamento no teme. Sem in-
termediários (agência) — Tel
36-5537.

Crcnometrista
Precisa-se para fábrica de

móveis. Rua Teixeira de Azeve-
do, 86 (perto do Lorgo da Abo
lição) — Américo,

Datilografo/ a

Mecânico de linotipo
Empresa de grande porte oferece boa

oportunidade para admissão imediata. Exi-
.ge-se conhecimento de mecânica geral
além de prática comprovada em mecânica
de Linotipo, Apresentar-se à Av. Rio Bran-
co, 110/112- 1.° andar -Divisão de Se-
leção - De 09:00 às 11:00 e de 14.:00
às 16:00 hs. C/ 1 fotografia 3x4. (P

Radioperador
SNAMSAIPEM, admite técnico e ope-

rador, para rádio de comunicações com
prática comprovada. Favor comparecer à
Av. Pres. Vargas, 583 — 18.° andar -S/
1808.

MOÇA SOLTEIRA de bons hábi
tos e princípios morais necessita
encontrar colocação em um bom
ambiente familiar para diversos
trabalhos domésticos e moradia
na Rus Washington Luís n. 50 6screver para .MAA na poria-402 - Cenlro. r|a ...^ JomaL sob Q n._

mero 335 386, indicando ida-

Procura-se datilografo (a) com .
experiência, rapidez e prática
de arquivamento. Semana dei
5 dias em escritório de em-j ,, ,
presa comerciai sediada no;com excelentes salários, os seguintes elementos
Cenlro. Pede-se a fineza de especializados:

RV — Serviços Eletrotécnicos, S/A, em sua
nova fase, selecionará, para admissão imediata,

MÔÇAS - Precisam-se com boa
São! aparência pi caixa e lanchonete.

Pana-se bem, na Rua Calote n.o. de, empresas em que tenha tra-
PRECISA-SE um copeiro com'323-B, casa S. Paulo. Tratar das bolhado e ordenado pretendido.
prática de garçom, Praça On; ""
de Junho n.° 121.
LANCHEIRO - Precisa-se na Rua
Figueira de Melo, 376 — S. Çris
tóvão.
LANCHEIRO - Precisa-se com
pratica, ótftno lugar, na R. Ge-
neral Roca n. 913-A — Praça
Saenz Pena.
LANCHEIRO c| pritica dc sal-
gadinhos. Av. Rio Branco, 133
loia D.
Botafogo — Armindo.
LANCHONETE - Precisa-se lan-
cheiro cu pessoa muito praticaem salgadinhos na Rua Barata Rí
beiro n. 512-B.
LANCHEIRO - Precisa-se de lan
cheiro com prática - Av. Salva
dor de Sá, 224-A. Bar. Estácio

VENDEDORES para fabrica de
bolas, zcna livre, ótima comis-
são, preferencia motorizado, na
Rua do Murundu n. 346 — P
Miguel. _ 
VENDEDORES ,OU -^VENDEDORAS
PARA AUTOMÓVEIS - Precisa-so
em Copacabana à Av. Atlântica
esq. da R. Djalma Ulrich n.
23-A — loja - Posto 5.
VENDEDOR DE SABONETES. -
Precisa-so com pratica no ramo
- Tratar na CtAVEL IND. QUI-
MICAS na Rua João Rodrigues

66.
VENDEDOR DE ÁLCOOL E BE-
BIDAS com pratica, conhecendo

Zona Sul, idade alé 30 anos
Tratar na Rua Barão de São

Fóllx n. 106.
PRECISA-SE de vendedoras com
prática e aparência. Procurar Sr.
Rtehattr. Tratar Rua Gonçalves

Dias, 29. Centro.
VENDEDOR - Precisam-se de
aposentados para venda de apa-
relho de segurança para porta
de aço. Bom bico — Procurar
Magalhães, na Rua Anhembi n.
304 —Irajá. _
VENDEDORES - Precisamos" para
aparelhos de segurança, bom ren-
dimento — Rua Jornalista Mário
Galvão, 398 - Vila Kosmos -
Equitativa.

BARBEIRO - Precisa-se Av.
Mins. Edgar Romeiro, 239, ga-leria F, loia 214. Mercado, de
.Madureira.
BARBÉIRO^-^PrêciiiTseTbom, ga-
ranto o salário. Estr. do Saco 173

Penha.
BARBEIRO' - Precisa-sc tm hotel
de Copacabana, tel. 57-1890;
CABELEIREIRO (A) - -com fre-
guesia precisa salão perto do
Largo do Machado — Damos 60
por cento — Telefonar 22-9582.
CABELEIREIRA - Ccm prática dê
penteados medernes, tintura, Cor-
te etc., precisa-se para salão no
Méier - Tratar tel. 34-8735, de-
pois das 19 horas.
IVA - CABELEIREIRA - Precisa
se de cabeleireira na Rua José
Maurício n. 101 - 206 - Penha
MANICURA — Precisa-se urgente
salão de alto luxo na R. Hum-
berto de Campos n. 827, loja G— Leblon.
MANICURA - Precisa-se com ur-
gencla — Av. Copacabana, 820- sala 201 - Sr. FREITAS.
MANICURA - Precisa-se c| boa
aparência, trabalhe bem. 25-5934— Rua General Glicerio, 445.
laranjeiras.
PRECISA-SE de manicura compe-
tente - Salãa Labele na R. Vis-
conde de Pirajá n. 22, sala 201— Ipanema.

VENDEDORES - Precisa-se para
srtioos tíe boa aceitação e fácil
vendagem ao comércio. — Rüa .-.-,.„..,„ .„., -
Carneiro da Rocha, 502, s| 206.IWONTMARTRE
Higienópolis — Apresentar-se sá
bado até 15 horas ou segunda
feira.

PRECISA-SE de um barbeiro. Rua
Divisória n._ 92 - Bento Ribeiro.
PRECISA-SE cabeleireiro e mani-
cure competente. Informação: Rua
Francisco Sá, 32-204.
PRECISA-SE de um barbeirõ~pa*.

a primeira cadeira sexta e sá-
bado ou efbtlvo se fôr bom. -
Praça Paulo de Frontin, Largo
do Rio Comprido, 19-8. Paga-se
bem.

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA
METALÚRGICOS E
SOLDADORES
PRECISA-SE dp. serralheiro de
alumínio pratica ¦ mínima de 5
anos — Tratar na Rua César Mú-
zio n. 134.— Vicente do Car-
valho.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS
BALCONISTA - FARMÁCIA —
Que aplique Injeção, trabalhar ma*
nhã e noile — Tralar na Rua B?.-
rata Ribeiro, 739-E.
CARPINTEIRO - Preciso aue en-
tenda de armários e esquadrias.
Tratar com Belarmtno na - Rua
Frei Gaspar, 274, Praça do Car-
mo. .
CARPINTEIRO E MARCENEIRO -
Preciso para Instalações, T. Av.
Brás de Pina n. 88 — Penha.
MARCENARIA .- Chcfo earplr.ts-
ria ccm seção da marcenaria, pre-cisa de pessoa competente sua
chefia. Tratar na Av. das Lagoas,
999 — Gardênia Azul Jacarepa-
guá. Saltar do ínlbus na Estra-
da do Engenho D'água, 1 200.

MARCENEIRO - Precisa-se. bom
oficiai para máquinas e distribuí-
ção de obra, Rua Monsenhor Ma-
noel Gomes, 102.
MARCENEIROS - Precisa-se para
pracista — Falar com , Lino Silva
na Rua do Senado n. 237.
FABRICA DE MOVEIS precisa de
tupieiroí — marceneiros - meios
oficiais marceneiros e serventes

Av. Itaoca n. 1 863.

SERVENTE - Precisa-se de- moça
até 30 anes para trabalhar em
Casa de Saúde, com prática e
durma no emprego. Rua Conde
do Bonfim, 497.

FABRICA DE MOVEIS - Preci-
sa-se do fixadores, meio-of, mar-
ceneiros, menores ci prática de
marcenaria e serventes, cl prá-
tica de caminhão, Av. Subur
bana n.° 8 996 - Piedade.
MARCENEIRO - Precisa-
se. Tratar na Rua Mon-
corvo Filho, 25, com o
Sr. Aloísio.
PRECISA-SE de carpinteiro da
cimento armado na obra da R.
Silva Xavier n. 44 — Abolição
— Tratar no tocai.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL
LADRILHEIRO - Precisão. Tratar

Avenida Brás de Pina, 88,
Penha.

JORGE ARTES
S/A. Precisa desenhista de móveis

Rua São Clemente, 72.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS
ENFERMEIRA pl dirigir casa de
saúde c| 30 leitos. Exigem-sei
diploma, referencias. Rua Paulino
Fernandes, 38, Botafogo.

GARÇONS
BOTEQUIM •
com prática.
Xavier, 474.

Precisa-se senhor
Rua São Francisco

AJUDANTE de cozinha, precisa-se
moça com pratica. Rua Barão de
Mesquita, 675-B, Café t Bar Belo
Horizonte.
COPEIRO eom prática experiência
e desembaraço para servir ci-
fèzinho e sanduíches DCT — Pra-
ça XV de _Novernbro, 1.° andar.
COPEIRO - Precisa-se-?! lan"
chonete com pratica, otimo lu-
«ar na Rua General Roca n. ..
913-A - Praça Saenz Pena.
COPEIRO para bar e lavador de
pratos pora restaurante com bas*
tante prática e qua dô referên-
cias. Avenida Nilo Pecanha n.'
39-A e B.

MOÇA para cafezinho com mui-
ta prática, preciso c| referências
Rua Candelária, 74.
RUA SENADOR POMPEU n. 232— Precisa-se de copeira com
pratica de salão — Tratar à
tarde.
PRECISA-SE de garçom com prá-tica — Avenida Antenor Navarro
n.° 9.
PRECISA-SE garçon para lancho-
nete. Rua do Catete, 203 com
prática.
PRECISA-SE de copeiro com prâ-lie». Rua Alexandre Makenzie,
n. 109.
PRECISA-SE de um bom garçon,
Restaurante Zorba o Grego. Ba-
rata Ribeiro, 32-B.

I2_à_s_16_ heras.
CFERECE-SE" ALMOXARIFE COM-
PRADOR - Rapa: com 31 anos
— 12 anos de pratica peças ma-
quinas, ferramentas, materiais de
construção — Cartas para o
363 302, na portaria dêste Jor-

PRECISA-SE aiudante de coii
nhoíro ccm pratica e referencias
para restaurante noturno. Rua da
Sanla_ Clarí,_292. _
PADARIA - Precisa-se de moça,
para caixa com prática dc pada*
ria, e caixeiro com prática, na
Rim Bclivar, 92, Copacabana —
Posto 5.
PRECISO duas moças com prática
padaria. Av. Rio-Petrópolis, n.°
2583 - Caxias.
PRECISA-SE de' caixa para pada-
ria, ccm prática. Avenida 28 de
Setembro, -342.
PINTOR - Precisa-se oficina dc
eutomóveis, semana de 5 dias.
Francisco Otaviano, 35. Copaea-
bana. ,
PRECISA-SE de um bom faxinei-

Restaurante Zorba o Grego.
Barata Ribeiro, 32-B,
PRECISA-SE para limpeza de cai-
xas dágua, um empregado ccm
bastante prática de preferência
que seja ciclista. Tratar até às
9,30 - Rua Hfemaila, 229.

PRECISA-SE de uma copeira para
pensão comercial, com prática,
na Rua da Carioca n. 59, 2.°.

CHOFERES E
MECÂNICOS
AJUDANTE. - Para caminhão
Trafar na Rua Pedro Alves. 194.
ALUDANTES DE CAMINHÃO
Precisa-s. d. 3, admissão ime-
diata, idado atá 32 anes. Rua
Júlio do Carmo, 200. Procurar
Sr. Guiltar. -
E'f "iCISTA, mecânico e pintor
p*..: Volkswagen. Tratar . R
Piaui, 1SC. Sr. Paz.
ELETRICISTA PARA AUTOMÓ-
VEIS — Precisa-se de um ofi-
ciai ccm 30 anos no máximo

Rua Joaquim Palhares
118-A- Estácio.
ELETRICISTA' p| Volkswag.n com
prática — Tíaná — Av. 28 de Se
tembro n. 86, Milton, Dep. do
Pessoal.
LANTERNEIRO e meio-oficial.
Precisam-se pl oficina de Volks.
Av._Brás de Pina, 2 15S _— Irajá.
LANTERNEIRO com muita 

"prática

— Precisa-se para Volkswagen
Tratar na Av. Meriti, 2540.

LAVADOR — Para Agencia dc
Automóveis — Prucisa-so co.r
experiência e referencias. Rua
Haddock Lobo n, _320-BJ
LANTERNEIRO - 'Precisa-se d;
bom lanterneiro — Paga-íe bem
— Oficina de carros nacionais
Rua Ângelo Bittencourt n. 80

Grajaú.
LÃNTERNEÍRO_prVolkswagen~c|
prática — Tianá — Av. 28 d.
Setembro n. 86, Mílton. Dep,
pessoal. '
MOTORISTAS — Precisamos pa-
ra completar nosso quadro. Mo-
torístás com prática de serviço de
ônibus, várias vagas. Salário de
CrS 12 340 dirios. Rua Viana Dru-
mond, 45 - Vila Isabel.
MECÂNICOS — Precisa-se que
conheça Simca — Pavor se apre
sentar quem preencha os requl
sitos — Oficina Autorizada Sim
e» — Av. Itaoca n. 757 - Bon-
sucesso.

MOTORISTA — Particular precisa
de um. Exigem-se referências, mí-
nimo 10 anos de carteira. Tra-
tar Av. Rio Branco, 14, s|L, hoje,
MECÂNICO — Precisa-se oficina
de automóveis. Semana de 5 dias.
Prancisco Otaviano, 35. Copaea
bana._
MECÂNICO d* salão p! Volks
wagen ccm prática — Tianá —
Av. 28 Setembro; 86, Milton.

COZINHEIRA - Precisa-se parabar. — Rua Barão de Mesquita
n.o 1041.

MOTORISTA — Precisa-se de um
para trabalhar em mudanças, com
prática, e mais da 30 anes de
Idade. Também dá*se sociedade.
Tratar na Rua Lapa, 37, às 7 ho-
ras da manhã. Procurar o Sr.
José (espanhol).
MOTORISTA - Preclsa-ae para
Kombi, somente cl prática. Tra-
tar Rua Real Grandeza, 245.

PRECISA-SE de um mestrinho c|
prática — Paga-se bem — Rua
Francisco Portela, 205 — Padaria
Guadalupe.
PORTEIRO com ajudante para
oficina de 4 and. ccm elevador
— Sem moradia podendo ser ca-
sa! maior sem filhos, residente
em Botafogo. Otimo salário, se-
guro, Instituto. Exigindo-se pes-soa responsável. Prccurar via-
na, tels.: 32-9338 e 42-9-188.
PRECISA-SE dc entalhador de
excelentes qualificações cons-
ciencloso — Apresentar-se nos
dias de semana na Rua Vítor
Meireles n. 200.
PORTEIRO — Procura-lo com boas
referências para edifício residen-
ciai na Rua Visconde Pirajá 25
— Ipanema. Falar com Dr. Sérgio
47-7515 à noite.

Datilografa

Mecânicos de Televisores
Mecânicos de Geladeiras

Mecânicos de Condicionadores de Ar
Mecânicos de Máquinas de Lavar

Os interessados deverão apresentar-se ao Sr.
Vargas, munidos dos seus documentos, na Av.

Precisa-se de datilografa com Henrique Valadares, 61/63, para entrevistas. (P
prática, conhecendo bem por-
tuguês e com conhecimentos de
inglês. Carta para a portaria
deste Jornal, sob o n, 42Ó682,
com pretensões e fontes de re-
ferència.

Gráfica
Precisa impressores máquina

Minerva. Av. Itaoca, 2 09ò.

Precisam-se
2 empregadas, uma cozinhei

ra . outra arrumadeira. Paga-
bem. Rua Silveira Martins,

30 ap. 504 — Flamengo. Fo-
ne: 45-9022.

Precisa-se
Contramestre para malharia

conhecendo perfeitamente cor-
to e produção de camisas
blusas para homens, tratar Gil-
tort S|A. Telefones 49-3769 e
29-3845 falar com Sr. Cláudio.

Conceituado Banco, estabelecido nesta praça,
com filiais e agências em diversos Estados, neces-
sita com urgência, de:

CONTADORES
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL
INSPETOR GERAL
Cartas com fotografia para a portaria dêste

Jornal sob o n.° P-85 417. (P

Divisão financeira
Companhia reorganizando Divisão Fi-

nanceira procura economista, contador ou
técnico em contabilidade com experiência
de planejamento de caixa, exiginejo-se co-
nhecimentos de cálculos de juros em suas
várias fórmulas. Cartas, por obséquio, in-
dicando idade, firmas para as quais tenha
trabalhado e pretensões, para OAAC na por-
taria dêste Jornal, sob o n.° 335 385. Se-
mana de 5 dias, escritório no Centro.

Silbene
Sorveteiro

Precisamos de um profissional compe-
tente para fabricação. Apresentar-se à Rua
Cel. Agostinho, 52 — Campo Grande.

Secretária-Dactilógrafa
"Entidad Internacional necesita Secre-

taria-Dactilografa, preferiblemente Taqui-
grafa en espanol y português. Presentarsa
en Rua Melvin Jones n.° 27 - 30.° piso".

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.

Vendedores
Livraria José Olympio Editora S. A.

Promovendo aumento no teu quadro de vendedores, di*
põe agora de vagas, pari colocar, pelo sistema de crediário,
excelentes coleções de livros. Ótima comissão. Os interessados
deverão apresentar-se, no Centro, na Avenida Nilo Pecanha, 12
— 3.° — sala 301, ao Sr. Amando Barreto de Oliveira, ou na
sede da Empresa, na Rua Marquês de Olinda, 12 — Botafogo,
a partir de 8,30, para entrevista inicial.

0».

Vendedores - Zona Rural
NCr$ 500,00

Cia, Nacional de Promoções e Vendas de
Títulos, dispõe de dez (10) vagas a pessoas c/,
prática.

ordenado fixo c/ produção e altas comissões;
possibilidades superior a NCr$ 500,00;
exigimos além de referências, idade entre. 21.
à 40 anos.

Entrevistas — Hoje (sábado), das 9 às 16 hs.
c/ Sr. Jaldo — R. Arthur Rios — 1400 — Campo
Grande.

Topágrsfo
Precisa-se com prática ds

Vendedores
Precisamos para a venda de

.-rliso de grande consumo
construção de Ünlias de tranc-Jque e*:c'cm ber» ligados à in-

tnissão de grande porte. Íra-N*?».'*" do «ntéçécs para se-

tar i Praça Pio X, n. 99, 9.°

andar. Sr. Olavo. (P'503.

Inhoras e crianças. Rua da Gui-

jt;r.da, 185, 5° ar.ciar, sala
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UTILIDADES
DOMÉSTICAS

JWÓV. - DECORAÇÕES
ATENÇÃO — Compro moveis
us.ido. T«l. 48-4119, que com-
prar«Í dormitórios Chipendale,
Rústico, moderno ou Imporia «
salas conjugadas, claras • mo*
dernai • Império — Pago bem
• atendo jripjdo._Tol._48-4119J._
ATENÇÃO — Compra-se movais

I usados de salas dormitórios mar
fim, caviúna, Império 'lj V. jnea
randá, rústicos dormilórlos chi
penda!» • coloniais. Paga-i» bem.
Atenda-se urgenle om lôda Cida<
cio. Tol.: 32-0111, ;
ATENÇÃO — Compram.!» mívels
usados de salas-, dormitórios, mar.
íim, caviúna Império l. V. ia
carandá. Rústicos, dormitórios

I Chipendale Colonial. Paga-so bom.
Atondc.i» em íôda a Cidjdn. Tel.:
22-0947.
ATENÇAO — Compram-s» mívoií
usados, prcc1sa.se de grande
quantidade de dormitórios e «alas
de jantar chipendale, pau marfim,
caviúna. Luís XV, rústicos e co*
loni.iii. Paga-s» o valor máximo
* atondo.se rápido em qualquer
bairro. Tol. 48-0140. 
ATENÇÃO, para desocupar, ven-
do dormitório" rústico, de casal,
90 mil e de sala rústica 60 mil.
Rua . Aristides Ubo 128, próximo
de Haddoclc lâbo.
ATENÇÃO - Ao primeiro que
chegar, vendo dormitório espe-
tacuiar rústico, qualquer preço e
uma sala p| marfim, 8 pejas, 110
mil. Av. Salvador de Sé n. 184.
Estácio.
ATENÇAO — Compram-s» móveis
usados, precise-se de grande
quantidade d» dormitórios, talas
d» jantar Chip.ndala, pau mar-
fim, caviúna, luii XV, Impário,
iacarandá, rústico, colonial — Pa-
ga-se o móximo. Atendt-ie na
hora. Tel. 48-4558. ._

( ARMÁRIO de aço — Vende;se,
2 m x 1,10 m, eom cinco prate-
leiras. Tel. 29-4867.
ATENÇÃO - ESPELHO DE CRISTAL
— 180x70 moldura dourado a
ouro, lôda trabalhada. Custou
480. Vendo por 75. Tel. 36-4951.
APARELHO do porcelana "Rosen-
tlial". Vende-se finíssimo apare-
lho de porcelana "Rosenthnl' pa-
ra jantar, chá e cafó, para 12 pos-
toas, total de 103 pejas, não
usado. Tel. 47-8940.

SALA de iantar Renascença Lean
dro Martins, imbuía, 15 peças,

GRUPO ESTOFADO SUPERLUXUO-
SO — Tecido coco ralado, todo
vulcaespuma; outro corn almofs-
does soltos em couro (Corvin) e
Iacarandá, jogo mesinhas c] már-
more egípcio negro, eapelno re-
tangular; outro oval dourado, cn*
ma marquesa, arca, arquinha, cô-
moda. Jogos mesinhas, mesa re-
donda c] cadeira medalhão. Tudo
em jacarandá, cama casal metal
dourado, arca e mesinhas em de-
cape, stereo Hi-Fi, console doura-
do, adornos, abajureí, puff etc.
Tudo novinho, sem uso. Trans*
porte grátÍ8.'Rua Ronald Carva-
lhe, 275, op. 302 - Lido. Dai 8
àt 22 horas.
GUARDA-VESTIDOS «uose novos.
Armário» do coxinha. Telefone:
25-4333.
GRUPO ESTOFADO - Tenho 2 sem
uso também 2 jogos mesinhas c/
mármores e abajures. Motivo ur-
gente. Vende. Aceilo oferla. Rua
Dias da Rocha, 31, cosa 4, perlo
Metro Copacabana. 'Tel. 37-7350'.
Tenho tramporte. '¦ ¦
IPANEMA — Família qua via|o
vende todoa oa móveis etc. Veri-
de também ap. Rainha Elizabeth,
571, 9.0 andar. Tel. 27-8847.
JACARANDÁ, moderno, conjuga-
do, estado de nfivo, vendo para
desocupar espaço, por preço bo-
rato e uma snla '•¦ de caviúna, 8
paças, qualquer preço. Aristides
Lobo n. 128, próximo d* Had-
dock Lâbo.

MOVEIS DE QUARTO completo,
motivo de transferência — Ven-
de*sè — Pau marfim, pouco usa-
do. Ver e tratar na Rua D. Ame-

102-A Ap. 102. Telefone:
53-6304.. :
MOBÍLIA dc quarto, pau marfim
per. est. orm. 5 p, 2,B0m cama
2 mes. côm. pent. cadeira puff
m; oferta dia todo — Senador
Nabuco 354-202, Vila Isabel -
38-5913. _ __.
MARCENEIRO — Faço : qualquer
conserto. Atendo i domicilio.-Te*
loíone 28-0832.
MESA E CADEIRAS ferro • batido,
tnpipo vidro cristal, linda peça.
Cr$ 200 mil. Av. N. S. Cop .
851|502, ótima peça ornamentar
sala jantar.

VENDE-SE um sofá-cama emVul-j
ca-nnpc, du.ii cores, em ectndo
de novo. Rua Bçnto LLboa 89 -fl
Ap.,'105. ._
VÊNDÉSE - Meta coníõh! ci;
tampo He vidro c| 4 Ciideiras côr
Je vinho estof odíts de branco
por NCr$ 200,00. Tratar pelo te-
lefone 27:7929 cj D. Antoniela.
VENDO sola de iantar cortem-
porânea, ver hoje das 14 às
17 horas. Rua Raul Pompéia 20)1
- Ap. 502.
VENDíM-SEi 1 cama casal c| col-
chão, 2 mes.i3 de cnbtcoiru, 1
armário, 1 penteadeira c| saia,
tudo fabrlcoçSd Lamas. Ver e
tratar na Ruo Comuirano n. 53,
op. 302. Botafogo. '
VENDE-SE çlomilcrio casal, mar-
fim - E. Novo. NCr$ 150,00.
Ver sábado e domingo 12 ài
18. Rua Eng. Gama Lfibo 463
ap. 202 - Vila Issbel.

Equipamentos eletrônicos
Vendem-se equipamentos de Estúdio

e Transmissor usados. Ver na Rua Conde
Pereira Carneiro, 371 — Estrada Vicenle de
Carvalho, telefone: 30-8844. (P

VENDE-SE umo sala de juntar
completa, mesa, .bufe « bar. c|
6 Cadeiras marfim e Imbuía. Bom
es'tado, V. 323000. Leopoldo

Miguez 14-702— 36-5982.
VENDE-SE mesa centro madeira
esculpida, trabalho chinês legt-
timo. Rua Citiso 139,.ap. 202,
VENDE-SE urgente por motivo de
mudança: domitório completo c[
2 armários grandes, aala de jan-
tar rústica (mesa, banco a cn-
deiras), 1 armário p! dormitório
simples, mesinhas e cadeiras. Ver
sábado t domingo das 15 is 19
horas. Suo General Artigas, 340
ap. 202.
VENDE-SE moveis de calo de
marfim e quarto de caviúna (ur-
gente). Ver j sábado e domingo,
Silveira Martins 1571407;
VENDO sala jantar perfeito es-
tado, côr mogno e cama solteiro
estilo Marquesa. R. S. Salvador,
24, ap. 701. 54-9974.
VENDO armário cozinha Meta-
lux branco. Telefone 36-4935 -
Entre 8h e 12h.
VENDE-SE tapete Persa. 25-5598.
Vende-se Contaflex — 25-5598.
VENDO cama, estante, lustre,
abajur e bar. Tavares Ferreira, 9

Rocha.
VENDO, melhor, oferto, movei
quarto, sala, radiovitroíã, máqui
na costura Husqvarna e outros
utensílios doméstico». Tel.; ...
49-6440, Camarlsto Méier, 260,
Bco. 71304, manha e a noite,

MOVEIS QUARTO - Armirio e
cama casal em sucupira. Vendo
so. a vista CrS 70 000. Rua José
Higino UO, casa 6. _____
MÓVEIS de sala e quarlos, ma

dro Martins, imbuía, IS p«s«, ^ina de escrever portátil, «xaua
Jampo de cristal poltronas cie, tor Nau,)jult etC- Vendo. Rua
braço. Júlio venderá em leilão1- - - --- -- ¦
na Rua Pinheiro Machado, 181.
ARMÁRIO e cama solteiro corn
colchão, novos. NCrí 50 — Tel,
25-5792.
BOXES — Fechamentos d.
ritnHas etc. — Prec. Dino
Av. Automóvel Clube n. 2 06S
— Recados part CETEL 91-0090.
BAR — Em jaegrandá, todo traba-
lhado,-betí^sima peça. Custa Ó00.
Vende-se' urgente, somente por
200. Tel. 37-2071 .- 31-0820 -
Rua Gustavo Sampaio, 598 ap.
1 201. ¦ . ''

BARATISSIMO - Vendo dormitó-
rio para casal, estado de novo,
oor Cr$ 150 mil o umn sala com
bar espelhado, Juntos ou separa-
dcs. Rua Haddock l6bo, 303-C.
COLCHÃO DE MOLAS de casal.
Vende-se Probel Divino, suntuo-
síssimo. Base NCr$ 85,00. Ver
na Rua Rhdiuclo 353, ap. 603
— Centro.

Senador Vergueiro, 123 ep. 804
até 21 horas,
MOVEIS — Vendemos para deso-
cupnr lugar diversos moveis in-
clusive un> grupo estofado. Santa
Clara, 192 ap. 501 - Porteiro
MOBÍLIA COLONIAL - Sala de
jantar tipo grande, 12 peças, ven-
de-sa pela maior oferta. — Tel.;
28-5997. i
MARFIM — Vendo dormitório de
casnl, 170 e uma sala em esta.
do'de nova, por preço barato.
Venha e verA. Av. Salvador de
Sá n. 184. Estácio.
MARFIM, dormitório d» 5 portas,
cômodo duplex, cama conjugada,
estaclo de nóvo, por metade de
seu valor e uma sala marfim cn-
viúna 95, 8 peças. Aristides IS-
bo n. 128 — Rio Comprido.

COLCHÃO DE MOLAS .casal ven-
de-se em perfeito estado, ^con-
servacão, tratar na Rúa Torres
Homem 638, ap. .101. Vila lse<
bel.
COLCHÃO DE MOLAS - Vende-
mos quase novos um de casal —
Dois de solteiro. Aníbal Wen
clonça 22 — Portairo.
COLCHÃO DE MOLA casal s
guarda-roupa de solteiro, vende-
se barato. Rua Barata Ribeiro,
200 ap. 705,
CAMAS de solteiro rústicas. Ven-
<ie-so 2, Rua CSndido Banido
2 935 - bl. F, ent. 2 ap. 302.
COLCHÃO DE MOLAS PROBEL -
Ortobel, pronta «ntraga, abaixa
da tabela. 28-9040 • 58-1431.
CHIPENDÁLí i-"Dófrii1l6rlb~de cj.
tal, muito bonito e em ótimo
estado, por CrS 150 000 e uma
sala de jantar no mesmo estilo,
Cr$ 100 000, iunlos ou separados
P.ua Haddocl; Lobo, 181.
CHIPENDALE - Dormitório pare
casal em estado novíssimo, por
preço baratíssimo, sala do mes-
mo estilo, apenas Cr$ 155 mil
juntos ou separados. Rua Had-
dock Lobo n. 303-C.
DORMITÓRIO - Vende-se um de
casai, motivo mudança e mais òb-
letos. Avenida Nova lork 57, cc
sa . 10, ap. 202 (Bonsucesso).
DORMITÓRIO em marfim NCrS
400, sala, em caviúna. .NCrS 300,
os' dois lúntcs NCr$ 600, tudo es-
tilo moderno em estado de no-
vo. Atende-se todos os dias das
9 às 18 horas. Rua Riachuelo,
1361505.
DORMITÓRIO — Vonde-se um
quarlo de casal, 3 pecas, moder-
no, mogno, bom estado, quase
nòvo, NCrS 150,00. Rua Maria
Antônio 171, op. 202. Atende^
se domingo. 
DORMITÓRIO c sala, mnc. claro.
Vendem-se urgente e barato, e
também um fogão de gás eng.
Rua Ferreira Pontes 124, An-
darai.
DORMITÓRIO — Estilo dinamar-
quês, 9 peças, maciço, est. de nõ<
vo, próprio para faiendeiro ou
pessoa de fino gosto. Vendo ba-
rpto. Av. Edgar Romero, 591.. —
Madureira.
DORMITÓRIO, pau marfim, i
sala. Vendo, estado da novos
Rua Haddcck Lobo 376, ap. 205
DORMITÓRIO' CHIPANDELE, Ia

queado, patinado em "verde pis
tache"; um "armário 2,80, uma

j- cama de casal com estrado dí
' molas, duns' mesas de cabeceira

uma cômoda. NCrS 500,00. Gru
po estilo Renascença — 5 peças;
Sofá p. 3 (almofadas soltas), duaa
poltronas (almofadas soltas), dois
consolos ccm quadros, espelho
no estilo NCrS 1 000,00. Tudo
no estado. Ver e tratar sábado
e domingo das 9 às 13 horas,

. Na Av. Rui Barbosa 560, ap.' 1 403.
DORMITÓRIO - Moderno p| ca<
sal, muito bonito, em marfim ou
caviúna,, igualzinho a novo. Sala
dó mesmo estilo. Vendo p[ preço
varitajosísslmo, juntos o\i ¦«fiara-
dos. Rua Haddock Lobo, 303-C.
DORMITÓRIO para casal, 60, ta-

.Ia de jantar 60, est. de novos,
vende-se- junto ou. separado. Av
lEdgnr Romero, 591, Madureira.
DORMITÓRIO marfim, c. 5 peças,

.¦ 3 portas, cômoda c. espelho gra-
.vado CrS 180 000, fabricação

Ítrópria. 
Estr. Vicente de Cajva.

ho, 19-A - Vaz lobo. .'
DORMITÓRIO Rústico para casal.
mesmo estilo, vendo, preço Cr$
90 000; uma sala Rústica, 60
mil iuntos ou separados, Rua
Haddock Lobo, 206.
DORMITÓRIO Chipendale para
casal, sala Chipendale. Vendem-

v se barato, desocupar lugar. Rua' Haddock Lobo, 206..
DORMITÓRIO CHIPENDALE, com-
pleto, claro, gavetas curvas. Este
como novo — Artigo de luxo —
Vende-se muito barato. Rua Had-
dòck Lobo, 181-B. ,-;.-.;'
DESFIZ NOIVADO -Vendo ludo
sem uso: grupo estofado todo vul-
caespuma, almof. soltas, |ôgo 3
mesinha»-marmor* rosa, espelho-f rances, moldura dourada; so-
fá avulso, mesinhas, arca, console,

..«stante, . abajures em jacarandá,
.. jogo mesinhas redondas douradas,

espelho redondo etc. Rua Gusts-
vo Sampaio, 676, ap. 308. Túnel
Movo. Facilito entrega.

-ESPELHO DE CRISTAL - 180x70
moldura dourada a outro, toda
trabalhada. Custou 480. Vendo
per 75. Tel. 56-1721.
ESPELHO super luxuoso, moldu-
ra^em curo folh? — Vendo 3
diferentes, também grupo esto-
fado, jõqo mesinhas, abajures

.,.etc. Tudo s| uso, R, Gustavo
Sampaio n. 676, ep. 808. Te-' riho transporte.
CSPELHO PAREDE - Moldura dou-

...rada, novo, 1,60x80 — Custou
.180, vendo 70 mil — Av. Cope-

! fabana, 1 299-108. Tel. 27-8-I39.' ESTOFADOR e praio - Reformo
e executo qualquer tipo no ra-
mo c| perfeição — Bola fono —
Tel.. 474)738.

MOVEIS — Sala estilo Império,
com pouco uso, vende-se junto
com outros moveis por motivo de
mudança. Rua Raul Pompéia"*V9
ap.'' 70i:., ;¦ -. '¦',

PAU' MARF|M, dormitório .para
catai, em bom estado, por Cr$
150'000,'.amn sala pau marfim,
CrS 120 COO. Tambím, «aparados,
Rua Haddock libo, 206. >"-;
PAU MARFIM - Dormitório de
casa!,'em-estado de novo. Ven-
dc-ie por Cr$ 150 000 e uma sa<
Ia de Jantar também pau mar-
fim, coni. P°r CrS 100 000 juntos
ou ceparados. Rua Haddock Lobo,
n. 181-B.
POR MOTIVO viagem vendem-i
alguns móveis. TeT. 27-0679.
QUARTO sala rústico, 120 mil;
Outro Chipendala, berço marfim,
estante. Desocupar urg., barato,
Av. Suburbano, 9 521 — Casca'
cijjrn' ¦ ••_-¦¦- ¦¦¦-', •; . ••¦-. ví
QUAilTp, saiu Chipendale conf,
1 jogo varanda, urgente. R. Ben.
to Gonçalves, 185, esq. JosA dos
Reia — Eng. Dentro.
SOFÁ — 4 lugares — Moderno,
napa e espuma, novo. Telefone:
27-9210. NCrS 250,00.
SALA DE JANTAR - Chipandale
— Vendo 1 (uma) completo, com
tÔdaa. as'peças coberta em vidro
lapidado, no estado de nova
pelo melhor oferta, motivo vin-
tjem. Rua Pinliara, 299 — Colégio,
SALA de íentar Luiz XV em ce-
rejeíra, móveis - de luxo, vendo
completo. Rua Marechal tAcacu
rénhas de Morais, 120. 
SOFA-CAMA com estrado de 16-
minas de aço e colchão embuti
dos. £ excelente cama, 2 poltro-
nas e tapete Chenile. Vendo tudo
urgente por Crí 250 000 antigoa.
Tal. 27-1469. - Pflslo 6.

SALA de jantar Rústica, comple-
Ia, por NCr$ 150,00. Rua Vo-
luntários da PStrla, 1, »p. 602.
SALA DE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em estado de
nova. Vendo por Cr$ 150 mil.
Rua Haddoclc Lfibo, 303-C.
SALA DE JANTAR - Chipendale
conjugado, clara, maciço — Cr$
150 000 para desocupar lugar. —
Rua Haddock LSbo, 181.
TAPETES - Particular 

"vende 
ta

petes persas e orientai*. —
Aíarcsr hora paro ver, 37-6379.
TAPETE (TÀ - Vendo urgsnte.
Bege. Inf. 36-7837.
VCNDE-SE pura deíocupar lugar,
guarda-roupa, cama solteiro, pôl-
trona-carna. Rua Conde Bonfim,
22, ap. 401 •-• Tijuca.
VENDO mobilia, sala dc jantarcompleta, estilo colonial, um
acordeão italiano "Morino PIgini"
80 baixes. Ver pela manhã, Rua
Graiaú, 190.

VENDEM-SE,uma mesa.Iantar, fór-
mica; uma mesinha centro, novas;
um sofá usado. Rua Djalma Ul-
rich, 57, ap. 302, c) porteiro. Co-
pacabana.
VENDEM-SE por motivo de via
gem. urgente, um dormitório
Rústico, composto de 5 peças, porCr$ 150 000 e um bufê Rústico
tudo em ótimo estado. Avenida
Mem de Sá 247, ap, 301 ¦
VENDEM-SÊ sala de'iantar, e gru
po estofado — Tel, 47-5152.
VENDE-SE uma mesa fórmica
com 6 cadeiras. Tratar na Rua
Riachuelo, 360, ep. 102.
VENDE-SE berço (Bambi), comple-
to e um sofá-cama. Desocupar
lugar. Telefone 37-4467.
VENDO mesa "consolo 

pau mor-
fim com tampo de vidro e 6
cadeiras em perf. estado, _
mais 2 poltronas p] des. lugar,
na Rua Maior Ávila 126, ap. 501.
Praça Saenz Peno.
VENDEM-SE móveis, usados. Mo-
livo viagem. Rua Magalhães
Correia, 103. Travessa Darke de
Matos. Higienopolis.
VENDEM-SE dormitório de casal
e uma sala de jantar o um sofá
cama, tudo barato. Ver nt Rua
Pará 262, caso 7. Praça da Bi
deira.
VENDE-SE um guarda-roupa, câr
clara, 2,80 comp. Tratar lioie -
Rua Leopoldo Mifluer, 32-603.
VENDO guarda-roupa 3 porlas,cômoda, colchão molas casal, bu-
fot e poltrona-cama. R. Duvivier,
99, ap. 5.
VENDEM-SE moveis rústicos de
quarto. Rua Braslléio 21B, .esqui-
na da E. do Qultungo 585.
VENDO 1 sala de iantar nova,
9 peças. Tratar no local. Procurar
o porteiro. Rua Gurindiba, 134,
Muda.
VENDEM-SE dormitórios estado
novos, claros ou escuros, salas
iguais, outra» conjugadas. Col-
chões molas, várias outras pe-
ças avulsas, aqui encontra tudo
muito barato. Pijèsi Vargas
2 963-A_.
VENDO; cama casai, comarca ein-
butida. R. Laranieiras 553-701.
Tel. 25-5354.
VENDEM-SE móveis completos de
quarto casal Chipendale, c. lam-
§os 

di espelho. Rua Conde de
onfim,_75B, 8^303, Muda.

VENDO móveis. Avenida MaraTa"
ná, 1 556, ap. 407, Muda - Es-
quina da Rua Garibaldi.

VENDO, motivo * mudança, mo-
derna sala jantar (cerejeira, buf-
fot, seis cadeiras estofadas, me-
sa extensível tampo fórmica,
Cr$ 250 mll. Rua Bulhões cie
Carvalho, 354,. ap. 501, elevador
fundos. Posto 6.

GELADEIRA - Clímax Vitória, em
estado dc nova. Vendo barato.
Rua Horácio Picorrelli, 153-F. -
Av. Itaoca. Bonsucesso.
GELADEIRA - Vendo ibezlnhu, s|
uso", Tratnr Rua Dona Claudina,
333 - Meter;? Sr. Josó.
GELADEIRA ADMIRAL - De V
pés, novo, sem uso, com qaran-
tio a transporte. Uruente 395 mii.
Rua São Luís Gonzaga, 1 028-A.
— S5o Cristóvão.
GELADEIRA COMERCIAL - 4 por-
tos, ótimo. Pode trazer mecânico,
Vendo 500 000. Rua Barata Ribei-
ro, 90, loia. O.^
GELADEIRA Brastemp c. pratõlel:ras na porta, ostado ótimo. Ven-
do NCrS 250,00. R. Xavier da
Silveira, 40, ap. 401. Tel. 36-3652,
GELADEIRA FRIGIDAIRE 7 1/2

Çés, 
Retillnea, nova, na garantia,

endo urgente, 270 mil. Rua Hl-
lário de Gouveia n. 301303. —
Copacabana. ,
GELADEIRAS — A partir de NCrS
120. Clímax, funcionando bem, e
GE. Orestemp, Frigidaire, gelan-
do muito bem. Rua da Conceição- 145.

GELADEIRA elétrica GE, 10 pés.Vendo em ótimo estado. Rua
Hod_dock_L6bo,_37ó, op. 205.
GELADEIRA americonn, muito gê
Io, ólima, 100 mil, ou Frigidaire,
nova, Eupermoderna. Rua Eduar-
do-Rabooira, 53. Engenho Novo,

TELEVISÃO - Vendo urgente e
barato Tvs. Philco 21 e 19 po!-
Emerson, GE 23 e oulros todas
em ótimo func. nos 5 cánãts;
Ver Rua Mayrink Veiga 11 ap,
701, Proço Mauá.
TV EMERSON 21 pol. tela ray.
.bon, caixa metálica cõr cloro,
importado, funcionando bem,
220 mil. R. São Francisco Xo-
vier, 614.

TELEVISÃO Emerson 17", cine
mo nos 5 canais. Ocasião único,
1Ó5 mil. Rua Dofningos Ferreira,
187, ap. 37,.4.o anc|ar.
TELEVISÃO Philco 21" - Per
feita. Um cinema nos 5 canais
Ocasião. Cr$ 195 000. Ruo Do-
mingos Ferreira, 1B7, ap. 37, A.°
andar. . .
TV EMERSON 23" marfim urçt
2S*1 Í*°*JL* — ruarü, 651,-ap. 201.
TELEVISÃO GE Í2", americano,
na embalagem, e faca elétrica GE.
Telefone 47-0361.

GELADEIRA Bergen NCr? 200,00
conservado.' Rua Vieira Fsrreiro
5 ap. 101.' Bons. , _^^
GELADEIRA-GE 11;7 .pés novo
estado NCr$ 280. Rua Euclides
Ftrio 209. Ramos.

VENDO «tima sala de iantir com
plata • geladeira Brastemp lm-
p.ridor. 38-5145 - £1-1392.
VÊNDE-SE um dormitório rústico,
casal, em ótimo estado, por 90
mil cruzeiros, para desocupar lu
gar. Rua Haddock Lfibo, 181.
VENDEM-SE móveis usados de
sala o quarto de todos os tipos
e petas avulsas. Rua. General Ar-
tigos, 325-D — Leblon.
VENDO dormitório Chipendale de
luxo, preco dc ocasião, e uma
big saia conjugada, maciça, cia-
ros, novos de fábrica não estíio
melhores. Av. Salvador de Sá
n. 184.
VENDO Chipendale. dormitório,
130 mil e mais sala conjugada,
clara, 160, no Ruo Aristides Lfi-
bo, 123.
VENDEM-SE por motivo viagem,
estante colcnial, móvel, faquei-
ro, mesa redondo, copa e guar-
do-roupa empregada. — Tratar:
26-9288.
VENDE-SE urgente, motivo dé' vi.v
gem, duas camas* de solteiro, doi;
guardas-vestidos e uma cômoda
Ver o tratar no Praia de Boto-
fogo, 430, ap. 1001. (Botafogo).
VENOE-SB uma mesa com 4 ca*
deira* e um bufe com estado de
novo, NCrS 150,00. Rua Bulhões
de Carvalho 412, ep; 1004.
VENDO exc.lente 'dormitório ca-
sal, Colonial, por 350. Av. Edgar
Romero, Ó01, Madureira, urgente
VENDE-SE uma sala d* jantar
completa am ótimo estado, por
motivo de viagem. Rua Lemos
de Brito, 327, Quintino. Tel-i ..
29-9898.
VENDE-SE baixei* prata portu-
guêsa - 27-2557.
VENDO — 1 guarda-roupa e 1
cóm. pj marfim. 1 máq. const.
alemã. Tratar Run -Mârqusa Poro-
aé 12811 006 (Flamengo).

Super-Synteko
legítimo

Com garantia. Praço Ploris-
no, 19, sola 66. Tels.: 52-0316
¦ 30-7051 (também nos domin-
gos no 2.° lei.), f-ncililomos
pagamento.

Super-Synteko
VIIRIFICADOM ARCO-ÍRIS

ITDA. (AMICADORIS
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS
Fone: 29-6851

GELADEIRA GELOMATIC * que-
rosen., «mbilada. Vendo para
desocupar lugar. Av. 28 d. Se-
t.mbrs n. 313. - 38.5145 . ..
58-1392.
GELADEIRAS — Tenho várias c
lindas, em funcionamento perfei-
to, a partir de 80 mil. Av, Ro-
ma, 347-A. Bonsucesso.
HOJE - 30 geladeiras. serão li-
quidadns, desde 150 000, muito
gelo, pintura nova. Rua da Rc-
tação 55, térreo.
TÉCNICO geladeira, nr condido*
nado. Conserto no mesmo dio «
local, com garantia, Tel. 23-3652.

yENDE;SE4umã:,gelodelra.:(Kelvl-
nator), importada — Cr$ 150,00.
Rua DoÍ3 ds Dezembro, 22 *ip.
708 - Flamengo,
VENDO Frigielairi, 9,6. com de-
feito no compressor, Praca Vero
Crur, 13, ap. 203. Penha Cir-
cular.
VENDE-SE umn geladeira Cônsul
a querosene, nove pés e Meio,
com dois «nos cie uso. *- Preço:
CrS 400 000. Rua Goriercl Edflar-
dino Pinto' n.- '84> íundos. Entra-
da pela Run Magno MÃVtln?, fre-
guesia. — Ilha do Governador. —
Procurar daí 12 horas em diante

TELEVISÃO - 21", estado de
nova, ótima Imagem, com antena.
Urgente. 195 000. Rua São Luis
Gonzaga, 1 028-A' - SSo Cristo-
vão.

TELEVISÕES, aTindè-liquidação"",
GE, Philco, Standard, èmeraon,
Philips, 23, 21, 19, 17, 12 pol.,
ótimo funcionamento. Venda a
partir de 130 mil. Rua Senador
Dantas, 19, sala 205. Telefone
22-5700. __
TELEVjSAO,Philco 23", mod; 6ó".
Verdadeiro cinema. Custou NCrS
830,00 e vende-se nor NCr$
250,00. Tratar pelo_teL_26-98ó4
TELEVISÃO, 23", funcionando
100%. Lindo npurelho. Vendo
urgente, 370 mil. Rua Edmundo
n. 38, ap. 303. Pióx. Siqueira
Campos. Copacabana. ,

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar,. Passar,
Costurar, Ar etc.)
BENDIX americana, usada, vendo
ou troco por objeto:; pequenos.Preço 150 mil — Rua Sorocaba,
411-302, Aceilo oíerta.
ENCERADEIRA Ekirolux com es-
covas e flanelas novos e outras
de ótima: qualidades. Vendo
com garantia. Proço a parlir d
50 000. Rua Pereira Nunes 242
A - Loja.
ENCERADEIRA Arno, novo. Ven-
do, 60 mil, aspirador de pó Elec-
irolux, novo, 110 mii. R. Bnrc-
ta Riboiro,_200, ,-ip. j!04. .
MAQUINA'S|NGER:-;Portatll,;úT
tlmo modelo com motor estado
nova, aó hoie, -16-7710 - CrS
100,00.
MAQUINA DE"LAVÁR"H0CVER'-
Seml-outomatjca, seminova, urgen-
te. 135 mil. Rua São tufs Gonzs-
Sa, 1023-A - São Cristóvão.
MAQUINA Torga - Vendamos
Torgo de lavar otimo funciona-
mento 200 mil - Santa Clara
192_jip._50r - Porteiro._j_
MÁQUINA dé cot furai: nove, com
niülor, ótima, 150 000. Ruj Adol-
fo Bergamini 316, ap. 201, úmá
radiovilrola 100 OCO.- :
VENDE-SE I máquina de costura
Elgin gabinete, marfim. Tratar
tol. 5S-077Ó.
VENDE-SE uma máquina cdslu/zj
Elgin Ullra-Malic, !, Rua Barata
Ribeiro, 362, 3,° andar, íundos.
VENDE-SE - Maquinas Copo n."
1 malharia — Galomeira outomá-
tica — Casear Durkop — Elástico
Union. Special 2 agulhas — Pe-
gasso Shulhlas 2 agulhas — Bai-
unha ponto invisível — Shulirir.
Maquina dê costura Singer. Sr.
Henrique, General Roca 291, lo-
ja D.
VENDO — Maquina do costura
Singer corn motor, estado novo.
Tel. 46-3934.
VENDE-SE 1 máquina de costura
Singer .1812 de pusponto estado
ótimo. Rua Manuel Vitorino, *120
Piedade..

VESTUÁRIO
COSTUREIRA - Executa qualquermodelo com rapidei o perfeição- Tubinho NCrS 10,00. Telefo-
n» 26-8831 — Dona Teresa.

PROJETOR TEXTA SOND 16 mm
noy.°. ..-* Afgnaoj — 43-2582.
RETÍCULA de cristal Efha-Werk»
60 cin diâmetro 133 linha:. Ven-
do novo, nn embalagem, ou tro-
co automóvel. Tcl. 32-9471,' na
segunda-feira.

VENDO ampliador Beseler, mod.
23-C, objetivas Schneider 1:4, 50
mini e Belson ls4,5 — 100 mm,
3_ portn-negativo:, filtro:, Time-o-
lite, margina dores, cubas, termo,
metro tc.. Tudo nuvo. Não aten-
do per telefone. Ruo Dr. Sata-
mini 132, dns 13 às 18 horns, sá-
bado e domingo.
VENDE-SE Novoilex teleobietiva
alemã, nova, 400 mm F. 5,6 com
anéis para Pentax e Nicon, Pre-
ço NCrS 500,00. Raul, 27-4470

DIVERSOS
ANTIGÜIDADES ORIGINAIS. Von-
dejii-sè móveis, cristais, louças,
marfim, jarrão, travessa etc. Ba-
tista Oliveira, I 372. - Telefone
-1900, Juiz de Fora, Minas.
AMERICANA saindo do Brasil ven-
de: geladeira, fogSo, máquina de
lavar roupa, mataria! elétrico, :o-
fá-cams otc. Rua Maior Rubens
Wuz n. 722, ,-in. .102. Gira, de-
pois das 18h30m e nos fins dc
Somaria.
ÃNTTgÜÍÕÃDÍ~- VcndoTVõüT-
de farmácia particular e parficu-
lar, Rua MarquCs de Abrantes,
26-205.
ATENÇÃO — Comoro tctovtsÜo d*
qualquer tipo, estéreo • Hi-Fi —
Negócio hoja 1 vista. — Telefone
57-1396 — « g.led.ira.
ASPIRADOR GE peq., moderna,
50, enceradeira Electrolux das
verdes 59, ventilador 30, bat.
bolo 45, cofet. elél. 35. - Te-
lefone 32-3461.
COMPRAM-SE discos de músico
de carnaval antigo. Procurar Sr.
Peixoto a partir das 17h30m. Rua
Bárbara de Castilho 152, Cacuia
— Ilha do Governador.

TELEVISÕES de 17, 21 e 23 po-
legadas, portáteis e da mesa,
funcionando, várias marcas, a
partir de 120 mil. Av. Gomes
Freire 176, sala 902.
TELEVISÃO Philco 23 pol., mod.
66. Tela ray-ban, custou 870. —
Vendo urgente, 250. Tcl. £6-1721

Grande prejuízo.
TELEVISÃO 23", nova, um cint'
ma nos 5 canais. Vendo urgente,
2ó0 mil. Rua Hilário Gouveia n.
30|303 - Copocabana.
TV 23" - Ano 64, Stromber-
Garlson, completa em tudo Cr$
290 COO. R. Barata Ribeiro, 411
np. 202.
IV 23" — Seminovo Widc-vísion
Sibenl, imagem de cinema, Cr$
300 000. R. Barata Ribeiro, 411
202.

Ar Condicionado
FRI-AIR
Cibinet» i;o inox. garanti-

da .10 anot. Assistência técni-
ca direta da fibrlca. Facilita-
lí. 22-1778 — 424BÍ5 -
30-3024. -

RÂD. - FONÓG. - TVs
ATENÇÃO! Televisão — Compre
SÚi TV a crédito, seio um dos
primeiros e aproveite os preços
de liquidação .das seguintes mar-
cas Actel, ít. Electric, GE, Ad-
mirai, Semp; Zenith "e 

outros de
13/ 19 e 23 polegadas do ano
1967 e 1960, só alé o íim do
m&s, 50% abaixo cia labela.
Aceitamos sua TV ou sua gela-
deira usada como parte do pa-
gamento. Ver Exposição, na Es-
troda de Prata. Avenida Copaca-
bana, 581, loia 211. Telefone:
30*1852. Centro comercial de
Copacabana.
ATENÇÃO — Compro televisão,
stereo ¦ geladeira. Atendo a
qu,ilgu«r hora. Tal. 37-1215. ..
ALTA FIDELIDADE - Novinha, s|
uso, som espetacular — Vendo
urgente 280 000 - Rua Dias da
Rocha, 31 casa 4 — Copacabana
- Tol. 37-7350. Qualquer hora.

FOGÕES - AQUECED.
FOGÃO ALFA, 4 bocas, gásbras
vendo urgente NCrS 100,00 -
Rua Dias Ferreira, 297, ap^ S-103.
FOGÃO gás de rua,4 hôcas.
Vendo 28 mil. Av. Copacabana

637, porteiro Geraldo. Nãc
tenho telefone.
FOGÃO ULTRAGAS" - 4~bâcãT,
nóvo, 2 botiiõei. CrS 80 000. tt.
Oficinas, 44-A, f. — Eng. Dentro.
FOGÃO Cosmopolita, perfeito
funcionamento, com 2 buJÕes.
Vende-se barato. — Av. Romã

347-A, Bonsucoiso. Atende-ss
sôbado e dominga.
FOGÃO comercio! paru bares,
pensões e hospitais, por preço dc
ocasião. Facilita-se. Rua General
Caldwell 217, loja. - 52-3512.

GELAD. -AR C0NDIC.
ATENÇÃO - 30 geladeiras serão
liquidadas hoie, desde 150 000 •
Muito, gelo pintura nova, na R
do Relacüo 55, térreo.

AR CON0ICIONADO - Vende-
se de 14 000 BTU. 220 volts.,
americano, GE, pouquíssimo uso,
Av. Gin. San Martin, 749|302 -
Leblon.
AR CONDICIONADO Westing
house, 1 HP, otimo funciona-
mento. 430 mll. Rua Senador
Dantas, 19, lalo' 205. ' Telefohe
22-5700.
ATENÇÃO "- Compra g.bd.l,.
ar condicionado • maq. de ta'
var — Atando a qualquer hora,
Talafona 37-5774.
GELADEIRA 8" rellineo, pouco
uso, e muito gelo, boa pinture,190 000. Nua Barala Ribeiro 411

202.
GELADEIRA Frigideira 10,5 pl«,da luxo, astado axcelent., v.n.
do, 270 mil. Rua Edmundo Uns,
91, ap. 303, prax. Siq. Cimpol— Cop «abana, .
GELADEIRA Gelomatic. 7 pés, óti
mo estado, vende-ie urgenle. -
NCr» 150,00. Rua Riachuelo -<4,
3° andar, s| 306.
GELADEIRAS, liquidação a parliide 110 mll, GE, Philco, Frlgidal
r« e outras, ótimo funcionamen-
to, do 6, 7, 8, 9, 11 a 12 pás.Rua Senador Dantas, 19, aala 205

Tel. 22-5700.
GELADEIRAS, vendo lote com de-
feito. Rua Senador Dantas/ 19,
sala 205. Tel. 22-5700.
GELADEIRA General Eietric, 12
pis, retillnea, porta imantada,
padal, nava, na garantia. Vanda
uríenle, NCrS 3», Rua Hilirio
Gouveia, 30!303 - Çepacaban»
GELADEIRA Climax usada/ ven
de-se por NCr$ 80. Inf. tel. ..
43-1044 a ver à Av. 'Pres. Var
gas, 463, 12.° nnd.
GELADEIRA Brrs1»mp Imperí
dor, porta aproveitável, interior
em cor, com ótimo funciona-
mento, 250 mil. R. ; São Fran
cisco Xavier, 614.
GELADEIRA americana, 7 pésmoderna, c. prateleiras na porta. Está nova, 160 mil. R. Araú
io Leitão, 108, c, 11, Eng. Nâvo
GELADEIRA 

"Frigidaire 
10,5 pé7,

porta com prateleiras, ótimo fun-
cionamento, 190 mil. Rub Gra-
vatal, 17, Rocha. .

ALTA FIDELIDADE mod. 67 mó-
vel jacarandá, sem uso, 8 oito-
falanter, noV3, stereo, custou ..
1 380. Vendo 300 mil. Avenida Co-
pasabana, 1 299-108. Tel.: 27-8439.
ATENÇÃO - TV Philco, 23 pol.,
mod. 66 — Tela Ray-bôn, custou
870 - V. urgente p| 240. Tcl.
30-4951, Por motivo viagem.
ALTA"'Fr0ELlbADE"^Ve"ndo"^-""GÉ
— Dois móveis, "pau marfim. Rua
Visc. Sla. Isabel, 484, op. 102,
Grajau. Entrego em casa.
ATENÇÃO - Compro TV, gelãT
deiras modernas, Hi-Fi, stereo —
pianos. Tel.: 57*1596 — Negócio
rápido, hoje a qualquer hoia.
AMERICANA - Vondo TV e rn-
diovilrola portátil. Rua General
Glicério, 364, ap. 703. — Tele-
fone 46-9418.
ATENÇÃO - Compro 1 TV, uma
goladalra, 1 stereo • um ar con*
dicionado. Pago o melhor prosoà vista. Atando a qualquer lio*
ia. lal. 37-3774.
CONJUNTO STEREO FISHER Gra-
vador Tundberg mod. 04 Stereo
2 caixas acústicas, compactas Ja-
mes B. Luncing, toca-discos, Gar-
rard Lab. 80. Tel. 36-7720.
ESTÉREO EMERSON - Portátil,'
ótimo funcionamento. Vendo, 80
mil. Rua Senador Dantas, 19, sa-
Ia 205. Tei. 22-5700.
GE - Philco - Philips - Standard
— ABC — Zenith, Grandes e pe-
quenas. Novas na embalagem. Ga-
rantia de fábrica. Menor preçodo Rio, Rua dat Marretas, 43,
Tel. 42-4774.

TELEVISÃO — Vendemos várias
marcas como Admirai de 19",
GE, Invictus o 2\" GE, Philip:
PlTilco e Invitius, e outras iun
cionando nos 5 canais muito bem
e no preço de ocasião, é só ver'pura crer ~- Ruç da Conceição
145, cobrado ao' tado do Colú-
gio Pedro il.
TELEVISÃO -..Pira tec. no es.
tádo, todas' rócuReríveis, a par-
tir'de NCrS' 30 - Rua cia Con
ceição 14á, sòbr.
TELEVISÃO Teleking, 23 polpgc
das, marfim, ótima, urgente, 220
mil. Rua Eduardo Raboeira, 53'— Engelino Nóvo.
TV PHILCO;íamericano':-23";icõm
carrinho, está nova. Vendo NCr.$
350.00. R, Xavier da Silveira, 40,
ap. 401. Tcl. 36-3652.
TVS STANDARD ELECTRIC e Ze-
nith, 23" e 11", luxo, mod. 67.
NCrS 399 novos, garantia, de fá-
brica. Aceito troca, facilito o sol*
do. Te(: 46-5102. Até os 22 h.
TELEVISÃO 21 pol., de mesa,
verdadeiro cinema ros 5 canais.
Vendo' urgentíssimo, 160000. —
Rua Taylor, 31, ap. 624. Glória.
TELEVISÕES de 21" a partir de
120- mil 23" a parlir de 240 mil
bons marcas, func. 100% nes 5
canais. Rua do Senado 322, en-
íre Av. Msnt de Sá e R. Ria-
chuelo.
TV SONY 7" com bateria recar.
regóvel, na embalagem melhor
oferla, telefono 47-4935.
TV 23" mod. 1967 memomaTíc
T-Philips n| embalagem c\ garan*tia total urg. 493 000. R. São
Franc. Xavier, 236. Tel. 34-5902.

PARTICULAR - Vendo perucas,mineiras,, grisalha e todas as cô-
res, baralijjimas — Rua Inhangá
40-1 101.
PERUCAS - Náo é chaniarii'. V.-
nham ver para crèrã Rabos • p«<ruças inteiriis. de cabelo natural,
a partir da NCrS 120,00. Facilita-
mos o pagamento. — Atendemos
também aos domingos. Rua Gen,
Polidoro, 185, ap. 701. Telefona:
46.9733.
VENDE-SE um vestido da noiva
de seda pura com renda. Tralar
na Rua Lisboa, 138, op. 202
Lobo Júnior.
VENDE-SE perucas a partir de 100
mil. Tratar na Rua Condo de Bon-
fim n._246, s| 206. Tel. 28-8314.
VESTIDO DÈ NOIVA - Vendo
belíssimo, manequim 40, 42, véu,
grinalda e bouquet. Preço bara
to. 48-4413 e 54-0416.¦
VESTIDO DE NOIVA - Vende
se por preço de ocasião, lodo
bordado, com magnífica cauda.
Ver e tratar na Rua Correia Du-
ira, 16, ap. 30Ó, de segunda a
sexta-feira. Flamengo.
VENDO 1 casaca (fraque) a 1
Smoking (tamanho grando). —
46-1394 - Praia Botafogo 416,
ap. 703. Depois do _P]»'Q-dia.
VESTIDO DE NOIVA - De luxo

cauda. Tecido francês. Rua
Conde de Bonfim 621. Te.efone
58-6402, ap. 503.
VENDO vestido de noiva, renda
marisco, fio prateado, cauda, vóú
grinalda por 160 000.' Praio de
Botafogo 124 ap. 31 — í,° an-
dar. Tel. 454)958.
VENDE-SE um vestido de noivo,
em renda, manequim 46 — Fone:
34-7964.
VESTIDO DE NOIVA - Venda-
sc para pessoa apurado goito,
pela metade do custo. Teiefone
45-5749 das 12 às 17 hs;
VENDEM-SE cabelos mineiros de
45 cm em diante. Preço ela oca-
tião. Rua Ribeiro dô Andrade

480 - Bangu. Porto do
SAMDU. ¦ •

FAMÍLIA americana retirando-se
do Brasil vende tapete de lã cèr
boje 4x5, NCrS 450., Bel-Howell
gravador de som' NCr$ 140; má*
quina de escrever portátil Un-
dírwood-Corona, — MCrS 270.,
hiiccelánea. Rua Nina Rodrigues,
93, Jardim Botânico. — Telefone:
.16-7286.

FAMÍLIA inglesa deixando o Bra-
sil vende: TV philco Consolette
21" conjunto Hl-Fl stereo, Leal:
1, Garrard W>re AR2A's inclü-
sivo móvel; diver.«03 outros uten-
silios. Tol. 57-6083.

CURSO VESTIBULAR DANTE-COSTA
(NUTRIÇÃO - H. NATURAL)
e agora também MEDICINA

Aprovação de 90% em todas as escolas de Nutrição da Guanabara,
êste ano.

Na E.C.N. - 3.° lugar — Ingrid S. Miltelstoedt
No INUB • — 1.° lugar — Josette de Góes Baltar

2.° lugar — Léa F. Galo
Venha conhecer nossos métodos modernos de ensino

Aulas projetadas
FÍSICA - Ernesto Costa. QUÍMICA - Paulo F. Silva

BIOLOGIA - Ricardo Fabião Gomes
Aulas a partir de Abril. — Inscrições abertas

Praça da Bandeira, 96 -- A." Andar.

ENSINO
E

ARTES
COLÉGIOS E CURSOS
APRENDA cortar em 10 aulas
pelo Método. Gil Brandão, com
a modiita Maria. Após cs aulas
aprenda costurar. Inf. 36-3136 —
Av, Copacabana, 605, cnln 1 102.
ATENÇÃO 3enriorE3 e senhoritaa.
Está cm Copacabano e represen-
tante do moderno e prático curso
ds corte e costura loii, entre as
alunas serão escolhidas as repre-
sentantes de Cop,icob,-,na. Infor-
mafõcs Av. Atlánlico, 2 440 —
Port. 3, ap. 603.

PRECISO prof.(a) dc Port., Geoc;.,
Hist., Art. 99. Noturno. Rua Ba-
rão de Jaguari, 255 - Ir.ilJ.
PROFESSORA - Alfabetiza oduf-
toa e crianças. Método moderno
e fácil. Tel. 26-0887.
TAQUIGRAFIA MARTI - Poriu-
OuSs, 30 aulas individuais. Adap-
tação 5 idiomas (15 iuIbO. —
E.P.E. - 37-5514.
UNIVERSITÁRIO dT~aulas ds
Malemática — Aurélio. Tel.i
34-4805.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS
AAA PIANOS NACIONAIS NO-
VOS E ESTRANGEIROS - Casa
especializada vende bem finan- '
ciados, por preços de ocasião. -?
Rua Santa Sofia, 54. Saenr Pena. -

VIOLÃO, guitarra, Qnlo." Aula
Ind. Método eficiente, prático,em 10 aulas. Atendo aportai «orn
hora marcada. Tel. 29-2759. Prof.
Medeiros.,
YOGA — Precisa-se de uma. eff
ciente, proíeiiôra que possa fesi-
dir na Bahia. Paya-se bem. Tele-
fonar para 36-7568, D. //,ari,i
Autjusto, ou 22-0954, com Muri
Ia. ,

FAMILIA americana vende tele^
visão, radio, aparelhos elétricos,
carrinho e ' movais de criança,
velocípede, cortinas, pratos, panelas, elc. Rua Prudente de Mo-
rais 266, ap. 201, fundos. Ipa-
nema.

FAMÍLIA americano, deixando o
Pais, vende geladeira, er condi-
cionado, stereo, louça Japonesa,
louça Inquebrável, máquina de
costura Singer e outros itens.
Tudo importado. Ver nl R. Se-
nador Vergueiro 232. ap. 1004
sexla-feira e sábado das 9 até
17b; Demsís infonnaçÕei telefone
52-8055. Ramal 412^
IMAGENS ANTIGAS -"""particy-
lar vende. Tel. 27-8519.
MESA CONS., bufo, 4 csd., mar-
fim, NCrS 70; tapCle, tipo persa,
nrnnde, NrCS 70; mov. qt. com-
plelo, DKP, lindo, NCr? 230; lou-
ças, poltrona do papai, NCrS 50;
cristais, prata. Tudo em perffdto
eslado. Ac. ofertas. eTI. 37-9165
MAQUINA DE LAVAR - Bendix
Economat, automática, func. 100%

Vendo urgenle NCrS 150. R.
Hilário Gouveia, 30|303 - Co-
pacabana.

DESCRITIVA •- Matemática -De.
senho — Prof. militar prepara
ginas. coleg., escolss militaras a
vestibular. — 29-1905.

MAQUINAS DE LAVAR Bendix -
Vendo 2 ÚJadn, funcionando —
NCrS 180. Rua ik Conceição 145
sobrado. -
MOTIVO transferPncía vendo ge-
ladeira G E, 10.5 pés • televisão
GE, 11 polegadas, americano», M-
quidificador Arno (moedor) pol- , ,,trona Gelli, sofás, poltronas, me- J 

':ll"ut,11" nu,om'
sa. televisão. Bulhões de Carva- W*™» em 1 meses e
lho 77, ap. 303. Copacabana.

A1UALIZAÇÃO da Portuguís -
fiídsção própria, 30 aul.iv indi-
viduais - E.P.E. - 37-5514.
AULAS de violão para princi
plantes. Ipanema. Tel. 47-7776
AULAS primário, l.o e 2,° anos
ginasiais, na residência do aluno,
Telefone 26-6487.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
DESENHO - Rua Alcindo Gua-
nabara, 17J21, 12.» _ T.l.fon.
22-5639. Curso de Desenha Ar-
llslico (Prof. Renalo Silva), Pin-
tura, Modelagem • Desenho paraCriança.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
DESENHO - Rua Alcindo Gua-
nabara, 17|21, 12.» _ Telefone
23-5639 — Curso de Desenho
Artístico (Prof. Renato Silva).
CONDUÇÃO PARA ESCOLARES -
Leme, Ipanema, Leblon e Gávea.
Professor^ lel^ 27-8447.
CARTEIRAS ESCOLARES - V.n-
do grit>dtt quan tidade. Praça da
R.pública, tl. |

Curso Yozi
Pré-normal adm. especiali-

zado — Largo cio Machado,
29 - 302.

CURSO "C.O.C." - Art. 99
Ginásio — Clássico — Científico
com ou íem ginásio, 45% apro
vadoi — Matrículas abertas -
Profsssõrec do Col. Pedro II -
Av. Copacabana, 690, gr. 704 «
I 072, gr. 302 - Tel,: 57-4477.

ENSINA-SE Portug. e Matemática
paro Primário, — Zona Sul. Tel
37-67.19. Srt.i. Paulo.

MAQUINA SINGER nova. Vende-
ie com motor e farol e 3 camas
solteiro e colchão. Preço a com-
binar. Rua Paissandu, 179, ep.
807, das 16 horas em diante.

VENDE-SE - Vestido de noiva
manequim 42 diorfssirno borda-
do. Celina. Kua Oriente'221 ap.
102. Tel.! 32-4713.
VESTIDO DE NOIVA - Vende-se
de luxo com véu e grinalda, ri
camente bordados. Telefono ....
32-2653.
VENDE-SE lindo vestido de noiva,
etiqueta José Ronaldo, mano-
quim 42|44. Vèr de segunda t
sexta,'Rua Engenheiro Mário Ma-
chado, 35, ap. 501.

ÍROCO meu gerador por Volk„.
Dou ou recebo troco. Base 4
milhões. Ver Pereira de Siquei>

79 — Maués. Tel.; 32-0979
27-1025.

TELEVISÃO - Vendo uma, 21 po.legadas, GE, pouco uso. Tel.i
48-3138, à noile.
VENDE-SE Telefunken imporlado.
Flamanle, 12 alto-falantes, este.
reofônico. Ver na Rua João
Lir3,_5,_ap:_301_._LebJoiu____
VENOE-SE televisor conjugade,
motivo viagem. Ruá Viscondes-
sa de Pirassinunga, 45, Estácio —
GB. Jfelejone 32-4456.
VÉNÕEtSE ura TV Zenith-USA
port., cont. remoto — Cinema
nos 5 canais. Ver Av. Teixeira
de Caslro, 221-203. Bonsucesso.
VENDO gravador Crown Corder,
sem uso. 240 000. Ver na Rua
Correia Dutra, 16 — 703 — Sr.
Marcelo.
VENDE-SE uma vitrola Hi-Fi Phil-
lips, 4 rotações. Tralar tolefone
34-5803.
VENDO TV Semp 23", 114» som
e imagem. Geladeira GE funcio-
nando. Conserto no relê e pin-
tura. NCrS 200,00 cada. Rua Ge-
túlio, 272, ap. 201. Frenr* -
Méier,
VITROLA' — Importada portátil,
Admirai, ainda na embalagem cj
lu* ou na pilha, ver no domingo
tel. 46-2848.

VESTIDO DE NOIVA -
Vencio completo, estilo
moderno, manequim 42
- NÇr$ 500,00. Ver e
tratar Rua São Francisco
Xavier, 189, ap. 202
Dona CÍeusa.

11 tl

CALÇAS
LEE

(AMERtCANAS)- tODOS OS NOMUOS -
IMPORTADORA

BELLUCIO
Rádios de Pilhas

2'críuranrlas, sraviulorea, jui a*
e relógios, tropical:), CiWUlaafi,
«iilítrrus c turnos.
RUA 7 DE SETEMBRO.
88 — GALERIA — FUN-
DOS (2.* escada)'—SO-

BRELOJA 2H

OPORTUNIDADE - Motivo de
viagem, vendo batedeira •lítrUa,
liqüidificador, atpimdor <d* pó,
móveis, disco. • outras ulllida-
des. V.r « tratar na Rua R«-
dentor, 60 — Ipanema, próximo
aPrasa N.S. da Pai. _
TELEVIS~AO -~Vende-se~Zonith 12
p. ainda na embalagem, e proje-
tor Kodak Carrouiel M. 800 con-
trôle remoto inclusive "foco, com
várias trays, e 1 câmara Yashica
J-5, lente 1.8 F. Pessoa que
acaba de voltar de fora. Tel.: ..
46-0280. Renato.

VENDO urgente por motivo d*
obras a concluir, maquina tos-
tura. Elna Supermatique, relógio
de ouro com diamantes • cor*
rente p| bolso p/ homem ou
como pendentifa de s«nho>«,
um gravador Telefunken 7 v«.
locidadts, 1 radio, 1 pulseira
da oure, 1 anel d* brilhante,
Filmador Bell and Howell • 1
maquina fotográfica. Acaito oftr-
Ia. Rua Marechal Cantuarla, 122

Sobrado, Urcá.

FlJqfRICIDADE om automóveis
conser-

. b^râd-r, motor de portida e
(irar d/ííeito de qualquer inst*
lação. Rua João ventura 16 -
Catumbi.
ENSINA-SE o primário. Professo-
rn especialitada em alfabetizarão
Graiaú — 38-8938.
FRANCíS — Aulaa individuais —
Favor tel. daa 8 Sa 10 horas.
37-9747 M. Dor Líac - Pça. Ser.
zedelo Correio, 15, ap, 53, Copa-
c«bana.

FHANCÍS — Prof. nato, registra-
do MEC, »spae. Itamarati, cu».
versarão, viagenf. Tal.: 3Á9202,
pala manhã
FRANCESA, parisiense, professo
rs, ensina gramático, conversação,
pronuncisção literatura — Copa^
cabana tel.i 37-4376.
GSEGG SKORTHAMD - Foreign
lady teache* english and portu-
guese Sorlhand Pleaje Call.
Tel. 25-6081.
GRATUITO — Inglêa e Taqtjigrn-
fia, curso de 3 meses Cinelândia.
Rua Álvaro Alvim, 24, gr. 601.
Tel,: 37-6249.

VENDEM-SE 1 geladeira Cônsul,
1 fogão 4 bocas com tampa, 1
TV, 1 rádio, 1 vilrola. Rua Tur-
vo n. 22, ap. 303. — Vicenle de
Carvalho.
VENDE-SE 1 geladeira Frigidaire,
1 cletrcln Philips, 1 sala de \an-
lar, 1 eletrola portátil e 1 peru-
ca. Rua Nascimento Silva 85-202.
fundes.
VENDE-SE uni coniunto de sala
do visitas, um dormitório <om>
pleto, um conjugado televisão,
radio • vitrola • vários outros
móveis avulsos na Avenida Rui
Barbosa n. 636 — ap. 406. Po.
dcm sar vistos hojo * amanhi.

VENDO TV Semp, nov», 19 p.
NCr$ 350,00. R. Sá Ferreira, 228,
ap. 320. 18h30m às 21h:

RADIO PILHAS calça Lee, novi-
dades p| presentes, camisa Volta
eo Mundo, camisa Tergal, capas,
calça^ nycron, sabonetes preços
PI revenda. Rua México 45 -
2" and. sala 205.
RÁDIO de pilha, 

"2 
faixas. Ven-

do como novo, «48 mil. Ãv. Co-
pacabana 637,. porleiro Geraldo.
N_5o_ 11nho_je 1 éfone,
RADIOVÍTROTa modernã7~"eutõ-
mática, vende o partir de 120
mil — Av. Gomei Freire 176
5alí_902._C»ntro.
STEREO Telefunken' - Mud.~66,
alemã, transistorizado, OM, OC e
FM. R. Gonzaga Bajtos, 212. ap,
202
STEREO - Grundig KS-620, nova,
vende-se por NCrS 700,00. Ver
R. Grana, 532-fundos, Cocotá
I. Governador.
TV 21" Teleking imagem de ci-
nama 165 000 e 1 Admirai 19'.'
como nova 280 000. Rua Barata
Ribeiro 411^202.
TV RCA VICTOR 17" caixa me-
tolice; importada cinema nos 5
canais, 155000 — Clarimundo de
Melo 371-F — Ap. 102-.
lELEVISAO — Troco um venti-
lador novo. Bom Clima, com
exauslor 220 mil por televisão
usada - 46-7710.
TV GE American» IS" - Vende
se na embalagem à vist» NCrS
440,00. Tratar com D. Lourdes
T.l. 27-6710.
TRANSMISSORES - RECEPTORES
- Viking Valiant 200W - NCrS
550, Elmac 60W NCr$ 400, -
National 183-D NCrS 400,00 -
Hammarlund NCrS 100 — NCrS
400 - Mulliteste Simpson 120
NCrS 100 - Rua Senador Vor-
Bueiro, 167, ap. 1201 - Somente
abado.

TV COLÚMBIA 23, 114.0, ,. rSy.
ben, ólima de tudo, CrS 350 000.
R. Barbosa, 186, fundos, ap. 302
Cascadura,

VENDE-SE»- TV Invictus mod.
25/66, côr Imbuia, 3 meses de
uso. Preço de ocasião, motivo
mudança. Ver o, tratar sábado
domingo, Av. Auqusto Severo
156, ap. 508 — Sr. Rubens.
WALK-TALK - Transmissor, rc
ceptor da longo alcance. Ven
de-se na Rua Japeri, 42, cj'l.
Rio Comprido. Tel. 54-1339.
2 TELEV|SÕ~ES importadas' GE, 13
polegadas Zenith, 19. polegadas,
Ver Largo do Machado, n. 8, Bp.
1 201.

Alta Fidelidade
Modelo 67, sem uso — Ven.

do 200 QOÓ, urgente, com ga<
rantia, A rotações, controle ela-
irônico desligando tudo quiiiv
do findar- programa, 11 vál'
vuias, várias ondas, toc.vdkco
Standard Eietric. .Rua Dias da
Rocha, 31 casa A. Tel. 37-7350
— Copacabana.

Consertos de
televisão?

Cuidado com os curiosos,
aprendizes e intermediários —
Conserto em sua própria re-
sidência, qualquer marca ou
defeito. Atendo todos os dias,
também aos domingos e fe-
riddos — Só Centro e Zona
Norte. Tel.: 5B-2871.

Seu TV parou?
FONE 34-1066

Conserto ou renovo qualquer
marca ds televisão com garan-
tia 8 peças originais. Atendo
è domicílio.

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICILIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pago meihor que qualquer
outro.

JÓIAS - RELÓGIOS
RELÓGIO Jaglo le Coutler
Vende-se 2 de ouro, sem uso.
600 rnil cada. Tcl. 57-1439 -
Antânia.
PATEK PHILLIPPE com corrente
do ouro. Perfeito estado. NCrS
420,00. _Telefon_e 57-8465.
VENDO relógio pulso p| homem,
Cinta; de ouro, superatfc auto-
mático e telêvtsHo Emerson, ci-
nema nos canais, tudo novo,
NCrS 600,00, Rua .Bonsucesso
n." 383, ap. 405.

ÓCULOS - CINE-FOTO
BINÓCULO - Vendo, lí do va
Ior, nAvo. Possante. 34-7829.
FILMADOR PAIllAltD 16 MjM
Vende-se um com tripí • rêvisor— colador. Rua Marquesa da
Santos n. 5," ap. 303.
FUMADOR Yashica 'supar-8-25 na
embalagem. Vende-se por NCrS
180,00. Ver R. Grana 532-fundos
Cocotá — I. Governador,
LABORATÓRIO fotontifico com-
ploto¦ Vendo. Telefone 34-4303.
MECÃBLITZ MATADOR. - 60 e
120 watts, bateria e corrente. Per-
feito funcionamento. Pouco uso.
Rua Dr. Bulhões, 455 - Eng. de
Dentro.
MAQUINA de~foto Võigtíándcr
Vitrret Rapld D som uso. Mova.
Folômetro,( Telêinelrp. filme co-
lecncão rápida. Veiidò à vista
pBOOOO.Jel 37-7038. _
MfNÓLTA reflexa, cim Cds, 3
lentes autom. fole duplo, 2 vis?-
re-»—At *o^» filtros, tutió novo,
vendo NCr$ 1900, aceito troca,
mat. Le|ca. 27-4147.
V.ICRÒSCÒPIO" D. F. Vascoocél-!os,_ monocular, Cr$ 450 000.. Ver
semana que vem. Rua Gal, Cia-
rindo 228, ep. 202.
VENDO tela prolesão luminosa,
americana (Raaiant Colormaster).
Ver Rua Djalma Ulrich 316 -
Ap. 204.

VENDO várioa objetos antigos,
console francês e mesn, pratas,
cristais, porcelanas, tapetes, lus*
três. Rua Toneleros, 152.
VENDO . - Geladeira 

""Gelomatic

250 000. Sumier casal 50 000. En-
ceradeira Lustrene 60 000. Praia
de Botafogo, 460, ap.J222._
VENDEM-SÉ moveis de quarto, sa*
Ia, dou;as c outros objetos. Tra-
tor tel. 45-1395 - D. Edith.
VENDEM-SE: Geladeira 11 pés.máquina lavar roupa pequena; ta-
pête persa 270 x 380; mesa de
luxo tuiz XV; mesinha espelho
bordado; berço cromado. Tudo
usadõ_precísando de conserto.
VENDO 1 geladeira'~7Í5 

"péiTíün-

cionando — NCrS 120,00; 1 fo-
gão 4 bocas, 2 fornos — NCrS
30,00; 1 sofá-cama Vulcoro -
NCrS 80,00. Tralar — Rua Do-
mingos Freire 109, ap. 101, Sra.
Edmpr — Todos oa Santos.
VENDO cama casal c] colchão do
molas, pau marfim, bom estado,
80 mil, radiovitroíã GE c| defeito,
60 mil. Bunrque de Maçado, 32,
ap. 102.
VENDO luxuoso aparelho cristal
chumbo tcheco 73 pçs. sem uío.
NCrS 2 500,00. Tratar Av. Rainha
Elizabeth, 70ó, op. 405. Não tem
lelafone.

GRATUITO — Português, curso ds
3 meses. Cinelándia. R. Álvaro
Alvim, 24, grupo 601. Tels.: ,
37-6249.

JpHN KENNEDY
ÁAàtrífcujas Abertas ¦

Fone: 22-2430; V.-

^Hs?!)6or:vi?ia":

A CASA AIOTTA - Pianos eu-ropeus novos - Pleyel, Welm.-r
Petrof., cauda n armário a prs-zo, menor preço — 2 dt De-
zembró.n .112 — Cat.
ACORDEÃO - Vende-se 1 Hering,"
80 baixos, 5 registros, som-mara-
vilhoio. Aceito como parte paga-niento máquina costura. Ver e ira-
tsr Rua Teixeira do Carvalho, 140,
ap. 302, fundos. — Abolição.
Preco ótimo.

AÇQRDpAO,:SCANDALLI, 80,'baT-'
xcs, 6 registros, 4 abafadores —
Vendu urgt-nte, 230 mil. Av. Ge-'
tnas^Frei^ J7ó, _saja 902.
COMPRO um piano *io particular
par» particular, p.go ólima pr'.-co. Tonhc urgência. Tolufonar n'_
57-0960.
CASA MILAN - Pianos nacio-
nais e estrangeiros, cauda, ar-
marie, 10 anos de garantia - á
prüzo sem Juros. Ouvidor. 130- 2.O.
COMPRO piano - Pagam.nto ri.
pido. Chamar Sr. Antônio. Tel..
fon. 45.1581.
PIANO
45-2023.

Fritz Dorbert — Tel

PIANO BLUTHNER - Meio cau-
da, nno 1894, luxo. 12 milhõe-
Tel. 25-5709.
PIANO Niendorf, seminovo, 88
baixos, cepo metal 1 200 000 sò
à vista. Bancp regulável. Rua I,
bloco 6, ap. 301, atrás da Igro-
ia Guadalupe. Dona Ivone. Deo.
doro.
PIANO PLÊYER - Para estudo --
Base: 290 mil. Rua Marechal Fal-
ciio da Frota n. 152. — Realenao
- IAPI.
VENDÉ-SE piano Chipendale, 3

i pedai3, cordas cruzadas, cepo de
j metal, ótimo estndo de conser-
vação. Travessa da Amizade, n,
47ó;_yMa da Penha.
VENDE-SE 1 piano alemão, novfi-
simo, com garantia 10 «nos. Te-
lefono 45-7856.
VENDEM-SE dois ampliticadoros
americanos parn guitarras, am- :
bos cont 2 canais, reverberação
60 WaIts. Tel. 47-9453.
VENDO piano Peírof. Rua Jiquf.
bi, 155, ap. 103. Tel. 34-7115.

LIVROS E PUBLICAÇÕES
ENCICLOPÉDIA BrltSnica. Na em-
bolagem, 24 volumes 580 mil
CETEL 90-1909.
REVISTAS - Liquido coleçôas
completcsr Mecânica Poplnr, Auto
Esporte, Realidade, 2,a Guerra,
Edição Maravilhosa, 4 rodas 90%.
Álbuns, estrangeiras, aviação etc.
Mais de 3001. Tudo por NCrS ..
70,00. Eduardo. 52-1852, p. f.

VENDO guitarra Delvecchio, 3
cristais com alavanca, 350 mil ;*
vista ou 200 de entrada e saldo.
a combinar. Trotar com Fred
pelo tel. 25-0488. Somente hoje
o amanhã.
VENDE-SE um piano tcheco Au-
gust Forster V!í cauda, muito bom
NCrS 5 000. Tel.r 46-4565, Carlos.,
VÊNDE-SE uni acordeon Scandalli
de 80 baixoa. Tratar pelo tel» 

~
22-7540.
VENDEM-SÊ PIANOS - Bem fi-
nancÍsdo3, por preços de ocasião.;
-< Rua Santa Sofia, 54, Saenz
Pene. Casa especializado.

INSTITUTO Rosalina Rezende
Orientação moderno do maternal
ao admissão. Externato e * emi-
internato. Bandinha, cinema e
teatrinho. Inglês em todas es
classes. Cursos de ballet, pintu-rn, francos e inglês. Rua Hen-
rique Novais, 128, Botafogo.
Tel. 46-5408.
INGLíiS pnra crianças. Moça en
sina - 5 000. Tcl. 47-6433.
INGLÊS — Professor de uma uni
versidade americana dá aulas
particulares ou em grupo:. —
Tel. 27-4127, entre 19 e 21
horas.
INTERNATO - Matrículas abertos
Escolo Nossa Senhora Aparecida
do Norte, na Estrada do Rio
Grande, 2 541 - Teleront- CETEL
92-1031.
INGLÊS — Professora diplomadii
Cambridge Didática. Aulas parti-
culares, pequenos- grupos. Tel.:
37-6039.
INGLÊS - N3vo método, uma
aula grátis. Bráulio. 45-4213. .
INGLÊS - nível ginasial s alfa-
betização. Inclusive crianças. Tra*
tar Rua Aquidabã, 74 ap. 305 -
Méier, a partir de 2a. feira.
INTERNATO *m Petrópolis, «m
magnífica chieart, piscina, 6 a
12 anos, ambos es sexos. Ttl.:
4976.
INSTITUTO TADEU - Admissão.

NCrS 25,00 p| profas. do Es.
tado cóm longos anos de sxpari*
tncia, alto nível de aprovarão.

Inglês em 6 meses — Fraüxis
Aulas Individuais, esludo di-

rígido, inglês para crianças —
contabitidad* — laqulgrafi» «
caligrafia — Turmas Iniciais, na
Rua da Passagem n. 83,402 —
46-0421 e 25-1377.

VENDO mesa fármico com qua-
tro cadeiras, mesa de logo s ba-
nheira borracha neném. Rua Cs-
ning .26 ap. 103. Tel.i 47-1274 -
Copacabana. '
1- FAQUEIRO prata 130 peças,
nóvo, marca Meridional 100 -
CrS 500 000. Máquina costura
Singer, c. mo)or e farol, novo,
até CrS 180 000. Purificador ar
Naurilus — 60 000. Rua Gustavo
Sampaio, 676-909 - 37-8117,

ANTIGÜIDADES

Moedas
Tel.: 36-1219

Compro I antigüidades. Tapt
tes, porcelana, biscuit, móveis,
cristais, pratarla e piano.

Compro tudo
TV - GELADEIRAS

Máquinas Bendix, costura, es-
crever, rádios, fogão, ventila-
dor, pago bem. Tel. 3-1-2855.

LECIONA*SE^ português, materna-
tica e inglús á primário e ni-
násio. Tratar tel. 27-0241.' Pôs-
to 6. Srt.a Erlil.
MODELAGEM e pintura sôbre por-
celana. Curso em 9 meses. Pre-
fessúra laureada. Tel. 37*1028
PROFESSORA de plano - Adul-
tos e crianças. Iniciação musical.
Técnica. Admissão aos conserva-
tórios. 25-7407. Flamengo.
PROFESSORA primário, qualquer
nível. Telefone 25-0050. '

PROFESSORA primária . formada
pelo Instituto de Educação le
ciona alfabetliacão. — 25-5412.
PRECISA-SE de trêt professora:
registradas. Tretar tet. 47-3540 -
Dona Aparecida.
PRIMÁRIO E ADMISSÃO - Pro
fessoranda do Instituto de Educa-
ção, dá aulas particulares para
primário e admissão. Grajaú. Ma-
ry, tel. 38-7984.
PROFESSORA alfabetiza, adullos e
crianças. Método moderno. Tele-
fone 264)887.
PREClSA-SE de uma profe:sora h
Rua Araguaia, 71 — Freguesia.
Jacarepaguá.
PROFESSORA primária dá aula na
casa do aluno. D. Sônia. — Tel.
37^5478.
PROFESSORES — Aulas partícula'-
res — Primário — Admissão —
Tel.: 34-7201.
PRECISA-SE de prof. de latim,
grego t inglês. Tel. 29-5009. -
Colégio Maranhão.
PROFESSORAS PRIMARIAS - Pre-
cisam-se ci reg. diurno e notur-
no. Urgente. Av. Gen. Osvaldo
Cordeiro de Fario, 121. Marechal
Harmes.

Carros roubados

O Serviço de Utilidade Pública da KADIO
JOllNAli DO BRASIL relaciona, abaixo, os carros
roubados'na Guanabara e que ainda não foram
recuperados pela Policia. Quaisquer informações
sôbre o paradeiro deverão ser dadas pelo telefon*
32-1519.

AERO WILLYS, ano 1904, GB — 15-58-55, motoi'
B.4 014 340, vermelho. — 19G6, GB — 27-2545, mo-
tor B.6 055, azul. — 1965. RJ — 10-15-05, motor
B.5 029 204, azul. — 1965, RJ 7-08-78, cinza.
1963, MG — 3-78-05, motor B.3 223 754, verde/',
cinza. — 1966, SP — 17-47-00, motor B.6 044 230,
cmza. — 1965 — MG. — 2-21-68, motor '

036 449, azul. — 1966, GB — 25-85-67, motor B.
047 136, cinza. — 19G4 — 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 0 tel. 52-6040. — 65, 2.600,
RS — 52-5674, de Porto Alegre, cinza chumbo, mo-,
tor B.4 023 995. Inf. pnra o tel. 37-8283. — 66,.
GB — 26-75-73, azul. Informações para o telefone.
48-3500. 66, GB — 26-06-26, vinho. Motor ......:

.B.6 048 072. Inf. para o tel. 29-7138. — 64, MG
64-60-80, cinza escuro, motor B4-014 483. líi-:.

formações para o tel. '3083 Juiz de Fora.

CHEVROLET, ano 51, GB—13-6319, azul, motor
44 421. Inf. para o tel. 52-4485. — 51, GB—4-5343.
verde, capota bege, inform. para o tel. 43-3006. —;
43-9107. — 41, GB — 4-57-66, motor 4-11-219, preto,
inf. pnra 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.

MW, 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. — 1965, GB — 40-57-52. amarelo. — 1960, GB

16-29-70. motor VOO.55 380. azul. — 1964, GB-
21-74-28. motor V.046 871^cinz,-i.

TORD, 49. taxi piitu, GB — 4-37-83. Inf. para o
tol. 20-2480. . ,

GORDINl C3, GO — 51-41, azul noturno, motor
3-11120. Inf. para o tel. 47-7233.

.TK-60, GB — 14-16-81, grenã. Inf. parti 46-1381;
KOMBI 60, RJ—87-148, creme. Inf. 3^-9866.

ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, ano 1959, GB —
11-04-99, motor OM.321 919 AO.500 625. verde/ver-
melho.

RURAL WILLYS 04, GB—22-12-18, cinza e bran-
ca, motor B4-204945. — Informações para o tele-
fone 29-0994. — 86, gelo, GB—85-6092. Inf. para o
telefone 45-2197. — 61, GB — 15-5001, azul, motor
B.l.067.756. Informações para o tel. 43-7057.

VOLKSWAGEN, nno 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
São Luís do Maranhão. Inf. para 45-C606. — 66.
SP — 32-63-60, pérola, motor B.403 922. Inf. paia
o tel. 34-3198. — 63, MG—14-0-43. azul claro. Inf.
para a Rua Marechal Hermes, 288, em Belo Hori-
zonte. — 63, DF—2-4903, azul. Informações para o
tel. 36-3650. — 64, GB—12-24-43, motor B.2192 06.
côr 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.
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TO - CLASSIFICADOS — Jernal «Jo Brasil, -abado, 11-3-67

Fim-de-semana
Com as últimas chuvas e as tendências me-

terrológicas para o sábado e domingo este seu
lira de semana será mais tranqüilo se você íicar
na Guanabara e visitar museus, bibliotecas, nl-
guns pontos pitorescos onde o acesso náo ofereça
grandes riscos ao tráfego, caso núo teima, já cm
mente, um programa estabelecido.* •

A guisa de Ilustração seguem abaixo alguns
locais que podem ser incluídos em seu programa
cie.iim de semana: -

QUINTA DA BOA VISTA — há (3) tres vias
de acesso. Uma pela Rua Almirante Balta-
zar; outra pela Avenida Pedro II; e, a ter-
ceira, pela Rua São Cristóvão. Entre ou-
tros pontos de atração da Quinta da Boa
"Vista destacam-se o Museu Nacional, aberto
das 12 às 16h30m; o Museu de Caça e Pesca,
de 9 às 12 horas; e o Jardim Zoológico, de
9 às 19h30m. .
PARQUE DA CIDADE — local pitoresco, St-
tuado na Estrada Santa Marinha, na Gávea.
Sua principal atração é o Museu da Cidade,
aberto das 9 às 17h30m.
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL e MUSEU
DA IMAGEM E DO SOM, o primeiro aberto
das I4h30m às I7h30m aos sábados e domin-
gos e o segundo das 12 às 19 horas. Ambos
situados na Praça Marechal Ancora.
Outros pontos de visitação: CASA DE RUI
BARBOSA, Rua São Clemente, 134, aberta
das 12 às 16h30m; MUSEU DE ARTE MO-

. • DERNA, Avenida Infante D. Henrique (Par-
que do Flamengo), das 14 às 16 horas aos sá-
bados e domingos; MUSEU DE BELAS-AR-
TES, Av. Rio Branco, 199, aberto das 15 às
18 horas, aos sábados e domingos; e MUSEU
DA REPUBLICA, Rua do Catete, aberto aos
sábados e domingos de 15 às 19h.
Maiores informações sóbre os locais citados ou

condições do tráfego àqueles pontos poderão ser
solicitadas ao Serviço de Utilidade Pública da
RADIO JORNAL DO BRASIL, pelo telefone
22-1519. » *

Se o tempo estiver bom e firme você pode-
rá passar um dia muito agradável em Paquetá.
As barcas saem para a Ilha nos seguintes hora-
rios: 7h, 10h, I3h30m, 15h, 17h30m, I9h, 23h.
Quando é intenso o movimento são colocadas ou-
tras barcas cm horários especiais.

* *

O Serviço de Utilidade Pública da RADIO
JORNAL DO BRASIL possui informações atuali-
zadas sóbre ás principais estradas de acesso à
Guanabara. Telefone 22-1519.* *

Se você está mesmo decidido a passar fora
do Rio o seu fim de semana, procure se informar
antes das condições das estradas por onde vai
passar. Nesta época ocorrem deslizamentos de
terra, quedas de barreiras e em alguns pontos,
pelas condições do terreno, as pistas ficam escor-
regadias e cheias de depressão. Antes de sair pa-
ra o seu passeio de fim de semana telefone para
22-1519 — Serviço de Utilidade Pública da RADIO
JORNAL DO BRASIL..

ALUGA-SE sobrado com grande BAR — Bonsuc. na estação, fúria
4 milhões. Enlr. 15 milh. Infs.
OPIt - Ru,i Nicarágua 370 i; 202
Ponha. CRECI 323.

salão* 3 salas, et imo pj comen
ciai, sorve para qualquer ramo de
comércio, ou indústria, depasite
etc».' Rua Constituição 32— Elias.

AÇOUGUE grande, moderna Ins-
talação, vendo por não poder es
Tar à testa. Contrato nôvo. Ver
Av. Garemário Dantes, n. 233
Jacarepaguá.
BOTEQUIM COM RESIDÊNCIA -
Vendo 2, um na Av. Automóvel
Clube n. 1 173 com máquina de
sorvete. 2 snokèr, nlo paga clu-
guel. Boa féria, bom estoaua. —
Tenho outro na Rua Amália n.
130. Base 10 e 12 milliõel anti-
gos, com 50%, saldo s[ juros. —
Bens negócios — Tratar na Av.
Jcão Ribeiro n. 3°ó — Sr. Soa-
res - Tcl. 49-1996 - Tenho ou-
tras casas à venda na 'Av. João
Ribeiro n. 195 ¦- Pilares, clc.
BAR CHOPP e salgado» * paste-
laria, fér. 6 000. Enlr. 18 000
fac. a ent, A. C. Dias, Av.
Amaral Peixoto 350 s| 12. Nova
Iguaçu.

BÀÜTvdo. V~d«~PcnÍiã~ferÍ«
3.50 2 lojas ent. novo 14 milh. c.
6 e 80 p. mês. Trat. Av. B. cl
Pir»a, 914, s. 20B, 30-3196. CRECI
249.

MERCEARIA

BAR — B. Pina com adicionais,
ótimo ponto p| 1 casal ou 2 ra-
pazes, féria 3,5 entr. 12 000. -
Infs. OPIL - Rua Nicarágua 370,
s| 202. Penha. CRECI 323.

BAR — Ramos — na estação, fè-
ria 3 milh. Enlr. 10 milh. Infs.
OPIL - Rua Nicarágua 370 s|
202. Penha - CRECI 323.

BOTEQUIM - Vendo um situado
à Av. Suburbana, 72S«S. Tratar cj
proprietário no loc.-.l.
BAR - Vendo c| fétia dc 4 000,
contr. 5 nnos, peq. aluguel,
trada 8 COO, soldo a comb. Trntar
no Av. Brás de Pina, 1 459, pró
ximo L. Bicão. V. Penha,
biano.

.BÀZÃR-PAPElíARIA - Passa-se
contrato (4 anos), com ou sem
estoque, faci li ta-se. Rua Ftlguei-
ras Lima, 11-A. Riachuelo.

BARES? — Casas Comerciais...
Para comprar cu vander... An
tônio Quiirós... «, nada mais..
Eficiência o rápidas... Av. Pras
Vargas, 446 - 2° «nd.
BAR - Vendo. Rua General Poli
cloro n. 2£6. Tel. 46-0028.
BAR na estação do Rocha. Ven-
de-se, com moradia, contrato nô
vo. Rua 24 de Maio, 252.
BAR na rodoviária nova de N.
Iguaçu, lér. 4 000. Ent. 15 000,
fácil. ' A. C. Dias. Av. Amaral
Peixoto, 350 :| 12. N. Iguaçu.

_ NEGÓCIOS
INDUSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
ANCHIETA - Na Estação - Rua
Ramiz Galvão n. 90, 9x38 mts.
Vende-íe terreno por 3 milhões
financiados. Tel. 22-7945.

ÃLUGA-SE 1 galpão para ótima
oficina, c| 400 m2. Rua Domingos
Lopes, 221, Sr. Manual.

AVENIDA BRASIL - Galpões. -
Alugam-se 2 pequenos com fôrçê
« telefone. Traiar Rua Capitão
Carlos, 140 — Bonsucesso.

AÇOUGUE — Vendo-se contrato
nôvo, aluouel barato com mora-
dia, I BOO qullcs por «emana. —
Motivo viagem urgente, Av. JoSo
Ribeiro 586. Tomís Coelho.

AVES E OVOS o artigos de qui-
tanda, com residência. 2 500 de
ent. cu treco por automóvel. Av.
Brigadeiro Lima e Silva, 20 —

Jardim 25 cie Agosto - Caxias.

AREIA BRANCA - Belford Roxo.
Passa-so loia de móveis. Dá para
qualquer negócio, açougue ou ou-
tro. Aluguel barato, contrato
nôvo. Ver e tratar Rua Augusto
Vasco Aranha 395 - Paulista.

AÇOUGUES - Vendem-se bem
localizados na Zona Sul, Ceniro
e Tiiuca — Tratar na Rua Gon-

çalves Dlas-n. 85 - 2.° andar
- Dr. Correia das 16 às 19 ho-

BAZAR — Vendo, lugar de pro-
gresso. Bom negócio. Rua Ubi-
rael, 501-B, Higienópolis.

CATETE — Aluga-se para pequena
indústria, comércio ou escritório
os aps. 201 e 202, à Rua Bento
Lisboa, 97, cem sala o quarto ccn-
jugado, banhairo completo e kitch
NCr$ 250,00 e encarpos. Chaves
no local.' Tratar à Rua 'Buenos

Aires, 90, sala .707, Tel. 52-7344.

GALPÃO — Aluamos com 1 200
m2 na Rua Esoobar 52. Ver no
local e Iratar Imobiliária Sagres
Ltda. Largo ca Caricca 5 sl. 401-
2. Tel. 420072.
GALPÃO - Em São Cristóvão,' c|
1CD m2, aluga-se no Rua Senador •¦-* --;¦;¦- ,, ,,, j •:.-.:.:*.-~" ~::"'.:i.y: ~.v*~
B.-rnardo Monteiro, 236. Telefone\.» Irai»; ."<*" c; p'5'u*2°,..??|BAZAR, FERRAGENS E LOUCAS

ARMAZÉM — Copa, moradia gran-
de vazia c| telefone, ótimo pen*
to, contrato aluguel barat;?. Boa
féria. Ver R. Cupertino n, 357 —

Quintin.-.

BÃR na estação de Nilópolis, inst.
novas, tel. residência fer. 4 OCO.
Entr. 6 000. A. C. Dias, Av.
Amaral Peixoto, 350. N. Iquacu,
BAR — Vende-se à Rua Padro Ãl
vos n.° 93, com moradia, por
notivo ser urna senhora viúva.

Contrato de cinco nhos. Alugue
antigo. Tel.: 23-4411.
BAR CAIPIRA^,- Tijuca. Vende-se
ou de preferencia, admite-se
cio. Base p/ sócio: 8 m. Dão-se
e pedem-se referências. — Inf.
Glória, 338 ,1.°, Leonel ou Fi.
guoiredo. CRECI 1098.

BAR — Ilha do Governador —
Vende-se bar com moradia, con
trato nôvo, perto de praia e no
pcnto final de ônibus. Tratar
com o próprio na Praia de Olaria
707 - Cocotá.
BOUTIQUE o salão de beleza
Vende-se em Nilópolis, c| insta-
Lições de luxo, ar refrig., tel.
etc. Contrato (5 anos), aluguel 50
mil. Tratar hoje até 12 horas. R.
Jcsé des Reis 1 347 (Pilares). Te-
lefone 29-6373.
BOUTIQUE - Vendo na Praça
Saonr Pena. NCr$ 3 300,00.
Tol. 34-0562 ou 49-5793.
BAR e restaurante com moradia,
Icja orande. Serve psra outro
ramo. Telefone: 30-0822.
BAR cm Cascadura, feria 4 000,
proço 28 cj 12. Tratar com Ge-
raldo. Tel. 32-8658.
BAR NO CENTRO - Vende-se ou
eceiteim-je sócios com 8 000

mão, preço 35 c| ló. Tratar
com Gerr-ldo. Pça Tiradentes 9
sala 411.

Passa-se no me
Ihor ponto com direito a uma
loja no lado. ótimo negócio. —
Rua Eng. Armíndo Rangel, 5U-A
— Parque Anchieta.
MERCEARIA-no Lins — Vendou
tem ólima copa, casa mal traba-
lhada, entrada 3 milhões e 500
mil. Tel, 38-1949, J,-,rvis.
MERCEARIA cf íéria de 4 000,
alug. 50, contr. 5 anos. Vdo.
Entr. 6 000, saldo a comb. Tra
tar Av. Brás de Pina, 1 459 -
L. Bicão. V. Penha. Beblano.
MERCEARIA-QÜITANOA - Vqn
dê;se,. em ponto privilegiado d.
Niterói, bcm movimento, alugue!
barato, contrato nôvo. Tratar na
Travessa dô Ouvidor, 3ó, 1.",
sala 5, Sr. Paulo.
MERCEARIA.-: Vende-se, VeT
trator Av| Geremário Dantas,
223-E.

SALAO de cabeleireiro, casa de
artigos e revenda por atacado.
Vende-se ótima produção — Ver
9 fritar. Av. Brás do Pine, n.°
1360-B. - Vila cia Penlia.

BAR oni pá — Olaria — ótimo
ponto, féria 3 milh. mnior pos-
sibilidode, entr. 10 milh. Infs.
OPIL - .Rua Nicarágua 370;202
Penlia. CRECI_32_3.
BAR E MERCEARIA - Vend~e-se
com balcao-f rigor í fico, geladeira,
máq. registradora máq. de café
giratório, para balas,_ balanças,
mesas, caieiras, armações vitrinas
etc. Contr. novo, bom movim.
Ver e tratar na Avenida Nilo
Pecanha 831 - N;- Iguaçu.
BOTEQUIM- COM RESI DÊNCIA -
Vendo 2, um na Av. Automóvel
Clube, 1 173 com máquina de
sorvete, 2 snõockerf não pana
aluçiuel, boa fiíria boni estoque.
Tenho outro na Rua Amália ÍSB.
Base 10 e 12 milhões antigos com
50%, saldo s| juros — Bons ne*
góciec. Tratiir na Av. Jcüo RI-
beiro 39ó, Sr. Soares. Telefone:
49-1996. Tenho eufras. casas n
venda na Av. Joio Ribeiro 195 —

BA^.pLe.,rv Entrada facili- PÔST0 DE GASOLINA -

tada, bom contrato, ólima Teria Tudo moderno. Vende
emprestamos para escritura. Ira*
tar Rua Carolina Machado 32 —
Cascadura — Atendemos-sábados
e domingos.

MERCEARIA — Vendo urtier.te no
meihor pcnto da Zona Sul, à vis*
h ou financiada. Rua Senador
Vergueiro n. 80, loja D. Flamen-
go.
OPORTUNIDADE 

¦¦>-;¦ 
Copacabana

— Bnr-lanclionet» «om errando eo-
rinha, 10 milhões do enirada, 6
milhõos à combinar, ao lado do
TeefmV Rua Miguel temos, 5T-F.
OFICINA com loja de peças, pas-
sa-se o contraio, aluguel barato.
Rua Monsar-ás, n. 11, Magalhães
Bastos.

SAPATEIRO - Vende-se uma oli-
cina, de consertes, bom ponto.
Motivo de doença, facilita-se -
Rua Orc|ó 229, Braz de Pina.

SALÃO DE 
"CABELEIREIRO 

-
Vendo-s» salão de cabnleireiro,
tem muito nicvimento, loja gran-
de tom subsclo, podendo ser dí-
vidida lambam para barbearia.
liua Podro Amé.-Ico, 166 I. C.
SÃO JOÃO MERITI" - Vende-se
bar c restaurante na Rua São
João Batista, 171, próximo futu.
ra ponte para Guanabara. Ver t
tretar ccm_proprielário no local.
SALÃO de rabelcireiro — Comp.
e vend. artigos p[ cab. Vende-
:e cl 3 500 entr. Rua Marquês
de Abrantes 64, loia 4. Fia-
mengo.

BAR CAIPIRA - Vende-se bara-
tíssimo. Não usa café. Contrato
5 anos. Faz 3 mol trabalhada. Ca-
semlro de Abreu 53°-A. Largo da
Abolição.
BAR — Caldo de cana —, Vende-
se na Av. Mirandela n.° 558
Nilópolis — Estado do Rio.
BAR-MERC. - Penha - Olaria
Cordovil « Vista Alegre, férias
2, 3, 4 milh. Entr. 5, 7, 9
milh:. Infs. OPIL - Rua Niaará-
ciua 370 l| 202-, Penha. CRECI
323.

BAR — Lanchonete — Vendo ur-
gente no Meier, entr. '10 milh.
Tel.: £8-1972 - Madeira.
BOUTIQUE COPACABANA
Passa-s» botiliquo ricamente de-
corada cem ligarão do forra. Alu*
suei NCrS 216,00. Praio de
trega 3 meros. Tratar D. Raiffa.
Av. Cia;» Atenha, 170 loia A.
BAR. Vendo cent, nõvo, Insta-
lações de 1.", bca fíria. Proç,-,
Bot a f o go r _ 2 -4, Inhaúma.
BAR com braseiro, abrir no ci-
nema. Cardoso dc Morais. 400.
Lo|a 30, 20 c| 5 ou 14 c| 9 e
empresto qualquer Importância.
CHAVEIRO LEBLON - Vende-se
na Av. Ataulfo do Paiva 1176.
CASA de aves — Vendo, 5 mi-
lhoes entrada, resto a combinar.
Rua Mario Passos, 915, Cavalcân-

aluguel barato. Vende bem.
CAFÉ e bar - Vendo, está fecha",
do. ótimo negócio, urgente. Bua
Violeta 356 — Aqua Santa.
CAFÉ e bar vende-se em Níiópo-
lis. F. 3 milhões, contrato 7
anos. G. moradia, facilito a en-
trada. Av. Getúlio Moura, 2 127.
CARROÇA frutas e iegumes, óti-
mo negócio. Melhor Ioc.il Co-
pacabana. Feria 60|80 mii p. dia.
Ini. lei. 56-0071. Dr. Álvaro.
CA"_BÉLEIREIRÓ(À) - Precísa-se p|
salão no Centro, com úegueria.
Rua Assernbló[a,_93, s| 402.
CAFÉ a bar — Vende-se contrato
nôvo. Tem moradia. Ministro Ed
gard Romero, 496, Madureira.

ou arrenda. Motivo de
saúde. Lit 180 000 e 5
boxes. Capacidade 600
lubrificações. 2 000 m2
de pista calçada. Ilumi-
nação de mercúrio. Lan-
chonete, Bar e Restau-
rante. Grande movimen-
to. Loja vazia para ven
da de acessórios. Nego-
cio para vários sócios
Tratar diretamente com
o proprietário em Ara
ruama de ó.° a 2."-feira
no local, Km 88 Nite
rói—Campos, ou no Rio
de 3.° a 5.°-feira - Tel.
26-9085 - Sr. Teixeira.

SALÃO DE CABELEIREIRO DE LU-
XO, ccntr.ito novo, ventio tudo
ou parle dr.s quotas. Tratar pclotelefone 47-9100 com Sr. Mar
celino, situa-se no melhor pontodo Ipanema.

VENDE-SE um bar o mercearia na
Rua Umbuzeiro, 310, Ricardo d,
Albuquerque. Motivo falta de
saúdo. Iratar com o Sr. Álvaro
no local, sábado e domingo.
VENDE-SE uma casã~do aves-1
ovos, cem uni ap. vazio. Av. dc
Democráticos, 597. Tratar com Sr
Luis, tel. 40-4173. Financia-se da
melhor maneira.
VENDE-SE uma lanchonete, mori
lagem nova, contrato nôvo, 5 «nos
7 , .Corclovll, n. 966-B, Para
an de Lucas.
VENDE-SE uma^cüJa—dcTT-ínserto:
e sapatos scb-mccl.:;ij. Conlralo
S,c„í"lco nno:- Aluguel NCrí
35,00, na P.ua Eliseu Viscon»
n.o 42-A, faz esquina cem Tra-
vessa Navarro e rua Itaciru.
VEMDO bar
í'~rl~, ponto
Vende muito

O OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS

e mercearia, Eoa
ótimo para padaria,
pão, na Rua Arapá

n.o 165. Tel. 30-1825, Com o
Sr. Arevedo.
VENDE-S!: bar o mercearia. Rua
O. Romana, 368, esquina do
Paul Barroso. Garante hoa féria

SALÃO LOS ANGELES -" Bctafo
go. Vende-se por motivo de mu-
dança ,com ótima freguesia. Tel.
26-5?B9.

ALÃO Dt' CABELEIREIRO em
frente ao Colégio Militar. Ven-
do. Servo para 2 sócios. — Tel.
48-1344, com o próprio.
TAQUARA - Jacarepaguá - V~en-
de-se — Açcusue e lalicinios
Rua Ariperana, 356.
TINTURARIA - Vende-se contrato
5 anos, aluguel 50 000. Rua An-
drade Araúio 553. Osvaldo Cruz
Onibus_ 952, Penha. Pra;a_Seca
TERESOPOLIS - Centro - Ven"-
de-sa pastelaria e caldo de cana.
Tratar com o proprietário no lo-
cal. Av. Lúcio Meira, 500 ou em
Caxias. Na Frisa, Rua Nunes Al-
vos 75 grupo^lO^Te^ 37-43.
TINTURARIA - Vendo no MéTêT,
na Rua Torres Sobrinho, 7, loja
B, NCrS 2 300,00, com pequena
entrada e restante ¦facilitado.

VENDO botequim ou mercearia,
com moradia e telefone, aluquel
65 000, quatro anos de contrato.
Rua 24 de Maio, 346-B.
VENDE-SE mercearia com~bãa co-
pa. Tem moradia. Dá para doi:
sócios, na R. General Jerônimo
Furtado, n, 313, esquina da R.
do» Diamante», Rocha Mlranãa.
VENDE-SE um" bar na Rua Briga
rieiro Delamnr n. 157-C cm Ma
rechal Hermes, por metivo de
outro neqócio. Tretar no local
em frente ao Hospital Carlos
Chaçtas.
VENDE-SE bar e- mercearia óti
mo pcnto para padaria. — Rua
Jcão Pessoa 1 871 - Nilópolis
VENDE-5E bar _ R. ProflsTTr
hcJia_iit?i[o_510_-_JJ_A,,i érica.
VENDE-SÍ a melhor pansãõ"-d"ã
Mclor, ccnlraio, novo, aluguel
baratissimo, cxcclento porto. —
Tratar pclo tel. 30-2009, Sr. Da.
vi eu na Rua Eudoro Berlink, 34,
ap. 203 — Bonsucesso,

URGENTE — Passa-so contrato
do ótima boutique cm Copaca-
bana, pcnto da nromle como*-
cio. Informações: Fin, Ma^alhios
n.o 226, sobl. 201.
VENDO açcuqüe 

" 
na" Estrada 

" 
do

Porilnhc, n. 30]-A, Irajá.
VENDE-SE Bar - Benfica; férii
3 500, preço 20 c| 12. Tratar c
Geraldo. Tel. 32-8658.
VENDE-SE bar no centro da cidí

motivo de brigas de sociot
— Tratar com Geraldo, telefone:
32-6957.

VENDE-SE quitanda aves e ovol.,DINHEIRO -
Contrato 5 anes. Aluguel dlotos — H
30 000 Rua Barão de Guarati- da de imóveis na GB. 5ba n. 7 — Catele. 15

[15 milhões. Tratar com
VENDE-SE um bar, no centro da Gino, telefone 45-1950.
Bcnsucecso, com chope dü Brah- EMPRESA
ma, com ótimo movimento. Tra>
lar na Avenida Braz: de Pina 130

Penha, Sr. Benlamlp Louzada,
VENDE-SE mercearia, bca—férfa",
otimo ponto, motivo de viagem

Rua Tibeni 206-A — Bangu.

Sr.

VAREJO na rodoviária fér. lup.
a 4 000 motivo da venda ausên-
cia do prep. Ent. 10 000. A.
C. Dias. Av. Amaral Peixoto,
h.o 350 i\ 12_. N^lçjuaçu.
VENDO BAR com 'boa moradia.
Contrato nôvo, a firma. Alugue.
60 mil. Féria garantida, sem co
niida. Vendo barato. Motivo ._>¦
nho que fazer cbras. Rua Delfim
Carie;, 177 - Olaria.
VENDE-SE,
c - ria

VENDE-SE uma papelaria, livra
ria e brinquedos. - Travessa do:
Tamoios 7-G.
VENDE-SE bar d armazém." Tratar
pc.il próprio. Est. Vic. Carva-

lho 206-A.

PASSA-SE contrato nõvo, de lo-
ja, com 90 metros quadrados,c^m 2 metros de aíúlejo em vol-
to. Aceila qualquer ramo rio nc-,,,,,„,,
gócio. Rua General Artigas, n. VEND0 deposito mal. construção
325-D Leblon ou ,roco G* casas- Motivo doen-
SêüTiS ,', ¦„ r- ca. Estr. Botafogo, 1421, PavuPENSÃO - Vende.» - Rua So- na - GB. Aceita-se sócio.
tero dos Reis n. 8. Estação Fran
cisco Si. Praça da Bandeira.
PASSA-SE o contrato da leia "Es-
íof adora Rio Belo Ltda." cem
grande freguezla, ou aceita-se

«ócio. Rua Visconde de Fi-
rajá, 318, loja 7, subsolo.
PADARIA — 

'¦ 
Vende-se em Ban

gu, forno nôvo francês. Contra
to novo. Condições a combinar.
Rua Abaeté, n. 435-A.
PADARIA de esq. não vende lei-
te, cigarros, bebidas, não tem
rua, fer. 14 000. Ent. 30 000 A.
C. Dias, Av. Amaral Peixoto, n.
350, s| 12. N. Iguaçu._
PÀDAÍÍIA esq. fér. 

"8~£00, 
Enti

17 000, A. C. Dias, Av. Ama-
I Peixoto, 350, t\ 12. - Nova

Iguaçu.

BAR e adegn — No melhor ccn
ro comercial. Bem Instalada -

Grande movimento. Vendo por
:er outros negócios. Ver e tratar
com o próprio na Rua Correia
Dias, 256-E, Vigário Geral,
BAR caipira e adega — ótimas
instalações, bem localizado. Tra
bathando exclusivamente com be-
bibas e salgadinhos ou tinturaria
única no bairro. Vendo um dos
dois por falta de administração,
Ver com. o próprio em Lucas —
Rua Cordovil, 377-A — Quase
em frente â Manchete. Tony.

ARMAZÉM. Vende-se ou passa.

BAR e mercearia, vendo com mo-
radia. Ver e tratar na Rua Sérgio
de Oliveira, n. 119, Osvaldo
Cruz:. _ __ *
BAR — C| meradia no sobrado,
tem telefone, junto Abolição. 7
«nes contrato! Preço 17 milhões

centr. nõvo c. tel., força, Entrada 7. Tratar Rua Jcaquina
no centro comercial e bancírlo| Rcsá, 336 - Lins, c| Barbosa

23-7959. Tratar c-m o Sr. Me.|RfsKlW1™' ai.S''__.'ir_^L"l_\\Vendo.' Enlr. NCrS 6 000,00.
hado. \Í> QuTe.',J?_?_l?n__-n\Mtí~- 30-co- Rua Paratinga, *1 ¦  — ~ ¦•- Banco do Estodo da ouanaoara,!... ¦* .f ' 

_ ,--• a '
GALPÕES. Vendem-se 2 cem fôr. |ra=á Vista 

Alerte - GE?.
•{*¦-_»*¦ Alm. • }e'-.Ls...... ™m7_YukZZ^ nt fin, • romeícTaírTÜ' fuA.R 

~ '"!.",!5?6« ."="'•„I2 J"4lhoes. 50% financiado. Rua En-
oenhelro Lafaiete Stocker, 194-8.
Estr. Vicente de Carvalho. M:tí-
vo falecimento dono, a viúva nâo
oede centinuor.

1 200 o 800m2. Tel. 43-0291. Sr. MÜG*&, P< fkn»df m'rcC,'e 
,83

Joaquim. residenciais, na R. do Catete, 283,
-L. j—-—-------___  3 sj cai, bann., coz., area. tra-

GALPÃO - DEL CASTILHO
Vendo 520m2, força, 3 cisterna .
amplo escritório, sobrado, refei-
torio, banheiro, ótima construção,
Rua Cacitão Sampaio, õó. — Tel.:
29152J0.__
GALPÃO PRÓPRIO pata oficina
ou materiais do eon:?riiçíio —
Vend?-:o em Realengo na Rua
dos Limites n. 451 - CETEL
W-0234 com Jorge.' "£
INDUSTRIA de cimento armado,
— Vendem-se formas em ferro
para fabricarão de seis artigos.
Ruth. Tel. 32-9171.
METALÚRGICA - Fundição do 700
m2, 2 andares. Vende-se. NCr$
120 000,00. Rua Sáo Januário, n.
840, fundos.
PASSA-SE ccnfe:çâo feminina em
sala com 78 m2, máquinas indus-
iriais, tendo varejo na mesmo.
Tratar no local, à Rua Francisco
Sá, 31, s|l B - Copa.
PRECISO galpão para alugar,
área até 400 rn2, com força,
e pcssívrl com tel. Tretar pelo
tel. 52-3534.
SÃO CRISTÓVÃO - Zona indus-
trial, com força e telefone, pre-
dio vazio, assobradado, terreno
7x30 ms., Rua S5o Luiz Gcnza-
ga, 392. Traiar 43-2582, Afonso.
ZONA INDUSTRIAL - Aluga-so 1
salso, 200 m2, mais 2 banheiros,
cozinha e área, 1 sala, galpão
com 320 m2, 2 banheiros. Estrada
do Timbó, 147 — Bonsucesso —
Fácil acesso Av. Brasil — Tel.
30-9144.
2 GALPÕES 350 m2, cada, vende-
se 2 andares. Rua São Januário,
840, fundos. NCr? 110 000,00.

Negócio de
ocasião

Vende-se unia Indústria

de plásticos em franco de-

senvolvimento, com fregue-

lia e prédio próprio, fabri-

cando artigos para laborató-

rios c indústrias. Tratar pe-

lo lelefone: 34-7172.

tar APSÁ. Tv. Ouvidcr, 32, 2°,
de 12/17 hs. Te1.-. 52-5007.

ÃCOÚGUE - Vendo no Centro -..„,,..-„.,,, 
,, ,

cem grande freguezia, conlrato 5; BOTEQUIM - Vende-ss per moll-
•-.nes, cem moradia. Traiar cçm^o _dei viagem. Rua Tacaralu, 222
Vitorio Róeco
11, sala 501.

Rua Assembléia

AÇOUGUE — Grajaú. Bom mov
mento. Rüa -Josó Vicente", 61 .A".

AÇOUGUE, vendo na Rua
Carlos, 101, com telefona. Tratar
no Iccal.
AÇOUGUE — Vende-:e, cem mo-
radia. Estrada Vicente cie Car-
valho n. 458. Vaz Lôbo.

ATENÇÃO — Vende-se em Copa-
cabana, lanchonete, churrasqueto,
ótimo ponto, única no local. Ccn
trato nôvo, fazendo ótima féria
casa aberta há um mês. Motivo:
Nãb conhecer do ramo. Ver e
tratar Rua Belfort Roxo, 231, lo-
ia 1 - Ferreira,
ARMARINHO e roupas feitas com
esteoue de mercadorias de .
5 000,00, contrato de 5 anos,
ralações modernas, tudo por
8 milhões, com 4 500 de entra-
àa cu um carro, o restante 30
de dezembro. Rua Barata Ribei-
ro, 302, I.JS.

ÃÇÒÜGÜE — Vendo-se com mo-
radia, Rua Magalhães Couto, 23.
Tratar no local.
AÇOUGUE — Graiaú - Bom mo-
vimento. Rua José Vicente, 61-A.

ARMÃZfM- Vendo no melher
pcnto da Rua Isolina n.° 19ó,
Méier, cem duas moradias, con-
trato nôvo. Melhores detalhes
no local'.  
AVES e ovos, bom pento comer-
ciai, boa féria, vende-se com pe-
quena entrada ou aceita-se car-
ro como entrada. Ver e tratar R.
Ururai, 11, R. Miranda;

A MERCEARIA custa somente 8
milh., c. 4 milh. e 150 mensais
s. juros. Tem ótima * residência,
aluguel d«i 100 mil. O melhor
ponto do Rio Comprido. Tratar
Bueno Machado. R. Barão Mes-
quita, 398-A, tel. 34-0694 e 
58-3233. CRECI 986. Trabalhamos
domingo.
AMIGO leitor! Venha ver o rnais
bonito bar da R. Barão Bom Re-
tiro — Linda cosa, clientela ie
lecionada. Tem residência. Ven
do muito barato e facilito bas-
tante. Tenho condução. Bueno
Machado. R. Barão Mesquita, a
398-A, tel. 34-0694, 58-3233 -
CRECI 986.
ATENÇÃO — Açougue, vende-se
— Av. Teixeira de Castro 42 —
Bonsucísso.

Urgente
GALPÃO E LOJA

Força e telefone — Vende-
sc com o proprietário . Rua
Dois de Maio, 660-A — Jaca
rézinho.

ATENÇÃO — Bar e mercearia com
moradia, contrato nôvo de 5 onos,
Vende-se motivo de ter duas ca-
sas. Preco 8 milhões c| 4 de en-
trada eu 5 milhões à vista. Rua
Aurélio. Valporto, 135. — Maré-
chal Hermes.

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda efe.)
Alo? — Casas comerciais... pa-
f~ comprar ou vend«r... Antônio
Gueirói,., e, nzda mais... Efi
ciência • rapldti... Av. Pres.
Vargas, 446, 2.° andar.
AÇOUGUE - Vendo. Ponto cha-
ve, com vitrina, contrato nôvo.
Rua Vieira Ferreira, 42-A. Bon-
sucesso.
AÇOUGUE: Vendo-se Rua Gene
rei Argolo, n. 195-B, c. mora- __
dio, ótima feriai motivo viagem, domingos.

AÇOUGUE - Estasão Penha, lnst-
nova, dono tem outro negócio,
vende-so. Infs. OPIL — Rua NI-
carígua 370 >! 202. Penha -
CRECI 323.
AÇOUGUES - Bares - loias for-
ragens, Padarias-Pastelarla — ca-
sa de quadros, vidraçaría o lojas
vazia, em varies locais. Inf;
OPIL - Rua Nicarágua 370 t)
202. Penha - CRECI 323.

— Rccha Miranda,
BAR — Pizraria em Copacabana.
Vendo barato e em excepcioneis
condições, urgentíssimo, melher
eferta. Rua Siqueira Campos, 143
Loia 142.
BAR - Braz de Pina. boa feria.
Otimo contrato, entrada facilita-
da. Emprestamos para escritura,
tratar na Rua Carolina Machado
32. Csicadura. Atendemos sába
dos e domingos.

CABELEIREIRO - Vendo no ccn-
tro Penha, contrato novo 5 anos.
Faço qualquer negócio. Inf. Rua
Montevidéu, 129; loia F. Tel.
30-8791 - Penha.
DROGARIA EM PETROPOLIS- -
Vendom-so p[ motivo de via-
gem na Avenidi 15 d« Novom-
bra n. 970, lojas 6*8. Possui
grande estoque, instalações mo-
dernas • um bom movimento
Tratar diariamente dai 8 ii 20
horas.
FARMÁCIA - Zona Sul - Ven
de-se bem estocada, boa ferii
Rua Laranjeiras 347. Preço Cr$
60 000 000 cem 5% - Zona Nor-
te idem. Lobo Júnior 1 354 com
teleione. Preço 30 000,000, £0%
~_!ro-,?r Cõslat 25-9910.
FARMACÍA - VendcTconsuItórió
desocupado. AV. Antenor Navar-
ro, 530, com proprietário
FARMÁCIA - Vende-se 6tima,
contrato e bom ponto comercial.
- Tel. 29-6076.
FARMÁCIA-— Vendo estoque e
armações. Ver e tratar na Rua
São Januário, 93 — São Cris-
tóvão.
FARMÁCIA Vendo ótimo ne-

POSTO gasolina. Alugo; Vendo
propriedade, área 900 m2, em
Gramacho. Posto Mineiros. Infor-
mações no local. Av. Rlo-PetrtJ-
polis, 4378. Baptista.
PÔSÍO DE GÃSOTÍNA - Ven-
de-se, 120 I. tudo nôvo, õtime
local. Vende-se por não ser do
ramo. Informa 20*5010, David.
PADARIA — Vendo urgente mo-
tivo doença forjfrancês preço ..
Cr$ 58 000, entrada a combinar.
Coní. 7 anos, aluguel antigo.
movto. balcão 8 milh. Tratar cj
F. Correia, à Rua Conde de
Bonfim, 187, casa IX. das 13 às
17 horas. CRECI 531.
PEGADO" À ESTAÇÃO DE PADRE
MIGUEL — Vende-se um bor com
bcm movimento, por motivo de
viagem. Tratar com o Sr. Silva no
local. R. Coronel Tamarindo, 193.
PADARIA NO CENTRO - Garan-
times 12000.no balcão t 6 000
na rua. Negocio de oportunidade
— Entrada facilitada. Tratar na
R. Carolina Machado 32. Casca-
dura. Atendemos sábados t do-
mingos.
PASSA-SE uma loja de ferragens,
na Rua São Luís Gcnzaga, 431,
Contrato nôvo e telefone. São
Cristóvão —¦ Largo da Cancela.
PEDREIRAf Vende-se. Maquinado

rocio, sem dívidas. Ver e tratar1 nôvo. Bcm localizada, junto
Rua Sudão 1, Vila Kennedy —! asfalto. Tel.: 43-0291, Sr. Joaquim.

^rJ_íj^;?ü££; I PASSA-SE uma oficina de sapatei-
FARMÁCIA — Vende-se uma emjro. lambem dá p] I quitanda.
Realcnqo, ò Rua Belisário ne Seu-JRua Ccnde do Porto Aleoro, es-
sa, 425, c| centultório médico c.
fundenemento. Preço bcm faci-
litado. Tratar n^ Iccal diàriamen'
te de 10h às I2h cu pelo te!e-
fene 36-3125. Dr. Joãe.
FARMÁCIA - Vende-se na Pc
iha. Estoque nôvo. Tratar tel
0-2629 - Dialma.

INHAÚMA. Vende-se cale e bor
na R. Álvaro de Miranda, 259
Vende-se por motivo de doença
Tratar no local.

DAR — Otimo negocio. Vendo na
Rua Amália 188, esquina da R.
Padro NÓbrega, motivo viagem,
centra to novo, bom aluguel. Fé-
ria: 12 milhões velhss. Facilito.
Ver no local. Tratar Av. Jcãc
Ribeiro 396. Soarest 49-1996. Te
nho culras casas à venda — Vá
ao !oca!_e veja; é bom negocio.
BAR tipo caipira — Vende-se, boa
féria, na Rua Angélica Mola n
Ó, frente ao 6nibus_484. Olaria
BAR e Mercearia — Vende-se, na
Rua Elizeu Visconti n. 58. Con
trato nôvo.
DAR — Caldo de cana, Cordovil,
em pé, feria 3,5 ap. em cima,
2 familiõs, vale a pena ver a
casa. Enlr. 15 000. Infs. OPIL
Rua Nicarágua 370 s|_202.
BAR"-CAFê - Vénde-se, boa~T
Aluguel barato e nôvo, bom pa
ra casal ou para 2 sócios. Rua
Basilioda Gama 67, Abolição
BAR CAIPIRA c| big moradia, de
2 qts., sl., c. b., pode morar Io
go, fr. 2 500, vondo c| entrada
de 2 500 o resto facilitado. Es-
trada do Otaviano 334 o melhor
ponto de Turiaçu.
BAR -'¦'EFCB,,--,Vendo com 2
milhões. Feria 2 600 ou mais.
Aluguel 10 000. Motivo doença.
Preco 8 milhões. Tel. 22-5396,
Helcio. ,
BÀR""-"Vènde^e_R7"ASchado~c!ê
Assis, 31, box 62, motivo desen
tendimento entre sócios, contrato
5 anos, féria 3 000 000, base de
venda 20 000 000.
BAR -- tipo Caipira, vendo em
rua de grande movimenta con-
trato novo, féria acima de 3, só
de copa e salgadinhos, preço 22
cem 9 e 150 por més. — Ver
na Rus America 44, Santo Cristo,
Tel. 30-3056. Edson.
BAR — Vende-se na tt. Goncaf
ves Ltdo, 8. Inf. no local c.
Santos.__
BAR, melhor ponto Eng. de Den-
tro, contr. nôvo, não paga alu-
guel, fér. NCr$ 5 000,00, deco-
ração mo Jane, ponto principal.
Tratar na Av. Amaro Cavalcân-
II, 1 871, l.o.
BARBEARIA - Vende-se. Me-
Ihor ponto de H. Gurgel. Rua
Igaratá 872, esq. c| Américo da
Rocha.
BOTEQUIM - Vendo. Féria 2 200.
Entrada 6 500. R. a combinar.
Rua Tenente Abel Cunha, 3-B. —
Bonsxjcesso.

JACAREPAGUA - Vonde-se' bar,
ótimo pcnto. Féria 4,5 milhees
por 35, c| 15 milhões de entrada.
Ay, Geremário Dantas, 1179.
LANCHONETES - BorisUC. - P.T-
mos — Olaria — Penha — Méier

Madureira n Nilópolis, férias
4, 6, 8, . milhões. Enlr. 12, 25,
30 rnilhs. Ind. OPIL - Rua Ni-
caráqua 370 s| 202 - Penha -
CRECI 323. _
LANCHONETE à venda; Ba'r'ra llm-
pa. Lanches. S. João de Mo-
riti. R.' N. S. das Graças, 450-ACentro.
LOJA — Armarinho em geral -
Passo contrato nôvo de 5 anos.
Aluguel 150 mil. Instalações nc
vas. Dias Ferreira, 154 — Le
blon.
LOJA DE MODAS - Passo-se nt
Av. Copacabana, P. 4, c. instala
Ções e telefone, 210 m2. Contra-
to i. rea;u5íe até abril-72. Aluguel
mensal 800 mil. Traiar tel. ,
27-5792.

quina de Dr. Garnier. — Roch
PòSfcrb"E GASOLINA SHEU™
Vendo, sem vínculo à cempanhia
ede. pista çj 5 bembas, lavagem
e lubfs., borracheiro c[ serviço da
bateria, bcm ap., telefone, litr.
90 mil. Aluçuel bsretíssimo. Pre-
ço NCr$ 70 000. c| entr. de NCr$
30 000. Contr. nôvo. Estrada
União Indústria, 11 880 — Itaipa.
va, esquina c] t:tr. Rio-Belo Ho-
rizonte e antiga Tere;ópolh.

VENDEM-SE 4 balcões c. gavetas
o prateleiras, para desocupar lu-
gar. Serve para armarinho etc
Ver R. Jurucê, 245-B, Colégio.
VENDE-SE um café e bar, cem
moradia, Rua Padre Nóbrega, n.
737, Piedade. Tel.: 29-8885. Tra.
tar__no local.
VENDÉ-SE açougue, na Rua Pará",
166, em Mesquita. Fazendo boi
movimento. Motivo outros n<
gócios.
VENDEM-SE 2 açougues, . Rua
Dias da Cruz, 659, com moradia e
telefone. Rua Aquidabã, 1243-C,
e;quina da Rua Maranhão. Tratar
no local.
VENDE-SE 1 sapatarla de concèt-
tes, por motivo de viatjem. Av.
Suburbana, 2575, Icja B. — Hisie-
nópolis.
VENDE-SE uma quitanda e mor-
cearia cem meradia, no centro de
Marechal Hermes. Rua Sirici, 44.
Tratar no local.
VENDE-SE o passa-s» contrato do
um botequim e mercearia, Rua
João Vicenta, £75 e 573 — Osval-
do Cruz. A morcearie tem resi-
dência familiar, Procurar Sr.
Mário.

VENDE-SE Inst. Cabeleireiro, E0Ò
à vista ou 1 200 a prazo. Hoie
cu segunda-feira. Urgento. R. B.
Mesquita 616.
VENDE-SE ur.) b"com moradia
na Rua Diamantes 241, próximoa Praça - Rocha Mirando. •
VENDE-SE quitanda e mercearia
çom ótima moradia, contr. nôvo,
bcm preço, motivo outro neaó-
cio. Trat. diariamente Rua Ferrei-
ra Leite, 142, Abo!ição._
VENDE-SE bar, fazendo ótima fé
ria, não dá comida, encostado ao
cinema, bom para 2 rapazes que
queiram trabalhar. Bom preço. -
Facilita*se uma parte na entrada.
Estrada Vicente Carvalho,________

troca-se etc. chu.-r.is-
boate em Teresópolii.

ótimo movimento. Tel. 2191 ou
2273. S._José.
VENDE-SE uma lanchõneleT^Rua
D. Romana, 288. Tel. 38-3162.
Engenho Nôvo.
VENDO quitanda-mercearia cem
copa. Vendo m. bebida. Con-
trato nôvo 5 anos, tem moradia
completa, independente. Preço .
m. com 4 500 tn. de entrada.
Ver na Rua Bor|a Reis n. 899
Engenho do Dentro. Tel. 29-3070
VFNDE-SE mercearia, Rua flenja-
mim Ccntfant ól, ao lado da Be*
neficencia 

' 
Poríuguúsa. Motivo

outro nenócio.

- Empréstimos lme-1 TELEFONE - Vondo linha, <m _
peteca ou relrcven-!34 _ 48 ou 54, instalado tm~\\~~_¦"""» 

'tm reais naranlias por
J 

500, mclusivo ccmercial. Tratar
_ gr.JRolando 54.;6I8 cm 20-3714

organizaria movimen-j TELEFONE LINHA 22 - VendtTmilhões mensais Base Cr$ 1500 000 - Som Inter*
U__9É____0°- Tratar — Tel. 22-7480
TELEFONE _ Transfiro Inscrição
Çom 12 anes 22-52 - Luiz - Sá.bado e domingo — Tel. 52-9244.
Segunda-feira - Tel. 32-3466.
TELEFONE - Compro linhas 28 -•
5-1 - 40 ou 34 pagando imedia-'
tamento 1 200 - Trotar Sr. Amé-
rico - J4-3658 cu 28-3714.
™-EFONE -Vendo inscrição 

"de

om uma ou mais hipotecas"'de', V 
"nnas,27-47- 500 mil & vis-

prédios _._«ps.JTel. 23-3870 "• lnl" lal- 47-2982, Sr. Anozart
PROMISSÓRIA - Proprietário' a'P: IELEf9NS, 7 p«""-e um, co-
alugado 160 mil, quer desc-n-'?1"™ ' hi'- raí"ima 1 _ 2C0
tar 10 promissórias de Igual vn- Tratar ¦ Nssclmenlo. 4B.95.T7.

cem OBranlta, aluguel por|JELEFONÉ 32"- Troco pôr 46".

tando Cr$ 20
precisa financiamento e paga
10% ao mês, dando plenas ga
rantia 3. Não aceita intermedia
rics. Escrever com detalhes p
portaria deste Jornal, sob o nú
mero 275 679.

liEMPRESTA-SE 2, 3, 5, 7, 10,
20, 30 e £0 milhões c| hip, o
retrov. R. Alcindo Guanabara' 2:
Br. 1 103 - Tel.t 42-5884.
EMPRESTO d. r a ÍO milhões

VENDE-SE sala, motivo outro ne-
góclo, contrato novo, artigos de
senhora, serve pj qualquer ne-
gocio. Funciona há 5 onos, Lar-
qo cia Carioca, n. 5. 7.° and.
S| 713 - Tratar tel. 52-7335 -
Geraldo.
VENDE-SE ótima farmácia. Alu-
guel 80 000. Contrato nôvo. .:¦
toque 45 000 000. Entrada de ..
35 0C9 COO, restanto 35 000 000 a
esmbinar. Rua Joaquim Nabuco
n. 20-A. - Copacabana.
VENDO bar e restaurante. Rua
Lovenroth n.° 10, Estado dd
Rio. Nova Friburgo. Telefone
1103.

lor
950 mll. -'46.7710. Oscar.
SÕERE automóveis, duplicatas,
ações ou outres valores cu garan-
tias, em dec meses, acima NCrí
!J)00;00^RujiJ^FerreÍM, 204, 2."

3 a 100
milhões

Emprestamos sob hipoteca ou
retrovenda de imóveis. Solu-
ção em 48 horas. Adiantamos
para certidões. As melhore
laxas. Trazer escrilura. Av. 13
de Maio, 23, 15.° andar sal
1 516 — Tel.: 42-9128.

TELEFONES

ATENÇÃO - Tel. 46 passo cl cx-
teníão pela melhor eferta s] In-
termodiario. R. Cotreia Dulra, 32.
Maria.
ATENÇÃO - Vendo uma inseri
ção de telefono linha 30. Tratai
R. Francisco Coutinho 193 — Sr.
Augusto.

32-3J09._
Vendo.

Tratar com Pinheiro,
TELEFONE - [inha 41
melhor oferta, 48-2777.
TELEFONE comercial no Centro -
Castelo - Eslacâo 22, transfiro
urgente sem intermediário. Tr».
tar_Tel._32.0n2.
TELEFONE" CETEL - Vendo, en-Ira qualquer estação. 93-0046 -
q| hera.

CETEL 92, Jacarepaguá. Vendo
uroenls 1 500. Tol. 93-0046, q

r\nr\ cui«nw-..]C?*ii0 telefone 29-49. Peno à
DINHEIRO E HIPOTECASlyisla, Instalado. Tratar com o Sr.

VENDE-SE - Papelaria. Ver c tra
tar Rua Conselheiro Mayrink,
336-A. Base NCr$ 12 000.
VENDO bar-restaurante - Mer-
cado S. Sebastião, portão 110,
loia 18, 2.° pavilhão. Av. Bra
sil.
VENDE-SE casa de aves com bcm
movimento, dá paj-a 1 ou 2 só-
cios, tem moradia. Rua General
Roca, n. 231, Tijuca. Tratar com
Oliveira. Tel. 32-1454.
VENDE-SE café e bar, barato, na
Run Ccnde Benfim, 773.
VENDE-SE bar caipira. Rua Vis-
conde Pirajá n. 630, Loia D. —
Tratar no Iccal.
VENDE-SE bar e restaurante em
frente ao Cinema São Pedro. Av.
Brás de Pina, 21-A - Penha.
VENDE-SE café e bar com mora-
dia, faz contrato nôvo qualquer
hora. Preço: 4 milhões, 2 milhões
de entrada, 100 por mSs. Motivo
sócio. Rua José Lopes n. 25 —
Cordovil.
VENDE-SE botequim,
puai, 311.

Rua Uru-

ATENÇÃO — Dinheiro - Empres-
tamos de 3 « 100 milhões sob
hipoteca cu retrovenda do imó-
vois. As m.lhores taxas. 5olu;5o
am 148 horas. Adiantamos para
certidões. Trexer escritura. - Av.
13 do Maio, 23, 15." .ndar,
I» 1516 - Tel. 42-9138.
ACIMA d» deis milhões até quin-
xo milhões empresto sob Hipate-
ca cu Retrovenda ds imóveis. —
Tel. 57-0638 — Olympio.

Lopes, Ru
Ap. 501.

com
Pernambuco 512

ATENÇAOI Compro notas promis
sorias vinculadas em escritura. -
Negócio rápido. Favor trazer a
escritura. R. Barão Mesquita, n.
398-A, Bueno Machado, trabalha
mos domingos. CRECI 986.
ATENÇAO — Dinheiro - Vendeu
seu prédio, terreno cu apartamen-
to a prazo? Tem prestações a
receber? Compramos 6 a 8 pres-tações ò vislal Traiar Av. Ri
Branco, 39, 18° andar sl 1
COMPRA-SE promissórias vincula-
das à venda de Imóveis, casas
comerciais e automóveis. Telefo-
ne 52-4760.
CAPITALISTAS - Aplico grandes
e pequenos quantias. Juros des.
do 3,2% o. m. c| garantia ban
caria até 7% ao mês com outras
garantias. Negócio rápido, seguro
e honesto. Carlas scb o n.° ..
3J0__0_ na porlaria deste Jornal.
CONTAS DE LUZ - Não |oguefora suas contas pagas de luz.
Receba até 20% do E.-np-E. Rua
Buenos Aires n. 84, 1.» andor.
CAUTELAS de jóias e mercado-
rias, prata, mesmo quebrada. —
Compro na hora. Paissandu, 273,
cl 1. Tel. 45-2366.
DINHEIRO - Empresto 2 a 20
milhões — S[ retrovendn. Solu-
ções 48 h. Sr. Paiva, tel.i ..
58-2056, ò noite.

CETEL — Ccmpro um telefone da
CETEL — Serve qualquer esta-
ção. Pago na hora. Trntar pelotel. 90-2490 .qualquer dia.
COMPRO um tolefone 47 ou 27
telefone para 23-2277.'
CETEL, ccmpro urgente deis tele
fone3, sendo um comercial e eu
tro residencial, à vista. Tratar p/tcl. 90-1448, qualquer dia.
CETEL — Vendo telefones da ..
CETEL, Estação 90, 91, 92, 93
94, 95, 91, 99. Tratar telefone
90-0508 - Qualquer dia e hora
CETEL - Vendo telefone da CE-
TEL — Qualquer estação. Tratar
pelo tel. 498 M. H. - Qualquer
dia e hora.
PASSA-SE um telefone em Jaca-
repaguá tratar na Rua Honório
Pimentel 344. Vila da Penha.
TELEFONE - Méier X Copacabana
— Tenho 29149, permuto por 36/
57. Pago diferença à vista. Sr.
Hilton. Tel. 37-9333.
TELEFONE - Vendo linha 30 li-
gado. Preço 1 500. Chamar Josó
- 30-6428.  _
TELEFONE"43 - Partlcular~vên-
de por MCr$ 2 000,00. Negócio
'«guro. Tratar 56-1582.

TELEFONE - Vendo linha 38.
motivo mudança. Rua Barão do
oão Francisco 46, ap. 101, cl o
Sr. Hormcs. Atendo sábado ou
domingo,
TELEFONE - Vendem-se düTs
inscrições do 18 . 14 nnos, 1949
e 53. Rua do_Ccuto,_240. Penha.
TELEFONE"- Passa-se 

"inscrição

38 e 58, 11 enes, melher eferta.
Carta para o n.o 310 377 na por-l_ria deste Jernal.
TELEFONE - Vende-se estação"
43. Preço 1 800. Tratar Mnie.
Cnmpes,_2_-8613.
TELEFONE 37TCepacaban«. Ce"
demos imediatamente. Tratar nl
telefene 22-2345.
TELEFONE 28 - Transfiro urgen.'
te-_Rua_Campos Sales 113.
TELEFONE desligado. Compro um
tel. 37-1889. _________
TELEFONE 34 e 58 - Vendo
barato, parlkuínr. Tratar . ..
34-7353. Urgente.
TELEFONE - Passasse unha 43
pela melhor oferta. Tratar pelo
Tel. 40.4962. Não se aceita in-
terrnediario.
TELEFONE 47 - Cedo ou troco•¦r-r 45 - Tratnr tel. 47-9383.
TELEFONE - Vendo 

"todas 
as I!-

nhas, inst. rápida, nenecio ho-
riesto cem garantia, também cem-
P.~í-7_y.-_jy^ Tel- 29-4735.
TELEFONE — Transfiro para seu
nome, segunda-feira, linhas 30,32
23-43, 37-46 c outras, Sr. Oli.
veira - 31-3_86_
TELEFONE - Passo inscrição de
45 ou 25, tom 10 anes. Telcfe-
nar para -45-4007.
TELEFONE - Troca-se 34 por 29
cu 49 - Humberto. 29-7965.
TELEFONE 31 - Vendo, negedõ"
direto, cem cxten:ãrj. Infs. Sr.
Martins. Tel. 46-8899.
TELEFONE - Vendo telefene 58.
Tratar tel. 52-9052, Sra. Áurea.
TELEFONE — Ccmpro urgente um
que esteja desligado, p[ meu'uso.
Pago hoje mesmo e à vista. Fa.
ver telefonar p[ 42-7835.

TELEFONE 22 - Vondo urgonte
p! motivo tranf. São Paulo. Preço
1 £00 mll. Traiar 22-2330, segun-
da-feirn.
TELEFONE 

"52~--Cen"lrõ7 
Vendo."-

Tratar das 9 ns 12 horas, pelo
telefone 32-7781.
TROCO linha Pequeta por Cen.
Iro. Inf. 28-1967.
TELEFONE 22-52 - Vendo,,jtücrí.
Çao 20 anos, melhor oferta a di-
nheiro. Cartas para a portaria
deste Jornal sob o n. 310 927.

TELEFONE 27 - Vendo. Preço
NCrS 2 500,00. Tratar telefene
49-2373, Sr. Mario.
TELEFONE - Vendo 56, por NCrS
^O^^Prepesla nara 27-6824. _
VENDÊ-SE 1 telefone, estação 37
e mais uma inscrição para telefo-
no, c| 14 an?s. Prcça a combinar
-elo Iel. 96-2200, rede particular
06.
VENDE-SE tel. 46. 1 500,00. Tele.
fonar para_46-3014,_ Humberto.
VENDE-SE tolefone 

"comercial 
TI.

nha 43. Tratar com D, Vânia
para 43-5788.
VENDO 30 -n7rc7iç5o~T5""^nõt",
melhor oferta. Tel. 91-0684 (CC
TEL) 06, Sr. Jcci.

CIA. TIETÊ DE PAPEIS
SEDE: - RUA í.° DE MARÇO N.° 6 - 10." ANDAR - TELS.: 31*3923 e 31-1481

RIO DE JANEIRO - ESTADO DA GUANABARA

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas t

_ r ,uNVf0r,mírdí 
Ui ' d-°5 ES'a,U!CS S°,dait' *m0' "Presentar « Vo"05 S-rihorias „ „0sso Balanço Geral, Demonstração da Conta de lucros e Perdas . Parecerdo Conselho Fiscal, documentos esses qu. se-referem ao exercício de 1966 . que, segundo esla.u! o Artigo 99 da Lei das Sociedades Anônimas, estiveram, no devidotempo, a disposição dos senhores Acionista, para ex.ame. Por ocasião, da Assembléia Geral Ordiníria, . Diretoria fornecerá oetros esclarecimentos complementare». bemcomo, prestara quaisquer informações que vierem a ser solicitadas pelos senhores Acicnis.as. mio™», 

°em

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1966.

a.) WALTER DA SILVA ARAGÃO
Vice-Presidente

«.) LUIZ CHALOÜB
Presidente

¦.) JOSÉ DE ARAÚJO REZENDE
Diretor Ccmercial

a.) LOÉ CABRAL VELHO FEIJÓ
Diretor de Filial

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1566

ATIVO

POSTO DE GASOLINA -
APROVEITE - Terreno
para abrir em Bot. ar-
renda-se ou vende-se. —
Dá p| Gar. e Agência.
Frente pj 3 ruas de gran-
de movimento. — Tratar
37-4141.

DISPONÍVEL

Caixa e Bancos  428.550.686

REALIZÁVEL

A Curto- Praio

LAVANDERIA - Vende-
se uma completa sem
uso. Ver Rua Japurá, 555
— Praça Seca — Jacaré-
paguá.
LANCHONETE nova aberta há 2
meses, fer. 3 000. Ent. 8 000 A.
C. Dias, Av. Amaral Peixoto,
350, s| 12. N. Iguaçu.
LOJA de armarinho « brinquedos
c/ Alvará para ferragens, Icuçss
artigos elétricos etc. etc. Com
grande residência. Vendo por não
poder administrar. Ver na Rua
São Francisco Xavier n. 918.
IÃTÍCINIO - Vendo, slIuãdcTT
Rua Quintino Bocaiúva, 112 —
Nova Inuaçu.
LANCHONEIE, vondo, conlrato £
anos, aluguel 20 mil, frente de
praça, lado do Colccio SENAC.
rreço facilit. Rua CapitÃo Couto
Meneses, n. 6, Madureira.

POSTO VIADUTO MADUREIRA •
Venci, uma parte, mot. diverg.
cnlro sócios, bom movimento dia
o ncilo — Ver o tratar na Rua
Carolina Machado n. 552 - Ma-
dureira, Sr. Mario, das 8 às 12
o das 17 ita 20 horat.
PA5SA-SE oficina dc conserto
de radio e TV. Otimo pcnto fun-
cienondo, fácüita-se erm 500 mil.
Ver e tratar na Rua Lavradio 27 PENDENTE
com Sr. Darci.

Mercadorias 576.830.540
Efeitos a Receber 1.392.884.678
Cauções e Títulos 2.139.921 1.971.355.139

A Longo Prazo

Subscrições Diversas 93.425.640
Fundo Reap. Econômico -6.181.317
Emp. Pub. Emergência I 565.000 100.171.957

IMOBILIZADO

Técnico '. 151.595.940
Financeiro 14.488.327 166.084.267
Imobilizado C/Correção Monetária  837.302.842

2.072.027.096

1.003.387.109

PASSA-SE loja de ferragens lou-
Ç2i etc. com estoque, bom ccn-
trato, Rua Aristides Lôbo 249.
PADARIAS. — Ramos - Olaria e
Penha, na estação, otlmo movi-
mento, motivo dcença, entr. 35
40 rnilhs. Infs. OPIL - Rua Ni-
caraçtua 370 s 202 — Penha -
CRECI 323.

ATIVO REAL  Cr$ 3.503.964.891

PASSA-SE oficina de bombeiro
eletriciura o chaveiro. Avenida
N. S. de C_opacabana_l 110-G.
QUITANDA e mercearia, copa,
balcão frigorífico, 2 moradias. -
Estrada do Portela 428. — Ma.
duraira.
QUITANDA mercearia boa féria,
com moradia, junto dois açounues
— Ccntrnto 5 anos, com lelefone
29-9101. Rua Columbia, 313 -
Quintino. ,

MERCADINHO - Braz de Pina
Contrato novo. Tem residência
Facilitamos a entrada. Empres-

tamos para escritura. Trfitar Rua
Carolina Machado 32. Cascadura

Atendemos sábados • domin-
gos.
MERCEARIA quitanda - Vende-
sa urgente, motivo de viagem.
Bom ponto. F. 5 000. Preço ..
18 000. En. 8 m. Rui General
Roca 207.

QUITANDA - 
_Olaria, fér. 3,

enf. 5, cent. nôvo 5, alug, 70,
big morodia, cais de esq. Tr.
R. Silvana, 107, Piedade - Sal.
pado.

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
t

Ações em Caução 
Duplicatas C/Cobrança 
Bancos C/Caução ... p.
Cauções Diversas 

BOO.000
868.236.131

5.109.367
9.610.900 883.756.398

TOTAL DO ATIVO CrS 4.387.721.289

PASSIVO

EXIOIVEL

A Curto Praio
Bancos 
Fornecedores 
Títulos Descontados .
Efeitos a Pagor ...

A Longo Praxo
Contas Correnles:

Grepaco 
Acionistas ,

993.735
870.573-. 512
513.874.877
451.651.201

120.000.000
9.000.000

NAO EXIGÍVEL

Capital 
Reservas Legais 
Reservas P/Aumento de Capital ....
Fundes e Provisões 
Resíduos de Correção Monetária ..

1.837.093.325

129.000.000 1.966.093.325

800.000. COO
16.788.373

196.770.530
112.811.478

544.642 1.126-.915.023

PENDENTE

Compras Diversas  144.221.282
Variação da Correção Monetária ó.415.535
Lucros em Suspenso  260.319.726 410.956.543

PASSIVO REAL  Cr$ 3.503.964.Ü7

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Caução da Diretoria 800.000
Duplicatas em Cobrança .' 868.236.131
Duplicatas em Caução 5.109.367
Valores Caucionados 9.610.900 883.756.398

TOTAL DO PASSIVO  Cr$ 4.387.72K289

al) LUIZ CHALOUB
Presidente

a.) JOSÍ DE ARAÚJO REZENDE
Diretor Comercial

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1966.

LOÉ CABRAL VELHO FEIJÓ
Diretor di Filial

• .) WALTER DA SILVA ARAGÃO
Vice-Presidente

a.) GENIUS DE ANDRADE CAMPOS
Contactor

CRC. - GB. N.o 152

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS

GUITANDA - Vendp-se nor mo
tivo de outro negócio, movimen-
to superior a CrS 7 000 000 ve-
lhas, só em verduras. Mais In-
formações na Praça das Nações
n.° 196, Bonsucesso, com o Si
Teixeira. Tel. 30-2086, até as 10
horas.

MERCEARIA-BAR - Ótima loca
lização, Penha, moradia, telefone
feria, 3 müh. entrada 8 mi'h.
Infs. Cicero — Nicarágua 370
sala 202. Penha. CRECI 323.

AÇOUGUE - Vende-se na Rua
José Maria 9-A — Penha.
ARMARINHO - Penha - Entra-
da muito facilitada, emprestamos
para escritura. Tratar na Rua Ca-
rolina Alschado 32 — Cascadura
— Atendemos sábados e domin-
gos.
AÇOUGUE - Bangú - Contrato
7 anos, entrada multo facilitada
emprestamos para escritura. Tra-
tar Rua Carolina Machado 32 —
Cascadura, Atendemos sábados e

BAR — Encantado, fér. 2,5, ent.
5, cont. nôvo 5, alug, 80, big
moradia, cara mal trabalhada. -
Tr. R. Silvana, 107. Piedade, -
Salgado.
BAR 

'CAIPIRA 
— : O^ molhc7r~jiõíí

to, boa firia, tenho dois, um •
contrato, outro tanto p*$sa o
contrato como vanda cem o imó-
vel. Bunardlno — Av. Nilo Pa-
çanha, 38, sala 5 - Nova Iguaçu.
BARES - Ua Tijuca e Engenho
Nôvo. Vendo, bons contratos e
ótimas condições de negócios, fa-
cilitados. Tratar c| F. Correia,
na Rua Conde de Bonfim, 187,
cesa IX, das 13 is 17 horas. -
(Cred 531). ,

MERCEARIA - Eng. Nôvo. Rua
Propícia, 4, passa-se cj bom pre
ço. Aluguel contrato local. Féria.
Tratar c| Gilberto. Estuda-se fi-
nanciamento.
MERCEARIA E GUITANDA - Ven-
de-ja, bom preço. Contrato nôvo.
Alice Figueiredo, li-A — Est. Ria-
chuelo.
MERCEARIA e quitanda - Vendo
c| grande movimento e bom es-
toque, Tudo nôvo. Tratar no
local. Rua Aiéra, 12-A. Vicente
de Carvalho.
MADUREIRA - Av. Ministro
Edgar Romero. Vendo terreno
de 10x45, c| residência de 2
qts., sala etc, p| 60 000, c| 24.
Tratar na Av. Bris de Pina, 110,
loia R. Penha. Tel. 30-4092 -
Creci 787.

QUITANDA e Mercearia com uma
loja vazta ao tado e moradia
passa-se em otlmo ponto a Es-
Irada Manuel de Sá, 160 — Bair-
ro lote 15 D. Caxias. Entrada
1 600 000.
QUITANDA e mercearia, féria

000, alug. 35 000, contr .5 anos
bale, frig. bal. Filizota registra-
dora etc. vdo. pço. 10 000 entr.

000 prest. 150. Trat. Av. Brás
de Pina, 1 459, L. Bicão, V. Pe-
nha. Bebiano.
QUltÃNDAT^7r~GuTlhc7mi;~Max.
well, 328, Bonsucesso. Vende-se
pc* motivo de viagem. Tem mo-
radia". Balcío-frlgoríflco.

DtBITO

ENCARGOS DO EXERCÍCIO:-

Despesas Gerais S12.971.367

Impostos Pagos 223.607.512

736.578.879

Amortizações e Depreciações 24.762.877

Reservas Legai 6.534.783

Lucros em Suspenso 124.160.889

TOTAL  CrS 892.037.428

C R f D I T O

Produto das Operações Socíz 892.037.42S

TOTAL  CrS 892.037.428

QUIIANDA - C. cepa - 3 por-
tas de aço ¦— Moradia completa.
Rua Lourenço Ribeiro, 120-A,
quina Av. Suburbana.
QUITANDA - Vende-se. Contrato
nôvo. Aluguel 20 000. Tem uma
loia ao lado, vazia, que dá para
outro ramo do negócio. Estrada
do Barro Vermelho, 1135 — Co-
légio.
SALAO DE BELEZA - Passo todo
equipado, no melhor ponto de Co-
pacabana. Motivo de viagem. 6
mil. Iel. 32-5855, Daniel.

l.) LUIZ CHALOUB
Presidente

a.) JOSS DE ARAÚJO REZENDE
Diretor Ccmercial

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 19óó.

a.) LOÉ CABRAL VELHO FEIJÓ
Diretor de Filial

PARECER DO CONSELHO FISCAL

a.) WALTER DA SILVA ARAGÃO
Vice-Presidente

a.) GENIUS DE ANDRADE CAMPOS

Contador
CRC. - GB. N.o 152

Os membros do Conselho Fiscal da — CIA. TIETÊ DE PAPEIS —, no uso « gozo de tuas atribuições legais t estatutárias, examinaram todas as Contas, Ee-
lanço Geral <a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, relativos ao exercício de 1966. Conferindo ditos documentes com seus comprovantes contábeis • inven-
tários, foi tudo achado em ordem < consonância com i let, razão por que somos àa parecer devam os mesmos merecer aprovação dos senhores Acionistas,

..) TUFFY NICOLAU HABIB

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1966.

a.) EDGARD CAMPOS HARGREAVES «.) FRANCISCO DA ROCHA VILLAÇA

?¦*.

y yy*'.:.- y.y ¦ . ¦"?¦'_.¦..¦¦ :-.:y.. ¦:'- -.-, ..:.
.-r.J. <_ „, s£„ ,-íj-,,.

A i .



e OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS © DIVERSOS CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, i_b__o, 11.3-67 - 1]

VENDE-SE ou troca-se telefones
cstaçãoi 22, 32, 52 por 23-43 -
Traiar Avenida Rio Branco 133
17°, qr. 1703.

VENDO titulo do Hospital Silvei-
1 re. Quitado. Tratar na Av. Er-
nSnl Cardoso, 67, c| 2 — Casca-
dura.

28, 48, 34, 54 — Compro, pago
..ntpcipntlamont». Sr. Gomes —
T.l. 43-1464.
27, 47 — Vendo no seu nome.
Gomo*. 43-1464.

3

TÍTULOS E SOCIEDADES
ACEITO sócio c/ 7 000 cruzeiros
novos, que entenda de roupas do
senhora, para assumir a gerencie
de loja-boutique em pleno fun-
cienamento, c/ ou sem estoque.
A loja fica na Rua Dr. Satamini,
lól-D (esq. da Praça Afonso Pe-
n.i) . Maiores detalhes telefone ..
•48-34.3 - Sr. leve Reis.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS

CADEIRA PERPETUA - Maracanã
— A melhor — Setor c.nlral —
Vendo-s» — Octacllio — Fone
22-7653, logunda-feíra.
FARMÁCIA - Copacabana. Ace
to sócio em farmácia ontiqa
bem conceituada. Tel. 57-3238.

JARDIM GUANABARA IATE
ClUBE — Vende-se um titulo.
Tratar com o Sr. Silvio pelo tc-
lefono 29-5619.
MOTÍVO mudança — Particular
vendo geladeira GE 9,5 pés NCrS
200,00, sofá curvo Vulcrom NCr$
250,00, mobília jantar de fórmi-
ca por NCrS 250,00 e outros mó-
veis diversos, tudo em ótimo es
tado. Rua Lucinda Barbosa, n. 30.
_.>. 201 - Quintino (29-9897).
iWOTEL Country Club Bandeirnn-
tes. Vendo título — 400,00 ..
(NCrS). Tel. 46-1765 - Domin
go — César.
PARTICULAR - Compra de par-
ticular título do Iate Clube. Dr.
Hans 23-5415 ou 36-7259.
SÓCIO — Aceito com pouco ca*
pitai. Ramcs bombeiro eletricista
e limpezas em geral. Fácil de
trabalhar casa pronta para abrir,
muito estoque e grande; ótima
ponto. Só ver para crGr! Tratar
Av. Pasteur 184 loia C. - Ro-
drigues. ^^  
SOCIEDADE - Procuro pessoa
qu» di>ponha CrS 10 000.000 p
negocio seguro de boa rentabi-
lidade, Pró-Labore, CrS 1000 000
• lucros compensadores. Absolu-
to sigilo. Entrevistas diariamente,
pelo tel. 31-0984. Dns 10 à:
12 horas, com Sr. Ribeiro.
TÍTULOS Panorama P. Hotel, Ne
vada, Club Leblon, particular ven-
cie. 46-7675.

TITULO — Santa Paula Quitandinha
Vendo melhor oferta. 58-4449
Elias.

TÍTULO Touring. Patrimonial. —
Vendo. CrS 160 000. Agenor.
Tal. 23-0474.
VENDE-SE 1 titulo do late Clu-
b» do Rio de Janeiro, pela me-
lhor oferti. Tratar peto telefone:
26-4965.

VÁRZEA COUNTRY CLUB - Título
sócio proprietário. Transfiro-o por
motivo viagem — Edmundo —
Telefone 32-9830, das 13 às 17
horas.

ATENÇÃO — Vende-se 1 gela-
deira e 1 balcão frigorífico corn
2 motore3, melhor InfofrnaçSo pe-
Io telefone 45-6081. Rua Cos-
me Velho, 836.
ATENÇÃO — Venclc-SB 1 instala-
ção completa de bar e restauran-
te mellior informação pelo tele-
fone 25-6978. Rua Cosme Velho
___ __3l_-
CARRO" DE CARGA - Ofereço
p| serviço da transporte um pick-
up Jeep alé 1 000 kg. Procurar
o Sr. Hzio, Rua Gérson Ferreira.

61. Praia de Ramos.

VENDE-SE um balcão seco medin
do 3,60 x 1,22 :t 70, preço dí
ocasião, 650 000 ò visM. N. B.
Está nôvo. Av. Suburbana, 1 285
galpão H — P. Lourival._
VENDEM-Süf b_lança~15 kg, cõr
tador de frios, estante pl balas,
mcíor de geladeira, moinho p|
moer café, máquinii registradora

ventilador 12". Tudo nor CrS
800 000. Travessa do W.osqueira

14. lapa.
VENDO carroetnhã refresco. Tra-
tar Rua Riachuelo, 147 — Cen-
tro.

CARROÇAS de refresco, vsndo
duas, sendo uma de triciclo, pe-

melhor oferta. Rua da Pas-
sagem 33 fundos. Manuel.
DOCES FINOS - Procuro sócio
com pequeno capital, para se
ganhar dinheiro com fabricação.
Preferencia proprietário do pa-
daria c] forno disponível 2 a 3
horas. Tenho marca registrada.
Recados tol. 31-2520.
GRAVAÇÃO DE FITAS por» par-
ticulares ou boates, a melhor
música e técnica perfeita. Tele-
fone 45-5855, Luiz Carlos.

INSTALAÇÕES - Vendem-se as
Instalação» comerciais • máquina
registradora. Rua da Carioca, 36

Loji

INSTALAÇÃO do café e"bar. Ven-
do com todo estoque ocasião. Tel.
30-3044 tom Hélio - P. taxi da
Penha.

VENDE-SE instalação de bar, com
b|frigorífico mostruário. Rua Car
doso Quintão, 925, Tomás Coelho

VENDE-SE "Freezer" de 20 pés
cúbicos, marca Amana, em per-
feito estado, pouco usado, pró
prio para peixarias, armazenagens
de peixe, camarão c lagosta. —
Tratar pelo telefone 47-9110, com
o Sr. Fernando.

VENDO para desocupar lugar e
em perfeito estado, 1 ncordeon
de 120 baixos, 1 geladeira Cli-
max Medalha do Ouro (como no-
va motor novo e pintada de no-
vo) e 2 Birons para escritório em
estado de novos. Ver à Rua
Marquez do Queluz, n. 119 —
Fundos. .

VENDE-SE um balcão -frigorífico

para bar ou lanchonete. Tratai
Torres Homem, 955 — Vila Isabel.

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 Ins.alaçSo cabeleireiro
completa preço de ocasião. R. Dr,
Gnrnier, 807 loja, atendo domin
go Ana.
VBNDE-SE 1 TV Philco c| tudo
nôvo, 21 pol., e 2 bujões ccm

álvula completa, c! contrato de
gás. Preço bom. — Av. Roma

347-A. E.onsuce:co.

VENDEM-SE máquina registradora
National, mod. 2 085, c| 9 soma-
dores, e fôrrio létr., tamanho pe-
queno, desmonta vel, própria pj
padaria ou confeitaria, 2 balanças
Berkel, capac. 4 k., tipo L-, pela
melhor oferta. Ver Rua Lobo Jú-
nior, 1868, fundos. Telt. 30-0429
o 30-1406.

VENDEM-SE 2 balcões frlgorífl-l
cos, fabricação própria. Trotor pe-j
Io tel. 49-0193, chamar Sr. Mon-I
teiro.
VENDEM-SE,balcões e ostentesdo
vidro ém madeira de lei ern óti-i
mo estado. Ver domingo e se-j
gunda, das 15 às 18 horas noi
local. Rua do Catete, 191.

VENDO — Para desocupar lu-
gar, armações, para confecções
ile roupa cu para farmácias. —
Rua Gonzaga Basios, 20, tele-
fone 48-2582.
VENDO um acerdoão Scandalli •
it _hi-.no, E0 baixas, em estado
nôvo, o uma maquina d* es-
crever -tamingion Quict Riter to-
mi portátil — Rua do Lavradio
n. 12. ______ __
VENDE-SE uma essa, altos e bai-
xos, com 15 cômodos, uma va-
randa e uma área, inclusive um
bazar e uma barbearia, por NCr$
16 000,00. com negócio a com-
binar. Rua Roberto Silveira n. 21.
Parque União, Bonsucesso, entra-
da _pela_Av._ BrasiJ_8_022
VENDEM-SE pola melhor oferla 1
violino Stfadvaríus ano 1721 e
uma prensa de tipografia. Rua
Cardoso de Moraes, 510 casa 36.
Ranws.

DIVERSOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS
ANTENAS DE TV - Instalamos
antenas para Iodos os canais.
Serviço porfeílo a garantido. Tot.
48-5552.
AMBIENTE moderno ou antigo?
Se está pensando modificar sua
residência ou seu estabelecimen-
to comercial, aceite um conselho:
Telefone para 34-0694 o verá co-
mo Parente & Bueno resolvem
seu problema de manoira práti-
ca, rápida o econômica. R. Ba-
rão de Mesquita, 398-A, Tijuca.
CONTABILIDADE - Aceito _ ser-
viços para o exp. da manha na
firma. Pequenas escritas p| exp,
da tarde, e Adm. de Bens. Rc-
cados pelo Tel. 52-3521 ou diret.
R. Paula Matos 66, inclus. sá-
bado, com o Sr. Domingos.
FAÇO casamento com Aero Wil
lys particular. Tratar pelo tel.
36-0933. Dr. S. Simon.
LUSTRADOR PROFISSIONAL do-
micilio, móveis, píanc?, arma-
ções etc. Trabalhos perfeitos. -
Recado 30-5546. Sr. Elso.
RAIO-X DENTÁRIO - Vendo-se
duas Radicesferas "Sieme.-.s" cm
perfeito fundio ha monto. Rua San-
Ia Clara, 33 sala 701.
REGULAGEM de motores - Dur-
vai Pentes — (Ex. Assistente de
"Sílvio Ângelo"). Nôvo endereço
Rua Assunção n.° 204-fundos.

Csíisfa - 2
Calos, cravos e unhas encra^

vadas, parasitas, cogumelo. R.
da Assembléia, 79, 1.° andar.
Jaime Carreira. Tel.: 22-5714.
De 8h30m òs ISh. CETOL -

06 - 96-2268.

S0TEC
Contabilidade, Despachante,

Contrato e Distraio Social, Re-
gistro e _3ixa de Firma Co-
mercial, Roreas e Patentes, Ad-
ministração de Im6veis, Declara-

ção de Imposto de Renda (Pes-
soa Física c Jurídica), Compra
e Venda de Casa Comercial e
Assistência Jurídica. Av. Presi-
dente Vargas, 542 sj 1410 —
Tel.: 43-9106.

Veterinária de
emergência

Atcnde-se o domicílio,
qualquer hora. Centro e Zona
Sul. Tel.: 27-8200 - Dr. Hei
tor.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

Declaração
Declaro que acha-se extra-

viado certificado n. 3011 de
25 ações da Cia. Brahma, pre-
ferenciòis oo portador. José
Clementino dc Assumpçao —
Av. Presidente Vargas, 435 s!
1 303-A.

EDUCO S.A. -
Educadora do

Brasi!
RUA DIAS DA CRUZ, 495

Tel.: 29-6575 - Méier
ASSEMBLálA GERAL

ORDINÁRIA

Primeira Convocação

São Convidados os Senhoro;;
Acionistas para se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, no
dia 31 de março de 1967, às
14 horas, na Sede social à Rua
Dias da Cruz, 495, a fim d
deliberarem sôbre a legulnte
ordem do dia:

a) ' discussão e votação do
Rtííatório da Diretoria, Baljnçc
e contas relativos ao exercício
de 19Ó6, já com Parecer do
Conselho Fiscal;

b) eleição do* membroí cío
Conselho Fiscal e respectivos
suplentes;

Estão à disposição dos senho-
res acionistas, no endereço
acima, os documentos a que se
refere o artigo 99 do decreto
lei 2 627, de 26 do setembro
de 1940.

Rio de Janeiro, 2 de março
de 1967. a) - FRANCISCO Dl-
NIZ JUNQUEIRA - Diretor-Pre-
sidente.

Editai
ASSOCIAÇÃO DOS SUBOFI-

CIAIS E SARGENTOS
DA MARINHA

Rua Conselheiro Saraiva, 22
Sobrado — GB

Concurso parn a tendente so-
ciai, inscrições de 13 a 17 do
corrente, das 7,00 is 9,30 hs
ccm o direíor sorir.l.
DOCUMENTOS EXIGIDOS:

a) 2 (duas) fotografia 3x4.
b) Atestado de boa con-

duía.
c)
d) 

'

a ^ca_ <__*

Atestado de vacina.
Título c!e Eleitor.

ASSM — Rio de Janeiro, GB,
em 11 de março de 1967.
a) Paulo Gomes Moreira —
Presidente.

Padaria em
Belo Horizonte
Venda-se uma das melhores.

Local de bom poder aquisitivo,
grande venda no balcão. Tra-
lar com Carlos. Fone: 4-5698.

RENOVADORA DE PNEUS O.K. LTDA.
com sede no Rio de Janeiro à Rua Pedro
Alves, n.° 36 e 38, vem a Público para
jdeclarar que não tem qualquer vínculo com
a firma de igual nome sediada na cidade
de São Torquato no Estado do Espírito San-
to, com diversos títulos apontados nesta
praça pela firma IND. DE PNEUMÁTICOS
FIRESTONE S.A.

Rio de Janeiro, 10 de março de 1967
Renovadora de Pneus OK Ltda.

as). R. Ferreira Leite
Incl. de Pneumáticos Firestone S/A.

(as.) Hildebrando Macedo

Wander Rodri-
gues Alves

Comunica a praça cm gerei
que nada tem com o título
protestado no 4.° ofício, pois
deixou de ser sócio da firma
Lupográfica Ltda. desde de
30-9-1966.

Declaração à Praça
Affonso Castriofo Rodrigues Valle, faz saber

a praça e a quem possa interessar, que se desli-
gou da firma Castrioto & Pimentel Ltda. em 31
de setembro de 1966, deixando de assumir qual-
quer responsabilidade nos negócios desta firma
da data em diante.

as.) Affonso Castrioto Rodrigues Valle

itanhangá Golf Club
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Convido os senhores sócios proprietários a

se reunirem em assembléia geral ordinária, às 18
horas do dia 19 de março de 1967, à Estrada da
Barra da Tijuca, n.° 2 005, sede esportiva, quando
serão tratados os seguintes assuntos:

I — Eleição para renovação do Conselho Deli-
berativo e seu quadro de suplentes;

II — Interesses gerais.
Rio de Janeiro, A de marco de 1967

a) JAYME FOVVLER
Presidente do Clube

ínio
ifício José

Os condôminos do "Edifício José Leão", em
construção, à Rua da Bica, 434, ant. 124, repre-
sentando mais de 1/4 do condomínio, convocam,
nos termos do art. 25, da Lei 4.591 de 16/12/
1964, uma ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA a se realizar no local da obra, às 14,30 horas
do dia 11 do corrente, a fim de deliberarem sô-
bre o seguinte:

— Assuntos Administrativos, ressaltando-se a
eleição do síndico, comissão de obras, etc.

— Assuntos Gerais, inclusive medidas quanto
ao financiamento da obra.

Se não houver número na l.a chamada, ins-
talar-se-á a reunião em segunda, com qualquer
número, às 15 horas.

Rio de Janeiro, 9 de março de 19Ó7
a) Antônio Alves Fernandes

(pelos condôminos convocantes)

Gávea Golf and Coiííifry Club
Assembléia Geral Ordinária

De acordo com os estatuíos sociais, ficam
convidados os Senhores sócios proprielários para
íi Assembléia-Geral Ordinária, que se realizará no
dia 29 de março (quarte-feira) do corrente ano,
na sede social do Clube, na Estrada da Gávea,
800, ès 20 horas e trinta minutos em primeira
convocação e em segunda e última convocação,
com qualquer número, às 21 horas, a fim de:
1.°) tomar conhecimento e aprovar o relatório da

Administração, as contas do exercício finan-
ceiro e parecer da Comissão de Contas, re-
lativos ao exercício findo em 31 de dezem-
bro de 1966.

2.°) eleger o Presidente, o 1.° e 2.° Vice-Presi-
dente e o Capitão de Golfe e preencher as
vagas do Conselho Deliberativo.

Rio de Janeiro, 9 de março de 1967.
a) Walter F. Pretyman, Presidente

Serviço Federal de
o e Urbanismo

Concorrência Pública
Venda de Automóvel Ford — Piek-Up — F.100 — Modelo 1959

AVISO
Chamamos a atenção dos interessadoi para o Edital de

Concorrência, relativo à venda de 1 (hum) automóvel FORD —
PICK-UP — F.100 - MODELO 1959, no estado, que poderá
ser examinado no Almoxarifado do "SER. HAU", sito à Ave-
nida Brasil, n.° 23.384 — fundos — entre os blocos residên-
ciais 7 e 8, durante o período de 13 a 15 de março corrente,
de 13:00 às 16:00 horas.

Eventuais esclarecimentos de caráter técnico ou legal com
referência à interpretação do referido Edital, poderão ser for-
necidos diariamente das 13:00 às 15:00 horas à Rua Debret,

23, 6.° andar, salas 616/617, onde funciona a Comissão,
quo colocará à disposição dos interessados para consulta, o
Edital alusivo à Concorrência.

Rio de Janeiro, 9 de março de 1967

_) AMAURY CATRAMBY
Presidente da Comissão

(P

GALEÃO-MALAS PERDIDAS
Perderam-se no Aeroporto do Galeão, dia 6/3, vindas pela

Swissair, uma mala de mão preta e uma pasta marrom, ambas
contendo objetos e documentos de interesse pessoal, em nome
do Sr. Max Kaufmann.

Regia gratificação pela sua recuperação. - Favor telefonar
para 23-5816 (Dona Erandy). (p

GREPACO INDUSTRIA MANUFATURA DE PAPEIS S. A.
SEDE: RUA 1.° DE MARÇO N.° 6 - 10.° ANDAR - TELS.: 31-3923 e 31-1481

RIO DE JANEIRO - ESTADO DA GUANABARA

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas;

Na forma da lei * dos Estatutos Sociais, vlrno» apresentar a Vossas Senhorias o nosso Balanço Geral, Demonstração d» Conta de lucros • Perdas . Parecer do Conselho Fiscal, documentos esses que se referem ao exercício do 1966 c que, segundo estatui o Artigo 99 da Lel das Sociedades Anônimas estiveram
no devido tempo, a disposição dc-s senhores Acionistas para exame. I'cr ccasiao da Assembléia Geral Ordinária, a Diretoria fornecerá outro» esclarecimentos com'
plementares, bem como, prestará quaisquer informações que vierem a ser solicitadas pelos senhores Acionistas.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1966

WALTER OA SILVA ARAGÃO
Vice-Presidente

JORGE DE ARAÚJO REZENDE
Diretor Técnico

«) LUIZ CHALOUB
Presidente

GUARANY ZANELll
Diretor Industria)

i) JOSÉ DE ARAÚJO REZENDE
Diretor Comercial

>) LOÊ CABRAL VELHO FEIJÔ
Diretor Administrativo

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1966

ATIVO

DISPONÍVEL

Caixi e Bancot ,

REALIZÁVEL

a curto prazo

Almoxarifaáo 
Prod, Manufaturados
Prod. em Fabricação
Efeitos a Receber ....
Bancos C/Garantida
Cauções e Títulos ....

130.882.653

A longo puro

Subscrições Diversas ¦..,
Fundo Reap. Econômico
Emp. Pub. Emergência .

583.727.627
240.734.946

17.269.377
1.016.501.646

316.087
4.069.696

79.495.036
5.179.435

407.900

.862.619.379

85.082.371 1.947.701.750

IMOBILIZADO

Técnico . , 
Financeiro 

Imobilizado C/Correção Monetária

PENDENTE

214.372.148
16.975.234

Depósitos Fiscais e Judiciais
Importações Diversas

231.347.382

632.263.833

560.363
1.663.025

Ativo Real ....

CONTAI DE COMPENSAÇÃO

Crí

863.611.215

. 2.223.388

2.944.419.006

Ações em Caução ,
Duplicatas C/Cobrança 

( Bancos C/Caução
Transf. Prod. Manufaturados ...
Cauções Div. . Outras Contas

450.000
503.295.387

8.687.229
139.202.387
88.531.292

Total do Ativo  Cr$

740.166.295

3.684.585.301

PASSIVO

EXIGIVEL

A curto praio

Fornecedores 

Títulos Descontados

Efeito» a Pagar .

657.644.923

354.310.602

6.015.486 1.017.971.011

A longo prato

Bco. do Brasil C/Emp.

C/Corrente Acionistas ..

26.666.665

52.500.000

NAO EXIGIVEL

Capital

Reservas Legais 

Reservas P/Aumento de Capital

Fundos • Provisões ,

PENDENTE

Compas Diversas 
Variação da Correção Monetária

79.166.665 1.097.137.676

910.000.000

19.243.618

160.603.655

186.367.314 1.276.214.587

234.379.735
6.633.144

Lucros em Suspenso 

Passivo Real

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Caução da Diretoria 
Duplicatas em Cobrança ,
Duplicatas em Caução
Prod. Manuf. Transferidos 
Valores Caucíonados e Outras Contas

241.012.879
330.053.864 571.066.743

Cr$ 2.944.419.006

450.000
503.295.387

8.6B7.229
139.202.387
88.531.292

Total do Passivo  Cr$

740.166.295

3.684.585.301

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro do 1966

(a) WALTER DA SILVA ARAGÃO
Vice-Presidente

•) JORGE DE ARAÚJO REZENDE
Diretor Técnico

a) LUIZ CHALOUB
Presidente

(a) GUARANY ZANELLI
Diretor Industrial

a) LOÉ CABRAL VELHO FEIJÓ
Diretor Administrativo

».) JOSÉ DE ARAÚJO REZENDE
Diretor Comercial

GENIUS DE ANDRADE CAMPOS
Contador

CRC. - GB. N.o 152

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS

GRETISA S.A.
SEDE: RUA 1.° DE MARÇO N.c 6 - 10." ANDAR - TEIS.: 31-3923 e 31-1481

RIO DE JANEIRO - ESTADO DA GUANABARA

Senhores Acionista.:
RELATÓRIO DA DIRETORIA

N» forma da lei e dos Estatutos Sociais, vimos apresentar o Vossas Senhorias o nosso Balanço Geral, Demonstração da Conta de lucros e Perdas e Parecer do Con.selho Fiscal documentos esses que se referem ao exercício de 1966 e que segundo estatui o Artigo 99 d» Lei das Sociedades Anônimas, estiveram, no devido tempo! idisposição dos senhores Acionistas para exame. Por ocasião da Assembléia Geral Ordinária, a Diretoria fornecerá outros esclarecimento complementares, bem como,prestara quaisquer informações que vierem t ser solicitadas pelos senhores Acionistas, «»mi»»i-sihoiw, 
cot <^mo.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1966

•) LUIZ CHALOUB
Presidente

•) WALTER DA SILVA ARAGÃO
Diretor Administrativo

•) JOSÉ DE ARAÚJO REZENDE
Diretor Comercial

JORGE DE ARAÚJO REZENDE
Diretor Industrial

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1966

ATIVO

DISPONÍVEL

Caixa e Bancoi ....

REALIZÁVEL

A Curto Pra»

Almoxarifado
Prod. Manufaturados
Efeitos d Receber ..
Cauções e Títulos ..

A longo Prazo

Subscrições Diversas ....
Fundo Reap. Econômico
Emp. Pub. Emergência ..
Loteamento 

26.615.861

237.692.836
21.216.317

259.099.357
3.376.306

54.894.734
157.500
97.000

10.403.COO

IMOBILIZADO

Técnico e Financeiro 
Imobilizado c/ Correrão Monetária

PENDENTE

Depósitos Fiscais e Judiciais
Despesas Diferidas
Lucros e Perdas 

521.384.816

65.557.234

221.187.979
1.535.545.522

2.047.109
48.802.146
22.957.962

PASSIVO

EXIGIVEL

A Curto Praio

Bancos 
Fornecedores
Títulos Descontados
Efeitos a Pagar ...

A Longo Praio

Bco. Brasil c/ Emp. ..
C/ Corrente Acionistas

2.865.636
147.143.268
112.275.662

1.319.080

31.000.000
25.200.000

263.603.646

56.200.000

536.942.050

1.756.733.501

73.807.217

NÃO EXIGIVEL

Capital .. 
Reservas p/ Aumento dé Capital .
Fundes e Provisões 
Resíduos de Correção Monetária

1.380.000.0C0
497.657.669
185.403.029

4.106.673

319.803.646

2.067.167.371

ATIVO REAL ....

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Ações em Caução 
Duplicatas c/ Cobrança 
Bancos c/ Caução 
Garantias Div. e Outras Contas

CR$ 2.444.098.629

250.000
138.573.255

3.807.883
336.600.000 479.231.758

TOTAL DO ATIVO  CRS 2.923.329.767

PENDENTE

Compras Diversas 

PASSIVO REAL 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Caução da Diretoria 
Duplicatas em Cobrança 
Duplicatas em Caução 
Valores em Garantia e Outras Contas

57.127.612

CRS 2.444.098.629

250.000
138.573.255

3.807.883
336.600.000 479.231.158

TOTAL DO PASSIVO  CRS 2.923.329.767

«) WALTER DA SILVA ARAGÃO
Diretor Administrativo

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1966

a) LUIZ CHALOUB
Presidente

«) JOSÉ DE, ARAÚJO REZENDE
Diretor Comercia!

a) JORGE DE ARAÚJO REZENDE
Diretor Industrial

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS
a) GENIUS DE ANDRADE CAMPOS

Contador - CRC. GB. n.° 152

DIÍIT0 CREDITO

INCASGOS DO EXERCÍCIO: Produto d.. Operações Social.  3.393.875.774

hüÜLÍ.* oProdu!5° 
* DesP"" Gerai>  2.821.835.389 FUNDO DE PROVISÃOimposto. Pagos 323^.753.778 Reversão do Saldo d/conta 23.239.669

.... 3.145.589.167 
'~~~—¦_!

Amortizações e Depreciações ___> 0io *io ._
Fundo cie ProvisSo 30 

°B3 
í62 ~_Reservas Legais '. 8 873-95 

^~~~~i:
Lucro» «m Suspenso .Y.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. UBÍóO.ÍoOO ~--~---_^_^

T°,a'  C<Í:\..3.4]?,}6J;m». Total  Cr» 3. .17.1-5.443

(a) WALTER DA SILVA ARAGÃO
Vice-Presidente

JORGE DE ARAÚJO REZENDE
Diretor Técnico

Rio de Janeiro, 31 de Deiembro de 1966

a) LUIZ CHALOUB
Presidente

(S> lí^WS "N.ELLI a> L0É CA!iRAL v'ELHO FEIJÓDiretor Industrial Diretor Administrativo

PARECER DO CONSELHO FISCAL

as) JOSÉ DE ARAÚJO REZENDE
Diretor Comercial

a) GENIUS DE ANDRADE CAMPOS
Contador

CRC. - GB. N.o 152

todas «s
contábei
Acionistas.

r^nT.6"1»'? 
d° 

,?on"lh° 
ri!"' d» GREPACO INDUSTRIA MANUFATORA DE PAPÉIS S A

s • inventários, foi tudo achado tm ordem e consonír.cia com < lei, lazão por que «omos

"o uso e gozo de suas atribuições legais e estatutárias, examinaram
de 1966. Conferindo ditos documentos com seus comprovantes

mos de parecer devem os mesmos merecer «provação dos íenho»es

al TUffY NICOLAU HABIB

Rio' de Janeiro, 31 de dezembro dc 1966

a) FRANCISCO DA ROCHA VILLAÇA a) EDGARD CAMPOS HARGREAVES

DEBITO

Encarqos do Exercício: —
Custo de Produção e Despesas Gerais 894.580.277
Impostos Pagos 149.157.3B3

1.043.737.660
Efeitos a Receber 84.600
Imobilizado c/ Correção Monetária 98.364.040
Amortizações e Depreciações 115.593.157

LUCROS E PERDAS

Saldo do Exercício Anterior 69.899.037

TOTAL  CRS 1.327.684.294

CREDITO

Produto das Operações Sociais  1.304.726.3J2

LUCROS E PERDAS: —

Lucro líquido d/exercíclo 145.390.515

Saldo d/conta em 31/12/1966 168.349.477

Saldo que passa para o exercício seguinte  ¦ 22.957.962

TOTAL  CRS 1.327.684.294

a) WALTER DA SILVA ARAGÃO
Diretor Administrativo

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1966

a) LUIZ CHALOUB
Presidente

») JOSÉ DE ARAÚJO REZENDE
Diretor Comercial

PARECER DO CONSELHO FISCAL

<) JORGE DE ARAÚJO REZENDE
Diretor Industrial

íl GENIUS DE ANDRADE CAMPOS
Contador — CRC. GB. n.° 152

Os membros do Conselho Fiscal da GRETISA S. A. FABRICA DE PAPEL, no uso e gozo de suas atribuições legais t estatutárias, examinaram ai Contas, Balanço
Geral e Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, relativos ao exercício de 1966. Conferindo ditos documentos com seus comprovantes contábeis e inventários, foi tudo
•chedo em ordem < consonSncis eom • lei, razão por que somos de parecer devem cl mesmos merecer aprovação dos senhores Acionistas.

a) JOÃO ALVES DE MOURA

Rio de Janeiro, 31 d« Dezembro de 1966

al ANTÔNIO AUGUSTO ALVES SARDA a) TUFfY NICOLAU HABIO

mI
S5'v' ' ... »-"^r*f^y$**( "-i1^*" . *;¦;«*:¦£.*-.".•>..- v' ^;_ji_. .¦¦*_:;,is_i ^;-;. ¦- / , - -_!-...-/-. ......_..._-,4.ft:.».._._;..-:

"PJ^ jk3_tó3ffl8!jg!^ t.^K .iM- ¦.*,,... .*^.,^j4,£-i^<*._r.*T*gy\,_. --*-^-dL.»,
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x§ pè

Jw * r

Fazemos
questão

que o
JB fique

sempre
perto de

você

Tubos de íerro
galvanizado

Mate-Vendemos, de 1'/." e 1 Vá"
rial de procedência BELGO-MINEIRA.

Tratar à Av. Pedro II, 329 - C/
Sr. Nelson. TeL: 54-2167. (P

KOMBI
motivo

Sen. Ber-j oferta,
infica. —71

<_,\
ano 61, luxo, porlas, CAMINHÃO CHEVROLEf 58 -

de viagem, vendo mcihorjVende-se ólimo preço -- Todo
Ver _ tratar Run Gou.,;impecável - Estrada dos Ota-

2 hs, ou leaun-fV.anos, 293 — Turias.u — Pü-to
Pre-

DKW 53 Vemaguet, rádio o
pneus, bateria novos, omplac
NCrS I 980, fácil. Rua 

"

nardo Monteiro 35 — I
Tel. 3-1-3925.
DAUPHINE'62, últ. série, azul ja ,.. .
maica, 1950. Financio c: 1000.IKOMDI 66 - Vende- com rádio, CAMINHÃO CHEVROLET 196.1,
Troco. S. Francisco Xavier 884. lótimo esíado à visla 5650 mii.lesta realmente seminovo - Rua

DAUPHINE 63. ótimo de tudo - _.'" 
F"-'il,ls' "' com pro prle-|0r._ Nlsmeler, 412, cl ri

Vendo baralo. Rua Condo cle:,_rl_
Azambuja n. 740, Maria da Gra jKAISER 1950 - Vende-se, 6 ci

da-feira no em pia çamento. (Av.jTexoCo, perto Madureira
Fco. Bicalho, 250), ci o Sr. Irineu. CO -I 100 000 - Francisco.

PLACA E TAXI
zinho. Pento dn
rias - Ramcs.

V.ndo. Ma*
Euclides . _.«

I deno,
10 de 250.

245 ap. 605.

Ernesto
DKVV Vemaguet 62
equip. nova 2 000
Av. Copacabana
.7-27/6._
DKW Vemaguet 1959, bom esta
do, 2 200. Rua Figueiredo Ma
cailiães, £48 aplo. 201. Telefo
nc 57-7714.
DAUPHINE -
ma série, rádio, procur.r Praia
do Flamengo, 402, ap. 203 —
Sr. Wallcr.

Ilação do Eng, Dentre.
quer hora. P. D. Ester

.CAMINHÃO

PLYMOUTH - Temos
Iodas _s peças nacionais
e estrangeiras, pelos

uaj."imelhores preços da pra-
__|ça. Rua São Cristóvão,

,VVabí;5-u tro- ?85 
- Tel. .54-0533.

sexta.

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 DC
BRASIL.

Você
já pode ir

EE
a nova'

Agência de,
Classificados do1

JORNAL DO BRASIL
em Campo Grande

Agência JB de Classi-
ficados,.Avenida Cesário
de Melo, n.° 1 549. (Jun-
to com a Agência Volks-
wagen — Guandu Vei-
culos.) Funcionando de
8h30m às lóh todos os
dias e de 8 às 11 h aos
sábados.

MÁQUINAS carpintaria e marce
noria. Motivo venda do prédio.
Preco baralo. Aceito oferla, Av.
Suburbana, n. 10 370, c. Paulo.

MOINHO para incer cale. Ven-
de-se de 1/3 e I H.P. Facilita-se.
Tratar com Hamilton Melo. Rua
General Caldwell, 217 -, 52-2512,

MÁQUINA CIRCULAR Raiman,
um tratador t1 bancada, unu má-
quina da escrever portátil Oti-
vetti na embalagem, uma má-
quina d« semar Olivolti na env
balariam, cofre, bancada da cai-
xotaria, f arramenta., relógio d<
ponto, In alusiva liquid_c.o d<
tudo, contrato cl telefone, alu-
qual barato. Tratar com Paulo.
Rua Podro Alvas, 269 (si inter-
medi .rio).
TIPOGRAFIA - Máquina impres-
sora plana, formato 1-B, vende-
se. Rua Buenos Aires, 33G\_

VENDEM-SE 3 lornos pl tornear
madeira, sendo um automático, e
uma rií-pigadeira, tudo em per-
feito estado de funcionamento.
Procurar o Sr. Francisco Luiz na
Av. Suburbana, l 285, galpão. H.
Benfica.

MOVEIS escrilorio — Vende-se,
urgente, bureaux, diretoria, pol-
trona, armário, material de de-
senho, duas pranchetas e um cir-
culador de ar. Tratar sábado e
domingo tins . .'is 13 horas, n.
Eua da Lapa 120 sala I 104 con
Dona Tere. inlu.
MÁQUINA de e;cr_ver

. rneriC-iHit, ainda lacrada
balagem Smíth-Corona, pnriálil
Vend. se CrS 70U00Ü. Tel.: ...
49 -Iü07. Rt.,, Adolfo Bergamini,
384, »p. 201, fundos.
MESA DE AÇO c/ cadeira Giro-
flex c 2 atquivos. Tralar
feira, depois deis 13 horas, c/
Elias. Tel._ 52-5588.
VENDc-SE mobiliário completo
para escritório com mesas, 'gela-
deira, ar refrigerado, máquina du
escrever, etc. Tratar tel. 31-35.0.
VENDEM-SE móveis de escritório
por molivo de término de con-
trato. Tratar com D. Vânia, tel,
43-5788.
VENDO 2 máq", 1 Dimo M 55,
oulra Rotex. Escreve em fita piás*lta_-_5_7.8865.__
VENDEM_E - 2 

"maquina, 
de

foto-cópias, pelo melhor preco
.. visla, hoje. C! Nogueira, lele-
fone 43-0e66 - R 58.

DAUPHINE 60, em bom estado.
Campo São Cristóvão, 114 frente
DKW_ Vemaguet' 1960, molor mil
em óíimo estado de conserva-
cão, 2 200, aceito oferla, troco
e facilito. Rua Ana Néri, 770.
FIAT 58-9 N.S.U. 1 100 -• Ven-
do exi. e.tado, aceite telefone
37-5/ como parte pg. Av, Co-

|pacaban_, 75-1002. Esq. Prado

,., 
'-'_* ¦)un,°r-"'""FORD 

36, 85 HP, Packard . 52,
mec. Oldsmobile 53 c 47. R.
Sousa Banes 15, Eng, Novo. —

1550.00, 750,00, 950,00 • 550,00.
Troco.

.g.iGORpINI 62. Bordeaux. - Todo

lindrcs, meq. Pi rt. . p. Ver _
tratar na Rua Felipe Cardoso, 2493 l-200' mocl- Scr,.n" 

,
Sta Cruz G 13 - CrS £00 000 c,1-!e ™"° nacional. Base NCrS TAXIMETRO e placa - Compram-
-nir resto a combinar - 2a. a 700CI- Vcr ' 'ralar Posto Iplran-|so urgente. CrS 8C0 000. Tratar

ga. Av. Nelson Cardoso n.° 1 178.Dr.bado depois das Í7 heras e do-"Taquara". jmingo o dia todo. Rua Violeta
CAMINHÕES - Vendem-le Mer-M 67, Encantado. ¦ Anua Sanla.
cedes Benz 1962, 3 Biq Job 1954.j TAXIMETRO - Comnro Capoii-
Rua Barão, 1381, Jãcarepaguá,'!nha e J. Freitas — Pago muito
Sr. Vieira a partir das 16 horas ] bom, à visla, na hora — Honri-

Praça Seca. quo — Rua Cuparlino Durco, 36
CAMINHÃO - Studebaker 1950 ap. 401 - Lehlon. Tol. 47-9290.

R. 16. Vendo realmente bara- VENDE-SE — Dldorencial F-8, 52J
hoje. Ver Posto Itaperunã na|f,eio a ar, rodas raiadas com-

KARMAN.GHIA 66 cir cereja
estofamento preto, banda bran-
ca, faróis de milha, tranca, etc.
Vendo ou trcco por Volks 65,

w /„ .. ,_b ou 67. Ver _ Iratar à Rua davende-se ou, ut--, -,„ ti.
_..,.., ... n -¦_! Prcdamaçao, n. 33 -- Telefone

300485 com Sr. José.
KOMBI 63, estado de nova, com

K. i £".?-' . «n'mT _fl.iAv. Brasil 6 048ticular. à viata, 3 820 m,l. T.l.i , f 26.9690•Í6-Ü47J. *._-¦— ¦ _ ¦ m —
CAMINHÃO a frelc - Vondo um OFICINAS

Tratar na Rua]

tratar pelo te-!pleto. Tel.: 29-6276 — José.
Roberto.

KOMBI
3 190
3 730

- Luxo 1961, a vistal^-i , . ,.-
Aero Willys 

'l963 
P?r ^«Wol-I 

48

baralo. Rua Pereira de!T" ,urína- 5,V

Siqueira, 79 -Tijuco. ;_?."_-

KOMBI"-. Vende-e Standard 62,íAMjN.l*° 
-

estado excepcional. Av. Amaro! "°nfll _ L'I6U '

Cavalcanti, 596, Todos os SantosJ.__'-___
CAMINHÕEi

Vicente d. Car-

Vende-se Interna-
Tratar R. Turia-

VENDE-SE relificador de corre-n-
te para indústrias galvano plásli-
cas 7 1|2 V. x 2 000 nmp„ nôvo,
sem uso. Ver e tratar na Rua
Carneiro Ribeiro, 109-A. Maria
da Grace.
VENDA DE 

"MAQUINAS" 
- 1 ler-

ra de fita Raiman V, 0,80; 1 de-
sençiro. so; 1 resplgadelraj 1 íu-
radelfa; 1 tupia 0,90. Rua Ana
Neri 612-A.
VENDE-SE um compressor marca
Primacs, motor Va cavalo. Infor
mações Icl. 32-4852 alò às 12i'h. loi santa Crui, vigas
horas, ou segunda-feira. Sr. Ma*]8 morros, 300 mrim_ de ___o_lli_
noel. j cíe peroba, e.quadri.s de cristal.

Tratar Rua Pa.tour n. 104 — Bo-

MAT.J3E CONSTRUÇÕES
ÃREIÀ" GROSSA, NcVs' 10,Õo!
Pedra n.°s 1 e 2, NCrS 15,00.
Saibro, NCr$ 5,50 .Entulho reli-
rado, NCrS 3,20. Entrega em
caminhão de seis metros, Tele-
fone 296276, Jcsé.

ado. Vendo à vista ou I
nancíá c| I 000 mil, prestações
de 140 mil. R. José Higino, 254
ap. 301.

KOMBI 62 - Superluxo, urr,en-!,-fliwiwnoea FNM 62 e 63 com
le 2 850, esl. de neva, Iroca .jlrucces. Ace.Ia-se Volks 65 em
faciliio. R. Miguel Ângelo, 436. diante como parle do pngamen-iCF|c|N/i

to — Av. Rodrigues Alves, 539
- Tel. 23-0991.

CAMINHÃO FNM D 1

GORDINI 63. Bordeaux. Conser-
vadi.simo, única dono. Vendo _
vista ou financio c} 1 300 mil
de enlrada, e pagamento de 150
mit. Rua José Higino, 254, apar-
lamento 301.
GORDINI óA. Raro estado, ven-
do cl I 200 enl. t- 180 mensais.
Machado Coelho, 91. Estácio. —
Alé às 13 h.
GORDINI 64 -
fei.: 43-5175.

Táxi - 4 500.

ISABEUA de luxo, 59. Como
novo, estofamento original, per-
feitas condições mecânicas. Até
13 h. J[_.|. _8__62J0.
JK 62 — Vendo em bom estado.
Ver Av. N. S. Copacabana, 605
— Garagem.

Vende-.e, im-
318. En-

VENDO máquina industrial 31-15,
completamente nova, na Rua Pe-
dro Américo, 103, tej. 256668 .
54-0493.
VENDE-SE- máquina para retificar
cilindros, berço A. P. 90, nova,
sem USO. Ver e tratar na Rua Car-
neiro Ribeiro, 109-A — Maria àa
Graça.
VENDO Máquina calafale, perfei-
to funcionamento CrS 550 000.
Rua Operário Saddock de Sá 193
— Madureira.
VENDE-SE um conjunto de má-
quin_s psra padaria, amassadeira,
cilindro, modeladora c divisora
e ferragem do forno, ligar tel.
29.6117, falar com Lira.
VENDE-SE máquina tie costura
industrial, cio casear e de cortar,
em bem estado, para desocupar
o lugar. Rua Sousa Franco 378-A
loia. Tel. 48-1319.

Pessoas
desaparecidas

»j^«c3««íí^^w^OTffl3«^[fflfi»

•¦S|_* -

ii

O Serviço de Utilidade Pública dn RADIO JOR-
NAL DO BRASIL relaciona, alfaixo',' o nome da.s
pessoas desaparecidas e que, alé o momento, não
íoram encontradas por seus parentes. Quem sou-
ber do paradeiro destas pessoas deve ligar par*
22-1519.

Q_E?,I VIU VANDERLEI ?
VANDERLEI DO AMA-
RAL REIS, de còr parda,
cabelos castanhos, lm60
cle altura, desapareceu de
sua casa, á Rua Sousa
Freitas n.° 200, cm Terra
Nova, neste Estado, em
19ü4. então com IG anos
de idade, e seus pais Jor-
ge Augusto do.s Reis e
Elza do Amaral Reis pe-
dem a quem o tenha visto
que lhes informe sô.re o
seu paradeiro.

ALMIRA DE ALMEIDA SANTOS, 50
anos, mulata, desde o dia 18 Je fevereiro saiu
de sua casa, na Rua Siqueira Campos, 1G4, ap.
303, e não deu mais noticias. Informações para ..
36-3194. ALVINA BRAGANÇA, moradora em Cam-
po Grande. Informações para sua filha, Rosário
Fonseca, na Rua Bolivar, 102. ap. 401, Copacaba-
lia. ANTÔNIA DANTAS, residjptg .jia Rua Sena
Madureira, 166. Informações?para* Antônio Seve-
pi- 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 Valquelre. Vestia calça azul
e blusáo caqui. Informações para 90-0051, CE-
TEL. BERNARDINO MOREIRA DE LIMA veio
,de Minas Gerais e estaria em Copacabana. Sua
Ijamilia procura localizá-lo. Informações para a¦Rua Igràmiriin li. 83 — Vicente. dc Carvalho. —
.DOMINGOS SÉRGIO DA CUNHA ALONSO, 18
anos, branco, cabelos e olhos castanhos, desapare-
Jceu da Rua Fialha, 3, ap. 202, na Glória. Infor-
mações para o telefone 52-5086. — BIVINO
FRANCISCO NASCIMENTO, trinta e seis anos.
preto, cabelos pretos e olhqs .castanhos escuros,
residente na Vila Guimarães. Telefone pava J6-1912 ou 22-5530. — BERNARDINA MOREIRA
DE LIMA, veio de Minas e teria ido morar em
Copacabana. Sua irmã Maria Moreira, quer sa-
óer noticias suas. Inf. para a Rua Igramirim, 83,
Vicente de Carvalho. — CLOTILDE ALVES RI-
3EIRO, 11 anos, mulata, desapareceu de sua casa

Rua Dois de Dezembro. 77, ap. 501. Inf. paratcl. 25-6681. — DALVA CORREIA PEREIRA, 28
nos, branca, cabelos e olhos castanhos, um me-
o e 48 de altura, saiu de cnsa>e não voltou.
ialva Correia Pereira sofre de amnésia. Informa-
3es de seu paradeiro para 8052 em Niterói ou
0-6340 na Guanabara. — NILTON LIMA COE-

JiHO, 11 anos, branco, cabelos louros, olhos cas-
tenhosj desapareceu de sua casa ein Queimadas
jfede o més passado. Informações para a Rua Ale-
. I-ete, 134, bairro de São Roque, em Queimados
. |i para o telefone 22-2727. — ELSA AMÉLIA DA' 1LVA, 30 anos, branca, está desaparecida dc sua

< }sa à Rua Antônio Rego, 1 300, fundos, cm Ola-
r.h, desde o dia 8 de fevereiro íiltimo. Deixou o
«prido e trés filhas menores. Informações para o;¦]. 30-2874. — FABIANA DE ARAÜJO, 18 anos,
morena, alta e magra, de.japareceu dia 18 de ja-
v,eiro último tia Rua Djalma Ulrich, 183, ap. 601.
TjU. para u tcl. 27-7206.

ANIMAIS E
AGRICULTURA

ANIMAIS

BCSTON - TfRRIER - De:e'|0
dquirir um cão ou 1 roçar por

Doberrriann da melher filiação
passível. Telefone 45-7663, sába-
do e domingo, Sr. Leal.

CAVALO mestiço, porém gran
de, adestrado, próprio crianças,
puro trote, e cinco arreies conv
pletòs lipo hípica. — Telefone:
25-7507.

CRIADOR vende peixes p|
rio. S. Francisco Xavier

_qua-
.38.' 

'

PERUS — Vendem-se perus, dois
msses, filhos dos americanos im-
portados, peito superlargo, bran-
co. Ver E.tr. União t Ind. 18 100

- Pedro do Rio. x
SETTER IRLANDÊS"--" Vendem .e
filhotes'com 3 mesei, na Rua'Vis-
conde de Caravelas, 25. — Bo-
to fono.

VENDE-SE cachorros Pastores de
1 mès a Rua 5. Luiz. Gonzaga,
1 424 casa X.
VENDEM-SE gatos si .meses, leaí-
timos, com 2 meses (macho), fê-
men com 3 meies, preços 50 mil
e 60 mil. R. Sio Amaro n. 133.
Tel. 42-5172.

KO//.BI Ó0, luxo
.,,...„,, _ ... i pecável* Rúa Paraná,
DEMOLIÇÃO - Vando-se um lo- _,n|,do.
»_ do mármore Carrara, 50 mil ¦,.--_„.- z. ~
tijolo» Sanla Om, vigas 3x9 tom K°.'Í,BI. ~ C°rn". . ,<im übo""c-|Paz 

91 cl 1Io. Ve|0 no horário da sua pre-t'ü y ' .' '

farencia e paqo hojo em dinhei'
ro. - Tal. ÍS-2B91.

KARMANN-GHIA 64. Azul Atlán-
lica, 23 COO km reais, único pro-
prictiirio. Vendo h vista ou tro-
co por sedan. R. Rêcjo Lopes, 30
casa 15. Tijuca.
KOMBI 66 -:- Furgão -7 000 km
rodados. Tratar Rua Pedro Al-
ves, .194,
MORRIS. OXFOR^D 52 - Pneus
novos, ótimo estado, máquina e
lalaria CrS 1 550,000 à visla,
estudo financiamento. — Rua 2,
Qu_dra_U n.° 2 — Guadalupí.
OLDSMOBILE 54/55; vende-se 1
motor Roquete retificado, 1 hi-
drama tie revisado, 1 diferencial^
J carburador, ] bomba de gaso-
lina, 1 dinnmo, 1 bateria 12 volts.
NCr$ 1 500,00. Telefone 31-0891.
TÁXI Mercury 48 — Capelinha,
blindado, seminovo, óí. eslado ou
láxi e placa 1 200. R. Bdiii Pas-
lor, _399.
TÁXI ou basculante x borrachel-
ro e eletricista, boa loja c| 6x8,
maquinaria nova, contrato de 5j
nnos. Av. Suburbana, 3 327. Tra'

OFICINA DE VOLKS - Em fun-
cionamento. Vendo. Real Grande-
za, 16-!. _
OFICINA MECÂNICA - Vendo
uma sem emprc_i-dos _ sem fer*
ramentas. Preço dc ocasião. Te!.
58-9940, alé as 17 horas.

DE VÕLKS 
~'btimõ

ponto, livre e desembaraçada
[Passa-se pelo melhor oferla — De-

I 00ü bemjsentcndimento entre iodos — Av.
Teixe
sucesso.

de Castro, 1*15 — Bon-conservado, vendo ou troco. —
Tratar Red. Presidente Dutra km
0. Pòslo Esse.
CAMINHÃO Ford F-8,' motor re-
lificsdo. Ver Pò.lo Beira-Mar, Av.
Brasil, Praia de Ramos. Preço de
ocasião.
CÀMINHONETA""Pick-Up Morris
52. Vendo ou troco carro me-|0F|C|NA E LOJA de peças e
?•"_,"_ 

""'-'¦ 
u'°- ¦"'_•' B'... acessórios Volks. Vende-se. Con.

600. Rua horácio Pieorelll, „„_ nâv0_ A|ugu_| _,„„,_, Te.
lí3_í-..___-__1_ca.__J.0.,!s_uc_c.si_.-- lefone, bom esloque, ferramentas
CAMINHÃO- — Vende-se basculan- completas. Ponto ótimo. 55o Cris-
le F-óOO, 59, a Av. Min. Edgardilóvão. 23-4711, Sr. Francisco.
Romero n.o 743, P. Allantic

OFICINA automóveis com bastan-
te freguesia no coração da Zona
Sul, cabendo mais de 15 carros.
Vendo ou passo contraio sem ma-
quinaria — R. São João Batista.
Tel. 46-0364.

Vaz Lobo.
CAMINHÃO - Vende-se Chcvro-
let Brasil 1958, em ólimo esla-
do, carroçaria e pneus novos. —
Tratar pelo tel. 22-4980, pela
manhã.

Geradores
Não tenha problemas com

FALTA DE ENERGIA...

A solução está aqui

GERADORES WILLYS

de 40 25 12,5 e 5 KVA
Com Iodas m facilidades na
Agência Campo Grande de
Automóveis Ltda.

_ Praia do Flamen-
go, 244 A-B -
Tel.: 25-9776 -
Av. Cesário de
Melo, 953 -
Campo Grande.
1010 • CETEL

(P
Tels.: CG
9-1-1171.

tafogo
MATERIAL de conslrução - Ven-
dese no valor de I 700 000 por
I 000 000 e 50 sacos de cimento
Mauá íi A C00 o saco. Telefone:
34-1312, Sr. Silva.
MÁRMORE - Vendem-se retalhos
de div. tamanhos, pela melhor
oferta. Rua Lcbo Júnior, 1868,
fundos__Tel. 30-0429.
TÍJO"LOS FURADOS"— 20x20, pós-
to nas obras da Guanabara. Dire-
Io Olaria -Três Rios. 75 000. Te-
lefone 57-0145.
TIJOLOS FURADOS~~-~Muilissi-
mo baralo. Pedra, areia, ferro
etc. Direto da fonte. Pedido peto
telclone_30_6983.
VENDEM-SE tábuas de pinho e Conde d>
pernas usadas, e telha: de canal Saens Pena
São Caetano — Rua Ubiraci, 433. i KÕMBI 62
VENDO 600 telhas perfeitas
100 cl defeito, basculante
e madeira
£0 000
Lins —

KOMBI — Compro pagamento a
vista. Stand. rd ou luxo, telefone
22-4229 cu 32-5397 (comprando dc
particular).
KOMBI 66 - Última síiie, c|
7 OCO km originais. Facilito ou
aceito troca. R. do Bispo, 47 —
Garagem.
KÕMBI 61 — Sinc, máquina no-
va, ótima lataria, tranca, pneus
novos etc. Troco e facilito — R.
São Francisco Xavier, 860.

tar à Av. Automóvel Clube, 2 351,
an. 302 - Vicer_te_ Carvalho.
TAXI VOLKS,1 62; 3.-\ todo equi-
pado, molor n_ garantia, ò vista
ou financio parte. Campos da

R. Comprido.
TAXI. Vonde-_e, com placa, pre-
ço a combinar, a Rua Pedro Al-
ves, 241-A, c. 2, Lourenço, sabá-
do e domingo até às 12 horas.
VÕLKSWÂÍ3"EN"TinTsTrado. Vendo
65. R. General Argolo, 199. -
Urgento. 
vòlkswagen" óo. Excelente ._
lado, cinza. Vendo. Rua São
Januário, 61. São Cristóvão.
VÕLKSWÃGEN 62, cor verde -
Vendo, facilito parte. Rua Sfio
Januário, 61. São Cristóvão.

KOMBI superluxo, equipado com
3 faixas, faróis de neblina, ven-
do a particular. Traí. Av. Pa-
ris 273 — Bonsucesso — Perejra.

KARMANN GHIÃ - Vende-se" do
ano de 1966, eciuipado. Ru.

VENDE-SE DKW. Taxi, «no 1960
ótimo estado, maquina 1965. —
Tralar tel. 58-9328.

Bonfim, 340 Praça

6 portas. Vendo
ejou troco por sedan de 60 em di-

ferro I ante. C-uaré 43. Jãcarepaguá.

tudo. Rua' Matupã, 44 - KARMANN-GHIA 66, com rádio
Tel. 28-2685. Bloupunk, pouco uso, faturado

pelo Rio, única dona. Troco e
faciliio, R. Haddoclc Lõbo_335-B.
KÕMBI - C

VENDEM-SE 200 ni pinho cle Ri
ga 20x10. Rua Assunção, 5C4.
VENDE-SE barato porta s. fone de
ferro, umn peça inteira, 2,10 m2.
Ver e tralar Rua Oliva Maia, 209
¦r Madureira.
VENDE-SE gradll Colonial com 23
mts. em ótimn estado. Rua Pe-
dro Alves n. 269.

Guindaste
Baídwin Lima,

44 TONELADAS
Para 60 000 livras, sóbre

pneus. Aluga-se. Tratar na
MONAG — Rodrigo Silva, 18,
sala -401J2. Tel. 22-8616.

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO

CANÁRIOS BELGAS - Vendem-se!
- Rua Roberto Freire 213 - Ca-jTRATORES E IMPLEM.

--_: 'AGRÍCOLAS
CHIHUAUA - Vendo lindos fi-
lho.es. pedigree vários campeões.
Telelone 33-2473.

CAVALO -
taria, pela
Rua Cmte.
carspnguí.

- V_ndo dois, d. mon*
melhor oferta. Ver na
Rubem Silva, 105, Ja-

CONJUNTO para escritório -
Vende-se o seguinte: 1 bureau
aço Addo, cadeira r.iratória, má-
quina somar elétrica Olivetti,
máq. escrever Olivetti, geladei-
rn Cônsul, ventilador Eletromar
16 pol., arquivo tipo ofício c;
vetro mobil, biombo palhinha,
tudo est.do de nôvo, cadeiras,
cestas etc. Telefonar pi 426040,
Sr. Cid, segunda-feira.

COMPRA X VENDA: conserlos è
reforma de máquina de e.crever,
somar, calcular e mimeógrafo.
Facilidade de pagamento e ga-
rantia absoluta. Rua Riachuelo n.
373, ar. 505. Te____22-5ó65_
DESENHO - Mesa imperial, me-

Icânica 150 x 100. Vende-se, es-
Mado de nova. Rua Fonseca Te-

les n. 51-A, ap. 304 — Bom
' 

|preço.
iMAQUINA de escrever Reming-

— 
] ton e um cofre marca Toledo

2.1' Pl escritório, tudo novo,
de barato. Tel. 30-1559.

endo

Materiais de
construção

Vende-se pela melhor oferta
diversos lotes: elétricos, moto-
rei, guinchos, peças para diver-
sas instalações, hidráulica, co-
nexoes, diversas.
5_.ntos Rodrigues,

Ver
317 -

Rua
Eslá-

VOLKSWAGEN 61, equipado. -
Carro de pouco uso. Vendo ur-
ciente. CrS 3 ISO 000. Av. Gui-
lherme Maxwell, 445. Bonsuces-
so. Dr. Hélio.
VOLKSWAGEN 63. Excepcional
conservação. Vendo c| 1 900 de
ent. e 230 mensais. Machado
Coelho, 91. Estácio. Alé 13 h.

CAMINHÃO Dodge 52, impecavei
um Chevrolet 48, 100%. Ver
Iratar na Av. Nova York, 637,

CAMINHÕES - Vendem-se ....
Ford F-600 ano 1955 e um Deci-!

OFICINA mecânica Zona Sul, com
imóvel. 140 000. Tel. 26-2031 -
Jaquie.
OFICINA MECÂNICA - Vondo
com boa freqüência c com eon-
trato nôvo de cinco anes, _ Rua
Visccndo Santa Isabel 301 - Vi-
la Isabel.
OFICINA MECÂNICA - Vende-

-;se a preço de ocasião — Cen-
um | trato nôvo, aluguel baixo, Üvrn

- desembaraçada — Rua Bam-
for ano 1956 em perfeito estado.Jbina, 12.
Tratar nã Av. Bre. dc Pina, 575
A — Posto Texaco

acc_-o«
o via-

OFICINA — Vende-se cl
—Irics, ótimo ponto, mot
de Içjcni. Passagem, _119.

VENDO oficina DKW com for-
ramenta _ muita fregue.ia por 3
m. à vi.ta ou 4 m. financiado

Rua Mariz e Barros n.« 1 061

CAMIONETA Fordson, 4 cil.,
carga, venclo à vista 490 mil — \\}
Av. Automóvel Clube, 1846 C-35
— Tomás Coelho, 5r. Pacheco.
CAMINHÕES FNM 62 e 63 com
trueces — Aceito Volks 65 em Tratar com Joemílson no boxe 20
diante como parle do pagamento.|- Tijuca, molivo de viagem.
Av. Rodrigues Alves, 539. Tel.:
23-0991.
CAMINHÃO basculante" 58 F-600,
tudo bom. Base 3 600, troco pas-
seio. Avenida Edson Pas.os, 87-A
-JeJ.:_38-6__23___:_Euclide_s.

CAMINHÕES CHEVROLET 58 -
59 - 62 - 63 - 64 - 65 - Av
Bráa de Pina n_. 846.

CAMINH~ÃO FORD F-10o|^.of- GJ!SliioT **bi%no' 9°'B
Posto 5 — Tel.: 37-5922.

Copacabana
Regulagem de motor luclo

para freio "ELETRICISTA", li-
inhas DKW, Volks, Willys. Rua

— 57 — Vendo, 2 mi-
Ihões à vista. Ver R. Ma-
riz e Barros, 821.

Equipado,
dio, tranca, capas etc, côr ver-

mpro mesmo preci*j melho. Ac. troca p| Gordini. R,|
sando de reparos. Pago _ dinhei.| Guajaratuba, 80, ap. 101 — Mu-
ro. T«l. 29-1738 d» dia, 34-0-168 dn - 

Jjérgjo
*,-"»»»• VOLVO 52" -- Placa milhar, ire-
KARMANN-GHIA 63/64 - Ver-Ícanica e aparência, em ól. esla-

CAMINHÃO Chevrolet 1928. Ven.
de-se ótimo estado. Ver e tratai
Av. Tcix. de Castro n. 59. Tra*
tar rom Eúnapio.

VOLKS 6J - _ltíma~_5rie, veTyÊÃMNHAü^l-rcodos Bom LÍ^
de-se pela melhor oferta — 2(321, «tio 1960, completamente
meses na praga. Tel. 47-4292. j refor made, motor cj 4 000 km,
VOLKS. 64 - Equipado, cl râ-T"", f* 

¦"'¦?"<'"'' 
? _am0'.di".rerr.cral, r.dtadcr, ludo nuvo.

Tenho fatura dos serviços exo-
lf.lados. r.i:ililo t 4 030 ilo en-
Irada. Tels. 37-3-143 « 36-5_9_n.
FNM Motor D,"í 100 completo, d:-
ferencial, caixa da cambio, eixo

MOTOS - LAAABRETAS
— Luxo — Ven-
iSlado. 36-6418.

melho, totalmente equipado, faci-
lita-.e. Av. Princesa Isabel, 336,
c. _a 6. Urgenle. Nâo tem te-
lefone.
KOMBI 65 - 3a. ifrta com 27
míl km. rodados. Vendo ou tro*
co. Tralar Rod. Presidente Dutra,
Km. 0 Posto Esso.

KOMBI',. _l |62.— Eatado .de no-
va, ]00Vo de tudo, p| compra-
dor, exigente. Entrada a partir
de 1 6C0 c prestações a partir
de 190 - Pra.a Onze, 179-A,
din todo.

INSTRUMENTOS E
APARELHOS
BARÒMETROS - Procedência ale-
ma. Vendo .5 peças na emba-
li.gein, somente os aparelhos.
Preco Cr$ 30 000 (Irinta mll) a
unidade. Telefone 28-2378. -
Paulo.
BltlLLIÁNT GREN 

^B11E~ 
2% -

Compro qualquer quantidade. —
T.ls. 36-6924 • 52-5161 - Com
leão.
VENDO 2 acordeons Scandalli —
120 baixos, Rua Aires Saldanha
I9ó procurar João na portaria.

DIVERSOS

KARMANN 65 (29 set. 64) de co-
merciante, único prop., equipa-
dtss.mo./ iqual a nôvo. Vendo,
eventualmente aceito VW ou
Kombi como pte. de prjlo. (de
Sa. a dom. Av. Alberto Torres
481 — Teresópolis), de 2a. a 5a.
- Rio - 27-9090.
KOMBI — Alugo com motorista
— Hora ou serviço marcado. Te-
mos também para entrega cote-
giais - João Ferro 28-3123;
KOMBI STANDARD 66, único do-
no, eslado zero, vendo à vista,
estudo financiamento e Iroco. R.
do Matoso, 202. Tel. 54-1316.

COLLE — Filhotes com 30 dias.
Vendem-se, Av. Democráticos rt.
303 -- Higienopolis — Bonsu-
cesso com Orlando.

GATOS Siameses. Venclo .ilhotes
legitimes. Preco: 30 mll cada.
Rua Humaitá 104, ap. 905, 3o
Bloco -- Botafogo.

MARRECOS PEQUIM - Vendo
vários. Rua Euclides de Faria
n." 209. Ramos.

PEQUINÊS macho, com 45 dias,
còr br_nca, rariclr.de, Cr$ 100
mll. Tel. 49-8477.

PEQUINÊS c]
dias, lindos.

Ccclíer Spaniel, 40
Telefone 28-9629

PASTOR alemão manto preto,
importado, idade 15 meses. Pre-
ço 400 mil cruzeiros. Tel.: ..
•163274.

POODLE-TOY - Vendo un. fllhç
te fêmea com pedigree. Tel-: ,
47-4907.

POODLE — Filhotes lindos. Pai
premiado 7 v.zes. Rua Marquês
cle Abrantes 95, ap. 302. Tele
Fona 25-2651.

MOTOR arranque Delco Remy,
volt:., n.o 1 109 313, estado ..
nôvo, vendo dois. Tel. 32-9671, MAQUINAS DÉ CONTABILIDADE)" als"d°
.ionund,. feira. _ Audil Olivetti, National 3 000
TRATOR FORD 1951"-" Modôíole 31, Burrourjhs, Ruff Saldo Du-
9N, «quipado com arado a piai- pie* e Rcmingliton. Um ano de
ila. — Tratar Rua Marechal Fio-
riano Peixoto, 2 574 — Novu
Iguaçu, t.l. 2327 ou 2328.

VENDO um Traler D-7 reforma-
do, uma pá mecânica HDóG •*-
Tratar Tel. 52-6792. Dr. Lino ou
Milton.

AUTOMÓVEIS
AERO 61, painel de couro, 3a sé-
rie, rádio, tranca, capas. Traga
mec., mtor retif., 5 pneus no-
vos. Rua Silva Rabelo 36. —
Méier.

AGENCIAS DE CLASSIFICADOS:
CENTRO (Rodoviária - E.itação Ro-
doviária Nflvo Rio, 2.° and., loja
205 e Sao Boría — Av. Rio Bran-

277 - loja E - Edif. São
Borja); ZONA SUL (Botafogo -
Praia de Bolafoyo, 400 - SEARS;
Copacabana — Av. N. S.a de Co-
pacabana, 610 — Galeria Ritz; Fia.
mengo — Rue Marquês de Abran-
tes, 26 - lo|a E; Pôslo S - Av.
N. S.a de Copacabana, 1 100 -
lo|a E); ZONA NORTE (Cascadura

Av. Suburbana, 10 13á — Larnc
de Cascadura; Madureira — Estrada
do Porlela, 29 - loia E; Mii.r

Rua Dias da Cruz, 74 — loja
B: Pariria — Rua Plinio de Olivei-
ra, 44 — loja M; São Cristóvão —
Rua São Luís Gonzaga, 156 — 1.9
andar; Tiiuca — Rua General Reci. vcn,. .-.n.v. _.
801 - loia F); ESTADO DO RIC ^° .V.,IUYS 

66
(Duquo d» Caxias — Kua Jcsé dc

garantia. Tel. 22-3793 - Também
financiamos e compramos.

MÁQUINA de escrever portátil,
cm bom estado. Vende-se. —
Tcl. 45-7688.

.BALANÇAS - Vende-se de 6 a
200 quilos. Facilita-se. Rua Ge-
neral Caldwell n._2l7^. _
COMPRESSOR"-- Vende-se, para
pintar automóvel, geladeira etc,
perfeito, NCr$ 200,00. Rua Joa-
quim Nabuco, 11, ap. 905.

COFRES — Vende-se por preco
facilita-se. Rua Ce-

neral Caldv_el___2l7._
VENDEM-SE 2; máquinas de ele-
vadores Atlas, 7,5 HP. - Preço
2 500 000. Rua Presidente Barro-
so 108-A —¦ Estácio — José.
VENDO — Registradora National
mod. 1Ó52-E, nova. Rua Mesqui-
ta, n, 11, Artur.

VEÍCULOS

AERO WILLYS 1964 - Bem con
servado I só dono. Ent. Cr$
2 500 e 10 prest. CrS 410. La-
vradio_J206-B - Tel, -42-0201 

AERO WILLYS 1963 - Ridio
tr.inca, capas napa. Ent. 2 500
15 presl. CrS 250,
2C5-B . Tel.: 42-0201 .

lavradio,

CHRYSLER Windsor 1956, 4 p.,
rádio, freio a ar, direção hi-
dráulica, ar quente e frio, 2 000
à vista ao primeiro que chegar.
M. B.: Não tem defeito, R. Ana
Néri, 770.
COMPRA-SE um carro Renault.
Rabo quente. Tel. 57-8714. ___
CHEVROLET 60. Byscaine, 6~ cii
mec-, 2 portas, rádio. Preço: NCr$
6 500,00. Ver e tralar na Rua
Marechal Bitencourt, 178. Est. doi da da
Riachuelo. Tel. 49-2101, Sr. Fon-lnarc.

KOMBI 1965 de luxo, em estndo
de nôvo, vende, troca ou finan-
cia-se. Rua Dr^ Satamini, 156.
KARMANN-GHIA 1963 e 1964 -
Superequipado, excelente, pouco
rodado, novíssimo, troco ou fa-
cilito até 20 meses. R. Conde de
Bonfim 66-A - Tel. 34-9909.___
KOMBI — Compro urgente de 57
a 67 qualquer estado pago à vis*
ta Tol. 49-8132 - Sr. Santos, na
hora ds sua preferência.
KOMBI 1966 - Zero quilômetro

Vende-se ainda não emplacada
Tratar com Sr. José na Rua

México, 31 - l__!.o__ncliir.
KARMANN-GHIA 64 - Venrio
estado excepcional, equipada.
vi.ta, ou Financio alé 10 mesi
Rua Dona Mariana, 131 —
tafogo.
KOMBI 62 — Standard, ótimo

do. NCrS 1 100 a visla. R. Enes
de Sousa, 65.
VOLKS 65 — Superequipado, jóia— Troco e financio. Av, Brás de
Pina, 288-0 - Penlia, Sr. Maia
ou Lui;.. Dia todo.
VOLKSWAGEN 60 - Todo trans-
formado, 100% de mecânica,
etc. Vendo ou troco, Est, Vicen-
te Carvalho, n. 1 443-A
VOLKSWAGEN > 64,-. novo; todo
equipado, linda côr, à vista 4 600
ou a combinar. Rua Figueiredo
Ma.alhães, 598.__Te__ 22-6262.
VOLKSWAGEN"" 60, ótimo estado
2 850, urgente. R. Miguel Ange-
Io, _436_.
VENDO VW 66. Tratar Rua José
Bonifácio, 273, tel. 29-6072. To-
dos os Santos.
VOLKSWAGEN, alemlo, mod. p.
62 — Est. de nôvo, troco ou fac.
c. 1 200. R. Miguel Ângelo, n.
436.
VOLKSWAGEN 1964 - Vendo ba-
ralo, 4 280 e Volks 1959, adapta-
do pl 65 - 2 870 - Rua Pereira
de Siqueira, 79 — Tiiuca.
VOLKSWAGEN 66 - NovfMlmo,
superequipado azul, troco faciii-
to. Rua Barão de Mesquita, 218.
Tel, 38-3545.
VOLKSWAGEN 65 - Ült. série
único dono, impecável, financia-
do; Rua Siqueira Campos 244
Tel. 37-2141.

LAMBRETA LD
do Riu ótimo c
VENDO urgente uma mato Har-
lf? V Davidson, 1 20O cilindrac'__.
Forca de 24 HP, ano 1946. Ver
e tratar à Estr. Intendente Mana*
lhães, 1 184. (Sr. Tuninho) - V.
Valqueire.
VENDE-SE moto Indlan, de 1 300
cc, 100% c poras sobressalentes,
por NCrS 600,00. Rua Engenheiro
Laíaiete Slockler, 503. Vila da
Penha. Sr, Lesia.
VENDO Vespa M-3, 1961, côr ou-
ro-velho, bom estado — Informa-
ções Tel.: 37-3642 - Cid.

FNM - 57, cavalo reformado, c/l VENDE-SE uma' Lambreta LI 62.

de manivela e um trução -
Rodrigues Alves, 539,, tel.:
23-0991.

Av.

cabine nova e pneu*. Vende-.e
ou troca-.e por c.irro nacional —
Iratar Km 0 Rio—Petrópolis —
Nafallcio.
FNM — Vendo cavalo-mecãnicc,
equipado c| carreia p1 tran.porte
de bois vivos. Negócio uryante,
Tratar tel.: 525318.

cem por cento de ludo. Informa-
ções tel. 32-4822, até as 12 ho-
ras ou segunda-feira, Sr. Manoel.
VESPA 61, tôda 100% - Vendo
ou troco por Lambreta. Esr. do
Monteiro, 418. Tel. 260 - C.
Grande.

8ICICLETAS
TRICICLOS

INTERNATIONAL - Caminhão
K-5 — Vendo. Ver na Rua Maré-
chal Floriano, 457 ou tel. 20-22,
perto SAMDU Caxias. Preço clejBICICLETA
estouro, ^__0.Ci0_ cruzeiros__novos. aro 28, bom
LOTAÇÃO Mercados 4 500 - Ven-
de-se Rua Francisco Vidal, 18.
Pilares, dep. dc 16 horas. Sr.
José._
VENDO carreta FNM, ano 57„
com motor, pintura, pneus no.
vos, urgente, 12 000 à vista ou
financiado — Peças de beríiet,
tampão, eixo manivela, eixo de
comando, peças de caixa e do
diferencial — Ver _ó sébado e
domingo na Ataulfo de Paiva
Pôslo Shell
27-2521.

2a.-feira tel.

Córiche — Alen...,
i — Vendo à vis-

Ia, NCr$ 100,00. Rua Justiniano
da Rocha, 134. Após às 10 hs.

BICICLETA menina, aro 22, CrS
60 000, Rua Gen. Tasso Frago-
so, 54, ep. 201 — Jardim Bola-
nico — Ver no domingo — Tel.
46-2848.
TRICICLE - Vendo barato, na
Torres Sobrinho, 7. Loja B.

R.

VENDE-SE bicicleta Hercules
70 mil. Tel.: 26-0887.

VENDE-SE caminhão Mak A-30 -
58 — Tratar Rua Pereira Lopes,
19 - Sr. Isaías.-

DIVERSOS
ÃVIAO PAUL1STINHA - Raviaa-
do, vistoriado,
per automóvel.

VOLKSWAGEN 1961 - 1.» série.
bom eatado. A vista 3 150 ou fi-
nanciado até 15 me;, s. Lavra
dio,_206_B. Telefone 42-0201.
VOLKSWAGEN 1953:62. Ünico - Ademar.
dono. Otimo estado. Pr. 2 100.
R. Gen. San Marlin, 910 ap. 101
— Urqente — Leblon.
VOLKSWAGEN 1962~""^ Rádio,

-Itranca. Ent. 2 100 saldo 20 presl.
1 200 Lavradio, 206-B - Telefone
42-0201._
VOLKS." - 1.500 km com radio,
tranca telhas. Não icfreu en-
clt.nte, fitado d» novo. Rua
Dias Rocha 26, tel. 57-0651 . -
Vendo oor motivo de viagem,

- VENDEM-SE uma Fiat. 1 100 ano

VENDE-SE um caminhão, F-600 •
58, em perfeito estado, pode tra-
_ar mecânico para testes. Preço
NCrS 2 600 cruzeiros novos à
vista. Quem não tenha condições,
favor nao comparecer. Rua Sa-j — -.-.-^_ ___ _
cadura Cabral, 369. Tel. 43-8371! ESPORTE5 E

Vendo cu troco
Tel. 43-4473.

CHARRETE lóda em Faia, com
arroio;, 290 000. Aceito oferta. —
Rua Xavier Curado n.° 90 —
Sr. Pedro.

VENDE-SE Mercedez, caminhão
58 — 100% nova. Rua Belarmi-
no dc Matos, 222 - Vicente
Carvalho. Tel. 91-0746,
VENDO 2 caminhões F-6, ano 51
em perfeito estado. Pela melhor
oferta. - Procurar: R. Cuperlino
Durão, 79 - Leblon. Sr. Amaro.
Te!. 27.7489.

estado geral. Vendo urgenle. R
Dona Wari>';na'__127_—_Jàr, DurvsJ
KOMBI LUXO 66 - 

, Equipada
estofamento Vulcron, único do-
no. Vendo só a particular. Ver
Av. Ataulfo de Paiva, 80 - Tel.
47-4720.
KCMBI 59 - Motor 

"novo, 
lata-

ria impecável, com radio america-
no, só um dono. Pode tra7er
mecânico. Preço a combinar. Es-
irada do Engenho Novo, 350 ~
Anchieta. Sr. Olyj-Sgs.
KOMBI;— Vendia 60 - motor
OK — De luxo a toda prova
pela melhor oferta. Av. 28 de
Setembro 387.
KÕMBÍ~60"d_ luxo - Vende-so
motor novo, dou garantia. Av.
28 de Setembro 387, sábado ou
segunda. 

KOMBI.63 - 2a. série. 6 portas,
excepcional. Vendo — Real Gran-
deza 164.
KOMBI:62 -"Standard. Só à vis-
ta 3 100, à partir das 9 horas,
Rua Raimundo de Magalhães 14
101, 27-2322. Prof. Fiavio.IU1' OLrr. :..' v' - 

,;^ra pequenas enireoas —
KOMBI 60 - Nova de ludo. Sai- fon_ 38-4745, Orlando.

pintura. A vista ou fi-j——¦
1600 de enl. R. 24 deCAMINHÕES A^erccdes•Ben.r

1949, pintura nova, 5 pneus no-
vos, maquina retificada, bsm
conservada, preço CrS 1 200 000
— Aceita-se oferta. Endereço: R.
Ccnde Bcrnardote 28, procurar o
Sr. Bequinha. ^
VOLKSWAGEN 65 -" Venclo Cr$ tevidéu, 50
5 100, somente à vista, côr pe-
rola com radio Motorola, 5 fai-
xas, dois alto-falantes, capes clc.
Ver Sr. Gino, 5 de Julho, 136,
casa 7 — Copacabana.^
VOLKSWAGEN 60~Vendo equi-
pado, rádio, capas, tranca, ótimo
estado, ofertes. Rua Joaquim Pa-
lhares 180, 7o andar. Depois das
10 horas."

Caminhões
Mercedes

EMBARCAÇÕES

BARCOS E LANCHAS

331 E 321

Pick-up, Jeep, Rural Willys,
T-600. Ver e tralar. Rua Mon-

VOLKSWAGEN 66, único dono,
vinho, equip. novo c| 0 km 3 500
e 13 de 300. Av. Copacabana,
245__ap. 605__S7-2746__ Troco_._

VEÍCULOS DE CARGA

iALUGA-SE caminhão Kombi
Tele-

tes. •Maio, 325.

12 500 i.n Tel.
Alvarenga, 379; N i t • r ó i — Av
Amaral Peixoto, 195 — grupo 204;
N o v 4 Iguaçu — Av. Governador
Amaral Peixoto, 34 - Iria 12).

MÁQUINAS
E MATERIAIS

CITROEN 48 - Otimo
conservação. Compensa o preco

. Cinza-clarOiR. Caro_ina_ Sanlos_219,_Méier.
37•'""'-¦'' Iniíin v....."-,CJ. Vendemos pe"

esl. dei KOMBI 60 mec. e lat. ólimo es-l.t»,

LP-
(321. Vendem-se diversos, à vis-

pela melhor oferta. Diária
nente Rua General Caldwell

Cavalo mec.
- ÍVlack

Vendo conjunto Cavalo mec

e carreta para 40 t., em bom!^
estado, à vista ou _ prazo.
\/cr e tratar segunda-feira
Pua Santos Rodrigues, 319

Estácio, Sr. Moreira.

LANCHA 21 pés - Vendo com
convés duplo. 

'Cabina, 
banheiro,

gel.deira, meia de refeições etc.
Motor de centro BB-70 Penta. estÃ
completamente nova — Aceito
carro. Ver I.C. de Ramos ao
lado da praia com Antônio ou
45-3835 com Orlando, base NCrS
.000,00.
LANCHA — Vendc-_e ou troca-se
por cairo, motor Cris-Craft, 145
HP, 21 pés c] cabina, qeladeira,
pia, 2 boliches, toda eciuipacla.
Ver no late dc Ramos c1 o Sr.
Nlcolau. Tratar pelo telefona
29-5619, cj o Sr. Silvio.
LANCHA Hydro-V, 4,70x180, c_
tefada e «tapetada, capsia t pá-
ra.brisa, Johson, 35 HP. CrS

1 000 e__IO_x 250._Tcl. 48-8460.
LANCHA — Vendo 'urgente, cos-
co trincado, 19 pés, motor cen.
tro Penla — 75 cv, estado 100%.
Tel. 49-3555, ver late Clube Jar-
dim Guanabara. NCrS 4 000,00.
OCEANO JÚNIOR — Toninha em
bom e.tado, pintura nova, aceito
fusca. Telefone 54-3790.

 DKW V-
AERO 60. 61, 62. 63, 64. Impe- Çl-
cável estado geral. Vendo, tro
co, financio. Paim Pamplona,
700 - Jacaré. Tel. 49-7852.

AERO 64 - Cin:a grafite,
condicionado, equipado, for-ld

48-2583. Aceilo

MÁQ. INDUSTRIAIS
AMASSADEIRA Pemsotli, vinte
se reformada, de 120 quilos í'í
massa. Facilita-:e. Tratar -'«n-
Hamilton Melo. Rua Genera
Caldwell 217 - 52-3312.

MÁQUINAS de sapateiro - Ven-
dem-se duas, financiadas, pot
NCrS 900,00 eada. Uma de'pes-
pon tar, de esquerda, marca Sin-
tier, e outra de acabemento de
sete instrumentos, ambas nova..
Ver no tocai. Edifício Recente,
Rua Paulo Barbosa, 147, loja 8,

COMPRESSOR ar direto. 140 mil.|Pei'°P-lis, com o porteiro. __
Rua Machado da Assis 8. Flamen-;AAÁQUINAS cle carpintaria - Ven-
mengo, C. Vicenle. |de-se llxadeira 1|2 carpinteiro,
GUILHOTINA - Vendo, Rua daj<-'==cmp-r_, lupia, máquina do
Alfândega 137 — loja. furar. Rua Moacir de Almeida n.

5A1, leleíone 49-1811 ,_, ,.... . _,,.. . _
GERADOR IRNE, 4 HP para que-.k.-lLADORA, cilindro. Moinho vlrfd.-» cl ridta 

~r__a'_'.,•. '
_ dágua, com roda Peiton e di-!j„ d-,», n;„:. '¦¦*- I Yenae se t' raoio. Tranca <

b.dcs a\ê ló horas.
DAUPHINE 60. Raro esta-õT--
Vendo c| 800 enl. e 120 men-
sais. Machado Coelho, 91. Está-
rio até às 13 h.

DKW VEMAGUET 61 - Nova de
tudo, 2 650, rádio e outros. —
Pres. Vargas, 2 007/1 507. Tel.:
23-4630, Sr. Basios. Troca por

AERO V/ILLYS 63 bordeaux ban- v°_!_--_ ;
da bronca c| tranca, suspensão, DAUPHINE 60 — Vende-se
nova. Vendo a vista Rua Capi- 1 400 000 a vista — 25-7538.
tão Bragança n.° 53. Bonsuces- DKW ,933 _ Vemag, molor novo,
,SP; rádio, capas, etc. Particular —
AERO WILLYS 62 - Rádio 3 fxs.,[CrS 3 500 mil - Av. Atlântica,
2 alto-falantes, tranca, bda. bran-f3 590 — Sr. Ar3uio — Diária-
ca, único dono, perfeito. Vendo?mente,

fac. cl 2 500. R. Bom Pas-

rado
troca.
AERÒ 63, vendo urqente. Ba rto-
lomeu Mitre, 600, Leblon*

AERO 62 — Tranca, rádio, capas,
b. branca. 3 550, troco eu finan-
cio. Av. Bris de Pina 288-D. -
Penha, Sr. Maia ou Luiz, dia
todo.

tudo, pneus novos, troco faciii-
lo. Rua Cardoso Morais, 426. — !nj__21_6._
Ramcs. CAMINHÕES Chevrolet 60-'62, no-

uinas o acessórios. Serviços! KARMANN-GHIA 66 — Vendo àivos, à toda prova. Vendo_ bara-
mecânica, lanternagem e pin- vi_í_: 7 800. Azul claro, capssjío, trcco e facilito. R. Cândido

pret.is em Courvin, rádio Blauk-; Benício 1219 — Praça Ssca.
punt banda branca etc., |»'»doiCAMiNHAO- CHEVROLET 1966 --

.frA1._,ex"pC'0n 
"iVende-se, 

seminovo, para 8 500
'18-°261-  . -. .. |quilos. Rua Bulhões Marcial n.°iL
KOMBI 66 - Luxo, verde, equi-|323, p. de Lucas. Domingo na 

"

pada, 5 OCO quilômetros, vende-se|fjua Hoú 260. Penha

de mecânica, lanternagem e pin
lura. Especialidade: reforma cle
caixas de cembio. Serrana Auto-
moveis. Conce-.* ioná rios Vemag

Petrópolis. Rua General Ron-
1240,48. (Quitandinhá). Sa

AUTOPEÇAS E REVEND

VENDE*SE lancha, motor centro
óleo, sueco, todo retificado,

casco ótimo estado. Negócio oc_-
sião. Facilita-so pagamento. Tra-
lar (Sr. Bruno., Estrada Rio Je-
quiá, 46 — Ilha do Governador.
VENDO urgente barco para pesca
ou recreio. Tel. 22-2246 - Cmte.
Mario;
VENDO bete todo de cedro, lipo
baleeira par_ exercício de remo,
cem 4,15 mt.., em perfeito es-

jtado c maís uma carreta leve para
o bete, para ser atrelado a au-
tomóvel. Tcl. 47-9110. Sr. Fer-

i nando.

MARÍTIMO

CrS 7 CCO 000 à vista. Rua Matoso,
246 -_Dr. Hilton. 
KOMBI - Vendo ano 59, alemã,
uma ióia. Ver na Rua Nílton
Prado n. 12, Sr .Gomes — São
Cristóvão. 
KOMBI - Vende-se, ano 64,
Standard, nova. Rua Taylor, 36
— Lapa.

399.

da
versas polias,
27-1475.

DAUPHINE" Í963" - Conservadis-
simo de um só proprietário,
est. jóia, facilito. Rua do Rus-
tel, 32 - Larqo da Glória.

CAMINHÕ£S CHEVROLET BRASIL
63, 64 e 65. Todos revisados,
em ótimo estado de conservação.
Vendo ou troco. Facilito — Rua
Lino Teixeira, 97. Tel. 28-8974.

CAMINHÃO CHEVROLET SB|59!
61 — Em bom estado — Vendo,
troco, carro pa.seio financio —
Paim Pamplona n.° 700 — Ja-
caré. Tel. 49-7852.
COMPRO caminhão - Dou 2 ter-
renos em Mane, N.» S.a d'Aiu-
da, escrever para Caixa Postal,
292, Z-C-00 - Rio.

„ . CAMINHÃO CHEVROLET 46 -

Rua Tenente Abel Vendo, ótimo estado - Rua Co-
103 - Bairro Higienó-,.ração de Mana, 283 - r__icr.

AUTO-PECAS Dará automóvel,
vitrola, 6 e 12 volts. Norelco,. .......r.
alemã. Vdo. por 2C0 mll - Rua MOTORES E EQUIP.
David Campisla, 105.
BATERIAS? Antes ,de adquirir

jiua bateria consulte nossos pr_-
Ços e condições. Delco, Autoüte
(!tc. — Novo Rio Baterias Ltd..,
Rua dos Coqueiros, 85, telefo-
n- 22-2857; R. Maia Lacerda, 420;
e R. General Beleçiard, 150, I. D.

KOMBI - Motor 65 - Vende-so
2 200,00, aceito oferla - Rua
Pereira Sandin, 101, _l 2 - Ra-
mos - Tel. 30-53_74_-_Cezar.
KOMBI 

"-Vendo 
2 196l" e" mo-

delo 64 — Standard — Só
vista, rti
Cunha,

[poli

CARRETA, carna jeca, 4 pneus
novos. Rua Ápia 466. V. 6a
Penha.
CABINA super Ford 64 e Chevro-
let 59. Rua Castro Meneses 51-A.
Bras de Pina. ^__ 

MOTOR de iôçio Jonhson, 20 HP
1966, nôvo. Ver e tratar late
Clube de Ramos, Sr. Pedro. Te-
lefone ÍÍO-OOlO^Precojdc ocasião.
VENDO'motor de'popa Wesl-Bend
45 H. P., com bobina, conden-
sadoreü, platinados, sobressalen-
tes, pouco uso. 1 500, último pre-
ço. Tratar Dr. Gcorga — Telefo-
ne 36-0847.

Motor
marítimo

800 000. Telefone:

GRAFICA E MAQUINAS AVUL-
SAS - Vendem-se. tel. 26-4279.
MAQUINA de chulear Overloque
— Pouco uso. Vend»-.». Telefo*
ne 38-2536.

de Rosca Divisora e Amassadeira,
" r1 pr'torí*-, a prazo, direta-
mente da Fábrica Hamilton. Tra-
_________C__neral_ Caldvvell, ,217.
MAQUINA DE CAFÉ - Vendo

nova, com esterilizador cap.
litros. Melhor eferta. Preco

vista. Av. Rio Branco, 311-B,
MAQUINA solda elétrica paraisobrel°ia- Sr._ Geraldo.
trabalhos pesados e contínuos, 2'A.AQUINAS solda elétrica, novas
anes de garantia, 200, 300, 400J2 anos garanti» oferta espacial,ICHEVROLET 1958, hidremárico —
e 600 «mo. força e lur « partir;a partir CrS 55 mil, ntrnde-se 4 p., sem

\éf 65 mil. Rua Gervá.io Ferreira,! hoie. Ru* Jo__ de Queirós,, |95'do. Vendo, troco
Í7, amiga K. 18, IAPC Iraiá. tBento Ribeiro. Ana Neri, 770,

AERO 67, OK, 2 600, espelacula:
ecr linda. Campo de S5o Cri_tó
vão, 170, sábado ate 13 horas
cu seçunda-feira.

'ÍKÔMSI 
Stand. 66 - Bom estado, 61,

!- NCrS 6ó;0,00 - Rua Max-Ifl
well, 235 - Ver hoie alé às 15 íVendo
horas. in-° ' 'lhoramentos. - Rua 24 de A.laio DKVV VE..AOUET 1963 - Azul-e-

841. pérola, ótimo estado. Vende-se.,
Rua Domingos Ferreira II. Ap. KARMANN-GHIA 6j,66
602. Depois das 12 horas.

CAMINHÕES - CHEVROLETS. 57,!- ¦ r,< ncoo
62, Mcrcedc.. 4 p., 321,1 lei. Í)4-U5Jo

Ford F-600. ól. Basculante,
facilito - R.

DÒDGE — Temos todas
as peças nacionais e es-
Irangeiras, pelos melho'
res preços da praça. R.jr-ord, com eixo, héiice e qua-
São Cristóvão, 985 —jeiro de instrumentos, a gaso-

Una, com pouco u.o. Ver no

late Clube do Rio de Jenei-

Vendem-se 2 motoros F-603

BORGWARD Hanna 2 400, 4 por-
tas, máquina perfeita Cr$ 1 200
à visla. 26-8212.

sucerequip.
i facilito. R.

Impecável, ridio, tala larga
r,..., ,, —tb.b. novos. 7 600 â xista. B.
DKW 18 Vemaguete 6t!mo es- R:b_; 4I8 ,p, ç13.t-do e um Gordini 64 novo. K.! —^-— r
Souza Barros 15. Em.. Nôvo. - KARMANN-GHIA 1964 - Vendo
I9500CO i 2850000. — Troco urgente melhor oíerta - Nao
e facilito. [aceito intermediário — Rua Leo

Vj^gjICAMINHÃOZINHO Ford F-3,
'mecânica a tôda prova, pneus se-
minovos, pronto para trabalha.*.
Barão de Mesquita, 125.

CAMINHÃO
por Kombi,

.fwm — Motor D. 11 000 compls-j . , , . ..
U'--'>oi|ÍT_„__,3.,___.. di.rencialjro c| o marinheiro José Ma

true. o. j chado.

HCAÇAvE PESCA
51,

poldo Migucz, 82, garagem.DODGE Utilily 51 e 53 em ótimol-?
estado e um Packard 52, mec. KOMBI Std. 65 - Único dono
Rua Sousa Barros 15, Eng. Nôvo,|com 26 000 fcm. 100°, de tudo.
1 750.CO, 2 300,00 e 750,00. -|Vendo urgente — Rua Prudente

í Iroco. (Morais, 56-1, com o zelador.

Vendo ou troco
base: 5 000 003.

precisando assoalho, reparo na
.nslalação, 6 500 kilos, de fá-
brica- maquina GMC, retificada,
030, ano 1957, bem calçado -
Rua Alberto de Oliveira, 190 -
Nova Cidade — Nilópolis — Sr.
Naval. Tel. 2980.

to, caixa de cambio,
eixo de manivela e um
Av. Rodriaues Alves, 539
lefone 23-0991.
PEÇAS OLDSMOBILE E CADILLAC ESPINGARDA Victor Sarascyjeta.
desmontados, grandes variedades,.espanhola, cal. 12. 1 canos na
hidramatic, grades, seminovos — embalagem com garantia t rcgis-

Av Automóvel Clube, 2774 — [tro. Rua Senador Munii Fcrire
Irajá. In. 32.

OUTROS ANÚNCIOS NO
CADERNO DE AUTOMÓVEL

_ - 1 s_"i


