
TEMPO: instável.
TEMP.: cm declínio.
VENTOS: Sul, fracos.
VI SI B.: moderadii.
MÁXIMA: 35.8. MINI-
MA: 21.7. (Mais deta-
lhes na l.a página <lo
Cail. dc Classificndoâ) Rio de Janeiro — Terça-feira, 14 de março de 1967 J> ^

Despedida
traz mais 28

\

cassacões
Ano LXXVI — N.° 6ü (Pág. 4)
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Castelo pede que
é*%

ESQ %riente a política nacional
3, A JORNAl DO BRASI t - Av.
Rio Branco, 110/112 - F.nd. Tel.
JORBRASIt - GB. - Tcl. Rede
Interna 22-1818. — Sucursais: S.
Paulo — Rua Barão de Itapetinin-
qa, 151, coni. 21/22, Tel. 32-8702,
Brasília — Setor Comercial Sul,
Ed. Cenlral, 6.° and. gr. 602/7,
lei. 2-8866. B. Horizonte — Av.
Alonso Pena, 1 500, 9.° and. Tel.
2-5848. Niterói — Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tol. 5-509.
P. Alegre — Av. Boraes de Me-
deiros, 915, 4.° and. Tel. 4-7566.
Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
3/1003, Tel. 2-5793. B. Aires -
Flórida, 142, lojas 10 e 14, Tcl
40-3855. Correspondentes! Belém,
S. Luís, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Salvador, Cui iti-
ba, Montevidéu, Washington, N.
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS:
VENDA AVULSA - GB e" E. do
Rio: Dias úteis, CrS 200 ou NCrS
0.20 — Domingos, CrS 300 ou
NCr$ 0,30;SP, DF c BH: Dias
lilci.t, Cr$ 300 ou NCrS 0,30
Domingos, Cr$ 400 ou NCrS 0,40;
E>tddcs Ho Sul: Dias úteis, CrS
300 ou NCr$ 0,30 — Domingos,
Crf 500 ou NCrS 0,50; Nordcslo
hllé PB): Dias úteis, Cr$ 300 ou
NCrS 0,30 - Domingos, CrS 500
m NCrS 0,50; Norte (RGN até
AM): Dias úleis, CrS 500 ou NCrS
0,50 — Domingos", Cr$ 800 ou
NCrS 0,80; Cesíe (GO, MT): Dios
úteis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
Dcminnos, CrS 500 ou NCrS 0,5^
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
CrS 45 000 ou NCrS .15,00; Se-

—mcsliajCrS 23 000 ou NCrS
23 ^OÕTTnmcSTrcr-Sí?-—12_Í)Õ0
NCrS 12,00 - ENTREGADÕSfP
CILIAR: Trimestre, CrS 18 000 ou
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 000
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÍREA) - EUA: Mensal USS 10,'Trimestre 

USS 30; Argentina: PAS
60 c PAS 100; Uruguai: S8, dias
úteis e $15, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS
A FIRMA Carpintaria e Marcena
ria D'Avi!a Ltda., estabelecida na
Rua Garcia D'Avila, 173-A, loia,
comunica a quem interessar que
foi extraviado o seu alvará de
localização.
ALVARÁ — Foi extraviado o de
n. 284 820 00 da firma Mello,
Glldewel & Cia. Lida. Rua De-
bret, 23 s| 708 GB.
ALVARÁ — Foi extraviado o de
n. 283 040 00 da firma Artes Grá-
ficas Veríssimo Ltda. Rua Tenen-
te Pimentel, 140 si 203 GB.
ALVARÁ — Foi extraviado o de
n. 275820 da firma William &
Ivete Ltda. Rua Wandenkolk n. 4
loja-A — GB.
ALVARÁ -- Foi extraviado o do
n. 17340 da firma Alfredo Lopes
Barbeiro Ltda. Rua do Catete,
n.° 5 - GB.

AIV.ARÁ - Foi extraviado o d=
n.° 239 473 00 d-i firma Constru-
tora Lindau Insel Ltda. Rua Mé-
«2£^^^i_405_-^parte GB.
CACHORRO POLICIAL - tÃUTãm,
desapareceu da Rua Araújo Lima,
69. Tiiuca..Telefone 38-0697. -
GfajificG-se a quem encontrar.
DINA PÉREÍRA FERREIRA peTdêlvários documentos. Tel. 36*4301,
será bem gratificado
GRATIFICA-SE a quem encontrar
um porta documentos de côr ver-
dc contendo o seguinte: carleíra
de identidade FP, carteira moto-
rista (GB), Titulo de Eleitor., cpr-
1iffcgdo.de oro priedade de Veí-
culo (ES-8-14-3I) e de reservis-
ta. Telefonar para 23-3557 ou
53-0076 ou entregar na Rua Vis-
conde de Inhaúma, 58, si 801. —
Ro naldo Hermes da Fonseca.
IVONIR IUANA PACHECO 

~DÕS

SANTOS, residente na Rua Bario
dc Itapagipe, 254, perdeu seus
documentos. Gratifica-se bem a
quem os encontrou.
IIDÍO PEREIRA-; DA SÍLVA, per.
dou s| documentos na Est. Barão
da Mauá, dia 12. Pede a quem
nncontrar telefonar p| 45-4530. —
Gratifica-se.
PULSEIRA de ouro com moeda de
Cuba. perdeu-se num taxi Volks-
wagen azul, tomado por uma fa-
mília na esquina de Barata Ri-
beiro com Mascarenhas de Morais
para a Rua Aires Saldanha, do-
mingo (12), òs 16h30m. Gratifi-
cs-se a quem entregar. Telefonar
para 37-8651. ,
PERDEU-SE uma carteira plástica
verde contendo vários documen
tos pertencentes ao Sr. José Car-
Ics Pinto de Figueiredo. Quem
encontrá-la, favor entregar no
Serviço dc Utilidade Publica da
Radia Jornal do Brasil.
PASTA COM DOCUMENTOS, '¦ de
Walter Karl Benno Berchez, per-
deu-se na Cinelândia. Quem en-
controu, favor entregar à Rua
Atíco n. 119, ou telefonar para45-7499. Será bem gratificado.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
AGENCIA alemã. Olga 37-7191
paga impostos, lem alvará e ea
crita fiscal, copeiras, babás «
cozinheiras, ótimas ref. Av. Co
pacabana, 534, ap. 402.
AGENCIA RIACHUELO tem cop.
arrum., babás, cozinheiras etc. -
Com documento* e Informações
Tels. 32-0584 e 32-5556.
ARRUMADEIRA -COPEIRA.
Ptccisa-;e, Rua Canavieiras, 286- 58-0130.
ARRUMADEIRA POR HORA, das
7h 30m às 11 horas, passandoalgumas pecas — Ordenado de
CrS 35 000 — Referencias. Tra-
tar Rua São Clemente n. 371

401.
ARRUMADEIRA - Precisa-se ej
boa aparência e referencias. —
Ordenadp inicial de CrS 45 000— Tratar na Av. Atlântica n.
1 865 - ap. 31
ARRUMADEIRA -Copeira - Prt
clsa-se para casa dc família. Ord
60 000. Referencias ou carteira
Rua Maria Angélica 613 ap. 101
Tel. 46-7426.
ARRUMADEIRA POR HORA -
Prscisn-se para ¦ apartamento di
uma; senhora só, no horário d<
13 às 17 horas. Indispensave
documentos e referências. Infor
maçõêi pelo_[o[efone_26-9032.
ARRUMADEIRA", com pritlc|,.precisa-re. Rua Gomes Carneiro,-141
àp. 701 — Ipanema.
ARRUMADEIRA - COPEIRA, p.q.família estrangeira, procura com
prática. Ordenado 60 000 R. fia
rão Lucena n.° 48 — Boiafoao
Tel. 26-1121. 9
ARRUMADEIRA - Precisa-sa boa
aparência, responsabilidade 18
até 30 anos, paga-se CrS ....
70 000. Rua Almirant» Temanda
ri, 53 ap. 301 — Flamengo. Tel
«5-5476.
ARRUMADEIRA _- Precisa.» dt
uma ccm referências • responsa-
bilidade. Arrumar e passar. Orde-
nado 45 a 50 mil. Rua General
Roca, 798, 5.0 andar - Tiiuca
ARRUMADEIRA - COPEIRA
Família estranqeíra procuraPaga-se ati 80 mii cruieiros
Rua Alberto Compôs n. 169,-Ipanema.

A VISITA DO JÍDEVS
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Castelo foi agradecer a Negrão o usufruto o

Rigor define
a nova Lei

Brasil
veta acordo

de Segurança atômico
Os dispositivos mais rigorosos

da Lei de Imprensa eliminados pe-
lo Congresso foram incorporados
ao texto da Lei de Segurança Na-
cional, que tem- 53 artigos, conside-
ra crime até a ofensa física ou
moral à autoridade e prevê que se
o delito "íôr cometido por meio de
imprensa, radiodifusão ou televisão
a pena será aumentada de meta-
de".

A nova lei, que entra em vigor
amanhã, parte do princípio de que"toda pessoa é responsável pela se-
gurança nacional" e define depois
os novos conceitos de segurança
nçcional interna e externa e os ti-
pos de guerras. Os diversos crimes
estão previstos em 38 artigos, « ns
penas variam dc três meses de de-
tenção a 30 anos de reclusão. (Pá-
gina 7)

Castelo vai
depor na

O Embaixador brasileiro em
Washington, Sr. Vasco Leitão da
Cunha, declarou ontem que o Bra-
sil é contrário ao tratado de des-
nuclearizoção da América Latina,
tal como está redigido atualmente,
porque proíbe ãs nações não nu-
cleares o uso da energia atômica
para fins pacíficos.

A posição brasileira, já definida
na Conferência de Genebra, conta
com o apoio da grande maioria dos
paises latino-americanos, apesar
da oposição das Estados Unidos
que se arrogam, junto com as de-
mais potências nucleares, o direi-
to de decidir e efetuar, na América
Latina. quaisquer explosões, de eu^.
genhos atômicos com fins pacifi-
cos. (Página 8)

Uma cadeira
dá maioria

CPI do dólar a De Gaulie
O Presidente Castelo Branco

deverá ser o primeiro a depor na
Comissão Parlamentar de Inquérito
da Câmara dos Deputados, em Bra-
silia,, convocada pela bancada do
MDB para investigar o chamado
escândalo do dólar e que está paraser constituída nos próximos dias.

A convocação do Marechal Cas-
tclo Branco ficou resolvida princi-
palmente depois que o Ministro
Roberto Campos afirmou na Cânia-
ra dos Deputados que poucas pes-
soas sabiam da elevação da taxa do
dólar, "o que não impediu què a
reforma cambial se transformasse
em fonte de enriquecimento fácil
para grande número de especula-
dores", segundo os parlamentares
do MDB. (Pág, 13)

Copacabana
adia greve
por energia

O comércio da Zona Sul deci-
diu ontem deixar em suspenso o
lockout que deveria iniciar na sex-
ta-feira, diante da pifnnessa de as-
sessôres do Marechal Costa e Silva
de que o novo Governo encontra-
ria uma solução para o raciona-
mento de energia. A ACISUL ad-
verte, porém, que o adiamento é
temporário.

A nova tabela de cortes de ener-
gia elétrica não satisfez os consu-
midores da Zona Sul, onde as rei-
vindicações dos comerciantes não
íoram atendidas, nem tampouco da
Zona Norte, onde' os cortes aumen-
taram de duração, principalmente
na Zona Rural, apesar do íato de
que ali a energia é fornecida em
60 ciclos. (Pagina 16)

Com a vitória de seu candidato
no distrito corso de Bastia, após
uma recontagem dos votos, impug-
nados pelas esquerdas, sob a ale-
gação de fraude, o Partido do Pre-
sidente Charles de Gaulie, União
para a Nova República, conseguiu,
pela diferença de apenas uma oa-
deira, manter a maioria na Assem-
bléia francesa.

Quatro ministros do Gabinete
de De Gaulie, entre os quais o do
Exterior, Couve de Murville, e o da
Defesa. Pierre Messmer. íoram der-
roçados nas urnas pelos franceses,
quo deram aos degaullistas as 244
cadeiras absolutamente necessárias
para assegurar maioria, contra 116
para a Federação da Esquerda e 73
para os comunistas. (Pág. 2)

Chuva força
açude em
Pernambuco

Recife (Sucursal) — As chuvas
que caem no interior de Pernam-
buco tornaram perigosa a situação
do açude do Sítio dos Moreiras, que
está sangrando há 20 dias, e tur-
mas da Secretaria da Agricultura
foram alargar o sangradouro e re-
forçar as paredes para evitar o ar-
rombamento, enquanto no Recife
as águas inundavam várias ruas
dos Bairros Prado e Torre.

Apesar das chuvas que caem des-
de domingo, continuam em Recife
os trabalhos de restauração de
pontes, desobstrução de canais e
drenagem das galerias pluviais,
para evitar as inundações dos anos
anteriores, e o Corpo de Bombeiros
informou que a situação até agora
é normal ç nenhum socorro íoi pc-
dido, sendo o alagamento esperado.

fNegrãobem
comportado

ganha elogio
O Governador Negrão de Lima

esperou, ontem, sob forte sol, du-
rante 25 minutos, o Marechal Cas-
teio Branco, mas afinal foi recom-
pensado: o Presidente da República
ayradeceu-lhe a colaboração pres-
tada a seu Govêmo e pediu "que
continue ajudando o próximo Go-
vênio, que trará para o Estado me-
lhõres. dias e a consolidação da
Revolução".

Após al.Tmar que ouvira com
grande emoção as palavras do Pre-
sidente, o Governador Negrão de
Lima explicou: "Só me resta di-
:'-er-llie' que cumprimos o nosso de-
ver. Como unidade federativa que
somos, estivemos ao seu lado, cola-
borando na' medida de nossas pos-
s5MHtft*ítòk pá"-'a que íôsse íeüü e
pródiga em resultados a sua ação
administrativa". (Pág. 4).

PM combate
o jogo pelo
telefone

Com a colaboração da Compa-
nhia Telefônica Brasileira, que es-
tá censurando telefones de book-
makers e de pessoas suspeitas, a
Polícia Militar já colocou em an-
damento a sua campanha de re-
pressão aos jogos ilegais — espe-
cialmente o jogo do bicho — com
duração minima prevista para uma
semana .

Determinada pelo Governador
Negrão de Lima, a campanha está
sendo realizada sob a coordenação
direta do Comandante da PM, Co-
ronel Darci Lázaro, e mais de três
mil homens foram mobilizados pa-
raa sua execução. (Pág. 14 e Edi-
torial, na página 6)

Construtores
reivindicam
as encostas

O Sindicato da Indústria da
Construção Civil carioca, através de
seu Presidente, Sr. Félix Martins
de Almeida, entregou ontem um
memorial ao Governador Negrão de
Lima, no Palácio Guanabara, pe-
dindo a revisão, no mais breve pra-
zo de tempo possível, do decreto que
proibiu as construções nas encos-
tas.

As construções nas encostas —
essenciais à Cidade, segundo o me-
morial — seriam sempre submetidas
a rigoroso controle técnico por par-
te do Instituto de Geotécnica, inclu-
sive pagando uma taxa especial em
beneficio desse Instituto. Os enge-
nheiros que fazem o levantamento
dos prédios em perigo no Rio acham
que as demolições chegarão a tre-
zentas. (Página 11)

O Presidente Castelo Bran-
co, discursando ontem na
Escola Superior de Guerra;
aíirmou que aquela institui-
ção deve "combater os vá-
rios pseudos irracionais e
ineficazes — o pseudonacio-
nalismo, o pseudodesenvol-
vimento, o pseudo-humanis-
mo, a solução pseudocriado-
ra",'acrescentando que isto
será "a busca constante da
realidade brasileira".

Depois de afirmar que a
Escola Superior de Guerra
"é no Brasil um exemplo de
antecipação de idéias'', o Pre-
sidente disse qtie ela tem
uma missão a cumprir: a de
formular, pela conjunta apli-
cação do talento civil e mi-
litar, uma doutrina perma-
nente e coerente dc seguran-
ça nacional.

A conferência, à guisa dc
aula inaugural da ESG, teve

como tema central a segu-
rança nacional e suas impli-
cações na vida do País —
associando-a, principalmen-
te, ao fortalecimento do Es-
tado como Poder, ao desen-
volvimento c à política in-
ternacional —, numa defi-
nição clara da filosofia dc
Governo adotada a partir de
abril de 19G4.

O Presidente distinguiu o
conceito de segurança nacio-
nal do conceito de defesa na-
cional e analisou a inflação
brasileira, a formação de re-
servas cambiais, a política
internacional — demorando
particularmente na criação
da Força Interamericana de
Paz —, o nacionalismo, o fe-
derálismo e a sociedade de-
mocrática.

Até o meio-dia, quando
embarcou para Brasília, o

Presidente compareceu às
últimas solenidades no Rio
— na qualidade de Presidén-
tc da República —, tendo
inaugurado o Centro de Rc-
transmissão de Mensagens
do DCT e uma exposição do
Instituto Brasileiro de Re-
forma Agrária sôbre as rea-
lizações de seu Governo no
campo.

No Distrito Federal, o Pre-
sidente despediu-se dos Mi-
nistros do Supremo Tribunal
Federal, dos deputados e se-
nadores — tendo compare-
cido à Câmara e ao Senado,
sempre demonstrando muita
alegria — e, finalmente, vi-
sitou o Arcebispo de Brasi-
lia, D. José Nilton de Almci-
da Batista, ao qual foi pedir
benção para seu Governo.
(Noticiário, págs. 3, 4 e Edi-
torial, pág. 6)

Costa e Silva revela diretrizes
5a.-feira em reunião ministerial

As linhas mestras do fu-
turo Governo serão definidas
quinta-feira, durante a pri-
meira reunião do novo Mi-
nistério, em discurso que o
Marechal Costa e Silva co-
meçou a rever ontem, na
Granja do Ipê, pouco depois
de um contato com o Sr.
Carlos Furtado Simas, indi-
cado pelo Governador eleito
Luís Viana Filho, da Bahia,
pára ocupar - o Ministério
das Comunicações.

Já com várias delegações
estrangeiras em Bra sília,
aonde chegam hoje quase to-
dos os Governadores, o Ma-
rechal Costa e Silva des-
pachou com os Chefes dos
Gabinetes Civil e Militar,
realizando uma previsão dos
primeiros problemas admi-
nistrativos do seu Governo,
a fim de que no dia 16 mes-
mo sua equipe já esteja
atuando normalmente.

O Conselho Internacional
do Chase Manhattan Bank,
analisando as perspectivas
econômicas do novo Govêr-
no brasileiro, indicou em do-
cumento que o Marechal
Costa e Silva receberá um
País reformado do ponto-de-
vista económico-financeiro,
assinalando que deverá fazer
parte da Operação-Impacto
a extinção do mecanismo de
controle de preços. (Noticia-
rio pág. 5, Caderno B e co-
luna da Léa Maria)

MDB reclama desenvolvimento e
anistia ao Governo que começa

O MDB, fixando a sua
posição ao iniciar-se o Go-
vêrno Costa c Silva, divulgou
em Brasília, na noite ãe on-
tem, um manifesto pedindoa retomada do desenvolvi-
mento econômico "em têr-
mos nacionais e independen-
tes", a anistia, a definição
clara dos conceitos de Segu-
rança Nacional c a revisão
da nova Constituição.

O manifesto — que será
lido hoje simultaneamente
na Câmara e no Senado pe-
los líderes Mário Covas e Au-

rélio Viana — reivindica o
restabelecimento ãas elei-
ções diretas, o pluripartida-
rismo c a revogação da "le-
gislação antidemocrática ou-
torgada pelo Governo que se
encerra".

A Oposição compromete-se
a lutar pelo fortalecimento
da democracia e da Federa-
ção, a permanecer na defesa
dos direitos e garantias in-
dividuais e a continuar "piei-
teando verdadeiras reformas
estruturais que assegurem a

integração de todas as elas-
ses no processo político".

Depois üe reafirmar o pri-
mado do Poder Civil, "por
entender que a nossa exis-
têneia como nação democrá-
tica será ameaçada pela ex-
pansão de qualquer política
militarista, o MDB prometelutar pela revogação da Lei
Suplici e propor uma politi-
ca de reforma agrária "que
realmente condicione o uso
da propriedade ao bem-estar
social e ao acesso à terra".
(Página 14)

Johnson disposto a aumentar a

à América Latinaajuda dos EUA
O Presidente Johnson

pediu ontem autorização do
Congresso dos Estados Uni-
dos para aumentar em um
bilhão e meu* de dólares,
nos próximos cinco anos, a
ajuda americana aos países
latino-americanos, de acôr-
do com entendimentos que
manteve na semana passa-
da com quarenta líderes da
Câmara dos Deputados e do
Senado.

Na mensagem ao Con-
gresso, Johnson lembrou que

daqui a menos de um mês
os chefes de Estado dos pai-
ses americanos estarão reu-
nidos em Punta dei Este,
para "rever os progressos
que juntos fizemos na gran-
de aventura de nossos desíg-
nios comuns".

O Presidente da Comis-
são de Relações Exteriores
do Senado, William Fulbri-
ght, anunciou que promove-
rá o exame da mensagem,
por seu comitê, no menor
prazo possível. O líder da

maioria democrata, Senador;
Mike Mansfield, por sua vez,
assegurou .que a mensagem
não pede qualquer "cheque
em branco", a ser usado dis-
cricionàriamente, porque
seus objetivos estão clara-
mente definidos.

À noite, entrevistado pe-
la televisão, o Secretário de
Estado Dean Rusk declarou
que a reunião dos Presidén-
tes servirá para a fixação de
uma política estratégica no
sentido da integração eco-
nômica. (Página 8)

ARRUMADEIRA - de B às 17h -
Precisa-se com referência» NCrS
50,00 - Rus Mary P«jsoa, 175 -
Sía. tnés — Junto ao ponlo íi-
nal ônibus Gávea. ,

ARRUMADEIRA - COPEIRA
Para casa da traramanto. Ex!.
n«m*s» referencia* — Av, Ataul*<? dn Paiva n. 1 165 — 301.
ATENÇÃO - Emp. domestica?
Ari. Mola tem as melhores- com
documenlns c ref. Av. Copaca-
bana,__619, .s/!o_|a__20S._37.5533.
ARRUMADEIRAS, coceíras e"ba"
bás. PrHC;!3m-tc, orirros ordena*
dos. P.ví Senador Dantas, 39, 2.°andar, sala 206.

ARRUMADEIRA - Precisa-se, na
Rua Cotingo, 77, Tijuca. CrS ...
60 000.
BABÁ — Precisa-se, para 4 crian*
ças com descanso semanal. Dá-se
preferencia a portuguesa. Sala-
rio a combinar, Não so atende
p/ telefone. Tratar na R. Adolfo
Mota. 52.
BABÁ com prática, referencias,
documentos. Pega-se bem. Tole-
fona 57-1011.

BABA' — Preciso com referencias
oara garoto de 2 anos. Pago
bem. Rua Fernando Osório n.
18 - ap. 202 - Flamengo.
BABA' - ARRUMADEIRA - Pre
cisa-se, paga-sa bem. Otlmo am
biente. Dona Esteia, Rua Maré-
chal Esperidião Rosa n. 100 —
Tel.: 25-5954 i~ 

'¦ 
laranjeira».

BABA' — Para três crianças, com-
petente. Pagam-se CrS 90 mil
- Tel.: 47-5301 - Rua Nasci-
mento Silva n. 121.
BABA — Precisa-»* com muita
prática e referências. Paga-se
bem. Traíar Rua João Lira, 81
ap. 403 - leblon. Tel.i 47-1334. '«isr da Silvei

BABA-ARRUMADEIRA - Precisa-
se de uma, para todo o serviço.
Tratar na Rua Toneleros, 248 ap.
801 - Copacabana. Tel. 360128.
Exigem-se referências. Paga-se
bem.
BABÁ — Precisa-se p] 2 meni-
nos em idade escolar, ótima
aparência c c] muita prática, sa-
bendo ler a escrever. Ótimo sa-
lário. Tratar na Av. Vieira Sou-
lo, 230 - 101.
COPEIRA ~ ARRUMADEIRA
Precisa-se, com prálica e referên
cias, par* caia de tratamento
CrS 75 COO. Av. Atlánlica, 3 170,
9.O. gp. 90. Entre Bolivar e Xa-

COPEIRA - ARRUMADEIRA perf.
idade mínima de 30 anos, ref.
para casal de alto trato. Ord.
ató 75 000 — Aires Saldanha n.
127 - 1 201 - Tel. 27-2106.
CASAI ESTRANGEIRO, com filhos
preciia de empregada para todo
serviço, com referências. Prado
Júnior, 165/1 002. Tcl. 57-54Í6.
CASAL só estrangeiros procura
meça p] todos serviços, ej refe-
rencias. Rua Figueiredo Magalhães
n. 108, ap. J 201.
COPEIRA' - ARRUMADEIRA -
Família de fino trato. Exigem-
se referencies. — Pan»-sa bomP.u-i Martini Ferreira n. 24•Botafogo»

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-se de idade de 30 t 40
anos, sabendo bem ler « escre-
ver p] serviço de senhora só —
Bom ordenado. Exigem-se re-
ferêneias. - Inútil se apresentar
quem não estiver em condições.

Telefonar para 26-5545.
COPEIRA - ARRUMADEIRA c!
referencias e pratica NCr$ 100,00

Rua Desembargador Alfredo
Russel n. 202 — junto ao Canal
Leblon.
CASAI AMERICANO um ciian-
ças procura empregada para to*
do o serviço — Avanida Delfim
Moreira n. 992 - 102. Telefo-
tl» 27.0651. . . .

CASAI E DOIS FILHOS precisa
de empregada na Rua doi Inva-
lidos n. 18 - ap. 204.
COZINHEIRA — Procura-se para
família estrangeira de pessoas
familia estrangeira de 3 pessoas
com pratica, com referencias. —
tem, que lavar e passar roupa
miúda. Tratar pessoalmente na
Av. Copacabana n. 1 334, ap.
1 001 - Tel. 47-5113.

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-se de pessoa com boa
aparência e pratica de passar
roupa - Pedem-se refs. do em-

[prego com mais de um ano ser*
viço. Pagam-se 70 000 — Trat.
R. Ribeiro de Almeida n. 30 —
Tel. 45-4219.

COPEIRA - ARRUMADEIRA. -
Precisa-se de moça branca com
boa aparência para casa de fa-
mfüa. Pedem-se referencia* *
pratica • - Ordenado de 60 OOO
— Tratar na Rua Antenor Rangel
t>. 81 - Gavee. Tel. 27-8542.

COPEIRA — Arrumadeira. Precisa-
se pj casa de alto trato, servindo
à francesa. Preferência portuguê*
sa. Otimo salário. Av. Vieira
Souto, 230 ap. 101.
COPEIRO — Precisa-se com oti-
mas referencias. Ordenado de
CrS 150 COO. Tratar à Rua das

jLaranjeiras. 304, cl Dona Beatriz,
a parlir de 12 horas.

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre-
cisa-se para família pequena. —
Exige-se referências. Rua Bulhões
ds Carvalho, 354 ap. 901.

COPEIRA — Precisa-se para casa
d» tratamento de uma copeira
com pritica. Tratar na Av.
Atlântica n. 2038 ap. 201.
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Ini-
dal CrS 60 mil. Tralar Rua João
Borges n. 22. Givea. Tal.: ....
27-8101.
DOMSSTICA - Peq. família três
pessoas adultas precisa. Pegí
bem. Rua São Salvador 44, ap.
101. Perlo lgo. do Machado.

EMPREGADA - Quarto. Da-se em
troca horas de serviços pessoa só.
Avenida Ataulfo de Paiva, 1435,
ap. 502 — Fim do Leblon.
EMPREGADA - Precisa-se para
dormir no emprego. Casa com
crianças. Rua Gonzaga Basto»,
n.o 176, c| 1. ap. 201. Vila Isa-
bel. Ordenado inicial: lessem»
mil cruzeiros.

EMPREGADA - Precisa-se par»
casal para cozinhar a arrumação
na Rua Visconde de Figueiredo
n. 79 - ap. 402 -Tiiuca.

EMPREGADA""-" Das 8 às 15
horas. Visc. de Abaelé. 14, case
6-35 000, doe.

I

*
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oto da Córsega assegura a maioria de
Paris (UPI-JB) — O tri-

unío do candidato degaul-
lista no distrito corso de
Bastia, depois de uma re-
contagem de votos porque
os partidos de esquerda im-
pugnaram o cômputo, ale-
gando fraude, assegurou on-
tem à União para a Nova
República (UNR), Partido
de Governo, as 244 cadeiras
estritamente necessárias pa-
ra manter o controle da no-
va Assembléia Nacional.

Com a aliança estabele-
cida em 20 de dezembro do
ano passado, as forças es-
querdistas ressurgiram nes-
tas eleições legislativas (o
primeiro turno se realizou
a cinco), aumentando os co-
munistas sua representação
para 73 cadeiras e conquis-
tando 116 a Federação das
Esquerdas. O ex-Premier
Mendès-Prance, antidegaul-
lista e esquerdista modera-
do, íoi eleito deputado de-
pois de nove anos no os-
tracismo.

RESULTADOS

O Ministério do Interior
divulgou os seguintes resul-
tados, após as apurações de
ontem, e que dão a compo-
sição da nova Assembléia
Nacional francesa: degaul-
listas e associados — 244
cadeiras; comunistas — 73;
extrema esquerda — 5; Fe-
deração das Esquerdas —
116; outros grupos esquer-
distas — 5; grupos de di-
reita —"15; democratas cen-
trlstas — 27.

—A—única—cadeii__-__iáo__in_i_

Frederic-Dupont, constitui
um golpe para De Gaulle;
acompanha-o no Gabinete
há 9 anos, como seu porta-
voz em política externa.
Pela lei francesa, poderá
continuar no Gabinete, mas
os observadores acreditam
que De Gaulle aíaste todos
bs não eleitos.

Mendès-France prometeu
continuar sua incessante
campanha contra De Gaul-
le. Deve sua reeleição ao
apoio comunista, que pro-
vocou a derrota do degaul-
lista Jean Vanler, Esquer-
dista moderado, conquistou
destaque em 1954, quando,
Primeiro-Ministro, pôs fim
à guerra na Indo-China,
através dos Acordos de Ge-
nebra.

Aos 60 anos, sua ambição
grande é defender a esquer-
da no Parlamento. Aspira
à candidatura às eleições
presidenciais de 1972.

DESORDENS
Tropas de assalto foram

enviadas para a Córsega, a
fim de Impedir desordens
durante a nova apuração
em Bastia, onde a votação
foi das mais tumultuadas.
Uma urna, lançada ao mar,
foi recuperada horas de-
pois, em outra encontra-
ram-se 220 votos a mais
que o total de eleitores, en-
quanto votos enviados pelo
Correio eram achados nas
ruas, rasgados. Mais de mil
manifestantes desf ilaram
pela cidade, aclamando o
esquerdista Jean Lucarelli.

cluída neste quadro é a que
se refere à Polinésia fran-
cesa, que só domingo reali-
zará suas eleições comple-
mentares.

Quatro ministros do Ga-
binete De Gaulle íoram
derrotados: Maurice Couve
de Murville (Exterior), Pier-
re Messmer (Defesa), Ale-
xandre Sanguinetti (Vete-
ranos de Guerra) e Jean
Charbonnel (Coopera-
ção Econômica). Os demais
22 membros do Gabinete
íoram eleitos nas duas vo-
tações, dos dias 5 e 12, in-
clusive o Premier George
Pompidou.

A derrota de Murville, que
se apresentou pelo sétimo
distrito de Paris e foi ven-
cido pelo conservador e di-
reitista católico Edouard

Ã tensão cresceu quando^
os lideres esquerdistas pedi-
ram a impugnação da vo-
tação e, mais, ao se anun-
ciarem os resultados da se-
gunda contagem, que rea-
firmavam a' vitória do can-
didato degaullista sóbre o
esquerdista. O lidei" da Fe-
deração das Esquerdas,
François Mitterand, também
viajou para Bastia, ontem,
afirmando que a eleição,
ali, constituiu uma fraude.

Apesar dos resultados não
favoráveis de todo, o Primei-
ro-Ministro Georges Pompi-
dou está certo de que não
há perigo de uma derrota
parlamentar, seja com as
próprias forças degaullistas,
seja com a ajuda dos gru-
pos independentes, com cujo
apoio a UNR pode contar.

A maioria dos observado-
res prevê nma reorganiza-
ção no Gabinete francês,
mas julgam que só ocorrerá
depois de 3 de abril, quan-
do se reunir a nova Assem-
bléia.

Hoje, o Premier Pompi-
dou conferenciará com o
Presidente acerca da refor-
ma. Tudo indica que serã
mantido em suas funções,
mas subsistem as dúvidas
sôbre a posição dos quatro
ministros derrotados.

Fontes oficiais informa-
ram que De Gaulle difícil-
mente tomaria medidas pre-
cipitadas, sobretudo no caso
de Murville, há nove anos
no Gabinete. Os degaullis-
tas estão confiantes no
apoio dos chamados não
partidários que, à hora de
votar, fariam elevar-se até
250 o total favorável ao Go-
vêrno. Quanto à aliança
comunista-esquerdista, jui-
gam incapaz de resistir às
pressões dos interesses dià-
riamente em jogo no Par-
lamento.

SITUAÇÃO

Constitucionalmente, a
Oposição precisaria somar
uma maioria absoluta de
pelo menos 244 votos para
aprovar uma moção de cen-
sura ao Governo. Significa
que teria de contar não só
com todos os votos dos co-
munistas, da Federação das
Esquerdas e dos indepen-
dentes, mas os conquistados
graças a uma improvável-deserção nas-^>rópi-las-filei---__
ras degaullistas.

O único precedente re-
gistrado na história da V
República ocorreu em outu-
bro de 1962, quando caiu o
primeiro Governo Pompidou,
devido à oposição ao pro-
grama do dissuasivo nuclear,
preconizado por De Gaulle.
A Oposição fêz ainda outras
tentativas, porém vãs.

Circulos políticos afirmam
que o Governo concentrará
sua atenção, agora, às .ques-
toes sociais internas. Ape-
sar de perderem 38 cadeiras
e enfrentarem uma esquer-
da inesperadamente ressur-
gida, os degaullistas não
vêem razões por que não
possam realizar um bom go-
vêrno nos próximos cinco
anos.

Política interna ocasionou o revés
Georges Sibera
Especial para o JR

Paris (UPI — JB) — O
revés sofrido pelos degaul-
listas nas eleições para a
Assembléia Nacional deverá
ter profundas repercussões
na política interna e exter-
na da França.

O decréscimo dos votos
conquistados pelos ca.idida-
tos degaullistas é considera-
do um sintoma do desejo do
povo francês de ver o Pre-
sidente Charles De Gaulle
prestar muito mais aten-
ção aos problemas domésti-
cos do que a quaisquer
outros.

Desde que voltou ao Poder
em 1958, o General Char-
les De Gaulle passou muito
mais tempo construindo a
granáeur da França do queenfrentando os prementes
problemas Internos como aalta constante dos preços, a
diminuição dos investimen-
tos, o elevado custo da mo-
radia e o enorme déficit dosistema de previdência so-
ciai administrado pelo Es-tado.

O desemprego crescente
nos últimos meses, queatualmente atinge a 150 mil
pessoas, ajudou a diminuir
a simpatia popular pelo re-
gime degaullista.

Em dois comoventes ape-los à nação francesa, antesdas eleições, o General
Charles De Gaulle pediu ao
povo que votasse em seuscandidatos. Mas êle admi-tiu que "ainda resta mui-tissimo a fazer".

Em seu segundo apelo aoseleitores, no dia 4 de mar-
ço, o dirigente francês, de
76 anos, prometeu que "um
nôvo capitulo" seria inicia-
do no livro da Quinta Re-
pública.

Esta promessa foi inter-
pretáda como um desejo do
General De Gaulle de exa-
minar as reivindicações de
maiores salários, impostos
mais baixos e ampliação das
medidas de bem-estar so-
ciai, que êle ignorou em
grande parte ou só as aten-
deu depois de prolongados
testes de íôrça com os sin-
dicatos.

Ao adotar uma atitude
alienada em relação aos
problemas do dia-a-dia, De
Gaulle ignorou também as
ondas de greves nas indús-
trias privadas que têm aba-
lado com freqüência a Fran-
Ça nos dois últimos anos.

O Governo francês cuida
mais dos problemas mone-
tários Internacionais do que

das necessidades da vida
diária.

Periodicamente, os fran-
ceses tèm tirado muito pou-
cas vantagens políticas do
fato de que, na gestão do
General De Gaulle, as reser-
vas em ouro e em moeda
estrangeira se elevaram de
virtualmente zero, em 1958
a 27 bilhões de francos (5,6
bilhões de dólares) em 1967,
sendo sua maior parte em
ouro.

Os antigaullistas capi-
talizaram muito bem suas
declarações de que a França
chegaria a um alto estágio
de prosperidade se aquelas
reservas fossem investidas
em habitações populares, de-
senvolvimento rural, refor-
ma urbana, auto-estradas e
telecomunicações.

A difícil situação que en-
frentam milhares de famílias
francesas excede as mais
impressionantes realizações
do General De Gaulle em
matéria de política externa,
que serviram de plataforma
de campanha eleitoral dos
candidatos da União para aNova República.

A força nuclear exigida
por De Gaulle e apregoada
como um escudo, defensivo
barato e eficiente despertou
em muitos franceses remi-
niscências quanto à linha
Maginot.

O aumento de vencimen-
tos concedido aos servido-
res civis, que estavam des-
contentes, não contribuiu,
nas proporções esperadas,
para dar uma sólida maio-
ria aos candidatos degaul-
listas.

A derrota do Ministro da
Defesa Pierre Messmer,
principal arquiteto da forca
nuclear francesa, e do Mi-
nistro do Exterior Maurice
Couve de Murville, fiel exe-
cutor das medidas de poli-
tica externa decididas pelo
General Charles de Gaulle,
foi considerada em repúdio
simbólico das duas mais bri-
lhantes facetas do degaullis-
mo. Contudo, a derrota do
Ministro dos Veteranos de
Guerra, Alexandre Sangui-
netti, não se constituiu em
surpresa. Muitos ex-comba-
tentes, insatisieitos quanto
às reduzidas pensões que
recebiam, já haviam boico-
tado, no ano passado, as
dispendiosas do cinqüenle-
nário de Verdun, apesar da
presença do General Char-
les De Gaulle.

As aberturas de De Gaul-
le para o Leste Europeu pre-
judicaram eleitoralmente a

União para a Nova Repú-
blica. O súbito ressurgimen-
to das simpatias francesas
por tudo o que era soviético
foi explicado por alguns es-
trategistas do degaullismo
como um meio adequado
para "descongelar" o sólido
bloco eleitoral dos comunis-
tas na França e ganhar par-
te de seu apoio nas urnas.-

Parece que aconteceu exa-
tamente o contrário nas
eleições de 5 e 12 de março.
Os afetuosos abraços de De
Gaulle com seus freqüentes
hóspedes do Leste Europeu
aparentemente convenceram
muitos cidadãos franceses
d.e que não havia nada de
errado em votar no Parti-
do Comunista, cujos pais
espirituais no Kremlin eram
chamados de "queridos ami-
gos" pelo Presidente francês.

Embora, do ponto-de-vis-
ta constitucional, De Gaulle
não seja obrigado a refor-
mular sua política, os obser-
vadores duvidam de que o
General' deixe de prestar
atenção aos sinais verme-
lhos que foram emitidos nas
urnas. Até o momento não
se sabe a quem De Gaulle
atribuirá a responsabilida-
de pelos maus resultados
eleitorais.

Uma das principais ca-
racterísticas de De Gaulle
foi sempre uma fantástica
capacidade de prever o ine-
vitável cagir correspondeu-
temente.

Os primeiros prognósticos.
diziam que De Gaulle ten-
taria consolidar- sua maio-
ria parlamentar e, á seguir,
dar um tombo político na
esquerda ressurgente lan-
cando um grande New Deal
social.

Os observadores acredita-
vam que De Gaulle só dis-
solveria a nova Câmara se
sua derrota fôsse fragorosa.
A história parlamentar da
França demonstra que a
dissolução sempre teve co-
mo resultado virtual uma
Câmara mais hostil do que
a anterior.

Após nove anos de Câ-
maras dóceis que lhe deram
rédeas livre, em seus esque-
mas de política externa, o
General Charles De Gaulle
deverá ter sua liberdade di-
minuída neste setor.

Há também um aspecto
político importante a ser
considerado após as eleições
de anteontem. Muitos cida-
dãos franceses indagam co-
mo os degaullistas continua-
rão após De Gaulle. Por en-
quanto, tudo é incerteza.

MIM-MAIORIÀ
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Resultado deu esperança aos ingleses

Londres (UPI — JB) — O resultado
surpreendente das eleições francesas em-
prestou um nôvo aspecto à controvérsia
apaixonada- sôbre a entrada da Grã-Bre-
tanha no Mercado Comum Europeu.

Os. que apoiam a. admissão da Ingla-
terra na Orgianlzaçãb dos seis' paises
europeus nutrem a esperança de que ó
golpe contra o prestígio dos degaullistas
desencoraje o Presidente da Franca a ve-
tar uma nova solicitação britânica paraingresso no Mercado Comum.

Na própria Grã-Bretanha os que se
opõem à possível participação do pais no
Mercado vêem no crescimento da votação
dos comunistas franceses mais um argu-
mento contra uma aproximação muito
grande do Reino Unido com o Continente
europeu.

Está se aproximando cada vez mais
o dia em que os ingleses deverão decidir
se renovam o pedido de ingresso no MCE.
A decisão será tomada, naturalmente, peloPrimeiro-Ministro Harold Wilson, dentro
de um ou dois meses.

Todas as indicações até agora são de
que 

"Wilson 
já está com a firme intenção

de "entrar na Europa" — se Charles de
Gaulle permitir e as condições forem acei-
táveis.

Quanto à Grã-Bretanha, as condições
íoram abrandadas consideravelmente des-
de seu primeiro pedido (rejeitado) de in-
gresso que De Gaulle vetou em 1963.

O Gabinete britânico está atualmente
empenhado na análise íinal do assunto,
levando em consideração os resultados da
viagem de Wilson às capitais do MCE, via-
gem que se completou na semana passada.

. Quanto à França, as chances de acei-
tação de uma nova solicitação britânica

K. C. Tlutler
Especial para o Ji>

para ingresso no Mercado são considera-
das muito boas.

O resultado das eleições francesas deve
ter, inclusive, melhorado as chances, por-
quanto De Gaulle pode achar mais pru-
dente aquiescer — embora não se possa
saber de qué maneira o orgulho ferido
do general poderá afetar as futuras de-
cisões de seu Governo em matéria de po-
litica exterior.

Na Grã-Bretanha, por outro lado, as
correntes contrárias ao MCE não se can-
sam de apontar os perigos adicionais que
o resultado eleitoral na França representa
para o Reino Unido, caso haja a aliança
com a comunidade européia. Sustentam
que os comunistas virtualmente dobraram
o número de cadeiras que detêm no Par-
lamento francês e isso é uma indicação do
que poderá acontecer à França quando o
general desaparecer.

O rápido desenvolvimento do neona-
zismo militante na Alemanha Ocidental é
outro argumento de oposição ao ingresso
da Grã-Bretanha no MCE. Alegam os
contrários à entrada que a condição pri-
meira será o consentimento da Grã-Bre-
tanha em assinar o Tratado na linha pon-
tilhada, isto é, sem ressalvas em qualquer
de suas cláusulas e que com isso a Grã-
Bretanha se exporia a envolver-se em im-
previsíveis dificuldades políticas e econô-
micas para as quais não haveria escapa-
tória, uma vez dado o passo vital.

A ala governamental britânica que
defende o ingresso no MCE contra-argu-
menta que, justamente por causa dos
acontecimentos políticos na França e na
Alemanha Ocidental, a presença da Grã-
Bretanha no MCE será mais importante
do que nunca, para estabilizar influências
nos anos críticos que se esperam.

PC satisfeito com votos que
obteve nas eleições em Berlim

Berlim (UPI-JB) — Os comunistas expres-
saram ontem satisfação com os 29 934 votos
que. receberam na eleição municipal de domin-
go em Berlim Ocidental. Na eleição, os berli-
rierises ignoraram os nazistas e fizeram os so-
cial-democratas voltar ao Poder.

Os 29 934 votos representam apenas 2% dos
1 481 338 depositados nas urnas, mas Gehard
Danelius, lider do PC de Berlim Oriental, dLsse
que o resultado da eleição foi um "sucesso"
porque a percentagem subiu de l,4<Tf) obtidos
luV quatro anos para 2%, agora. Danelius é
talvez a única pessoa que julga que os comu-
nistas obtiveram um êxito.

MICROSCÓPICOS

No máximo, os resultados da eleição íoram
considerados como um outro sinal de que os
comunistas e neonazistas têm aqui um eleito-
rado microscópico, insignificante. Os neonazis-
tas eram tão poucos que a extrema direita do
Partido Nacional Democrático nem ao menos
apresentou candidatos. Em vez disso, pediramaps berlinenses .ocidentais que boicotassem as
eleições ou tomassem nulos os seus votos. Mas
não fizeram nem uma coisa nem outra. A des-
peito da chuva e da cacetíssima campanha elei-
toral, .85,7% dos eleitores compareceram às
urnas.

Somente' 21 703, ou 1,5% do total, íoram in-
validados, p que representa apenas mais 4 643votos nulos do que há quatro anos, quandonão houve pedido neonazista aos seus eleitores
para que anulassem seus votos.

Isto íoi considerado um repúdio esmagador
do Partido Nacional Democrático.
VOTAÇÃO MAIOR

Os comunistas conquistaram mais 9 005votos do que há quatro anos, mas tendo obtido

29 934 dos 1 481 338 votos depositados nas
urnas, não podem ser considerados mais do
que um grupelho. O voto comunista foi obser-
vado com especial interesse porque o PC é
proibido na Alemanha Ocidental e Berlim
Ocidental é o único lugar em que eles podemconcorrer numa eleição livre.

Os socialistas tiveram a vitória que espe-
ravam, mas perderam alguns votos para o Par-
tido Democrata-Cristão. Alguns julgam que o
Partido perdeu votos porque d popularissimoWilly Brandt renunciou a seu cargo de Prefeito
para ser Ministro do Exterior no Governo de
coalisão, em Bonn. O jornal de grande circula-
ção Bild Zeitung' expressou essa opinião numa
manchete: "Albertz ainda não é Brandt".

Mas os socialistas obtiveram 56,9% da vo-
tação e a maioria absoluta das cadeiras no
Parlamento da Cidade, o que significará a elei-
ção de Albertz para um mandato de quatroanos.

DEMOCRATAS-CRISTÃOS

Os democratas-cristãos conquistaram alguns
votos a mais, porém não chegaram a ameaçar
os socialistas. Estes obtiveram 829 955 votos, ou
56,9%, em comparação com 61,9% em 1963. Os
democratas-cristãos tiveram 480 192 votos, ou
32,9%, contra 28,8% há quatro anos. Os derr,o-
cratas-livres atingiram 104 014 votos, ou 7,1%,
comparados com 7,9% cm 19G3. A ala direita
déste Partido, com o nome de Comunidade de
Ação dos Alemães Independentes, obteve 15 540
votos, ou 1,1%, concorrendo às eleições pela
primeira vez.

No nôvo Parlamento, os socialistas con-
quistaram 81 cadeiras, os democratas-cristãos
47 e os democratas-livres 9. No velho Parla-
mento, os socialistas tinham 89 cadeiras, osdemocratas-cristãos 41 e os democratas-livres
10.

Gaulle
União Soviética dá início
à apuração das eleições

[ em nove ãe suas republicas
f Moscou (UPI-JB)'— Iniciou-se ontem a apura-

ção dos votos em nove repúblicas soviéticas cujos ci-
dadãos depositaram no domingo suas cédulas com
os nomes dos candidatos ao Parlamento e a cargos
provinciais e municipais.

O ex-Primeiro-Minis tro Nikita Kruschev, que vive
retirado há mais de dois após, foi saudado no domin-
go por cerca de mil populares e mais de 50 corres-
pondentes estrangeiros e a Polícia interferiu para lhe
abrir passagem, à porta.da seção eleitoral.

No domingo próximo, dia
19- haverá votação nas seis
outras repúblicas da União
Soviética.

A chapa, como de costu-
me, foi uma só e da mesma
forma o índice de compare-
cimento foi supe-ior a 99
por cento, havendo uma fra-
ção inferior a um por cento
de votos inutilizados ou com
nomes riscados pelos elei-
tores.

MENSAGEM

Atendendo a pedido dos
jornalistas, Kruschev dirigiu
uma "mensagem ao mundo",
desejando "que haja paz". O
ex-Prlmeiro-Ministro, que
não era visto em público há
nove meses, compareceu a
Moscou com a mulher, Nina,
para votar, retirando-se em
seguida.

Eleições segundo Moscou
Departamento de Pesquisa

Para entender o episódio
eleitoral na União Soviética, é
preciso, antes de mais nada.
abandonar os conceitos oci-
dentais sóbre partido político,
campanha sucessória, propa-
ganda e oposição, ou critica.
Na verdade, os russos têm tudo
isso, mas com estruturas e
práticas muito diferentes das
nossas, o que aparentemente
explica a impressão geral de
que lá as eleições são apenas
um referendo obrigatório a de-
cisões impostas aos eleitores.

Em nenhuma das grandes
cidades, como nas menores, se-
ria possível assistir a um co-
míclo em que os oradores de-
tendessem plataformas diíe-
rentes, a partir do fato de queo partido é apenas um. Entre-
tanto, esta possível monotonia
é quebrada pela tônica dife-
rente de cada campanha: "Paz
e prosperidade com vigilância''
íoi o tema explorado no últi-
mo pleito; no de ontem, as di-
vergências com a China ocupa-
ram a maior parte dos pro-nunciamentos.

HORA DE VOTAR

A Constituição soviética —
Art. 134 — estabelece que a
composição dos Sovietes se ía-
rá por sufrágio universal,
igual, dü-eto e secreto. Todos
os cidadãos maiores de 18 anos,
Inclusive os militares, têm di-
reito a voto. Para ser eleito,
além de 23 anos de idade, o
candidato deve ser apresenta-
do ou por um sindicato, ou por
uma cooperativa, por uma or-
ganização da juventude ou sa-
ciedade cultural, se não fôr
pelo' próprio PC.

Quando essa norma parece
uma forma muito forte de li-
mitação do direito de escolha,
resta ao eleitor a possibilidade
de riscar os nomes que não lhe
interessam, propondo outros
candidatos. As estatísticas, con-
tudo, revelam que em 99% dos
casos a preferência tem sido
mesmo favorável aos cândida-
tos do PC. A disciplina rígida
do Partido e a autoridade cen-
tralizada se mantém com êsse
processo de renovação.

O resultado tias últimas elei-
eões para o Soviete Supremo
revelou a íôrça dos sindica-
tos na escolha dos nomes apre-
sentados pelo PC: 698 eleitos,
dos 1517 deputados, eram tra-
balhadores e camponeses, mais
de 300. engenheiros e técnicos,
e cerca de 200, agrônomos e
zootécnicos. Os bacharéis não
têm grandes chances.

Se o processo de eleição,
vencida a íase da indicação,
não oferece tantas dificulda-
des, há, pelo menos, uma
ameaça pendendo sôbre os
mandatos, porque todo depu-
tado pode ser cassado, se as-
sim decidir a maioria do elei-
torado nos casos especiais pre-
vistos para a prestação de cen-
tas que cada um deve íazer.
Mas não há noticia de que o
remédio seja usado com muita
freqüência.

Quanto à possibilidade de
ingressar na vida pública, tal
como acontece no Ocidente, por
intermédio clãs eleições parla-
mentares, não é uma hipótese
muito remota para quem con-
siga posições de liderança na
sua área profissional.

URSS lança
satélite
Cosmos-147

Moscou (.UPI-JB. — A União
Soviética lançou ontem ao es-
paço o seu 147.° satélite da sé-
rie Cosmos, tendo sido êste o
quinto colocado em órbita no
espaço de duas semanas. Ao
mesmo tempo em que a Agên-
cia soviética Tass anunciava
simplesmente que os satélites
são disparados com propósitos
de "investigação cient í f i c a",
observadores ocidentais acredi-
tam que os lançamentos da sé-
rie Cosmos têm por objeto co-
nhecer dados importantes sô-
bre a superfície terrestre e re-
conhecimentos de caráter mili-
ta.r além de investigações me-
teorológicas.
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NAS EXCURSÕES
ACOMPANHADAS A:

euROPa
SAÍDAS:

Semana Santa em Sevilha 20/3
Europa Clássica 31/3-26/5-21/7
Trans-Europa Tour 8/4-17/6
Férias na Europa e Oriente Médio

14/4-12/5-9/6-23/6-14/7-22/9
Europa Maravilhosa...21/4-5/5-2/6-30/6-4/8-1/9
Seleçào Européia i. 30/4-25/6-20/8
Toda Europa 20/5-29/7
Europa do Leste a Oeste 20/5-10/6

VOLTA AO MUNDO
(Saída em aviões da Pan-American)
20 de Março 15.de Maio

7 de Agosto3 dè Abril
17 de Abril

1 de Maio
4 de Setembro

18 de Setembro
Com plano de financiamento
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São. Paulo: Rua Marconi, 101 - Tel: 36-7588, 35-5064 e 63-0841
Av.' Paulista, 2073 - Conj. Nacional Loja 145-A - Tel: 80-2760
e 80-2563 -. 
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Castelo: demagogos e radicais querem
subir de nôvo sô para goso pessoal

¦1

O Presidente Castelo
Branco afirmou ontem na
Escola Superior de Guerra —
onde deu a aula Inaugural,
sob o tema Segurança Na-
cional e Desenvolvimento —
que "tal como aconteceu no
Brasil em passado recente e
novamente se tenta repetir.
os demagogos se unem aos
radicais, todos ambicionan-
do o Poder para gozo do po-
der pessoal, e não como ins-
trumento para servir às ins- ¦
tituições".

O Presidente falou duran-
te 65 minutos e o seu dis-
curso foi interpretado como
a definição da filosofia de
governo adotada a partir de
15 de abril de 1964, pois re-
laclonou a segurança nacio-
nal — tema central do dis-
curso — com o desenvolvi-
mento, a politica internacio-'na.:, o nacionalismo, a fe-

.deração, o poder do Estado
ea sociedade.
CONCEITO

Inicialmente, o Marechal
Castelo Branco afirmou que
o conceito de segurança na-
cional é dilatado e "bastan-
te diferenciado" do conceito
mais restrito de defesa na-
cional:

O segundo conceito dá
Ênfase aos aspectos milita-
res da segurança e, correia-
tamente, os problemas de
agressão externa. A noção
de segurança nacional com-

- preende a defesa global das
instituições, incorporando
aspectos psico-sociais, a pre-
servação do desenvolvimento
e da estabilidade política in-
terna. Toma em linha de
conta, também, a agressão
Interna, corporificada na in-
íiltração e subversão ideo-
lógica, até mesmo nos movi-
mentos de guerrilha, formas
hoje mais prováveis de con-
flito que a agressão externa.
INFLAÇÃO

Depois de prolongar-se sô-
bre o conceito de segurança
nacional, o Marechal Caste-
lo Branco disse que "além
do condicionamento geral
da- segurança à dimensão e
crescimento do produto bru-
to interno, existem constri-
ções mais específicas q u e,
por gravemente negligencia-
das em nossa história recen-
te, merecem alguma análi-
se: refiro-me às limitações
criadas pela inflação e pela
escassez; de divisas".

Se o volume de recur-
sos que se pretende devotar
à segurança nacional se
choca contra ambições in-' flexíveis de outros setores,
agrava-se imediatamente a
pressão inflacionária, e, dai,
podem decorrer três tipos
de atitude: o primeiro, tra-
dicional e perigoso processo

, de acomodação, é aceitar a
inflação.

Uma segunda atitude é
mascar os efeitos da pres-
são inflacionária, através do
racionamento e controle de
preços, visando a reconciliar
a demanda conjunta, civil e
militar, de bens e serviços, às
disponibilidades existentes.
Êsse processo é inevitável
em tempo de guerra e foi
praticado com relativo êxito
no- segundo conflito mun-
dial.

A terceira atitude, úni-
ca sensata a longo prazo, é
o planejamento para a es-
tabilização, aumentando os
impostos, se as despesas já
atingiram um minimo infle-
xível, com as necessárias
cautelas para não desesti-
mular a atividade económi-
ca privada; reduzir as des-
pesas, sempre que pratica-
vel; reorganizar a composi-
ção da despesa, deslocando-
a de consumo para investi-•mento, e de setores menos
produtivos para setores
mais produtivos. Essa a ati-
tude que nos propusemos
tomar, com apreciável grau
de êxito.
RESERVAS CAMBIAIS

Uma outra das gran-
; des construções ao planeja-
mento da segurança é o de
natureza cambial. Um país
sem reservas de divisas não
pode contar com abasteci-
mento íegular de produtosessenciais à segurança, tem
dificuldades de conseguir
empréstimos e só consegue
em condições onerosas;
suas importações carregam
um sobrepreço pelos riscos
de atraso e insolvência.

-£* Também aqui há solu-
ções e há paliativos. A so-
lução é uma politica cam-
bial correta, baseada em'
taxas cambiais realistas,
que estimulem as exporta,
ções e o ingresso de capi-
tais. Os paliativos são: o

; progressivo endividamento,
como se fêz durante o pe-

: oliodo chamado "desenvol-
¦yimentista", empurrando os
problemas para o futuro;

,;os controles cambiais, que
;não fazem senão entorpe-
cer o comércio exterior; e,
finalmente, a ênfase sóbre
o" regime de trocas do co-
mércio bilateral, que, con-
quanto -útil em escala limi-
tada, impede o pais de bus-
Cár o fornecedor mais ba-
rato c eficiente.

Analisando a segurança
nacional e suas relações com
a política internacional, o
Presidente Castelo Branco
disse que "temos que buscar
no exterior meies de econo-
mizar dispêndio de defesa
através de esquemas asso-
ciativos, e também financia-
mentos, capitais e tecnolo-
gla para o desenvolvimento
econômico".

Felizmente, o dispositi-
vo de segurança continen-
tal, assim como de todo o
mundo ocidental, é consen-
suai e não impositivo. Isso
me leva a considerar a difí-
cil questão da Força Intera-
mericana de Paz, ponto da
debate inflamado, muitas
vezes desprovido de realis-
mo, nas recentes conferên-
cias interamericanas. Ante
a i m p os s i bilidade de um
acordo unânime, absteve-se
o Brasil de levantar formal-
mente o problema, sem en-
tretanto alterar suas convic-
ções.

Depois de analisar a res-
ponsabilidade coletiva dos
paises americanos na ma-
nutenção da segurança con-
tinental, o Presidente disse:

Longe de fortalecer o
caso de não-intervenção, a
recusa latino-americana de
criar mecanismos de ação
coletiva, enfraquece-o, por-
que os problemas básicos do
balanço mundial do poder
não são solúveis por meros
exorcismos verbais.
O NACIONALISMO

As relações entre a segu-
rança e o nacionalismo ío-
ram analisados pelo Maré-
chal Castelo Branco que, a

j;erta_alturar-afirmou:—Na medida em que seja
usado como elemento de
mobilização do esforço na-
cional, de aceitação dos sa-
crificios que o desenvolvi-
mento exige, de atenuação
de conflito de classes, o ria-
cionalismo é altamente po-sitivo. Na medida em que
é manipulado por certos
grupos para evitar a con-
corrência e manter posições
de mercado, em que é usa-
do para dificultar a impor-
tação de tecnologia exter-
na, em que mantém aprl-
sionados no solo recursos
minerais enquanto não se
tem capital para explorar,
cm que é manipulado pela
esquerda alienada para im-
pedir o fortalecimento do
sistema econômico capita-
lista e as instituições de-
mocráticas do Ocidente —
o nacionalismo viciado pas-
sa a ser altamente negati-
vo, não só do ponto-de-vis-
ta do desenvolvimento eco-
nòmico como de segurança
nacional.

Como no caso da in-
dependência, que deve ser
um exercício tranqüilo e
não uma histeria verbal, o
verdadeiro nacionalista pra-tica constantemente o seu
nacionalismo como um de-
ver, sem o exibir como um
privilégio. Procura adotar
atitudes úteis ao desenvol-
vimento da nação, incenti-
vando a poupança, melho-
rando sua própria educação
e formação técnica, aplican-
do sua imaginação criadora
na descoberta de caminhos
para o desenvolvimento,
procurando ívealizar a jus-
tiça social, ao invés de sim-
plesmente rejeitar a contri-
buição externa, sem promo-
ver a poupança interna.
O FEDERALISMO

O Presidente analisou a
estrutura política federativa
do País sob o duplo ângulo
do desenvolvimento e da se-
gurança, e, sobre o segundo
aspecto, disse:

Há que nos acautelar-
mos contra forças centrífu-
gas, traduzidas em movimen-
tos separatistas que, feliz-
mente com repercussão
inexpressiva, têm surgido ao
longo de nossa história. Co-
mo medida acautelatória, há
dois tipos de ação a tomar:
promover a redução do de-
sequilíbrio econômico entre
Estados e regiões, e evitar a
rarefação econômica e de-
mográfica das áreas fronte!-
riças, mediante programas
de colonização, implantação
de transportes e promoção
do crescimento econômico.

Nos planos do desen-
volviménto econômico, por
sua vez, urge que nos orien-
temos no sentido da criação
de instrumentos de redistri-
buição da renda fiscal, em
favor de unidades federati-
vas de menor poder econo-
mico; de mecanismos de in-
centivo para investimento
privado nessas regiões, e de
captação de recursos inter-
nacionais para programas
especiais de desenvolvi-
mento.
O PODER CENTRAL

O Marechal Castelo Bran.
co disse que "há uma ten-
dência quase universal de
reforço do Poder central, que
passou a assumir, em vá-
rias Constituições modernas,
função muito mais domi-
nante na formulação do Or-
çamento, registrando-se cor-
relatamente a função legis-
lativa na determinação de

nível global e na discrimi-
nação de despesas, para evi-
tar a pulverização regiona-
lista de verbas, a desintegra-
ção de programas de ação e
o agravamento de pressões
inflacionárias, por excessiva
demanda regional de invés-
timentos".

Nos paises em cresci-
mento, as necessidades de
coordenação de desenvolvi-
mento e preservação da se-
gurança. e combate ã infla-
ção vêm impondo, cada vez
mais, a despeito de prefe-
rências doutrinárias, por vê-
:zes arraigadas, o fortaleci-
mento do Poder Central.

A parte final da conferên-
cia do Presidente abordou o
desenvolvimento e a segu-
rança nacional no contexto
de uma sociedade democrá-
tica:

Para que xima socieda-
de seja democrática, é pre-
ciso que haja livre expressão
do dissenso: para que ela
seja viável, é necessário que
as áreas de consenso supe-
rem as áreas de dissenso.
Vários perigos podem assai-
tar a democracia nesse pio-
cesso. O primeiro é a con-
fusão de liberdade com in-
disciplina, confusão que se
estabelece toda a vez que a
capacidade de reclamar di-
reitos é superior à capacida-
de de aceitar deveres.

Cria-se, nas palavras
de um moderno sociólogo,"um hiato entre a motiva-
ção e o entendimento". Êsse
contexto de frustração é
propicio ao surgimento de
dois protagonistas funestos
para o sadio desenvolvímen-
to democrático e a-seguran-
ça das instituições demo-
cráticas: um é o demagogo,
que promete resolver todos
os problemas de uma só vez,
apelando para fórmulas má-
gicas que trariam soluções"integrais" rápidas e defini-
tivas. Outro é o extremis-
ta, que renuncia ao penoso
esforço das soluções de me-

lhorias, que por sucessivos
incrementos remedeiam os
inales sociais.

Depois de afirmar que"novamente os demagogos
se unem aos radicais", o
Marechal Castelo Branco
disse:

Para captar a simpa-
tia, procurou-se criar a
idéia de que a democracia é
um regime de facilidades e
de que o desenvolvimento é
um caminho de delicias. De-
vo reconhecer que esta ma-
liciosa teoria ainda exerce
um grande fascínio sobre
muita gente. A corrupção e
a inflação, de mãos dadas,
serviram para criar essa vi-
são da realidade, de que é
expressão o desenvolvímen-
to alegre e inconseqüente.

O Presidente Castelo
Branco encerrou sua con-
ferência aos estagiários da
Escola Superior de Guerra,
definindo qual — no seu en-
tender — é a missão daque-
la instituição:

A Escola Superior de
Guerra tem uma grande
missão a cumprir, e cum-
prindo-a, facilitará a tare-
fa de Governo. Essa missão
é a de formular, pela con-
junta aplicação do talento
civil e militar, uma doutn-
na permanente e coerente
de segurança nacional; e a
de combater os vários
pseudo-irracionais e inefi-
cazes — o pseudonaciona-
lismo, o pseudodesenvol-
vimento, o pseudo-humanls-
mo, a solução pseudocria-
dora.
-=^JSessa—busca— constant

te da realidade brasileira,
som mitos nem deforma-
ções, os trabalhos agora ini-
ciados e entregues aos esta-
giários de 1967, serão, como
os anteriores, mais um ser-
viço ao Brasil, pelo desen-
volviménto com democracia,
soberania e paz entre os
brasileiros".

Leia Editorial "Corpo clc Doutrina'
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l.o Cad., Jornal do Brasil, terça-feira, .14-3-67

Coluna do Castello

Senado tende a
ficar com Pedro

Brasília (Sucursal) — É como se estives-
semos mesmo numa democracia. Mudam-se
os governantes, assegura-se a rotatividade do
Poder, a Capital se engalana, o povo fica com
a alma em festas, multidões se aglomeram em
torno ãa fonte luminosa, carros e peâestres
se atropelam em frente aos novos Palácios, re-
novam-se as esperanças, toãos se tornam âe
repente generosos e promissores.

Nestes ãias âe Brasília só uma crise âe-
senha um ríctus amargo na face áe dois ho-
mens, o Sr. Auro ãe Moura Anâraâe, Presi-
ãente do Senaão, e o Sr. Peâro Aleixo, Vice-
Presiãente ãa República, envolvidos em inex-
plicável disputa. Uma meia-âúsia âe politi-
cos, entre eles os dois Presiâentes, se preo-
cupam com a crise e procuram resolvê-la.

A crise é sempre o nosso tema, o tema âa
crônica política. Deixemos a festa e vamos à
crise.

Ontem, no Senaão, o Liáer Daniel Krie-
ger realizava sucessivas conferências com os
juristas áa Casa. Não há âúviãa áe que o
comando político reconhece como válido o di-
reito do Sr. Peãro Aleixo, senão pelas razões
âe natureza juríãica, pelo menos em face âo
compromisso ãe que resultou a áistribuição ãe
atribuições na Carta Magna. O Sr. Auro ãe
Moura Anâraâe teve a Presiàência do Senado
por reivindicação feita pelo Senaãor Daniel
Krieger, com a qual aquiesceu o Vice-Presi-
dente, da República. Êsse é o âaão moral que
fortalece a posição áo Sr. Peãro Aleixo e dá
consistência política à sua atitude.

Continuava na pauta um encontro do Sr..
Auro áe Moura Anâraâe com o Presiãente
Costa e Silva que, em termos áe apelo, ten-
taria âar uma solução ao caso. Há quem pre-
veja, contudo, que^ faltando eficácia ao apè-
lo, haverá um aperto de cravelhas, com o ine-
vitável prevaiecimento da vontade política âo
Governo. O Sr. Peãro Aleixo recusou tôãas as
fórmulas sugeridas pelo Sr. ATUTUL-ãe-JãGura—
Andrade, através âo Senaãor Daniel Krieger,
e a única manifestação legislativa que aâmi-
te a respeito áo assunto é uma reforma regi-
mental, com a qual, por sua vez, não concor-
âa o Presiãente áo Senaão.

No Senaão, que aparentemente estava
mobilizaão em torno ão. seu Presiãente, re-
gistrava-se ontem, como prenuncio, uma ní-
tiãa guinada em favor ãa legitimiãaãe ãa ati-
tuãe ão Vice-Presiãente ãa República. O Sr.
Auro ãe Moura Anâraâe ãispõe, toãavia, ãos
instrumentos práticos para fazer prevalecer a
sua vontade, se quiser impo-la contra tuáo e
contra toãos. Êsse o problema, que vai acon-
selhanão cautela aos que se empenham em
impedir que a crise degenere num episódio ãe
âesprestígio ão Poãer Legislativo e ão Govêr-
110. Essa a razão pela qual se procura solu-
ção política, antes ãe chegar a hora simples-
mente da decisão.

Israel reforma secretariado

Em Brasília, o Governaãor Israel Pinhei-
ro, que foi recebião no aeroporto pelo Chefe
da Casa Civil do Presiãente Costa e Silva, Sr.
Rondon Pacheco, iniciou as conversas parareforma âo seu Secretariado em Minas. Du-
rante três horas, ontem, êle conversou a res-
peito com o Sr. Guilherme Machaâo, Presi-
ãente ãa ARENA'mineira.

A reforma visa objetivar as ãemarches fa-voráveis à integração áa politica ão Estaão, âe
maneira a fazer com que o Governo se apoie
num Partião unificaão, a ARENA, e não mais
em áois fantasmas: o PSD e a UDN.

Uma granja para Costa e Silva

A resiãência oficial ão Presiãente Costa e
Silva será-mesmo o Palácio ãa Alvoraãa, mas
êle deseja ter uma granja à disposição paraos fins de semana e hesita ainda entre o Ipê
. o Riacho Fundo. Se escolher o primeiro,frustra-se a esperança ãe residir o Sr. Ron-
ion Pacheco na morada tradicional ãos che-
fes do Gabinete Civil. Se escolher o Riacho
Funão, fica âesalojaáo o Prefeito e se o Sr.Plínio Cantanheãe aceitar o convite que lhe
foi feito para permanecer no cargo teria ãe
submeter-se ao áespejo.

Há tempo para solução

O Deputaâo Oliveira Brito crê no ãireitoâo Vice-Presiãente ãa República e acha que asolução poâe ser âaâa perfeitamente poremenáa ao Regimento Comum, bastanâo quese acrescente o esclarecimento áe que as ãuasCasas se reúnem sob a âireção âa Mesa áoSenaão, como áiz a Constituição, e sob a pre-siáênçia ão Vice-Presiâente âa República.
Não é outro o pensamento âo Líãer Filin-to Muller, que teve ontem uma conversa a sóscom o Sr. Auro ãe Moura Anâraâe, áepois âeouvir as preocupações áo Liáer Daniel Kriegercom o problema. Em relação aos alegaâosconflitos de competência, nasciáos áe dispo-sitivos constitucionais que atribuem expressa-mente ao Presidente ão Senaão promulgar asleis, convocar o Congresso, receber comunica-

çao âe estaão âe sítio e outras semelhantes,
julga o Senaãor que isso está perfeito e âeveser mantido, pois, senão membro ão Executi-vo, não faria sentido, com efeito, que o Vice-Presidente âa República, por exemplo, pro-mulgasse leis que o Presiãente se recusara asancionar.

O Sr. Auro âe Moura Anâraâe resiste aconcordar com a solução por via regimental,mas talvez acabe ceãenâo, até porque ainâàhá muito tempo para convencê-lo, pois só ãia7 áe abril haverá reunião ão Congresso paraapreciar veto. Antes áisso, a única ãúviâa se-ria a áo próprio ãia da posse, mas o Sr. Filin-to Muller recorda que, em 1961, presiãinão oCongresso, áeu posse ao Sr. João Goulart naVice-Presiãência áa República sem nem mes-mo lhe ocorrer a iâéia ãe passar-lhe a presi-aencia ãa sessão, que éle próprio encerrou AoSr. Filinto Muller, o Sr. Auro ãe Moura An-âraâe, que estava tranqüilo, se disse dispostoa nao dificultar nenhuma solução que êle pes-soalmente não pode dar. Mas acrescentouenigmàticamente:
— Aceito qualquer solução áentro âa qualeu atuarei.

Carlos Castello Branco

___ ' Io agradaste
continue co

ece a Negrão e pede que
com o Governo

No breve discurso que pronunciou on-
tem no Palácio Guanabara, onde se cies-
pediu do Sr. Negrão de Lima e agrade-
ceu a colaboração do Governo estadual
à sua administração, o Presidente Ca.-
telo Branco pediu ao Governador "que
continue colaborando com o próximo Go-
vêrno, que trar,. para a Guanabara e
para todo o Brasil melhores dias e a
consolidação da Revolução".

O Marechal Castelo Branco chegou
ao Palácio com 25 minutos de atraso, en-
contrando a esperá-lo, em pé e sob forte
sol, o Governador Negrão de Lima e os
Chefes das Casas Civil e Militar. Após
passar em revista o Batalhão da Compa-
nhia Independente do Palácio, que o re-
cebeu com o Hino Nacional, o Presiden-
te íoi levado ao salão nobre.

TURISTAS E PALMAS

Enquanto o Presidente era esperado,
um ônibus especial de turistas america-
nos passou pela porta do Palácio Gua-
nabara e, encontrando o Batalhão da
Companhia Independente formado com
seu uniforme de gala, tendo ao lado a
banda da Policia Militar, parou na es-
quina das Ruas Pinheiro Machado e
Paissandu. Vários turistas desceram com
suas câmaras na mão e começaram a

. filmar a solenidade, de vários ângulos.
Os agentes de segurança do Palácio

começaram a se preocupar com a ex-
cessiva movimentação dos turistas ame-
ricanos. que nâo respeitavam qualquer
norma para filmar, passando várias vê-
zes em frente aos soldados. Duas senho-
ras também furaram o bloqueio de segu-
rança e se colocaram ao lado do circulo
destinado às autoridades.

Quando o Presidente Castelo Branco
chegou, acompanhado do seu Chefe da
Casa Militar. General Ernesto Geisel, as
duas turistas foram as únicas a bater
palma.., enquanto os dematóse_j_fasta___

_____ um poii-fy-ajj_iiliu<.fõriié~^wí_rêsa
com a chegada do Presidente e a aus-
teridade da solenidade.

No salão nobre do Palácio, o Marechal
Castelo Branco foi apresentado pelo Go-
vernador a cada um dos seus secreta-
rios, Alinhados em forma de círculo, e
aos Presidentes da Assembléia, Depu-
tado Amaral Peixoto, e do Tribunal de

, Justiça, Desembargador José Maria Tel-
xeira; aos Procuradores-Gerais do Esta-
do, Sr. Lino de Sá Pereira, e da Justiça,
Sr. Arnold Wald. além do Comandante
da PM, Coronel Darci Lázaro.
O RECONHECIMENTO

Em seguida, o Sr. Negrão de Lima
levou o Presidente para a extremidade
oposta do salão, onde conversaram sò-
zinhos durante dois minutos, quando o
Governador chamou os seus secretários,
chegando primeiro o Sr. Márcio Alves,
que estava ao lado. Ao Chefe da Casa
Civil, disse o Governador:

— Pode vir, Bahia.
Por determinação do General Emes-

to Geisel, os agentes de segurança reía-

saram um pouco o cerco em volta do
Presidente, que manifestou desejo de fa-
lar, dando oportunidade a que os repor-
teres, fotógrafos e cinegrafistas chegas-
sem mais perto.

Em seu improviso, disse o Marechal
Castelo Branco:

— Venho hoje ao Palácio do Governo
do Estado da Guanabara a íim de expres-
sar o meu reconhecimento. A instalação
definitiva da Capital da República em
Brasilia demanda ainda tempo e, talvez,
seja obra de uma geração. Fui, portanto,
obrigado a administrar o País em Bra-
sília e aqui, na antiga Capital, estr, for-
mosa Cidade do Rio de Janeiro.

Enquanto aqui estive, o Governo
da República se sentiu sempre cercado do
apreço e dos serviços prestantes do Go-
vêrno da Guanabara, aos quais agradeço
agora, na pessoa de seu Governador,
agradecimento que leva também o meu
sentimento particular, pois o faço a um
amigo, a quem tenho a maior estima há
longo tempo.

COLABORAÇÃO

Além dêste reconhecimento, apre-
sento os meus melhores votos para que
o Estado cumpra bem a missão que lhe
foi cometida, Integrado na Federação, co-
laborando com o Governo que se instala
daqui a 48 horas e que trará para a Gua-
nabara e para todo o Brasil melhores dias
e a consolidação da Revolução.

Após afirmar que ouvira com grande
emoção as palavras do Presidente Cas-
teio Branco, disse o Governador Negrão
de Lima que era "para nós e o povo da
Guanabara, grande honra receber a sua
visita, passes últimos momentos de seu
grande Governo".

Neste momento —- frisou o Gover-
nador — só me resta_djz______lh__

J__I__-_^Mii-e-r_s__r_évc^^ unidadefederativa que somos, estivemos ao seu
lado, colaborando na medida de nossas
possibilidades, para que fosse sempre fe-
liz c pródiga em resultados a sua ação
administrativa durante o tempo em quese hospedou nesta Cidade.

TRANQÜILIDADE

O Governador Negrão de Lima com-
pletou seu discurso, feito também de im-
proviso, afirmando que o Presidente Cas-
telo Branco se retira agora. para. o lar,
podendo ter a mais tranqüila das cons-
ciências, de que prestou um imenso ser-
viço ao Brasil, c a História e os seus con-
tcmpcrànoos lhe farão justiça.

Após os dois discursos, o Presidente
permaneceu rodeado pelo Governador e
seus Secretários, quanto tomou água e
cm seguida um cafezinho. Quando õ gar-
çom lhe ofereceu uma taça de champanha;
o Marechal relutou um pouco e acabou
aceitando.

Consultando o relógio, o Presidente
Castelo Branco convocou o General Er-
nesto Geisel e despediu-se novamente de

todos os Secretários, desejando-lhes "um
bom trabalho", e se dirigiu, acompanha-
do do Governador e dos Chefes das Casas
Militar e Civil, para a saída do Palácio,
onde ouviu novamente o Hino Nacional
c as palmas das mesmas duas mulheres
americanas, que permaneceram em bai-
xo, esperando pela saida.

MOSTRA DO IBRA

Castelo e Negrão,
dois velhos amigos

Departamento dc Pesquisa

Quando em 1921 o Tenente Humberto de Alencar Cas-
telo Branco conheceu o bacharel Francisco Negrão de Lima,
em Belo Horizonte, ninguém poderia imaginar que ali co-
meçavu uma amizade de muitas conseqüências políticas para
o Pais. Na verdade, eles têm muitas razões para perna-fazer retroceder a marcha iniciada, para neccrèfn juntos até o fim: se foi pelas mãos de Negrão quea reforma agrária definitiva". Castelo conheceu e se casou com Argentina Viana (Negrão

os SffiOTffiS^ f r"£_ f 
ht 

rd''Ính_ 
d0_caSClmer-°'' & *«»**» veios favores de

ganismos Regionais. Sr. Roberto Cam- Lastel° f/"e Negrão chegou ao Governo da Guanabara.
Mesmo quando Negrão de Lima era acusado de man-

ter relações com o Partido Comunista, durante as eleições
dc 1965, Castelo não hesitou em defendê-lo. No dia 17 áe

_a_Xa_ior clo_JaPri°. Sr- Keiichi Tateuke, novembro, interrompeu um almoço do Ministro Juraci Ma-
galhães com o.s delegações à Conferência áa OEA, para di-
zer ao telefone o seguinte: "A intriga íeita pela LIDER en-
volvendo o seu nome (ãe Juraci) e o áo Governador Negrão
de Lima já está desfeita e o autor terá os seus direitos po-
liticos cassados em 24 horas."

Castelo referia-se a uma suposta gravação da conversa
telefônica mantida por Negrão e elementos ligaãos ao PC.

Ao inaugurar ontem a exposição do
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária,
sóbre as realizações do atual Governo no
campo, o Marechal Castelo Branco dls.so
que "estamos com a reforma agrária es-
truturada e será impossível imobilizar ou

pos e Joao Gonçalves de Sousa, o Chefe
cio Gabinete Militar, General Ernesto Gei-
sei, o Secretário de Imprensa da Presi-
dência, jornalista José Vamberto. o Em

e o representante do Comando do I Exér.
cito, Major Guilherme Rocha.

NO DCT

Ao meio-dia, o Marechal Castelo Bran-
co compareceu à sua última solenidade
no Rio — na qualidade de Presidente da
República —, na sede do Departamento
de Correios e Telégrafos, onde inaugurou
o moderno Centro de Retransmissão de Julgava que as notícias da conversa divulgadas pela im_i";ns ffwSSíiKá vren.a 1orr amin)!'dus c montadcis ãmtr'°ae um es^e
Rondon.

Com o nôvo Ceiuro_j____H_uiH_i_i3____t©r-
_____T_tem3gei_r-í__(:gTinTc^ de-

meravam dua.s horas para serem re-
transmitidas, levarão agora dois minutos
no máximo, segundo explicou ao Presi-
dente Castelo Branco o Diretor do DCT,
Sr. Carlos Afonso Figueiras.

CURIOSIDADE

Após acionar o botão que pôs em íun-
cionamento o nôvo sistema de retransmis-
são, o Presidente leu atentamente a pri-
meira mensagem surgida no aparelho,
cujo texto versava sóbre o acontecimento.

Quando surgiu a segunda mensagem,
vinda de Bagc. no Rio Grande do Sul,
na qual perguntava-se ao destinatário:'•responda urgente, vem ou não vem ao
colégio", o Marechal C_.stelo Branco dc.s-
vlou o olhar e passou a percorrer as ins-
talações do Centro, no terceiro andar.

Terminada a visita, o Presidente resol-
veu utilizar o lenío elevador do prédio,
que o levou ao térreo, já que .subira pelas
escadas. Diante da curiosidade dos pou-
cos populares que sc aglomeravam à por-
ta do DCT, o Marechal Castelo Branco
entrou no auto; lóvel,' rumando direta-
meiífce para o Ga ieão, onde embarcou pa-
ra Brasilia.

ma visando a impedir a posse dc Negrão:

Presidente diz que apreciou o Congresso
Brasilia (Sucursal) — O Pj_ssident_\

Castelo Bronco declarou ontem, na visi-
ta que fêz à Câmara e ao Senado, que •
considera o Legislativo, "ao contrário do
que muita gente pensa", um dos gran-
des ¦ instru mentos da Revolução brasilei-
ra, porque ".sem o concurso do Congres-
so, o movimento revolucionário não se-
ria institucionalizado".

O Marechal Castelo Branco chegou
às 16h20m, visitando o Presidente da Cà-
mara, Deputado Batista Ramos, e em se-
guida o do Senado, Sr. Auro de Moura An-
drade. Depois de saudar um e outro e
ouvir palavras de elogios á sua gestão,
o Presidente retirou-se às 17 horas.

GOVERNO POR HORAS

Ao chegar ao gabinete do Presiden-
te Batista Ramos, o Marechal Castelo
Branco cumprimentou um por um os
parlamentares presentes, à frente os
membros da Mesa, e depois afirmou queseria uma omissão grave se não levasse
à Câmara também o reconhecimento do
Governo, "que está por horas".

Tivemos da Câmara uma gran-
de colaboração, uma cooperação ativa e
permanente na nossa administração. A
Revolução teve, nesta Casa, um grandefator de sua implantação e institucio-
malização.

No Senado, o .-residente Moura An-
drade agradeceu a visita, declarando queo Marechal Castelo Branco lutou muito
para dar do Brasil um instrumento que
permite a estabilização política, social e
econômica.

Presidente, muitas vezes não fomos
compreendidos. Oferecemos a V. Ex.a tu-
do que pudemos dar, denta-o do mais
alto espírito patriótico. Desejo dizer a
V. Ex.11 que seu Governo será muito dis-
cutldo, mas será reconhecido pelas suas
grandes intenções. Sabemos quanto de
esforço, de luta e de sacrificio foi pre-ciso, para se chegar ao dia de hoje. De-
sejo a V. Ex.a e à sua família toda afelicidade pessoal e peço que não se es-
queça que o Senado foi sempre uma Casa
leal.

O Marechal Castelo Branco agrade-
ceu as "belas palavras do Presidente
Moura Andrade", fazendo, porém, uma
ressalva:

Senador, quero ser condenado pe-lo que fiz e não quero ser absolvido pe-

los minhas, intenções. De boas intenções
o inferno está cheio.

PAPEL DO CONGRESSO

No Senado, o Marechal Castelo Bran-
co disse ao Sr. Moura Andrade que rea-
lizava uma visita de despedida c de agra-
decimento pela colaboração do Senado.

A Revolução muito deve ao Con-
gresso, principalmente do Senado. Di-
zem que o Legislativo foi marginalizado
e não exerceu sua missão nestes últimos
três anos. Há nessa afirmação uma gran-
de injustiça. O Congresso constituiu um
grande instrumento da Revolução. A Re-
volução não se faz somente por meio da
ação do Executivo, mas também pela sua
institucionalização e o Congresso institu-
cionalizou a Revolução.

Referindo-se ã Constituição votada e
promulgada -pelo Congresso, afirmou o
Presidente da República:

O Congresso deu ao Pais uma
Constituição moderna, que se constitui
num grande passo para se conseguir o
aperfeiçoamento democrático. E isso não
seria possível se o Congresso não cola-
borasse. Em nome do Governo, que está
por dias, apresento minha gratidão ao
Senado.

AGRADECIMENTOS

O Presidente da Câmara, ao agrade-
cer a visita do Marechal Castelo Branco,
elogiou o "grande lance político do Presi-
dente da República, ao extinguir os Par-
tidos, propiciando o surgimento da
ARENA, que congrega a maioria maciça
de apoio ao Governo".

Com certa ironia, o Senador Mem de
Sá disse que o Sr. Moura Andrade, quan-do falou em intenções, quis dizer reali-
zações, acrescentando que "os grandes
psihomens precisam de intérpretes".

Sempre em tom irônico, o Sr. Mem de
Sá lembrou ao Presidente que o Senado
continua sustentado "por duas colunas
germânicas": os Srs. Filinto Muller e Da-
niel Krieger, a quem chamou de Von
Miller e Von Krieger, mas que de alemão
só sabem dizer "bom-tarde".

O Marechal Castelo Branco, sempre
bem humorado, elogiou a atuação do Sr.
Daniel Krieger, frisando que deveria afi-
xar à porta do seu gabinete nó Senado
uma pequena placa, com os dizeres: "LI-
der com coragem de defender o Govêr-

no". Os Srs. Mem de Sá e Nei Braga dis-
seram que isso não era coragem, mas
honra.

. MDB CRITICA

No plenário da Câmara, o Deputado
Dias Meneses (MDB-Sâo Paulo) afirmou
que considerava a visita do Marechal
Castelo Branco como meramente proto-
colar, lembrando os fatos ocorridos a 20
de outubro do ano passado, que culmina-
ram com o fechamento temporário do
Congresso.

Frisou o parlamentar paulista: "Nin-
guém desconhece o quanto o Marechal
Castelo Branco denegriu o Congresso".
MAIS PROTESTOS

Protestando contra "a iniqüidade íi-
nal do Marechal Castelo Branco, que
numa dessas últimis solenidades decla-
rou que se desejasse governar com deso-
ne.tos iria buscá-.os na Oposição", o
Deputado Feliciaro Figueiredo (MDB
-Mato Grosso)', afirmou no plenário da
Câmara que se o ^residente da Repú-
blica olhas;, em torno a. si próprio; "ve-
riíicaa.a que ali estão os malversadores
dos d i nheiros públicos".

Depois de focalizar o caso do Go-
vernador Pedro Pedrossian, "que é um
dos alicerces da ARENA em Maio Gros-
so". disse o Deputado: "Devemos ter pie-dade do homem que. na agonia do seu
Governo, ao invés de voltar a consciên-
cia para Deus e pedir perdão para seus
erros, resolve tripudiar sóbre aqueles quenenhum mal lhe fizeram senão tentar de-
fender a democracia do Brasil".
NO SUPREMO

Bastaram 15 minutos ao Marechal
Castelo Branco para chegar e sair do
Supremo Tribunal Federal, onde cumpri-
montou os juí.-ies — mais cordialmente o
Ministro Aclauto Lúcio Cardoso —, suce-
dendo-_e depois os outros encontros du-
rante os quais o Marechal despediu-se
do Congresso.

Após uma saudação do Ministro Gon-
çalves de Oliveira, o Presidente tomou
um cafezinho e Conversou com todos,
mostrando muita alegria e rindo fácil-
mente, quando então disse: "Ainda hoje
visitarei o Presidente da Câmara e o do
Senado, por fim o Senhor Arcebispo, ao
qual pedirei sua bênção ao meu Govêr-
no".

POSSE GARANTIDA

Poucos dias antes áa posse de Negrão, Castelo Branco
modificou diversos comandos, desarticulando o movimento
de militares revoltados com a orientação do Governo. No
dia 30 áe novemòro_ Castelo determinou que fosse dada
inteira proteção ao nôvo Governador, através de um esque-
ma de segurança que iria garantir a posse. De fato, a pro-
teção foi garantida por homens do Departamento Federal
de Segurança Pública. E esta foi a razão pela qual, três
dias antes de assumir o Poder, Negrão dizia que tinha"absoluta confiança na ação do Govêmo federal".

No dia 2 de dezembro, os jornais noticiavam que o Pre-
sidente Castelo Branco encabeçava a lista ãas 200 pessoas
a quem o Deputado José Madiado enviaria os convites para
a sessão solene da posse. No mesmo dia, ao terminar unia.
longa reunião com Casiclo. no Palácio do Planalto, o Mi-
nistro Cordeiro de Farias afirmou que o pedido de prisão
preventiva de Negrão, feito horas antes pelo encarregado
do IPM sobre o PC, "não preocupou o Govêmo e estava
inclusive previsto no seu calendário".

Como prova de que havia um perfeito entendimento
entre os dois, basta dizer que o Ministro afirmou que, na-
quele mesmo instante — 19 horas —, "o processo contra o
Sr. Negrão áe Lima jã fora avocado pelo Superior Tribunal
Militar". Alegava que éle já era Governador diplomado,
merecendo assim julgamento em instância superior. Na
verdade, o Ministro Cordeiro de Farias dava a entender que
Castelo não mais se preocuparia com as ameaças a Negrão.

No dia 4 de dezembro, véspera da posse, Castelo áe-
terminou que as guarnições do I Exército entrassem de
prontidão, permanecendo de sobreaviso para qualquer even.
tualicladc, "pois o Governo mantém o firme propósito de
punir de maneira rigorosa qualquer manifestação violenta
que venha a ocorrer, seja no meio militar ou civil".

A posse foi normal, mas foi apenas no dia 14 de dezem-.
bro que Negrão teve a oportunidade de agradecer a Castelo,
no Palácio das Laranjeiras. Uma visita ãe cortesia, segun-'
do o Governador. ',

Nôvo Ato tratará de eleições municipais
É iminente, segundo elementos do

Governo Castelo Branco, a assinatura
de um Ato Complementar ajustando
as eleições municipais à Constituição
que entra em vigor amanhã, com a
posse do Presidente Costa e Silva.

A nova Constituição estabelece
que as eleições para Prefeito munici-
pai se realizarão dois anos antes das
eleições para o Governo estadual, e co-
mo a escolha dos governadores está

marcada para 1970, os pleitos muni-
cipais terão de ser no ano que vem.
MANDATO CURTO

Entretanto, diversos municípios
de muitos Estados já estão em eleições
para a escolha do prefeito, o qua)
eleito agora, somente terá um ano
e pouco de mandato, já que a Carta
política fixa clara e irrecorrivelmente
a coincidência dos mandatos munici-

NOMES DO DIA

Ê a seguinte a relação de pes-
soas que tiveram seus direitos
políticos suspensos ontem _
tarde, sem prejuízos das san-
ções penais a que venham es-
tar sujeitos:

Agostinho Ribeiro de' Abreu,
Aires Alberto Andrade Duarte
Silva, Altair Sá da Cunha So-
dré, Carlos Bonaparte de Araú-
jo Cavaco, Egerton Silva, Ezlr
Borges Rosa, Fernando de Pau-
la Lobo, Fernando Magalhães,-
Francisco Afonso Soares Pin-
tado Filho, Fernando de Aguiar
Gabai, German Nogueira Sal-
vado, Jairo Ferreira da Silva,
João Simões Rasa Filho, Jorge
Ruços, Edair Nunes Neto. ita-

pais em face dos mandatos estaduais, lo, Glord.no. João Marcondes de
e estes em face dos equivalentes fe-^t Sousa. Wilson L. Oliveira, Euis
derais. • Alberto de Faria Espíndola,

O Ato Complementar a ser assi- <* Luis c<lrlcsJanoti. Mário Bar-
nacio pelo Marechal Castelo Branco,
segundo as mesmas fontes parlamen-
tares governistas, deverá estabelecer
o modo de solução do problema. Po-
dera ser, inclusive, o da previsão de
mandato-tampão para os casos pohê-
micos.

Mais 28 perdem os direitos,
entre eles juizes federais
do Maranhão e Mato Grosso

Brasília (Sucursal) — Quarenta e oito horas antes de
deixar a Presidência da República, o Marechal Castelo
Branco voltou a usar dos podêres do Ato Institucional para
suspender por dez anos os direitos politicos de mais 28 pes-
soas, entre elas os juizes Ítalo Giordano, de Dourados, Mato
Grosso, e Nymrod Rodrigues Vale, de Codó, Maranhão.

Além dos dois juizes, o Presidente Castelo Branco de-
mitiu por decreto o Sr. Hedyl Rodrigues Vale, do cargo de
técnico de administração do BNDE, Wilson Rodrigues de
Sousa, do cargo de contador do Ministério da Marinha, e
Edair Nunes Neto, 2.°-Tenente da Reserva do Exército. •

terá o Regulamento do Pessoal-
do Itamarati, de forma que os,
ministros de segunda classe,
quando comissionados como
cmbnixadores e investidos de-
pois nas funções de chefia da
Secretaria daquele órgão, con-
servarão o título de embai-
xador.

Também por decreto, foi
aprovado o nôvo Regulamento
do Instituto Rio Branco, defi-
mindo como finalidades do ór-
gão o recrutamento, a seleção
e a formação de pessoal para
a carreira de diplomata e ou-
tros carreiras do serviço exte-
rior brasileiro, bem como o
aperfeiçoamento c a c.specinli-
zação de funcionários do Mi-
nistério do Exterior.

reiros. Nilton Antônio da Sil-
va, Osmani Paiva, Odenato
Gonçalves da Cunha, Rodi Mo-
reira da Cunha, Rodolfo de
Morais David, Sebastião dos
Santos, Sídnei Panaino, Sérgio
da Costa, Válter Montes Paixão
e Valdir Petrons.

Sarnei pede e SUDENE aplaude Castelo
Recife (Sucursal) — O Conselho De-

liberai, vo da SUDENE, por proposta do'
Governador do Maranhão, Sr. Jcsé Sar-
nei, aprovou ontem moção ds aplausos ao
Presidente Castelo Branco, depois de ie-
cenhecer que "apesar de toda? as invés-
tidas, os interesses da região foram cie-
tendidos e suas cenquistas reservadas ao
longo de todo o seu Governo".

O Governador José Sarnei — o qualtambém ressaltou o papel do Superinten-
dente Rubens Costa, que, com o Gover-
nador Lomanto Júnior, despediu-se dos
conselheiros — disse que o Marechal Casr
telo Branco "comportou-se como íim ver-

dadeiro nordestino e sempre prestigiei! a
região e seus governadroes".
CONTRIBUIÇÃO

Depois de acentuar que o Marechal
Castelo Branco terminava seu Governo
com a nação pacificada, com a autori-
dade do.s governadores fortalecida e com
o Nordeste caminhando para a sua inte-
gração, o Governador Sarnei explicou que,embora tenha divergido em alguns mo-
mentos do Presidente em questões polo-mlcas. não podia deixar de reconhecer a
contribuição corajosa e decidida no sen-
tido de ordenar t vida do País.

Em seguida, apresentou a moção de
aplauso, que recebeu apoio imediato do
Governador Nilo Coelho e foi aprovada
por unanimidade pelos Conselheiros. O
Conselho aprovou ontem 29 projetos
industriais de implantação e referma,
comprometendo recursos da ordem de
NCrS 130 000 000,00 (130 bilhões de cru-
zeiros antigos) e criando 3 600 novas
oportunidades de emprego. Os mais
Importantes são da White Martins, com
NCr$ 17 000 000,00 (17 bilhões de cru-
zeiros antigos), a ampliação da fábrica
Formiplac e da Fiat Lux.

OUTRA PUNIÇÃO

O Presidente Castelo Branco
voltou a utilizox-se do Art. 14
do Ato Institucional n.° 2, des-
ta vez para aposentar sumária-
mente o Professor José Pontes
Neto, Assistente de Ensino Su-
perior da Faculdade de Medi-
cina da Universidade Federal
do Ceará.

A aposentadoria foi decreta-
da sem prejuízo das sanções que
possam ser impostas àquele
professor, ao qual foi assegu-
i-ado o direito de receber os
proventos do cargo.

O Marechal Castelo Branco
assinou ontem decreto que al-

O Marechal Castelo Branco
concedeu exoneração ao Sr.
Alcino Salazar do cargo de
Procurador-Geral da Repúbll-
ca, c, por outro ato, dispensou
o Sr. Roberto Marinho das
funções de membro e Presi-
dente da Comissão Permanen-
te do Livro do Mérito.

TRANSITO

O Presidente promulgou par-
tes do Código Nacional de
Trânsito, cujo veto foi derru-
bado pelo Congresso.

Tais dispositivos Isentam de
culpa o motorista quando hou-
ver falta de sinalização, insu-
ficiència ou incorreta coloca-
ção na via pública. O Presi»
dente havia rejeitado esses dis-
posiiivos por considerar queserviriam como válvula de es-
cape para muitos transgres-
sores do trânsito, que pode-
riam beneficiar-se das dúvidas
quanto à apuraçáo técnica da
exata ou Incorreta sinalização
de ruas.
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Costa
Brasilia (Sucursal) — O Ma-

rechal Costa e Silva, que du-
rante a tarde de ontem reviu
o discurso a ser pronunciado
quinta-feira após a primeira
reunião do seu Ministério,
recebeu ontem, na Granja do
Ipê, os Srs. Magalhães Pinto,
Jarbas Passarinho, Américo de
Sousa, Carlos Furtado Simas,
Daniel Krieger, Ernâni Sátiro,
Rondon Pacheco e General
Jaime Portela, estes dois últi-
mos pela manhã e ã tarde. O
Presidente eleito quer o Minis-
tério atuando normalmente
no dia 10.

Às 91i30m dc hoje, o Maré-
chal Costa e Silva-Irá à missa
que o Clube das Forças Arma-
das mandará oficiar na igreja
de Santo Antônio pela alma de
seu Irmão Antônio, regressan-
do Imediatamente à Granja do
Ipê.

ENTENDIMENTOS

No domingo, além de com-
parecer à missa, também na
Igreja de Santo Antônio, o
Marechal Costa e Silva rece-
beu, na Granja do Ipê, os Srs.
Rondon Pacheco e Pedro Alei-
xo, respectivamente futuro
Chefe do Gabinete Civil e Vi-
ce-Presidente eleito ' da Repú-
blica.

Manteve ainda contatos com
o General Jaime Portela, do
Gabinete Militar, e com o Sr.
Celmar Padilha, seu secretário
particular. Recebeu, também,
uma família argentina com a
qual travou amizade quandoadido militar em Buenos Aires,
que foi especialmente convida-
da para a posse.
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e Silva quer o Ministéno ern ação normal
com o General Jaime Portela

o Cel. Ernâni D'Aguiar, tam-,
bém do Gabinete Militar.

A tarde, o Mareclial Costa o
Silva recebeu o Senador Da-
mel-Krieger e o Deputado Er-
nâni Sátiro, líderes do futuro
Governo no Senado o na Câ-
mara, com os quais debateu os
problemas existentes na esfe-
ra parlamentar que serão
transferidos para o próximo
Governo, como escolha das co-
missões e vetos a serem apre-
ciados.

CONVOCADO

O Sr. Carlos Furtado Simas,
um dos nomes indicados para
ocupar o Ministério das Co-
municações, esteve ontem na
Granja do Ipê, chamado pelo
futuro Presidente da Repúbli-
ca. Tem-se como provável a
sua nomeação.

Ficou acertado, ontem, que
o Marechal Costa e Silva re-
ceberá para almoço no próxi-
mo dia 17, no Palácio da Al-
voracia, os integrantes da Mis-
são Rockefeller.

Chase Manhaltan diz que País foi saneacl.
já no dia

DISCURSOS
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Não havendo saído ontem
da Granja do Ipê, o Marechal
Costa e Silva dedicou-se à re-
visão dos discursos que pro-nunciará perante o Congresso
Nacional, ao ser empossado, e
o que fará após a reunião mi-
nisterial do dia 16, pela ma-
nhã. O primeiro, de lauda e
meia, provavelmente será pro-tocolar. O segundo deverá ser
bem mais longo e fixará as
linhas mestras de sua admi-
nistração. Na solenidade de
transmissão, no Palácio dó
Planalto, não está previsto ne-
nhum discurso.

Pela manhã e à tarde, oMarechal Costa e Silva des-
páchou com os Chefes dos
Gabinetes Civil e Militar, rea-
lizando uma previsão dos pri-meiros problemas administra-
tivos do Govêmo, a íim de queno dia 16 mesmo a sua equi-
pe já esteja atuando normal-
mente. Participou da reunião

A PRIMEIRA VIAGEM

São Paulo (Sucursal) — O
Marechal Costa e Silva, logo
depois de sua posse, será con-
viciado a visitar São Paulo,
como seu primeiro ato oficial
já na qualidade de Presidente
da República, "a íim de iniciar
um diálogo com as classes pro-
dutoras", segundo anunciou on-
tem o Deputado Dias Meneses.

O parlamentar Informou que
formalizará o convite, da tri-
buna da Câmara, explicando
que "o maior Estado da Fe-
deração precisa dessa visita
porque teve a sua economia ar-
rasada pelo Governo que chega
ao fim".

SOBRAL CURIOSO

No Rio, o jurista Sobral Pin-
to enviou ontem o seguinte te-
legrarna ao Marechal Costa e
Silva:

"Cumprimentos respeito sos.
Seus compatriotas brasileiros
precisam conhecer o teor de
suas conversações secretas com
o ditador militar argentino,
General Ongania. V. Ex.R tem
o dever de comunicar a esses
compatriotas os termos de tais
combinações. A época não com-
porta convenções nem tratados
secretos, seja de que natureza
fôr. Embora modesto, senão
insignificante, faço parte dês-
tes compatriotas aos quaisnada pode ser sonegado pelosseus dirigentes.

Homenagens leais do seucompatriota, Sobral Pinto."

Documento em eslüdo noConselho Internacional do Chá-
se Manhattan Bank, que se
reúne no Copacabana Palace,
indicou ontem, muna análise
das perspectivas econômicas úo
r.óvo Governo brasileiro, que o
Presidente Costa e Silva reco-
berá uni País reformado do
ponto-de-v i s t a éoonômicó-fi-
nanceiro, havendo tendência
para ligeiras variações na po-
litica atuai.

Segundo o relatório, a Ope-
ração-Impacto deverá consistir
na revisão de alguns decretos
e leis menos Importantes e na
extinção do mecanismo de con-
trôle de preços, permitindo ao
Presidente eleito instaurar um
período de alivio para consu-
mar a Reforma Administrativa,
recentemente «provada pelo
Marechal Castelo Branco.
PANORAMA ATUAL

Afirma o documento, íntitu-
lado Panorama Econômico e
Perspectivas do Nòvo Governo,
que, nos últimos 30 anos, se
tornou praxe no Brasil, quan-
do há transferência de Govèr-
no, a busca de soluções paia
uma situação financeira caó-
tica.

"Casta è Silva receberá Ce
Castelo um Brasil diferente. O
pagamento das dividas extei-
nas está em dia. O.s créditos
externos e financiamentos es-
tão em excelentes condições.
As exportações têm sido incre-
montadas constantemente em
volume e variedade, enquanto
as importações foram drástica-
mento reduzidas e, agora, es-
tão aumentando em ritmo len-
to. O balanço de pagamento
acusou uai superávit desde
1065. As reservas monetárias
conversíveis são relativamente
grandes. Esta posição foi con-
ssguida através de planos dl-
rígidos. As taxas cambiais fo-
ram revisadas todas as vezes
que se observou uma tendência
de reversão do quadro acima
mencionado".

Abordando a situação fi-
nanceira externa, diz o rela-
tório que, como ponto culmi-
nante, a eliminação da cate-
goria especial de importação,

conforme o regulamento do
Acordo de Tarifas (GATT),
caracterizou uma posição es-
terna sem precedentes em fins
de período presidencial."A situação financeira ln-
terna mostrou-se muito mais
difícil do que o previsto no
início. Na parte orçamentária',
somente no terceiro imo de
Governo Castelo Branco lo-
prou-so reduzir a zero o de-
ficit de cem por cento. Para
conseguir isso várias medidas
foram introduzidas: correção
monetária áos débitos fiscais;
emissão de impostos com
grande aumento dos mesmos;
redução de grandes subvén-
ções ferroviárias e marítimas;
unilateral adiamento das dívi-
das; revisão do sistema orça-
mentário. No aspecto credití-
cio. o sistema bancário e de
crédito foram disciplinados,
pois o crédito ficou restrito e
outras medidas foram impôs-
tas, como a de não financiar,
para negócios, até qur.renta
vezes o capital registrado da
firma".

"O aspecto salarial deman-
dou dois anos, até que as auto-
ridades controlassem os au-
mentos. O esforço feito no fim
do primeiro ano de Governo
teve lü-m êxito parcial, com um
controle somente dos agentes
governamentais. No íim do se-
gundo ano, medidas drásticas
íoram impostas, abrangendo
setores privados e públicos. O
controle hoje é dirigido porum Conselho de Política Sa-
larial. As dificuldades de uma
revisão geral, o atraso de al-
gumas medidas, o efeito de
grandes safras de café (fi-
nanciamentos e, conseqüente-
mente, grande compra de dó-
lares em novembro de 1965),
a má safra tle 1966, todos estes
fatores atrasaram o controle
da inflação e a restauração da
situação financeira. Apesar
destas dificuldades o ritmo in-
ílacionário caiu em 50% e,
agora, com um controle com-
pleto dos meios de pagamento,
exercido desde 1966 pelo re-
centemente criado Conselho
Monetário Nacional, tima or-
denada situação financeira

interna será entregue a Costa
e Silva, embora, naturalmente,
não seja fácil esoapar da ar-
macHlha, porque alguns galhos
devem continuar a afetar os
negócios e o povo de modo ge-
ral".

Conforme o documento do
Cha.se Manhattan Bank, a
tendência decrescente da pro-dução bruia nacional íoi cor-
rígida e há agora um aumen-
to sensível da produção, como
resultado da política inírodu-
zida.

"A economia interna com-
pulsória, as mudanças na pó-liiica financeira, as garantiasdadas ao capital estrangeiro, a
instituição de capital para fi-
nanciamerito a longo c médio
prazos, o capital du giro e o
destinado à livro empresa, o.
capital para o refinanciamen-
to de habitações, as várias re-
formas que deverão ser ofeti-
vadas no próximo Governo
(Reforma Agrária. Reforma
Trabalhista, Reforma- da Lei
Inquilinato e outras), o iuceri-
tivo à. agricultura (aumento
dos preços mínimos para agri-
Cultores, eliminação do contro-
le de preços e financiamentos
extensivos); isto dará uma in-
dicação geral dos investimen-
tos efetuados, que darão fruto
no próximo período governa-mental".

VISÃO DO FUTURO
"Em geral. Costa e Silva re-

ceberá um Pais fundamental-
mente recauohiitado do pon-to-de-vista èconômico-finair-
ceiro, numa confortável posi-
Ção e equipado com meios le-
gais para melhorar esta situa-
çáo progressivamente; Depoi-
mentos recentemente feitos
por Ministros do nôvo Govêr-
no fazem crer que a políticaatual será provavelmente ado-
tada, com ligeiras modifica-
Ções. A proposta, humanizaçáo
das duras medidas econômi-
cas significa que algum rela-
xamento será possível. A cha-
mada Operação-Impacto deve-
rá consistir na revisão de al-
guns menos importantes dos
cento e tantos decretos-leis
assinados. Os sacrifícios ge-

Já estão em Brasília 5 delegações de fora

ralmente impostos ao País aléhoje serão aliviados por Costa
. Silva, transferindo a Casie-

lo Branco e Campos todo oódio potencial".
E concluindo:
"O uso de bodes expiató-

rios, ajuntado com uma si-tuação econômica otimista, cie-verá dar a Costa e Silva um
período de alivio para efetivar
a reforma administrativa re-centemente aprovada por Cas-telo Branco e para revisar al-
gumas leis falhas introduzidas
apressadamente. Em conclusão,
há indicações de que a situa-
Ção econòmico-financeira me-Ihoraríi passo a passo, com me-nos dureza e num ritmo mais
árduo, com o Governo preo-cupado em melhorar os im-
plemétitos entregues pelo Go-verno que finda. Melhores fa-cilidades educacionais e s t ã otambém em pauta, como umadas medidas básicas, e esmera-
se que o nôvo Governo esteja
disposto a reduzir sua parti-cipação nos setores da econo-mia mais adequados â inicia-tiva privada."
TEMÁRIO DA REUNIÃO

Reunido pela primeira vezfora dos Estados Unidos, oConselho Internacional doChase Manhattan Bank, ín-tegradò por 18 banqueiros'nor-
te-americanos, percorre a Amé-rica, Latina para estudar as
p e r s p c ctivas econômicas doContinente, incluindo possibili-dades de empréstimoseTinan-
cia men tos. O representar.te
brasileiro no Consellío, Sr. Au-
gusto Trajano de Azevedo in-formou ao JORNAL DO BRA-
SIL que, para o Conselho, háboas perspectivas de finan-ciamento durante o Governo
Costa e Silva, "apesar da in-ilação não ter sido completa-
mente debelada".

— Estamos estudando a si-tuação econômica brasileira afim de traçarmos uma linha'de
conduta. Os banqueiros in-vestem quando as medidas
e c o n ô m i c o-financeiras ins-
piram confiança. Terminada areunião, comunicaremos os rc-sultados — finalizou. '

Israel foi o primeiro
a che gar u Brasília

Brasília (Sucursal) — O Go-
vernador Israel Pinheiro, o
primeiro a chegar para a possado Marechal Costa e Silva, foi
recebido no aeroporto pelabancada de Minas Gerais no
Congresso, passando a manter,
imediatamente, contatos com aPresidência da República, Se-nado, Câmara e Prefeitura deBrasilia.

São esperados hoje em Bra-
silia os Governadores de São
Paulo, Sr. Abreu Sodré, do Es-
tado do Rio, Sr. Jeremias Fon-
tes, do Paraná, Sr. Paulo Pi-montei, e da Guanabara, Sr.Negrão de Lima,
PAULISTA

Sáo Paulo (Sucursal) — Fornão saber quantos dos seus
secretários possuem casaca, oGovernador Abreu Sodré des-conhecia ontem à tarde onúmero de assessores que oacompanharão a Brasilia, co-mo a representação oficial deSao Paulo às cerimônias de
posse dó Marechal Costa eSilva.

O Governador viajará sem

sua mulher, "pois ela tem mé-
do de avião".
FLUMINENSE

Niterói (Sucursal) — O Go-
vernador Jeremias Fontes via-
ja ãs 17 horas de hoje paraBrasília, acompanhado do Che-
íe do seu Gabinete Militar
Coronel Hélio Cruz Filho.'
PARANAENSE

Curitiba (Correspondente) —
Acompanhado de sua muiher
do Presidente do Tribunal deJustiça, de um representante
da Assembléia Legislativa, deSecretários de Estado e asses-
sores diretos, o Governador
Paulo Pimentel parte na tarde
de hojo para Brasilia, a fim
de participar das solenidades
de posse do Marechal Costa eSilva.
CARIOCA

No Rio, o Palácio Guanaba-
ra anunciou para o meio-dia
o embarque do Governador
Negrão de Lima para Brasi-
lia. Viajará acompanhado desua mulher e do Vice-Gover-
nador Rubens Berardo

Brasília (Sucursal) — Dos
paises que se farão represen-
tar na posse do Marechal Cos-
ta e Silva, amanhã, já se cn-
contraiu em Brasília as dele-
gações da Bulgária (Gueorgul
Tchankov), Malásia (Ong Yo-
ke Lin), Nigéria (N. A. Mar-
tins), Jordânia (Nicolas Ka-
tan) e Vietname do Sul (Nguy
en Ductlang, Nguy en Wan
Loc, Capitão Doan Tuc e
Nguy en Hnan).

As delegações da Bulgária,
Malásia e Nigéria estão hos-
pedadas no Hotel Nacional,
que abrigará ainda outras de-
legações que já estão com
suas reservas feitas. As da
Jordânia e do Vietname do
Sul encontram-se no Brasília

Palace
lago.

Hotel, às margens do

PRESENÇA DOS EUA
Chegam hoje a Brasília; ns

delegações da Nicarágua. Gua-
temala, Portugal e Estados
Unidos.

Os Estados Unidos têm co-
mo representante do Presiden-
te Lyndon Johnson o ex-Go-
vernador da Califórnia, Sr.
Edmund G. Brown, que, como
chefe da delegação, possui o
titulo rie Embaixador Especial.
Compõem ainda a representa-
ção norte-americana o Embai-
xador junto ao Governo brasi-
leiro, Sr. John Tuthil, Presi-
dente da American Motion
Picture Association e ex-Assis-

tente Especial do Presidente
Lyndon Johnson, Sr. Jr.ck Va-
lenli e o Sr. Donald W. Rie-
gle Júnior, membro da Cama-
ra dos Representantes do Con-
gresiso norte-americano, peloEstado de Michigan.
CHEGADAS

No Rio, além da delegação
norte-americana, chegaram as
missões do Líbano, de Sal-
vador e da China Nacionalis-
ta, esta .a mais numerosa de
todas, com cinco integrantes.
HOMENAGEM /

Poucas horas depois de sua
chegada, o Vics-Ministro do
Exterior da China Nacionalis-
ta, Sr. Sampson Schen — che-

Empresas aéreas fazem yôos extraordmár

fe oa delegação à posse cioMarechal Costa, e Silva — ho-menageou o Secretário-Geral
do Itamarati, Embaixador Pio
Correia, condecorando-o com oGrão-Cordâo da Ordem da Es-trèla Vermelha.

FRANÇA CHECA HOJE
,- Paris (UPI — JB) — Sau-
dado pelo Sr. Bilac Pinto, Em-
baixador do Brasil, partiu on-
tem à noite para o Rio — che-
ga às 8 horas de hoje — o Sr.
Louis Jncquinot, representante
pessoal do Presidente Charles
De Gaulle à posse do Marechal
Costa e Silva.

É a terceira viagem que faz
no Brasil.

As empresas de aviação co-
meçaram ontem a realizar vôos
extraordinários para Brasília,
através da ponte aérea, a íim
de atender ao grande número
de pessoas que participará da
plano para transportar cerca
va, ao mesmo tempo em que a
FAB colocava em ação um
plano para transportar cerca
de duas mil autoridades e con-
vidados nacionais e estrangei-
trevs para a Capital em seis de
seus Avros.

A pon'ie aérea civil, além de
seus seis vôos normais para
Brasilia, terá hoje um extra-

ordinário, que será feito porum DC-6 da VASP, partindodo Sanios Dumont às 16h30m.
A ponte aérea militar, a car-
go do Grupo de Transportes
Especiais da FAB, fará seisviagens para a Capital, numa
das quais irão irmãos do Ma-
rechal Costa e Silva.

PASSAGENS ESGOTADAS

Desde sábado as passagens¦de avião para Brasília estão
esgotadas, e as viagens estão
sendo efetuadas com os apa-
reinos repletos, tendo as em-
presas recebido ontem a auto-

rização do DAC (Diretoria de
Aeronáutica Civil) para reali-
zar vôos extras.

No dia 16, após a posse do
nôvo Presidente da República,
estão programados dois vôos
extraordinários, que serão efe-
tuados por dois Convairs da
Cruzeiro do Sul e da VARIG,
respectivamente; partindo o
primeiro do Rio às 8hl5 e,
de Brasília, às 12hl5m; o se-
gundo sairá da Guanabara às
Bh-lõm e, da Capital federal,
as 12h_5m.

A ponte aérea militar, se-
gundo informações do Minis-
tério da Aeronáutica, realizará.

D. Iolanda recebe "pasta" de D. Antonieta

íos
60 vôos entre o Rio e Brasília
neste período, Utilizando seis
Avros. As viagens foram inicia-
das ontem.

EXCEDENTES

Dezenas de excedentes de
Medicina, munidos de peque-
nas faixas, saquinhos de con-
íeti e muita esperança, em-
baixaram na manhã de ontem
para Brasilia a fim de parti-
cipar das festividades da pos-se do Presidente Casta e Silva,
que, segundo os estudantes,
deverá matriculá-los tão logo
se inicie seu Govêmo.

Costa ouvirá a Câmara
cm questões de enertiia

O Deputado Edilson Távorada ARENA do Ceará, anun-ciou ontem que o futuro Mi-mstro das Minas e EnergiaCoronel Costa Cavalcanti, de-seja manter contatos com osmembros da Comissão doEnergia da Câmara dos Depu-tados para com eles tratar deproblemas relacionados com asua Pasta e para o desenvol-vimento da política que pre-tende desencadear no setor.— O Ministro Costa Cavai-canti _. disse, em síntese, oDeputado Edilson Távora —
deseja empreender um traba-lho dinâmico no Ministério dasMtoas o Energia, ao qual querlambem emprestar uma carac-terística marcantemente na-cionallsta.
ENCONTRO

O Deputado Edilson Távoratem mantido contates com oDeputado Costa Cavalcanti pa-ra troca informal de pontos-oe-vista. Entre ambos, entre-tanto, há alguns aspectos demuita semelhança e, diantedisso, é que se decidiu cogitar
para futuro próximo, encontrosobjetivos dos membros da Co-missão de Minas e Energia da

Câmara com o futuro Ministro.
O Ministro Costa Cavalcanti,

segundo o deputado, encara a
problemática brasileira, no se-tor, com largueza de visão, e
por isso, acredita que a sua ad-ministração possa provocar asconseqüências desejáveis, den-
tro de uma premissa naciona-
lista.
MAGALHÃES
QUER MDB

Brasilia (Sucursal) — Atra-
vés do Deputado Edgar MataMachado, que íoi seu auxiliar
em Minas, o Ministro das Re-
lações Exteriores do novo Go-vêrno. Deputado Magalhães
Pinto, íêz, chegar à Oposição
que fará o Itamarati funcionar
a se-rviço do interesse nacional,
e não de grupos ou facções, pe-lo que procurará manter per-manente diálogo com o MDBcuja contribuição considera in-dispensável.

O Sr. Magalhães Pinto pediuao Sr. Mata Machado qtieprestasse à Oposição depoi-mento sôbre a autenticidade desua orientação, voltada para aretomada do processo de de-senvolvimento e para o íorta-lecimento do Poder Civil.

Brasilia (De Léa Maria,
enviada e. pecial) — Depois doalmoço oferecido ontem porD. Antonieta Castelo Branco
Diniz a D. Iolanda Costa eSilva, as duas ficaram ainda
por uma hora e meia no Pa-
lácio da Alvorada, "passando
a minha Pasta",. segundo ob-
servou a filha do Presidente
Castelo Branco.

D. Antonieta, ao passar oPalácio da Alvorada à futura
Primeira Dama, observou: "A

senhora tem pela írente um
tempo de espinhos, mas de ro-
_as também. Sobretudo, um
tempo de luta. Muitas íelicl-
dades."

O LADO DOMÉSTICO

D. Antonieta explicou deta-
íhadamente a D. Iolanda co-
mo funciona o esquema do-
mestiço do Alvorada, enquanto
percorriam todos os salões e,especialmente, a parte resi-

dencial do palácio. D. Iolan-
da não começara ainda, na
tarde de ontem, a mudança de
sua bagagem, ao passo queD. Antonieta jã tem tôda a
mudança da casa em que mo-
rava, próximo do Alvorada,
transferida para o Rio.

A FESTA DE AMANHA

D. Iolanda será a hostess
da recepção de amanhã, no
Alvorada, cujo bufjet e menu

do banquete estão sendo pre-
parados nas cozinhas do Hotel
Nacional, que está. encarrega-
do também de preparar a de-
coração.

Após o banquete, acontecerá
a recepção a se realizar à bor-
da da piscina, no jardim pordetrás do prédio. Uma orques-
tra tocará toda a noite e tal-
vez, no fírial, quando muitos
dos convidados,já tiverem saí-
do, haja danças.

Três anos milionária do ar — ciavoou o equivalente a sele voltas ao mun-do, percorrendo o Brasil dc ponta a pon-tá —, conheced ora dos problemas e dasituação da mulher, no País, e dona deuma visão mais ampla da vida nacionnl,
D. Antonieta deixa <le ser amanhã,
quando o seu pai passar a faixa presi-dencial, a Primeira Dama do Brasil.Foram ires anos de uma experiên-cia fascinante; cm que pude adensar otoniato humano com o próximo, cm queiive muitas alegrias.

Fazendo o seu balanço desses trêsanos dc auxílio ao Presidente CasteloBranco, D." Antonieta observa:Foi sobretudo um tempo dc luta.
AS MULHERES
DE GOVERNADORES

Simão acha que Castelo
tem melhores Ministros

.Belo Horizonte (Sucursal) -
O Deputado Simão da Cunha,(MDB) depois de afirmar queo Ministério Costa e Silva «é
muito pior do que o do Ma-rechal Castelo Branco, porqueos homens escolhidos são dahnha dura, anunciou que omanifesto em que o MDB íi-xará sua posição cm íace do«ovo Govêmo será lido hoioou amanhã pelo Sr. Mário CÕ-vas, na Câmara, e pelo Sr Au-rélio Viana, no Senado.

Disse o Deputado Çimão daCunha que, dentre todos osMinistros do Marechal Costa eSilva, o unico que náo podeser considerado pior do que o

a_B

seu antecessor é o Sr. Maga-lhoes Pinto, "porque o Sr. Ju-raci Magalhães foi o pior Mi-mstro das Relações Exteriores
que o Brasil já teve em todosos tempos".

O manifesto que nté ontem
peta manhã, segundo o Sr Si-mao da Cunha, já tinha of.po.o cie 80 deputados federaisoo MDB, defende, principal-mente, a realização de eleiçõesdiretas para a Presidência daRepublica, a concessão de anis-tia aos cassados sem direito dedefesa, a revisão constitucional

no que se refere à decretação
do estario-de-sítio c a políticade minérios.

,Ç_

Em todos os seus contatos com amulher brasileira, D.» Antonieta pôde leruma idéia bem definida de suas caracte-ristieas:
— Em geral, cooperam com os mari-dos de maneira efetiva. Mas é necessário

que participem de sua vida cada vez maise mais. Portanto, às mulheres dos Go-vernadores aconselharia que reunissem
c tomassem contato permanente e con-tinuo com as mulheres dos prefeitos, porexemplo: Para que estas, por sua vez, sereúnam, discutam os problemas que sur-
jam, com outros grupos dc mulheres. Veioo trabalho das Primeiras Damas estaduais«lc suma importância para um desenvol-vimento da mulher, espeeia Ini nite do in-iericr. Quant» â sua pniií>>açãt), sem du.vida que de anos para eá irni processolento mas cerlo vem-se desenrola ndo. O
que notei, no entanto, c isto é natural, o
que a brasileira está mais a par da po-liiica econòmico-financeira do que de
qualquer outro setor político.

Aprofundar o conhecimento do ho-mem, senti-lo mais próximo, c, segundo

Um tempo de luta
sua própria expressão, "descobrir o Bra-
sil de novo", foram o enriquecimento mais
positivo que ficou de saldo dos último,
três anos.

Não gosto da vida da rotina, porIsso êste periodo, vivo, movimentado, di-mímico, me cativou — diz D. Antonieta.
Sôbre Brasilia:

Brasilia é uma cidade para jo-vens. Cidade que crescerá eom o futuro c
que levará consigo todos os jovens queliara aqui venham trabalhar, agora. Paraaqui viver, sente-se um estímulo particular.E a vontade dc afirmação, tle vitória, quesinto nos casais moços que para aqui vic-ram, no tempo do pioncirismo, éliegà aser comovente.

1. a visão da Capital, lúcida, que D.»Antonieta leva dc volta ao Kio: "Sem
duvida, aqui voltarei muitas vezes, parapassear."

Se tivesse que começar tudo no-vãmente, e repetir esses três anos,' o fa-ria contente. Sinto que muita coisa, se
pode fazer, vivendo esla função que decerta maneira vivi, como filha de Pre-sidente.

Na área da assistência social, D.» An-Muleta ocupou a Presidência da Organi-zação das Voluntárias. Apesar de terem-
prestado a sua colaboração nesse terre-no, mio pôde se dedicar mais intlmamen-
le a ele porque acumulou a função decolaboradora do pai com a de (lona-de-casa. mãe de vários filhos c mulher (Ineconomista Salvador Diniz.

A VOLTA A CASA

Amanhã, ela volta a casa (um apar-lamento na Itua Visconde de Albuquer-
que, no Leblon). Acompanha o Marechal
Castelo Branco, que ainda ao anoitecer
de amanhã estará depositando flores notúmulo de sua mulher.

— Ele foi levá-las. em caráter cs-
pecial, ante» de viajar jmra Brasília,

quando foi escolhido Presidente. Agora.
ao voltar, quer repetir o gesto, logo quechegue ao Eio — Anota D.» Antonieta.

O Marechal, aliás, segundo ela, dc-
verá estar no CeaTá por volta de maio.
Em viagem de descanso. Depois, talvez
vá a Paris, para se hospedar na casa de
seu grande amigo Coronel Waltcrs, Adi-
do Militar da Embaixada dos Estados
Unidos no Brasil e agora transferido pa-ra Paris.

Sua filha dc 15 anos — "a mais bra-
slllense dc todas, pois aqui chegou ine-
nina e daqui sai mocinha —, Maria Lui-
sa; será a única a estar presente nas cc-
riinòiiias de transmissão de cargo.

— Planos para este ano, já os lenho:
tornar a reunir meus filhos ao redor de
mim e de meu marido, já que nos últi-
mas tempos eles viveram em separado,
alguns no IJio. oulros em Brasilia. Esta
tarefa c a mais importante, para mim,
este ano.

Conversamos com D.» Antonieta no
Alvorada, cm meio nos grupos de mó-
veis estilo colonial que ela instalou nos
salões, em meio aos objetos, santos, ta-
pètes e quadros de bom gôslo que ela
reuniu. — O que não foi fácil, pois as.
verbas eram mínimas.

Sente-se que êste trabalho, de con-
servação e redecoração do Alvorada, é o
que mais satisfação lhe dá. Ela pessoal-mente, com cuidado, escolheu tudo: pra-las, arcas, telas (de Mábe, Djanira, Míl-Inn di Costa, um xclo Guignard, na bi-bi!nt tea), còvos de cortinas. Sua princi-
pai preocupação foi a de transformar um
frio palácio ("um hotel, de lão frio") emum local acolhedor e -simpático. A peque-na sala vizinha à cabina tle projeção,onde o Marechal Castelo Branco rece-
beu convidados, tantas vezes, para ses-
sões dc cinema, c o recanto 'mais cozy doAlvorada, um living encantador, que se-duziu especialmente a D.» Iolanda Costar Silva, quando as duas percorreram o
Palácio,

\

Taquari enlutada não
faz festa por A rtur
I.IUIÍCO Jacques e leinyr Martins

'Ua Sucursal do )Y,rto Alegre)

i-,-„7iU1-U;!n ,~ 
sòme"íe u»'a missa campai a ser ceie-boda as 0 horas pelo pároco local será a homenaaemdo* taqmrienses ao seu conterrâneo Artur da Costa _Silva, primeiro filho ãa tetra a ser empossado Presidente ca Republica, pois a Cidade está tle luto pela morte

ArmÍnTZCttcSnCl° 
üUar }0i ercjukl° ^unto à L^oa.umcnia, no Centro da pequena Cidade, comparecerão

dontunXrJ dUS U escolas «ue íunciom7mZTé0,0 município e a maior parte da população todos HãVrados pelo Vice-Prefeito Artur Schelik po% o Prefeito
à posL 

eBapCmi encontra-*e "'' Brasília pamaSml

HOMENAGEM

UiráAaTSe,!%h01-TlVJem -lUe ° povo de Ta*™rt Pres-
uma tJn ,, 

de'lie SerA substit^^ mais tarde por
emhnin- ""T** ^porções c de caráter religiosoem honra ao santo padroeiro da terra - São José —
1ÍSS »" 

fntiga igreja do mesmo nome já vemsendo celebrada desde o último dia 10
TnJnf":Jn° ¦Í<1 '¦" p0Sse d0 PresMente da República,laqua, nüo abrira mão de seus costumes diários ex-
^fruutjf'1 

Vt:la mlSSa e vela 7,ovena <l° Mio. As'fes-tiulaães ein honra do padroeiro permitem que, ao meio-
^.jneia 

dúzia de joguetes espouquem na cidade Hojeoutros .foguetes estourarão mais cedo, ao término áamUl'Iva* 
nn,Z' ,'i° 

°%T ?"° JoÜO> úuic0 de ^quari, abrirásim Porteis pela primeira vez nesta semana, e, em clima
J^tJpo nao premeditado, apresentará, o filme Garra de
g. fflcSgS 

M0nt'J0'"^ naturamente sem qual-
Nas demais horas desta quarta-feira, que reviveráPara Taquari as velhas conquistas de outroTtempos aícoisas na pequena cidade, com seus seis mil habitantes

cJr., Í ™, 
°r-m' ° Predi0 da Prefeii»™ e o solar doscosta e Silva sao os mesmos de há muitos anos.

O HOMEM

São José do Tibiquur foi uma vila fundada em 1764por casais açonanos e seu nome vem da homenaqem
prestatVa a D. Jose I, Rei português na época, e do vocá-

. bulo indígena que significa "terra das taquaras" Crês-cendo significativamente devido à sua posição no Valedo Rio Taquari, a vila transformou-se etn cidade em co-meços deste século, vivendo então, sua idade de ouroHa 20 anos mais ou menos, Taquari transformou-sena "Terra do Ja-Teve", segundo uma moradora local, quemSSaaícZuUor-Gena da fíei,ública' Sr' Ad™ld°
Taquari já teve sua Faculdade de Agronomia daqual joi professor Aieixo Silva, pai do Artur. Já teveaeroporto, aeroclubc, empresa de naveqacão, um pradopara corridas ãe cavalos, o Conjunto Teatral de Ama-dores Ana Vogcs, cuja diretora foi Sofia, irmã do ArturTeve também uma banda musical Santa Cecília que setomou muito conhecida no Estado e que era composta

por membros de uma só família, os Clarimundo. Tevetambém, um conjunto mímica!, o Eutérpia TaquarienscHoje Taquari pouco possui além do grande amor
que lhe dedica todos os nascidos na terra. Até as coisasmais feias e menos agradáveis da cidade são trunslforma-das soo um prisma de ternura.

Ta u~tA 
QUe pediríam ao PresM<!nte Costa e Silva para

Tudo, menos outros barquinhos para a Logoa Ar-menia — disse Odite Bizarro, bibliotecária municipalPara começar, teríamos de pedir tinta, para me-lhorar a fachada da Prefeitura — afirmou João Eduardo.Secretario Municipal.
As duas piadas provocaram risos até que o Vice-Pre-

feito disse, terminando com a brincadeira:
O que nós precisamos é de uma indústria.

A TERRA

Neste ano, a Prefeitura de Taquari tem um déficit
previsto de NCr$ 120 mil (Cr$ 120 milhões). E está de

pernas quebradas" devido à'reforma tributária que nosetor de Imposto Rural, isenta de tributos todas as pro-priedades com menos de 25 ha. Em Taquari, predominao minifúndio e somente 500 propriedades pagarão im-
posto este ano, consumindo-se assim a maior fonte derenda do município.

A nova legislação tributária, entretanto, trouxe um
fato medito na história da cidade, e, talvez, rarisslmoem todo o Pais. Os pequenos proprietários rurais estãoenvergonhados dc não pagarem imposto e se ofereceram
para trabalhar gratuitamente nas estradas municipaisNa úllima sexta-feira, por exemplo. 50 ?tomens trabalha-vam. de graça para a Prefeitura no Distrito de Santa. Ma-nuela.

O restante da renda municipal provêm princi-palmente. do Imposto de Circulação sôbre os produtosrurais. Taquari é grande produtora de soja, mandioca,laranja e milho, além das criações de porco (tipo carne)ãe gado leiteiro e de abelhas, cultura na qual se ocupadesde 1903. O pai do Vice-Pre feito, por sinal, Prof Emi-ho Schenke, foi o introdutor da apicultura no Brasil.
AS OPORTUNIDADES

_ Habitada principalmente por pêlos duros, (expres-sao gauchesca que quer dizer brasileiro puro, sem cru-zas com colonos italianos ou alemães), Taquari tem ago-ra, dois clubes sociais, um centro ãe tradições gaúchas,uma escola normal, um ginásio, um seminário, um pe-queno hospital e a biblioteca bem cuidada que fun-aona no primeiro andar da Prefeitura.
No setor de ensino, seu maior trunfo é o Aprendiza-do Agrícola Presidente Dutra, localizado a seis quilôme-tros da Cidade, cuja construção foi iniciada durante oGoverno daquele Presidente com verbas canalizadas peloentão Ministro Aãroaldo Mesquita da Costa. Atualmente

possui 160 alunos, mas, no ano passado, com apenas 50
quase fechou por falta de verbas.

O educandário agricola funciona sob a concessão debolsas-de-estudos dadas por Prefeituras municipais aosalunos, e o dinheiro nunca chega para o término dasobras. A conclusão áa escola pura agricultores é que ostaquarienses vão cobrar do Presiãente Costa e Silva. Ooutro pedido feito, para o qual o Presidente resjmnãeu
uiirviativamentc, é a instalação de uma fábrica de ma-tíeira aglomerada, a ser financiada por capital alemão,
pctra a qual u matéria-prima, madeira de acácia negra',encontra-se cercando o município de Taquari. Existematualmente, cerca de 100 'milhões 

de árvores na região.
Essa indústria c de importância fundamental para aterra do Presidente. Representa a oportunidade a todos os¦jovens do município, a maioria dos quais tem de deixar

sua terra por falta de empregos. Com uma indústria pio-neira (não existe qualquer outra, por menor que seja, íia:. Cidade), Taquari deitaria de ser a Terra do Já-teve e setransformaria, no plano sócio-econômico, para a mesma
importância histórica dc ser terra de um Presidente.

OTIMISMO

Existe um clima áe euforia na terra do Presidente
Costa e Silva. O dia de hoje é feliz e há expectativa.
Todos, entretanto, acreditam que seu conterrâneo terá "um
osso duro de roer", segundo a expressão da tena. ao as-sumir a Presidência da República.

— Acho que, depois de junho, as coisas vão melhorar
em todos os setores — afirmou o Vice-Prefeito.

Dentro dêsse clima de confiança, há outro maior, deespera. Taquari aguarda o cumprimento da promessa áaArtur, de que voltaria à sua terra logo depois da posse.t- Aí, sim, vai haver umd festanca daquelas! Festamaior do que aquela que êle recebeu, quando veio aqui jáeleito Presidente. E muito maior do que aquela outra, uodia tíe sua eleição, quando joi espontânea e simples.
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Cartas
dos
leitores
Estacionamento privativo

O Sr. Paulo Borges de Me-
deiros protesta contra o fa-
to de que "todas as agências
de banco têm estaciona-
mento privativo sob a placa"carga e descarga de valo-
res", quando efetivamente
nunca, ou quase nunca, sâo
utilizadas para carga e des-
carga de valores, mas sim
para estacionamento privi-legiado dos veiculos parti-
culares de seus gerentes, o
que constitui inconcebível e
irregular privilégio, em de-
trimento dos demais cida-
dãos, cujos direitos são
iguais, inclusive perante a
Lei."

Quadrinhos
A Editora Brasil América,

ao festejar o 33.° aniversá-
rio do aparecimento das
histórias em quadrinhos no
Brasil, "felicita o JORNAL
DO BRASIL por estar pu-
blicando uma seção semanal
permanente de crítica a ês-
se gênero de jornalismo, en-
tregue a Sérgio Augusto, que
tem dado provas de seu co-
nhecimento do assunto. Do
Suplemento Juvenil, apare-
cido em 1934 (com a primei-
ra história em'quadrinhos
brasileira, devida a Montei-
ro Filho), à revista Invictus
(com Super-Homem e Bat-
man, juntos, enfrentando
um inimigo comum), nossa
última publicação com 80
mil exemplares, já se passa-
ram 33 anos; e, nesse tem-
po, milhões e milhões de
leitores em todo o Brasil se
distraíram com o gênero e
se viciaram no hábito da
leitura. O JORNAL DO
BRASIL, aos seus 75 anos,
criando a seção de crítica
às histórias em quadrinhos,
demonstrou estar sempre
jovem e sempre presente a
todas as novas conquistas
do jornalismo."

Exigência de ordem

Escrevendo sobre as ca-
tástrofes de janeiro, diz o
Sr. João Marques que "é la-
mentável que emissoras de
televisão queiram iludir a
opinião pública com filmes
c reportagens íúteis, e quem
sabe v mentirosas, dizendo
que não culpem a ninguém
pelo acontecido. Ora. se ati-
tudes não são tomadas, não
haveria necessidade de ele-
ger alguém para governar
coisa alguma, aí sim justi-
ficaria a atual bagunça.
Mas se pagamos impostos,
ouvimos promessas vãs .
perdemos um dia votando»
é natural que exijamos or-
dem, caso contrário não se
justifica "Ordem e Progres-
so" que simbolicamente diz
a nossa linda e injustiçada
Bandeira Nacional. Tais
pessoas que ignoram o que é
amor próprio, aconchegadas
ao seio de sua família, não
podem avaliar o que outras,
menos felizes, sentem neste
momento em que nem mais
possuem uma família, pois
a perderam junto com a
esperança da dias -melho-
res. O que podemos dizer
dos buracos, que tantas vi-
timas têm causado? O que
dizer dos canos entupidos
que causam enchentes .
matam? O que falar de pe-
dras gigantescas matando,
sem que providências sejam
tomadas? Mero acaso? Não
creio que ainda possa haver
alguém que assim pense".

Sempre a honestidade

O Delegado da 25." Dele-
gacia Distrital, Sr. Afrãnio
Rocha, a propósito da noti-
cia Jogo do bicho fecha
pontos na Zona Norte paranão pagar em dobro a de-
legados, a qual, na sua opi-
nião "contém verdadeira
calúnia a seu respeito, ten-
tando manchar o nome de
uma autoridade que sempre
teve a honestidade e a nó-
ção do cumprimento do de-
ver como norma essencial
de vida", solicita a publica-
ção do exposto.

Gonversador c
inoperante

O Sr. Amilcar Bonnemas-
sou diz ser difícil "pca ocarioca ficar silencioso an-
te o que está acontecendo
na Guanabara, o poder pú-blico mostrar-se, desde as ca-
tástrofes de janeiro, conver-
sador e inoperante. Contu-
do, o Governo revoluciona-
rio deve zelar para que nãofloresça uma nova indús-tria: a das enchentes".

Desgoverno

A Sra. Lígia Pinheiro
protesta contra "a dispen-
diosa propaganda do atual
desgoverno, cujos represen-
tantes se apresentam quase
que diariamente nas emis-
soras de televisão e ocupam
páginas inteiras das revis-
tas e jornais". Em seguida,
pede que o JORNAL DO
BRASIL organize "um su-
plemento com as magníficas
charges do magnífico Lan
sóbre Chico Preguiça, o Pé-
Frio".
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A "Guarda"recusa

aliar-se a Lacerda

Corpo de Doutrina
É sintomático que o Presidente Castelo Bran-

co tenha elegido a EseoJa Superior de Guerra para
o seu suhstancioso discurso de onteni, a propósito
de dar ali a aula inaugural dos cursos dêste ano. A
Escola Superior de Gueira tem sido apontada, sis-
temàticamcnte, como o laboratório ideológico do
aluai Governo, o que não deixa de ser verdade, na
medida que o Presidente Castelo Branco, uma vez
na Chefia do Executivo, passou a pôr em prática
uma doutrina previamente elahorada pelos inte-
lectuais e orientadores da chamada Sorhone mi-
litar. Entre os formuladorcs dessa doutrina oficial,
nunca faltaram, de resto, os elementos civis — e
alguns deles tiveram atuação destacada no Govêr-
no que ora chega ao ocaso.

Sem entrar no mérito das posições expostas
pelo Presidente da Repúhlica, cumpre chamar a
atenção, antes de tudo, para a importância e a
atualidade de seu discurso, qne toca pontos essen-
ciais de uma filosofia de governo. A sua aula
suhmeleu-se ao título de Segurança e Desenvolvi-
menlo eé fora de duvida que o Presidente da Re-
púhlica procurou —¦ e o conseguiu — exprimir
uma linha de pensamento perfeitamente nítido.'
Haverá, como é natural, pontos polêmicos, ou mes-
mo formulações contestáveis, mas a peça presiden-
ciai é dessas que não podem ser relegadas ao es-
quecimento e terá, doravante, de ser ohjcto de
análise e mesmo de discussão.

. É possível que o Presidente Castelo Branco,
em nenhum outro momento, tenha falado de ma-
neira tão substancial e tão clara. Na verdade, o
que êle ontem íêz foi comunicar à opinião pública
todo o corpo doutrinário em que se assentou a sua
ação de Governo. A exposição de motivos que êle,
até certo ponto, se recusou a fazer previamente,
quando sc tratou de dotar o País de uma nova
Constituição, encontra-se, em grande parte, no seu
discurso na Escola Superior de Guerra. Pontos
transcendentes como o chamado federalismo co-
operativo, que reflete a crise da Federação, no Bra-
sil como fora do Brasil, encontraram, finalmente,
não apenas a sua defesa, como a sua fundamenta-
ção polílico-doutrinária.

Falando na Escola Superior de Guerra e abor-
dando os temas que abordou, desde os de política
interna aos de política externa, o Presidente da
República implicitamente fortaleceu a posição da-
quêle estabelecimento oficial, não apenas como es-
tudioso da problemática nacional, como também
das melhores soluções a pôr em prática. O Presi-
dente Castelo Branco reivindica, ao mesmo tempo,
o direito e o privilégio de apontar rumos para o
País — e o faz dc maneira alta, através de um
pronunciamento que está destinado à maior re-
percussão. A análise e o julgamento do Governo
instalado em abril de 1964 já não podem ser ten-
tados sem o conhecimento minucioso do documen-
to presidencial de ontem.

Animal de Estimação
Quando um sistema policiai só age espasmo-

dicainente, por meio de campanhas, algo de muito
errado está acontecendo. Campanhas são manifes-
tações excepcionais de força, empreendidas por
corpos armados, quando surge uma situação ines-
perada. Polícia não é para isto. Polícia é uma
energia permanente, é a Justiça armada que se
faz respeitar o tempo todo, para manter a pazindispensável à vida de uma cidade.

Na Guanabara de hoje sente-se a Polícia
quando resolve tomar todas as bolas de frescobol
das praias cariocas; quando decide, em batida fui-
minante, dar cabo dos camelôs; quando sobe os
morros ern busca dos chamados meliantes; quando
invade todos os hotéis ligados ao lenocínio. Todas
essas tradicionais campanhas da Polícia carioca
duram entre uma semana e quinze dias.

Mas a energia permanente, a tranqüilidade
dos cidadãos ameaçados de assalto à luz do dia,
de roubo de automóvel, de latrocínios dentro das
casas, de falta de proteção nos lugares chamados
turísticos, a atividade policial propriamente dita,
essa é uma grande ausência nas ruas do Rio. À
Polícia faz campanhas, não faz policiamento.

A mais monótona, a mais repetida das cam-
panhas da Polícia carioca é aquela que investe
contra o jogo do bicho. Aliás, não é bem uma cam-
panha, é um combate simulado. A Polícia usa car-
tucho de festim contra os bicheiros, pela boa
razão de que os bicheiros são um grande susten-
táculo da Polícia. É alvissareira a notícia de que a
Polícia Militar — que tem seus defeitos mas pelo
menos segue uma disciplina que a Polícia Civil
não tem — foi encarregada de estourar os caste-
los do bicho e prender os bicheiros. Mas é alta-
mente duvidoso que, quando cessar a limpeza
empreendida pelos Cosme e Damião, algum dos
banqueiros importantes do'bicho seja punido. O
DFSP tem o plano saudável de combater os bi-

cheiros pela forma americana do Imposto de Ren-
da, que acabou polr destruir Al Capone. O Estado,
sem saber como eliminar os ases da corrupção,
arruína-os. Esta idéia merece o mais acurado es-
tudo. E possivelmente o meio dc acabar de uma
Vez por todas com o bicho.

Porque o bicho é siuônimo de dinheiro, de
corrupção. O bicho é o animal de estimação da
Polícia. Há quem, quando se discute o problema
do bicho, avente a hipótese de regulamentá-lo.
Mas exisle, de imediato, um problema ético: a
ligação da Polícia carioca com os contraventores.
Esse é\um problema intolerável. A Polícia pode e
sabe que pode acabar com o bicho. Quando o Se-
crelário de Segurança da Guanabara propõe — 6a-
bendo perfeitamente que tal solução ficará para
as calendas gregas —, a regulamentação do bicho,
atira pela janela o problema ético. Por qué não
fecha primeiro êsse bicho sórdido, que funciona
graças à corrupção da Polícia? Depois, com auto-
ridade moral, poderia abrir o debate. Ou teme que
o fechamento do jogo do bicho signifique o fecha-
mento da Polícia, que irá procurar outro emprego?,
Dada a qualidade da Polícia que a Guanabara tem
hoje ela bem poderia ser fechada. Falta não
vai fazer.

Onteni, no Palácio Guanabara, o Presidente
Castelo Branco fêz o elogio geral do Governo Ne-
grão de Lima, o que inclui desabamentos, mortes,
bicho e corrupção. O Marechal está voltando à
tropa, isto é. à vida de cidadão comum da Gua-
nabara, sem batedores quando sai à rua. sem luz
e força permanentes, como no Palácio Laranici-
ras, sem sèntinela à porta. Mude-se da Guanaba-
ra, Marechal, se não quiser se arrepender do dis-
curso. Pense bem, antes de iniciar a arriscada
aventura que é morar hoje em dia no Rio de
Janeiro.

Lições da História
Há meio século vinha abaixo na Rússia tzaris-

ta toda uma estrutura política, econômica e social
que teimou em ignorar a realidade subjacente.
Liberadas do rígido controle exercido pela monar-
quia imperial, as forças políticas emergiram parauma participação ativa. Arruinado econômica-
mente pela guerra, que lhe impôs reveses milita-
res, o império tzarista sucumbiu aos anseios de
paz e a explosão contra a miséria, que assolava
as cidades e os campos.

A perspectiva democratizadora não foi capaz,
no entanto, de conduzir as forças e tendências re-
presddas pela autocracia. É que a longa repressão
desfigurou a capacidade dc organização dos seto-
res liberais c deixou desarmadas as facções mode-
radas. No quadro caótico e tumultuado que se se-
guiu à queda da monarquia russa, o campo era
aberto «ns forças mais radicais. Por isso, os aconte-
cimentos de março não conseguiram canalizar o
ímpeto represado, e a crise política continuou, na
sucessão de governos transitórios, até o epílogo de
novembro, ou seja, a tomada do Poder pelos co-
munistas.

A experiência democrática foi curta c frus-
trante: da autocracia tzarista os russos passaramà ditadura bolchevista, em regime de partido úni-
co. Embora breve, a experiência de 1917 legou ao
mundo uma lição valiosa e, de lá até aqui, múlti-
pias formas de governo foram definitivamente

sepultadas, por impraticáveis em nossos dias. O
mundo pagou um alto preço e aprendeu a aceitar
as aspirações sociais e nacionais, cujo desaguadou-
ro natural são os regimes democráticos. E não
foram apenas as nações desenvolvidas, já que tam-
bém se modificou a posição dos povos submetidos
a condições de vida inaceitáveis.

Há alguns anos o Brasil vive, sob a pressão
de seu crescimento populacional e forçado pelassuas possibilidades econômicas, um esforço de de-
senvolvimento que teve, na experiência democra-
tica, a adequação de meios e fins compatíveis. Os
surtos de radicalismo político não conseguiram,
por isto, mobilizar senão minorias inexpressivas,
mas nem por isso o Brasil pode considerar-se de-
fendido, já que subsistem estruturas arcaicas, das
quais são beneficiárias minorias exclusivistas, en-
quanto à grande maioria é vedado o acesso às
oportunidades.

A lição russa'de 1917 deve ser lembrada,
cm particular, às classes dominantes, que têm ten-
déncia instintiva a minimizar os perigos, quandoas dificuldades não lhes dizem respeito. A via
acidentada pela qual o Brasil tenta se emancipar
do atraso econômico e social exige dos Governos
mais do que a contemplação dos problemas, isto
é, pede soluções urgentes. A democracia, pelaopção brasileira, é o caminho do desenvolvimento,
a serviço da justiça social.

Brasília — As ãificul-
ãades que o ex-Govema-
dor Carlos Lacerda tem
encontrado para avistar-
se com a Guarda Verme-
lha, na tentativa de
atrai-la para a frente
ampla, deverão agravar-
se a partir das declara-
ções do Sr. Carlos Lacer-
da sobre as áreas políti-
cas com que tem estado
em contato. A rude fran-
queza e a coragem com
que o Sr. Carlos Lacerãa
proclama esses entendi-
mentos fizeram correr
um frio pela espinha da
Guarda. Embora reco-
nhecendo ser o ex-Go-
vernador ãa Guanabara
o único político brasilei-
ro que pode fazer tal
confissão sem, em conse-
qüência, incompatibili-
zar-se definiüvamen t e
com a ordem constituíâa
— a Guarda, avessa ao
radicalismo, receia que a
companhia do Sr. Carlos
Lacerda fira suscetibili-
dades no nôvo Governo e
estorve o trabalho âe
proselitismo em curso.

O lacerãisiho cobiça
incorporar a Guarda à
írente ampla mas não
pam uma aliança gra-
tuita, um. simples engros-
samento de fileiras. O
que pretende é que a
Guarda formule seti pro-
grama segundo, a pers-
pectiva lacerdista. Isto é:
todos concordam em que
o objetivo supremo há ãe
ser a restauração ão Po-
der Civil. Mas enquanto
a Guarda, suavemente,
pretende irmanar civis e
¦militares, apaisanan d o
estes últimos, o lacerãis-
mo considera espúria a
presença militar no pro-
cesso político e afirma só
haver um caminho para
estabelece? o Poder Civil,
que é a eleição direta em
toãos. os níveis, pois
quanto mais amplo fôr o
eleitorado, menor a pos-
sibüidaãe ãe pressioná-lo

e áe ãêle arrancar áecí-
soes corrompiãas pelo su-
bôrno ou pela ameaça.

A Guarda e a frente ãi-
ferem, portanto, nos mé-
todos, embora também a
Guarda postule o resta-
belecimento das eleições
diretas. Só que, enquanto
o Sr. Carlos Lacerãa ãe-
seja arrancar essa con-
quista por que meio fôr,
a Guarda pretenâe, nu-
ma atitude doutrinária,
convencer o nôvo Govêr-
no das excelências de
um autêntico regime ãe-
moer ótico.

Aliados

A Guarda Vermelha
está convencida âe que
o Governo Costa e Silva
tem suas correntes inter-
nas. Naáa mais natural
que isso ocorra, sem em-
bargo ão esforço ãe to-
ãos para se unirem em
torno áe objetivos co-
muns. Não qne haja, ne-
cessariamente, incompa-
tibiliáaâes pessoais, mas
s empr e se verificarão
matizes na análise da.
realidades nacionais e na
terapêutica preconizada
para atender aos nossos
problemas.

Feita a opção, resul-
tante das observações a
que se vem dedicando,.a
Guarda esforça-se no mo-
mento em identificar-se,
pelos objetivos comuns,
com determinados Minis-
tros tidos como parti-
cularmente capazes, au-
tènticos, abertos à comu-
nicação com o povo, que
legiti7na o Governo com
o seu consentimento. Se-
rão, portanto, a ser justa
a observação, os nomes
aptos para conferirem à
nova administração o ín-
dice ãe sensibilidade e ãe
moderação que toãos
consideram essencial pa-
ra a execução ãe um Go-
vêrno ao mesmo tempo
eficiente e democrático:

Jarbas Passarinho, Ma-
galhães Pinto, Mário An-
ãreazza, Hélio Beltrão,
Albuquerque Lima, pos-
sivelmente Rondon Pa-
checo, nome a ser ainda
conquistado.

No plano militar, a ês-
ses nomes corresponde o
grupo ãe elite que, no es-
calão dos coronéis, tem
serviáo âe impulso para
acontecimentos políticos
ãos mais dramáticos ve-
rificaãos ãesãe abrü âe
1964. Nesse grupo está
presente o coronel que os
políticos costumam reco-
nhecer ser a mais seãu-
tora figura âa geração,
pelo espírito público, pe-
la probiâaâe, pela com-
petência e pela âesambi-
ção. No plano civil, não
é inferior a qualidade dos
que, mesmo não filiados
à Guarda, acompanham
com interesse as suas
evoluções: Ministros do
Supremo, Governadores
Abreu Sodré e José Sar-
nei, o próprio Senador
Daniel Krieger, além áo
Sr. Milton Campos, não
desejoso ãe filiar-se à
Guarda mas ãeclaraâa-
mente âisposto a convi-
ver com ela.

É nessa área e com es-
sa gente que a Guarda
opera.
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Retiro

Só uma exceção foi
aberta pelo Marechal
Costa e Silva na sua âe-
cisão âe permanecer na
Granja âo Ipê até à ho-
ra áa posse-: ãomingo,
êle foi à missa. Mas nem
ontem foi ver o filme da
sua viagem pelo munâo
nem hoje irá ao jogo âe
futebol entre o Bangu e
o Botafogo.

O nôvo Presiâénte
mandou suspender o po-
liciamento ostensivo que
o cerca em toãos os seus
passos ãesãe a chegada
à Capital.

Nôvo conflito russo-iugoslavo

Belgraâo (UPI-JB) —
A Iugoslávia e a União
Soviética estão afiando
as espadas para um nô-
vo duelo que poderá ter
repercussões no movi-
mento comunista mun-
dial. As duas nações co-
munistas, que travaram
em 1960 sua última luta
política aberta, estão no-
vãmente às turras por
causa da reforma que
Tito vem fazendo na Li-
ga dos Comunistas Iu-
goslavos e de seu plano
para abrir o país aos in-
vestimentos estrangei-
ros.

Os soviéticos já deixa-
ram claro que.conside-
ram as duas medidas
uma heresia e alguns di-
plomatas ocidentais
acreditam que a luta
surda entre os dois pai-
ses terminará transfor-
mando-se numa crise de-
clarada. As divergências,
segundo esses diploma-
tas, surgiram em setem-
bro do ano passado,
quando o Secretário do
PC soviético, L e o n i d
Brejnev, esteve em Bei-
grado para tentar con-
vencer Tito a desistir da
reforma da Liga dos Co-
munistas e atenuar sua
influência no aparelho
governamental e econô-
mico da Iugoslávia. As
divergências foram dis-
cutidas novamente em
janeiro dêste ano, por
ocasião da visita de Tito
a Moscou, mas as duas
partes não conseguiram
chegar a um acordo. O
iiltimo lance no conflito
foi um longo artigo do
Pravâa, denunciando a
reforma iugoslava, sem

se referir diretamente à
Iugoslávia.

Afirmou o Pravâa que"elementos reformistas
de direita do movimento
comunista estão contri-
buindo para o fortaleci-
mento t da influência da
burguesia". Frisou o jor-
nal soviético que "qual-

quer tentativa de restrin-
gir o papel ideológico do
Partido (como a Iugos-
lávia está fazendo) leva-
rá ao desencadeamento
de forças cegas na nova
sociedade". Fontes liga-
das aos comunistas iu-
goslavos informaram que
a imprensa de Belgrado
deverá rebater dentro
de poucos dias as acusa-
ções soviéticas e que não
ficariam surpresas se os
soviéticos retrucassem os
ataques, estabelecendo-
se um diálogo áspero e
público entre os dois pai-
ses. Correm rumores em
Belgrado de que a União
Soviética tem retardado
a entrega de equipamen-
to industrial vendido à
Iugoslávia, nos termos
do acordo comerciai fir-
mado entre os dois pai-
ses, em represália ao pia-
no dos iugoslavos de con-
vidar empresas ociden-
tais a investirem em seu
país. "Os russos são idio-
tas — disse um comunis-
ta iugoslavo. Pensam que
no momento mesmo em
que aprovarmos uma lei
de investimento, o capi-
tal ocidental virá cor-
rendo para a Iugoslávia
e tomará conta do país".

Os iugoslavos, que es-
tão passando por um pe-
riodo um tanto difícil,
tanto no campo econômi-
co como no político, não
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se mostram dispostos a
entrar em luta aberta
com outros partidos co-
munistas. Os observado-
res acreditam, entretan-
to, que será muito difi-
cil para os iugoslavos
ignorarem as críticas do
Pravâa, mesmo porque
dentro da própria Liga
dos Comunistas Iugoslá-
vos há quem não aceita
as reformas de Tito.

Os debates em tomo
das reformas vêm ga-
nhando amplitude desde
o afastamento, em julho
do ano passado, do Vice-
Presid ente Aleksandr
Rankovic, que foi acusa-
do de conspirar para
conquistar o poder. Ran-
kovic se opunha às mu-
danças políticas e econô-
micas ora em execução.
O ex-Vice-Presidente, ao
que se afirma, tem liga-
ções estreitas com os so-
viéticos, que não devem
ter ficado satisfeitos com
sua deposição. Tito, que
foi expurgado do movi-
mento comunista por
Stalin, contrariou os di-
rigentes soviéticos atuais
também por lhes recusar
apoio à proposta de con-
vocação de uma confe-
rência comunista mun-
dial de cúpula para ali-

.jar a China do movi-
mento.

Na opinião dos obser-
vadores, entretanto, essa
divergência com os sovié-
ticos pode ser útil à Iu-
goslávia na presente si-
Luação. De qualquer for-
ma, não acreditam que
os soviéticos possam le-
var muito longe uma bri-
ga com, Tito enquanto
estiver e m preocupados
com Mao Tsé-tung.
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Lei de Segurança reforça o rigor contra imprensa

'-M

Brasília (Sucursal) — Com
48 horas de atraso em relação
à sua assinatura pelo Presi-
dente Castelo Branco, foi di-
vulgado ontem ã, tarde, no Pa-
lácio do Planalto, o texto da
nova Lei (Decreto-Lei) da Se-
gurança Nacional, contendo 58
artigos e incorporando os dis-
positivos mais rigorosos que
foram eliminados do projeto
da Lei de Imprensa durante sua
tramitação no Congresso.

Partindo do principio de que"toda pessoa é responsável pe-
la segurança nacional", a no-
va Lei define nos seus cinco
primeiros artigos o conceito de
segurança nacional interna e
externa, de guerra psicológica
e de guerra revolucionária. Pa-
ra os crimes contra a seguran-
ça nacional, definidos em 38
artigos do Capítulo II, são pre-
vistas penas que variam de
três meses de detenção a 30
anos de reclusão, eliminadas
ém todo o texto as antigas rer
ferências à prisão celular.

ATUALIZAÇÃO

Segundo informações oficiais,
colhidas ontem na Presidência
da República, a nova Lei vi-
sou especialmente atualizar os
delitos contra a segurança na-
cional aos instrumentos e con-
dições da vida moderna.

O agravamento das penas
em mais a metade de sua du-
ração, antes (pela Lei 1802/531
previsto exclusivamente para
os crimes cometidos por fun-
cionários federais, é agora es-
tendido para aqueles cometi-
dos através da imprensa, do
rádio ou da televisão.

A nova Lei de Segurança
Nacional, segundo o seu Arti-
go 58, entra em vigor ama-
nhã. juntamente com a nova
Constituição.

O TEXTO

LEI DE SEGURANÇA
"Capítulo I — Disposições

Preliminares
Artigo 1.° — Toda pessoa

natural ou jurídica é respon-
sãvel pela segurança nacio-
nal, nos limites definidos em
le.'.

Artigo 2.° — A segurança
nacional é a garantia da con-
sccução dos objetivos nacio-
nais contra antagonismos,
tanto internos como externos.

Artigo 3." — A segurança
nacional compreende, 'essen-
cialmente, medidas destinadas
à preservação da segurança
externa e interna, inclusive a
prevenção e repressão da
guerra psicológica adversa e
da guerra revolucionária ou
subversiva.

Parágrafo 1." — A seguran-
ça interna, integrada, na se-
g\u*ança nacional, diz respeito
às ameaças ou pressões anta-
gônicas, de qualquer origem,
forma ou natureza, que se ma-
nifestem ou produzam efeito
no âmbito interno do País.

Parágrafo 2.° — a guerra
psicológica adversa é o emprê-
go da propaganda, da contra-
propaganda e de ações nos
campos políticos, econômico,
psicossocial e militar, com a fi-
nalidade de influenciar ou
provo car opiniões, emoções,
atitudes c comportamento de
grupos estrangeiros, inimigos,
neutros ou amigos, contra a
consecução dos objetivos na-

• cionais.
Parágrafo 3." — A guerra

revolucionária é o conflito in-
terno, geralmente inspirado
em uma ideologia, ou auxilia-
do do exterior, que visa à con-
quista subversiva do poder pe-
lo controle progressivo da
Nação.

Artigo 4.° — Na aplicação
dêste Decreto-Lei o juiz, ou-
tribunal, deverá inspirar-se
nos conceitos básicos da se-
gurança nacional d e f i n idos
nos artigos anteriores.

CAPÍTULO II
Dos Crimes e das Penas

Artigo 5.° — Tentar, com ou
sem auxilio estrangeiro, sub-
meter o território nacional, ou
parte dele, ao domínio ou so-
berania de outro pais, ou su-
primir ou pôr em perigo a in-
dependência do Brasil:

Pena — reclusão de cinco a
20 anos.

Artigo 6.° - Entrar em en-
tendlmentos ou negociação com
Governo estrangeiro ou seus
agentes, a fim de provocar
guerra ou atos de hostilidade
contra o Brasil:

Pena: reclusão de cinco a 15
anos.

Artigo 7.° — Praticar atos de
hostilidade contra potência es-
trangeira, capazes de provocar,
poi* parte destas, guerra ou re-
presálias contra o Brasil:

Pena — reclusão de três a
dez anos.

Parágrafo único — Se a guer-
ra fôr declarada ou forem efe-
tuadas as represálias, a penaserá aumentada de um terço.

Artigo 8.° — Aliciar indivi-
duos de outra nação para queinvadam o território brasileiro,
seja qual fôr o motivo ou pre-texto:

Pena: reclusão de três a dez
anos.

Parágrafo único — Verifioan-
do-se a invasão, a pena será
aplicada no dobro.

Artigo 9° — Concertarem-se
mais de duas pessoas paia a
prática de qualquer dos crimes
previstos nos artigos anterio-
res:

Pena: — reclusão de um a
cinco anos.

Artigo 10.° — Comprometer a
segurança nacional, sabotando
quaisquer instalações militares,
navios, aviões, material utiliza-
vel pelas Forças Armadas, ou,
ainda, meios de comunicação e
vias de transporte, estaleiros,
portos e aeroportos, < fábricas,
depósitos ou outras instalações,
eventualmente necessários à
defesa nacional:

Pena: — reclusão de quatro
a 12 anos.

Artigo 11 — Redistribuir ma-
terial ou fundos de propaganda
de proveniências estrangeiras,
sob qualquer íorma ou a qual-
quer título, para infiltração de
doutrinas ou idéias incompatí-
veis com a Constituição:

Pena: — reclusão de um a
cinco anos.

Parágrafo único — Se a pro-
paganda de que trata o Artigo,
utilizando o material ou fundos
de proveniência estrangeira, é
feita a íim de submeter o Bra-
sil a outro país:

Pena: reclusão de dois a oito
anos.

Artigo 12 — Formai* ou man-
ter associação de qualquer títu-
lo, comitê, entidade de classe
ou agrupamento que, sob a
orientação ou com o auxilio de
Governo estrangeiro ou orga-
nização internacional, exerça
atividades prejudiciais ou peri-
gosas à segurança nacional:

Pena — Reclusão de iun a
cinco anas.

Parágrafo único — No caso
de simples culpa, a pena será:
Detenção, de três meses a um
ano.

Artigo 13 — Promover ou
manter, em território nacional,
serviço de espionagem em pro-
veito de país estrangeiro ou de
organização subversiva:

Pena — Reclusão de dois a
dez anos.

Parágrafo 1.° — Obter ou
procurar obter, para o fim de
espionagem, noticias de fatos
ou coisas que, no interesse do
Estado, devam permanecer se-
cretas:

Pena — Reclusão de um a
cinco anos.

Parágrafo 2.° — Destruir, íal-
sificar, subtrair, fornecer ou
comunicar a potência estran-
geira, organização subversiva
ou a seus agentes ou, em ge-
ral, a pessoa não autorizada,*tocumento.s, planos ou instru-
ções classificados como sigilo-
sos por interessarem â segu-
rança nacional:

Pena: Reclusão de três a dez
anos.

Parágrafo 3.° — Entrar em
relação com Governo estran-
geiro, organização subversiva
ou seus agentes para o fim de
comunicar qualquer outro se-
grêdo concernente à seguran-
ça nacional:

Pena — Reclusão de um a
cinco anos.

Parágrafo 4.° — Fazer ou re-
produzir, para o íim de espio-
nagem, fotografias, gravuras ou
desenhos de instalações ou zo-
nas militares e engenhos de
guerra de qualquer tipo, in-
gressai- para o mesmo fim,
clandestina ou fraudulenta-
tamente, nos referido., lugares,
desenvolver atividades fotográ-
ficas em qualquer parte do ter-
ritório nacional, sem autoriza-
ção da autoridade competente:

Pena — Detenção de um a
dois anos.

Parágrafo 5.° — Dar asilo
ou proteção a espiões, saben-
do que o sejam:

Pena — Reclusão de um a
três anos.

Parágrafo 6.° — O funciona-
rio público que culposamente
facilitar o conhecimento de se-
grédo concernente à seguran-
ça nacional:

Pena. — Detenção de três
meses a um ano.

Artigo 14 — Divulgar, por
qualquer meio de publicidade,
noticias falsas, tendenciosas ou
deturpadas, de modo a pôr em
perigo o nome, autoridade, o
crédito ou o prestigio do Bra-
sil:

Pena — Detenção de seis me-
ses a dois anos.

Artigo 15 — Falsificar, su-
primir, tornar irreconhecível,
subtrair ou desviar de seu des-
tino ou uso normal algum meio
de prova relativo a fato de im-
portância para interesse na-
cional-:

Pena — Reclusão de um a
cinco anos.

Artigo 16 — Violar imuni-
dades diplomáticas, pessoais
ou reais, ou de chefe ou re-
presentante de nação estran-
geira, ainda que de passagem
pelo território nacional:

Pena — Reclusão de seis
meses a dois anos.

Artigo 17 — Violar neutrall-
dade assumida pelo Brasil em
íace de países beligerantes:

Pena — Reclusão de um a
dois anos.

Parágrafo Único —- Se o cri-
me ê simplesmente culposo, a
pena será de três meses a iun
ano de detenção.

Artigo 18 — Destruir ou ul-
trajar bandeira, emblema ou
escudo de nação amiga, quan-
do expostos em lugar público:

Pena — Detenção de três
meses a um ano.

Artigo 19 — Ofender públi-
camente, por palavras ou es-
crito, Chefe de Govêmo de
nação estrangeira:

Pena — Reclusão de seis
meses a dois anos.

Artigo 20 — Exercer vlolên-
cia de qualquer natureza con-
tra Chefe de Governo estran-
geiro, quando em visita ao
Brasil ou de passagem pelo seu
território:

Pena — Reclusão de seis me-
ses a dois anos, além da cor-
respondente à violência.

Artigo 21 — Tentar subvér-
ter a ordem ou estrutura po-
lítico-social vigente no Brasil,
com o fim de estabelecer di-
tadura de classe, de partido
político, de grupo ou de indi-
viduo.

Pena — Reclusão de quatro
a 12 anos.

Artigo 22 — Promover in-
surreição armada, ou tentar
mudar, por melo violento, a
Constituição, no todo ou em
parte, ou a forma de governo
por ela adotada:

Pena — Reclusão de quatro
a 12 anos.

Artigo 23 — Praticar os atos
destinados a provocar guerra
revolucionária ou subversiva:

Pena — Reclusão de dois a
quatro anos.

Parágrafo Ünico — Se a
giierra sobrevem em virtude
deles:

Pena — reclusão de quatro
a 12 anos.

Artigo 24 — Impedir ou ten-
tar impedir, por meio de vio-
lência ou ameaça de violência,
o livre exercício de qualquer
dos podères na União ou nos
Estados:

Pena — reclusão de dois a
seis anos.

Artigo 25 — Praticar massa-
cre, devastação, saque, roubo,
incêndio ou depredação, aten-
tado pessoal, ato de sabotagem
ou terrorismo; impedir ou- di-
ficultar o funcionamento de
serviços essenciais administra-
dos pelo Estado ou mediante
concessão ou autorização:

Pena — reclusão de dois a
seis anos.

Parágrafo Ünico — E puni-
vel a tentativa, inclusive os
atos preparatórios, como deli-
tos autônomos, sempre com re-
dução da terça parte da pena.

Artigo 26 — Tentar desmem-
brar parte do território nacio-
nal, para construir país inde-
pendente:

Pena — reclusão de dois a
oito anos.

Artigo 27 — Revelar segredo
obtido em razão de cargo ou
função pública que exerça, re-
lativamente a ações ou opera-
ções militares ou qualquer pia-
no contra-rovolucionários, in-
surretos ou rebeldes:

Pena — reclusão de um a
cinco anos.

Artigo 28 — Matar ou tentar
matar quem exerça autoridade
pública, por motivos de fac-
ciosismo ou inconformismo po-
litico-social:

Pena — reclusão de três a
30 anos.

Artigo 29 — Ofender física
ou moralmente que exerça au-
toridade, por motivo de fac-
ciosismo ou inconformismo
político-social:

Pena — reclusão de seis me-
ses a três anos.

Artigo 30 — Atentai- contra
a liberdade pessoal do Presi-
dente ou do Vice-Presidente da
República, dos Presidentes do
Senado Federal, da Câmara dos
Deputados e do Supremo Tri-
bunal Federal:

Pena — reclusão de quatroa 12 anos.
Artigo 31 — Ofender a hon-

ra ou a dignidade do Presi-
dente ou do Vice-Presidente
da República, dos Presidentes
da Câmara dos Deputados, do
Senado ou do Supremo Tribu-
nal Federal:

Pena — detenção de' um a
três anos.

Parágrafo único — Se o cri-
me fôr cometido por meio de
imprensa, radiodifusão ou tele-
visão, a pena é aumentada de
metade.

Artigo 32 — Promover gre-ve cu lock-out acarretando a
paralisação de serviços públi-cos ou atividades essenciais,
com o fim de coagir qualquerdos podères da República:

Pena — Reclusão de dois a
seis anos.

Artigo 33 — Incitar pública-mente:
— À guerra ou ã subvér-

são da ordem político-social;
II — À desobediência coleti-

va às leis;
III — À animosidade entre

as Forças Armadas ou entre
estas e as classes sociais ou as
instituições civis;

IV — À luta pela violência
entre as classes sociais;

— A paralisação de servi-
ços públicos ou atividades es-
sanciais;

VI — Ao ódio ou à discrimi-
nação racial:

Pena — Detenção, de um a
três anos.

Parágrafo único — Se o cri-
me fôr praticado por meio de
imprensa, panfletos ou escritos
da qualquer natureza, radiodi-
íusão ou de televisão, a penaserá aumentada de metade.

Artigo 34 — Cessarem fun-
cionários públicos, coletiva-
mente, no todo ou em parte,os serviços a seu cargo:

Pena — Detenção, de três
meses a um ano.

Parágrafo único — Incorre-
rá nas mesmas penas o funcio-
nário que, direta ou indireta-
mente, se solidarizar aos atos
de cessação ou paralisação de
serviço público ou que contri-
bua para a não execução ou
retardamento do mesmo.

Artigo 35 — Perturbar ou
tentar perturbar, mediante o
emprego de vias dç fato, amea-
ças, tumultos ou arruídos, ses-
soes legislativas, judiciárias ou
conferências internacionais
realizadas no Brasil:

Pena — Detenção de seis me-
ses a dois anos para o crime
consumado, punindo-se a ten-
tativa com um terço da pena.

Artigo 36 — Fundar ou man-
ter, sem permissão legal, orga-
nizações de tipo militar, seja
qual fôr o motivo ou pretexto,
assim como tentar reorganizar
Partido político cujo registro
tenha sido cassado ou íazer
funcionar Partido sem o res-
pc-ctivo registro ou, ainda, asso-
ciação dissolvida legalmente, ou
cujo funcionamento tenha sido
suspenso:

Pena — Detenção de um a
dois anos.

Artigo 37 — Destruir ou ultra-
jar a bandeira, emblemas ou
símbolos nacionais, quando ex-
pastos em lugar público:

Pena — Detenção de um a
três anos.

Artigo 38 — Constitui, tam-
bém, propaganda subversiva,
quando importe em ameaça ou
atentado ã segurança nacional:

I — A publicação ou divulga-
ção de notícia ou declaração;

IT —- A distribuição dê jor-
nal, boletim ou panfleto;

IH — O aliciamento de pes-
soas nos locais de trabalho ou
de ensino;

IV — Comício, reunião pú-blica, desfile ou passeata;
— A greve proibida;

VI — A injúria, calúnia ou
difamação, quando o ofendido
fór órgão ou entidade que exer-
ça autoridade pública, ou fun-
cionário em razão de suas atri-
buições;

VH — A manifestação das
solidarledades a qualquer dos
atos previstos nos itens ante-
riores:

Pena — Detenção de seis me-
ses a dois anos.

Artigo 39 — Se a responsabi-
lidade pela propaganda subvér-
siva couber a diretor cu a res-
ponsável de jornal ou periódi-
co, o juiz poderá impor, ao re-
ceber a denúncia, a suspensão
da circulação dêste, até 30 dias,
sem prejuízo de outras comina-
ções previstas em lei.

Parágrafo ünico — Em setratando de estação de radio-
difusão ou televisão, a suspen-
são será imposta, nas mesmas
condições, pelo Presidente doConselho Nacional de Teleco-
municações.

Artigo 40 — a responsabili-
dade penal ou civil pela propa-
ganda, subversiva é autônoma
e não exclui a dos autores
ou responsáveis por outros cri-
me.., na forma dêste Decreto-
Lei ou de outras leis.

Artigo 41 — Importar, fabri-
car, ter em depósito ou sob sua
guarda, comprar, vender, doar
ou ceder, transportar ou tra-
zer consigo armas de fogo ou
engenhos privativos das Forças
Armadas, ou quaisquer iastru-
mentos de destruição, sabendo
o agente que são destinados à
prática de crime contra a se-
gurança nacional:

Pena — Reclusão de um a
três anos.

Artigo 42 — Incitar à práticade qualquer dos crimes previs-tos neste Decreto-Lei, ou ía-
zer-lhes a apologia ou a dos
seus autores:

Pena — Detenção de um a
dois anos.

Parágrafo ünico — A penaserá aumentada de metade se o
incitamento, publicidade ou
apologia é feito por meio de
imprensa, radiodifusão ou te-
levisão.

Artigo 43 — São circunstân-
cias agravantes, quando não
elementares do crime:

— Ser o agente militar ou
funcionário público, a êste se
cquiparando o empregado de
autarquia, empresa pública ou
sociedade de economia mista;

II — Ter sido o crime prati-
cado com a ajuda de qualquer
espécie ou sob qualquer titulo
prestada, por Estado ou organi-
zação internacional ou estran-
geira;

III — Ter, no caso de con-
curso de agentes, promovido ou
organizado a cooperação no
crime, ou dirigido a atividade
dos demais agentes.

DO PROCESSO E
JULGAMENTO

Artigo 44 — Ficam sujeitos
ao íôro militar tanto os mili-
tares como os civis, na íorma
do Artigo 122, Parágrafos Io e
2.°, da Constituição promulga-
da em 24 de janeiro de 1967,
quanto ao processo e julga-
mento dos crimes definidos
neste Decreto-Lei, assim como
os perpetrados contra as ins-
tltuições militares.

Parágrafo único — Institui-
ções militares são as Forças
Armadas, constituídas pela
Marinha de Guerra, Exército
e Aeronáutica militar e estru-
turadas em Ministérios e al-
tos órgãos militares da admi-
nistração, planejamento e co-
mando.

Artigo 45 — O íôro especial,
estabelecido neste Decreto-Lei,
prevalecerá sobre qualquer ou-
tro, ainda que os crimes te-
nham sido cometidos por meio
da' imprensa, radiodifusão ou
televisão.

Artigo 4. — Poderão ser
instaurados, individual ou co-
letivamente, os processos con-
tra os infratores de qualquer
dos dispositivos dêste Decreto-
Lei.

Artigo 47 — O recurso ordl-
nário previsto no Artigo 11, II,
Letra C, da Constituição pro-
mulgada em 24 de janeiro de

1967, será interposto da deci-
são final do Superior Tribunal
Militar.

Artigo 48 — A prisão em ila-
grante delito ou o recebimen-
to da denúncia, em qualquer
dos casos previstos neste De-
creto-L-ei, importará, simultâ-
úeamèhte, na suspensão do
exercício da profissão, emprê-
go em entidade privada, assim
como de cargo ou função na
administração pública, autar-
quin, em empresa pública ou
sociedade de economia mista,
até a sentença absolutória.

Parágrafo 1.° — O chefe do
serviço ou atividade, emprega-
dor ou responsável pela sua
direção, inclusive o dos esta-
belecimentos de ensino, fica
sujeito à multa de NCrS 100,00
a CrS 1 000,00 se permitir a
violação do disposto neste Ar-
tigo, aplicável pelo juiz da
causa.

Parágrafo 2.° — No caso de
reincidência a pena será a de
crime.

Artigo 49 — O juiz, em face
das circunstâncias, poderá isen-
tar de pena o revolucionário, o
insurreto ou o rebelde que, an-
tes de ser aprisionado, depo-
nlia as armas, desde que não
haja cometido, em conexão
com a atividade subversiva, al-
gum delito comum, a cuja pe-na não se eximirá.

Artigo 50 — O condenado à
pena de reclusão por mais de
dois anos fica sujeito, acesso-
riamente, ã suspensão de di-
reitos politicos, por dois a dez
anos, na íorma estabelecida

pelo Artigo 151, da Constitui-
ção promulgada em 24 de ja-neiro de 1967.

Artigo 51 — Náo é admlssi-
vel a suspensão condicional da
pena, nos crimes previstos nes-
te Decreto-Lei.

Artigo 52 — A pena privativada liberdade será cumprida em
estabelecimento militar ou ci-
vil, a critério do juiz, mas sem
rigor penitenciário.

Artigo 53 — O livramento
condicional dar-se-á nos têr-
mos da legislação penal mili-
tar.

Artigo 54 — Durante a fase
policial e o processo, a auto-
ridade competente para à íor-
mação dêste, ex-ofício, a re-
querimento fundamentado de
representante do Ministério
Público ou de autoridade po-licial, poderá decretar a prisão
preventiva do indiciado, ou de-
terminar a sua permanência no
local onde a sua presença fôr
necessária à elucidação dos ía-
tos a apurar.

Parágrafo 1.° — A ordem
será dada por escrito, intiman-
do-se por mandado o indiciado
e deixando-se cópia do mesmo
em seu poder.

Parágrafo 2.° — A medida
será revogada desde que não
se faça mais necessária, ou de-
corridos 30 dias de sua decre-
tação, salvo sendo pA.rrogada
uma vez, por igual prazo, me-
diante a alegação de jiisto mo-
tivo, apreciada pelo juiz.

Parágrafo 3.° — Quando o
local de permanência não fór
o do domicílio do indiciado, as
despesas de sua estada serão
indenizadas pontualmente pe-la autoridade competente, poli-ciai ou judiciária, conforme fôr
o caso, por conta do Tesouro
Nacional.

Parágrafo 4.» — Com a me-
dida de permanência, a auto-
ridade judiciária poderá orde-
nar a apresentação, diária ou
não, do indiciado, em hora e
local determinados.

Parágrafo 5.° — O náo cum-
primento do disposto na ordem
judicial de permanência justi-
ficará a decretação da prisão
preventiva.

Artigo 55 — São lnafiançá-
veis os crimes previstos neste
Decreto-Lei.

Artigo 56 — Aplica-se, quan-
to ao processo e julgamento,
o Código da Justiça Militar,
no que não colidir com as dis-
posições da Constituição e dês-
te Decreto-Lei.

Artigo 57 — O Ministro da
Justiça, na forma do disposto
no Artigo 166 e seu Parágrafo
2.° da Constituição promulga-
da em 24 de janeiro de 1967,
e sem prejuízo do disposto em
leis especiais, poderá determi-
nar investigações sóbre a or-
ganização e o funcionamento
das empresas jornalísticas, de
radiodifusão ou de televisão,
especialmente quanto à sua
contabilidade, receita e despe-
sa, assim como a existência de
quaisquer fatores ou influên-
cias contrárias à segurança
nacional, tal como definido
nos Artigos 2.° e 3." c seus Pa-
rágrafos.

Artigo 58 — Êste Decreto-Lei
entrara em vigor a 15 de mar-
ço de 1967, revogadas as dispo-
sições em contrário."

ASSUNTOS SIGILOSOS

Ao término do expediente de
ontem, no Palácio do Planai-
to, o. Presidente Castelo Bran-
co assinou decreto aprovando
o nôvo regulamento para sal-
vaguarda de assuntos sigilo-
sos, cujo texto será divulgado
ainda hoje. Êsse regulamento
estabelece as normas para tra-
to de assuntos considerados si-
gilosos na administração pú-
blica, cuidando do manuseio,
da segurança e da difusão de
documentos enquadrados nessa
classificação.

Medeiros acha nova conceituacão essencial
O Ministro Medeiros Silva

declarou ontem que a prin-
cipal inovação da Lei de Se-
gurança Nacional está con-
tida nas disposições preli-
minares de seu texto, onde
se consagra a nova concei-
tuação de segurança nacio-
nal. baseada em estudos
realizados pela Escola Su-
perior de Guerra.

A nova Lei, segundo* ex-

plicou, introduz duas novas
figuras jurídicas inexisten-
tes na atual — a guerra
psicológica e a guerra re-
volucionárla —, ao mesmo
tempo em que elimina a dl-
ferenciação antes existente
entre segurança interna e
segurança externa e esten-
de a toda pessoa natural e
jurídica a responsabilidade
pela segurança do País.

O Ministro Medeiros Silva
considera outro ponto im-
portanto o que prevê recur-
so para o Supremo Tribunal
Federal como última ins-
tância para o julgamento
de pessoas enquadradas na
nova Lei.

Disse que êle esclarece as
dúvidas que estavam sendo
suscitadas pela redação do
Artigo 114 da nova Consti-

tuição. A tramitação dos
processos de enquadramen-
to de civis na Lei de Segu-
rança Nacional será inicia-
da nas auditorias da Justi-
ça Militar, seguindo até o
Superior Tribunal Militar,
onde se esgota a instância
militar, passando então pa-
ra a alçada do Supremo Tri-
bunal Federal.

Acha que nos outros pon-

tos não houve grandes mo-
diíicações em relação ao
texto atual da Lei 

"de 
Se-

gurança Nacional. Quanto
à ampliação das atribuições
do Conselho de Segurança
Nacional, prevista na nova
Constituição, informou que
será regulada em lei, que
poderá ser remetida ao Con-
gresso pelo nóvo Presidente
da República.

Mourão eleito Presidente do
STM diz que é contra
a Lei de Segurança Nacional

O Ministro Olímpio Mourão Filho, após ser eleito on-
tem Presidente do Superior Tribunal Militar, disse que só
continuará no cargo se conseguir manter o prestigio da
Justiça Militar, acrescentando: "Sou contra qualquer es-
pécie de Lei de Segurança, porque uma democracia forte
e estável não precisa de medidas de exceção nem de Lei de
Imprensa"..

Eleito por 12 votos contra apenas o seu próprio, dado
ao Ministro Peri Beviláqua, o Presidente Mourão Filho to-
mará posse, em sessão solene, sexta-feira, às 15 horas, com
a presença de altas autoridades militares e civis.

dará êste e outros importan-
tes assuntos, sexta-feira.

Indagado se iria à posse do
Presidente Costa e Silva, o
Ministro Mourão Filho res-
pondeu negativamente, afir-
mando: "Só irei à minha pró-
pria passe se estiver vivo até
lá".

CINCO'MINUTOS

A eleição do nôvo Presiden-
te do STM para o biênio 1967/
68, teve a duração de apenas
5 minutos, e realizou-se às 14
horas, em sessão secreta, pre-
sidida pelo Ministro togado
Otávio Murgel de Resende,
atual Vice-Presidente, que
permanecerá em suas funções
até o término <io seu manda-
to, em novembro próximo,
quando então será eleito o seu
substituto.

Além do Ministro Mourão
Filho, tomaram parte na vo-
tação os Ministros Peri Bsvi-
láqua, Saldanha da Gama,
Otacílio Terra Ururaí, Fran-
cisco Correia de Melo, Figuei-
redo Costa, Griin Moss, Ar-
man.o Perdigão (militares),
Váldemar Torres da Costa,
Ribeiro da Costa, Romeiro Ne-
to. Alcides Carneiro e Otávio
Murgel de Resende (togados).

DISCURSO

Declarou ainda o General
Mourão Filho que é contra a
competência da Justiça Mili-
tar para o julgamento dos de-
litos politicos praticados por
civis, e que em seu discurso de
posse, em 12 laudas daitilo-
grafadas em espaço dois, abor-

SOERAL PINTO

O primeiro advogado a abra-
car o nôvo Presidente Mourão
Filho foi o Sr. Sobral Pinto, a
quem o Ministro declarou:"Faço questão de sua presen-
ça na minha posse, pois escre-
vi a maior parte do meu dis-
curso pensando em você".

Revelou ainda o Presidente
Mourão Filho que na sua ges-
tão ã frente do STM, "os jor-
nalistas terão todas as facili-
dades para o melhor desempe-
nho de suas missões".

O Diretor-Geral do STM, Sr.
Norival Guimarães, informou
que ainda não está marcada a
gas deixadas pelos Ministros
litares Almirante Silvio Mou-
tinho e General Ernesto Gei-
sei, os quais ocuparão as va-
gas deixadas pelos Ministros
Diogo Borges Fortes e Floria-
no de Lima Brayner, <_ae se
aposentaram.

Juraci condecora Ministros
militares e Roberto Campos
com a Ordem de Rio Branco

Quatro Ministros de Estado, vinte oficiais-generais e
superiores das Forças Armadas, personalidades da vida
pública e diplomatas receberam ontem, do Ministro das
Relações Exteriores, em cerimônia realizada no Itamarati,
a Ordem de Rio Branco.

Ao entregar a comenda, em seus diversos graus, o Mi-
nistro Juraci Magalhães declarou que o gesto do Governo
premiava "o cidadão brasileiro que, em sua esfera de ação
e de influência, se destinguia pelos serviços prestados à
nossa diplomacia".

Também receberam a Grã-
Cruz os Marechais Hugo Pa-
nasço Alvim e Nelson de Melo,
os Generais de Exército Dé-
cio Palmeiro Escobaa* e Lira
Tavares, o Almirante da Es-
quadra Silvio Monteiro Mouti-
nho, os Tenentes-Brigadeiros
Reinaldo de Carvalho, Lavanè-
re Vanderlei, Clóvis Travassos.

O Sr. Juraci Magalhães tam-
bém entregou a Medalha Lau-
ro Müller a um grupo de jor-
nalistas diplomáticos e políti-"
cos.

OS AGRACIADOS

A lista de condecorados in-
cluía os nomes do Presidente
eleitor Artur da Costa e Sil-
va, do Marechal Eurico Gas-
par Dutra e do Marechal Jua-
rez Távora, que não compare-
ceram ao ato. Entre os presen-
ts_, agraciados com a Qrã-Cruz,
estavam os três Ministres Mi-
litares, Marechal Ademar
de Queirós, Marechal-do-at*
Eduardo Gomes e Almirante
Araripe Macedo « o Ministro
Roberto Campos.

Crítica londrina boicota o"ballet" 
que impediu a sua

entrada grátis no "Paraíso"
Londres (UPI-JB) — A crítica londrina, que pela pri-meira vez foi impedida de assistir de graga a um espeta-culo do Real Ballet de Londres, resolveu boicotar o ParaísoPerdido, com Margot Fonteyn e Rudolf Nurayev. Os jor-nalistas só compareceram na terceira apresentação, quandoas entradas foram postas à sua disposição.
O resultado é que o Paraíso Perdido — cujo tema é o

pecado original de Adão e Eva, mas em um paraíso de
pop-art — teve a sua coreografia severamente criticada,escapando às restrições apenas a primeira-bailarina MargotFonteyn e o soviético Nurayev. Inclusive a semente, Ro-land Petit, teve seu desempenho posto em xeque.
AS CRÍTICAS

O jornal The Guardian afir-
mou que o bailarino soviético
Nureyev, de 28 anos de idade,
conseguiu, nessa produção, as
melhores seqüências jamais al-
cançadas antes em sua carreira
em uma coreografia moderna.

Sobre a primeira-bailarina
Margot Fontayen, atualmente
com 48 anes de idade, o The
Guardian disse que seu desem-
penho foi realmente revelador
e que, "sem diminuir o seu ta-
lento outonal e clássico, a sua
performance revelou perfeita
andadura,^ extraordinária me-
leabilidade e alto grau de ju-
ventude".

Frisou o jornal, no entanto,
que o espetáculo poderia ter
•terminado quando Nureyev, de-

saparecendo após o pecado a
que Eva o induziu, é erótica-
mente devorado por uma enor-
me boca feminina aberta no
cenário. A seu ver, após essa
cena, o espetáculo decresce em
significado..

O Daily Telcgrapli adianta
que os 40 minutos da bailarina
Roland Petit (que desempenha
o papel da serpente), seria
mais provocador e agradável se
reduzidos à metade da sua
atual extensão. O tema simples
do ballet estaria também sen-
do prejudicado pelo excesso de
movimento e de duração. As-
segura que "o coreógrafo não
consegue evitar a enfatização
de qualquar novidade ou mo-
vimento que encontre, seja êle
soberbo ou débil".

Promoção do JB marcará
temporada do Municipal

O Diretor do Teatro Muni-
cipal do Rio de Janeiro, Sr.
Antônio Vieira de Melo, con-
gratulou-se ontem com o JOR-
NAL DO BRASIL pela iniciati-
va de programar um espeta-
culo, naquela Casa, com a par-
ticipação de Margot Fontayen
e Rudol Nureyev, em come-
moração à passagem do seu
76.° aniversário.

Referindo-se àquelas "íigu-
ras exponenciais da dança mo-
aerna", o Sr. Vieira dc Melo
afirmou "estar certo tíe que
esses espetáculos, pela seleção
dos números e polo valor das
duas citadas estrelas, ficarão
entre os mais categorizados tía
próxima temporada, na qual
figuram o Ballet Australiano
e o Berioska, soviético.

Sóbre a bailarina Margot
Fontayen, esclareceu que, ao

lado de Giselle, "de que Mar-
got se tornou em nosso tempo
a própria viva encarnação", o
público terá oportunidade de
vê-la em novas dimensões em
baile ts como Le Corsaire e
Marguerite et Armand, para
cuja montagem virá especial-
mente ao Brasil o atual co-
reógrafo do Royal Ballet, Les-
lie Edwards.

A promoção do JB, segundo
o próprio Diretor do Teatro
Municipal, deverá ser superior
à apresentação de qualquer es-
petáculo da temporada passa-
da, entre as quais se Incluem
o Quarteto de Sopro de Esto-
colmo, Marta Antíerich, Filia*-
mónica de Berlim (solistas),
Solistas de Bach da Alemanha
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BOA VIZINHANÇA
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Lady Dird, mulher do Presidente Johnson, cumprimenta o menino 
'mexicano 

Frank Manscra ator do jilme a^cMnentil upneto

onhson pede um bilhão
9io para emisfério

Washington (UPI-JB)— O Presidente Lyndon
Johnson pediu ontem ao
Congresso um aumento
de até 1 bilhão e meio de
dólares para a ajuda dos
Estados Unidos à Amé-
rica Latina nos próximoscinco anos, no que cha-
mou de primeiro passodo plano de auxílio con-
tinental que apresentará
aos Presidentes do He-
misfério durante a Con-
ferência de Cúpula, em
Punta dei Este.

A decisão do Presiden-
te norte-americano íoi

Washington (UPI-JB) —
A Conferência dos Presi-
dentes do Hemisfério em
Punta dei Este servirá, se-
gundo o Secretário de Esta-
do Dean Rusk, para se fi-
xar uma "política estratégi-
ca" para o Continente ame-
ricano, lembrando que"muitas coisas na América
Latina passam despercebi-
das do público".

Disse a seguir que a ân-
sia latino-americana para

tomada durante a reu-
nião que manteve na
sexta-feira da semana
passada com quarentadirigentes parlamentaresna Casa Branca. A maio-
ria dos líderes do Con-
gresso reagiu favorável-
mente ao pedido de
Johnson.

OPINIÃO

Segundo o Embaixa-
dor dos Estados Unidos
na Organização dos Es-
tados Americanos, Sol
Linowitz, apesar de o

Presidente Lyndon John-
son não especificar o to-
tal da ajuda em dinhei.-
ro para a assistência dos
EUA à América Latina,
o Presidente espera que"isto fique implícito na
iniciativa".

Linowitz acha que a
mensagem presidencialsublinha a necessidade
de que os latino-ameri-
canos adotem medidas
de ajuda própria, como
condição para receber a
assistência econômica.
Recomendo — acrescen-
tou — que o Congresso

Presidentes traçarão estratégia
integrar sua economia fot
p r o v o c ada especialmente
pela Aliança para o Pro-
gresso, "que deu um bom
impulso, precisando agora
de um estimulo bem maior
para levar avante a meta
do Mercado Comum Lati-
no-Americano".

ESQUECIMENTO

Em programa de televi-
são transmitido ontem, o
Secretário de Estado Dean

Rusk afirmou que a Amé-
rica Latina está atualmen-
te esquecida do mundo. Isto
porque — continuou — as
notícias predominantes re-
ferem-se ao Vietname e a
China, e talvez ao Presi-
dente da França e outros
temas, é muito importante
que os povos dêste Hemisfé-
rio saibam que hã grandes
obras a cumprir aqui e que
não estamos nos preocupan-
do com isso.

Washington CUPI-JB1 — O
lider cia bancada democrata
no Senado norte-americano,
Mike Mansfield, assegurou on-
tem que o pedido de ajuda ã
América Latina feito pelo Pre-
sider.te Lyndon Johnson não
significa um "cheque em bran-
co" para os programas de as-
sistência. Antes de tudo 
acrescentou — é uma resolu-
ção que ajuda os povos a se-
rem grandes e não a se auto-
destruírem.

O Senador Mansfield féz
suas declarações logo após o
Presidente da Comissão de
Relações Exteriores' do Sena-
do, William Fulbright, ter pro-metido que examinaria a re-

Mansfield elogia ato de Johnson
comendação presidencial o
mais breve possivel.

VOTO CONTRA

Nas primeiras reações do
Senado à proposta do Presi-
dente Johnson, o úriico voto
contra foi o do Senador de-
mocrata Wayne Morse, quemanifestou seu pesar porquea mensagem do Presidente
continha menção especifica de
cifras sobre a ajuda.

Morse disse também que ti-
nha dúvidas quanto ao alcan-
ce da proposta, lembrando queos ataques comunistas no Gôl-
ío de Tonquim foram usados
por Johnson para que o Sena-

Técnicos discutem

do aprovasse uma ajuda su-
plementar para fazer a guer-ra, no Vietname.

— Desejo deixar claro — con-
cluiu Morse — que não sou
contra, em principio, à ajuda
americana a. América Latina,
mas acho que todo programade ajuda econômica neste He-
misfério tem por base as me-
didas de auto-ajuda. Se os
países latino-americanos não
se ajudarem a si mesmo, não
podem esperar assistência dos
Estados Unidos.

O Senador Mike Mansfield
explicou ao Senador Morse quea resolução sobre a ajuda is.América Latina não podia ser
comparada com a declaração

aprove o compromisso
de aumentar nossa aju-da em até um bilhão emeio de dólares ou cêrca
de trezentos milhões dedólares por ano durante
o próximo qüinqüênio.

— Esta verba — con-
cluiu — será somada ao
bilhão de dólares que es-
tamos investindo atual-
mente no futuro da de-
mocracia latino-america-
na desde que a Aliança
para o Progresso come-
çou há seis anos.

— Os Presidentes do He-
misfério — concluiu — se
reunirão para dar direção
estratégica no sentido da
integração econômica, as-
suntos do intercâmbio,
guerra contra a fome, os
avanços agrícolas, científi-
cos, técnicos e educacionais.
Por Isso é que achamos que
a futura Conferência de
Cúpula 1 poderá ser muito':
importante.

do Golfo de Tonquim. Os ob-' 
jetivos da proposta presidencial— concluiu — íoram expostos
claramente na reunião oue o
Presidente Lyndon Johnson
manteve com os líderes do Con-
gresso na Casa Branca.

Outro membro da Comissão
de Relações Exteriores, Sena-
dor Albert Gore, disse que as
reivindicações da América La-
tina devem ser consideradas
depois de se analisarem urgen-
temente alguns requisitos inter-
nos. Gastaria de que tivéssemos
cuidado — concluiu — e não
firmássemos cheques em bran-
co num momento em que nos-
sas necessidades internas são
tantas.

Montevidéu, (UPI-JB) — Os
delegados de 18 Presidentes do
Hemisfério começaram ontem
f, preparar a agenda definitiva
da conferência de cúpula queos Chefes de Estado america-
nos iniciarão dia 12 de abril,
em Punta dei Este, à procurade uma saída para a crise con-
tinental.

Os representantes presiden-
ciais debatem uma agenda pre-
parada no mês passado pelosChanceleres que se reuniram
cm Buenos Aires. Segundo
fontes da OEA, os debates vi-
sam apenas a aperfeiçoar com
detalhes técnicos o trabalho
anterior, sem alterar nada dasubstância.

FUNDAMENTOS Z'ZZ[
A agenda da próxima Con-

ferência de Presidentes foi re-
duzida a seis pontos básicos,
depois que alguns deles, comoa Integração econômica, provo-

caram prolongadas discussões
sóbre as vantagens que deve-
riam corresponder aos paisesmenos desenvolvidos e as da-
tas em que deverá começar o
processo de integração.

A reunião dos delegados pre-sideneiais durará duas sema-
nas. Logo após, ós Chanceleres
americanos deverão novamen-
te reunir-se, em Montevidéu,
para. fazerem um exame íinal
da agenda.,

PROBLEMAS

O Presidente boliviano René
Barrientos já confirmou sua
ausência na reunião de cúpu-
la, em represália ao veto dos
Chanceleres à inclusão de uma
saida boliviana para o mar.
Oficiosamente, admite-se que o
Presidente Barrientos envie
seu Chanceler à nova reunião
de Ministros do Exterior, em
Montevidéu, num último es-forço para que o problema de

agenda da reunião
seu país seja debatido pelosPresidentes.

O Haiti, até agora, não en-viou representante à reunião
dcs delegados presidenciais cacredita-se que seu Presiden-
te vitalício, François Duvaller,
não comparecerá a Conferên-
cia de Cúpula, temendo ausen-
tar-se do país. • ' ¦

Outro problema é o criado
pelo Governo peruano, cujo
Presidente, Fernando Belaun-
de Teny, decidiu não compu-
recer à reunião cm represália
a ameaça norte-americana desuspender sua ajuda econômi-
ca se o Governo de Lima não
cancelar a ordem para o apre-
samento de pesqueiros ameri-
canos dentro do limite de 200milhas marítimas fixados pe-los peruanos como sendo o deseu mar territorial.

O texto cia resolução do Presidente
Lyndon Johijson ao Congresso pedindoum nóvo aumento na ajuda das EUA àAmérica Latina, na íntegra, é o .seguinte:"E menos de um mèd, os líderes do.sEstados americanos se reunirão em Punta
dcl Este, no Uruguai. Será a primeirareunião desta natureza nos últimos dezanos e a segunda já realizada pelos che-tes das nações livres de nosso sistemahcmtsf érico.

Esta reunião representa um nóvo elono vínculo de associação que nas liga amais de 230 milhões de vizinhos do Sul.í; muito mais do que um símbolo de ami-zade florescente. Seu objetivo é rever o
progresso que fizemos juntos na grandeaventura que une as desígnios de todos
nós. Incluirá ainda um compromisso co-mum em face dc-s próximos passos, h<s-tóricos e humanos, que pretendemos dar
juntos. Ji

Encaro esta reunião com entusiasmo
A revolução pacifica e progressista quec.stá transformando a América Latina êum dos grandes movimentas inspiradores
de nosso tempo. Nossa participação nesta,revolução é uma empresa digna, que alianossas mais profundas 

* tradições nacio-nais aos nossas conceitos mais responsa-
veis de solidariedade hemisíérica.

Medida do progresso
¦ O espirito de cooperação entre o rest»das Américas e os Estados Unidos vemsendo formado há décadas.

A criação do Banco Interamericano deDesenvolvimento em 1959 e a Ata deBo-
gota em 1960, sob a liderança do Presi-dente Eisenhower, contribuíram para,transformar este espírito em realidade.
Nesses pactos históricos, cs governos ame-ricanos se comprometeram a envidar es-íorços conjuntos para realizar programasdestinados a melhorai' os níveis de vidade todos os povos da América Latina. De-ram ímpeto á ação tomada em 1961 emtorno da qual tem girado desde entfio ahistória do Hemisfério. Essa ação — aAliança para—o. Progresso, que recebeuum impulso extraordinário sob o Govêr-no do Presidente Kennedy — concretizou
velhas sonhos e despertou novas esperan-
ças. Com o compromisvso de realizar pro-gramas da assistência mútua e auto-aju-da, a Aliança atacou males tão antigos
quanto a condição do homem: a fome, aignorância c a doença.

A Aliança já completou seis anos. Quepodemos dizer dela? Podemos dizer quehá um recorde nítido de progresso. Osíndices per capita de crescimento' daAmerica Latina mostram que novos pai-ses conseguiram romper a estagnaçãoeconômica dos anos anteriores.
• Uma nova onda de técnicos e geren-tes estão aplicando seus conhecimentos

para íazer avançarem a reforma e a mo-dernlzaçáo, Tem havido aumentos cons-tantes nos investimentos privados, nacio-nais e estrangeiros; A inflação está di-. minutado e a luta por justiça social pro-gredindo.
- Tudo isto é verdade. Mas as afirma-

çoes de progresso são mais significativa»e refletem mais reallsticamenie o espíri-to da Aliança, quando && referem aos po-vos para-os quais fot criada a Aliança.Desde que a Aliança foi lançada, e comfundos contribuídos por nós, homens, mu-Ilicres e crinças, que de outra forma te-riam morrido, estão hoja vivendo:
100 milhões de pessoas recebem pro-teçao contra a malária. Em 10 países o

?P2?SiP de nlort"s PelíV malária caiu'de10 810 para 2 280 num período de trcsanos. Os caso»,!do sarampo desaparece-ram quase completamente.
1200 centrai sanitários, inclusivehospitais e unidade» médica.! móveis fo-ram construídos ou estão em construção.Para dezenas de milhares de famílias'os condições mais fundamentais de vidac-síao melhorando:
350 mil novas residências íoramconstruídas ou estão em construção;

2 000 poços rurais e 1170 sistemasde suprimento de água potável íoramconstruídos para beneficiar côrca de 20milhões de pessoas.
Crianças que antes nunca tiveramoportunidade de estudar já dispõem ago-ra de escolas:

as matrículas nas escolas primáriasaumentaram em 23%. nas escolas secun-danas em 60% e nas universidades cm

cen^r" 
TO Sa'aS Cle aUla ta

160 mil professores foram formadosi.vquentaram cursos de aperfeiçoa-

Mensagem de Johnson ao Congresso
Em áreas no mundo inteiro, o terror comderramamento de sangue procurava mo-diíicar situações antigas. E em algunsdesses lugares — em Cuba e na outrametade do mundo, na Ásia — um malranda maior estabeleceu-se depois do sur-to de violência. Através de seus própriosesforços, sob a Aliança para o Progressoos latino-americanos transformaram oHemisfério numa região de decisão e deesperança.

A participação dos Estados Unidos naAliança foi uma afirmação ousada de suacrença em que a verdadeira revolução
que melhora a vida do.s homens pode serrealizada paclcicamente. Os seis anos cierealizações da Aliança constituem o tes-tamento claro da História quanto à vali-dade dessa crença.

fi também o testemunho da validadedo princípio básico cia auco-ajuda Novoapoio tem sido vitalmente importante
para o sucesso obtido até agora. Mas osçométimentos e a dedicação das própriasnações latino-americanas a essas tarefasforam a pedra de toque dêsse sucesso.

A Tarefa Diante dc Nós

^ O recorde de progresso apenas iiu-mina o trabalho que ainda deve ser fei-to se quisermos realmente melhorar avida do povo dêste Hemisfério — nãoapenas hoje mas pelas anos de mudança
que se seguirão.

Em agosto passado, numa declaraçãono quinto aniversário dai Aliança'para oProgresso, descrevi o desafio nesses tèr-mos: "A continuarem as tendências
atuais, a população dêste Hemisfério será
quase um bilhão, no ano 2000. Dois ter-
ços — cêrca de 625 milhões — viverãona América Latina. A despeito do quepossa ser feito através de programas parareduzir a taxa de crescimento, popula-cional. a América Latina enfrenta umvasto desafio.

A produção agrícola, por exemplo,deve crescer em G% por ano, e isso sighi-ficara dobrar a atual taxa demen ro;

oevem s»r ampliados e o adestramento
técnico <• vocacional deve ser dado dediferentes modos e em diversos setores.

Tudo isso significa mais escolas e umaexpansão das oportunidades educacionais
que atinjam um número cada vez maiorcio pessoas, a cada mês que possa.

agricultura

cresci-

Será preciso criar pelo menos 140 mi-lnoe.s de empregos novos.
Mais de um milhão de novas residen-cias devem ,ser construídas por ano.Mais de 175 000 novos médicos preci-sam ser formados para atender às neces-sidades mínimas.
Centenas de milhares de novas salaade aula precisam ser construídas.
E as taxas anuais de crescimento daronda per capila precisam aumentar de4 a 6%.
Essas necessidades somadas às de-mandas do presente significam que novasmetas devem ser estabelecidas, que novoscaminhos e entusiasmo renovado devemser encontrados se quisermos enfrentaro desafio, se pretendemos seguir emírente."

E com è.s&es problemas em confronto
que os lideres dos Estados americanas sereunirão em Punta dei Esta

Bases do Progresso

Nossos governos vêm trabalhando comafinco durante meses, para preparar essa

Nossa preocupação centralizou-se naquestão de como podemos acelerar o pro-gresso do desenvolvimento na AméricaLatina. Sabemos qua crescimento e co-mércio sao força» iníeragentes. Sabemos
que elas dependem da livre movimenta-
çao de produtos, pessoas e capitais. Sa-temos qua elas dependem de pessons que•sejam oa boa saúde e educação. Sabemosque tais condições contém as sementesaa. prosperidade para todos nós.

.Alem disso, baseados em nossa expe-riência conjunta até agora sob a Aliançasaoemqs que o nrozressn futuro do He-

SEIS PONTOS
Os seis pontos da agenda queserão discutidos a partir de

hoje na capital uruguaia são
os seguintes:

— integração econômica edesenvolvimento industrial (üi-cluindo a possibilidade de se
criar um Mercado Comum);

— ação multilateral e in- •
íra-estrutura (projetos básicos
de desenvolvimento, energia eoutros);

— medidas para melhorar
o intercâmbio interamericano
dentro da Associação Latino-Americana de Livre Comércio
(ALALC); ,

— modernização da vida
rural e aumento da produçãoagrícola, especialmente de ali-mentos;

— desenvolvimento da
educação técnica e científica,
além da intensificação do-pro-
gresso sanitário;

— eliminação dos gastosmilitares desnecessários.

ou
menco;

. — mais de 14 milhões de livros esco-lares foram distribuídos;.
— 13 milhões de crianças em idade es-colai' e 3 milhões em idade préparticipam dos programas deescolar;

escolar
merenda

homens cujos pais trabalharam du-rante gerações em terras alheias traba-"iam "Sora em sua própria terra-
_r_Z !£ paíSCS disPòem de legislação quetrata diretamente da reforma agrária'Com ajuda americana, 1.1 milhãode acres de terra foram Irrigados emll acres trabalhados. 106

Brasil não aceita o tratado
de não-proliferação atômica

Washington (UPI-JB) _
O Embaixador brasileiro
vasco Leitão da Cunha de-
elarou ontem que seu País
é contra o tratado de não
proliferação das armas
nucleares, em sua forma
atual, porque proibiria às
Nações não nucleares o uso
da energia atômica parafins pacíficos."Não 

queremos o que pos-sa pôr em risco nosso desen-
volvimento indus trial" —
disse Leitão da Cunha, ementrevista pelo telefone, es-
clarecendo também que oBrasil ainda não assinou otratado de desnuclearização
da América Latina porquenao recebeu garantias daFrança, União Soviética ou

Cuba de que a zona do pac-to será respeitada.
Em sua redação atual, o

tratado proíbe aos paísesnão nucleares que desenvol-
vam explosivos atômicos pa-ra fins pacíficos, embora
não lhes sejam negados os
benefícios que deles possamadvir.

O Brasil, com o apoio da
Argentina, conseguiu quefosse aprovado o uso da
energia atômica para fins
pacíficos (na reunião do
México), apesar da forte
oposição dos Estados Unidos.
A cláusula origina] do trat?-
do dizia: "As partes contra-
tantes podem efetuar expio-
soes de engenhos nucleares
com fins pacíficos, inclusive

Q

explosões que envolvam en-
genhos semelhantes aos usa-
dos nas armas nucleares",
etc.

No México e em Genebra,
o Brasil definiu sua posição:
manter a opção de produzir
seus próprios explosivos
nucleares para fins pacífi-
cos. Não vê por que pedir
permissão a um grupo de
potências nucleares para
efetuar explosões necessá-
rias à construção de rodo-
vias ou represas.
DECISÃO

Embora não participem
do tratado, os Estados Üni-
dos desejam, inclusive, o es-
tabelecimento de um comi-
té internacional (de repre-

&

sentantes de países nuclea-
res e não nucleares), para
decidir que tipo de expio-
soes pacíficas podem ser
efetuadas; as potências
atômicas efetuariam as ex-
plosões.

Sustentam que quaisquer
benefícios surgidos do de-
senvolvimento da energia
atômica (pelas potências
nucleares) ficarão à dispo-
sição de todos os países. O
México, principal patroci-
nador do tratado de desmt-
clearização da América La-
tina e único representante
latino-americano na Confe-
rência de Genebra, além do
Brasil, apoiou a posição nor-
te-americano.

Mais de 700 000 empréstimos agri-
$t™-M0r-am,€oncedkIos em beneficio dea,- milhões de pessoas.15 000 milhas de estradas' foramconstruídas ou melhoradas, muitas delas
mercído."2 -^° f$* 

*$M0f e °
São todos fatos encorajadores masapenas o começo da história, 'àpénas 

uniaparte dela. As estatísticas podem ap „£indicar a profunda significação humanade uma esperança viva agora onde atohavia esperança alguma. As esfartfattewnao podem retratar a maravilha cie Scriança nascida num mundo que lhe dSuma chance dc superar a tirania da indi?íerença que antes dela condenava gera-çoes inteiras a uma vida de desoSnecessidade e miséria. ae.io.ac.io,

Revolução mental

Nem podem revelar a revolução aueaconteceu nas mentes de dezenas^ mUlhoe, de pessoas, quando descobriram queseus próprias esforces cembiundós cc-nas gestões de seus governos e de SS
vd£fê§£ „?nrl°r POdií,m mu^ *™naas para melhor.

O mais importante é, talvez nue «<:estatísticas náo podem reileür de n Jo
Laünfd ?. aparecimento ní ^™c°Latina de uma nova geração de líderesvigorosos, competentes e confiantes s£mhomens estão decididas a ver conetóizada „inda em sua época mSLatina moderna e forte, leal a suas tra-dições e a sua história. São homens que™ «W ^tórica e resoluçõessubstituem o trabalho
afinco. mantido

nao
com

E ns estatísticas nunca poderão nosdizer o que poderíamos ter visto. Nãopodem registrar os tiros que poderiamter ecoado nas avenidas e praças de umadúzia de cidades latino-americanas mas
que nem foram disparadas. O completosucesso da Aliança para o Progresso deveser encontrado não apenas no que serealizou, mas também no que foi evitado.

Um processo de fermentação dominavao Hemisfério quando nasceu a Aliança.

misfério deve repousar em quatro pilas-trás fortes:

3 — Eliminarão das barreiras
contra o comércio

Na maior parte da América Latina acivilização seguiu a faixa de costa doContinente. Hoje os centros de populaçãoestão concentrados nela. Vastas írontei-ras internas permanecem remotas e into-cadas, separadas umas das outras porgrandes rios, montanhas, florestas e de-sertos. Simon Bolivar viu essas barreirasnaturais como grandes obstáculos ao co-mércio, ns comunicações e a seu soniioce uma umea e grande República Latino-Americana.
Por causa desses obstáculos, países la-tino-aimr.canas tendem durante séculos

a procurar mercados na Europa e nosEstados Unidos.
Agora, estão procurando mercadas nointerior também. Vêem as mesmas barrei-ras. porém menos formidáveis. Estãoconfiantes de que. com a tecnologia mo-tona podem superá-las. Agora com osprojetos iniciados pela Aliança pelo Pro-gresso, homens começaram ei construir

, estradas nas encostas dos Andes, fazerpontes sóore rios caudaiosos. ligar siste-mas elétricos, estender pipclines e ligai-por terra o.s mercados nacionais.
As barreiras da natureza simbolizamas obs, ruçoes em cada ponto tão restri-vivas como as. barreiras artificais ao co-mércio erigidas pelo homem. O trabalho

coi ptoV" 
8 RmbRS dcve ser íeií0 em

Os líderes da América Latina virama ameaça verdadeira de estagnação in-dustnal por causa cias barreiras tarifárias
que instituíram contra o comércio entreseus paises. Vêem a integração econômicacomo indispensável ao crescimento in-dustrial futuro.

As nações da América Central, estimu-ladas pelos programas da Aliança, iárealizaram aumentos espetaculares emcomercio e investimentos. O agrupamen-to maior de estados sul-americanos e doMexxo, entretanto; realiza anuidade eco-nômia a passo mais lento.
Agora os dois grupas juntas devemmovimentar-se sistematicamente na di-reção de um mercado comum if.tíno-

americano. Quar.cío is-.o íór levado a efei-
to, trará a mais profunda alteração nas
relações do Hemisfério, desde as dias da
independência. Os paises da América La-
tina deram uma Indicação clara e segura
que tencionam unir-se para um avanço
no sentido dessa meta.

2 — Melhoria da educação

A carga do analfabetismo, que os po-vos da América Latina conduzem há sé-
culos, começa a se erguer. Em outros
tempos o passo seria satisfatório. Não
pode ser considerado assim nes dias de
hoje.

O.s países da América Latina espe-
ram e desejam ser fortes do pomo-de-vis-
ta econômico. Estas nações necessitarão
de muito mais pessoas adestradas e em
número muito maior do que podem íor-
necer seus laboratórios e* salas de aula.
Os trabalhadores especializados e os pia-niíicadcres de quem depende o amanhã
devem ser treinados antes que este che-
gue. As crianças devem ir à escola em
número cada vez maior. Os adultos que
.jamais escreveram seus nomes devem ser
alfabetizados. Os serviços universitários

a
Metade da população da América. La-tina vive em áreas rurais. A maior par-te das regiões rurais é escravizada pelapobreza e pelo abandono. A produtivida-cie agrícola é ainda limitada por métodos

e diretrizes políticas anacrônicos. Os pro-gramas e reformas globais devem ser ace-lerados para levar ao campo as modernas
técnicas agrícolas.

Nós e nossos vizinhos do Sul visua-lizamos uma agricultura dinâmica para aAmérica Latina que ajude a elevar os
padrões da vida rural.

Nós visualizamos um aumento sufi-ciente na produção de alimentos paraabastecer suas crescentes populações eatender também às necessidades mundiais!
Visualizamos uma modernização dasdiretrizes e técnicas agrícolas que levem

a um sadio clima de concorrência ua pro-dução de alimentos.

4 — Saúde
Finalmente, nós nos esforçaremos

mais do que nunca para melhorar a Baú-de de todo o povo.
Será intensificada a batalha contra asdoenças que matam e mutilam; Serãoacelerados os programas de abasteci-mento de água e de melhoria dos ser-viços sanitários. Serão elevados os pa-droes de nutrição para as crianças po-bres e seus pais. Estes são os problemasque juntos enfrentaremos e as promes-sas que juntos esboçamos, no momentoem que nos preparamos para a reuniãoae Punta dei Este.
Os problemas são reais. Mas a.s pro-

messas também são reais. Elas não sílfl_Visões. Estão todas ao nosso alcanceElas nao serão cumpridas de modo fácile rápido. Mas são objetivos dignos doapoio de todos os povos.

Assistência maior

Mantendo o espírito de nossos com-
promissos segundo a Aliança para o Pro-
gresso e depois de uma cuidadosa revi-sao dos objetivos que nossos vizinhos la-tino-americanos fixaram para si pró-prios, acredito que nos empenhamos emdar uma ajuda financeira maior nos pró-ximos anos.

As principais diretrizes que nos guia-ram no passado — necessidade evidentee auto-ajuda — continuarão a orientarnossos atos no futuro.
Recomendo que o Congresso aprove ocompromisso de aumentar nossa ajudaem 1.5 bilhão cie dólares, ou seja cercade, 300 milhões de dólares por ano nos

próximos cinco anos. Contudo, isso' nãodeve ocorrer em detrimento de nossosesforços em outras regiões déste mundointranqililo. .
Este lotai suplementará o total de umbilhão de. dólares que temos investidoanualmente no futuro da democracialatino-americana,-.desde que a Aliança

para o Progresso começou há seis anos.O valor global de nossa assistência eco-nòmica, mesmo depois dos aumentos pro-postos, será apenas uma fração dos re-recursos que as próprias nações latino-americanas estão investindo.
O bilhão e meio de dólares que estou

propondo deve ser considerado uma ci-ira aproximada. Sun determinação pre-cisa dependerá das medidas que as pró-prias nações latino-americanas deverãotomar. Mas. mesmo assim, podemos fazeruma projeção do modo geral em que elaserá necessária:

] — Agricultura, Ecl
Saúde

neaçao c

Aproximadamente, 900 milhões de dó-lares desto aumento serão usados nos pró-ximos cinco anos para adestrar profes-sores e construir novos laboratórios e sa-las de aula; aumentar a produção de ali-mentos e combatei- a subnutrição que to-lhe o futuro das crianças; lutar contraas doenças e as calamidades.
Cem milhões de dólares dêste total fo-ram incluídas no total orçamentário doano fiscal de 1968. Pedirei que sejamacrescentados nes novos compromissos d°543 milhões de dólares já recomendados

para a Aliança para o Progresso.
Nas próximos quatro anos fiscais, ototal adicional de cerca de 200 milhões dedólares está incluído na-s verbas autori-zadas de 750 mllhóes de dólares para aAliança para o Progresso já aprovadas

pelo Congresso no ano passado.

— Mercado Comum
Latino-Americano

Aproximadamente; um total de 250
__ 500 milhões de dólares num periodo dea 5 anos será necessário, a partir de 1970,
para auxiliar a América Latina a concreti-'
zar o Mercado Comum.

O progresso nesta direção exigirá um
pefiodo cie transição para ajudar a reali-
zaçao déste ajustamento, e a ajuda podeser utilizada para «adestrar as trabalha-
dores, aliviar os problemas de balanço de
pagamentos e estimular o comércio en-tre os países da América Latina.

Os membros da Aliança para o Pro-
gresso, inclusive os Estados unidos, devem
estar preparados para financiar esta as-sistência numa base de Igualdade.

Pedirei ao Congresso que só autorize
estes recursos quando íorem dados os
primeiros passos em direção a um Mer-cado Comum.

3 — Projetos multinacionais
municações. Sistemas Rodoviários
viais.

Co-
e Flu-

Aproximadamente 150 milhões de dó-
lares, num periodo de três anos, deverão
prova' os recursos suplementares ao Ban-
co Interamericano para operações espe-
ciais. Estas contribuições aumentadas po-dem ajudar a financiar estudos sóbre
possibilidades de investimentos e uma
parte do custo de novos projetos mui-
tinacionais:

estradas para ligar as nações c os
povos da América Latina:

modernos sistemas para acelerar
as comunicações:

pontes para transportar os frutos
do comércio através de obstáculos fluviais
e cliques para conter as devastações cau-
sadas pelas inundações;

usinas hidrelétricas que forneçam,
uma abundante fonte de energia, desen-
volvimento e prosperidade;

Pediremos ao Congresso que autori-
ze a concessão déste total juntamente
com nossa contribuição anual e regular
de 250 milhões de dólares, nos próximos
três anos. ao Fundo de Operações Espe-
ciais do Banco Interamericano.

Esperamos que nossos parceiros no
Banco aumentem sua contribuição nu-
ma base proporcional. #

(Conclui na pág. 16).

* 11
¦ >: •¦

ist
IV

^pq^li^CTlPptg^W»! sw j-w

"r-;--
'•'ísS^?*'^ fS^yv-^-^^. ¦

ÍW ^«"ísí V1**- T*--<fr -**"¦ -T*
'-¦¦•¦' ¦': ...i__-rrf......



Jornal do Brasil, terça-feira, 14-3-67, 1° Cad.

Tshombe exilado na Espanha 
"PT 

TA lp-varã-A AQ KnmKarflpirO^ Sukarno continua tratado
é condenado à mora no ^1% ICVardO Ub DOllUJclI UC1I US como 0 Pre,si(íe!lte mesmo
Congo por crime de traição T^„^^

Kinshasa (UPI-JB) — O ex-Primeiro-Ministro Moisés

Tshombe íoi condenado à morte ontem, à revelia, por lia-

ver organizado e dirigido uma revolta armada contra o

Govêmo do Presidente Joseph Mobutu com o auxilio de

mercenários estrangeiros e tentado formar tim Estado in-

dependente na Provincia de Catanga.
A Corte Marcial que condenou Tchombe por crime de

alta traição, após seis dias de julgamento, ordenou o con-

fisco de todos os seus bens. Tshombe está exilado na Es-

panha e não aceitou a oferta do Govêmo congolês para
vir a Kinshasa, com tôdas as despesas pagas, a fim de se

defender.

para ases tailandesas ^.ír^lcargo

CONDENAÇÕES

Também foram condenados à
morte o Tenente-Coronel Feri
dinand Tshimpola, comandan-
te do Exército de Catanga, e o
seu auxiliar Capitão Kalonda
Moanda. Tshimpola íoi res-
ponsabilizado pela morte do
Coronel Tshantsi, ex-coman-
dante do Exército do Congo,
tíiu-aute a rebelião catanguesa
na Cidade de Kisangani, em
setembro do ano passado.

O levante de Kisangani' íoi
6Ufocado pelo Exército do Go-
vêrno central do Congo depois
de sangrentos combates.
Tshimpola fugiu da cidade
mas íoi preso depois c exibido
pelo Presidente Joseph Mobu-
tu durante uma partida de fu-
tebol.

O Tribunal Militar condenou

o irmão mais moço de Tshom-
be. Thomas, que também está
exilado na Europa, a 15 anos
de prisão. Thomas Tshombe
íoi membro da Junta de Dire-
tores da União Mineira do Al-
to Catanga, companhia produ-
tora de cobre que íoi naciona-
lizada pelo Govêmo de Mu-
butu.

Como colaboradores de
Tshombe, foram condenados a
20 anos de prisão com traba-
lhos forçados: Capitão Em-
mahüw. Moanza, Tenente De-
his Mbamgu e Luther Emery
Kettand. Chefe do Gabinete do
Ministério de Assuntos Sociais.
Dois julgados o único que não
íoi condenado íoi o Capitão
Louis Mutono, membro do Es-
tado Maior do ex-Primeiro-Mi-
nistro Leonard Mulamba du-
rante o levante de Kisangani.

Washington (UPI-JB) — Fontes au-
torizadas do Governo americano admiti-
ram ontem que os Estados Unidos real-
mente pleitearam e obtiveram autoriza-
ção da Tailândia para utilizar e cons-
truir nesse país bases aéreas nas quais
poderão operar os bombardeiros estraté-
gicos B-52 que bombardeiam concentra-
ções do Vietcong no Vietname do Sul.

Atualmente, os B-52 atravessam me-
tade do Pacifico, quase sete mil quilú-
metros desde a base da ilha de Guam,
para chegar a seus objetivos no Vietname
do Sul. Os Estados Unidos já operam
de bases na Tailândia para atacar o
Vietname do Norte, mas com aviões me-
nores, os caças-bombardeiros Thunder-
chiei F-105.
INSTALAÇÕES

As mesmas íontes revelaram que an-
tes da utilização das bases existentes, os
Estados Unidos terão de íazer adapta-
ções em suas pistas. Na base acromtval

americana de Utapao, íalta ainda cons-
truir depósitos de bombas e as próprias
pistas. ,

Não loi possível saber, entretanto, se
o governo americano pretende utilizar
os B-52 também contra o Vietname do
Norte — pelo menos uma vez, no ano pas-
sado, os B-52 bombardearam o passo de
Mu Gia, tido como principal passagem
da Rota tle Ho Chi Minh nas proximida-
des do Paralelo 17.

Segundo as informações disponíveis,
existem atualmente na Tattândla 410
aviões americanoá, inclusive dez esqua-
drilliâs (ISO aparelhos) de caças-bom-
bardeiros, que realizam lõr.'o de tôdas as
incursões da íôrça aérea contra o Viet-
name do Norte (também os aviões da
Marinha, operando dos porta-aviões no
golfo de Tonquim. realizam missões diá-
ríàsK As outras missões a cargo da fôr-
ça aérea têm como base o próprio Viet-
name do Sul.

O bombardeiro B-52, que agora ope-
rara, na Tailândia, pode transportar dez
vezes a carga de explosivos dos caças-
bombardeiros utilizados na guerra. Devi-
do a isso, os Estados Unidos aumenta-
ram sua íôrça de B-52 na ilha de Guam.
de 50 para 60 aparelhos do começo do
ano para cá.

O General William C. Westmore-
lantl, comandante das íôrças americanas
no Vietname, defende hâ algum tempo
a tese de que os Estados Unidos deve-
riam colocar alguns B-52 na Tailândia,
de modo a poderem entrar rapidamente
em ação, sempre que se descobrir uma*
concentração inimiga.

, Ignora-se, por enquanto, qual o po-
tencial humano de que os Estados Uni-
dos necessitarão na Tailândia para a
operação dos B-52. Atualmente já pres-
tem serviço em bases tailandesas mais
de 36 mil americanos, das quais mais de
26 mil da íôrça aérea.

Jacarta (UPI-JB) — O novo Presidente interino da In-
donésia, General Suharto, declarou ontem que Sukarno foi
destituido do Poder, mas que por enquanto continuará sen-
do tratado como Presidente, em virtude de seu estado de
saúde precário.

O ex-Presidente Suk.imo, que governou a Indonésia du-
rante 21 anos, depois de tê-la libertado do jugo holandês,
foi derrubado domingo pelo Congresso, porém permanece:
no Palácio presidencial de Bogor.

VielcGiig lança morteiros contra Koiitum
**"

Exército manda reforços ao
Kwangtung para conter nova
onda dc greves de protesto

Hong-Kong (UPI-JB) — Grandes contingentes de tro-
pas do Exército Popular de Libertação têm chegado dià-
riamente a Cantão e outras regiões do Kwangtung-par*-
conter a onda de descontentamento entre trabalhadores e
camponeses, que já provocou milhares de mortes em lutas
em toda a provincia — disseram ontem aos jornais de
Hong-Kong diversos viajantes chegados do Sul da China.

Segundo o New Life Evening Post, os viajantes ava-
liaram em cerca de 300 mil homens os contingentes atual-
mente na província. Outros contingentes estariam a cami-
nho, procedentes das províncias próximas, a pedido da Co-
missão Militar do Kwangtung.

Saigon (UPI-JB) — Os guerrilheiros
do Vietcong atacaram ontem, com 40 dis-
paros de morteiro, a cidade de Kontum,
no planalto central do Vietname do Sul.
Do ataque resultou a morte de um solda-
do sul-vietnamita e ferimentos em oito
soldados e dois civis. Dois edifícios íoram
danificados.

A 67 quilômetros a sudoeste da ci-
dade, tropas da infantaria americana
cercaram dois batalhões de guerrilheiros.
Atacados pela artilharia e pela aviação.~õs~vieU:ongs conseguiram fuim o -.Cico
e fugir.

KIEN HOA

Num segundo ataque, os guerrilheiros
lançaram morteiros contra edifícios
ocupados por íôrças americanas na cida-

cle de Kien Hoa. A explosão dos mortei-
ros provocou ferimentos em vinte civis e
danos pesados no E;critório de Relações
Públicas e no Comando da Ajuda Militar
americana.

Perseguidos por íôrças sul-vietnami-
tas, o.s atacantes foram obrigados a abati-
donar suas •posições, o que fizeram dei-
xando 43 mortos.

Na noite de domingo, outros grupos
de guerrilheiros tinham atacado a aldeia
rln T-T'"*- VVir-n, niiliiirln ___rlflS nessoas
e causando pesadas baixas à guarhição
sul-vietnamita. Os guerrilheiros invadi-
ram o quartel-general militar da aldeia,
oude nisitiiii?snvc tiros' nl^tniB ¦tirisloiisiros ¦

dão, arrancaram os olhos ao cadáver do.
chefe morto.

Na madrugada de ontem, os bom-
bardeios B-52 americanos arrasaram
várias praças-fortes do Vietcong em di-
ferentes pontos do país. y'

No domingo, aviões F-105 e F-4-C,
com base na Tailândia, bombardearam a
central elétrica do Viet Tri, a 59 quilo-
metros de Hanói. Os pilotos revelaram
ter visto grandes colunas de fumaça su-
bindo dos pontos onde caíram a.s bombas.
 Contra êsse e outros objetivos, as es-

quluifnMX"'íinerfcat«tó-reallzara!ii-u-___J.c___
tal dc 128 missões sobre o Vietname rio
Norte, número recorde que há muito tem-
nn nnn nlcniiçnvnm. em vista do mau

PARA FRENTE
Em mensagem dirigida, ao

povo, o novo Presidente expli-
cou que uma junta médica
competente atestou que o e.s-
tado de saúde de Sukarno tem
piorado, recentemente, instan-
do em seguida os indonésios a
deixarem de lado as discas-
soes .sobre o ex-Presidente.

— Temos pela frente multo
o que fazer para melhorar a
economia do país e fornecer ao
povo alimentação c vestuário
baratos — disse. 1

Ao prestar juramento domin-
yo como novo Presidente, o Ge-
neral Suharto prometeu mau-
ter a vigência da Constituição
e conservar o Governo nas
mãos do povo. Evitou entre-
tanto, qualquer crítica a Su-
karno, procurando suavizar sua
queda, a fim cle evitar uma
guerra civil.

Em seu primeiro dia de Oo-
vêrno o General reuniu-se em
Jacarta com 05 governadores
regionais. Hoje, discursará com
o Presidente do Congresso, Ge-
neral Haris Abdul Nasution,
num grande comício convoca-
do para comemorar a queda cle '
Sukarno.

O Congresso entregou o po-
dento—Qonejal fluhivrto, em .
caráter provisório, depois de
ter destituído Sukarno, sob a

reduzindo-o ã condição de "en-
genheiro Sukarno".

CALMA POLICIADA

Na Capital, a. sioiação é cal-
ma. Tropas do Exército ocupam
os principais' pontos de Jacar-
ta, não tendo sido registrados
Incidentes violentos. Ignora-sa
o que esteja ocorrendo no inte-
rior do país, ende o Presidente
Sukarno contava com fortes
bases de apoio.

Os Jamais de Jacarta anun-
ciaram a queda, de Sukarno
cem grandes manchetes e sean
comentários. Na Universidade
da Capital, 15 mü estudantes
organizaram uma manifesta-
ção, para comemorar a declsãoi
do Congresso.

Um dos lideres estudantis,
Cosmas Buabara, afirmou du-
ramo a concentração que a
classe estava satisfeita com
apenas 80% da fórmula conci-
llatórift aprovada pelo Con-
gresso;

CONDENADO
A MORTE

O ex-General Indonésio Su-
pardjo, um dos principais cela-
bqradorcs do Presidente Su-
karno, 

"M~conãèniuJõ~àrTnortê-

ontem, sob a acusação de ter
c libertaram outros. Em seguida, mata-
ram um chefe local e seus dois íilhos.
Antes de partir, perdendo-se na escuri-

tempo constante. Um Phantom F-4-C
da marinha americana íoi abatido pelas
defesas antiaéreas.

acusação de ter participado cta
tentativa de goípe de estado
comunista de outubro de lõfiá,

parucipauo no goipe comunis-
ta cie 1965, anunciou a Rádio
de Jacarta.

TODOS OS MEIOS

Essas tropas, disseram os
viajantes, chegam por todos os
meios de transporte: por terra,
por avião e por embarcações
fluviais. A Cidade de Cantão já
estaria sob estrito controle mi-
litar e todos os hotéis e as ca-
sas dos "detentores de poder"
teriam sido requisitados para
abrigar as tropas.

Acrescentaram os viajantes
que. as greves de operários e
camponeses alastraram-se por
toda a província, havendo no-
ticia de choques sangrentos
nos centros industriais de Fat
Shan e Nam Hoi.

Um dos viajantes disse ter
visto cadáveres sobre a pista
da rodovia de Fat Shan. Se-
riam vitimas de batalhas entre
o Exército de um lado c do
outro operários e camponeses.
Os trabalhadores de Nao Hoi
teriam recusado, mesmo' sob
ameaça, voltar ao trabalho.

Outros falaram em informa-
ções, não confirmadas, de mi-
lhares de mortes nessas duas
cidades. Os camponeses e ope-
rários, encolei-izados diante
das violências praticadas pelas
tropas, teriam Iniciado mani-
íestações públicas, exigindo a
retirada dos soldados.

Os viajantes também viram
tropas novas substituírem as
antigas na entrada da Cidade
de Shum-Chun e darem buscas
e fazerem interrogatórios.

O Partido Comunista Chinês

ordenou ontem, em editorial do
Diário «lo Povo, de Pequim, a
cessação das atividades da re-
volução cultural entre os cam-
poneses. O editorial íoi lido na
integra pela emissora da. Ca-
pitai chinesa, em transmissão
ouvida em Hong-Kong.

A notícia foi interpretada em
Hong-Kong como sintoma de
dificuldades na semeadura da
primavera, recém-iniciada, pois
até aqui a palavra de ordem
dos maoístas para o campo era
— da mesma íorma. que para
as cidades — "íazer a revolu-
ção e promover a produção*'.

REABILITAÇÕES

Enquanto isso. o vespertino
Star, dè Hong-Kong, afirmou
que Mao Tsé-tung designe-u o
ex-chefe dos Serviços de Se-
gurança, Kang Shen, para di-
rigir a Comissão de Reabilita-
ção, instalada em Pequim com
o objetivo de rever os expur-
gos promovidos pela Guarda
Vermelha.

O Primeiro-Ministro Chu
En-lai, o Ministro da Defesa
Lin Pião, o novo chefe de Se-
gurança, 

"Wang Tung-hsing, e
Chi Feng-yu também teriam
sido nomeados membros da co-
missão, o primeiro com a íun-
ção de conselheiro. Devido à
oposição de Chu, não teriam
sido nomeados nem a mulher
de Mao. Chiang Ching, nem o
Presidente da Subcomissão da
Revolução Cultural, Chen
Po-ta.

Jornal de Roma diz que a
CIA cuidou da segurança de

-*>

a fuga
Roma, "Washington, Berna e Moscou (UPI-JB) — A

CIA — Central Intelligence Agency — encarregou-se dà se-
gurança de Svetlana Stalina, a única filha viva de Josef
Stalin, durante sua fuga para o Ocidente, na índia, na
Itália e na Suiça, revelou ontem o II Messagero, jornal -de
Roma.

Svetlana encontra-se na Suiça, com visto de permanen-
cia de três meses, sob proteção policial, segundo declarou
o Ministro de Justiça Von Moos, em Berna, depois de con-
firmar que a filha de Stalin tentou obter asilo nos Estados
Unidos, mas que isso não foi possivel.
AS MÃOS DA CIA . *

O íí Me&sagero assegura
cjue os elementos que protege-
ram e guiaram Svetlana eram
agentes da CIA, e afirma que a
filha de Stalin entrou em con-' tato com as autoridades norte-
americanas pela primeira vez
em Nova Deli, onde foi levar as
cinzas do marido.

Diz ainda o jornal que Sve-
tlana chegou a Roma, no últi-
mo dia 7 de fevereiro, acompa-
nhada por um diplomata norte-
americano, com quem íicou até
sua partida sábado para a Sui-
ça. "Em nenhum .momento

. abandonou a casa desse diplo-
mata", prossegue o II Message-
ro, "e a Polícia italiana deixou
eua segurança a cargo da CIA,

SUIÇA CONFIRMA
Segundo o Ministro de Justl-

ça sufço,* as autoridades norte-
americanas entraram em con-
tato com o Governo de Berna,
depois de recusarem o asilo. A
declaração da Von Moos é a
primeira confirmação oficial de
que Svetlana tentou exilar-se
nos Estados Unidos.

Acrescentou Von Moos que
Svetlana queria descansar al-
gumas semanas na Suíça, tendo
assinado um pedido de visto
por três meses, o que indica
que não se encontra no pais
na condição de exilada, sendo
que ela mesma está pagando
suas despesas.

— Svetlana é uma pessoa
completamente livre — decla-
rou o Ministro. — Se quiser
abandonar a Suíça, poderá fa-
zê-lo quando quiser, e se as au-

toridades soviéticas desejam
entrar cm contato com ela, o
Govêmo suíço não colocará
obstáculos, desde que ela con-
corde.

RUSK DESMENTE

O Secretário de Estado nor-
te-americano Dean Rusk afir-
mou ontem que Svetlana nun-
ca chegou a considerar seu asi-
lo político nos Estados Unidos,
ao comentar pela primeira vez
a; deserção da filha de Stalin.

Recusando-se a revelar se o
Departamento de Estado che-
gou a oferecer-lhe asilo, Rusk
disse, numa entrevista à tele-
visão, que as autoridades não
consideraram o problema c que
Svetlana é cidadã de outra
nação e está na Suiça,

Não creio que deva com-
plicar sua vida com qualquer
comentário — concluiu o Se-
tário de Estado.

A agência Tass divulgou na
noite de domingo o primeiro
comunicado oficial sobre a ide
da filha de Stalin para o Oci-
dente, no qual afirma:

Em vista das notícias jor-
nalísticas, a' Tass confirma que
a; filha de Stalin, Svetlana Al-
liluyeva, encontra-se agora no
estrangeiro. No íim do ano
passado lhe íoi concedido um
visto de saída para viajar e
enterrar as cinzas de seu ma-
rido, cidadão indiano falecido
na União Soviética. A duração
da permanência de Svetlana
Alliluyeva no estrangeiro é as-
sunto particular, que diz res-
peito a ela somente.
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Ufa!
Conseguimos fazer mais alguns aperfeiçoamentos

O VOLKSWAGEN DO BRASIL SÃ

Um dia alguém inventa um automóvel.
Desenho diferente, suspensão

diferente, motor diferente,
centenas de detalhes
diferentes.

Todo mundo gosta dele,
V. também.
Então começam a melhorá-lo aqui e ali.
Fazem testes e mais testes.
O carro anda, anda, anda...
Esquecem até de fabricar novos modelos,

como todo mundo faz.

noVW'67.
Quando v. vê, passaram-se anos e anos.
O que pode ter sobrado para

aperfeiçoar?
Talvez aumentar um pouco o vidro

traseiro, para aumentar a visão.
E quem sabe aumentar também a visão na

frente, colocando limpadores de pára-brisa
que param do lado esquerdo?

Quem sabe dá para instalar, na mesma
alavanca do pisca-pisca, uma tecla
para luz alta e baixa?

Sempre dá para fazer outras coisinhas.

Quem sabe, aperfeiçoar a maçaneta da
tampa do motor.

Provavelmente, a caixa de fusíveis poderia
ser mais prática se ficasse dentro do carro.

Pois bem: nós conseguimos
fazer tudo isso, e ainda colocamos
mais 10 HP no motor do Volkswagen.
Êle agora tem 46 HP.

Mas é impressionante como
I fica difícil aperfeiçoar' o que já nasceu aperfeiçoado,
Ufa!S-SSrSstífiSfA/'
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Informe JB
Dois ministros

Poucas vezes, ao longo de sua his-
tória, terá tido o Brasil o privilégio de
contar no Govêmo duas figuras da cate-
goria excepcional dos Srs. Otávio Bu-
lhões e Roberto Campos.

Pode-se, se?n. 'dúvida, divergir da
orientação da política que impuseram ao
Pais, e daqui mesmo, mais ãe uma vez,
íoram apontados erros e falhas, nem
sempre corrigidos.

O que não se pode, 7io entanto, è
recusar as gratides virtudes que os dois
homens públicos souberam levar para
o Govêmo, onde tiveram sempre a firme
solidariedade do Presidente Castelo
Branco, que restaurou no Pais o pres-
tigio e a autoridade dos ministros.

Cidadãos exemplares, técnicos da
mais alta categoria, os Srs. Otávio Bti-
lhões e Roberto Campos deixam ama-
nhã os seus postos depois de uma ba-
talha permanente, sustentada ao longo
ãe três anos, para domar a inflação e
levar o Pais aos seus melhores destinos.

Se foram ou 7ião foram felizes, o
tempo dirá. O que importa aqui é reco-
nhecer que deixam o Governo merece-
dores do respeito e ãa admiração dc
quantos os acompanharam nesse esforço
em qxie se empenharam, sinceramente,
para fazer o melhor possível.

Pescador

O Sr. Roberto Campos vai passar o
Ministério do Planejamento ao Sr. Hé-
lio Beltrão, e logo depois segue para-Mate-GfQgsn, ondfi_jpretende íicar pes-
cando ate o momento em qué^võltãra-
ao Rio para entregar-se à livre inicia-
tiva.

No seu banco de investimentos, o
Sr. Roberto Campos pretende tirar a
limpo todas as queixas- e reclamações
que ouviu quando estava do outro lado
da corda.

Segunda missa

Dom Eugênio Sales, Arcebispo da
Bahia, rezou 'sexta-feira última, acoli-
tado por todos os bispos do Estado, uma
missa campal no Monte Paseoal, no
mesmo lugar em que foi rezada a pri-
meira missa no Brasil.

A cerimônia marcou a inauguração
de 700 quilômetros de estradas cons-
truidas no Governo Lomanto Júnior —
inclusive 96 quilômetros asfaltados da
BR-101, que é a Rio—Bahia do litoral.

A missa foi presenciada por alguns
índios Pataxós, descendentes diretos
dos que presenciaram a outra missa, há
quase 500 anos.

Prioritária

Depois da hecatombe que destruiu
vários trechos da Rio—São Paulo, é im-
possivel que alguém ainda alimente
qualquer dúvida quanto à imperiosa ne-
cessidade de apressar as obras da Rio—
Santos, estrada que por todos os moti-
vos deveria ocupar o primeiro lugar na
lista de prioridades do Governo.

Comunicações

Passou ontem pelo Rio, a caminho
de Brasília, o Sr. Carlos Furtado Simas,
aue estava repousando numa fazenda
do interior da Bahia quanto tomou co-
nhecimento de sua indicação para o Mi-
nistério das Comunicações.

O futuro Ministro não quis dizer
nada à imprensa, porque não tivera ain-
da nenhum contato com o Marechal
Costa e Silva; mas esclareceu que não
teme as suas novas responsabilidades
porque é especialista na matéria e está
bem informado sobre as necessidades e
problemas de comunicações do País.

O Sr. Carlos Simas foi o responsa-
vel pela implantação dos serviços tele-

íònicos de Salvador, que talvez sejam
os melhores do Brasil.

Se conseguir fazer aqui no Rio o
que fêz em Salvador — lá ninguém leva
) telefone ao ouvido para ouvir o rui-
do: vai logo discando —, o Sr. Carlos
Simas estará em condições de ser elei-
to Rei do Rio.

Ofensiva

Apontado como voto contrário, no
Senado, à indicação do Sr. Gutemberg
Lima Rodrigues para o cargo de juiz fe-
deral de Brasília, o Senador Mem de Sá
sai do sen recolhimento para a ofensiva:

Embora seja secreto o voto, não
vacilo em afirmar que votei a favor, ape-
sar da penúria dos seus títulos'e-apesar
de seu padrinho ser o Ministro Carlos
Medeiros, que, deselegantemente, desalo-
jou um candidato credenciado para me-
ter no carge um. de seus lugares-tenen-
tes, de poucas luzes e abundante auli-
cismo.

Esclarece que votou nele, apesar de
tudo, apenas e exclusivamente em aten-
ção aos Senadores Daniel Krieger e Fi-
lin to Muller:

Para não deixar mal estes meus
amigos, engoli o pupilo do Ministro e ex-
Procurador do Presidente .Tuscelino. Na-
da têm eles que me agradecer, portanto,
mas sim aos eminentes senadores ci-
tados. •

Financiamento

Será assinado hoje, no BNDE, um
financiamento de 16 bilhões de cruzei-
ros antigos para o plano de expansão da
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira.

O contrato será assinado pelo Sr. Al-
berto do Amaral Osório, Diretor-Supe-
rintendente do BNDE, que substitui o Sr.
Garrido Torres, ora guardando o leito
por recomendação médica.

étodo adotado pelo INPS
cansa reuniões de protesto

Insígnias do
Brasil

Reunião

A ARENA da Guanabara deverá dis-
tribuir hoje uma nota oficial sobre a
reunião de ontem, em que foi lida e
aceita a carta de renúncia do Deputado
Mendes de Morais à Presidência do Par-
tido.

O Senador Gilberto Marinho, Vice-
Presidente em exercício, assumiu a pre-
sidência e deu conhecimento ao gabinete
executivo das indicações dos Srs. Flexa
Ribeiro e Lôpo Coelho para a Presiden-
cia e Secretaria-Geral da ARENA ca-
rioca.

Há indicações de que o Sr. Lopo Coe-
lho, embora honrado com a lembrança
do seu nome, talvez prefira não aceitar
o cargo.

Bom negócio

A ação desencadeada pelas autori-
dades estaduais contra o jogo do bicho
foi antes de qualquer coisa um bom ne-
gócio para o Jóquei Clube.

As apostas aumentaram em 60 por.
cento nos guichês do prado.

As pontes do Recife 4

O Prefeito do Recife velo pedir a In-
terferência do Governo federal junto à
SUDENE, para que sejam liberados re-
cursos destinados à reconstrução de cin-
co pontes danificadas nas últimas cheias.

Se as obras não forem concluídas no
prazo previsto, a nova cheia se encarre-
gará de destruir tudo o que já foi feito.

Tudo levava a crer que em situações
dessa natureza a SUDENE fosse ágil no
atendimento dò problema, liberando os
recursos necessários sem burocracia nem
entraves de qualquer outra ordem.

Mas não é isso. o que ocorre. As pon-
tes têm importância fundamental para
a Cidade do Recife e para o próprio Es-
tado afinal, pois são também vias de
acesso às estradas de rodagem.

Entretanto, para arrancar os 5 bi-
lhões da obra (inexistentes nos cofres do
Estado e noc da Prefeitura) o Prefeito
do Recife tem que cumprir a mesma via
crucis de sempre e acabar nas mãos do
Presidente da República.

Lance-livre
9 Visivelmente emocionado, o Sr. Juraci
Magalhães despediu-se ontem do funciona-
lismo do Itamarati. Homem "sofrido e de-
sesperançado", o Sr. Juraci Magalhães disse
que foi no contato com os diplomatas'"que
soube reencontrar alguma esperança para o
futuro. Concluiu o breve discurso dizendo
que jamais procurou prejudicar alguém; e
se algum dos presentes se considerava pre-
judicado por ato seu, que aceitasse seu"humilde pedido de perdão".

O Sr. Pio Correia falou em nome do
funcionalismo, agradecendo.

O Sr. Lomanto Júnior passou ontem
pelo Rio. Vai à, posse em Brasília.

O Secretário de Educação de Mato
Grosso, Sr. Wilson Rodrigues, assinou con-
vênio com o MEC-Üaesco-FISI para cons-
trução de centros de treinamento de pro-fessóres em Cuiabá e Campo Grande-

O Festival üa Besteira, de Stanislaw
Ponte Preta, continua batendo recordes de
venda. Só a Entrelivros, no Edifício Avenida
Central, vende 'eim média 30 exemplares
diários.

O Sr. Mário Trindade, Presidente doBNH, falará hoje, às 8h, iniciando a Pri-
meira Reunião Interamericana de Recursos
Humanos para o Planejamento Local Inte-
grado. A reunião está sendo coordenada
pelo Professor Luís Rocha Neto, assistente-¦técnico do Centro de Treinamento e Pesqui-sa para o Desenvolvimento Econômico e So-ciai e organizada por êsse órgão e pelo Ser-viço Federal de Habitação e Urbanismo.
0 O Sr. Hélio Marques Viana, gerente deFiscalização Financeira do Banco Central.
aparece como certo para uma das diretoriasdo estabelecimento, na gestão do Sr. RuiLeme.

O Senador Benedito Valadares tomouum susto ontem, no Galeão, quando se pre-parava para seguir para Brasília e um re-
pórter quis saber a sua opinião sóbre o mo-vimento de revisão dos últimos decretos pre-sidencials. Refazendo-se, logo, o Senadorexplicou que Já começou a revisão — mas doseu último livro, por sinal ainda sem titulo.

De 27 de abril a 1 de maio, na Aldeia,de Paseoal Carlos Magno (Arcozelo), o Con-
gresso Nacional.do American Field. Repre-sentações de todos os Estados devem com-
parecer.
O As armas antigas da coleção PlácidoPinto váo ser expostas'no L'Atelier no pró-

ximo dia 20. Maças de guerra e armaduras
medievais, armas orientais e até o Colt série
n.° 1 estarão lá.

Dizia-se ontem, lá no Botequim do Lili,
que o aguaceiro das primeiras horas da noite
tinha sido encomendado pela oposição ao Sr.
Negrão de Lima.

A oposição, aliás, está agora apelando
para todos os recursos. Começou a circular
uma cadeia com os seguintes dizeres: "Pre-
zado Sr.:- Se você tem amor à Guanabara,
reze 1 Padre-Nosso e 3 Ave-Marlas durante
9 dias a fim de que o Governador Negrão
de Lima reconheça a sua incapacidade admi-
nistrativa e renuncie ao cargo. Envie cópia
a uma pessoa amiga. (Um dentista que inter-
rompeu esta corrente foi atropelado ao atra-
vessar uma rua, quebrou a perna e quando
saiu do hospital am incêndio tinha destrui-
do seu consultório)".

Instala-se hoje, às 18h, no Museu da
Imagem e do Som, o Conselho Superior de
Cultura Cinematográfica.'

O Ministro Eduardo Gomes foi ontem
condecorado com a Ordem de Rio Branco
pelo Sr. Juraci Magalhães.
© Com cinco integrantes, a delegação da
China Nacionalista é a mais numerosa de
quantas jà chegaram ao Galeão para a pos-6e do Marechal Costa e Siiva.
O Em Brasilia, segundo o Sr. Gilberto Aze-
vedo, todo mundo está querendo ser alguma
coisa que ninguém sabe direito o que é.
© O Sr. Apolônio Sales foi empossado

ontem no Conselho de Administração da
Eletrcbrás.
O O advogado Romeu Rodrigues Silva te-
legrafou ao Presidente da-República comu-
nicando que não aceitaria o cargo de Juiz
Federal Substituto. Catedrático de duas ia-
çuldades, membro jurista do Tribunal Elei-
toral do Estado do Rio e advogado militante
há mais de 30 anos, não poderia o Sr. Romeu
Rodrigues aceitar a indicação.
9 Foi assinado ontem, na COPEG, o pri-meiro cheque de financiamento dentro do
programa de assistência às vitimas da cala-
midade. O beneficiário íoi o condomínio deum prédio de Santa Teresa, que vai receber
160 milhões de cruzeiros para obras de
oiTimo.

Hoje, será assinado outro financiamen-
to, no valor de 110 milhóes de cruzeiros, paraobras de sustentação dc um prédio da Car-
teira Hipotecária do Clube Naval, na Lagoa.

aa asse médica

Fontenele diz qne volta em
10 dias já sabendo se o

Curitiba (Correspondente) — Quase todas as associa-
ções médicas do interior do Paraná vêm realizando fre-
quentes reuniões para discordar dos métodos até agora
adotados pelo Instituto Nacional da Previdência Social,
procurando influenciar as pessoas diretamente interês-
sadas. '

Segundo se comenta nos círculos oficiais, o fato se
deve a um mal-entendido, considerando-se que a parte
médica da assistência social é o ponto nevrálgico da uni-
ficação da previdência, por dizer de perto a todos os con-
tribuintes e sensibilizar grande parts da população.

Nem todas as associações
médicas do interior do Para-
ná estão contvu a unificação.
A de Ponta Grcssa, par e:;cm-
p'.p, colocou-se inteiramente à
disposição do INPS para quenão houvesse solução cie con-
tinuidade no atendimento aos
mais necessitados do muni-
cípio.

Em Londrina também, após*
a visita do Coordenador doINPS no Paraná, Sr. Hiran
Guiraud, e do Dr. Egas Izique,
responsável pela parte médica
do Instituto, as associações
médicas e as autoridades mu-nicipais convenceram-se da ne-
cessidade da unificação e docritério com que vem sendo
implantada no Estado.

Em relação às pensões, infor-
marám os dirigentes do INPS
que jà foram distribuídos os
carnets bancários aos contri-
buintes, que passarão a receber
mensalmente direto na caixa
dos bancos, evitando as filas
que sempre existiam nas agén-
cias dos institutos.

Paraná para Angola paulista aprova a Operação

LONGO PRAZO

Informam esses círculos que
o preblí-ma é por demais com-
plexo e exige soluções a lon-
go prazo, devido à dispersão
com quo agiam os antigos
IAPs, favorecendo a que mé-
dicos do interior, geralmente
absolutos em sua especialida-
de e em determinada região,
mantivessem um monopólio do
atendimento em convênio com
os institutos, ganhando fortu-
nas que agora serão contidas.

A reação das associações mé-
dicas, junta-se a dos banca-
rios, que têm medo 'de perdera boa assistência médica querecebem do IAPB, um dos me-
lhores organizados de todos os
IAPs. •Acontece que as aiito-
ridades consideram que o
IAPB, para proporcionar tal
assistência, gastava muito
além do razoável, em ínce do
número elevado de postos quetinha de manter para ser efi-
ciente.

Enquanto isso, outros insti-
tutos — a maioria — nada ofe-
a-eciam aos contribuintes, tor-
nando necessária a unificação
da previdência para que a re-
união de recursos e esforços
pudesse melhorar a todos gás-~tando-relatH'ame-níe—menosí

A parte médica, mais afeta-
da pela mudança total na or-
ganizáção, custará um poucomais a normalizar-se, mas se-rá sensivelmente melhorada
com o tempo, segundo aquelas-autori dades;

Escritor mineiro solicita a
Costa e Silva o combate
imediato ao analfabetismo

O Marechal Costa e Silva recebeu neste fim de semana
um telegrama do Presidente da Cruzada Nacional de Al-fabetização e da Academia Sul-Mineira de Letras, SrMilton Xavier de Carvalho, solicitando um imediato com-
bate ao analfabetismo e lembrando palavras do próprioPresidente eleito: "Em cada quatro brasileiros, três são
analfabetos".

Diz o telegrama que, além de ser uma injustiça, cons-
titui "suprema humilhação o Brasil ocupar o último lu-
gar entre as nações civilizadas: cotejando até com as
Ilhas do Pacífico a posição do País é de evidente infe-
rloridade". .

COMPROMISSOS"Não podemos, de modo ai-
gum, deixar de cumprir o di-¦ reito fundamental da alfabeti-
zação, consagrado na Declara-
ção Universal dos Direitos do
Homem,\aprovada, na ONU, o.
subscrito\;;pelo Brasil. O Papá'
Paulo VÍ classificou" o analfa-
betismo de flagelo social, em
memorável mensagem enviada
ao Congresso Mundial de Com-
bate ao Analfabelsmo, em Te-
erã.

E continua o telegrama:

R. Carlos
lança livro
de poemas

Sâo Paulo (Sucursal) — O'
cantor Roberto Carlos vai lan-
çar no dia de seu aniversário
— 19 de abril próximo — um
livro de versos, onde estarão
incluídos, além de poemas
seus, os de outros poetas bra-
sileiros considerados, por sua
escolha, "bons para a juven-
tude e para os que precisam
de ternura". O livro, editado
pela FORMAR, terá o título
de Poemas para a Juventude.

"Solicitamos a imediata insta-
lação da Comissão Nacional de
Alfabetização, criada em 5 de
dezembro último, para iniciar-
mos a tremenda luta pela er-
radicação do analfabetismo,
contando com o interesse já' demonstrado pelo Deputado
Tarso Dutra, futuro Ministro
da Educação, como grande es-
perança da solução de tão im-
portante problema, considerado
número um pela sua alta re-
levãnela e implicações sócio-
econômicas."

Faria Lima
viaja para
obter ajuda

São Paulo (Sucursal) — O
Prefeito Faria Lima embarca-
rá, na primeira quinzena de
abril próximo, para a Europa,
a fim de tentar conseguir íi-
nanei amentos internacionais
para a municipalidade paulis-ta. Na sua ausência, assumi-
rá a Prefeitura o genro do ex-Governador Ademar de Bar-
ros, vereador Manuel Figuei-
redo Ferraz, Presidente da Câ-
mara Municipal.

Lisboa (UPI-JB) — O Co-
mantiante-Cheíe da esquadra
brasileira, Almirante Murilo do
Vale e Silva, que se encontrava
desde ontem pela manhã nzsta.
Capital, seguiu à noite paraAngola. FM entregar ao Gover-
nador-Geral daquela provínciae outras altas autoridades,
condecorações com que foram
agraciados pelo Presidente Cas-
telo Branco.

O Almirante Murilo do Vale
e Silva foi recebido no aeropor-
to, entre outras autoridades,
pelo representante do Ministro
da' Marinha de Portugal, Co-
mandar te João Carlos Alva-
renga; pelo Embaixador do
Brasil, Sr. Ouro Preto; peloAdido Naval brasileiro, Cornar.-
dante Osvaldo de Moura, e pc-lo Adido Cultural, Sr. Odilo
Costa, filho.

Ponds lança
batom
proibido

Um desfile de quatro garotasem mini-biquinis, uma banda
divieLuHl e dois calhambeques,
lanç:u domingo na Praça Ru-
bsn Dario, no Leblon o batom
Cutex-Pruto Proibido, daPond's, ccm sabores de cereja,
laramja, caramelo e hortelã.

O nôvo produto já foi lança-
do em oito países da Europa e
da América do Sul, e só na Ar-
gentlna foi comprado' por mais
de um milhão de mulheres. Odesfile terminou no Bar Caste-
Unho, com chope para osjjrft-__.

^sentes-e.balasrparírsrcrianças,
com os sabores do batom.

Knopf veio
ver autores
publicáveis

Com o objetivo de colher
sugestões de intelectuais
brasileiros quanto a nomes
de autores que possam ser
lançados nos Estados Uni-
dos, encontra-se no Brasil,
desde domingo, o editor nor-
te-americano Alfred Knopf.

A Alfred Knopf Incorpo-
ration é responsável pelolançamento, nos Estados
Unidos, dos escritores bra-
sileiros Guimarães Rosa,
Jorge Amado, Graciliano
Ramos, Machado de Assis,
Castro Alves, José Lins do
Rego e outros.

FORMOSA TERRA

Muito satisfeito por rever"esta formosa terra", o Sr.
Alfred Knopf passará uma
semana no Rio, viajando em
seguida para o Recife. Visi-
tara ainda a Cachoeira de
Paulo Afonso e Salvador,
chegando a São Paulo no dia
31, de onde rumará para as
cataratas do Iguaçu, Curiti-
ba e Porto Alegre.

O editor vai demorar^êr-
ca de 40 dias no Brasil e te-
rá como cicerone o roman-
cista Jorge Amado. Alfred
Knopf, bem como sua espô-
sa, recentemente falecida,
são possuidores da Medalha
da Ordem do Cruzeiro do
Sul.

Antes de embarcar para o
Peru, receberá várias home-
nagens, entre as quais um
almoço na Editora José
Olímpio, de cujo proprieta-
rio é grande amigo, em da-
ta a ser ainda fixada.

São Paulo (Sucursal) — Depois de confirmar
que reassumirá a Diretoria do Departamento Esta-dual de Trânsito dentro dos próximos dez dias, o Co-ronel Américo Fontenele revelou ontem que esperacontar com pelo menos 70% dos votos no plebiscito
que se realizará depois de amanhã, para saber o queo paulista acha da Operação-Bandeirantes.

Ontem o Coronel Fontenele esteve na Universi-
dade Mackenzie debatendo com os estudantes as mo-
dificações que introduziu no tráfego da Capital
paulista.
RECUSA

— O ex-Governador Joaquim
Silos Cintra não aceitou o con-
vita do Deputado federal Ed-
mundo Monteiro para presidir
os trabalhos de apuração do
plebiscito sobre a Operação
Bandeirantes, promovido pelos
Diários Associadas, em moldes
de pesquisa de opinião e elei-
ção africana.

Embora alegasse ter compro-
missos para o dia 16, o Sr. Joa-
quim Silos Cintra, que já foi
Presidente. do Tribunal de Jus-
tiça, disse ontem ao JORNAL
DÒ BRASIL que "não concor-
da inteiramente com a idéia,
pois ainda ê muito cedo para

se julgar o trabalho de Pon-
tenele".

De acordo com o Deputado
federal Edmundo Monteiro, a"mostragem do dia 10 será a
eleição mais liberal, mais de-
mocrática Já realizada no Bra-
sil", unia vez que poderão vo-
tar analfabetos e menores de
idade. Para evitar fraudes atra-
vés de duplicidade de voto, os
organizadores do plebiscito se-
guirâo o exemplo do método
adotado em eleições nas re-
giôes mais atrasadas da Áfri-
ca: o eleitor terá seu polegar
sujo com uma tinta que per-
manece indelével por mais de
12 horas.

A FORÇA DOS NÚMEROS
_wm'#m
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O Prefeito Luiz de Sousa Lima acabou com as dúvidas da oposição
sóbre a situação financeira de Belo Horizonte

Prefeito Sousa Lima mostra
a vereadores situação real das
finanças de Belo Horizonte

SPEAK ENGLISH FLUENTLY
AND WRITE IT CORRECTLY

CULTURA INGLESA
CURSOS DE INGLÊS

Principiantes e adiantados, Juvenis (8 a 12 anos), infantis, curso paraprofessores, conversação, cursos intensivos, laboratório áudio-visual, centrooficial para exames da Universidade de Cambridge reconhecidos pelo Ministérioda Educação.

LOCAIS À SUA ESCOLHA:
MATRIZ: Av. Graça Aranha, 327 — Tel. 22-1035
FltlAIS:

ESTADO DA GUANABARA:
COPACABANA: Av. Atlântica, 4228 — Tel.: 27-2218
JARDIM BOTÂNICO: Rua Jardim Botânico, 190 - Tel.: 26-9353
BOTAFOGO: Praia de Bolafogo, 92 — Tel.: 25-9870
TIJUCA: Rua Almirante Cochrane, 17 — Tel.: «18-4606
MÉIER: Rua Pedro de Carvalho, 61 — Tel.: 49-4423
GOVERNADOR: Rua Capitão Barbosa, 685 (Cocotá) — Tel.: 96-1760
CAMPO GRANDE: Rua Cel. Agostinho, 101, Salas 21 a 215 - Tel.: 94-0537

ESTADO DO RIO:
NITERÓI: Rua Otávio Carneiro, 23 (Icarai) — Tel.: 2-2811
PETRÓPOtIS: Praça Paulo Carneiro, 192 — Tel.: 2439
CAXIAS: Rua Conde de Porto Alegre, 291 — Tel,: 3037

BARRA DO PIRAÍ: Rua Teixeira Andrade, 202 — Tel.: 1066

DISTRITO FEDERAL:
BRASÍLIA: Av. W3-Q-3C - Lotes 1 a 4 - 2." - Tel.: 2-7708

ESTADO DE MINAS GERAIS:
JUIZ DE FORA: Galeria Pio X, 622 - S. 8 - Tel.: 622

Faça Qi/anto Antes a Sua Matrícula
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA

Belo Horizonte (Sucursal)— Em sessão extraordinária
da Câmara dos Vereadores
desta Capital realizada na
semana passada, o Prefeito
Luiz de Sousa Lima prestou
esclarecimentos sobre os pri-
meiros 35 dias da sua admi-
nistração. mostrando a si-
tuação financeira real da
Prefeitura de Belo Horizon-
te para rebater as criticas
dos seus opositores que, no
final, se juntaram ao gran-
de público presente às gale-
rias para aplaudir a sua ex-
posição.

As explicações do Sr. Luiz
de Sousa Lima convenceram
os vereadores do MDB a mu-
dar sua posição de exigên-
cia de uma comissão dc in-
quérito para apurar a situa-
ção administrativa finan-
ceira da municipalidade, e
serviram jpara aumentar a
colaboração entre a Câmara
e a administração municipal
no sentido de trabalhar
juntos para o progresso de
Belo Horizonte.

HARMONIA DOS PODÊRES

A exposição iniciou-se às
20h30m com a reafirmação
do Sr. Luiz de Sousa Lima
do seu respeito pela Cama-
na dos Vereadores, "como
condição precípua para uma
perfeita harmonia \ dos Po-
deres, num trabalho laborio-
so^em proveito dos belo-ho-
rizontinos".

Em seguida, disse que seus
esclarecimentos aos vereado-
res seriam "calcados exclu-
sivamente nos dados nume-
ricos, que não comportam
polêmicas", ao mesmo tem-
po em que frisava seu aprê-
ço pelo ex-Prefeito Osvaldo
Pierucetti e sua obra à fren-
te da Prefeitura de Belo Ho-
rizonte "num período de
transição e dificuldades".

PROVA DOS NÚMEROS

Analisando a situação fl-
nanceira da Prefeitura, dis-
se o, Sr. Sousa Lima:

— Como consta, inclusive,
do processo de prestação de
contas da administração an-
terior, o qual se encontra
nesta Casa para a devida
apreciação, o exercício de
1966 foi encerrado com um
déficit de CrS 5 630 455 976.
Com êste resultado altamen-
te deficitário, a divida flu-
tuante foi elevada para Cr$
24 105 908 404, corresponden-
te a 68 por cento da receita
arrecadada no exercício. Es-
sa dívida flutuante foi
transferida para o atual
exercício, cujo orçamento e,
por sua vez, também defici-
tário, com uma despesa su-

perior h receita de CrS ....
1351600 545. Em 31 de ja-
neiro operou-se a transmis-
são do cargo inaugurando-
se minha administração a 1
de fevereiro com o seguinte"boletim de caixa": saldo em
caixa CrS 40 359 295, saldo
em banco: disponível 0':'$
1 448 569 039, e, vinculados,
CrS 219 551135. O total dos
recursos financeiros é de CrS
1708 479 465.

— Êste saldo disponível —
prosseguiu o Prefeito — re-
sultou do empréstimo cujo
histórico contábil é o seguin.
te: em 9 de dezembro de
1966, foi contratado um em-
préstimo de Cr.? 800 milhões.
Em 9 de janeiro de 1967, a
Prefeitura firmou convênio
com os bancos arrecadado-
res, obtendo um adianta-
mento no valor de Cr$ 2 bi-
lhões. Foram dadas notas
promissórias em 31 de janei-
ro de 1967 para garantia de
pagamento dessa dívida e
das demais vencíveis nesta
data. Foi ampliada a reten-
ção de 40 por cento da re-
ceita a todos os agentes ar-
recadadores (essa antecipa-
ção de receita representou
um saque contra a futura
administração). A divida
para com os bancos no dia
da transmissão do cargo era,
pois, de CrS 2 bilhões e 800
milhões. Nesse mesmo dia
foi feita a primeira amorti-
zação da divida, no montan-
te de Cr$ 990 milhões, 818
mil e 841 cruzeiros antigos
(retenção de 40 por cento da
arrecadação), com o qué foi
transmitida a atual admi-
nistração a dívida de Cr$ 1
bilhão, 800 milhões, 181 mil
e 159 cruzeiros, em nove
bancos mineiros.

DEBATES
• Diversos vereadores ocupa-
ram a tribuna para debater
a situação financeira da Pre-
feitura com o Sr. Luiz de
Sousa Lima, ficando todos
satisfeitos com as explica-
cões, com exceção do Verea-
dor Galba Veloso (MDB)!
que, após renúncia dos de-
mais membros da comissão
de inquérito, permaneceu
como seu único elemento.

Acompanhavam o Prefei-
to Luiz de Sousa Lima os
seus auxiliares. Sr. Eugênio
Klein Dutra, Diretor do De-
partamento da Fazenda,
Major Décio Pereira da Sil-
va, Assistente Militar, Sr.
Teofilo de Sousa Lima, Che-
fe do Gabinete, Sr. Élclo Le-
vindo Coelho, Secretário
Particular, e jornalista João
José de Almeida. Chefe do
Serviço de Relações Pú-
blicas.
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Pedida revisão do decreto que proíbe construir em encostas
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O Presidente do Sindica-
to da Indústria de Cons-
trução Civil, Sr. Félix Mar-
tins de Almeida, pediu on-
tem ao Governador Negrão
de Lima, através de raenio-
rial que lhe entregou no
Palácio Guanabara, a revi-
são, no mais breve prazo,
do decreto que suspende o
licenciamento de constru-
ções nas encostas.

Depois de afirmar que o
impacto do decreto já cau-
sou uma queda em cerca de
40% nas construções no Es-
tado, propõe o memorial a
liberação das construções,
desde que submetidas a um
rigoroso controle técnico,
que ficaria a cargo do Ins-
tituto de Geotécnica, para
cujo desenvolvimento e apa-
relhamento se criaria uma
taxa especial para o licen-
ciamento de obras nas en-
costas.

A SOLUÇÃO

Afirmou o Sr. Félix Mar-
Uns de Almeida ao deixar
o Gabinete do Governador,
que este concordou com as
críticas feitas.pelo Sindica-
to ao decreto de suspensão
das construções, e prome-

. teu uma solução para o
problema nos próximos dias,
depois de consultar o Se-
cretário de Obras para ver
a sua opinião.

Segundo o Sr. Félix Mar-
tins, o decreto foi uma ar-
ma psicológica de que se
utilizou o Governador no
momento de maior grávida-
de do temporal, para se jus-
tificar ante a população das
inúmeras críticas que lhe
foram feitas.

— O certo — diss. — é
que entre o não poder cons-
truir e o construir de qual-
quer maneira nas encostas
pode ser encontrada uma
solução mediadora, liberan-
do-se as obras depois de um
rigosoro exame técnico fei-
to pelo Estado, com o que

inclusive o sindicato está
disposto a colaborar.

PROVISÓRIA
Referindo-se ao decreto

do Governador, diz o memo-
rial do Sindicato da Indús-
tria da Construção Civil que
éle só pode ser tomado como
medida provisória, visando a
ganhar tempo para que os
técnicos e juristas do Estado
determinem as repercussões
das calamidades ocorridas
no Rio na legislação de
construção e na estrutura
de fiscalização aos projetos
de obras nas encostas.

— Como medida de longa
duração, a aplicação do pro-
jeto seria mais prejudicial
do que útil à consecução do
objetivo visado, porque sen-
do o Rio uma Cidade com-
primida entre o mar e a
montanha, impõe-se a en-
costa como a sua única via
de expansão. Proibir tais
construções seria cercear o
desenvolvimento imobiliário
do Estado, com graves re-
percussões sociais. A maio-
ria das construções civis
atualmente projetadas si-
tuam-se nas encostas ou
próximas a elas, e sua proi-
bicão acarretaria uma grave
crise na construção civil.

Diz ainda o memorial que
as construções civis, sobre
as quais o Estado exerce sua
ação fiscalizadora, represen-
tam um meio de defesa das
encostas, desde que sejam
bem projetadas e exe-
cutadas .

Sugere, por fim, o sindica-
to a liberação das constru-
ções nas encostas, "submeti-
das ao mais avançado crité-
rio e controle técnico", o
que poderia ser conseguido
com o aprimoramento cada

' vez maior • do Instituto de
Geotécnica, através da co-
branca de uma taxa espe-
ciai de licenciamento, dan-
do-lhe meios para o aper-
feiçoamento dos seus estu-
dos e pesquisas.

A QUEDA VAGAROSA

_m§i ___:]
Wv -.;¦¦¦. ¦.¦¦¦¦¦¦:

DER já chegou ao «Ito
do Morro do Encontro
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Na Rua dou Arcos as nove casas condenadas vão caindo cm ritmo mais lento do que o previsto pela Secretaria de Obras
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Demolições de prédios
deverão ser trezentas

Os engenheiros que estão
realizando o levantamento, em
em toda a Cidade dc. prédios
que precisam ser demolidos por
não oferecerem segurança es-
tiniam que deva- atingir a 300
o numero de demolições, prin-
cipalmente na Lapa e no res-
tante do Centro da Cidade —
onde estão os prédios mais an-
tigos — e também nas encos-
tas dos morros. i

O "Secretário de Obras, Sr.
Paula Soares, disse ontem a-o
JORNAL DO BRASIL que con-
ta com o inteiro apoio da Jus-
tiça, nas Varas de Fazenda
Pública, "pois os juizes, sen-
tindo a gravidade do problema
e a necessidade de uma ação
radical por parte do Estado,
estão concedendo autorização
para demolições de prédios em
menos de 30 minutos".

JA SAO 15 AS DEMOLIÇÕES

Enquanto se processa, com
maior sigilo, o levantamento,
em toda a Cidade, dos prédio!
e edifícios que serão demoli-
dos, através de uma Comissão
formada por dezenas de enge-
nheiros estaduais, as demoli-
ções já determinadas pela Se-
cretaria de Obras continuam a
ser feitas.

Nove prédios na Rua dos
Arcos, três casarões na Aveni-
da Osvaldo Cruz, dois edifícios
de apartamentos na Rua Al-
mirante Alexandrino e um
edifício na Rua Dias dé Bar-
ros, 23, em Santa Teresa (ain-
da não iniciada), já tiveram
suas demolições decretadas.

Falhou contudo a previsão
dos engenheiros do DER, que
prometeram entregar a Rua
dos Arcos totalmente livre dos
escombros das demolições até
o início desta semana. As der-
rubadas, que vêm sendo feitas
por máquinas pesadas contra-
tadas pelo DER, a princípio
em ritmo acelerado, caíram
de produção nos últimos dias

da semana passadí e ainda
resta totalmente de pé o pré-
dio de n.° 29, enquanto outros
casarões íoram apenas semi-
destruídos.

Do prédio 29 ainda não saiu
material que era ali guardado
por feirantes, apesar da inti-
mação que receberam de reti-
rar tudo, desde ó início da se-
mana passada. Êsse é o prhi-
cipal motivo do retardamento
dos trabalhos. Já na Avenida
Osvaldo Cruz, em Botafogo,
onde estão sendo demolidos
três prédios antigos, construí-
dos pelo Comendador Marti-
nelli e hoje administrados pelo
Sr. Barreto Pinto, as derru-
badas continuam em ritmo
acelerado, prevendo-se que
dentro de três dias estejam to-
talmente concluídas. Na opi-
nião dos engenheiros que co-
mandam as demolições, a ta-
refa de derrubar os três casa-
rões é relativamente fácil:
"Estavam caindo de podres".

AINDA O CASTELINHO

O imponente prédio de qua-
tro andares, em belo estilo ar-
quitetônico, que o Secretário
de Obras determinou íôsse
derrubado desde a semana
passada e que era apelidado
em Santa Teresa de Castell-
nho, na Rua Almirante Ale-
xandrino, 517, continua sendo
demolido por vários trabalha-
dores de uma firma empreitei-
ra. Ali, os trabalhos são mais
demorados porque o prédio
não permite acesso de escava-
deiras é máquinas pesadas que
tornariam mais fácil a derru-
bada, sendo o processo da pi-
careta o único possível.

I
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Geólogos do
policiais de

Engenheiros e geólogos do
Rio tornar-se-ão policiais e
vão fiscalizar do alto, a bordo
de helicópteros, as encostas
dos morros da Cidade, segundo
anunciou o Secretário de
Obras Públicas, engenheiro
Paula Soares, que obteve on-
tem do Governador Negrão de
Lima a autorização para que
o Instituto de Geotécnica ad-
quira o primeiro helicóptero,
necessário à entrada em íun-
cionamento de uma nova po-
lícia — a das encostas cario-
cas.

Explicou o engenheiro Pau-
la Soares, justificando a cria-
ção da nova polícia, que as vis-
tprias . os exames das situa-
ções criticas nos morros duran-
te os temporais são precários,
porque os engenheiros não po-
dem observar os fenômenos em
toda a sua amplitude nem
mais detidamente, sendo a ob-
servação aérea a única que po-
de oferecer maior margem de
segurança.

Quando sfio dados alarmes
de situações criticas, durante
os temporais, nem sempre os

Rio serão os
helicóptero

engenheiros encarregados de
examinar os locais onde os
acidentes parecem iminentes
podem atingi-los de carro; de-
vido à queda de barreiras e
outros obstáculos — acrescen-
ta o Secretário de Obras.

Mesmo quando conseguem
atingir esses ]ocais, há necessi-
dade de subir morros em dois
ou mais trechos para analisar
as conseqüências das chuvas
sob as encostas e muitos de-
talhes de alta importância pa-
ra avaliar a extensão dos da-
nos causados. Muitas vezes
ê.sses dado fogem à observa-
ção dos técnicos por impossi-
bilidade de uma visão total
da ocorrência.

— Com a observação aérea,
através de helicópteros, a mar-
gem de segurança das obser-
vações será muito ampliada e
exigirá menos sacrifícios e me-
nor perda de tempo para o tra-
balho das vistorias. Também
na fiscalização de obras, em
épocas normais, os helicópte-
ros serão úteis — finalizou o
engenheiro Paula Soares.

A QUEDA RÁPIDA

Pronto anteprojeto do
túnei Grajaú-Niemeyer

Foi concluído ontem e logo
apresentado à noite pelo Se-
cretário de Obras, engenhei-
ro Paula Soares, à Imprensa
e aos moradores da Tijuca, no
Tijuca Tênis Clube, o ante-
projeto do túnel que será cons-
ítruído do Grajaú até as ime-
diações da Gruta da Impren-
sa, na Avenida Niemeyer, rom-
pendo os maciços montanhosos,
para evitar as inundações de
diversos rios que tem suaa
nascentes nos morros cariocas.

A obra, de custo elevadlssi-
mo, considerada mirabolante' 
por alguns técnicos e de efl-
cácia duvidosa, será construí-
da em duas fases, sendo que
a primeira, com 6 700 metros
de extensão, da Usina da Tl-
juca até a Avenida Niemeyer,
poderá estar concluída — se-
gundo as estimativas do Secre-
tário de Obras — nos próximos
dois anos.

O TÜNEL I

O túnel que vai varar ¦ -a
montanha a baixa. altitude —
altura máxima de 45 metros
— terá com as suas duas fa-
ses concluídas a extensão apro-
xlmadaí de 9 000 metros, come-
çandp na Rua Comendador
Martinelli, no Grajaú, e desa-
guando na encosta da Aveni-
da Niemeyer, antes da Gruta
dai Imprensa. Terá a seção ml-
nima de 3x3m, sendo de cinco
metros por segundo a velocl-
dade prevista para a água que
correrá dentro dele.

Atuando como um ladrão,
através da comunicação por
túneis menores que se ligarão
às galerias de diversos rios, o
túnel, na sua primeira fase a
ser construída, da Usina da Ti-
juca ao mar, terá a finalidade
de evitar as enchentes dos Rios
Maracanã, Trapicheiros, Casca-
ta e Rainha, além de pequenos
cursos de água que se transfor-

mam em verdadeiros rios cau-
dalosos durante os temporais.

Na segunda fase, ligando a
Usina da Tijuca á Rua Comeu-
dador Martinelli, servirá para
diminuir a vasão dos Rios Joa-
na, Jacó c de outros pequenos
cursos de água, como o que cor-
re, nos temporais, próximo à,
Rua Comendador Martinelli.

O Secretário de Obras, enge-
nheiro Paula Soares, considera
que uma das vantagens do tú-
nei será a de proporcionar um
inúmero reduzido de desapro-
priações, em comparação com
outras soluções, tais como alar-
gamento das calhas dos rios ou
desvio de seus cursos, o que
obrigaria a desapropriação do
centenas de casas e até edifí-
cios de apartamentos, o que
seria de alto custo e muito de-
morado devido às ações judi-
ciais.

COMO VAI FUNCIONAR

O túnel será ligado ao leito
dos rios por túneis menores ou
canais abertos. Ao atingirem,
durante os temporais, as águas
dos rios a determinada altura,
além da qual, começariam a
transbordar de suas calhas, as
canalizações menores funcio-
narão como ladrões, levando
as águas ao túnel maior e evi-
tando assim as inundações ao
longo dos cursos desses rios.
Está sendo estudada ainda
uma nova utilização do gran-
de túnel, que poderá, ser o seu
aproveitamento pelo Departa-
mento de Saneamento, para
que a êle seja desviada parte
da rede de esgotos sanitários.

Por outro lado, asseguram os
técnicos que o projetaram que
o seu funcionamento permitirá
um grande alívio ao Canal do
Mangue, que já não suporta a
vazão das águas dos rios que
nele deságua nos dias de
chuva.

General mostra omissão de
governos em Santa Teresa

Belositemposl ^Charge áe Lan)

O General Eurístenes de Al-
meida Pires veio ontem ao
JORNAL DO BRASIL mostrar
uma serie de protocolos em
que pedia ao Estado, desde
1962, providências a respeito de
quedas de barreiras junto a
seu terreno em Santa Teresa e
apontar um casal "de portu-
guêses racistas" como prova-
veis autores de acusações que
lhe íoram feitas.

Revelou-se o general "sur-
preso com a falta de conheci-
mento do assunto de quem
prestou inionnações ao JB"
dizendo que o deslocamento de
terra em uma encosta da Rua
Hermenegüdo de Barros teria
sido causado pelo fato de êle
ter vendido saibro de seu ter-
reno, solapando a encosta de
onde a terra rolou.

A HISTORIA

A 5 d. novembro de 1962 íoi
pedida à SURSAN uma visto-
ria sobre o desvio de um cano
de esgoto junto ao Edificio
Albert, à Rua Hermenegildo
de Barros, 3. Pelo orçamento,
a SURSAN pediu a quantia de
Cr$ 38 011 (cruzeiros antigos),
conforme documentação de
posse do general. Feita a peque-
na obra, a SURSAN forneceu-
lhe uma planta e Intimou-o a

Os casarões da Av. Osvaldo Crua caem com lôda a jaciiidade

A destruição ou escoramento
de várias pedras de centenas
de toneladas que ameaçam ro-
lar sobre as casas da.s Ruas
Visconde de Santa Isabel, Ca-
ruaru e Canavieiras, no Gra-
Jaú, será iniciada hoje pelo
DER, cujos operários conclui-
ram ontem uma estrada aber-
ta no Morro do Encontro, úni-
ca forma de levar até as pe-
dras as máquinas necessárias
ao trabalho.

O DER reSfolveu instalar um
alto-falante no alto do Morro
para avisar os moradores no
caso do o trabalho oferecer
n;er!go de deslizamento de pe-
daços de pedras quebradas,
mas diversas famílias já aban-
donaram suas casas e a Dire-
tora do Jardim da Infância
Pimentlnha vai mudar sua es-
cola pnra outro lugar "para
tranqüilizar os pais dos alu-
nos".

A AMEAÇA CONSTANTE

Os moradores dos prédios
números 598, 600, 610 (um edi-
fício com 16 apartamentos),
620 e 632 da Rua Visconde de
Santa Isabel vivem há mais
de um ano o drama da falta
do segurança, pois, apesar da
ameaça das pedras soltas no
nlto do Morro do Encontro ser
do conhecimento das autori-
dades estaduais somente ago-
ra foram tomadas as provi-
dências necessárias para a eli-
minação do perigo. ,

Depois de centenas de recla-
mações. os engenheiros do Ins-
tituto de Geotécnica resolve-
ram vistoriar o local e con-
cluiram por interditar todos
os prédios ameaçados direta-
mente por um deslizamento
das pedras. Apenas uma des-
sas pedras teve seu peso cal-
pulado em 400 toneladas. Lo-
go após a interdição dos pré-
dios os moradores foram obri-
gados a sair, mas ainda há
três famílias no edificio n.°
610, que não saíram porque
não têm para onde ir.

Todos no bairro, ontem, fo-
ram unânimes em afirmar que
os moradores' do trecho da
Rua Visconde de Santa Isabel
entre as Ruas Caruaru e Ca-
navieiras "já estão sofrendo
da neurose da pedra, pois
quando chove ninguém conse-
gue dormir nem comer e não
há tranqüilidade dentro de ca-
sa por causa do medo das pe-
dras".

Apesar dos avisos dados pe-
los engenheiros de que "não
há perigo iminente", a Direto-
ra do Jardim da Infância Pi-
mentinha, Sr." Marli Marques
Braga, vai mudar sua escola
para "um lugar onde não exis-
tam pedras para assustar tedo
o mundo cada vez qlie chove",

O TRABALHO ÁRDUO

Dezenas de operários do
DER que terminaram ontem
a abertura de uma estrada de
dois quilômetros na encosta
do Morro do Encontro para
que as máquinas necessárias
ao trabalho de desmonte e
escoramento das pedras fôs-
sem levadas até o alto do
morro, apesar de cansados,
não escondiam sua satisfação"porque agora os engenheiros
podem chegar até as pedras
e acabar cem essa ameaça".

Já está no alto do Morro um
compressor de ar, que serve
para acionar britadeiras e
marteletes, Instrumentos que
os engenheiros utilizarão jjara

Bittencourt serviu a
todos nas Laranjeiras

lazer uma muralha tipo con-
creto elclópico ou pedra ar-
gamassada, o que foi feito.
Com as chuvas de 1965 ainda
a SURSAN fêz prospecções
junto ao prédio 11, da, mesma
rua, cem protestos gerais da
população local, uma vez que
tais escavações provocaram in-
íiltração de água. Uma denún-
cia foi encaminhada ao 7.°
Distrito Policial, até agora sem
nenhum resultado prático. An-
tes, em 1964, um funcionário
da Região Administrativa, Sr.
Prado, enviou a um seu cole-
ga, Sr. Tavares, um memo-
rando onde falava que o local
atingido era "um caso crôni-
co". Foram pedidas providên-
cias, mas até agora não se to-
mou nenhuma.

Disse ainda o General Eurís-
tenes de Almeida Pires não ser
verdade que venda saibro da
sua propriedade — isso nem
existe lá de modo a pre-
Judlcar os alicerces do edifi-
cio número 3. Quanto, ao
fato de uma empregada sua
haver morrido nas desabamen-
tos recentes no local, revelou
que isso nada, se devia ao fato
de que "o feitiço virou contra
o feiticeiro", conforme foi pu-
blicado, mas sim a uma fata-
lidade que poderia tê-lo atingi-
do, inclusive ou qualquer outra
pessoa da família.

Um total de 952 refeições,
entre almoço e jantar, 2 148
lanches, 1 850 copos de ma-
te, 2 132 copos de refrescos
e cerca de 6 mil cafezinhos,
servidos durante 19 dias, foi
o saldo do atendimento
prestado pelo Sr. Geraldo
Henrique Bittencourt a to-
dos os que trabalharam na
remoção dos escombros de
Laranjeiras.

O Sr. Geraldo Bittencourt,
que juntamente com alguns
amigos coordenou toda a
parte de alimentação da-
queles trabalhadores, expli-
cou que foi a Laranjeiras
nó dia seguinte ao da ca-
tástrofe apenas para ver e
se oferecer para algum au-
xílio, "mas lá fiquei duran-
te 19 dias, tendo ido em ca-
sa para mudar de roupa
apenas três vezes".

COLABORAÇÃO

Contou o Sr. Geraldo Bit-
tencourt que, logo no dia
seguinte ao do aoidente, co-
montava com dois amigos,
Srs. Hamilton Ferreira da
Silva e Isaac Tapajós Filho,
a ocorrência, resolvendo en-
tão irem os três até o local
para ver se poderiam ofe-
recer algum auxílio aos
bombeiros que trabalhavam
na remoção dos escombros.

— Lá chegando, vimos
que o local estava cercado
por cordões de isolamento
o que, no primeiro instante;
dificultou a nossa ação.
Mas logo que conseguimos
penetrar, na área interdita-
da começamos a nos mexer
de um lado para o outro
na tentativa de auxiliar de
alguma forma. E por causa
de nossa persistência em
permanecer no local fomos
logo ficando conhecidos, o
que nos deu oportunidade
de organizar o fornecimen-
to de alimentação aos ho-
mens do DER, dos 3.°, 4."
e 5.° Distrito de Obras, e
aos bombeiros.

Enquanto dispunham de

recursos, os três compraram
os alimentos com o pró-
prio dinheiro e, quando este
faltou, "não houve quem ne-
gasse a sua ajuda, inclusive
cerca de 15 firmas de ali-
mentos".

Com a intensificação
de nossas atividades, resol-
vemos criar o Comitê da
Saudade, tendo este nome
sido escolhido porque parte
das pessoas que trabalha-
ram conosco conheciam as
vítimas do desabamento.

As mulheres moradoras
nas proximidades do desa-
bamento também se pron-
tificaram á ajudar, fazendo
as refeições que eram servi-
das aos trabalhadores.

O Sr. Geraldo disse tam-
bém que, além das firmas,
encontrou colaboração na
PE, que cedeu uma viatura,
e no Instituto Nacional do
Mate, entre outros.

AS ESCAVADEIRAS

Eu não posso também
deixar de elogiar o trabalho
do Corpo de Bombeiros e
dos homens do DER e, se
os trabalhos foram muito
demorados, não poderia ser
de outra forma, porque se-
não os corpos seriam intei-
ramente mutilados. Alguns
deles ficariam realmente
sem braços ou pernas» mas
isto ocorreu em virtude do
desabamento e não da re-
tirada do corpo.

Sobre o uso de escavadei-
ras para auxiliar na remo-
ção dos escombros, disse o
Sr. Geraldo Bittencourt que"se elas não fossem utili-
zadas, a completa remoção
levaria pelo menos três me-
ses".

Eu não tenho críticas
a fazer. A única coisa que
me decepcionou íoi o fato
de um jornal ter. dito que
nós estávamos servindo co-
mlda estragada, o que não
é verdade, podendo isto ser
testemunhado pelas várias
pessoas que nos auxiliaram.

desmontar pedras, porque al-
gumas delas não podem 6er
dinamitadas, uma vez que do
outro lado do morro existe a
favela da Estrada Grajaú—
Jacarepaguá, onde mais de
mil barracos seriam atingidos
pelos pedaços de rocha.

A abertuda da estrada para
os favelados foi "uma bele_a,
porque agora a gente pode su-
blr a descer, à- vontade. Não
precisamos mais bancar cabrl-
tos para chegar até em casa".
Quebrando a alegria geral do
morro com a nova estrada, há
os que lamentaram o fato,
"porque esses tratores estra-
garam o nosso campo de íu-
tebol". O campo de futebol ê
um plat-ô natural que existe no
alto do morro e que servia pa-
ra as peladas diárias dos ra-
pazes "logo depois das quatro,
quando o apito da fábrica
manda a gente embora".

OUTRA ESCOLA
AMEAÇADA

Há um clima de pavor na
Escola Francisco Manuel, si-
tuada na Rua N. S. de Lurdes,
175, no Grajaú, porque, como
afirmam as professoras, cem
uma construção de um nôvo
colégio ao lado, o antigo sofre
o.s efeitos da obra e, a cada
martelada, caem pedaços dc
parede e o prédio treme, apa-
vprando tanto as professoras
como os alunos.

Pais de alunos já têm ido pe-
dir providências, temendo pe-
las vidas dos seus filhos, e as
professoras vêm solicitando rei-
toradas vezes a visita de um
engenheiro para fazer a visto-
ria da escola, mas até agora
não foram atendidas, temendo
ser necessária a suspensão das
aulas.

NO LEME

A. pedra que ama.rava di-
versos barracos e edifícios na
encosta acima da Rua Gusta-
vo Sampaio, no Lnne, cujo
peso é de aproximadamente 80
toneladas, já tem os seus tra-
balhos de escoamento bastante
adiantados, fazendo crer que o
perigo para centenas de pes-
soas finalmente cessou.

A solução encontrada pelos
engenheiros do Instituto de
Geotécnica foi a de fixar a pe-
dra através de tirantes e mu-
ros de contenção, tendo sido
aproveitada a oportunidade pa-
ra que fossem também reali-
zados trabalhos de drenagem
na encosta e a construção de
um sistema de canaletes para
orientar as águas durante as
chuvas.

CIRCULAR

O perigo da pedra mereceu
uma circular ontem distribuí-
da polo sindico do edifício da
Rua Gustavo Sampaio, 194, nos
moradores, comunicando-lhes
que não havia mais motivo de
alarma ant. a possibilidade da
pedra rolar encosta abaixo, tra-
zendo outras que são por ela
escoradas, e que iriam fatal-
mente atingir àquele edifício.

A circular dá conta de to-
dos os detalhes da obra que os
engenheiros de uma firma em-
preiteira estão realizando para
escorar a pedra, afirmando que
sião resta a menor possibilida-
do da podra se mover, ''o que
já era considerado, mesmo an-
tes das obras, como de difi-
cil possibilidade".

Firmas rias Furnas podem
ter registros cassados

Se ficar comprovado que as
firmas empreiteiras contrata-
das pelo DER para obras na
Estrada das Furnas contribuí-
ram para o grande deslizamen-
to que ali ocorreu, com a retl-
rada de aterro e saibro das en-
costas, estas firmas terão os
seus registros cassados e res-
ponderão na Justiça pela res-
ponsabilidade civil e pelos da-
nos causados.

O BER informa ainda que
os trabalhos de desobstrução
da grande barreira que inter-
ditou o tráfego na Estrada das
Furnas deverão estar concluí-
dos nos próximos três dias,
quando a rodovia será entre-
gue ao tráfego normal, "pois
ali estão concentrados grande
número de trabalhadores .
maquinaria pesada do Depar-
tamento".

Informa ainda o DER que

é normal o tráfego nas demais
rodovias estaduais, à exceção
de quatro pontes que obstruem
trechos de rodovias nas Es-
tradas da Ilha, Campinho e
Covanca, destruídas durante

os últimos temporais. Os tra-
balhos nesses locais demora-
rão ainda mais de um mès,
mas para todos os casos há
alternativas para os usuários,
com desvios por outras rodovias
estaduais.

Quanto à responsabilidade
na apuração das causas do des-
lizamento ocorrido na Estrada
das Furnas, com suspeitas de
ter sido provocado em parte ou
totalmente pela retirada de
aterro e saibro, o DER escla-
rece que a Comissão nomeada
para apurar o acidente inicia-
rá imediatamente as suas
investigações.

Arma promete criação de
Conselho para criar novas
fontes de proteína animal

A criação do Conselho Nacional de Avicultura, subor-
dinado ao Ministério da Agricultura, foi prometida, ontem,
pelo Sr. Ivo Arzua, a um grupo de avicultores que o pro-
curaram às .vésperas de seguir para Brasília, onde assu-
mira o cargo amanhã, com os demais Ministros.

O nôvo órgão, tanto no entender do futuro titular
como dos produtores que o procuraram, é reputado como
indispensável para uma expansão tecnicamente perfeita
daquela economia, no momento em que o País se prepara
para aumentar todas as suas fontes de proteína animal.

ISENÇÃO DO ICM
O futuro Ministro da Agri-

cultura revelou, também, que já
havia tomado as primeiras pro-
vidências em íavor da avicultu-
ra, enviando telegrama ao Se-
cretário de Fazenda de seu Es-
tado, Sr. Luís Fernando Joan-
der Broock solicitando sua
interferência, junto aos demais
Secretários de-Fazenda da re-
gião Centro-Sul, no sentido de
isentar todos os produtos avl-

c:las da incidência do Imposto
sóbre Circulação de Mercado-
rias.

Com relação à criação do
Conselho Nacional de Avicul-
tura, disse que lutará pela sua
constituição, ao lado de outras
medidas para o aumento da
produção de alimentes, pois
imprimirá ao Ministério da
Agricultura o mesmo dinamis-
mo que desenvolveu na Prefei-
tura de Curitiba.
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Comércio busca soluções para
ã recessão econômica do Rio

"f O esvaziamento econômico
"Sa Guanabara, a fusão d__.i.e'Estado com o Estado do Bio,
'"nrn exame para apurar quanto

a' União arrecada e gasta aqui
'" é" as declarações do Marechal

¦ Costa e Silva de que governaria•¦''©"País em Brasilia, para o que
¦' "seria acelerada a transferência' Aas repartições federais, íoram

'•'ontem alguns dos assuntos ío-
* * calizados na reunião tío Clube

* 'tios Lojistas, que criou uma Co-
missão de Incremento Eco-

¦•¦'ífcômico do Rio de Janeiro.
1... Na reunião do Clube dos Di-", 

p-etores Lojistas, presidida pelo
,-||6r. Jorge Geyer foi aplaudida"A 

à atitude da Federação das In-
..dústrias da Guanabara, desig-
.'.j.iando também comissão "para

examinar o grave problema da
...estagnação econômica do Esta-

, ,flo", para o que os lojistas pro-

curarão entrosamento com os
Industriais, a fim de somar es-
forços no mesmo sentido.

ALTERNATIVAS
PARIA A CRISE

Durante a reunião do Clube
dos Lojistas, com a presença do
Secretário sem Pasta do Go-
vérno estadual, Sr. José Bo-
niíáclo, íoram estudadas várias
fórmulas para a retomada do
desenvolvimento da Guanaba-
ra, desde medidas de readapta-
ção da infra-estrutura até o
pleno aproveitamento das opor-
.unidades turísticas que o Rio
oferece.

A Comissão de Incremento
Econômico do Rio de Janeiro
considerou prioritárias dez su-
gestões, das 30 apresentadas pe-
lo Embaixador João Dantas, que
serão apresentadas minuciosa-

mente por ocasião do encontro
com os dirigentes de | Jornais,
promovido pelos lojistas.

No setor de turismo, entre cs
fatos capazes de chamar a
atenção do mundo inteiro para
o Rio, a Comissão do CDL deu
maior importância ao empenho
no seiitido de se obter a vinda
de Sua Santidade, o Papa Paulo
VI, em futuro próximo. Para
incrementar o turismo interno
e externo, ressaltou a necessi-
dade da realização de festivais
do cinema, da canção e de ou-
tros, bem como a organização
destes.

CÓDIGO DE OBRAS ,

O Sr. Mário Leão Ludolf,
Presidente em exercício do Cen-
tro Industrial do Rio de Janei-
ro e da Federação das Indús-

trias do Estado da Guanabara,
oficiou ontem ao Governador
Negrão de Lima transmitindo"o especial interesse da indús-
tria carioca em ver convertida
em mensagem à Assamblia Le-
gislativa a atualização do Có-
digo de Obras para a Indústria
de Construção Civil, conforme
disposições da Lel n.° 670, de
1964". /

Segundo entende a indústria,
a matéria é da maiior significa-
ção para o Estado e necessita• de criteriosa regulamentação,
em face das inúmeras implica-
ções que a indústria de consA
trução civil exerce em todos os
setores. Foi solicitado, aiuda,
que a indústria participe da co-
missão designada pelo Governo
da Guanabara para preparar a
referida mensagem ao Legisla-
tivo.
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Meio circulante cai e 66 tem
déficit de NCr$ 132 milhões
• Nos dois primeiros moses do

'''éoiTCTite ano o saldo de papel-
moeda em circulação íoi re-
duzido de aproximadamente

-NCrS 152 milhões (152 bilhões
""de cruzeiros antigos), em rela-

ção a 31 de dezembro último,
" segundo dados elaborados pe-'-'• 

los técnicos da publicação es-"pecializada Análise s Perspec-
tica Econômica

"Ju'-' O déficit orçamentário da
A, União, por outro lado, nos têr-

mos do Balanço Geíal subme-'"" 
tido à consideração do Minis-'"tro 

da Fazenda, Sr. Otávio
Gouveia de Bulhões, não ul-

'* trapassou os NCrS 132 milhões''''/(132 
bilhões de cruzeiros anti-

.'',.''gos), contra uma previsão de'{desequilíbrio superior a NCrS"1,3 bilhão (1,3 trilhão de cru-W1 zeiros antigos).
. -m A receita orçamentária da

União, em 1966, íoi da ordem
A"àe NCrS 6,007 bilhões (6,007
A-trilhões de cruzeiros antigos),

. para uma despesa de NCrS
„ 6,138 bilhões (6,138 trilhões de"'[cruzeiros antigos, o que deixa

um déficit de aproximadamen-
uíi te NCrS 131 milhões (131 bi-
,"_;', Ihões de cruzeiros antigos).

Os Balanços Gerais da União,
• ¦,relativos a 1966, foram já en-
'- caminhados ã consideração do

v.v'k Tribunal de Contas pelo ívíi-*"'nistro da Fazenda, Os balanços

não incluem as despesas ex-
tra-orçamentárias.

MEIO CIRCULANTE

Em janeiro último, segundo
a APEC, o saldo do papel-
moeda em circulação foi redu-
zido de NCrS 180 milhões (180
bilhões de cruzeiros antigos)
sóbre a posição registrada em
dezembro de 1966, o que repre-
senta redução equivalente a
6,2%, contra cerca de 4,8% em

. igual mês de 1966.
Em fevereiro não houve no-

vas emissões, mas a disponlbi-
lidade de caixa do Banco do
Brasil úêcresceu, fazendo com
que a redução tío meio cir-

culante, nos dois primeiros me^_
ses do ano, íôsse de NCr§ 152
milhões (152 bilhões de cruzei-
ros antigos), ou seja, de 5,5%
contra 2,7% registrado no mès-
mo período de 1966.

POSIÇÃO FAVORÁVEL

O comportamento favorável
dos mieios de pagamento mo
ano recém-findo (expansão de
menos de 20%, contra 75% em
1965, 86% em 1964 e 64% em
1963) já é, sem dúvida, um
indice bastante expressivo, mos-
trando que as causas funda-
mentais do processo inflado-
nário estão, em boa medido,
neutralizadas — afirma o estu-

do da APEC e conclui: "A po-
sição satisfatória dos dois pri-
meiros meses dêste exercício —
embora se deva, em uarte, às
menores pressões monetárias
próprias dessa íase do ano —
favorece de qualquer modo
aquele resultado, consolidando
a tendência otimista de pro-
gressivo controle dos meios de
pagamento".

PAPEL-MOEDA

O comportamento do papel-
moeda em circulação é apre-
sentado pelos técnicos da APEC
com o seguinte gráfico, com os
saldos apresentados em mi-
Ihões de cruzeiros novos:.

| Papel-moeda | Caixa do Papel-moeda em circulação
Datas | emitido | Banco do Saldo em | Variações sóbre fim de ano

Brasil íim de mês NCrS milhões . ._\r "A i " " ~ "' "
1965 *

Dezembro 2.174,8 101,3 2.073,5 -*- 685,2 -)- 49,4
1966 j

Janeiro 2.123,0 149,5 1.973,5 100,0 — 4,8
Fevereiro 2.123,1 106,3 

2.016,8 56,7 — 2,7
Dezembro 2.840,2 94,0 2.746,2 ' 672,7 -*- 32,4
1967 |

Janeiro * 2.790.7 224,2 2.566,5 179,7 ., —. 6,2
Fevereiro 2.790,9 196,6 2.594,3 151,6 5,5

Fonte: Banco Central.
* A pai tir de agôsto/66, estimativa para o saldo de üm de més.
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indispensáveis:

Datilografia
e Taquigrafia

aconselháveis:

.W DA
ESCOLA

informações: 22-0970

Legislação da
Previdência
Atualizada

Com êste título, acaba de-
sair. um livro contendo: Lei
Orgânica da Previdência in-
corporando as últimas altera-
ções,* Lei Unificadora da Pre-
vidência; Regulamento do
Conselho de Recursos da
Previdência; Lei da Aposen-
tadoria dos Aeronautas e Lei
sóbre Aposentados Autár-
quicos.

Também está à venda o
primeiro 

"Regulamento do
Fundo de Garantia Comen-
tado", dos juristas J. Casais,
C. Tostes Malta e Fernando
Piragibe. Pedido às livrarias
ou a Edições Trabalhistas
S.A. (Av. Alte. Barroso, 90,
gr. 206 - Tel.: 22-7276).

\
O plondre dai agência» metropolilanat

mm .bojwisíi &i.
Uma completa organização bancária

Agência l

JARDIM BOTÂNICO
Rua General Garzon, 22

Fones: 46-4125 e 46-4127
SEDE PRÓPRIA

Só opera no Rio de Janeiro

DEPÓSITOS A PRBZO
FIXO SEM LIMITE COM
CORREÇÃO MONETÁRIA

Depósitos populares e
limitados até
NCr$ 5.000

Expediente: 9Í00 às 18 hs.
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INSTITUTO DO AÇÚCAR
E DO ÁLCOOL

AVISO N." 2
AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS

PARA TANQUES
O Instituto do Açúcar e do Álcool comunica que,

em 28 do corrente mês, às 16 horas, no SERVIÇO
DO MATERIAL, na Rua Primeiro de Março, n.° 6 -
7.° andar — sala n.° 4 — aceitará propostas de ven-
da, de que trata, a CONCORRÊNCIA ADMINISTRATI-
VA N.° 2, conforme regulamento em vigor, do se-
guinte:

a) - 8 (oito)

b) - 12 (doze)

c) — 18 (dezoito)

Válvulas gaveta seis polegadas,
corpo de ferro com flanges, has-
te de latão, sede de aço inoxi-
dável, pressão hidráulica 16 KG/
CM2;

Válvulas gaveta, quatro polega-
das, inteiramente de bronze com
flanges, pressão hidráulica de 20
ATM (Atmosferas), e

Válvulas gaveta, seis polegadas,
inteiramente de bronze com f lan-
ges, pressão hidráulica de 20
ATM (Atmosferas).

O Edital de Concorrência de que trata o presente
aviso encontra-se à disposição dos interessados no en-
derêço acima, além de outros esclarecimentos neces-
sários.

Rio de Janeiro, 10 de março de 1967

a) JOAQUIM RIBEIRO DE SOUZA
Diretor da Divisão Administrativa (P

CLUBE NAVAL
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

].ar 2.° e 3.a convocação
Em nome da Diretoria, convido os Srs. Sócios,

a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária,
em l.a convocação no dia 17 de março (6.a-feira)
às 16,00 horas, para o fim especial de deliberarem
sobre a decisão do Conselho Diretor que pronunciou
cinco membros do quadro social, e que implica em
eliminação do Clube "ad-referendum" da decisão
da Assembléia. Caso não se reúna a Assembléia em
1 .a convocação, fica desde já feita a 2° convocação
para o mesmo dia, às 18,00 horas. E caso ainda não
se reúna nesse dia, fica feita a 3.a e última convoca-
ção para o dia 20 de março (2.a-feira) às 17,00
horas.

as.) Aguinaldo Aldighieri Soares
> 1.° Secretário

f?

S.A.
JORNAL DO BRASIL
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senho-
.res acionistas a se reunirem
em Assembléia Geral Ordi-
nária, a realizar-se às 14 ho-
ras do dia 20 de março de
1967, na sede social, à Av.
Rio* Branco, 110/112, nesta
cidade, a fim de deliberarem
sobre o seguinte:

a) — Relatório da Direto-
ria, parecer do Conselho Fis-
cal e prestação de contas, re-
ferentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de
1966;

b) — Eleição da Diretoria;
c) — Eleição dos novús

membros do Conselho Fis-
cal e suplentes;

d) — Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 7 de mar-

ço de 1967.
a) Manoel Francisco do Nas-
cimento Brito — Direlor (P

S.A. RÁDIO
JORNAL DO BRASIL
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senho-
res acionistas a se reunirem
em Assembléia Geral Ordi-
nária, a realizar-se às 14 ho-
ras do dia 20 de março de
1967, na sede social à Av.
Rio Branco, 110/112, nesta
cidade, a fim de delibera-
rem sobre o seguinte:

a) — Relatório da Direto-
ria, parecer do Conselho Fis-
cal e prestação de contas, re-
ferentes ao exercício findo
em 31 de dezembro • de
1966;

b) — Eleição dos novos
membros do Conselho Fiscal
e suplentes;

c) — Assuntos gerais.
Rio de Janeiro, 7 de mar-

ço de 1967.

a) Manoel Francisco do Nas-
cimento Brito — Diretor (P

BOLSAS E MERCADOS

MOEDAS
DÓLAR V,6.!10 _ a NCrS 7,58978. Fichou Marco Alem. 0.G7959 0,68472

InaUerado. Lira..  0,009320 0.004357

rnm nrn 9 .m Franco Suíço 0,62316 0,62707«-.O-l-pia  _.,.UO MANUAL C-noa-Din. .. 0,39042 0,39394

Vpnrla 9 790 Ccroa Norue- O'3774** °-3mi
vc-iua.  6,1 ú\j Na abertura do mercado de Franco Franc. 0.54545 0,54934

cftmblo manual, o dólav-papel Coroa Sueca 0,52528 0,52624
LIBRA í=1 cotado a NCrs 2.705 para Xellm Aust. 0,104490 0,106428

compra c a NCrS 2,720 pámâ ven- Escudo Port. 0,093960 0.095839
Pnmnv-i n r.*3í. dai a llb;'*t a NCrS 7*5S0 e a Pc*i(!ta  0,045090 0.046693
\-/U_njj_.d  <,_><5U NCrS 7,030. Fechou Inalterado. Peso Argent. nominal nominal

, _- , . 
Peso 

UrUS. . 0,029970 0,038281
Vencia  7,630 O Banco tio Brasil e os ban- . USS Convênio 2,70 2,71.

cos partlculare. operaram às se- ' BPC  7,54110 . 7,53978
LIVEK guintes taxas: Ouro Fino

GR.  3.038 2436 **,0õõ 1228
O mercado de câmbio livro Moedas Compra Venda

abriu ontem calmo c inatera- Dólar  2,70 2,715 TAXAS DO MANUAL
do, com o Banco do Brasil e os Dólar Can. .. 2,49534 2,51191
bancos particulares comprando Libra  7,541110 7,33978 Moedas Compra Venda

dólar a NCrS 2,70 © vendendo Franco Belga 0,054315 0.054753 Dólar  2,705 2,750
a NC.S 2,715; a libra a NC_S florim  0.747JO 0,75281' Libra  7,530 7.630

BOLSA DE VALORES
O toral de titules vendidos títulos no mercado íraclc-nâiio e P:..., Hime, Lojas Americanas

oi-tem na Bolsa de VaJóres íoi no valer de NCrS 6 304,52. Ven- Ex/Dlr, Estrela, Prel". Ex/Dicr,
de 1 412 173 rendendo NCrS '¦ ¦ d:.am-se ainda Lat-ras de Câm- Moinho Santista Ex/Dir, Vaio do

209 318,39, sendo <iue 712 799 blo na importância de NCrS .. Rio Doce Por., e Nom. e Willys
titulos Toram vendidos no Pre- 626 500,00. indice BV-109,7 com P.cf.. ent|U*.nto npres._ntai.-_ni
_ilo da Ms-iiha no valor de NCrS alta de 1,0 ponto. No Pregão da lxilxas as açóos da Dona Isabel,
1 031 874,27, c 694 735 no Pregfio Manha verificaram-se alias nos Ferro Brasileiro, Moinho Kan-
üa Tarde, no valor de NCrS — açaís das seguintes Cios.: Aços tista C/ Dir e Peírcbrás P_.í.
231 070,60. Negocioram-so 4 630 Vilares Ord., Sid, Nacional Nom. No Fn-güo da Ta-dí, as maiores

VENDAS REALIZADAS ONTEM_NA BOLSA DE VALORES

uranos Franc.
S-iciido Port.
Pcs-eUi Esp.
jira Ital 
•'ranço Suíço
Piso A._*_nt.
?&_o Uirugi ..
Frctn-co Belga
Jolivarr 
Mjyrco ;
Dólar Can. .
Coroa Sueca .
Coroa Din. .
Coroa Norucg.
Escudo chil. .
Fiorlm 
Guaranis . .
Peso Bolh*. .
Peso Colomb.
Peso Mexlc. .
Xellm austr.
Sol peruano .

0,540
0,094
0,045
0.00130
0,620
0,007£0
0.0020
0,050
0.535
0,675
2,480
0.516
0,370
0.370
0.370
0.740

0,018
0,160
0,100
0,200
0,100
0.035

0,330
0,09550
0,04570
0.00440
0,633
o.ooajo
0,00'JJ
0.0..5
0,595
0,635
2.520
0,525
0,380
0,330
0,375
0730

0.020
0.2C0
0,140
0.213
o,:o5
0,f.93

alta*-* verificadas íoram ne_3 ações
das Cias. Brasileira'de Energ:*
Elétrica, Forca e Luz do Paraná,
Paulista de Força e Luz. valor
de 0,20 c Deodoro Industria!, re-
Ki_ít-v_ndo-=_) apenas uma baixa
nas ações da Casa José Silva
ordinárias poitadcr.

A Ç Õ C S Quant. Cot. Ações Quant. Cot.

PREGJ.O DA. MANHA

B. DO BRASIL ... 208
IDEM 1 U00
IDEM 1 900
IDEM 4 736
IDEM 500
IDEM 2 500

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

A. VILARES, Pref. 100
IDEM 7 700

A. VILARES, Ord. 1 000
IDEM 700
IDEM 700

ARNO, C/ Div. ... 35 400
IDEM 6 6C0
IDEM 1 000

B. DE ROUPAS ... 3 000
IDEM 8 200
IDEM 3 000

C. B. U. 8 100
IDEM 3 600

BRAHMA, Prei. .. 13 200
IDEM  10 000
IDEM  200

BRAHMA, Ord. ... 8 200
D. DE SANTOS ... 20 800

IDEM  95 000
IDEM  7 400

DONA ISABEL 1 700
IDEM 3 100
IDEM 1 000

F. BRASILEIRO ., 2 500
IDEM 3 800
IDEM 1 400

AMÉR. ¦ ¦.FABK-Ii ...2 000
IDEM  17 COO
IDEM  19 300

SOUSA CRUl.  1 800
IDEM  9 000
IDEM  6 700
IDEM  3 400

, IDEM  8 200
N. AMÉR., Port. —

5,15
5,16
5,17
5,18
5,19
5,20

1.94
1,96
1,71
1,72
1,73
0,90
0,91
0,93
0,60
0,61
0.62
0,56
0,37
2,23
2,24
2,25
2,10
0,70
0,71
0,72
ü,71
0,72
0,73
0,92
0,93
0,94
0,45
0,46
0,47
2,34
2,65
2,00
2,67
2,68

C/ Bon 600 1,02
B. MINEIRA 62 800 0,80

IDEM 12 300 0,81
SID. NAC, Port. 29 400 1,70
IDEM 10 400 1,71
IDEM 17 800 1,72
IDEM 4 600 1,73
IDEM 500 1,75

SID. NAC, Nom. 3 000 1,71
IDEM 1 300 1,73
IDEM 000 1,75

HIME 15 500' 0,63
IDEM 4 200 0,64
IDEM 3 800 0,65

KIBON 900 2,59
L. AMERICANAS -

ex-Dir 300 2,02
IDEM 4 800 2,05
IDEM 4 300 2,06

B. ESTRELA, Proí.
_ tf/ Dir 3 IOO 1,50

B. ESTRELA, Pref.
_ cx-Dir 100 1,1 J
IDEM 100 1.18
IDEM 1 000 1.17
IDEM 2 900 1,18

MESBLA, Piei. ... 1 COO 0.90
IDEM 5 200 0,91
IDEM 27 900 0,92

MESBLA, Ord 11 300 0,92
IDEM 9 600 0,93
IDEM S 000 • 0.9*1

M. SANTISTA — C/
Dir 100 1,34

M. SANTISTA —
cx-Dir 300 1,13

PETROBRAS, Pref. 4 240 3,15
IDEM 6 300 3,16
IDEM 2 099 3,17
IDEM 5 840 3,18
IDEM Vi 933 3,20
IDEM 10 3,25

PETROBRAS. Ord. 50 3,00
SAMITRI S 400 0,93

IDEM 100 0,94
S. P. ALPARGATAS 3 000 1.00

IDEM 6 000 1,01
IDEM 46 900 1,02

A..-S Quant. Cot.

IDEM 4 200 1,03
V. R. DOCE, Port. 4 300 3,80

IDEM 1 000 3,85
IDEM 400 3,86
IDEM 3 300 3,87
IDEM 300 3,88
IDEM 3 800 3,39
IDEM 2 400 3,90

V. B. DOCE, Nom. 1 616 3,80
IDEM . 50 3,38
IDEM 1 000 3,90

\V. MARTINS .... 400 3,60
IDEM ..". 500 3,65

WILLYS, Prei 2 200 0,62
WILLYS, Ord 200 0,75

IDEM 6 SCO 0.76

TÍTULOS .
DA UNIÃO

OBRIG. REAJ1IST.

PORTADOR, _ ano 40
IDEM 810

PORTADO.*, 3 auos 1 379
IDEM 200

PORTADOR, 5 anos 850
IDEM 100

ENDOS., 5 ano.. ... 300
recup. financ . 225

títulos
dos estados

LEI 303 5 63»
LEI 820, Plano A 150
T1TS. PROGRES. 4

IDEM 15
IDEM 12

PREGÃO DA TARDE

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

26.05
26,03
21,50
21,80
21,70
21,80
21,70

0,60

0,70
0,70

290,00
291,00
292,00

BANCO NACIONAL
BIO DE JANEIBO

DEOD. INDUST. ..
36

3 200
1,00
0,52

Ações Qi:ant. Cot.

IDEM  19 200 0,53
IDEM  6 500 0,54

BBAS. EN. EL. ... 37 400 0,27
IDEM  77 000 0,28

PAUL. DE F. E LUZ
V. N. 1,00  1 100 1,30

PAUL. DE F. E LUZ
V. N. 0,20 138 600 0,29
IDEM 129800 0,30
IDEM 130 000 0,31

F. E LUZ DE MI-
NAS GERAIS ... 800 0,23
IDEM  12 000 0,26
IDEM .: 52 000 0,27
IDEM  500 0,28

S. B. SABBA, PrcL
Nom  100 1,10

F. E LUZ DO PA-
BANA  1 000 0,28

1 IDEM  6 000 0,30
CASA JOSÉ SILVA,

Ord., Port. .. 300 1,37
IDEM  i 000 1,39

SEBV. AEROFOT.
CRUZ. DO SUL -
Nom  4 M9 0,40

CIMAF  2*000 1,45
BEMOREIRA, Pref.
P01*t  200 0,93

REF. PET. UNIÃO
Pref  8 200 1,20

COM. IND. MAN-
NEX DO BRASIL- 200 1,00

LAB. SILVA ARAÚ-
JO BOUSSEL —

Ord., Port  326 i,00
PETROM., Port. .. 100 0,98
ABAT. MODELO

BRASIL, Nom. .. 84 1,00
C. INDUST., Pref. 1 500 0,50

IDEM  I 000 0,51
C. INDUST., Ord. . 500 0,48
ANT. PAULISTA . 1000 1,48
CIMENTO ABÀTU 3 700 1,84

MÉDIA S/N DOS TÍTULOS PARTICULARES DA BOLSA DO IUO DE JANEIRO

13-3-67
4307

10-3-67
4245

6-3-67
3988

27-2-57
3547

(Elaborada pela Organização S. N. Ltda.)

FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS

Março de 196S
3698

Data
Valor

da Cota
NCr$

Ült. Dist.
Cr.Ç

Valor
do Fundo

Cr? 000

FUNDO CRESCINCO 10-3 0,62
COND. DELTEC 10-3 0,27
FUNDO HALLES 13-3 0,53
FUNDO FEDERAL .... 8-3 1,15
FUNDO ATLÂNTICO 10-3 0,26
FUNDO VERA CRUZ 9-3 .3,59

10,00 março 41 268 354
22,00 dez. 4 686 720
33.00 des. 1 875 724
30,00 nov. 1 665 285
12,00 Jan. 1 035 419

140,00 dez. 637 103

Valor Valor
Data da Cota Ült. Dist. do Fundo

NCr* CrJ Cr$ 000

FUNDO TAMOIO .... 10-3 1,06 48,00 dez. 219 242
FUNDO SBS Sabüi) . 10-3 0,13 1/10 1,00 dez. 207 315

FUNDO BRASIL  23-1 0,24 2,50 dez. 167 272

FUNDO* NORTEC .... 26-1 0,61 20,00 maio 50 277

FUNDO SUL BRASIL . 28-2 1,08 17 00 Jan. 38 138

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO

Empresa Trazo
(dias)

Valor
Venal

Empresa Pr ..70
(dias)

Valor
Venal

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

1

COM CORREÇÃO MONETÁRIA:

CIA. ATLÂNTICA
(CATLANDI)

30% + 8,8%

CEDRO S/A

36% 

CIFRA S/A
30% + 8,57% ...

COFIBBAS S/A
27% 4* 3% 

450

180

420

169

2 800,00

37 000,00

350,00

4 200,00

CREDIBBAS S/A

12% + 3% 

IPIRANGA

16,5% + 1,5% ...

FINCO S/A

16% 

DIX S/A

15,0% + 3,0% ....
17,5% + 3,5% ....
20,0% + 4,0% ....

180

180

180

180
210
240

22,51, + 4,5% .... 270 3 300,00
25,0% -f 5,0% .... 300 2 250.00

7 300,00 27,5% -f 5,5.b .... 330 2 250,00
30,0% + 6,0% .... 330 2 950,00

LETRA S/A
300 000,00

15% + 3%  180 15 000,00
20% -f 4%  240 15 000,00

_. 000,00 NÔVO RIO

13,500% + 3% .. 180 200 000,00

4 õ-O.OO S. B. SABBA
3 550,00
2 850,00 30% +3%  420 3 000,00

Nova Iorque (UPI-JB)

BOLSA DE NOVA IORQUE

Média de Dow-Jones na Bolsa de Nova Iorque

Variação AçõesAções

30 INDUSTRIAIS *.  —3,68 20 FERROVIAS
15 CONCESSIONARI-VS  — 1-89 65 AÇÕES 

Vendas nas açóesutlllzadas no indice: Industriais 612.700; Ferrovias 93.600: Concessionários, de Serviços Públicos

índice Dow-Jones de futuros do mercadorias (média 1924-26. Representa 100): Final 134,6..

Total: 817.000

Cotações de moedas no mercaao desta cidade em relação «o dólar to Estados Unidos,

Cruzeiro 

Peso uruguaio 
Escudo chileno 

Variação

0.47
1,66

-1O.7C0;

Nova Iorque (UPI-JB)

Libra 
Franco francês 
E-cudo pcr.t.uí_uês ...
Marco 

2.7055
0.2.23
0,0349
0,2518

ontem:

0,37-1/2

0,0130
0.1950

MERCADORIAS
Caíé-Rio

Estável e inalterado foi como funcionou, ontem, o mercado

íe café disponível. O tlpo 7, «afra 1966/67, Xol cotado ao limite

anterior de NCrS 4,00 por 10 quilos. N&o houve vendas e o mer-

Açúcar-Rlo
Begulou o mercado de açúcar firme e Inalterado. Entradas

2 550 sacos do Estado do Rio. Baldas 5 000. Existência 34 73J
sacos.
Algodão-Rio

O mercado de algod-o em rama regulou calmo e Inalterado.
cado fechou inalterado. O IBC n&o declarou o movimento esta- Entraclas 340 fardos de S&o Paulo e 88 de Minas no total de 42»

tlstlC0. fardos. Saldas 500. Existência 2 576 fardes.

CEREAIS E DIVERSOS:

Sfto estes os preços do mercado atacadista nas praças do Kio, S&o Paulo e Belo Horizonte, segundo dados lornecldos peto SIMA
— MINISTÉRIO DA AGBICULTUBA - DEPARTAMENTO ECONÔMICO — SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGB1COLA

(Convõnlos M. A. — CONTAP—USAID/BBASIL).
' 

COTAÇÕES DO DIA 13-3-67

PRODUTOS

ARROZ (Sc. 60 quilos) ,
Amarelão - 
Agulha . 
Blue-Rcse 
FEIJÃO (Sc. 60 quilos)
Jalo
Preto 
Mu! .tinho 
OVOS (Cx. 30 dz.) ....
Grando 

GUANABARA

meraedo estável
.7.C0 a 44 "1
37,00 a 39,00"34,00 

a _..-)
merendo estável

20,00 a 2...00
7.4.00 a 2700
30.00 a 23.00

mercado estável
26,00 a 27,00

SAO TAULO

mercado estável
34,30 a 40,00
29,00 a 33,00
29,50 a 30,80

merendo estável
17,00 a 19,00
20.70 a 22.70
16,00 a 17.00

merendo estável
27,00

BELO HORIZONTE

mercado est&vel
40.C4) a 42,00
36,00
33.00 a 35,00

mercado estável
21,00 a 22,00
24^00 a 27,00

sem negoclaçSo
mercado estivei

28.00 a 28,50

Al. #
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Plano Decenal prevê investimentos de 37 bilhõ&s em 5 anos
Argentina desvaloriza outra
vez o peso em 40 por cento

Buenos Aires (UPI-JB) —
Ò Governo argentino esta-
beleceu ontem o mercado
livre de câmbio, fixando
uma taxa de 350 pesos por
dólar , norte-americano, o
que representa, uma desva-
lorizaçáo da moeda nacio-
nal em 40 por cento — se-
gundo anunciou o Ministro
da Economia, Adalberto
Krieger Vazena.

Ocupando uma rede de
rádio e televisão, Krieger
Vazena. aludiu a outras me-
didas destinadas a comple-
mentar a desvalorização do
peso, enquanto círculos eco-
nômicos adiantavam que
seriam aumentadas as ta-
xas incidentes sôbre expor-
tações e reduzidos os im-
postos para importação de

matérias-primas e maqui-
naria.

CÁLCULOS

O aumento do lucro que
os exportadores teriam pa-
ra a desvalorização do peso
deverá ser. recolhido pelo
Governo através do aumen-
to de taxas, calculando-se
que isso renderá aos cofres
públicos cerca de 40 bilhões
de pesos por ano, destinados
a compensar parcialmente
o déficit de 130 bilhões de
pesos do orçamento do pais.

As operações no mercado
de câmbio em Buenos Aires
estavam suspensas desde a
última terça-feira, quando o
peso argentino estava cota-

do a 251,50 por dólar norte-
americano, enquanto que no
mercado paralelo a cotação
era de 290 pesos por dólar.

A TERCEIRA

A medida anunciada on-
tem pelo Govêmo argentino
constitui a terceira desvalo-
rização estabelecida desde
que o General Juán Carlos
Onganía chegou ao Poder,
em 29 de junho último, de-
pois do movimento militar
que derrubou Illia, e traduz
a acentuada queda da moe-
da, argentina, que em 1957
era cotada à razão de 40,20
pesos por dólar;

Desde 14 de abril de 1964,
sob o regime do ex-Presi-

dente Arturo U. Illia, a Ar-
gentina tinha dois merca-
dos para as divisas estran-
geiras. Uiri, oficial, contro-
lado pelo Governo, e outro"paralelo" ou negro, cujas
operações eram nominal-
mente ilícitas, porém se de-
senvolviam livremente sem
maiores empecilhos.

A nova desvalorização do
peso já vinha sendo previs-
ta há uma semana, quando
o Banco Central ordenou a
suspensão de todas as ope-
rações cambiais "até novas
ordens". Naquele momento,
a cotação do dólar norte-
americano era de 251,50 pe-
sos no mercado oficial e flu-
tuava próximo de 290 pesos
no chamado "mercado pa-
ralelo".

CPI sôbre o escândalo do
dólarterã£astelo Branco
como seu primeiro depoente

Belo Horizonte (Sucursal) — O Presidente Cas-
telo-Branco figura em primeiro lugar na lista dos
que deverão ser chamados a depor na Câmara dos
Deputados, em Brasília, perante uma comissão par-lamentar de inquérito-a ser constituída nos próxi-
mos dias, por requerimento da bancada do MDB para
apurar o chamado escândalo do dólar, segundo re-
velaram ontem nesta Cidade diversos parlamentares
do Partido.

Informaram êsses parlamentares que o Marechal
Castelo Branco será mesmo convocado a prestar seu
depoimento, principalmente depois que o Sr. Roberto
Campos revelou que poucas pessoas sabiam da ele-
vação da taxa do dólar, o que não impediu que a
reforma cambial se transformasse em fonte de en-
riquecimento fácil para grande número de especula-
dores.

Juraci assina acordo com
EUA para elevar comércio
e eliminar a bitributação

.-3-

Num dos íütimos atos de sua gestão no Itamarati,' o
Ministro Juraci Magalhães assinou ontem, juntamente com
o Embaixador John Tuthill, uma convenção destinada a
evitar a dupla tributação sóbre rendimentos e a incremen-
tar o comércio e o fluxo de investimentos entre o Brasil e
os Estados Unidos.

Devendo entrar em vigor a 1 de janeiro de 1968, de-
pois de ratificada pelo Congresso dos dois países,, a con-
venção facilitará o intercâmbio de estudantes, estagiários,
cientistas, professores, artistas e desportistas, sendo consi-
derada "um passo de especial relevância para o desen-
volvimento das relações financeiras brasileiro-norte-ame-
ricanas".

CPI VEM MESMO
Êsses parlamentares sali-

entaram que o líder Mário
Covas está ultimando ¦ as
providências para a consti-
tuição da CPI. Logo depois
de formada, serão chamados
a depor o Marechal Castelo
Branco, o Sr. Roberto Cam-
pos, além de outras pessoas

cujos nomes ainda não fo-
ram revelados.

De qualquer modo, a bah-
cada do MDB na Câmara
dos Deputados, segundo re-
velaram os deputados mi-
neiros, está no firme propó-
sito dè esclarecer êste assun-
to, "que é do alto interesse
nacional".

Desçapitalização pmvoca,
protesto das indústrias
contra majoração do ICM

São Paulo (Sucursal) — A Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo reuniu-se oritem, pela segunda vez,
para debater o Decreto-Lei n.° 35 — que permite a elevação
da alíquota do Imposto sôbre Circulação de Mercadorias —,
declarando-se contrária à medida, "porque as indústrias
vêm sofrendo as influências nefastas da alta taxação tri-
butária, o que impede os investimentos, conduzindo as em-
presas a um processo de desçapitalização".

Os diretores da FIESP declaram-se preocupados com
a paralisação de indústrias, com a diminuição de vendas e
com o índice de desemprego "resultantes da política anti-
lnflacionária do Govêmo", afirmando que "218 mil empre-
gos deixaram de ser criados de janeiro de 1964 à fevereiro
de 1967, devido ao retrocesso econômico". Alegaram que a
posição social do empregador seria ainda mais agravada
com a elevação do ICM.
BASE REAL
BASE IRREAL .

O Presidente do Sindicato
das Indústrias de Material
Plástico, Sr. Dilson Punaro.
estranhou o íato de os gover-
nos estaduais pleitearem o au-
mento "sem nenhuma base
real.. ou comparativa, tendo
apenas o resultado dos dois
primeiros meses de 1967, du-
rante os quais a tendência não
foi cte.,incremento de vendas
e sim. de maior acúmulo de òs-
toques". O Sr. Dilson Funaro
procurou evidenciar que, em
qualquer das sistemáticas de
recoltiiihènto — pelo antigo
Imposto de Vendas e Consig-
nações ou pelo atual Imposto

sobre Circulação de Mercado-
rias —, o resultado teria sem-
pre o sentido do decréscimo da
tributação.

Acrescentou que os governos
devem compreender que êste
não é simplesmente mais um
aumento, como tantos que já
o precederam, ".mas será o au-
mento que. ultrapassará o li-
mite de resistência financeira
da maioria das empresas, fa-
zendo com que o nosso Pais
caminhe para o caos econômi-
co e aniquile as possibilidades
do empresário nacional cum-
prir o seu relevante papel de
impulsionador do processo de
industrialização, que é a única
base para a independência
econômica do Brasil".

Campanha ensinará povo
a pagar imposto em dia

Curitiba (Do Corresponden-
te) — Uma campanha objeti-
vando esclarecer os contribuin-
tes do Imposto sôbre Circula-
ção de Mercadorias para que
paguem em dia e com regular*--
dade o tributo será encetada
dentro dos próximos dias, sob a

liderança da Associação Co-
mercial do Paraná, segundo foi
divulgado oficialmente pela di-
recuo da entidade.

A campanha visa a elevar o
padrão arrecadador do ICM de
modo a impedir um recesso na
receita do Estado.

-51

BANCO CENTRAL DO BRASIL
CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA

DE ESCRITURÁRIO

} ¦ ¦: AVISO-. •'.-,.
Os candidatos aprovados no recente Concurso

para Escrituraria, dassificados.entre o 151° è o 400.°
lugar, inclusive, deverão comparecer ao Forte do
Leme (Centro de Estudos de Pessoal), na Praça Júlio
de Noronha, Leme, Rio de Janeiro, GB, no próximo*
dia 19.3.67, domingo, às 7h30m, munidos da ficha
de inscrição e de documento de identidade, para
prestação de exame psicotécnico.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
as.) Athayde de Oliveira Mello

Chefe Substituto

LINHA DE CR35DITO
O documento assinado cobre,

de maneira geral, o tratamen-' to tributário de atividades co-
merciais. de rendimentos pro-
venientes de serviços e de in-
vestimentas, e contém, ainda,
um sistema de "crédito de in-
vestimento" oferecido peloGo-
vêrno dos Estados Unidos aos
seus contribuintes que queiram
investir no Brasil.

O Ministro Juraci Magalháes
e o Embaixador Tuthill ressal-

taram a importância da con-
cessão desse crédito, tendo o
Chanceler brasileiro afirmado
que êle criará, um clima favo-
rável para o incremento das
inversões norte-americanas no
Brasil.

O Governo brasileiro assinou
convenções semelhantes com a
Suécia e o Japão e, no momen-
to, estão em curso negociações
idênticas com a Noruega, Aus-
tria, Bélgica, Itália, Inglaterra,
França e Alemanha.

Empresários esperam quinze
dias antes de voltar eom
as antigas reivindicações

Belo Horizonte (Sucursal) — Embora não tenha tido
a solução reclamada desde o mês passado, os empresários
de Minas Gerais não insistirão no aumento da faixa de
redesconto e a normalização do crédito nos próximos 15
dias, à espera de que o Governo Costa e Silva comece sua
administração atendendo às reivindicações desprezadas pelo
Presidente Castelo Branco e seus assessores.

Os lideres das classes produtoras de Minas consideram
a solução para a falta de crédito como "um primeiro teste
à sensibilidade do próximo Governo para um dos proble-
mas crônicos que afetam o empresariado nacional, porque
a necessidade de uma medida neste sentido já foi lembrada
até pateticamente e só não será concretizada se estivermos,
de novo, diante de outra administração de tecnocratas".

Os empresários mineiros
acham que "o Sr. Delfim Neto
cem amplas condições de tratar
com objetividade o problema
da falta de crédito, porque
sempre íoi um elemento ligado
às classes produtoras, teve uma
grande experiência na Secreta-
ria da Fazenda de São Paulo e
já prometeu ajustar o Ministé-
rio da Fazenda ao esquema de
humanização da atual política
econômico-financeira".

A FALTA DE CRÉDITO
A Associação Comercial .de

Minas e o Clube dos Diretores
Lojistas de Belo. Horizonte sus-
penderam a sua campanha de
reivindicação- de crédito junto
uos industriais e comerciantes
mineiros embora segundo seus
líderes a classe esteja sendo"asfixiada pelos muitos com-
p.omi&sos assumidos na espe-
rança de que as -dificuldades de
redesconto fossem passageiras"

Mader eleito
presidente da

Comissão vê
solução para
ACESITA

A Associação Brasileira dos
Fabricantes de Equipamento
Telefônico — ABRAFET — ele-
geu ontem seus novos Presiden-
te e Vice-Presidente, sendo in-
dicado para o primeiro cargo o
Sr. Máder Gonçalves e para o
segundo, o Sr. Bronislaw Har-
tenberg. A eleição do Sr. Má*
der Gonçalves foi recebida com
bastante simpatia pela classe
empresarial daquele setor. Sua
posse foi marcada para o pró-
ximo dia 30. Sr. Máder Gon-
çalves substitui o Sr. Vitorio
Emanuel Pareto, Diretor da
Standard Electrica S/A.

Brasil vende
mais minério
a socialista

O Presidente das Minerações
Brasileiras Reunidas, Sr. Elie-
zer Batista, do grupo ICOMI,
declarou ontem, no aeroporto
do Galeão, ao embarcar para
Leipzig, que "houve um subs-
tancial aumento das vendas de
minério para a área socialista,
nos últimos meses, prevendo-se
ainda um volume maior como
primeiros resultados das vendas
obtidas com a mostra que o
Brasil mantém na Feira Inter-
nacional daquela cidade ale-
mã."

Belo Horizonte (Sucursal)
— A Associação Comercial
de Minas constituiu uma co-
missão especial para opinar
e oferecer sugestões que pos-
sam contribuir para o equa-
cionamento e solução dos
problemas da ÁCESITA, que,
segundo se informa, estaria
em má situação financeira,
e oferecer sugestões para a
sua total emancipação eco-
nómica.

Informou a secretaria da
entidade mineira que "a co-
missão especial, constituída
dos diretores Mário Rolla,
Adolfo Martins da Costa e
Aristides Ferreira, vai rea-
lizar um levantamento ge-
ral sôbre a ACESITA,

• DIFICULDADES

Segundo nota oficial di-
vulgada pela Associação Co-
mercial de Minas, o Sr. Má-
rio Rolla comunicou à sua
Diretoria'"a difícil situação
que vem sendo atravessada
pela Cia. Aços Especiais Ita-
bira, que há vários anos
vem sentindo agravados os
seus problemas" e pediu a
constituição de uma "comis-
são especial de diretores pa-
ra, devidamente assessora-
da. proceder a um completo
levantamento de dados téc-
nicos sôbre a empresa.

Os investimentos dos setores públicos
e privados, através da aplicação de capi-
tais internos e externos, durante o pe-
riodo de 1967/1971, deverão atingir NCrS
37 010 000 000 (trinta e sete trilhões e qua-
tenta 'bilhões de cruzeiros antigos), se-
gundo previsão do Plano Decenal do De-
senvolvimento Econômico e Social, elabo-
rado pelo Escritório de Pesquisa Econô-
mica Aplicada,

O trabalho, que se propõe a "fortale-
cer os setores píiblicos e privados, man-
tendo sistematicamente, elevados níveis
de investimentos e produção", estabelece
um crescimento da capacidade de produ-
ção de bens e serviços a taxas que se ele-
vam de 5.í em 1967 até nouco mais de
8% a partir de 19G9.
INVESTIMENTOS

Seguindo o PDDES, as aplicações de ca-
pitais nos próximos cinco anos, por setores,
deverão obedecer ás seguintes quantias:

NCrS
Administração e Defesa 1 273 000 000
Energia Elétrica 6 840 000 000
Petróleo e Petroquímica ... 2 665 000 000
Indústria Química 1165 000 000
Transportes 11188 000 000
Comunicações 1 503 000 000
Agropecuária e Abastcc 984 000 000
Indústria e Mineração 4 326 000 000
Educação 1077 000 000
Saúde 369 000000
Saneamento 2 005 000 000
Açudagem :... 251000000
Habitação 2 970 000 000
Previdência Social 320 000 000

Os autores do plano revelam que êle
é constituído por um conjunto de do-
cumentos a serem revistos, discutidos o
analisados para. em seguida, ser trans.
formado em instrumento básico da po-
litica do Govêmo, funcionando como "um
ponto de partida para um esforço de

^aperfeiçoamento da_polítiea econômica___.,__
Seu principal objetivo é estabelecer as di-
retrizes prioritárias do desenvolvimento
econômico para o periodo de 1967/1976,
tendo como elementos normativos: a pro-
gramação.da produção, de consumo e dos
investimentos da união, de suas antar-
quias, empresas de economia mista, com
a intensificação das respectivas fontes do
financiamento; e definição dos critérios
de ação indireta do Governo federal, ata-a-
vés dos instrumentos institucionais de re-
gulação econômica. O primeiro item cor-
responde ao programa de ação econômi-
ca direta do Governo federal e das en-
tidades sob seu controle, na produção de
bens e serviços e na geração de renda e
despesas. O segundo, à descrição dos me-
canismos indiretos por meio dos quais o
Governo pretende influir sóbre as uni-
dades de decisão descentralizada da eco-
nomia — o setor privado e os Governos
estaduais e municipais.
LIMITAÇÕES i

— 'As possíveis limitações ao desenvol-
vimento, na base das taxas previstas —
diz o trabalho — podem originar-se do la-
do do esforço interno de poupança e do
setor externo. Quanto ao primeiro fator,
as necesidades de formação de capital
exigem taxas de investimento bruto, nos
últimos anos do decênio, um pouco supe-
riores a 20% (em termos reais). Se é ver-
dade que, na fase de Intensa industriali-
zação, taxas dessa ordem íoram registra-
das, cabe lembrar que as disposições de
investir do setor privado, emergindo de
um período de luta antiinflacionária, po-
dem permanecer aquém, da expectativa.
Para efeito de redução das necessidades
d*.-cíypital-erffte expa-ns&q'das oportunida-
des de emprego, íoi programada.uma as-
cendente absorção de mEio-dc-obra, cujo
contingente cresceria a taxas que variam
de 3,0 a 3,5% de 1967 a 1971, permane-
cendo nesse nível ao final do decênio.

- Com relação ao setor externo — conti-
hiia —- sem embargo da. substituição de
importações já alcançada pela economia
brasileira e da politica de promoção de
exportações programada, as necessidades
de importações de bens de capital e bens
intermediários associados com os elevados
níveis de investimento e produção espe-
rados parecem conduzir a um déficit em
conta corrente que tenderia a expandir-
se no fim do período, embora dentro de
proporções consideradas permíssíveis.
DISTORÇÕES

Frisa o trabalho que "o Brasil conse-
guiu desenvolver-se rapidamente entre
1947 e 1961, mas à custa da acumulação
de inúmeras distorções que acabaram por
conduzir à paralisação do desenvolvi-
mento. Náo só grassou nò País a infla-
çáo galopanle, mas também se atrasaram
alguns setores de base, e os investimentos
sociais. Após o período corretivo, de apli-
cação do PAEG já se pode pensar na re-
tomada do desenvolvimento acelerado.

As condições atuais exigem um crês-
cimento bem mais equilibrado e mais
cuidadosamente planejado do que aquele
que se verificou na déca.da passada. Nos
quinze anos que seguiram ao término
da Segunda Gueixa Mundial, o Brasil
dispôs de um caminho fácil e desenvol-
vimento, qual fôsse a industrialização
substitutiva de importações. Havia uni
mecanismo automático de garantia de
merendo para as indústrias que se insta-

_ lassem no Pais, o qual a.tuava como po-
deroso incentivo. aos investimentos, mes-
mo num processo de crescimento desequi-
librado. Atualmente as oportunidades de
substituição de importações, embora con-.
sideráveis, em certas áreas, são bem me-
nos amplas do que há dez bu quinze anos.
Os investimentos se basearão agora no
crescimento do mercado, e não mais nas
suas dimensões absolutas, tornando-se
pois bem mais sensíveis ao comportamen-
to do sistema econômico. Esse aspecto exi-
ge nova concepção bem mais cuidada de
programação do desenvolvimento, sem
que se repitam as distorções do passado.

Dentro dessa linha, o Piano Decenal
fixa as seguintes prioridades básicas:

Navegação
fluvial em
progresso

A utilização das vias fluviais
interiores como fator v essencial
de estimulo ao desenvolvimen-
to econômico do País mereceu
destaque na cerimônia de ins-
talaçâo da VII Diretoria Re-
glonal do Departamento Nacio-
nal de Portos e Vias Navega-
veis, em São Paulo, através de
discurso da advogada Estelina
Pinto Leal, que falou em nomo
dos servidores daquele organis-
mo do Governo.

Disse a oradora que o DNPVN
equacionou o binômio Produção
e Transporte, "constatando es-
ta verdade irrecusável: se as
estradas de ferro e de rodagem
não podem atender ao escoa-
mento da produção das regiões
interiores, as vias fluviais o
podem, e com maior economia
e segurança, trazendo essa pro-
dução aos entroncamentos ro-
doferrovlários e aos portos do
litoral".

A) — Prioridades setoriais: 1) Consoli-
dação da infra-estrutura e das indústrias
básicas:. 2) Revolução Tednológica na
agricultura e modernização do sistema de
abastecimento; B) — Prioridades sociais:
1) Revolução social pela educação. 2)
Consolidação da política habitacional;
O — Prioridades institucionais: 1) For-
falecimento da empresa privada nacional;
2) Dinamização da Administração Públi-
ca pela Implantação da Reforma Admi-
.nistrativa.

— A consolidação da infra-estrutura —
afirma o PDDES — é elemento lndispen-
sável para formar as bases de uma eco-
nemia moderna e dinâmica. A força di-
nâiiilca do desenvolvimento brasileiro, no
pós-guerra, íoi a expansão industrial, pri-
meiro de bens de consumo e em seguida
de bens de produção. O Brasil se encon-
tra, no momento, em condições de entrar
.aólonalmente numa terceira fase. de
consolidação das suas Indústrias de Base
(abrangendo: indústrias de bens de pro-
dução, indústria siderúrgica, indústrias de
matérias-primas industriais), principal-
mente no tocante a matérias-primas in-
dustriais e outros bens intermediários co-
mo sejam: indústrias químicas, metais não
íerrosos, papel e celulose etc. Por outro
lado, o desenvolvimento industrial o dos
demais setores deve-se basear numa
infra-estrutura moderna e efioiente,
abrangendo os setores de Energia (ener-
gia elétrica, petróleo e carvão), Transpor-
tes e Comunicações. Essa infra-estrutura,
principalmente em relação aos dois últi-
mos aspectos, ainda deixa muito a-desejar.
INFRA-ESTRUTURA

O documento assegura que, especifi-
camente, no tocante à, infra-estrutura, os
setores de energia elétrica e petróleo, já
ae encontram bem encaminhados. Pela
correção das distorções do passado (sub-
sídio às importações de petróleo, conge-

..lamento ou semicongelameuto de tarifas-
de energia elétrica), foram asseguradas
às empresas, públicas ou privadas, na-
quelas duas esferas, condições de renia-
bilidade e expansão. Assim, no campo da
energia elétrica, pretende-se expandir de
12 500 mega-.va.ts a capacidade de gera-
ção, durante o decênio 1967/1976 sendo
5 000 MW entre 1967 e 1971. No tocante à
Petrobrás, o mais importante é mantê-la
com administração comercial e técnica-
mente sólida. Espera-se, no qüinqüênio
1967/1971, aumentar de 180 mil barris por
dia a capacidade de produção, e em 150
mil barris por dia a capacidade de refino.

Na área de transpos.es — diz o Pia-
no —, salvo em relação ao transporte ro-
doviário, a situação é bem diferente. Ses
progresso considerável se fêz no tocante
ao reajustamento de tarifas das emprê-
sas de transporte ferroviário e marítimo,
os problemas de organização administra-
tiva e eficiência operacional parecem con-
tinuar extremamente sérios. Nas áreas
ferroviárias, marítima e portuária, bas-
tante se realizou nesses dois anos. ...
AGRICULTURA

No que diz respeito à agricultura, há
que atender a duas prioridades básicas:
ai — a transformação tecnológica da
agricultura tradicional; b) —¦ a melho-
ria dos métodos de comunicação.

O Plano propõe uma série de progra-
mus capazes de alterar a médio prazo a
fisionomia do problema, no campo da pes-
qulsa, da melhoria de sementes, matrizes .
e -ementais, da fertilização do solo, da
mecanização, da expansão da área agri-
cola e da defesa sanitária. Tais progra-
mas especifiços se concentrarão nos pro-
dutos de.maior consumo para as grandes
massas- urbanas: carne, leite c principais
cereais.

Segundo o Plano Decenal para os
mesmos produtos, ou seja, aqueles de con-
sumo popular generalizado, é preciso,
Igualmente, cuidar do sistema de abaste-
cimento, principalmente para os centros
urbanos, sob os dois principais aspectos:
transporte e mecanismo de comercializa-
ção. No tocante à comercialização, a so-
lução geralmente encontrada em paises
desenvolvidos tem sido no sentido de for-
talecer, ao mesmo tempo, o produtor e o
distribuidor a varejo, de modo que o
intermediário não se torne suficiente-
mente forte para impor altas margens de
comercialização. O sistema de distribui-
ção a varejo na base de supermercados
pode ser bastante eficiente, e provável-
mente a melhor solução, na medida em
que eles funcionem segundo a fórmula já
consagrada: pequena margem de lucro
unitário e grande volume de negócios.
Para isso, frisa o Plano, deve haver alta
rotatividade de estoqiies e sistemas de
controle aperfeiçoados.

No que diz respeito ao setor secunda-
rio, o desenvolvimento industrial se de-
verá afirmar a um ritmo de crescimento
razoável, condição exigida para que siga
cumprindo um papel efetivo de dinami-
-ação do sistema, com o alargamento, pa-
ra toda a economia, dos benefícios tan-
glvels e intangíveis de um processo tí-
pico de industrialização: I) — Elevação
da eficiência média do sistema; II) —
Assimilação progressiva de índices tecno-
lógicos mais elevados; III) — Contribuição
para a modernização institucional do sis-
tema; IV) — Satisfação dos padrões de
consumo das massas urbanas crescentes.
No que diz respeito à educação, o Plano
examina e procura solucionar os princi-
pais problemas específicos, que se resu-
mem nos seguintes termos: a) — Ensino
Primário: carência de escolas nos grandes
centros urbanos, além dos elevados indi-
ces de deserção e reprovação maciça: b)
— Ensino Médio: baixos padrões qualita-
tivos; posição tíe barreira à mobilidade
social do País e ã formação de mão-de-
obra adequadamente estruturada (defi-
ciência do ensino técnico de nivel médio):
posição de barreira à expansão do
ensino superior; c) — Ensino su-

rior: distribuição inadequada das ma-trículas pelos diversos ramos; baixos
pa/irões de eficiência cm vários ramos
e estrutura inadequada das Universidades.

A segunda prioridade social enfati-
zada pelo Plano consiste no programa ha-
bitacional. A construção em grande es-
cala de residências populares se reco-
meridá duplamente, pelo imposto social
e pelo efeito de absorção de mâo-de-qçra
nas políticas já definidas no PAEG. —
o realismo dos aluguéis e, sobretudo, o
realismo dos financiamentos imubiliáiyos
através da correção monetária, e poderá,
contar com o vultoso apoio de recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de Spr-
viço. Espera-se em tal base construir .cpr-ca dc 1,4 milhão de unidades resitlen-
ciais no periodo 1967/1971, e um total
de 3,',6 milhões no decênio 1967/1976. JjPor último, o Plano dá especial aten-
çâo ao fortalecimento da empresa privada
nacional. Isso nõo significará o descaso
aos capitais estrangeiros, os quais se pro-
curará atrair pelos mesmos instrumentos•aplicados nos dois últimos anos, mas o
reconhecimento de que o desenvolvimento
há que se aplicar principalmente no "cs-
forço interno de capitalização.

A política de fortalecimento do sStor
privado terá por base a progressiva re-
dução do peso do setor público sôbre a¦economia, a consolidação dos setores do
infra-estrutura, o combate à inflação"", a
manutenção de uma política fiscal orlen-
tada para o desenvolvimento. Além disso,
procurará encaminhar a solução para os
principais obstáculos à expansão da em-
presa nacional, destacando-se: o proble-
ma do capital de giro, o problema de pro-•dutividade e o problema do acesso a ípn-¦tes de recursos internacionais. No tojoan.-
te ao primeiro — diz o Plano — sem dú-•vida prioritário e urgente, a solução ade-
¦quada: não seria a expansão do crédito in-
flacionário. A política definida no-Pro-•grama de Ação (de expandir o crédito na.
proporção dos aumentos de produção e
•de preços), se bem executada, permitirá
às empresas condições, indispensáveis para¦enfrentar esse período do transição. Ten-
do em vista, porém, a desçapitalização a
que foram submetidas pela inflação e as
novas necessidades decorrentes de peculia-
ridades da atual etapa de industrializa-
ção, serão desenvolvidos e ampliados
quanto ao campo de ação os íundos do
tipo FINAME, FIPEME e FUNDECE,
principalmente no sentido do maior 'su-
primento de capital de giro ao se.tor
privado.

No tocante às áreas tradicionais da in-
dústria manuíatureira, seu problema prin-
cipal (de médio a longo prazo) diz respei-
to à produtividade. Alguns setores estão
necessitando de reorganização ou reequi-
pamento. Deve-se conferir prioridade ao
Centro de Produtividade já estudado, com
financiamento ai ser obtido do Fundo Es-
pecial da.s Nações Unidas. Uma de suas
tarefas principais será a realização da
estudos de custos nos diversos setores,
principalmente industriais, de modo a
identificar os fatores do elevado custo de
certos produtos e permitir solução ade-
quada.

O acesso a fontes internacionais" do
¦crédito deve veriíicar-se principalmente
pela intensificação dos instrumentos jã
postos em prática, como seja: a utilização
de empréstimos externos para suprimen-
to de capital médio prazo às empresas
(fundos de desenvolvünento) a concessão
de garantia e a obtenção de créditos a
longo prazo para. projetos específicos e o
aumento da quota de utilização para gas-
tos no próprio País dos empréstimos da
agências financeiras internacionais. .
PROGRAMA QÜINQÜENAL

O Plano estabelece os orçamentos de
formação de capital em três níveis:. a)
— Os orçamentos normativos para ns
entidades do Governo federal — admi-
nistração central, autarquias e sociedades
de economia mista. Êsses orçamentos co-
ibrem a totalidade das inversões pam
essas entidades; b) — Os orçamentos
indicativos para os investimentos dos
Govi-iinos estadiuads e . anunidipaSs, nos
setores especialmente estudados pelo Pia-
no; esses orçamentos representam de 80

.a 90% da formação de capital pelos Es-
tados e Municípios; c) — As projeções
dos investimentos do setor privado, na-
queles setores especialmente destacados
a.o Plano, ou seja: habitação, sidei-urgia,
metais não ferrosos, indústria mecânica e
elétrica, química, infra-estrutura de cons-
trução, comunicações, energia elétrica e
mineração. O total do programa de in-
vestimentas pera o periodo 196-7/1971 se-
ria da ordem de CrS 48 bilhões (preços
de 1966) incluindo todo o setor privado.
Como os .programas considerados abran-
gem apenas parte do setor privado, aquê-
le total se reduz a NCtS 38 bilhões, a
preços de 1966.

Na análise de distribuição dos- in-
vestimentas por setor, chegou-se à ton-
clusão que: a) — A parte govej-na-
mental estaria algo superestimada, .ten-
do em vista a possibilidade de uma taxai
efetiva de inflação maior que a esperada,
quando se elaborou o orçamento de 1967;
b) — a* aplicações previstas para Es-
tados e Municípios, particoilarmente no
tocante a transportes e saneamento, con-
feririam a esse nível de Governo uma
participação talvez excessiva, no mon-
tante de investimentos.

Com as modificações sugeridas, e,
distribuição dos investimentos poi* setor
tenderia a aproximar-se do seguinte: En-
tidades federais, cerca de 35 a 40%; Es-
tados . Municiplos — de 10 a 15%; Se-
tor privado — 45 a 50%. Quanto ao fi-
nanciamento do programa — finaliza o
Plano Decenal — 85% proviriam de re-
cursos internos (orçamento, íundos ex-
tra-orçamentários, recursos próprios áo
entidades públicas, setor privado) e os
restantes 15% de fontes internacionais.

MUDAMOS

PARA

MELHOR

Estamos muito contentes.

Nossa nova casa especialmente prepa-
rada à Av. Pedroso de Morais, 631, com
mais de 500 m2 de área construída, está
a disposição dos nossos Clientes, Ami-
gos e Fornecedores, a partir de hoje.
A Fundação Coopercotia, que edita as
revistas COOPERCOTIA, LAVOURA E
COOPERATIVISMO e o GUIA RURAL,
encontra-se à vontade para receber seus
amigos em suas novas instalações.

FUNDAÇÃO COOPERCOTIA
Av. Pedroso de Morais, 631
Fones: 80-9186 e 80-7306
Caixa Postal, 11067
Pinheiros — Capital (P
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Mais de 3 mil homens da PM ja mobilizados contra o
Advogados alegam que falta
justa causa para prisão de
Stangi e solicitam habeas
"•¦ Brasília (Sucursal) — O Supremo Tribunal Federal
recebeu um pedido de habeas-corpus em favor do nazista
Franz Paul Stangi, e cuja preparação esteve a cargo do
um grupo de advogados que argumentam não haver justa
causa para a prisão do austríaco.

Os advogados pedem a liberdade de Franz Stangi e a
concessão de salvo-conduto para que êle não seja molesta-
do pelas autoridades policiais do País, especialmente as de
Brasília e de São Paulo.

ENTREVISTA.

Até a tarde de ontem, o Dl-
retor do DPSP, Cel. Nilton
Leitão, não tinha ainda acer-
tada a data em que Franz
Paul Stangi, cujo nome verda-
deiro é Franz Stangi, será apre-
sentado à imprensa, • acredi-
tando-se que isto ocorra ime-
diatamente após a posse do
Marechal Costa e Silva.

A entrevista, programada
pelo Chefe da Polícia federal,
na realidade ainda não está
garantida, porque irá depen-
der, essencialmente, da vonta-
dc do próprio Stangi, que, se-
gundo se informa, não está in-
teressado em concedê-la.

NEGATIVA
¦rt
y! Stangi, que se encontra à
disposição do DPSP desde o
inicio do més, mantém-se na
mesma posição de seus depoi-
mentos em São Paulo: a ne-
gativa. Reconhece que foi o
comandante dos campos de
concentração de Sobiror e Tre-
blinka, mas defende-se afir-
mando que limitava-se a cum-
prir ordens.

Até ser reconhecido pelo Ju-
deu Stanislaw Smarjzmer, o
único sobrevivente do campo
de Sobiror existente no Brasil,
Stangi mantinha-se na mais
absoluta reserva. Depois, ad-
imitiu o extermínio dos judeus,
mas recusa-se a dar maiores
detalhes.

JUDEUS CONFIANTES

Belo Horizonte (Sucursal) —
A Associação Cultural Polono-
Brasileira, com sede nesta Ca-
pitai, afirmou estar certa de
que o Governo brasileiro anui-
rá ao pedido de extradição de
Franz Paul Stangi, "cujas vi-
timas reclamam seja feita jus-
tiça à memória dos assassina-
dos, e como advertência àque-
les que estão vivos".

Também a colônia judaica
radicada em Belo Horizonte se
mantém na expectativa sóbre
a decisão a ser tomada, e al-
guns confiam em que a extra-
dição será concedida, pois, "se
formos complacentes, mais ce-
do do que muitos pensam, te-
remos no mundo a volta do
flagelo nazista, que infeliz-
mente já mostra suas garras
em alguns países".

Ministério do Trabalho e Previdência Social
Instituto Nacional de Previdência Social

í A VERDADE SOBRE 0 CASO": DOS CORRESPONDENTES
A existência da rede de coresponclentes da previdência social decorreu

da necessidade de prestação de serviços medianlc convênio com os antigos
Institutos, em localidades em que estes não dispunham de Agências. A
tais correspondentes foram oferecidos vantagens que os estimulassem ao
desempenho das funções convencionadas. Um grande número de convê-
nios desse tipo foi assinado em lodo o País, envolvendo elevada cifra de
pessoas inleressadas e um volume ponderável de pagamentos, a título de
retribuição pela prestação dos serviços convencionados.

O IMPACTO DA UNIFICAÇÃO

A unificação, reunindo as instalações, integrando a rede de arreca-
dação dos seis antigos Institutos e utilizando as facilidades da rede ban-
caria Instalada em todo o .território nacional, permitiu — e esse foi um dos
seus objetivos — fundir serviços, evitar a duplicação de atividades e apro-
veitar de maneira mais racional e econômica os meios à disposição dos
ex-IAP.

' * Como resultado da unificação, e à medida que esta se processava nos
diferentes Estados, foram deixando de ser necessários os serviços de cor-
respondentes nas localidades atendidas pela rede de arrecadação dos seis
Institutos fundidos, o que também se deveu à simplificação e moderni-

- ^zação dos processos de trabalho introduzidos com a implantação do INPS.
A desnecessidade da colaboração dos correspondentes, então caracte-

rlzada, foi determinando, à medida que se efetivavam os trabalhos de
unificação, a rescisão dos convênios anteriormente assinados pelos anti-
gos Institutos que se valiam de corespondentes, cessando, assim, as ativi-
dades destes.

As relações entre os Institutos e os correspondentes estavam clara-
mente definidas nos instrumentos que regulam as relações jurídicas entre
as partes interessadas. Deixando de convir a uma destas — no caso o
INPS — a manutenção dos convênios, caber-lhe-la simplesmente a provi-
dência de denunciá-los. Ora, isso foi feito dentro dos princípios adminis-
trativos de racionalidade e economia que presidem à unificação da previ-
dência social, pois um dos objetivos precípuos da mesma, na área admi-
nislrativa, consiste cm reduzir os custos operacionais através da melhor e

"mais racional utilização de todos os meios disponíveis i

O CLAMOR DOS CORRESPONDENTES

A medida que a implantação atingia áreas de maior interesse de cor-
respondentes que se sentiam ameaçados pelas providências de racional.-
zação administrativa, consubstanciadas na unificação da previdência social,

passaram eles a implantar crescente clamor, tentando ilaquear a boa-fé da
. opinião pública ao confundir a defesa de seus casos e interesses pessoais

com os superiores interesses da previdência social.
'. Em que consiste o interesse do segurado e, portanto, da previdência
sical? Certamente em que os serviços sejam prestados pelo processo mais
racional e econômico possível, para que assim se reduzam os despesas de
custeio com a manutenção de serviços administrativos e se ampliem as
possibilidades de deslocar recursos para fins assistenciais de real e primor-
dial interesse para os segurados.

»" Como a previdência social existe para os segurados e não para os
correspondentes — por mais compreensíveis que sejam as apreensões destes
ao se sentirem alcançados por medidas de racionalização administrativa —
é evidente que só se pode chegar a uma conclusão: compre beneficiar os

. segurados, fazendo sentir aos correspondentes que não têm razão na sua
tentativa de engendrar um quadro por vezes patético em que se situam
como vítimas da administração do INPS.

O INPS está defendendo os interesses dos segurados e, portanto, os
reais interesses da previdência social. Por isso mesmo, a Direção do Insti-
tuto está absolutamente tranqüila, certa de que não há problema dramático"algum 

em relação aos correspondentes, eis que no tocante a estes vem
cumprindo religiosamente o que se estipulou e se convencionou nos acôr-
dos que regulam as relações entre o Instituto e os interessados.

... ALGUNS PONTOS A DESTACAR

Muito embora não seja ainda possível medir todos os efeitos da uni-
ficação, na parte relativa aos correspondentes, pois o processo ainda se
encontra cm curso, já dispomos de alguns dados que merecem ser leva-
dos ao conhecimento da opinião pública. No Estado do Rio, por exemplo,
foi necessário usar de rigor com dois correspondentes faltosos, que movi-
mentavam importâncias da ordem de 80 milhões de cruzeiros mensais. Ape-
sar de, nos termos do convênio, serem obrigados a prestar contas denlro
de 72 horas, só o fizeram depois de ameaçados de ação em juízo pelo
INPS, que agiu cm defesa dos dinheiros dos segurados. Em duas outras

..cidades de Minas Gerais, os trabalhos de unificação revelaram a exis-
tência de correspondentes em alcance relativamente a valores que, soma-

- dos, perfaziam o total aproximado de 20 milhões de cruzeiros. Também no
Estado de São Paulo foram encontrados correspondentes responsáveis por
alcances que se elevam a cerca de 50 milhões de cruzeiros. Nesse Estado,
levantamentos preliminares indicam ter o INPS obtido uma economia men-
sal da ordem de .7 milhões de cruzeiros, que deixou de gastar com o
pagamento de percentagens a correspondentes. Somente no extinto IAPC,

~-pagou-se de comissão a correspondentes, no ano do 1966, importância
superior a um bilhão e 600 milhões de cruzeiros.

Como se vê, é natural e compreensível a grita dos correspondentes.
—O que não é latural nem compreensível é que queiram confundir os

•eus interesses pessoais com os superiores interesses da previdência so-
ciai ¦ dos segurados.

Compreende-se até que logrem a cobertura de certos veículos de
Informação, ansiosos por formular reclamações sem analisar, com mais

íf cuidado, de onde partem e se não se opõem aos legítimos interesses da
comunidade previdenciária brasileira. O número de correspondentes eleva-se

wl uns poucos milhares. Já a comunidade previdenciária é constituída de¦-- 8 milhões de segurados e de 24 milhões de interessados. Não é possível> admitir que a atoarda ilegítima de tão poucos venha prejudicar os interês-
sos legítimos de tantos segurados, em todo o território nacional.

¦__'_'. ESTRANHO CASO DE AMNÉSIA
Quem agora critica com tanta veemência o INPS deveria bmbror-se

do absurdo esquema que se armara há tempos, aqui mesmo no Eslado da
Guanabara, para designar correspondentes absolutamente dispensáveis, com
as 

yistas 
voltadas para ás benesses de comissões que seriam, com tanta

facilidade, percebidas. É curioso como se pode ter, às vezes, a memória
tao fraca!

A Direção do INPS está simplesmente cumprindo o seu dever. Os
correspondentes só serão mantidos nas localidades onde n.o houvr po-•¦bilidade de utilização de outros meios pelo Instituto unificado. Aí sim,
«ua colaboração ao INPS será proveitosa e atenderá ao interesso dos segu-

vradoi e, conseqüentemente, da previdência social. (P

Mais.de três mil homens.da
Policia Militar já estão mobi-
lizádos desde ontem, em cam-
panha de repressão aos jogos
proibidos, particularmente ao
jogo do bicho, e que deverá ser
intensa pelo menos durante
uma semana. A Companhia Te-
lefônicá Brasileira colabora
com a PM, através da censu-
ra de book-makers e de pes-
soas suspeitas.

A censura aos telefones de
alguns conhecidos book-makers
é, na opinião de oficiais da
Polícia Militar, uma das mais
importantes medidas adotadas
na atual campanha, pois, para
combater este tipo de contra-
venção, as autoridades não dis-
punham, até então, de meios
eficazes.

AS ARMAS DA PM

Entendem alguns oficiais da
PM que a campanha iniciada
ontem, sob a coordenação di-
reta do Comandante da cor-
poração, Coronel Darci Lázaro,
deverá oferecer resultados posi-
tivos, por couta de três fatores
principais:

1) O comando da PM evi-
tara quanto puder a divulga-
ção de notícia sobre o assun-
to, procurando impedir qual-
quer providência preventiva da
parte dos contraventores, no
momento em que tomem co-
nhecimento dos locais onde po-
derão ser efetuadas as blitzcn.

2) A colaboração da Com-
panhia Telefônica Brasileira,
que desde ontem vem censu-
rando os telefones indicados
pela Polícia Militar.

3) O conhecimento perfeito
de todos os pontos de jogo do
bicho, assim como os redutos
de outros contraventores. A PM
possui uma lista dos principais
bnok-makers e de várias pes-
soas suspeitas.

TELEFONES

A participação da CTB se
opera da seguinte maneira, se-
gundo explicações de um ofi-
ciai da PM: os telefonistas que
trabalham em cada uma das
estações anotam os números
que durante o dia são solicita-
dos maior números de vezes e
os entregam à Polícia. Em al-
guns casos a própria PM se
encarrega de fornecer os nume-
ros á CTB.

Informou ainda o oficial que
há mais de seis meses a Poli-
cia Militar dispõe tíe um le-
vantamento de endereços de
pontos e fortalezas de jogo do
bicho. Segundo disse, as de-
núncias do JORNAL DO BRA-
SIL foram úteis para a reno-
vação e o aperfeiçoamento da
relação.

AÇÃO

A ação da PM se desenvol-
ve de maneiras diversas, des-
dobrando-se em ataques simul-
táneos a .vários pontos. Na
maioria das vezes, os policiais
invadem simplesmente os lo-
cais escolhidos, apreendendo ,
material e detendo os contra-
ventores. Se não têm conheci-
mento perfeito do local que
vão visitar, os policiais se dis-
f arcam de malandros ou o visl-
tam simplesmente à paisana.

Ontem, por volta dás 14 ho-
ras, cerca de 20 policiais, to-
dos usando disfarces, chega-
vam ao Quartel-General da
PM, regressando de uma blitz,
cujos resultados, entretanto,
não foram divulgados. Sabe-se,
contudo, que, entre as prisões
efetuadas, inclui-se a de um la-
drão de automóveis.

Além da campanha que de-
sencadeou contra o jogo do bi-

cho, a Policia Militar age tam-
bem, sempre sob as recomenda-
ções do Governador Negrão de
Lima, contra o lenocínio c o
tráfico de menores no Estado:
em blitz realizada na noite de"
sábado último, íoram efetuadas
mais de cem prisões.

Cercada de absoluto sigilo, a
operação possibilitou a deten-
ção de cinco donos de boates e
hotéis suspeitos. Dezenas de
estabelecimentos íoram vas-
culhados durante a blitz, ini-
ciada no Centro c encerrada
em Copacabana.

A LISTA

_ a seguinte a relação de
fortalezas de bicheiros e book-
makers que deverão ser fecha-
das pela Polícia Militar:

Contraventores: Barata, Rua
Senador Pompeu, 114 — jogo
feito no interior de um bar;
Baltazar e seu comparsa Bo-
telho, Rua Barão de São Pé-
lix, esquina com Rua Dolabela
Portela —- jogo nos fundos de
uma garagem; Felipe, Rua
Primeiro de Março, esquina
com Ouvidor — casa de lote-
rias; Casa Lotérica A Inspira-
ção, no Edifício Santos Va-
hlis; Zêzinlio, Rua da Qultan-
da, 30; Armando, na casa de
loterias Bala de Ouro, Rua Ro-
drigo Silva, 30; Matão, Rua
Luís de Camões, 23, entre Ave-
nida Passos e Gonçalves Ledo;
Bonito, Rua Nabuco de Prei-
tas, 99; César, Rua Sílvio Ro-
mero, esquina. de Riachuelo;
Mário Abade e Lulu (A Espia-
nada Lotérica) — jogo feito
no interior do edifício, na Rua
São José, entrada pelo lado do
café; Tufy, Rua Silva Jardim,
esquina com D. Pedro I; Tu-
luca, Rua Regente Feijó, 168;
Metralha e Nelson, Rua Mon-
te Alegre, 40 — jogo feito nos
íundos da casa; Antônio, bair-
ro de Fátima — jogo no fi-
nal da linha do ônibus 126;
Julinho — jogo íeito na Rua
Teotônio Regadas; Juca Ca-
beleira — jogo feito nas Ar-
cos, no ponto de caminhões;
Alvinho, Rua Carlos de Car-
valho, esquina com Vinte de
Abril, 73; Ceará, Rua Azeredo
Coutinho; Xixiu, Rua Repú-
blica do Líbano — jogo feito
nos n.°s 50 e 54; Djalma, Rua
da Constituição, 50, em frente
i. Rua Tome de Sousa; Lúcio,
Rua Santo Cristo, 214; Adnle-
no, no Largo de Santa Rita,
no fim da Rua da Acre; Anto-
ninho, no centro da Praça São
Francisco, na Prainha; Henrl-
que, na Papelaria Largo de
Sáo Francisco, entre a Loja
Ducal e esquina com Rua do
Rosário; Chicão, Rua Miguel
Couto, casa de loterias, próxi-
ma à Rua do Ouvidor; Mula-
to, no Edifício Balança, na
Rua de Santana; Bolinha, na
Rua Marquês de Pombal, pró-ximo à Rua Benedito Hipóli-
to; Abílio, Rua General Pe-

. dra,; ..qiiasa .na, esquina com
Marquês de SapUcaí n. 52; e
Kalil, no Beco dos Camelôs.

ZONA NORTE

Na Zona Norte, a ação da
Polícia Militar, deverá ser mais
difícil, porque ali, os pontosde book-makers, além de muito
numerosos, estão localizados
em pontos distantes uns dos
outros. Mesmo assim, estão ca-
talogados e sofrerão repressão
várias fortalezas, pertencentes
aos seguintes contraventores:

China Cabelo Branco, Rua
Barão de Iguatemi, entre Rua
Joaquim Palhares e Rua do

Matoso: Ari, Rua LaurindoRa-
belo, 263; Dedé, Rua Anibal
Benévolo; Cicero, Rua 18 de Ou-
tubro, esquina com Rua Vinte
de Abril; Humberto, Run Er-
nesto de Sousa; Léo, Rua Leo-
poldo — Jogo feito no final
da rua; Bijou, Rua do Catum-
bi, próximo ao n.° 60; Valde-
mar — jogo feito no Largo do
Rio Comprido; Baiano, Rua
Itapiru, esquina com Rua Na-
varro; Haroldo, Rua Félix da
Cunha, 44; Quitanda, Rua Dr.
Lagdon; Machado. Rua do Chi-
chorro; Carola, Rua dos Co-
queiros, 11 — jogo no fundo
da quitanda; Fred, Rua Major
Ávila, em frente ao Departa-
mento de Limpeza Urbana;
Lelé, Rua Leopoldo, esquina
com Gastão Penalva; Miro,
Praça Verdun e Rua Carva-
lho Alvim; Lclé — jogo feito
no centro da Praça Malvino
Reis; Mesquione, Rua Barão
de Bom Retiro, 19, casa 3;
Carlinhos, Rua Afonso Pena,
esquina com Mariz e Barros;
Chiqninho, Rua Joaquim Pa-
lhares, entre Barão de Igua-
temi e Praça da Bandeira;
Mário e Lelé, Largo do Mara-
canã; Osmar- Valença (marido
de Isabel Valença, a Chica da
Silva) — jogo feito em sua re-
sidência ou na Rua Maxwell,
onde mora, esquina com Teo-
doro da Silva; CuiaeGasogê-
nio, Rua Sousa Franco, esquina
com 28 de Setembro; Moreno,
Avenida -28 de Setembro — jô-
go feito na Praça Barão de
Drummond; Lucas, Rua São
Cai-los, entre os n.°s 30 e 32;
Nestor, Rua Afonso Cavalcân-
ti, esquina de Miguel de Frias;
Lelé, Rua General Bruce, eni
frente ao n.° 821; Jaime, Rua
General Bruce, 293; João da
Cancela, Largo da Cancela;
Carlinhos, Rua do Mercado,
São Cristóvão; Gilberto, Rua
Barão de Bom Retiro, nos n.°s
1 286, 1 486 e 2 353; e Jorge
Paiva Brito, na zona do bai-
xo meretrício.

ZONA DA CENTRAL

Na Zona da Central, tam-
bém são numerosas as forta-
lezas. Algumas das mais im-
portantes, porém, íoram cata-
logadas e estão na alça de mira
da PM, para repressão imedia-
ta. Eis alguns endereços: Mau-
rício, Rua São Gabriel: lido,
Rua Cristina, sem número;
Querido — jogo ao lado da es-
tação do Méier; Russo, na Rua
José das Reis, sem número;
Julião, Rua José dos Reis com
Avenida Suburbana; Jair —
jogo na estação de Del Casti-
lho; hávárias fortalezas, cujos
donos são ignorados, presumiu-
do-se, porém, que pertençam a
Castor de Andrade, e que fun-
clonam nos seguintes endere-
ços: Rua Dr. Niemeyer, con-
junto do IAPC de Padre Mi-
guel; Avenida Amaro Cavai-
cftnti, 1869; Rua Dr. Bulhões
n. 88, fundos; Rua Dr. Leal 88,
fundos; Rua Agostinho, sem
número; Rua Adolfo Bergaimi-
ni; Rua Guilhermina; Rua Mo-
reira; Avenida Suburbana es-
quina com Rua Casemiro de
Abreu; Avenida Automóvel
Clube, em Pilares; e ainda as
fortalezas de José Natalino do
Nascimento, o Natal da Por-
tela, em diversos pontos de
Madureira e Jacarepaguá.

ZONA DA LEOPOLDINA

Na Zona da Leopoldina, on-
de os banqueiros de jogo do
bicho fecharam suas fortalezas,"porque náo agüentam o au-
mento das escritas exigido poralguns delegados para ali

transferidos recentemente", o
problema dos book-makers,
continua sendo grave, apesar
da campanha que a Invernada
de Olaria vem desenvolvendo.
Estão anotados os seguintes
endereços:

Armando, Avenida dos De-
mocrãticos, 719; Machado, Rua
Bins Fortes, sem número; Ba-
nana, no fim da Rua de Bon-
sucesso; Valdir. Avenida Bra-
fil, 7 400; Amélia, Rua Barrei-
res, 450; Gilberto, conjunto do
IAPETC, próximo à Rua Bar-
reiros; fortaleza na Rua Dru-
mond; Ivo, Rua Proclamação,
856; Pimenta, Rua Dr. Noguchi,
sem número; Pestana, Rua
Maria Rodrigues, 184; Cavalo
Magro, Rua Euclides Faria, 83;
Edésio, Rua Aimoré, 87; Si-
queira, junto à estação de
Manguinhos; Zequinha, Vila
Kosmos; Caim, Rua Pirangi;
Naval, Rua dos Romeiros, sem
número; e Rafael, Rua João
Romariz, era Ramos.

OUTRAS FORTALEZAS

A Policia Militar e a Polícia
Civil têm também èm mira ou-
tros pontos e fortalezas, que,ultimamente, haviam paralisa-
do suas atividades, aguardando
imidanças radicais anunciadas
na Secretaria de Segurança.
Assim, ainda oo Centro da Ci-
dade, deverão ser fiscalizados e
fechados os seguintes pontos:

Jorginho. Rua Regente Feijó,
67; Alexandre, Rua Buenos Ai-
res, 37; Chiquinho, Rua Pereira
de Almeida, 50; Djalma, Rua
da Coi;stítuiçãor58rM<rta, Rua
Luís de Camões, 55; Abílio, Rua
Luís tíe Camões ns. 91 e 92; c
as seguintes fortalezas: Rua
de Santana, 200 (antigo prosti-bulo); Rua Marquês de Pom-
bal, 63; Rua Buenos Aires. 289;
Rua da Ccnceição, 105; Rua da
Conceição, 225; Rua Visconde
de Maranguape, 45; Rua Sena-
dor Pompeu, 144; Rua Coman-
dante Mauriti, 93; Rua Barão
de São Félix, no fundo de uma
garagem; Rua Nabuco de Frei-
tas, 99; Largo da Carioca, na
Casa Palenmo; Praça Mauá;
Avenida' Nilo Peçanha, na en-
trada da Foliclínica do Rio de
Janeiro; Rua Joaquim Silva, 88
(pertencente ao contraventor
Mário); Rua Álvaro Alvim,. no
Clube de Xadrez (pertencente
ao contraventor Francisco
Amaroso); Lelé, Rua da Con-
ceicão, 151; Alexandre eJorgi-
nho, Rua Regente Feijó, 170;
João Gordo, no Arsenal de Ma-
rinha; Mário, Rua Conde Laje,
32; e, finalmente, uma forl-alc-
za na Rua de Santana, 184.

AINDA NA ZONA NORTE

Na Zona Norte, também ou-
tros pontos e fortalezas quose mantinham praticamentefechados, estão relacionados.
Incluem-se entre eles:

Barão, Rua Conde de Bon-
íim, 214; outras fortalezas,¦cujos proprietários não foram
identificados: Rua Barão doBom Retiro, 190; Rua Campos
Sales, próximo ao América
Futebol Clube; Rua Carolina
Machado, 516; Avenida Ernà-
ni Cardoso, entre as Casas Pe-
reira e um posto de gasolina;Rua Barão de Ubá, 558; Ave-
nida Mem de Sá, 21; Rua São
Carlos, 30; Rua Aldemar Sa-
pucaia, sem número; Rua Ca-
rolina Méier, 295; Rua Henri-
que Chagas; Avenida dos De-
mocrãticos, 739; Rua Valério,
esquina com Rua Barão de
Bananal; e as fortalezas loca-
lizadas na Estrada do Portela,
pertencentes a Natalino José
Nascimento.

j°go

A diretoria do Jóquei Clube
Brasileiro vê já como reflexo
da ação da Polícia Militar con-
tara bicheiros e book-makers o
aumento considerável do mo-
vimento de apostas das corri-
das que patrocina tôdas asse-
manas — NCr$ 718185,74 (718

j; Jóquei lucra com retração de "book-makers"
milhões, 185 mil e 740 cruzei-
ros antigos) a mais, em rela-
ção às reuniões do ano passa-
do, em seis corridas.

O movimento de apostas da
reunião de domingo, mesmo
com o desdobramento da pro-
gramação clássica, iniciada

mais cedo, atingiu a soma de
NCr$ 448182,48 (448 milhões,
182 mil e 480 cruzeiros antigos)
recorde em temporada comum,
com exceção da semana do
Grande Prêmio Brasil, contra
os NCr$ 256 272,02 (256 milhões,
272 mil e 20 cruzeiros antigos)
do ano anterior.

A diretoria da entidade ca-
rioca, que paga impostos fe-
derais e estaduais, sofria a
concorrência das bancas elan-
destinas, mas há algumas se-
manas tem verificado que a ar-
recadação aumentou em quase
100%, segundo a sua contabi-
lidade.

Iuspetor-Geral abriu 10 sindicâncias
O Inspetor Geral de Policia,

Sr. Vitor Junqueira Aires, no-
meado há pouco menos de um
mês para o cargo, disse que jáabriu 10 sindicâncias paraapurar irregularidades na Po-
lícia, em sua maioria extraí-
das das denúncias feitas cm
reportagens do JORNAL DO
BRASIL, sobre corrupção po-
licial.

Afirmou ainda o Sr. Vitor
Junqueira Aires que exonerou
8 funcionários da Inspetoria
Geral de Polícia por não se
enquadrarem no seu esquema
de trabalho e não serem poli-
ciais capazes de fazer sindi-
câncias e inspeções nas dele-
gacias, ressalvando, "que não
se trata de problemas pessoais

ou contra a Idoneidade dos
mesmos".

Disse o Sr. Vitor Junqueira
Aires que constatou, logo após
assumir o cargo, que os fun-
cionários, que iam servir com
êle não eram policiais e sim
funcionários civis, que pode-
riam ser úteis em outros ser-
viços, mas não na Inspetoria

Geral de Polícia. Salientou
ainda que, para se enquadrar
no esquema de trabalho, é pre-ciso que o funcionário seja um
policial altamente categoriza-
do, em condições de fazer sin-
dicâncias diversas e Inspeções
nas delegacias, para que os
trabalhos tenham uma trami-
taçáo mais rápida e eficiente.,

Leia Editorial "Animal de Estimação"

Senado agradecerá esforços
de Moura Andrade com uma
homenagem sem precedentes

Brasília (Sucursal) — Após conversar com o Sr.Auro de Moura Andrade num canto do plenário, oSenador Vasconcelos Torres (ARENA fluminense) co-municou ontem à imprensa que o Senado prestaráuma homenagem ao Presidente do Congresso, "imen-
sa, como nunca houve neste País, e dentro de breve,
pois a coisa é para já".Sem citar nomes de outros senadores que tam-bem articulam a manifestação, o Sr. Vasconcelos Tôr-res insistiu na afirmativa de que a homenagem seráinédita e acrescentou que, desta forma, o "Senado
manifestará sua gratidão pelo muito que o Sr. Aurode Moura Andrade tem feito pelo Congresso".

Censores se reunirão com
diretores de teatros para
esclarecer novas normas

Os diretores das companhias teatrais se reunirão na
tarde de hoje com a chefia do Serviço de Censura do De-
partamento Federal de Segurança Pública, da qual ouvirão
esclarecimentos sobre as novas normas para o exercício da
censura aos espetáculos.

A partir de amanhã, com a entrada em vigor da nova
Constituição Federal, o poder de censura será exercido em
sua totalidade por aquele Serviço, que vem preparando,
há alguns meses, turmas especiais para a execução das
novas atribuições.

reclama a anistia ao
nôvo Governo e promete

O OBJETIVO
A homenagem articulada pe-

lo Sr. Vasconcelos Torres ao
Senador Auro de Moura An-
drade teria o sentido de deíi-
Mir a posição do Senado em
torno da Presidência do Con-
grssso, reforçando a posição do
Senador paulista em detrimen-
to do futuro Vice-Presidente
da República.

A idéia, no entanto, não
agradou a alguns senadores que
dela tomaram conhecimento,
observando um deles que se
trata de "coisa sem sentido",
numa indicação de que o Sr.
Vasconcelos Torres diflcilmen-
te conseguirá a unanimidade
do Senado, dc que se diz se-
guro..

CURSO
Por iniciativa do Diretor-

Geral do DPSP, foi selecionada
uma turma de 30 censores pa-
ra freqüentar, sob o patrocínio
da Academia Nacional de Poli-
cia e a orientação do Serviço
Nacional de Teatro, um curso
de especialização teatral, cujo
término está previsto para a
manhã de hoje, no auditório
do DASP.V

O curso foi ministrado pelos
professores Gustavo Dórla,

Bárbara Heliodora e Henrique
Oscar, e compreendeu tóda a
história do Teatro, desde a tra-
gédia grega aos nossos dias.

Os censores acham que não
se justifica a reação <le certos
setores teatrais à nova porta-
ria sobre censura, pois "seus
itens são repetição quase inte"-
gral do Decreto n.° 20 493, de
24 de janeiro dé 1946, cujos
termos são, ou deveriam ser,
fio pleno conhecimento da
gente de teatro".

lutar por desenvolvimento
Brasília (Sucursal) — Para fixar com clareza sua po-sição antes da posse do Marechal Costa e Silva na Presi-

dência da República, o MDB divulgou ontem ã noite um
manifesto em que, reclamando a anistia política, prome-te lutar pela restauração da democracia e a "retomada do
desenvolvimento econômico, em termos nacionais e Inde-
pendentes".

Esse documento — que foi aprovado pelo gabineteexecutivo do Partido em demorada reunião realizada on-
tem — será lido hoje na Câmara e no Sanado, simultânea-
mente, pelos lideres Mário Covas e Aurélio Viana.

Proporá o MDB a execução
de uma política de reforma
agrária que realmente condi-
cione o uso da propriedade ao
bem-estar social e ao acesso ã
teira, que promova a huma-
nização dns condições de vi-
da da população rural, e queconceda ao homem que labuta
no campo as necessárias ga-
rantias e motivações para a,
execução de uma política agro-
pecuária que atenda ãs neces-
sidades reconhecidas cie nos-
sas populações.

Quando a nova Constituição
propicia a privatização da in-
dústria petrolífera, o MDB
reclamará do nôvo Governo a
preservação da política esta-
tal do petróleo, o monopólio,~OTtttrôle--e^provéTi»i_êntãr dás"
riquezas minerais, atômicas e
energéticas, além do respeito
ao atual Estatuto de Volta Re-
donda e de quantas empresas
estejam sob controle do Es-
tado.

Quando o povo manifesta a
sua inconformidade e insatis-
facão diante do fenômeno da
alta continuada do custo de
vida, o MDB reclama efetivas
medidas de repressão a tôdas
as formas de abuso do podereconômico, seja nacional, seja
exercido por grupos estran-
geiros, que ameaçam a nossa
economia é a nossa própria,soberania.

Certo de que o trabalhador
ê peça essencial no plano do
desenvolvimento prático, pro-
porá o aperfeiçoamento da Le-
gislação do Tnibalho e da Pre-
vidência Social, sua efetiva
aplicação ao trabalhador ru-
ral, a revisão do plano de ha-
bitação, o pleno exercício do
direito de greve e as garantiasã liberdade e autonomia sin-
dicais, bem como a justa re-
numeração do trabalho.

Lutará pela plena liberda-
de de expressão e manifesta-
ção do pensamento, condições
básicas do exercício democrá-
tico escoimando a Lei de lm-
prensa de tôdas as suas ca-
racterísticas ditatoriais, e pe-la reafirmação do direito ju-ridico-constitucional de reser-
var a brasileiros a direção,
propriedade e controle exclu-
sivos dos meios de comunica-
ção.

Finalmente, nas relações in-ternacionals, defenderá o MDB
a realização de uma politicaexterna soberana, de afirma-
ção nacional, visando ã paz o
à aproximação entre os povos,a,o reconhecimento do direito
que todos têm ao desenvolvi-
mento, ao bem-estar e à inde-
pendência de decidir seu pró-
prio destino.

Conseqüentemente, reitera
que a construção do Brasil fu-
turo exige:

D — A tomada do' desen-
volvimento econômico, èm têr-
mos nacionais e independen-
tes;

2) — Medidas que efetiva-
mente anulem privilégios e
concessões feitas a capitais es-
trangeiras;

3) — Definição clara dos
conceitos de Segurança Nacio-
nal, que, vagamente 

"formula-
dos, servem apenas para in-
tranqüilizar a família brasilei-
ra, colocando os direitos fun-
damentais do homem e do ci-
dadão à mercê de organizações
que não sofrem sequer a fisca-
lização do Congresso Nacional;

4) — A devolução ao povo do
direito de eleger o Presidente
da República e os prefeitos de
todos os municípios;

5) — O sistema pluripartl-
dário;

6) — A revogação da legisla-
ção antidemocrática outorgada
pelo governo que se encerra;

7) — A liberdade de moblli-
zação da opinião pública, a
fim de que tôdas as camadas
da população brasileira parti-
cipem da formulação e realiza-
ção da política nacional;

8) — Anistia; ¦
9) — A revisão constitucio-

nal para alcançar os objetivos
fixados neste documento.

O MANIFESTO

fi o seguinte o texto Integral
do pronunciamento do Partido
oposicionista:

"No momento em que a Na-
ção brasileira, ainda trauma-
tizada pelos atos liberticidas
do atual Governo, vai assistir
à posse do nôvo Presidente, es-
colhido em pleito indireto e
sem a participação do povo, o
Movimento Democrático Bra-
sileiro, como Partido cposiclo-
nista, fiel ao princípio de que
todo o poder emana do povo
e em seu nome é exercido, rea-
firma a sua posição de luta
pelo fortalecimento da demo-
cracia representativa e da Pe-
deração, dentro do respeito à
soberania popular, -através—ikr
voto direto, universal e secreto.

O MDB, denunciando o pro-
cesso de subversão da ordem
jurídicc-coustitucional, perma-necerá firme na defesa dos di-
reitos e garantias individuais,
inscritos na Declaração dos
Direitos do Homem, promulga-
da pela Organização das Na-
ções Unidas, e subscrita pelo'Brasil.

Consciente de suas responsa-
bilidades na luta contra um
sistema social injusto e desu-
mano, o MDB continuará piei-teando, nesse nõvo período de
governo, a realização de verda-
deiras reformas estruturais queassegurem a integração de tô-
das as classes sociais no pro-cesso político, visando o apri-
moramento da prática do re-
gime democrático e pov.sibili-tando a elevação do nivel eco-
nômico. social e cultural dos
brasileiros.

Defenderá a realização de
uma poli tica administrativa
fundada no planejamento da
ação governamental, sob dire-
Ção e controle dos reais inte-
rêsses nacionais, observados o
sistema do mérito e a exata
aplicação dos dinheiros públi-ces:

Sustentará uma política eco-
nômico-financeira cujai preo-cupação básica seja o desen-
volvimento, e para a qual, o
empresariado nacional, rece-
bendo o estímulo necessário,
possa dar a contribuição efe-
tiva de sua capacidade cria-
dera.

Procurará tornar efetivo o
principio da Harmonia e inde-
pendência dos Podêres, rea-
gindo contra a Intervenção do
Executivo nas prerrogativas es-
pecíficas do Legislativo-, es-
senciais ao regime democráti-
co. Sustentará a indispensável
fraternidade entre cidadãos ar-
mados e desarmados, reafir-
mando, entretanto, o primadolegal do poder civil, por enten-
der que a nossa existência
como nação democrática será
ameaçada pela expansão de
qualquer política militarista.

O Movimento Democrático
Brasileiro, quando a autonomia
dos Estados e a justa distri-
buição das rendas públicas são
ficções, mantém-se no propó-sito de reformar a Constitui-
ção, imposta a um Congresso
mutilado e em fim de manda-
to, para que, retomada a au-
tonomia perdida, e revigorados
na sua economia, sejam reali-
zadas as tarefas de que são
incumbidos.

O Partido da oposição piei-teará. a revogação da Lei Su-
plici, que garroteia a liberda-
de estudantil, impedindo odiá-
logo democrático em uma na-
Ção de jovens ¦ como a nossa.
Denunciará acordos que su-
bordinam a orientação danos-
sa politica educacional á inte-
rêsses contrários aodoPais.no
propósito claro de tutelar o
pensamento da nossa mocidn-
de e evitar íiossa emancipação
econômica. Ao mesmo tempo,
não recuará na defesa da li-
berdade de cátedra, da moder-
nização do ensino, do estímu-
lo à pesquisa cientifica e tec-
nológica e de tôdas as formas
de manifestação da cultura,
das ciências e das artes.

CTB fêz inscrição de 480
pessoas que até 1948 se
candidataram ao telefone

Cerca de 480 pessoas — a maioria de senhores idosos —,
inscritas entre 1943 e 1948 na CTB para obtenção de tele-
fones, compareceram ontem ao Serviço de Atendimento de
Novos Assinantes — SANA —, para fazer a sua nova ins-
crição, de acordo com o Plano de Expansão de Serviços
Telefônicos da Companhia Telefônica Brasileira.

Possivelmente hoje a CTB dirá qual o nôvo grupo a
ser chamado e ainda não foi delimitado o prazo para a
inscrição do grupo até 1948, que dependerá do afluxo diário.
Estão neste grupo 4 300 pessoas, e a CTB calcula que ape-
nas metade fará novas inscrições, pois muitos já morre-
ram e outros conseguiram telefones através de prioridades.
FACILIDADE

A Companhia Telefônica pro-
curou desburocratizar e facilitar
a forma de atendimento e quem
íôr do grupo até 1948 e perdeu
o comprovante antigo poderá
mesmo assim fazer sua nova
inscrição, desde que seu noma
conste da lista. O nôvo inseri-
to terá um prazo de 15 dias pa-
ra pagar a primeira prestação
dc NCrS 61,00 (61 mil cruzeiros
antigas) se o telefone fór resi-
dencial, ou NCr$ 161,00 (161 mil

cruzeiros antigos) se íôr comer-
ciai.

As Inscrições podem ser íeltaj
na Avenida Almirante Barroso,
54, de segunda a sexta-feira,
entre 8h45m e 17 horas. Para a
nova inscrição basta o compro-
vante antigo e a carteira dn
Identidade, sendo que a. nova
inscrição pode ser transferida
livremente a terceiros.
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Marujos da corveta ''Bahia''

prendem nove motoristas cie
Manaus e paralisam a cidade

Manaus (Correspondente) — Esta Capital ficou práti-
camente paralisada, domingo, tem táxis, coletivos, futebol e
com sua principal avenida interditada pelo Exército e pela

' 
Policia Militar, em virtude dos distúrbios que envolveram
marinheiros da corveta ancorada Bahia e motoristas, cem
a participação ativa de populares.

Os motoristas queriam buscar à força nove colegas de-
tidos no porão do navio por ordem do comandante, por-
que na véspera um marujo foi baleado no interior de um
bordel e a Policia não encontrava pista do criminoso. Todos

ps motoristas profissionais foram considerados suspeitos

pelos militares.

Paraná terá
já mais 3
municípios

Curitiba (Correspondei!-
tei — Dos .seis municípios
paranaenses criados depois
das eleições de 15 de no-
vembro de 1986, três — As-
sis Chateai.ibriand. Grandes
Rios e Indianópolis — se-
rão instalados nos próximos
dias, com a nomeação de
interventores provisórios a
ser feita pelo Governador
Paulo Pimentel.

raralisacao
aeões contra a
muitos tumultos

as as
mao gera

A paralisação de todas a.s ações judiciais contra a União
Federal, a partir de amanhã, em face da. transferencia para
a Justiça Federal, ainda não instalada, da competência que
até então,era de juizes estaduais, provocou, ontem, verda-
deiro tumulto, pois os advogados não se conformavam com
a Ihiprevidência do Governo e os prejuízos que sofrerão.

Penalizados com o desespero dos advogados, os quatro
juizes cariocas que vinham respondendo pelo julgamento
das ações da União resolveram proferir os despachos prin-
cipais nas ações de natureza urgente, fato que provocou
imensas pilhas de processos sôbre suas mesas e a impôs-
sibilidade material de atender ao expediente.

BLOQUEIO

Os marinheiros fizeram co-
bertura de metralhadoras e íu-
zis para que a Patrulha Naval
prendesse indistintamente mo-
toristas, muitos dos quais tra-
varam luta corporal e criaram
tumulto que durou toda a tar-
dc, atraindo milhares de pes-
soas à orla. A exemplo do que
fizeram hà anos atrás, quando
reagiram a uma passeata de
estudantes e trucidaram um
deles, os motoristas abandona-
ram a Cidade e logo depois
voltaram buzinando cm dire-
ção ao cais, onde fizeram um
bloqueio com os coletivos va-
zios e não permitiram que a

Marinha prendesse mais nin-
guém.

O impasse foi criado até que
o Governador do Estado inter-
veio diretamente no problema,
solicitando a transferência dos
presos para a área de sua ju-
risdiçíio,

Toda a área do incidente fot
isolada e o Comandante do IV
Distrito Naval veio a Manaus
de avião, conferenciou com o
Governador Danilo Areosa e
ordenou que os motoristas íôs-

_sem soltos e entregues à Po-
licia. A corveta Bahia zarpou
pela madrugada.

Oficiais
viajam
ao Panamá

Quatro oficiais brasileiros se-
guiram ontem para o Panamá
a convite do Governo norte-
americano, para visitar o Cen-
tro Eletrônico do Exército, que
controla todas as operações pa-
ra as Américas Central e do
Sul.

O grupo é chefiado pelo Te-
nente-Coronel Francisco Fran-
ça Guimarães.

PROTESTOS

Os protestos da grande maio-
ria dcs advogados concentrava-
se na imprevidência governa-
mental, na questão da instala-
cão da Justiça Federal. Diziam
que, sendo o Governo responsa-
vel pela criação da nova espe-
clalidade judicial, deveria ter
tomado cuidado para evitar que
a Constituição determinasse a
paralisação das ações, por não
estar instalada, nem poder ser
instalada tão cedo, a Justiça
Foderal. Para dar um exemplo
dos prejuízos que sofrerão as
partes em litígio com a União
ou suas autarquias, os advoga-
dos citavam o íato de que nem

mesmo os mandados de segu-
rança e habeas-corpus poderão
ser decididos, por falta de com-
petêncla e jurisdição dos anti-
gos juizes, a partir dc amanhã.

ENCERRAMENTO

Durante todo o dia de on-
tem os escrivães examinaram
o expediente eni atraso, pro-
curando deixar tudo correto pa-
ra a instalação da Justiça Fe-
deral. Hoje o dia será dedica-
do, à- lavratura de termos de
encerramento em todos os li-
vros dos cartórios.

Comerciante
será ouvido
sôbre Promex

Niterói (Sucursal) — Os di-
retores da PROMEX — Pro-
moções e Expansão Ltda. —,
Kclio Hungria -e Francisco
Aguiar, já liberados pela Dc-
legacia de Roubos e Falsifica-
ções, deverão s e r acareados
ccm o comerciante Moisés
Jtouman, autor da queixa que
os levou à prisão, sóbre pon-
tbs controvertidos dc seus de-
poimentos.

Acusados de receber dinhei-
ro de várias firmas para o
Primeiro Salão Fluminense de
Indústria e de Comércio, que
não se realizou, os diretores da
PROMEX ameaçaram ontem,
através de seu advogado, o Sr.
Herval Basilio, processar cri-
minalmente seus acusadores,
alegando que o fato de terem
lesado comerciantes é matéria

para ser discutida no Foro
Civel.

Paraná mostra seu avanço ;
a gropecuário ina ug uran<

•a com 1 o animais
Curitiba (Correspondente) — A Exposição-Feira Go-

vernador Paulo Pimentel — a primeira grande mostra de
animais que o Paraná promove em caráter nacional — fo^
inaugurada no domingo, com 1300 animais de mais apura.
da linha e que, segundo os técnicos, permitem uma visão
ampla do progresso da pecuária nacional nos últimos ano?.,

A Exposição-Feira funcionará até o próximo dia 11,
com um programa diário e ininterrupto de atrações que
abrange rodeios, dornas, touradas, exibição de grupos foi-
clóricos, concursos hípicos, demonstração de cães ames-
trados, paradas militares e fanfarras escolares.

os difíceis problemas da agro-
pecuária podem e devem ser
resolvidos.

PROGRESSO

Ao abrir a exposição, o Go-
vernador Paulo Pimentel disse
que "em 1961, quando assumi-
mos, sob o comando de Nel
Braga, o Governo do Paraná,
encontramos os agricultores e
pecuaristas completamente tíe-
salentados, relegados ao aban-
dono, quando náo perburbados
pela dema-gogia que vinha dos
altos escalões federais".

— O Paraná sentiu, porém,
que tinha um Governo voltado
para os interesses da agricul-
tura e da pecuária e, hoje, con-
quistamos definitivamente a li-
derança agrícola do País. Com
a ida do Governador de então
para o Ministério da Agricul-
tura, mostramos ao Brasil que

PUJANÇA

O Governador Paulo Pimen-
tel íêz um balanço das ativi-
dades governamentais nos úlr-
timos seis a.nos, acrescentando:

— O Paraná se sacrifica,
mas mesmo assim prospera.
Com ajuda do povo, até nos*
momentos mais difíceis, vai
ampliando seus recursos ener-
góticos, abrindo estradas, cons-
truindo sete salas de aula por.
dia útil. Concluindo, disse que>
"esta exposição não é do Go-
vérno, é do povo do Paraná".
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Relatório a ser apresentado aos senhores acionistas, na assembléia geral ordinária que se realizará no dia 20 de março de 196

Aos Senhores Acionistas.

Na forma ds Lei e dos estatutos, submetemos a apreciarão dos Se-

nhores Acionistas o presente relatório das atividades da Empresa no exer-

cício findo em 31 de dezembro de 1966, acompanhado do Balanço Geral,

da Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, do Parecer do Conselho

Fiscal e do Certificado da Auditoria Externa.
A humanidade assiste opôs a última Guerra Mundial ao inicio de uma

nova era em comunicações, cujos reflexos no desenvolvimento dos paises

e nas relações internacionais poderão atingir dimensões imprevisíveis. As

nações que so mantiverem à margem desse processo, ainda que por curto

período de iempo, lerão seus sistemas de comunicações em degonerescên-

cia crescente e incontrolávcl.
A técnica das microondas, desenvolvida há duas décadas, amplia, a

possibilidade de comunicações de longa distância com elevado número de

canais. Uma séria decorrência de tal possibilidade é a complexidade crês-

cente da interligação de sistemas de microondas conl redes locais, reque-

rendo planejamento meticuloso.
As comunicações via satélite constituem expressivo resultado da re-

volução da tecnologia das comunicações. Dispondo de uma estação terrena,

as nações podem ter acesso ao sistema espacial montado pelo Internatio-

nal Satélite Consortium (INTELSAT) c comunicar-se, mediante transmissão

de voz, telex, televisão, em padrões dc qualidade os mais refinados.

Este, em síntese, é o panorama ccm que se depara o Brasil, margina-

lizado graças à estagnação que perdura por 30 anos e deterioração das

suas comunicações que rivalizam com as piores do mundo.
A atual Diretoria assumiu suas funções há pouco mais do um ano,

consciente da magnitude do problema que lhe foi cometido. Defrontou-se
inicialmente com os encargos de organização da Empresa c aquisição das

oções da Companhia Telefônica Brasileira (CTB), juntamente com o elabora-

ção do Plano do Trabalho para 1966, com vista.s à implantação o início de

operação do Sistema Nacional de Telecomunicações (SNT), grandioso e com-

plexo problema constituída em aspiração nacional. O Plano de Trabalho

elaborado para 1967 dando continuidade ao do exercício anterior permite
antever que, em, prazo aproximado de três anos, estarão implantados os

principais troncos do SNT, integrando, com sistema de elevada capacidade

e confiabilidade, a maioria dos capitais do País.
No ano findo, especial destaque foi dado á composição de uiria equipe

de profissionais capazes e eficientes. O corpo do engenheiros da

EMBRATEL compõe-se de elementos altamente qualificados, porém em nú-

mero insuficiente, dado que o longo período do eslagnação desestimulou

a formação de técnicos. Viu-se, por isto, a Empresa forçada a recorrer a

assistência estranha para suprir, enl curto prazo, a deficiência apontada.

SETOR DE DESENVOLVIMENTO

Dentre os trabalhos em execução cumpre ressaltar o' Programa Tronco
Sul que visa dotar a região meridional de um moderno sistema do teleco-
municações, enquadrado nos melhores requisitos da técnica moderna. Co-

nexão.da mais absoluta prioridade, a so estender de São Paulo ao Rio

Grande do Sul, interligará, através dos troncos de microondas São Paulo-Rio
e Rio-Belo Horizonte-Brasília, um conjunto de importantes cidades nacionais.

Para o enlace em implantação, alongando-se por cerca de 1.100 km,
foi definida uma rota ao longo da estrada BR-116, que partindo de Sáo
Paulo, atravessará Curitiba, com derivação para Blumenau, atingindo Pórlo
Alegre. Além destas quatro estações, o enlace comporta 24 repetidoras,
suportes de um canal rádio com capacidade para 960 circuitos telefônicos.
Futuramente e conforme as necessidades, a infra-estrutura projetada com-

portará até sete car.ais rádio.
Selecionada a rola, foi iniciado o levantamento aerofotogramélrico

para obtenção dos perfis, trabalho delicado, sujeito a imprevisíveis retardos,
conseqüentes de condições atmosféricas inadequadas ao vôo ou à fotogra-
fia aérea. Mais de oito meses foram necessários ao total levantamento da
rota e esto prazo, não podendo ser abreviado, define o caminho crítico
do qualquer estudo de avaliação de tempo.

Sujeita a esta limitação, o Empresa elaborou especificações referentes
ao equipamento de telecomunicações e obras civis, da Concorrência que
atraiu 16 firmas de renome Internacional.

Em novembro recebeu a Empresa as propostas dos fornecedores, ini-
ciando seu julgamento. Ao mesmo passo c, à proporção que os perfis da
rota eram entregues, equipes de reconhecimento identificavam os locais
dos terrenos. Paralelamente foram ativados entendimentos, nos pontos
terminais, com as companhias concessionárias de serviços telefônicos, a fim
do estabelecer bases para a definitiva Integração dos sistemas. O Tronco

rio. O custo global estimado c de CrS -(7.060.000.000, estando o início
da operação, em primeira etapa de expansão, programada para 1969.

AQUISIÇÃO OAS AÇÕES DA CTB

O sistema CTB que sorve os Estados da Guanabara. Rio do Janeiro.
São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, nos últimos 20 anos se dete-
riorou cm decorrência de baixas tarifas, muito aquém do permitido pela
Constituição. Esta orientação impediu acumular fundos de expansão o

afugentou os investidores, que foram buscar cm outras áreas, mais ren-

táveis e tranqüilas, lucros que lhes eram vedados nos serviços do comu-

nicações.
Em conseqüência, os candidatos a telefones, na área da CTB, alguns

Inscritos há mais de 20 anos, se contam em centenas de milhares. Esta

situação desmoraliza os serviços públicos e provoca sérias o graves ano-

malias, frenando o desenvolvimento.
Urge, portanto, recuperar o sistema CTB. O atendimento da deman-

da reprimida requer investimentos superiores a Cr$ 1' trilhão, impossíveis

de conseguir nas fontes normais de financiamento. Resta, como alterna-

tiva, a participação financeira dos pretendentes, em troca de prioridade
no atendimento. Tal solução dificilmente seria realizável por uma organr-

znçao estrangeira.
A transferência para o Brasil do controlo acionário da CTB foi, por-

tanto, medida indispensável, ensaiada por sucessivos Governos, a fim do

dar inicio à recuperação da» comunicações.
A aquisição das ações da CTB, finalmente efetivada em junho de

de maior'relevo nas atividades da

Assim, o tofal de Cr$ 607.353.617.455, que inclui as Contas da

Compensação, no valor de Cr$ 332.163.113.2)5, reflete, em relação ao

Balanço Geral levantado em 31 de dezembro de 1965, um aumento de

Cr$ 667.343.782.668, nos negócios dn Empresa.

Mota: Os CrS 36.0BB.393.348 referentes a "juros devidos e
foram cedidos pela Brazilian Traction.

SÍNTESE DA AQUISIÇÃO DA CTB

Tal aumento decorre, fundamentalmente, da operação dc compra da

CTB.

Do ponto de vista financeiro, esta transação constituiu-se. pràticatnen-

te, em uma permuta de direitos e obrigações, eis que ao compromisso
total de Cr$ 350.893.595.464, pagável em 80 prestações trimestrais, cor-

respondeu uma cessão de créditos no valor de Cr$ 329.626.141.410,
conforme o esquema que se segue, decorrentes dos termos contratuais:

Débito com a Brazilian Traction
Crédito com a CTB 

CUSTO DO ACERVO

350.893.595.602
329.626.121.410

21.267.474.193

Especificação do Acervo Adquirido

Ações ordinárias (60 milhões) ....
Debêntures ord. e pref
N. Promissória venc. a 31/12/1966
Créditos enl C/ Correntes 

aquisição
1966, constituiu acontecimento
.EMBRATEL. '

Acresce que a transação se realiza sem imediato empate dc capitai,

em esquema dc pagamento que alcança 240 meses, com recursos provo-

nientes da receita de exploração dos atuais serviços.

Vale mencionar, outrossim, que o resgate da dívida não importa^ tm

evasão do divisas, pois quo as remessas que poderiam ser feitas a título

de dividendos, autorizados por Lei, eqüivalem, quando não excedem, o

montante anual a ser enviado nos termos contratuais.

Com tarifas realistas c participação do usuário, inicia o CTB a grande

ampliação das sua» redes telefônicas, executando planos que permitirão

duplicar a sua capacidade nos próximos 5 onos.

A renda da CTB permitiu o pagamento das quatro prestações devidas

à Brazilian Traction Light and Power Company Limited no exercício, do

imposto de renda, a realização de obras de vulto indispensáveis à recupe-

ração das redes e um resultado líquido a disposição da EMBRATEL em

montante superior o Cr$ 8 bilhões. Tais fatos bem demonstram ler sido

a 
"transação 

altamente vantajosa para o Pais.

BALANÇO i

O Balanço Geral que expressa, contábil e financeiramente, o Plano

do Trabalho executado pela EMBRATEL no exercício de 1966, traduz subs-

tancial incremento das atividades da Empresa.

Custo do acervo, pagável em 20 anos cm prestações
trimestrais 

Juros de 6% a.a., incluídos em oitenta L. de Cambio
vencíveis, trimestralmente, durante 20 anos ..

Cr$

65.749.906.122
137.442.420.000

5.550.000.000
5.078.721.017

213.821.047.139

137.072.548.464

Custo total do acervo, incluindo oj juros  350.893.595.603

Especificação dos Créditos êt Braiilian Traction com
i CTB transferidos i EMBRATEL

Debêntures pref. e ordinárias 
N. Promissória venc. o 31/12/66 
Crédito (cm c. correntes) da EMBRATEL 
Juros devidos c não pagos 

CrS

137.442.420.000
5.550.000.COO
5.078.721.017

36.088.393.348

184.159.534.365

145.466.587.045

Total a receber da CTB  329.626.121.410

Soma do débito 
Juros s/ o principal (excluídos sôbre os "juros devi-

dos e não' pagos") 

Verifica-se, assim, que entre os compromissos assumidos pela EMBRA-

TEL e os créditos cedidos pela Brazilian Traction há uma diferença dc

Cr$ 21.267.474.193, custo da compra da totalidade das ações da CTB.

Convém notar que, ainda em 1966, a CTB ss/dou os débitos para com

a EMBRATEL no valor de Cr$ 30.661.000.000, o que possibilitou a esta

Empresa, nos prazos previstos, resgatar as quairo primeiras Letras de Câm-

bio, emitidas a favor da Brazilian Traction.

O Imobilizado, no valor do CrS 1.694.944.387, reflete a aquisição

de bens móveis e imóveis, necessários á instalação da Empresa.

Do Disponível de Cr$ 3.771.565.333, a quantia de CrS 2.815.498.646.

se refere aos recursos do Fundo Nacional de Telecomunicações, que, no

exercício encerrado, se constituiu, apenas, das sobretarifas incidentes sóbre.

os serviços internacionais de telecomunicações.

No Alivo Realizável, os direitos da Empresa, a curto c a longo prazo,

atingem « CrS 214.527.689.174, relativos a créditos transferidos pela Bra-

zilian Traction à EMBRATEL, quando da aquisição da CTB.

Outrossim, com a implantação da infra-=strulura do Sistema Nacional

dc Telecomunicações, investiu-se a soma do CrS 928.580.991.

No passivo, o Não Exigivel, que soma Cr$ 20.017.369.515, está repre-

sentado'por Capital Social, Reservas para Indenizações Trabalhistas o Pro-

visões do depreciação do alivo imobilizado.

Com relação ao Capital Social de Cr$ 20.000.000.000, foi realizada

a parcela de Cr$ 5.600.000.000. O restante será chamado no correm»

exercício.
No Exigivel, a curto e a longo prazo, no total de Cr? 331.479.027.274,

está incluída a quantia de Cr$ 6.488.866.016, referente à quarta Letra-

do Câmbio emitida a favor da Brazilian Traction, vencida e liquidada no

corrente més, enquanto compromissos no valor de Cr$ 324.938.131.539,

correspondem às 76 restantes Letras de Cambio relativas à compro da CTB.

Rio de Janeiro. 14 de fevereiro de 1967.

DIRCEU DE LACERDA COUTINHO

Presidenta

BALANÇO GERAL LEVANTADO EM 31-12-66

ATIVO
P A S S IVO

IMOBILIZADO

Bens c Instalações Gerais

DISPONÍVEL

Caixa
Bancos

REALIZÁVEL

A Curlo Prazo
A Longo

3.650.606
3.767.934.727

5.564.942.530

Prozo  208.962.746.644

Sul, orçado em Cr$ 18.869.047.000, deverá entrar em operação em 1968. puNDO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES C/ IMPLANTAÇÃO DO

SISTEMA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕESO Programa Satélite recebeu, por igual, especial atenção da EMBRATEL
Engenheiros brasileiros, estagiando no Communication Satellite Corporation

(COMSAT), se inteiraram das minúcias de tão avançada técnica e ao retor-
narem prepararam equipe capaz de abordar com rigor e profundidade o
complexo problema.

Uma vez constituída, esta equipe, após ter analisado a viabilidade eco-
nômica do empreendimento, dedicou-se à escolha do local mais adequado PENDENTE
à estação terrena a ser implantada. A precariedade das informações dispo-
níveis impôs longas e numerosas viagens de reconhecimento a diferentes Débitos

Sistema Básico 
Outros Investimentos 
Encargos Gerais a Distribuir

171.383.261
1.789.440

755.408.290

Débitos em Suspensosítios, a fim de confirmar o preenchimento dos requisitos próprios a tais
instalações.

O processamento dos dados coletados e o preparo das especificações COMPENSAÇÃO
para concorrência, a ser pròximamente publicada, se alinham também entre
at atividades neste setor.

A Estação Terrena está orçada em CrS 19.215.282.000, e deverá
entrar em operação em 1969.

O Programa Tronco Belo Horizonte-Recife, consubstanciando justo anseio
da gente nordestina, orçado cm Cr$ 33.831.494.000, deverá entrar cm
operação em 1969. Estendendo-se de Minas Gerais a Pernambuco, através
dos Troncos de microondas São Paulo-Rio, Rio*Belo Horizonte, Rio-Brasília
e São Paulo-Pôrlo Alegre, interligará a maioria das capitais do País.

Para o enlace a ser implantado, com cerca de 2.000 km de extensão,
fo! definida uma rota que, partindo de Belo Horizonte, atravessa Governa-
dor Valadares, Salvador, Aracaju, Maceió a fim de atingir Recife e consti-
tuir a primeira etapa do Tronco Norte que deverá prolongar-se à Ama-
zónia. Além destas 6 estações o enlaço comporta 35 repetidoras, suportes
de um canal rádio com capacidade para 960 circuitos telefônicos. Futura-
mente, e conforme as necessidades, a infra-estrutura projetada comportará
até sete canais rádio.

Selecíqnada a rota, foi Iniciado o levantamento aerofotogramélrico para
t obtenção dos perfis. Condições climatéricas e topográficas dificultam os
trabalhos nesta região, retardando su*a conclusão para meados de 1967.

Sujeito a esta limitação a Empresa elaborou as especificações referentes
aos equipamentos rádio e multiplex, bem como de obras civis que deverão

. dar origem à coleta de preços a ser distribuída no primeiro trimestre do
ano vindouro. •

. Ao mesmo passo, engenheiros envolvidos no projeto têm mantido
contato com as concessionárias de serviço telefônico das diversas localida-
des, a fim de estabelecer bases para futura integração dos sistemas.

À EMBRATEL cabe, nos termos da legislação em vigor, receber e operar
o tronco de microondas Rio-Brasíiia-Gotânia. No decorrer do ano dc 1966
foram tomadas as medidas necessárias à transferência prevista c projetada
a expansão do enlace a ser iniciada após o seu recebimento.

¦ A Empresa, juntamente com a CTB, estudou a expansão do enlace
rádto-telefònico Rio-São Paulo, a instalação de duas centrais de trânsito
para discagem direta, bem como o atendimento das cidades do Vale ao
Paraíba.

Tal projeto merece tratamento prioritário, face ao congestionamento
que resultará das ampÜaçÕet urbanas em curso. O custo geral estimado
é de CrS 113.879.210.000, estando o início da operação, cm primeira
etapa da expansão, programado para 1969.

Ainda em trabalho conjunto, EMERATEL e CTB consideram a expansão
do tronco Rio-Belo Horizonte, também a ser realizada em regime prioritá-

Diferidos '.  127.808.067.465
6.459.636.890

Valores de Terceiros 16.000.300
Garantia de Terceiros 331.426.997.553
Serviços Contratados 718.915.362
Contratos Diversos 1.200:000

TOTAL GERAL

1.694.944.387

3.771.585.333

214.527.689.174

928.580.991

134.267.704.355

332.163.113.215

637.353.617.455

NÃO EXIGÍVEL

Capital 
Reserva pl Fins Especiais L7 "J "

Provisões Acumuladas Depreciação do Ativo Imobilizado

EXIGIVEl

A Curto Prazo .
A Longo Prazo

20.000.000.000
6.442.162

10.927.353

6.540.895.735
324.938.131.539

FUNDO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES C/ ARRECADAÇÃO

Sobretarifas Diversas 

PENDENTE

Créditos Diferidos 
Valores de Terceiros Caucionados

840.263.680
1.000.000

RESULTADO

Lucros a Reinvestir

COMPEN5AÇÃO

20.017.369.515

331.479.027.274

2.815.498.646

841.263.680

37.345.125

Credores por Valores • • • •
Operações Garantidas por Terceiros
Contratos do Serviços 
Diversos Contratos 

TOTAL GERAL

16.000.300
331.426.997.553

718.915.362
1.200.000 332.163.113.215

687.353.617.455

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS

DÉBITO
CRÉDITO

RESULTADO

Lucros a Reinvestir

Ano dc 1965
Ano de 1966

TOTAL

24.650.239
12.694.886 37.345.125

37.345.125

LUCRO ANTERIOR 

RECEITA ESTRANHA A OPERAÇÃO

TOTAL

37.321.018

24.107

37.345.125

Dirceu de Lacerda C<
Presidente

utinho Haroldo Corrêa Matto*
Diretor

José Roberto F. Santos
Diretor

Eudoro lemos de Oliveira
Diretor

A. P. P. Balthazar
Contador CRC. GB. n.° 6625

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da Empresa Brasi-

loira de Telecomunicações — EMBRATEL, tendo examinado o Balanço e a

Demonstração'da Conta de lucros e Perdas, e demais con:;s pertinentes
ao exercício encerrado em trinta a um de dezembro de mii novecentos c

seuenla • leis, »ão de parsesr que os refsridos documento» mereçam in-

PARECER DO CONSELHO FISCAL
teira aprovação dos senhores acionistas. Por uma questão de justiça, os

membros do Conselho Fiscal consignam um voto de louvor à Diretoria

pelo trabalho que vem realizando no desempenho de suas tarefas, como

revela a documentação qua lhes foi apresentada.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de ÍW.

SEBASTIÃO JOSÉ FRANÇA DOS ANJOS
JOSÉ BRAZ VENTURA
JOSÉ DE SIQUEIRA MENEZES FILHO CP.
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16 — 1-° Cad., Jornal do Brasil, têrça-felra, 14-3-67

Promessa de racionalização do J1^1"10» admitidos
¦*

Ss

racionamento adia ulock-out
,;Oom a promessa dos asses-

sores do Marechal Costa e Sil-
va de tratarem com prioridade
o^ problema do racionamento
tle. energia no Hlo, a ACISUL
decidiu na reunião de ontem
adiar temporariamente o lock-
ojgt marcado para a sexta-fei-
ra_ dia em que tomará posse o
nôvo Ministro das Minas e
Energia.

r.O Presidente da ACISUL, Sr.
Vjlmar Barbosa, explicou quen&o houve "recuo nem en-
ífâqueeimento dò movimento,
mas apenas uma decisão sen-
satã de homens de empresa,
que não querem criar um cli-
ma de agitação, e sim mostrar
Gcvêrno que prometeu atender
compreensão oom um nôvo
às suas reivindicações".
TRABALHAR E VENDER

-A reunião estabeleceu que os
comerciantes não desejam"tíriar um clima de intranqüi-
lidade, mas ter apenas o direi-
t» de trabalhar e vender" e
decidiu "manter a questão em

aberto, aguardando a solução
do nóvo Governo, irredutíveis
no ponto-de-vista de íazer o
lock-out, se nâo íorem aten-
didos".

Apesar de não ter determi-
nado um prazo certo para a
resolução do problema por
parte do nôvo Governo, o Sr.
Vilmar Barbosa acredita que
o assunto deverá ser solucio-
nado cerco de dez dias após a
primeira reunião do Ministé-
do, já que o assunto foi con-
siderado como prioritário.
DINHEIRO DEMAIS

O Sr. Abraão Medina acusou
a Light de não dar a devida
atenção ao problema da íalta
de luz, que poderia ser r_sol-
vido com maior rapidez. Disse
que nos últimos três anos o
preço pago pelos consumidores
por quilowatt subiu de seis
cruzeiros antigos para mais de
noventa cruzeiros antigos.
Com isso, a Light apura pormês cerca de
NCr$ 1500 000 000,00 (um tri-

S2

lhão e quinhentos bilhões de
cruzeiros antigos), com o íor-
necimento de 20 milhões de
quilowatts, o que representa,
em um ano, cinco vezes o or-
çamento nacional.

O Sr. Medina quer saber"para onde vai todo êsss di-
nheiro'1, porque a Light não o
está reinvestindo, já que rece-
beu um financiamento do
BNDE, além de ter feito gran-
de propaganda de aolicação de
NCrS 400 000 000,00 (quatro-
centos bilhões de cruzeiros nn-
tigos) "como se fôsse grande
coisa, pois para a Light isso
não representa quase nada".

Comprovando a sua afirma-
ção de que os trabalhos de re-
cuperação da Usina Nilo Peça-
nha estão em ritmo muito
lento, o Sr. M_dina afirmou
que no último domingo havia
menos de dez pessoas traba-'
lhando no local, sem qualquerengenheiro responsável, o quefoi justificado por um opera-
rio, dizendo que "hoje é do-
mingo".

.inos aummaos nos
IAPs até junho de 1962

Nova tabela é ruim para todos
'A nova tabela de cortes deenergia elétrica, que modificou

o regime de apenas quatro
grupos, assim mesmo anteci-
pando o horário de religamen-
to no máximo em duas horas,não vem satisfazendo os con-siunidores, principalmente os
dá- Zona, Rural, que, embora
recebem energia em 60 ciclos,
estão sendo obrigados a sofrer
um racionamento de até qua-

tro horas e duas vezes pordia.
Os comerciantes de Campo

Grande, por exemplo, segundo
a sua Associação ¦ Comercial,
encontram-se num "desespero
total", um vez que o movimen-
to de vendas vem caindo em
cerca de 40%, o que levou o
Presidente da entidade a cn-
viar um telegrama ao Coorde-
nador do Racionamento, Al-

AVISOS RELIGIOSOS

JOSE JOAQUIM PIPA
(MISSA DE 7.9 DIA)

+ 

A família consternada agradece mani-
.estações de pesar e convida para mis-
sa que em intenção de sua alma fará

celebrar quarta-feira, 15 de março, às 10h30m
no altar-mor da Igreja da Candelária.

OTILIA CARDOSO
BARRETTO

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

José Barretto Filho, senhora e filhos, parti-
cipam a missa de 7.° dia que mandam ce-
lebrar por alma de sua querida mãe, sogra

e avó, a realizar-se na Igreja da Santa Cruz dos Mi-
litares às 10 horas do dia 15 de março. Antecipada-
mente agradecem.

Salvador Signorelli
(MISSA DE 30.° DIA)

A família de Salvador Signorelli agradece
sensibilizada, as manifestações de pesar que
lhe foram enviadas, e aos que comparece-

ram à missa de 7.° dia, convidando, parentes e ami-
gos, para missa de 30.° dia que será celebrada em
intenção de sua boníssima alma, no altar-mor da
Igreja de São Francisco de Paula (Largo de S. Fran-
cisco) às 9,30 do dia 15 (amanhã), agradecendo,
desde já, a todos que comparecerem a êsse ato de
fé cristã. (P

T
_ift

SARA RODRIGUES LIMA
(FALECIMENTO)

+Elyslo 

Rodrigues Uma, senhora, filhos, noras o netos;
Helena Rodrigues Lima de Gouvêa, filhos, genro, noras
e netos e Octavio Rodrigues Lima e senhora cumprem
o doloroso dever de comunicar o falecimento de sua
querida irmã, cunhada e tia SARA RODRIGUES LIMA

• convidam os parentes e amigos para o sepultamento a realizar-s»
,. hoje, terça-feira, dia 14, às 15 horas, saindo o féretro da Capela

¦ Principal do Cemitério de São João Batista, para a mesma necrópole.

(P

mirante Miguel Magaldi, con-
vidando-o a, fazer uma pales-tra, em dia a ser marcado, a
fim de explicar a situação.
OFICIALIZAÇÃO

Antes da publicação da atual
tabela, os cortes na área servi-
da ipor energia de 60 ciclos, na
Zona Rural, vinham sendo efe-
tuados varias vezes por dia e
desordenadamente, sendo às
vezes pela manhã, outras à
tarde e à noite, e, na' maioria
das vezes, durante os três pe-
riodos. Com a nova tabela di-
vulgada pelo Ministério das
Minas e Energia, segundo a
Associação Comercial e Indus-
trial, a inclusão daquela zona,"só veio oficializar os cortes,
restando, porém, saber-se se
serão cumpridos conforme a
sua publicação".

Em vista disso, vários ramos
de negócios em Campo Grande
estão passando por uma série
de dificuldades, principalmente
as indústrias que dependem di-
retamente de energia para pro-
duzlr, como á o caso de mar-
rnorarias, fábricas de sabão e
outras. O comércio vem tam-
ibém sofrendo suas conseqüen-
cias, principalmente as grandes
lojas, onde os fregueses apro-
veitam para comprar à tarde,
justamente o periodo do dia em
que -os cortes de energia sãa
efetuados.

À Nossa Senhora
de Todas as Nações

Agradeço a graça alcançada —
PORCINA.

Ao Glorioso
São Sebastião

Agradeço grande graça e peço que
nos proteja. ANNA AZEVEDO.

À N. S. da Cabeça
Agradeço importantíssima graça e

peço que nos abençoe. ANNA AZE-
YEDO.

São Cosme e
São Damião

Agradeço uma graça alcançada
COTINHA.

Âo Menino Jesus
de Praga "

Venho agradecer uma graça alcan-
cada por intermédio de sua novena.
E. Pereira Guimarães.

Ao Menino Jesus
de Praga

De joelhos agradeço as graças rc-
cebidas. ABIGAIL.

Ao Menino Jesus
de Praga

Agradeço graça recebida. C. L. M.

Koloman Klein
Sua família pesarosa participa seu fa-
lecimento e convida para o enterro
hoje, terça-feira, às 11,30 no Cemitério
Comunal Israelita do Caju. Roga-se
não enviar flores.

<p

tem direitos assegurados
O Presidente do Instituto Nacional de Previdência So-

ciai, Sr. José Nazaré Teixeira Dias, distribuiu, ontem, nota
à imprensa afirmando que "nenhuma ameaça paira .sôbre
o.s milhares de interinos ria Previdência Social admitidos
até 11 de junho de 1962, pois são titulares de direitos as-
segurados pelas leis do Pais".

A nota afirma que "mesmo os interinos não'ampara-
dos pela legislação em vigor (1300), podem ficar tran-
quilos, uma vez que sua colaboração foi considerada ne-
cessaria ao bom andamento dos serviços do INPS", e que"serão mantidos em seus cargos até que haja candidatos
habilitados em concurso a ser realizado pelo DASP".
ASSEMBLÉIA (

Enquanto isso, os interinos
demitidos no Rio de Janeiro
realizaram, ontem à noite, uma
assembléia na sede da Associa-
ção Médica do Estado da Gua-
nabara, na Rua Senador Dan-
tas, 7, 3.° andar, para elaborar
memorial solicitando ao Pre-
sidente eleito Costa e Silva a
revogação dos atos do Presi-
dente Castelo Branco.

Os oradores que falaram em
nome dos demais demitidos,
depois de condenar a me-
dida, revelaram que vão re-
colher dados que serão envi-
ados ao Senador Mário Mar-
tins e aos Deputados Hermano
Alves, Márcio Moreira. Alves eErasmo Martins Pedro, paraque peçam a constituição de
lima comissão parlamentar deinquérito "para apurar o queexiste nas entrelinhas das de-
missões".

O Presidente do Clube 22 deMaio, entidade representativa
dos funcionários do IAPC, re-
velou que a classe já tem vá-rias promessas de pessoas 11-
gadas ao futuro Governo pararesolver o assunto, citando no-
minalmente o futuro Ministro
do Trabalho, Sr. Jarbas Pas-
sarinho, e a Sra. Iolanda Cos-ta e Silva.

— Mas — afirmou — nosso
problema não é sab.r que al-
guém nos está fazendo pro-niessas e sim lutar contra esta
política de extermínio do íun-
cionallsmo público, orientada
pelos grandes grupos, princi-
palmente o Fundo Monetário
Internacional, numa tentativa
de privatizar o Serviço Públi-
co em beneficio do capitalamericano.

"O Governo Costa c Silva —
advertiu — que não se enga-
ne, pois para acabar com isso
só há um meio: um movimen-
to de massa unido para o queder e vier, pois fracos e vaci-
lantés não passaremos da ilu-
são e acabaremos sufocados
pelo FMI."

Afirmou que em Brasília) o
Senador Mário Martins está à,
frente da luta visando à cons-
tituiçâo de uma CPI para"apurar a èonfusão lançada
na Previdência Social com a
exoneração de 1463 previden-clários, alguns até com mais
de cir_co anos de serviço, en-

quanto outros foram efetivados
até com três anos, como é ocaso da Sra. Maria de Lour-
des Castelo B r a n c o e Pedro
Maia de Sousa, fl primeira so-brinha do atual Presidente eo segundo agente do SNI e so-brinho de um militar de in-íluência".

Temos que lutar — írisoupois não se pode compreen-
der a política de um Govêr-no onde o Presidente do INPS,
Sr. Nazaré Teixeira Dias, aoreceber as nossas reclamações
respondeu simplesmente que"achava que nós já deveríamos
estar com o JORNAL DO BRA-SIL à mão procurando em-
prego".

O ato não é moralizador,
como o Governo quor íazer crerdisse — pois são numerosos
aqueles que foram beneficiados,
ao passo que se pratica üm ge-nocídio contra uma coletividade
de cerca de 20 mil famílias quenão sabem mais o que fazer davida. Não vamos esperar queninguém tenha bom coração.
Não vamos usar a força física,
mas lutar com garra pelo que énosso direito, sem muito oti-mismo mas com muita vontade
de vitória.

DÉBITOS

Brasília (Sucursal) — Até 30de junho próximo o Instituto
Nacional da Previdência So-ciai'deverá relacionar todos osdébitos dos órgãos federais daAdministração Direta para comos extintas Institutos de Previ-
dência, segundo determina umdecreto baixado ontem pêloPresidente Castelo Branco. Es-.sa relação será organizada com
base no levantamento dos dé-
biios dos órgãos da Adminis-
tração apurados até 31 de de-
zembro de 106G.
APELO A PERACCHI

Põrlo Alegre (Sucursal) — Os
interinos do INPS atingidos
pelos atos de demissão dirigi--
ram telegrama ao Sr. Peracchi
Barcelos pedindo sua interfe-
rência junto ao Presidente Cas-
teio Branco no sentido de qua
revogue as portarias que os de-
mitiram.

MDB discute expulsão de
Mauro Magalhães pela idéia
do comício contra Negrão

Integrantes da bancada estadual do MDB, que apoiam
o Sr. Negrão de Lima, iniciaram um movimento destinado
a expulsar o Deputado Mauro Magalhães do Partido, em
virtude de sua intenção de promover um comício e exigir
a renúncia do Governador Negrão de Lima.

— Não será uma hipotética expulsão que me impedirá
de organizar o comício onde o povo terá oportunidade de
demonstrar a repulsa que sente hoje pelo Governo incapaz
que se instalou no Rio. O comício será realizado na se-
gunda quinzena de abril — declarou o Sr. Mauro Magalhães.

SOLENIDADE

A Assembléia Legislativa ins-
tala amanhã, solenemente,
uma nova legislatura, sem a
presença do Sr. Negrão de Li-
ma — que estará cm Brasília
assistindo à posse do Marechal
Costa e Silva — e com apenas
três discurses: dos Srs. Carva-
Jho Neto, pela ARENA, Saio-
mão Filho, pelo MDB, e Ama-
ral Peixoto, pela Mesa Dire-
tora.

No dia seguinte, serão elei-
tos os sete integrantes de cada
uma das cinco comissões per-manentes (Educação. Justiça,
Finanças, Admi nistração e
Economia) e a escolha será

tranqüila devido ao acordo
entre os dois Partidos, acerta-
do no momento em que foi es-
colhida a atual Mesa.

CHAVE

Como a Assembléia voltou acontar com 55 deputados (aúltima legislatura íoi encerra-
da com 47 deputados, em vir-
tude de cassações), está haven-
do disputa por salas, pois cada
um conta invariavelmente com
dois assessores — que recebem
as pessoas que procuram os
deputados ou acompanham an-
damento de projetos. Todos se
julgam com direito a uma sala
independente.

Mensagem de Johnson.
(Conclusão da pág. 8)
ÜNICO CAMINHO

Para as nações participantes
do encontro, Punta Del Este
será um reencontro. Foi lá, há
seis anos, naquela cidade à bei-
ra-mar, que as nações america-
nas formularam a Carta da
Aliança què une as esperanças
deste Hemisfério.

Estaremos levando conosco a
sabedoria acumulada, e estru-
turada pela experiência adqui-
rida nos anos que se passaram.

Temos aprendido muito. Nos-
sas nações irmãs sabem, e sa-
bem bem, que o peso da tarefa
é delas, as decisões são delas,
e que a iniciativa de construir
novas sociedades deve ser delas.
Elas sabem que o único cami-
nho para o progresso é o cami-
nho da auto-ajuda.

Elas sabem que nosso papelsó pode ser o de apoiar, e quenossos investimentos devem ser
somente uma parcela do queelas mesmas devem contribuir
para seu futuro.

Está noção fortalece suas
próprias resoluções e seu pró-
prio devotamento.

O povo dos Estados Unidos
aprendeu, nos 6 anos decorridos
desde aquela primeira Confe-
rência de Punta dei Este, que o
investimento que lá mereceu
nosso apoio é bom e justo.É um investimento segundo o
espírito de nossa visão do mun-

do, tão bem expressa pelo gran-tíe jurista americano Leamed
Hand: "O Bem não conhece
limites nem a Justiça frohtei-
ras; a solidariedade humana
não é uma instituição domes-
tica".

Esta visão do mundo nos for-
nece a noção de que ajudar é
mutuamente compensador. Já
aprendemos no decorrer de
uma geração que quando aju-
damas o.s outros de maneira
realmente significativa, servi-
mos a nossos próprios interês.-
ses vitais também.

Eu poderia comparecer à
Conferência com a autoridade
inerente à função do Presidente
e alcançar um entendimento
com nossos vizinhos, para o
bem deste País. Acredito, no
entanto, que esteja muito mais
de acordo com nossas tradições
democráticas que o Executivo e
o Congresso trabalhem juntosneste assunto.

Dirijo-me, portanto, aos Se-
nhores no Congresso não após
uma-incumbência, mas antes.
Procuro vossa orientação e vos-
so conselho. Já parlamenteicom alguns de vossos líderes.

Peço ao Congresso inteiro e a
todo povo americano que con-
siderem demoradamente mi-
nhas recomendações. Atenta-
rei para seu julgamento e seu
apoio enquanto estiver provi-denciando o retorno déste País
a Punta Del Este. '

Braga saem
mesmo

Embora o Governador
Negrão de Lima negasse
ontem a reformulação de
seu Secretariado, confir-
mou-se no Palácio Gua-
nabara o "afastamento
temporário" do Secreta-
rio do Governo, Sr. Hum-
berto Braga, e do Chefe
da Casa Civil, Sr. Luís
Alberto Bahia. O primei-ro deverá afastar-se de-
vido à estafa causada
pelo seu desempenho na
última enchente, e o se-
gundo, porque fará uma
viagem, antes do final domês, aos Estados Unidos.

Pimentel tem
substituto
de Ivo Arzua

Curitiba (Correspondente) —
O Governador Paulo Pimentelanunciou ontem que o enge-nheiro sanitarista Ornar Sab-bag será o nóvo Prefeito destaCapital, em substituição ao Sr.Ivo Arzua, que se exonerou
para ser o Ministro da Agri-cultura do Presidente Costa eSilva.

Ao anunciar o nome do Sr.Ornar Sabbag para a prefeitu-ra, já indicado à Assembléia,
e que deverá ser aprovado ain-<la esta semana, o Governador
Paulo Pimentel disse que a es-colha resultou de consultas eacuradas pesquisas, e que ofuturo Prefeito será "um con-tinuador da obra do Sr. IvoArzua."

vao
continuar
ainda hoje

O Serviço de Meteorologia
prevê para hoje a permanênciado tempo instável, com chuvas
e declínio da temperatura, porinfluência de uma írente fria
que ontem se encontrava entreo Rio e Santos.

A temperatura máxima deontem foi de 35,8.°, no Morroda Conceição, e, a mínima de21,7.°, no Alto da Boa Vista.

Cklade de
Minas imita
DF e o Rio

Be,lo Horizonte (Sucursal) —
O Prefeito de Governador Va-
ladares, cidade mineira queainda não completou 30 anos
mas já é a terceira do Esta-
do, Sr. Herminio Gomes da
Silva, está concluindo a des-
centralização administrativa da
máquina municipal, baleada
nas experiências do ex-Gòver-
nador Carlos Lacerda na Gua-
nabara, e do Prefeito Plínio
Cantanhede, em Brasília.

O Prefeito Herminio Gomes
da Silva criou três fundações
— Hospitalar, Educacional e
Assistenciàl — e uma autar-
quia de Viação e Obras, se-
guindo-se o enquadramento e
reclassificação do íuncionalis-
mo, após o que preencherá os
claros resultantes, unicamente
através de concursos.

Pro Deo dá
a base da
sociologia

O curso de Formação Bá-
sica em Ciências Sociais da
Pro Deo iniciou-se dia 6 com
as aulas dos Professores Cé-
lio Borja (Evolução da Ques-
tão Social), Tarcísio Leal
(Introdução à Sociologia) e
Antônio Resende Silva (Éti-
ca Social) e prosseguirão até
fins de abril na sede dos
Cursos Pro Deo, na Avenida
Treze de Maio, 13, 20.° an-
dar, salas 1 920/2 008.

Constam ainda do curso
as matérias Estruturas e Sis-
temas Sociais, que será le-¦ cionada pelo Professor Ale-
jandro M. Franco, e Psico-
logia dos Grupos Humanos,
a cargo do Professor Hans
Ludwig Lippman, ficando
para o encerramento as me-
sas-redondas sôbre Sociolo-
logia Urbana, Rural, da Fa-
mília e do Trabalho.

FRIEZA ÍNTIMA?
Na frieza íntima do ho-

mem ou da mulher o que
é necessário é tonificar as
células nervosas e não
excitá-las com remédios
perigosos. Tonifique os
seus nervos com SUFICIT
(SUFICITE), usando-o por
algum tempo. Suficit lhe
dará pujança sexual e evi-
tara o cansaço e o esgota-
menlo. Nas Farmácias e
Drogarias. FABR. 32-5566.

(P

Funcionamento cio serviço_»
médico unificado no E. do
Rio agrada a Previdência

Niterói (Sucursal) — Todos os serviços de assistência
médica da Previdência Social passaram a funcionar sobregime unificado desde ontem nesta Capital e outros mu-nicipios do Estado, tendo seu coordenador, Dr. Fernando
Guedes Correia Gonclim, declarado ao JB que "o funciona-
mento, já no primeiro dia, superou as nossas própriasexpectativas".

Acrescentou que com a unificação dos serviços, que fo-ram agrupados em clinicas afins, os contribuintes da Pre-
vidência Social passaram a receber assistência médica mais
completa e melhor organizada, diariamente, das 7 às 19
horas, ininterruptamente, exceto aos sábados, domingos e
feriados, quando só funcionarão os socorros de urgência.
CLINICAS E LOCAIS

As clínicas estão funcionando
nos seguintes locais:

IAPC — Rua Visconde de
Uruguai, 531 — Ginecologia,
Obstetrícia, Pediatria, Preven-
ção do Câncer e Pronto Atendi-
mento;

IAPFESP — Rua Dr. Ceies-
tino, 41 — Traumatologia, Or-
topedia, Reumatologia, Neuro-
logia, Neuro-Ci-Urgia, Cirurgia
Plástica, Cirurgia Buco-Facial
o Fisioterapia;

Ambulatórios do Instituto
Nacional de Previdência Social
e IAPETC — Avenida'Amaral
Peixoto, 232 — Cirurgia Geral,
Cirurgia Cárdio-Vascular, Ci-
rurgia do Tórax e Pronto Aten-
dimento;

IAPI — Rua Mestre Felicio

Toledo, 513 — Clínica Médica,
Angiologia, Cardiologia, Gas-itroenterologia, Endocrinologia,
Dermatologia, Nefrologia, Otor-
rinolarlngologia, Oftalmologia,
Tisiologia, Urologia, Proctologia
e Exames de Laboratório;

IAPM — Av. Amaral Peixo-
to, 60 — Serviço Odontológico,
Psiquiatria e Pronto Atendi-
mento;

IAPM — Av. Amaral Peixo-
38 — Farmácia;

Hospital Horêncio de Freitas
(do Instituto Nacional de Pre-
vidência Social) — Avenida
Machado, no Barreto — Aten-
dimento de Emergência e Cli-
nicas Cirúrgicas;

SAMDU — Rua Dr. Celesti-
no, 103 — Atendimentos Domi-
ciliares e de Urgência.

Instituto Brasileiro do Café

COMUNICADO N.° 9/67
A Diretoria do Instituto Brasileiro do Café, tendo cm vista a

recente deliberação do Conselho da Organização Internacional do
Café, exigindo que, a todo Certificado de Origem, destinado a om-
parar as exportações de café para os países considerados Merca-
dos Tradicionais, seia afixado um número de selos de exportação,
em valor equivalente ao peso do café a que se refere o Certifi-
cado,

COMUNICA:

1. que, a partir de 1.° de abril de 1967, passa a vigorar o siste-
ma de selagem dos Certificados de Origem, conforme dispõe a Re-
solução n.° 118, da Organização Internacional do Café, transcrita
abaixo, na íntegra, para conhecimento dos interessados;
2. que continuam em vigor as Resoluções números 219 e 276 e
os Comunicados números 20/64 e 21/64, relativos a Certificados
de Origem.

RESOLUÇÃO NÚMERO 113

(Aprovada na Sétima Reunião Plenária, 6 setembro 1966)

FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CERTIFICADOS DE ORIGEM

O CONSELHO INTERNACIONAL DO CAFÉ

CONSIDERANDO!

Que as exportações de alguns Membros exportadores tém ul-
trapassado os limites autorizados pelo Convênio;

Que o Artigo 36 do Convênio estipula que os Membros ex-
portadores deverão adotar as medidas necessárias para assegurar
a inteira observância de todas as disposições do Convênio relati-
vas a quotas, e autoriza o Conselho a solicitar os Membros expor-
tadores a que adotem as medidas necessárias a assegurar o per-
feito cumprimento destas disposições; '•¦:¦••

Que o Artigo 58 do Convênio prevê que o Conselho possa
solicitar aos Membros o fornecimento das informações que consi-
dere necessárias a seu funcionamento, e que os Membros forneçam
as informações solicitadas da forma mais minuciosa e exata poss!-'
vel,

RESOLVE:

1. Auxiliar os Membros exportadores a observarem as obrigações
impostas pelo Convênio, solicitando o Diretor-Executivo a fornecer
trimestralmente a tais Membros, a partir de 1 abril 1967, um nú-
mero de Selos de Exportação de Café com um valor total corres-
pondente às suas exportações autorizadas para tal trimestre.

2. Exigir que a todo o Certificado de Origem, expedido por um
Membro produtor, para amparar as exportações com destino a pat-
ses que não figuram no Anexo B, seja afixado um número de Se- '

los de Exportação de Café em valor equivalente ao peso do café
a que se refere o Certificado.

3. Determinar que os Certificados de Origem expedidos pelos
Membros produtores a partir de 1 abril 1967 só serão válidos para
a entrada em outros países Membros (diversos dos relacionados no
Anexo B), ou para a emissão de Certificados de Reexportação, do
volume de café correspondente ao peso de café indicado pelos Se-
los de Exportação de Café afixados ao Certificado.

4. Dar instruções ao Diretor-Executivo para que convoque uma
comissão técnica consultiva, que inclua representantes dos Mem-
bros exportadores e importadores, com o fim de elaborar as ins-
truções pormenorizadas necessárias oo funcionamento do sistema
de selos de exportação dc café, a serem distribuídas antes de 31
dezembro 1966. «

5. Solicitar aos Membros produtores que informem a Organiza-
çSo Internacional do Café, por telegrama, a 15 abril 1967, e no
1.° e no 15." dia de cada mês subsequente, do volume de café
para o qual tenham sido utilizados selos no anterior período de 15
dias.

6. Estabelecer o seguinte processo especial para que o sistema
de selos seja pôsto em funcionamento a partir de 1 abril 1967:

a) O mais tardar até 1 março 1967, os Membros exportado-
res deverão solicitar a Organização Internacional do Café a pri-
meira parcela de Selos de Exportação de Café. A distribuição de
selos cobrirá as exportações autorizadas sob regime de quota du-
rante o terceiro trimestre de 1966-67, mais quaisquer remanescen-
tes de quota autorizadas dos primeiro e segundo trimestres de
1966-67. Os pedidos de Selos de Exportação de Café deverão de-
clarar os excessos e saldos de exportação ocorridos, ou suscetíveis
de ocorrer, nos trimestres anteriores do ano cafeeiro 1966-67.

b) Ao rever os pedidos de selos para o período a iniciar-se
a 1 abril 1967, o Diretor-Executivo deverá partir da suposição de
que não se verificaram saldos de quota nos casos cm que os Mem-
bros exportadores:

(1) tiverem mais de 60 dias de atraso na apresentação das
estatísticas mensais de exportação; ou

(2) tiverem mais de 30 dias de atraso na remessa à Organi-
zação Internacional do Café das duplicatas de Certificados de Ori-
gem.
7. Dar instruções ao Diretor-Executivo para que, ao emitir futu-
ras provisões de Selos de Exportação de Café, tome em conside-
ração quaisquer ajustamentos que possam ter ocorrido nns expor-
tações trimestrais autorizadas; quaisquer excessos de exportação
comunicados pelos Membros exportadores ou doutra forma trazidos
ao conhecimento do Dirc-tor-Executivo; quaisquer punições ou exo-
nerações porventura em vigor; e outros fatores que o Diretor-Exc-
cutivo acredite possam habilitá-lo o administrar o sistema de Cer-
tífícados de Origem e o sistema de selos da maneira mais con-
ducente a que seiam alcançados os obietivos do Convênio.

8. Autorizar o Diretor-Executivo a tomar todas as medidas ne-
cessárias à solução dos problemas administrativos e das dificul-
dades práticas imprevistas que possam surgir durante os primeiros
seis meses de funcionamento do sistema, de forma a que não seja
estorvado o fluxo de café dentro dos limites fixados às exporta-
ções autorizadas.

9. Abrir o crédito de USS 40 000, com recursos a serem avan-
çados pela Organização Internacional do Café, para cobrir o custo
de preparação dos selos • efetuar as demais despesas necessárias
a que o sistema de selos seja pôsto em funcionamento durante o
ano-cafeeiro 1966-67.

Rio de Janeiro, 10 de março de 1967

LEÕNIDAS LOPES BORIO
Presidente

(p

Telefone para 22-1818
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Jornal do Brasil, terça-feira, 1.-3-67. lfl Cad. 17.

Sábado e domingo reúnem 18
páreos com GP Costa Ferraz
surgindo em plano destacado

O Grande Prêmio Costa Ferraz — domingo — conta-
rá novamente com a presença de Edição, que reapareceu
correndo mal no último domingo — em vista da pista pe-
sada —, mas que agora mais aguerrida e na grama deve
finalmente aparecer como nos seus melhores dias.

Ainda no fim de semana aparecem duas carreiras de
importância — Prova Especial no sábado, 1900 metros, e
Handicap Especial no domingo, 2 400 metros — que con-
tarão com animais de boas categorias técnicas, como La
Française, Prima Donna, Lutine, Fairy Flower, Armlnho,
Ambição, Tajar, Salamalec e Imperador Ricardo.

SÁBADO
V

Sinaleiro venceu clássico
Remonta do Exército domingo
despontando desde o pique

Sinaleiro venceu praticamente de ponta a ponta o Gran-

de Prêmio Remonta do Exército, domingo, no Hipódromo

da Gávea, na pista de grama pesada, depois de uma parti-
da favorável, cobrindo os 1000 metros do percurso em

62" 1/5. na direção do freio Antônio Ricardo.
Miijalo, faixa de Sinaleiro, dificultou bastante o tra-

balho de alinhamento, chegando a jogar Antônio Ramos
ao solo, e logo depois Sinaleiro tomava a ponta, assediado

por Hanói, Estissac, Mujalo, mas exibindo valentia e velo-

cidade atingiu o espelho com um corpo de luz sobre Hanói,

ficando Urmarino em terceiro, próximo.

Í.° PAREÔ — 1300 Metros —
rista — AP — Prêmio: NCrS
1100,00.

RITMO ACELERADO
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1) — 2 100' — NOrS 960,00 —
OceBnuide 54, Cantllever 50, Fiel
58, pingo 53, Almberê 59, London
Tower 50 e Aventureiro 51.

2) — 1 200 — NCrS 1 300,00 —
Tentatlon 59, Quaréa 57, Prallncte
57, Gallantry 57, Eliane A. 57,
Azores 57, Trucha 57 e Old Cat 57.

3) — Prova Especial — 1 900 —
NCr$ 1 600,00 — Xtnugpur 57,
Charnot 53, Disto 52, Massari 55,
Novamas 54, Lord Ricardo 55 e
Fair Klver 52.

4) — 1 400 — NCr$ 1 100,00 —
Havaí 54, Arkepan 53, Seu Berilo
55, TInlon-Street 55, Exagero 55,
Good--Hou-nd--58r-Ci_naf_.u_5_8_._ill-
Cry 55, Rajan 59 e Trovlio 57.

5) — Grama — 1 400 — 
NCrS 1 3C0.00 — Fronton 56, Ka-
lapalo 60, Krlvolo 56, Floco 56,
Venuto 56, Frisson 56, Drlve-ln 56,
Feudo 52, Incat 52, Ragamuffln 52,
Fenton 52 e Albifio 48.

6) — Grama — 1 300 — 1 600,00

Groelttadla 56, Prateada 56,
Mnscotlta 56, Lulu Belle 56, Minha
Gatinha 56, Socila 56, Quarentena
56, Dlffah 56, Rocha Negra 56 e
Christine 56.

7) —Grania — (Prova Especial)
1 400 — NCrS 1 600,00 — La

Française 54, Eryma 52, Elora 52,
Lutine 52, Happy Moon 52, Prima
Donna 54, Olala 52, First Class 55, .
Fairy Flower 52 c Cura-Leufú 52.

8) — 1 300 — NCrS 1 300,00 —
Dr. Osmane 57, Manleld 57, Celso
57, Healve 53, Matagato 57, Samo-
var 57, Hippo 57, Hal-Liblo 57, Va-
puS. 57, Feitiço da Vila 57 « San-
Bovllle 57.

9)~^^T300~^- NCrS-l- 300,00 —
Secret Love 57, Dolce Farnlente
57, Ferônla 57, Vestal Girl 

'57,

Diorllng 57. Vlrajuba 57. Miss Sei-
vai 57, Vivandère 57, Quala 57, Es-
toniana 57, Veloclty 57, Jándinlia
57, Miss Kadina 57 e Happy
Star 57.

ÒOMINGO
1) — Areia' — 1 400 — 

NCrS 1 100,00 — Caucasiana 54,
Bainha Bela 55, Enase 55, Salomé
57, Fair Girl 56, Estatina 56, Hap-
py Princesa 55, Santlllna 33 e
Lune 58.

2) — 1 000 — NCrt 2 000,00 —
Suez 55, X_.i_tlco 55. Seven to Se-
ven 55, Hlppos 55, Hararl 55, Sec-
elon 35, Zys. 22 55, Cadlp 55 e
Saint Quentin 55.

3) — Handicap Especial — 2 400
— NCrS 1 600,00 — Caruá 56, Ar-
mlnho 50, Ambiçüo 58, Prlnccslta
51, Tajar 53, Salamalec 54 e Im-
pera dor Ricardo 53.

4) — 2 000 — NCrS 1 920,00 —
Nointot 56, Nastro 52, Laramie 52,
Copag 52, Gamblto 52, Adelmo 58,
El Clclon 32 • Mogador 56.

5) — 1 300 — NCrS 1 100,00 —
Cambroeira 53, Dintel 56, Baliram-
«liso 58, Évano 55, Motur 54, Guar-
dt 56, Bigurrilho 55, Apnagot 56,
Styx 58 t Klmltno 57.

6) — Grand* Prêmio Costa Fèr-

raz — 1 000 — NCrS 5 000,00 —
Edlç&o 59, Velvetta 59, Old Flaíne
59, Divertida 59, La Flesta ¦ 57,
Susa 57, Dlamellta 57, Gatcza 57,
Starita 59, Actress 37, Good Girl
57, Flanna 59, Fontanella 39, Prat-
eira 37 e Forma S9.

7) — 1 300 — NCrS 1 «00,00 —
Gulrlanda 56, Bonnie BI 56, Liza
56, Ilopa 56, Maharanl 56, Queru-
bina 56, Farlady 56, Cara Mia 56,
Séstrla 56 e Tua 56.

8) — 1 300 — NCrS 1 600,00 —
Gorlno 56, Chepiá 56, Malaparte
56, Violento 50, Mocanl 56, Batovl
50, White Huutcr 56, Maxim'8 56,
Mambrum 56, Cantagalo 56, Gigo
56, Xlrol 56 * Micro 56. .

fl) — Areia — 16O0 — 
NCrS 1 100,00 — Emenda 55, EI
Glorlous 57, Levitlco 54, Slsal 58,
Chalcco 36, Mangetout 55, Quick
Bro.vn 56, Barqulto 33, Rei de Mo-
nial 56, Falconet 55, EstacUo 53 e
UrutAu 57. .

Lulu Belle Ricardo foi
está pronta
para estréia

Lulu Belle é umai potranca
Jeitosa, de três anos, multo bem'
preparada pelo treinador Ex-~pedttar Coutinho, que a está,
observando mais ou menos hà
sessenta dias, quando a filha
da bonita tordilha Paustlna
chegou de São Paulo e ainda
não se pode deixar de fazer
referência ao pai da branqui-
mlia Takt.

Também pupila de Expedito,
vai estrear com bons trabalhos
a potranquinha Lai Piesta, uma
filha de Fama, égua que cor-
reu várias vezes na Gávea e
com sucesso, sendo o pai, o
mesmo de Lulu Belle, Takt que
já começa a enviar para as pis-
tas excelentes descendentes,
tanto no Hipódromo de São
Paulo como no da Gávea, mos-
trando futuro promissor.

ESTREANTES

REALVE — masculino, cas-
tanho, nascido no Rio Grande
dó Sul no dia 30 de outubro
de 1962, filho de Algarve e
Realeza. Criação de Aristides
Pons e propriedade de Cai-los
Costa Meira1. Treinador: Mll-
ton Mendonça.

LULU BELLE — feminino,
tordilha, nascida em São Pau-
lo no dia 13 de agosto de 1963,
filha de Takt e Paustlna. Cria-
ção e, propriedade do Haras
Ipiranga. Treinador: Expedito
Coutinho.

CANTAGALO — masculino,
castanho, nascido no Paraná
no dia 26 de novembro de 1963,
filho de Cornai e Idê. Criação
e propriedade de Oscar Gomes
de Oliveira. Treinador: Olim-
pio Pinto.

¦HARARI — masculino, tor-
dllho, nascido em São Paulo
no dia 25 de novembro de 1964,
íilho de Prosper e Rotina. Cria-
ção de A. J. Peixoto de Cas-
tro Jr. e propriedade de Zélia
G. Peixoto de Castro. Treina-
dor: Manuel de Sousa.

ZYZ22 — masculino, tordi-
lho, nascido ho Rio Grande do
Sul no dia 12 de novembro de
1964, filho de Thales e Tarpeja.
Criação de Valdir Leite Paiva
e propriedade de Carlos da Sil-
va Rocha. Treinador: Valdemar
Alves.

CADIPó — masculino, ala-
cão, nascido no Rio de Janei-
ro no dia 16 de julho de 1964,
filho de Cadi e La Polia. Cria-
ção do Haras V-trgem Alegra
e propriedade do Studio Agros-
ea. Treinador: Levi Ferreira.

SAN QUENTIN — masculino,
castanho, nascido rio Paraná
no dia 20 de novembro de
1964, filho de Cyrnos e Revolu-
ção. Criação de Hermínio Bru-
nato e propriedade do Studio
Karin. Treinador: Blbio Ca-
minha.

LA PIESTA — feminino,
castanho, nascida em São Pau-
lo no dia 6 de setembro dl
1963, fllhi de Takt e Fama.
Criação e propriedade do Ha-
ras Ipiranga. Treinador: Ex-
pedito Coutinho.

Não correu Zé Cara de Pau.
Diferenças: 1 corpo c 1 cor-

po — Tempo: 62"l/5 — Venc:
(1) Cr$ 20 — Dupla: (13) CrS

45 — Placês: (1) CrS 11, (5)
CrÇ 16.e (2) CrS 12.

B.° rÁREO — 1600 Metros —
Pista — Ar — Prêmio — NCr$
1 600,00.

r.°) Rangpur, A. Ramos .. 54
2.°) Mestre Juca, A. Santos 58
3.°) Massari, J. Silva  55

Não correram: Kalapalo c
Fronton.

Diferenças: 2 corpos c vários
corpos — Tempo: 104" — Ven-
cedor: (3) CrÇ 62 — Dupla: (12)
CrÇ 23 — Placês: (3) CrÇ 10 e
(1) CrÇ 10.

l.°> Lady Peroba, F. Per.
Filho.. 59

2.°1 Enase. J. Machado ... 55
3.°) Salomé, J. Pinto. ap. 53

Não correu Estatina.
Diferenças: V,í corpo e vá-

rios corpos — Tempo: 85" —
Venc: (1) CrÇ 30 — Dupla:
(14) CrÇ 31 — Placês: (1) CrÇ
10 e (5) CrS 10.

2.° PAREÔ — 1000 Metros —
Pista — AP — Prêmio — NCrÇ
2 000,00.

1.°) Elmira, J. Borja  55
2.°) Êsula, J. Tinoco  55
3.°) Aranée, J. Reis  55

 7.° Páreo — 1400 metros —
Diferenças: 2 corpos-e-_mni-.__JPista AP. Prêmio NCrÇ 1 600,00

ma — Tempo: 65"2/5 — Venc:
(2) CrS 22 — Dupla: (23) CrS 1.° Rpck-Gin, J. Reis
20 — Placês: (2) CrS 14 e (4) 2." Good Looking, J. Ma-
CrÇ 18. chado  56

3.° Neléu, A. Machado ... 56
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Sinaleiro ponteou a carreira de potros e, mesmo quando Hanói aproximou-se, manteve o ritmo com que iniciou o Remonta do Exército

Jóqueis contratados para
corrida de quinta-feira
à noite com sete pá ri

suspenso por
delito de raia

Três Jóqueis — Carlos Mor-
gado;' Jorge Pinto e Aroldo
Reis — foram suspensos pela
Comissão de Corridas pelo
mesmo periodo de tempo, 23
deste mês, sendo que J, Pin-
to teve sua punição motivada
pelos partidos que aplicou
contra Antônio Ricardo, que
pilotava Ortiga, e que nos
lances se atrasou vários corpos.

E o mesmo Antônio Ricardo
que, anteriormente, na tarde
de sábado, fora" prejudicado
pelo aprendiz J. Pinto, na re-
belião de domingo, quase der-
rubou o tordllho Fouquet,
montando Cuore, sendo suspen-
so por uma reunião.
RESOLUÇÕES

Antecipar a corrida no-
turna de 23 do corrente para
22, quarta-feira (noturna) da
próxima semana;

chamar a atenção dos
treinadores para o disposto na
alínea C, do Artigo 104 do Có-
digo de Corridas (não poderá
ser inscrito o animal cuja do- .
cilidade e adestramento no
aparelho de partida não tiver
sido certificado pelo starter;

não permitir a inscrição
do cavalo Araranguá (indoci-
lidade), de acordo com a pro-
posta do starter;

notificar os treinadores
dos animais Quaréa, La Taje-
ra, Edição, .Obstacle, Gipso,
Arteira, Iarapu, Faixa Preta e
Ocelado;

suspender, por infração
. do Artigo 160 do Código de

Corridas (prejudicar os com-
petidores), a partir de 17 do
corrente, o.s seguintes prof is-'
sionais: %

Carlos Morgado (Urbelo),
Jorge Pinto (Solderã) e Arol-
do Reis (Farlady) até o dia
23 do mês em curso e Antônio
Ricardo (Cuore) até o dia 19;

multar, por infração do
Artigo 163, do Código de Cor-
ridas (desvio de linha) os se-
guintes profissionais:

José Machado (Gold Mine,
Enase, Good Looking e Fabie-
ne) em NCr$ 25,00; Francisco
Pereira Filho (Royal Fox) e
Jorge Borja (Itacolomy) em
NCrS 10,00 e Antônio Ricardo
(Gava) e Júlio Reis (Scratch)
em NCrS 5,00;

multar, por infração do
Artigo 145, do Código de Cor-
ridas (alteração no equipa-
mento) os jóqueis:

Jorge Terres (Pimentinha)
e Mauro de Andrade (Samo-
trácia) em NCr$ 5,00.

3." PÁREO — 1200 Metros —
Tista — AP — Prêmio — NCrS
1100,00.

1.°_i Happy Princess, L.
Santos  57

2.°) Fablenne, J. Machado 54
3.°) Eulaia, A. M. Cami-

nha  57

Diferenças: 2 corpos e V_\
corpo — Tempo: 78"4/5 —
Venc: (1) CrÇ 17 — Dupla:
(14) CrS 18 — Placês: (1) CrÇ
11, (2) CrÇ 11 e (7) CrÇ 12.

4.» PÁREO — 14ÜÓ Metros —
Pista — AP — Prêmio — NCrÇ
1 300,00.

1-°) Fenton, A. M. Cami-
nha 57

2.°) Corcel, A. Ramos .... 57
3.°) Cuore, A. Ricardo .... 57

Não correu Molicho.
Diferenças: mínima e lj-i cor-

po — Tempo: 93" — Venc: (6)
CrÇ 39 — Dupla: (34) CrÇ 90
— Placês: (6) CrÇ 18, (8) CrÇ
30 e (5) CrÇ 15.

5.° PAREÔ — 1000 Metros —
Pista — GP — rrêmio — NCrS
5 000,00 — (GRANDE PRÊMIO
REMONTA DO EXERCITO)

1.°) Sinaleiro, A. Ricardo . 56
2.°) Hanói, A. Machado ... 55
3.°) Urmarino, A. Santos . 55

Não correram: Falgamar, Don
Rebimba e London. Difarenças:
— 1/2 cabeça e 1 1/2 corpo.
Tempo: 92". Venc: (1) CrS 24.
Dupla: (12) Ci-S 26. Placês: CÍ)
CrS 13 e (3) CrS 14. Treinador:
Faustino Costas.

8.° Páreo — 1400 metros —
Pista AP. Prêmio NCrÇ 1000,00

l.o Espadim, O. Cardoso .. 56
2.° Guardi, A. Ricardo  56
3.° Kimino, M. Andrade .. 57

Diferenças — Vários corpos
e pescoço. Tempo: 53". Venc:
(3) Cr$'40. Dupla: (13) CrS 29.
Placês: .8) CrS 16 — (2) CrS
14 e (12) CrS 29. Treinador:
M. F. Neves.

9.° Páreo — 1 000 metros —
Pista AP. Prêmio NCrÇ 1 600,00

1.° Estância, O. Cardoso .. 56
2." Quebra Cabeça, L. Cor-
reia 56

3.° Faixai Preta, F. Per. F.° 56

Diferenças. — Vários corpos
e 3/4 de corpo. Tempo: 65" 1/5.
Venc: (4) Cr$ 31. Dupla: (22)
CrS.81. Placês: (4) CrS 19— (5)
CrS 99 e (10) CrS 119.Treinn-
dor: Antônio P. da Silva.

Movimento das apostas CrS
368 571 500. Cone. CrS 79 610 980.
Total Cr$ 448182 480.

Judex muito fácil tem ^
83" para os 1200 e no
final vinha contrariado

Judex, sem fazer muita força, marcou 83" para os 1200
metros, sempre pela cêlxa de fora e ainda com o bridão
J. B. Paulielo visivelmente desinteressado em melhorar a
marca, fazendo com que sua montada apenas galopasse ã
sua vontade neste floreio para correr o sexto páreo da cor-
rida noturna de quinta-feira.

Coccinelle, que reaparece de uma cura, impressionou
aos observadores pela facilidade como trouxe 90" para os
1 300 metros, tendo deixado a raia pisando bem, num sinal
evidente de que não sente mais nada da sua lesão antiga.

GUARAPEMA

Jazida (A. Ramos) vindo de
mais longe completou os 1500
em 105", não deixando qual-
quer impressão que despertasse
qualquer interesse. Guarape-
ma (M. Silva) melhorou pa-
ra 102", com grande íacilidade
e sempre pelo centro da pista
e Stand Pipe (A. Machado) os
1 300 em 95", de seta errada e
arrematando em câmara lenta.

Guarapema correndo o que
sabe dificilmente deixará fugir
esta oportunidade, mas em ca-
so contrário Lidavice, Labcu •
Odete decidirão a . primeira
prova. .

IPIRA

Excursor (A. Reis) vindo de
mais distância chegou agarra-
da com um companheiro em
71"25 para o quilômetro final.
Ipirá (C. Morgadp) os 1 200
em 83", com algumas reservas.
Lycys (Lad.) os 1300 em
90"2|5, com poucas reservas e
Prestância (N. Lima) os 1 200
cm 84", a vontade.

Ipirá, em progressos, é uma
ótima indicação, devendo no
entanto não se descuidar cie
Miss Mcrumbi, Excursor, Lycus
e Sapa.

COÒCINELLE

Macon (A. Caminha) os
1 200 em 82'*2!5, com algumas
reservas. Coccinelle (J. San-
tos) os 1 300 em 90", com
grande facilidade e sempre pe-
lo caminho mais longo e Que-'-

Resultado dos Concursos
Bôio de sete pontos — 60 vencedores — Rateios:
Cr$ 891.048
Betting Duplo — 76 vencedores — Rateios:
Cr$ 64.628

1.» PÁltEO — As 21 horas — 1 11(10
üictros — NCrS 1 100,00.

Kk.

1—1 Laljéu, J. Reis 56
2—2 Odoto, C. A. Sousa 5C

3 Jazida, A. Ramos ... 54
3—4 Líi-davicc, F. Menezes 54

5 Eliése, O. F. Silva .. 55
4—G Guarapema, J. S. ... 53

. 7' Stai-d-Fipc, A. M;.' ... 53

2.» PAítEO — As Slli30m — 1 300
metros — NCr$ 1 100,00.

l—l M. Moruni.i, F. M. 56" Manuú, N. correrá ,. 58
2—2 Nurmi, I. Oliveira-... 51)

Excursor, A. Ramos 53
Dana. A. Fernandes 50

3—5 Ipinil, C. Morgado .. 56
M. Eliete. O. F. Silva 56
Altalin, A. Machado 58

4—3 Lycus. M. Silva 58
9 Prcsiàncía. L. 56

10 Sapa, A. Ricardo .... 5(i

3.» PAítEO — Às 20 horas — 1 0(10
metros — NCr? 1 300,000 — (lias-
bro Group) — (Industriais Ameri-
CiUIOS).

Kk.

1—1 Cantcmína, C. R. C. 57
2 Vollge, O. Cardoso .. 57

2—3 La Garçoniie, J. R. 57
4 Rldare, O. F. Silva .. 57

3—5 Copacabana Girl. F. Mi x- 57
6 Jareta, C. Morgado 57

4—7 Falda, I.. Bous» ..... 4. 57
Pamelah, M. Alves 57" Glaue, J. Paulielo .. 57

4.» PAREÔ — As 22h30m — 1 300
metros — NCr? 800,00.

tura (J. Borja) os 1 300 em
91", algo ajustado no arrema-
te.

Mantn, Coccinelle, Redoxan
e Ekandir são os melhores no-
mes devendo o fator no final
decidir à vitória de um deles.

JUDEX

Nevaly (A. Reis) tem para
os 1200 a marca de 81", mui-
to â vontade, sem qualquer
movimento para melhorar.
Mosqueteiro (Lad.) aumentou
para 83", com sobras. Judex
(J. B. Paulielo) igualou, sò-
mente que chegou muito con-
trariado e a mais do centro
da pista e It (S. Silva) o qui-
lõmetro em 68", deixando óti-
ma impressão, somente tem
contra o fato de nâo vir corres-
pondendo, deixando seus res-
ponsftveis sem uma definição.

Ocar Way parece a melhor in-
dicação, e Lisca, Confúcio, Ju-
ilex e It, ficarão na expecta-
tiva de um fracasso.

FOGGY DAY

Forgotten (I. Oliveira) tem
. para o quilômetro a marca de

68", com algumas reservas.
Foggy Day (J. Martins) vindo
de floreio ao lado de Fisalina
(A. Hodecker) e Casela (J.
Pedro F.) não encontrou muito
dificuldade em dominá-las em
82 "2/5 os 1200.

Foggy Day, firme, não deverá
deixar fugir esla oportunidade.
Caudilho, EI Sirocco, Atirador
e Fricandô são os mais fortes
adversários.

3—7 Diaion. A. Ricardo .
8 Ekandir, J. B. V. ...
íl Qnestura, J. Borja ..

4-10 Redoxan, J. Ncgrelo .
11 Gaspnrzinha, O. F. S.
12 Gltauo, A. Fernandes

5." PAREÔ — As 23 horas — 1 300
metros — NCrif 800,00. UlcUinff.

Ks.

1—1 Dragon Bleu, J. B. ..
2 San Remo, A. Ramos

2—3 Thartal, J. Machado .
Lumlnador, M. Nlcl. .
Jeune-Prince, S. Cruz

3—6 Crlspin, I. Oliveira ."'Hand, O. F. Silva ...
Mabruk, P. Fernandes
James Bond. M. H, .
Galardão, J. B. P. ..

7
4—8

9
10 ãanâ-Mlnè, N. correrá x

57
57
53
56
58
55
53
54
57
58
51

6.» PAKEO — As 231130111 — 1 200
meiros — NCr? 800,00. ncttilií..

kk.

3—7
8
9

4-10
11
12

Ocar-Wi.y, O. Cardoso
Old Bali, J. Borja ...
Osogada, L. Correia .
Lisca, F. Menezes ...
Hlplsui, N. correrá ..
Nevaly. J. Machado .
P. Selvagem, O. F. S.
Digraío, M. Andrade .
Mosqueteiro, A. Lin»
Confúcio, A. Ricardo .
Judex, J. B. Paullelo 1
It., S. Silva 

59
51
55
53
57
52
53
51
52
59
51
56

7." PÁREO — Às 231l55lll — 1 000
metros — NCrV 1300,00. Iletliiig.

Ks.

Ks.

1—1 Maran, L. Santos ..
Macon. A. M. C. ..
Apis, S. Cruz 

2—4 Coccinelle. S. Silva
Sportin-Llíe, L. C.
Motivo, J. Quint. ..

54
57
54
56
53
58

l—l Caudilho; O. F. Silva 2
2 Aralto, A. Fernande» 5

2—3 El Slrccco, A. Rlcar. 1
4 Forgotten, I. Oliveira 6

3—5 Vintém, P.. Lima 3
Fricandô, S. Silva .. 7
Atirador, I. Sousa ... 4

4—8 Foggy Day, J. Marinho 8
9 Htmation, J. B. P. .. 9

10 Al-Prlnce, J. Paulielo 10

Laboratório Gross S/A
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas do La-
boratório Gross S/A., para se reunirem em Assem-
bléia Geral Extraordinária, no dia 23 de março de
1967, às 12 horas, na sede social na Rua General Ro-
ca, n.° 199, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

a) Aumento de Capital;
b) Alteração dos Estatutos;
c) Assuntos de interesse geral.
Os Senhores Acionistas deverão depositar suas

ações na sede social até 3 (três) dias antes da data
marcada para a reunião.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1967 — Dra.
Mercedes Gross Miranda'— Doutor Renato Glech Gross
— Maria de Lourdes Lucacio — Abdo Prado — Doutor
Arthur Nunes Lago — Alceu Xavier Penteado — Di-
retores. ' LABORATÓRIO GROSS S/A

a) Abdo Prado .

Laboratório Gross S/A
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas do La-

boratório Gross S/A para se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, no dia 23 de março de 1967, às 10
horas, na sede social na Rua General Roca, n.° 199,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Relatório da Diretoria; Balanço Geral e Contas
de "Lucros e Perdas" do ano de 1966 e Pare-
cer do Conselho Fiscal;

b) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal pa-
ra o exercício de 1967;

c) Fixação dos honorários da Diretoria e do Con-
selho Fiscal para o ano de 1967;

d) Distribuição dos lucros em suspenso à dispo- ¦
sição da Assembléia;

e) Assuntos de interesse geral.
Os Senhores Acionistas deverão depositar suas

ações na sede social, até 3 (três) dias antes da data
marcada para a reunião.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1967 — Dra.
Mercedes Gross Miranda — Doutor Renato Glech Gross
— Maria de Lourdes Lucacio — Abdo Prado — Doutor
Arthur Nunes Lago — Alceu. Xavier Penteado — Di-
retores'.

LABORATÓRIO GROSS S/A
a) Abdo Prado (P

Telefone para 22-18.8
e faca a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

9S_ei

LABORATÓRIO GROSS
DE

ESPECIALIDADES FARMACÊUTICA^—

LABORATÓRIO GROSS S. A. 7
TELS. 28-9696 - 48-1211 END. TELEG. "GROSS"

RUA GENERAL ROCA, 194 - 199 - RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: -jgjj

Em atenção às disposições legais e estatutáriíis, temos o prazer de sub-
meter à apreciaçío de Vs. Ss. o Bnlanço Geral e demais contas relativas
ao exercício findo de 1966. As cifras desses documentos evidenciam cia-
ramonte o estado do patrimônio e o resultado do exercício em referénci. -

dirpcnGi.ndo, a nosso ver, novos comentários. Não obstante, permanece-
mos ao vosso díspôr e quaisquer outros informes poderão ser obtidos, e.m._
nossa sede social ou na próxima Assembléia Geral. Agradecemos, por fim
aos senhores Acionistas, Conselheiros, e aos nossos auxiliares de tôdas as
categorias o auxílio e a colaboração recebida.

Rio de Janeiro, 24 de ianeiro de 1967:

Mercedes Gross Miranda — Renato Glech Gross — Maria de Lourdes luca-
cio — Abdo Prado — Arthur Nunes lago — Alceu Xavier Penteado.

Balanço Geral em 31 de dezembro de 1966

ATIVO

Caixa e Bancos 73.536.0*^
Duplicatas e Notas a Receber 856.418.935
Devedores Diversos 27.688.1.9
Almoxarifaclos e Depósitos 357.664.131
Títulos Públicos e. de Outras Empresas 40.648.449
Bens Imóveis 506.152.512i
Máquinas, Móveis, e Utensílios 280.640.012.
Veículos Vi 111.787.517.»
Fórmulas, Marcas e Patentes 173.675.732_
Cauções e Depósitos Diversos 1.738.431"
Importações Contratadas 7.397.844
Imposto de Consumo e Verba Mercantil 5.293.9.|3~
Cobranças Bancárias '¦ 43.678.857
Consignações 307.220.195
Ações Caucionadas 1.250.000

2.794.790.76S

PASSIVO

Fornecedores 
Credores Diversos
Contas Correntes 
Impostos a Recolher 
Obrigações a Pagar .»
Bancos c/ Garantida 
Títulos Descontados e Depositados 
CapilaI Social Realizado 
Reservas Tributadas
Reservas Não Tributadas 
Lucros em Suspensos 
Reserva p/ Manutenção Capital de Giro
Endossos para Cobrança 
Produtos Consignados 
Caução da Diretoria .¦'.::¦>

147.106.
116.395'.
30.213.
18.203.

288.112.
4.357.
81.278.

.000.000.
18.862.

285.982.
204.123.
248.006.
43.678.

307.220.
1.250.

71.f
2_?
827
002
300
5»'
254.
000-'
82..;
018
07S'.
839
857-»

m
2.794.790.761..1

Demonstração da Conta "LUCROS E PERDAS" em 3M2-1966*

DÉBITOS

Despesas do Exercício 
Prejuízos Eventuais 
Amortização do Ativo 
Reserva p/ Manutenção Capital de Giro
Reserva Legal 
Lucros à Disposição da Assembléia 

1.413.005
16.268

115.780
248.006

5.947
113.005

II
í

»
t

.301 (

.2341
219
8391
6801
9301

}1.912.014.203

CRÉDITOS
t_-__; _- !.

Operações Mercantis (Lucro Bruto) •.-.  1.730.577.602s
Rendas Diversas :....¦ 155.643.9851
Reversões de Contos 25.792.616*• 1

1.912.014.203*
»

I
:.

Rio dc Janeiro, 31 de dezembro de 1966 — Dra. -Mercedes Gross Mirandai
(D. Presidente) — Renato Glech Gross (D. Superintendente) — Marie det
Lourdes Lucacio (D. Tesoureira) — Abdo Prado (D. Secretário) — Arthur*
Nunes Lago (D. Técnico Científico) — Alceu Xavier Penteado (Diretor): — 

|
Ecef. Escritório Contabilidade Econômica e Financeira CRC — GB — 541 — j
TanyaRubino de Oliveira Kellner — CRC .- GB —.13.426. -.-:'

Parecer do Conselho Fiscal
*
}
I

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do laboratório Gross S.A.,1
no exercício legal e estatutário de suas atribuições, examinaram o Ba-}
lanço Geral levantado em 31 de dezembro de 1966, e tôdas as contas ej
saldo figurantes, verificando achar-se tudo exato e em perfeita ordem,j
com a escrituração. *

Nessa conformidade, são de Parecer que merecem aprovação tanto]
o balanço como os atos praticados pela Diretoria. s

Rio de Janeiro (GB), 24 de janeiro d* 1967: — José Ferreira de Souzaj
— Pedro Alcântara Nabuco da Abreu — luiz Pires Leal. ^{P5

\
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PARANDO NQ PEITO NOVAMENTE O MESMO

1

11

_3ii&_£i&Í£W$8&_i^ 'v_£&

A defesa do São Paulo, principalmente Jurandir, que empurra Paulo Borges, usou de faltai para parar o Bangu,

Bangu foi único bom em
FOQâQci Hlcl cariocas

O Bangu foi o único do pelo Palmeiras, por por 1 a 1, em Porto Ale- guir depois de amanhã,
time carioca a vencer na a 0 e o Fluminense foi gre, e o Coríntians ven- à noite, com os jogosúltima rodada do Tor- derrotado pelo Cruzeiro ceu o Ferroviário a du- Flamengo x Cruzeiro, noneio Roberto Gomes Pe- „ „., •»,--„,
drosa, batendo o São Por 3 a ras Penas> Por 2 a 1, em Maracanã, e Santos x
Paulo por 2 a 1, enquan- Nos outros jogos, San- Curitiba.: Internacional, no Pa-
to que o Vasco foi golea- tos e Grêmio empataram O Torneio ysA prosse- caembu.

OBSTÁCULO DIFÍCIL
'¦') 
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O Ferroviário atacou muito, lançando Padreco pelo meio, mas encontrou a defesa do Coríntians sempre atenta

Corintians venceu pelos Palmeiras goleou fácil

defeitos do Ferroviário um Vasco desorientado
Curitiba (Do Correspondeu-

te) O Coríntians venceu 6 Fer-
roviário por 2 a 1, domingo, no
Estádio Durival de. Brito, sem
precisar jogai- bem, já que o
time local esteve irreconheci-
vel, falhando muito no seu
ataque, onde Paulo Vecchio e
Padreco não deram trabalho
à defensiva paulista.

Nair e Rivelino dominaram
com relativa facilidade o
meio-campo adversário e con-
seguiram ser os melliores jo-
gadores em campo, o Ferro-
viário foi prejudicado pela sai-
da de seu zagueiro c capitão
do time, Fernando, que sofreu
uma distensão muscular, 6en-
do substituído por Caçula, quefalhou no primeiro gol.
MA IMPPvESSAO

O Corintians deixou uma lm-
pressão pouco agradável à tor-
cida paranaense, porque, mes-
mo encontrando um Ferrovia-
rio dispersivo e sem agressivi-
dade, não realizou uma boa
exibição. O time local sentiu
muito a saída de seu zaguei-
ro Fernando, que abandonou o
çampp aos 25 minutos do pri-meiro tempo, com distensão na
virilha.

O primeiro gol do Corintians
saiu aos 38 minutos, por inter-
médio tíe Nair, aproveitando
um lançamento de Rivelino,
em uma falha de Caçu-
la, que tinha substituirei
Fernando. O técnico Marinho,
sentindo a falha de sua defen-
siva, féz entrar Brando na la-

teral-direita, passando Kavalis
para a zaga central, modifica-
ção que melhorou muito a de-
fensiva do Ferroviário.

REAÇÃO. .

O time local partiu para o
ata,que no segundo tempo, mas
os seus atacantes nada faziam.
Aos 38 minutos, Bené, que ha-
via entrado no lugar de Flávio
um minuto antes, íêz o segun-
do gol do Corintians, aprovei-
tando uma boa combinação do
ataque corintiano.

O único gol do Ferroviário
íoi marcado aos 41 minutos,
por intermédio de Paulo
Vecchio, que aproveitou bem
uma indecisão de Marcial e
Maciel. Logo depois, o jogo ter-
minou desagradando à torcida
paranaense.

Os times jogaram assim:
Corintians — Marcial, Jair Ma-
rinho, Ditão, Galhardo e Edson
(Maciel); Nair (Edson) e Rl-
velino (Luis Américo); Marcos,
Tales, Flávio (Bené) e Gilson
Porto. Ferroviário — Paulista,
Kavalis (Brando), Pinheiro,
Fernando (Caçula) (Kavalis) e
Celso; Juarez e Renatlnho; Pe-
dro Alves, Paulo Vecchio, Pa-
dreco (Jaime) e Humberto'.,A
renda foi de NCrS 50 259 mjl
(CrS 50 259 000 velhos) e o juiz
foi o Sr. Etel Rodrigues.

São Paulo (Sucursal) —
Diante de um time desorien-
tado e sem qualquer sentido
ofensiw, o Palmeiras goleou
facilmente o Vasco da Gania,
domingo à tarde, no Pacaem-
bu, por 5 a 0, e confirmou,
desta maneira, sua liderança no
grupo B do torneio Roberto
Gomes Pedrosa. Já no primei-
ro tempo, a equipe paulista
vencia por 2 a 0.

Os quadros iniciaram a par-
tida com a seguinte formação:

PALMEIRAS — Valdir, Djal-
ma Santos, Djalma Dias, Mi-
nuca e Ferrari; Zequinha e
Ademir da Guia: Gallardo,
Servilio, César e Rinaldo.

VASCO DA GAMA — Edson,
Jorge Luis, Brito, Fontana e
Oldair; Salomão e Danilo Me-
nezes; Nei, Bianchini, Adilson
e Morais.

RINALDO FÊZ QUATRO 
'

A contagem íoi aberta aos
18 minutos por intermédio de
Rinaldo, aproveitando uma
confusão na área, após Servi-
lio ter cobrado uma falta. Aos
24 minutos, Gallardo cobra com
êxito uma noya falta, chutan-
do rasteiro ' 

no canto direito.
Com o placar de 2 a 0, o Pai-
meiras limitou-se a trocar pas-
ses no centro do campo, en-
quanto o Vasco não encontra-
va condições para reagir ofen-
sivamente.

Logo aos 8 minutos da se-
girada íase, Rinaldo ampliou
novamente a contagem, depois

de Brito ter rebatido uma bo-
la para fora da área. Daf por
diante, o Vasco trancou-se ain-
da mais na defensiva, tentan-
do evitar a goleada. Os dois
gols seguintes foram decorren-
tes de penalidades máximas,
sunbas cometidas sobre César
que Rinaldo converteu em
gols, a primeira aos 17 minutos
e a outra aos 28.

Nesta altura, Aimoré Morei-
• ra, a íim de poupar os joga-
dores titulares, colocou em
campo os reservas Dona, Dudu,
Tupãzinho e Jair Bala, saindo
Valdir, Zequinha, César e Ser-
vilio. No time do Vasco, Franz
entrou no gol aos 21 minutos
e Nado substituiu Bianchi-
ni aos 39, quando Salomão já
havia sido expulso de campo
por atingir Dudu com vio-
lência. Nos minutos finais, a
equipe paulista ainda perdeu
várias oportunidades de dila-
tar o marcador, apesar da saí-
da de César e Servilio do ata-
que.

O juiz íoi o Sr. Jcsé Teixei-
ra de Carvalho, com atuação
regular. A renda de NCrS ...
38 768,00 (38 milhões 768 mil
cruzeiros antigos).

Foi a melhor das alcançadas
nas quatro partidas disputadas
até o momento no Pacaembu.

A atuação de Pele contra o Internacional deixou a torcida gaúcha convencida de tua excelente forma atual

Bangu custou a vencer Grêmio e Santos foram

por falta; decadência iguais era otimo jogo
0_BanguJvenceji_Q_£3ãc__Pauí_

lo por 2 a 1, no Maracaná, qua-
se complicando uma vitória
fácil por insistir em jogar em
ritmo lento, acadêmico até, e
por fazer jogadas sempre pelo
meio, esquecendo-se de seus
dois extremas.

O Bangu abriu o escore aos
25 minutos, por Aladim, o São
Paulo empatou aos 28, por
Lourival, e Paulo Borges de- /
sempatou aos 28 minutos do
segundo tempo. O juiz Ro-
mualdo Arpi Filho, que inver-
teu várias faltas, e a renda fot
de NCr$ 17 001,20 (17 milhões
e mil c duzentos cruzeiros ve-
lhos).

BANGU ENFEITA

Os dois times formaram as-
sim: Bangu — Ubirajara, Ca-
brita, Mário Tito, Luis Alberto
e Pedrinho; Ocimar e Jair; To-
nho, Paulo Borges; Cábralzinho
(Sabará) e Aladim (Zé Carlos).¦São Paulo.— Eioasso, XJsvaldp
Cunha, Jurandir, Dias e Te-
nente; Lourival e Fefeu (Ne-
nê; Martínez (Iaúca), Nelsi-
nho, Prado (Babá) e Canhoto.

O Bangu mostrou superiori-
dade desde o início, domiuan-
do as jogadas do melo de cam-
po com o. vaivém de Jair,
Aladim e Cábralzinho, enquan-
to que Ocimar, mais recuado,
dava ordens e distribuía as jo-
gadas.

O São Paulo, encolhido em
seu campo, se defendia de
qualquer maneira, tendo como
presença apenas o médio Lou-
rival, que corria o campo to-
do, defendendo e atacando. O
ataque do São Paulo era nulo,
pois seus extremas não exis-
tiam e os homens do meio
eram facilmente controlados
por Mário Tito e Luis Alberto.

A facilidade que o Bangu en-
controu para dominar o jogo e
penetrar na área do São Paulo
íêz com que alguns de seus
jogadores enfeitassem os lan-
ces, principalmente Cabralzi-
nho, tentando dribles e tabelas
curtas no meio da área adver-
sária. O extrema Tonho, sen-
sação do jogo anterior; foi lan-
çado poucas vezes, e na maio-
ria teve que disputar a bola
com Tenente, e sempre com
entrechoque.

Mas aos 28 minutos, fm mrm,
das jogadas pelo meio, Cabral-
zinho deu a Paulo Borges, que
penetrou, driblou o goleiro e
quando sentiu que estava sem
ângulo parou a bola e esperou
a vinda dos companheiros, até
que Aladim chegou, foi servi-
do com um passe sob medida
e só teve o trabalho de encos-
tar a cabeça na bola para
marcar.

Mas três minutos depois o
São Paulo empatou, graças a
uma tabela Lourival-Prado-
Nelsinho-Lourival, que acabou
com o médio chutando de pó
esquerdo no canto, sem defe-
sa para Ubirajara. Dêste gol
até o fim do primeiro tempo,
o jogo se arrastou, com os dois
times rolando a bola sem ata-
car.

MAIS PRESSA ::.

O'São Paulo voltou com
Iaúca no lugar de Martínez,
mas íoi como se nada tivesse
acontecido, enquanto que. o
Bangu também voltou" jògaii-"
do na mesma toada como se
esperasss que as coisas acon-
tecessem sem maiores proble-
mas.

O tempo foi correndo, o
Bangu insistindo em seu rit-
mo acadêmico e o São Paulo
cada vez mais se encolhendo
em seu campo, principalmen-
te porque Lourival começou a
cansai- aos 15 minutos do Jô-
go. Nenê entrou no lugar de
Fefeu, mas o São1 Paulo con-
tinuou o mesmo.

Na altura dos 25 minutos o
Bangu começou a correr mais
um pouco, e ai Jair mandou
uma bola na trave, para pouco
depois Jurandir sofrer um pê-
nalti que o juiz não deu. Na
tentativa de acelerar seu rit-
mo, o Bangu colocou Zé Car-
los no lugar de Aladim, que
não consegue ser um ponta
ofensivo.

Aos 28 minutos, Oclmar e
Cábralzinho trabalharam bem
íora da área, até que o últi-
mo deu a Paulo Borges, que
bateu Dias e atirou para mar-
car. Logo depois Babá entrou
no lugar de Prado, Sabará no
do Cábralzinho e o jogo foi
caindo de qualidade. Os dois
times levaram o resto da par-
tida fazendo a bola rolar, sa-
tisfeitos com o resultado.

Pôrio Alegre (Sucursal)
Um primeü'o^teinpO"equilibra-
do, com as duas equipes otuan-
do cautelosamente, e um pe-
ríodo íinal vibrante, muito cor-
rido, com ligeira vantagem ter-
ritorlal dos gaúchos, caracteri-
zaram a partida em que Grê-
mio e Santos empataram por 1
a 1, domingo à tarde, no Está-
dio Olímpico, onde se registrou
nò\'o recorde de renda no Sul.

O interesse do público foi pie-
namente justificado, pois o Gré-
mio jogou muito mais do que
contra o Internacional, utna
semana antes, assini cemo o
Santos voltou a exibir .um. fu-
tebol de alto nível técnico. E
até os principais nomes das
duas equipes — Alcindo e Pele
— corresponderam em todos os
sentidos, inclusive marcando os
dois gols da tarde.

_ CAUTELA NO INICIO

Grêmio e Santos, ná primeira .
meia hora de jogo, raramente
tentaram o gol, procurando
manter suas çlefesas plantadas
e seus" meios dé campo'retrai-
dos. O Grêmio voltou a utili-
zar uma espécie de 5-2-3, mas
o medlo Áureo, o mais recuado

. do setor de apoio, também tea-
talhava ao lado de Sérgio Lo-
pes e Paíca. Já o ataque, só-
quando aqueles três avançavam
para, a armação das jogadas,
conseguia levar elguma vanta-
gem sobre a defesa do Santos,
pois Babá, Alcindo e Volmir,
desde o princípio,.estavam sem-
pre muito bem marcados pelos
zagueiros visitantes.

Quanto 'ao Santos, jogava
num 4-2-4 não muito rígido,
uma vez que, se o meio-cam-
po estava entregue a Lima e
Mengávio, apenas o primeiro se
projetava -além da linha divi-
sória, ficando o outro para dar
combate aos três homens do
Grêmio que se lançavam à
frente.

Foi um primeiro tempo equi-
librado, muito estudado, sem
grandes lances de área, a não
ser numa ou noutra manobra
isolada de Alcindo, Pele e Edu.
O marcador não íoi movimen-
tado na etapa inicial.

VIBRAÇÃO NO FIM

Sem alterar muito os seus es-
quemas de jogo, mas impondo
mais velocidade às manobras

ofensivas, Grêmio, e Santos~ (mantiveram o equilíbrio, no se*
gundo tempo, e deram à parti*
da um panorama mais vibrante.
Logo aos 4 minutos, cobrando
«ma falto, de íora. da área, Li-
ma rolou a bola para Pele e
êste emendou forte, encobrindo
a barreira e vencendo Arlindo.
O Grêmio, porém, lançou-se à
frente nos minutos que se se-
guiram, Babá levou várias bo-
las.à linha de fundo — sempre
passando por Rildo — e Volmir
começou a dar trabalho a Cai--
los Alberto. Enquanto isso, pe-
lo meio da área, Alcindo cria-
va situações de perigo, mas íi-
nalizava mal, tendo perdido
duas excelentes oportunidades
do gol de empate.

Aos 12 minutos, Babá cobrou
um córner da direita, Altemir
recebeu na meia-lua e entregou
a Sérgio Lopes, já dentro da
área, e o meia, com um toque
de cabeça, deixou Alcindo livre
para vencer Gilmar.

Nos minutos restantes, o Gré*
mio foi um pouco mais prfesen^
te em campo, embora o Santos,
quase sempre etn jogadas dp
Peié — duas delas de alta ca-
tegoria — também ameaçasse o
gol adversário. A partida, en-
íim, foi uni excelente espeta-
lulo para, o torredor gaúcho, «
o resultado foi um reflexo exa-
to do que produziram as duas
equipes.

RECORDE DE NÔVO

A renda de NCrS 95 375,00
(noventa e cinco milhões, tre-
zentos e setenta e cinco mil
cruzeiros antigos) — foi nôvo
recorde no Estádio Olimpicoe
em todo o Sul do Brasil. O juiz
íoi Anacleto Pletrobon, auxilia-
do por Flávio Cavedine e Joáo
Carlos Ferrari, todos com boa
atuação, e as duas equipes
atuaram assim formadas:

Grêmio — Arlindo, Altemir,
Ari Ercílio, Paulo Sousa e Eve-
raldo; Áureo e Sérgio Lopes;
Paica (João Severlno), Babá,
Alcindo e Volmir.

Santos — Gilmar, Carlos Al-
berto, Oberdã, Orlando e Ril-
do; Lima e Mengálvlo; Amauri
(Copeu), Toninho, Pele e Edu.

A delegação do Santos voltou
a São Paulo, pouco depois da
partida, já para enfrentar o In-
temacional, amanhã, no Pa-
caembu.

LUTA FÁCIL
%m_mmlkmm

O Palmeiras dominou o Vasco sem. maiores problemas, sobretudo no meio campo, onde Danilo perdeu sempre para Zequinha

l
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Cruzeiro sô jogou 45m i^^^^^^^

para vencer Fluminense

Jornal do Brasil, terça-feira, 14-3-67. l.o Cad. — 19.
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Seio Horizonte (Sucursal) —
Apresentando um futebol de
alta qualidade no primeirotempo, quando marcou seus
gols, o Cruzeiro não teve maio-
res problemas para garantir a
liderança do Torneio Roberto
Gomes Pedrosa, derrotando oFluminense por 3 a 1, domin-
CO, no Estádio Minas Gerais,
em partida que rendeu NCrS
57 324,00 (cinqüenta e sete mi-
lhões trezentos e vinte e qua-tro mil cruzeiros antigos) e f oi
bem dirigida por Cláudio Ma-
galhães.

Os gols do campeão brasilei-
ro foram marcados por inter-
médio de Tostão (2) e Dirceu
Lopes, enquanto Jorge Costa,
aos 25 minutos da etapa íinal,
fazia o do Fluminense. As
duas equipes usaram as três
substituições a que tém direito,
sendo que o clube mineiro ain-
da trocou o seu goleiro.
"SHOW" DE BOLA

As duas equipes entraram,
em campo assim escaladas:
Cruzeiro — Raul, Pedro Paulo,
Celton, Procópio e Neco; Zé
Carlos e Dirceu Lopes; Natal,
Evaldo, Tostão e Hilton. Flu-
minense: Jorge Vitorio,'Jorge,
Jairo Augusto, Altair e Sevc-
ro; Denilson e Jardel; Mário,
Samarone, Cláudio e Lula.

O Cruzeiro começou muito
bem, deixando os tricolores re-
cuados para tentarem conter
a pressão inicial. Tostão esta-
vai em um de seus grandes dias
e fazia com Dirceu Lopes c Zé
Carlos excelentes triangulações
que envolviam com facilidade
o meio campo carioca. Os la-
terais do Fluminense só conse-
guiam parar Hilton e Natal
com faltas. Aos nove minutos
Tostão abriu o marcador com
uni magnífico chute de bola
parada.

Tôda a defesa dó tricolor jo-
gava mal e ficava desarvorada
diante de sucessivos ataques do
Cruzeiro, sempre trocando a
bola de pé em pé. Os mineiros
jogavam livres, sem encontrar
obstáculos. O ataque trabalha-
va a bola à vontade e Evaldo,
aos 12 minutos, quando entra-
va na área com chance de au-
mentar o placar, íoi calçado.
Tostão cobrou o pênalti, chu-
xando no canto esquerdo, en-
quanto o goleiro Vitorio caia
para o lado direito. ' -

Tudo dava certo para os cam-
peões brasileiros. Sua defesa
parava' o ataque do Fluminense
com muita facilidade e apesar

A BOA POSIÇÃO

de Celton falhar algumas vê-
zes, por inexperiência, era co-
berto por Procópio, que fêz .óti-
ma partida, deixando Cláudio
sem qualquer oportunidade. O
ponta-de-lança do Fluminense
acabou se deslocando para a
ponta, mas nem aí, apareceu.
A pressão do Cruzeiro conti-
nuava e Zé Cai-los mandou uma
bomba na trave. Aos 40 mi-
nutos, Dirceu Lopes marcava
outra vez com um violento chu-
te de íora da área. Só o Cru-
zeiro jogou futebol neste pri-meiro tempo, pois o quadro ca-
rioca agiu em função de seu
adversário.

CRUZEIRO DESCANSA

Na etapa final, o Fluminen-
se veio com duas substituições
no ataque: Jorge Costa em lu-
gar de Samarone e Gilson
Nunes no de Lula. As trocas
melhoraram muito- o time vi-
sitante, pois os dois que entra-
ram e Roberto Pinto, que tam-
bém substituiu Jardel, logo no
inicio, correram muito mais e
deram maior. mobilidade ao
meio-campo e deixou muito
solto Roberto Pinto, que passou
a fazer bons lançamentos pa-ra seu ataque.

Também a defesa tricolor se
firmou, e, em alguns lances,
chegou a apoiar. Aos 25 mi-
nutos, em ótimo cruzamento de
Roberto Pinto, Jorge Costa ca-
beceou bem, vencendo Raul. O
Fluminense continuou melhor,
tentando marcar outro gol, mas
as duas melhores oportunida-
des de gol íoram do Cruzeiro.
Na primeira, Procópio avançou
até a área adversária e deu
ótimo passe a Tostão que, sò-
zinho com Vitorio, se atrapa-
lhou. Na outra Tostão tinha
tudo para marcar, mas prefe-riu passar e errou.

O técnico do Cruzeiro, Air-
ton Moreira, fêz quatro substi-
tuições^depois dos 25 minutos,
procurando poupar seus titula-
res, apesar da pressão do Flu-
minense. Entraram no ataque
Wilson Almeida, Marco Antô-
nio e Batista,-indo Evaldo pa-ra a armação, e Tonho substi-
túiu Raul no arco. O final da
partida foi fraco, com o tricô-
lor carioca com mais presençaein campo, mas sofrendo con-
tra-ataques perigosos, pois a
defesa ãs vezes avançava mui-
to e deixava claros para Hílton
Oliveira aproveitar com sua ve-
locidade.
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Cruzeiro e
Palmeiras
são líderes

O Torneio Roberto Go-mes Pedrosa tem noCruzeiro (grupo A) e noPalmeiras (grupo B) osseus únicos líderes, am-bos sem ponto perdido,enquanto outros partici-
pantes podem começar ase definir durante esta
semana, com a realiza-
ção das cinco próximas
partidas programas.A par desta luta pelaclassificação (apenasdois em cada grupo vão
decidir o título no turno
final), há a das rendas,
com Rio e São Paulo sen-
do superados nas médias
obtidas por Belo Hori-
zonte, Porto Alegre eCuritiba, nos dezesseis
jogos realizados até o úl-timo domingo.

DOIS LIDERES

Por pontos perdidos, aclassificação e a seguin-
te:

Grupo A — Cruzeiro, 0Bangu e Botafogo, 1Coríntians e São Pau-
lo, 2 — Internacional, 3

. — Fluminense, 4.
Grupo B — Palmeiras,

—- Flamengo e Santos,
— Portuguesa, 2 —

Grêmio e Ferroviário, 3Vasco, 4 — Atlético,
5.

Bangu, Internacional,
Palmeiras e Atlético jácumpriram três parti-das; Cruzeiro, Corin-
tians, Fluminense, Fia-
mengo, Santos, Portu-
guêsa, Vasco, Grêmio eFerroviário, duas; Bota-fogo e São Paulo, apenas
uma.

BILHÃO A VISTA
As dezesseis partidasrenderam um total deNCrS 806.575,97 (oito-centos e seis milhões,

quinhentos e- setenta ecinto mil, novecentos e
setenta cruzeiros anti-
gos), o que representa
uma média de NCrS
50.409,87 (cinqüentami-lhões, quatrocentos e no-
ve mil, oitocentos e se-
tenta cruzeiros antigos)
por partida. A distribui-

.^ção. .é..a-seguinte.-—---.. — -

NCrS

B. Horizonte 296.587,00
Porto Alegre 229.516,00
São Paulo .. 98.338,00
Rio  97.776,57
Curitiba .... 84.358,00

Levando-se em conta
que já foram realizadas
quatro partidas no Rio e
outras tantas em São
Paulo, enquanto houve
apenas.duas em Curiti-
ba, a média paranaenseé superior à carioca e à
paulista. Assim, o Mara-
cana fica sendo o está-
dio que menor índice ob-
teve até agora.

Roehe-Newcombe decidem com
Beust-Contet o título de
dupla hoje em Barranquilha

Barranquilha (UPI-JB) — Os australianos Tony Ro-che e John Newcombe classificaram-se ontem para a final
da prova de dupla do Campeonato Internacional de Tênis
da Colômbia, com a vitória sôbre o duo formado pelo bra-sileiro Edson Mándarino . o grego Nick Kalo, por 6-4 e 6-3,e'agora irão decidir o titulo contra os francesa Daniel
Contet e Patricio Beust.

A francesa; Françoise Durr e ò belga Claude de Cronc-
kell sagraram-se campeões das duplas mistas, ganhandona final da holandesa Trufi Froelman e do romeno lonTiriac, por 6-4, 1-6 e 6-4, enquanto que no setor feminino
as campeãs foram as inglesas Ann Jones e Virgínia Wade|
que venceram na decisão Françoise Durr e Jan Lachane,'
austríaco, por 6-4 e 6-1.

José Luís ganhou no golfe a
Taça Itanhangá deixando
Douglas McNair em segundo

i O golfista José Luís Osório de Almeida Pilho conquis-tou domingo, no campo do Petrópolis Country Clube, o ti-tulo de campeão da Taça Itanhangá, cumprindo os 18 bu-racos .com o net de 69 tacadas — o seu escore aross, 70também foi o melhor do dia - o que lhe deu a vantagemde seis strokes sôbre Douglas McNair, que ficou na segunda*colocação. K
O mesmo McNair, valendo-se do resultado que obtevena Taç^ itanhangá, 75 net, tornou-se o campeão da TaçaFrankJValker, que havia ficado empatada entre êle e Ra-miro Barcelos. José Augusto Piães — o ganhador da Taça

,' tno/abado — derrotou Eduardo Mayer por 5-4, con-quistando o titulo de campeão do clube, na terceira cate-goria de handicaps.
TAÇA -TANHANGA

• Ein Caracas
¦ Caracas (UPI-JB) — A Ve-
,;hezuela estará hospedando nos
(próximos dias mais de ein-
flüenta: dos principais astros dotênis mundial, no Torneio In-ternacional que se realizará
.nesta cidade.

Entre as atrações que aquiestarão,.podemos apontar osfranceses Daniel Contet, Pa-trice Beust e George Coven,
pois eles nunca . participaramdo Torneio de Caracas. Con-tet, com 24 anos, derrotou obrasileiro fidson Mándarinorecentemente em Barranquilha,e depois venceu também o sul-africano Cllff Drysdale e ohúngaro Istvan Gulyas, estan-«o, por isso, bem cotado paraa competição. t",„Gecrge ^oven- C011> apenas18 anos, é o mais jovem joga-oor do ranking francês Êleíoi classificado em primeiro noTorneio Orange Bowl, êsteano, em Miami, nos EstadosUnidos.

Outra atração, ainda nãoconhecida do público desta ci-dade, é o belga Claude decronckel, o número dois de

seu pais. Também Mark Cox,o número três da Inglaterra,
jogará aqui, credenciado pelassuas vitórias no ano passadosóbre Vlc Seixas e Tony Ro-che no Campeonato Nacional
dos Estados Unidos, disputadoem Forest.HilIs, onde íoi eli-minado por John Newcombeem partida muito bem difícile que chegou ao quinto set.

Gaetano di Masso, umà es-
perança da Itália', é outro quejogará pela primeira vez noTorneio de Caracas. Vem de-ima boa campanha em Bar-ranquilha. Istvan Gulyas èlon Tiriac, êste romeno, sãoos outros que se apresentarão
para o público venezuelano
pela primeira vez. Além dês-ses, os jogos contarão com apresença de jogadores coloca-dos entre os primeiros no tê-nis internacional e já velhosconhecidos des venezuelano'No setor feminino, a inglesaAnn Haydon Jones surge comoa melhor jogadora do torneio.Alem dela aqui estarão a ale-ma Helga Niessen, as norte-americanas Mary Ann Eisel eCarol Prosen e ainda VirginiaWade, da Inglaterra.

Marcando um "cartão de 79tacadas gross num dia em çucmesmo Douglas McNair e LarsNorgren — os dois melhores
jogadores em atividade no Pe-trópolis — não estiveram tãobem, José Luis acabou por con-
quistar a Taça Itanhangá, de-
pois de descontar 3.4 de seu
handicap, .

As colocações, dos concorrên-
tes à Taça Itanhangá foram asseguintes, pela ordem: 1.° Jo-sé Luís Osório de Almeida Fi-lho (79-10), 69 tacadas net; 2.»Douglas McNair (80-5), 75- 3 o
Paulo Smith de Vasconcelos
(84-8), 76; 4.° empatados, Gus-tavo Notari (84-7), Frltz Bos-seljon (84-7), Ronaldo Willem-
sens (87-10) e Alfredo Osóriode Almeida. (88-11), 77; 8.° em-
patados, Lauro de Luca (94-16), J.J. Barbosa (92-14) eLars Norgren (83-5), 78; ll.oAdalberto Costa (90-9), 81; 12°empa^dos, Adolfo Albuquer-
que Marer (97-15), RobertWalker. (89-7) e Ramiro Bar-celos (94-12), 82; 15° José Wil-lemsens Júnior (9E-13), 85; 16'-empatados, Lena:-. Nor_n(105-17) e D. Ogdon uG-8).88; 18.° empatados, Olavo Ra-mos (106-17) e Bento RibeiroDantas (106-17), 89 tacadasnet. Náo entregaram cartões os
jogadores Ricardo Albuquerque

Mayer e Guilherme Eugêni»
Vidal.

OUTROS TORNEIOS

José Augusto íiaes, que sa-bado conquistou a Taça JOR-NAL DO BRASIL, depois deum playoff com Lars Norgren
c Manuel Carvalho, derrotou
Eduardo Albuquerque Mayer
no 14.° buraco, domingo, tor-
nando-se o campeão do clubena terceira categoria de han-
dicaps. Quando voltar a jogarno Gávea, Guga terá baixado
bastante o seu handicap, poisseus progressos em Petrópolis
íoram acentuados durante atemporada de verão.

Com o escore que obteve du-rante a disputa da Taça Ita-
nhángá, Douglas McNair der-rotou Ramiro Barcelos, que ha-via terminado empatado comêle, na véspera, por ocasião
da Taça Frank Walker, da
qual, então, foi o campeão.

Com os títulos decididos emfavor de Bm-ke Thrasher —
primeira categoria — e JoséAugusto Fiães ~- terceira ca-tegoria — falta apenas a íi-nal da segunda categoria, queserã disputada domingo próxi,mo. entre Eduardo Carvalho eAlfredo Osório de Almeida, pa-ra que o Campeonato Internodo Petrópolis seja encerrada

Neusinha já se apresentou
mas ainda falta Rosália na
concentração de S. Caetano

São Caetano, São Paulo (Especial para o JORNAL DO
BRASIL) — A jogadora Neusinha apresentou-se ontem à
concentração do selecionado brasileiro de basquetebol, ln-
tegrando-se às suas 14 companheiras, que já se acham alo-
jadas desde a noite de sexta-feira nas dependências do
Estádio Municipal Lauro'Gomes.

Neusinha deixou de se apresentar na data prevista porter falecido uma pessoa de sua família, restando somente
agora a solução do problema de Rosália, que ainda não
obteve licença do Governo da Guanabara, onde é professo-ra primária, para participar dos treinos. Caso Rosália. não
possa vir, o técnico Ari Vidal não convocará ninguém parao seu lugar.

¦Na grande área
Armando Nogueira

Essa do Palmeiras no Vasco foi de ton-tear qualquer clube: cinco a zero, cbm o re-qumte de baile, positivamente, é demais Há
ISs ^fa qUe Cinc0 foi P°uco> ° Palmeirastevea bola em condições de fazer sete ou oito.Razão tem aquele tricolor que' me dizia, àsaída do estádio: "Perder só de'três para o
nenfe"'0 

° grande neSoci° Para o Flumi-

A essas duas derrotas cariocas, devemosacrescentar o grotesco do empate do Bota-fogo contra o Atlético, sábado, e o sofrimen-
À rS Fla™en8'°> acuado pelo Internacional,'de Porto Alegre, injustiçado numa partidaque mereceu vencer, com todo o respeito que
ZrclefnréMPÍraá° ° trabalh° d° ^°

Considerar o atual futebol do Rio rjotên-cia de primeira classe é, no mínimo, fazernumor negro: estamos em crise de tudo de
tamb'a' 

de seguranca Pública e de boa bola,

* * *

Salvou a face o campeão ãa Cidade m"--cando duas vitórias, cem duas apresentaçõessatisfatórias. A rigor, não é possível esperarmais do Bangu nessa quadra de asar aue opersegue: o Ume do Bangu está jogando semJaime, sem Ari Clemente, sem Fidélis e pormais que os suplentes não comprometam in-dividualmente, é certo que coletivamente aequipe sente a falta áos titulares.
O reflexo ãa situação carioca está nasrendas que, por aqui, têm sido as mais baixas.Diraoos burocratas ão Apocalipse que oculpado e o público. Mas é mentira: a culpae da. organização do futebol carioca organi-zaçao esclerosada por uma mentalidade mo-fada.

. Pela pinta, quatro times deverão chegarao funil das finais no campeonato centro-sul-Cruzeiro, Santos, Palmeiras e Bangu Desseso menos brilhante, até aqui, tem sido o San-tos, cujo time ninguém mais é capaz de can-tar, de ouvido. Quem o viu jogar em Minasnao gostou, apesar do esforço que fêz Pele
para dar vida ao time. Ao que parece, o pró-prio Pele já está cansado demais para conti-nuar carregando sozinho a equipe e o próprioclube de Atiê. Verdade isso, então, poderemosver o Santos descer de vez o plano inclinadodo ostracismo, nivelando-se à classe dos timesde valor médio em que já se encontram o SãoPaulo, o Botafogo, o Fluminense, o Flamen-
go, o Coríntians e o Vasco da Gama.

Ainda bem que o Cruzeiro, o Palmeirase o Bangu, -justamente os três campeões deMinas, Sao Paulo e Rio, parecem garantir oalto conceito do futebol brasileiro, senão noexterior, pelo menos aqui dentro, onde temosainda, um público sensível aos grandes es-V petaçulos de .futebol.
_ ¦ Esses três podem até perder títulos, masda gosto ve-los jogar a sua bola sempre limparedondinha, fluente e que é a mesma nos pésde Cabralzinho, de Tostão e Ademir da Guia.

+ * »

BOLAS DE PRIMEIRA

Os dirigentes voltaram a freqüentar o-,túnel do Maracanã. Pois bem, sábado, umcartola do Atlético passou o primeiro tempo
inteirinho a xingar o árbitro Olten Aires ãeAbreu. /¦// Os árbitros que apitam no Rioestão desolados com as condições ãe conser-
vação dè seu vestiário, no Maracanã: parece
quarto de solteiro áesempregaâo, emjiatísão
ãa Rua áo Catete, na década áe 40: o áescon-
fórto é total, ///o técnico Martim Francisco
desmente que tenha se ãesentenãião com os
jogaãores Cabralzinho e Ubirajara: "Cabral eeu nunca fomos tão amigos" — dis o técnico.
E mais medisse Martim, numa longa conver-
sa: "Êsse time ão Cruzeiro, que está aí, fa-senão furor, foi feito por mim, toão êle". ///O Serviço ãe Trânsito não sabe o que fazerem matéria de circulação do Maracanã: um
dia, pode entrar direto no portão 16; outro
áia, não pode, a ordem é contornar o estádio.
Isso enerva o público e tumultua o tráfego.
Amanhã à noite, haverá um jogo importante
e quem viver verá como vai funcionar mal o
serviço de trânsito em volta do estádio.

TRATAMENTO AGRADA
As 15 jogadoras convocadas

pnra ós treinos que apontaráa delegação brasileira no pró-ximo Campeonato Mundial, naTcheco-Eslováquia, mostram-sebastante satisfeitas com a hos-
pitalidade que lhes vem sendodispensada pelas autoridades
de São Caetano, nos primeirosdias de concentração. Além docarinho com que são tratadas
pelos dirigentes e público em
geral, íoram-lhes destinados
excelentes alojamentos e a ali-mentação é de primeira qua-lidade.. Para algumas, lnclusl-ve, existe cardápio especial, deacordo com as determinações
dos médicos Milton Pauleto e- Jacob Uris.

Ari Vidal eseu assessor téc-nico, Paulo de Tarso, estabe-leceram um programa de trei-namento diário, que prevêexercícios individuais e táti-cos, das 9 às 11 e das 17 às19 horas. Estuda-se tambéma possibilidade de a seleçãoenfrentar equipes juvenis mas-culinas, embora o incentivo ãparte tática só vá ocorrer nasegunda fase da concentração,a partir do dia 23, na Cidadede Jacarei.
Com a apresentação de Neu-zinha, sâo as seguintes as Jo-

gadoras concentradas no Es-
tádio Municipal Lauro Gomes:
Angelina, Delci, Marlene, Na-
dir, Norminha, Maria 'Helena,
Heleninha, Laís Helena, Riti-nha, Neuzona, Neuzinha, Jaci,Nilza, Odila e Darci. O Vice-
Presidente técnico da CBB, Sr.José Simões Henriques, infor-
mou que pretende aguardar
mais alguns dias a solução docaso de Rosália. O processoem que a jogadora solicitadispensa da escola em que le-ciona, na Guanabara, encon-tra-se no gabinete do Gover-nador Negrão de Lima. Se fôrindeferido, o setor técnico nãodeverá chamar nenhuma jo-«adora para substitui-la notreinamento, o que reduzirá

para 3 as dispensas a seremefetuadas no elenco que viaja-Jtá para a Europa, mos primei-ros dias de abril.
CARIOCAS REGRESSAM

A delegação carioca que par-ticipou do Campeonato Brasi-leiro Masculino de.adultos, noParaná, esta sendo aguardadana madrugada de hoje, via-jando em ônibus especial, oPresidente da FMB, Sr. VítorCatai-ino, presenciou o encon-tro decisivo contra São Paulo,sábado, mas já chegou ao Rio,tendo regressado de avião.
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Marco Aurélio é nôvo problema do Fia
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PatiZo Henrique treinou sem sentir a coxa garantindo sua escalação amanhã

Botafogo não aceita pedido
de demissão de Chirol mas
pune Manga por entrevistas

A Diretoria do Botafogo conseguiu ontem à tarde que
o técnico Admildo Chirol reconsiderasse a decisão de pedirdemissão do seu cargo, resolvendo multar Manga em quin-ze por cento dos seus vencimentos, em virtude das decla-
rações do goleiro à imprensa após o empate de 4 a 4 com
o Atlético Mineiro, sábado último.

Muito contrariado, Manga disse que êste dinheiro fará
muita íalta à sua família e que é uma injustiça, que a Di-
retoria do Botafogo, que sempre àcéitòü 'indisciplinas de
Garrincha e outros, puna-o na sua primeira falta e de-
pois de nove anos de serviços prestados ao clube.

Bangu quer
poupar Tonho
e Cabralzinho

Cabralzinho e Tonho talvez
não tenham condições de jogar
contra o Botafogo, hoje à noite,
em Brasília, mas o técnico Mar-
tim Francisco já disse que se
lançar os dois jogadores só os
deixará jogar durante um tem-
po, pois deseja poupá-los para
os próximos compromissos...

Tendo em vista o grande
número de jogos pelo Torneio
Roberto Gomes Pedrosa e a
ausência de quatro titulares na
equipe, o técnico pretende pou-•par ao máximo os jogadores,
fazendo diversas substituições
no transcorrer da partida, já,
tendo em vista o Jogo contra
o Atlético, domingo, em Belo
Horizonte.
SATISFATÓRIO 

""*.

Mattlm Francisco considera
bem satisfatórios os resultado:
que ó Bânguvem obtendo nos
seus jogos, levando em consi-
deração a ausência de Jaime,
Fidélis, Ari Clemente e Ladeira,
todos contundidos. Pelo mes-
mo motivo, temendo aumentar
o número de jogadores sem
condições, é que o técnico pen-
sa em poupar Cabralzinho e
Tonho, que se forem escalados
deverão jogar somente um tem-
•po da partida.
\ Tonho, entretanto, é o quecausa maiores preocupações,
pois -embora tivesse condições
tíe jogo, entrou eíu campo pa-
ra a partida contra ,o São Pau-
]o sem ainda estar completa-
mente recuperado de uma feri-
da contusa no tornozelo, vendo
agravada sua situação após um
choque coih Tenente, lateral do
São Paulo. *

— Por. Isso — disse o jogador— não cheguei a jogar nem a
metade do qúe consegui no jô-
go contra o Vasco, uma vez que
©choque com Tenente deu-se
logo mo inicio da partida, fa-'
zendo com que eu sentisse o
tornozelo dolorido tôda a vez
que procurava driblar.",; Os jogadores do Bangu, que-
começaram pessimistas cs pri-
meiros Jogos do Torneio Rober-
to Gomes Pedrosa, temendo
uma queda de produção da
equipe, começam a ficar õtimis-
tas com os resultados que o ü-
ine vem conseguindo. Jogado-
res como Paulo Borges, Cabral-
sinho e Ubirajara, que a prin-
çfpio temiam a ausência dos
quatro titulares contundidos,
achando que isso teria grande
Influência no futebol de con-
Junto desenvolvido pelo Bangu,
já pensam de maneira diferen-
te, acreditando que o time con-
seguirá boa colocação na tabe-
ia do torneio.' A delegação para o jogo de
Brasília seguirá chefiada pelo
Br. Jorge Dória, seguindo tam-
bém o Vice-teresldehte Castor
tíe Andrade, o Dr. Arnaldo
Santiago, o técnico Martim
Franoisco, o massagista Pasti-

. nha, o roupeiro Manuel, e os
seguintes Jogadores: Ubirajara,
Cabrita, Mário Tito, Luís Al-
berto, Pedrinho, Jair, Ocimar,
Tonho, Paulo Borges, Cabralzl-
nho, Aladlm, Zambonl, Paulfio,
Fernando, Zé Carlos e Sabará.

O Bangu receberá a cota de
NCr$ 6 000,00 (seis milhões de
cruzeiros antigos), pelo amisto-
so com o Botafogo.

DECISÃO

O Diretor de Futebol Xisto
Toniato, após uma conversa re-
ssrvada que durou cerca de
duas horas, conseguiu fazer
com que Admildo Chirol vol-
¦lasse atrás da sua decisão de
deixar o Botafogo. O técnico,
momentos antes, havia entre-

,gue ao dirigente unia. carta de
demissão, motivada pelo que

| ocorreu depois da partida de
sábado.

O Sr. Xisto "Çoniate- declarou
que o técnico continua presti-
giado plenamente tanto por êle
como pelo próprio presidente
do clube, e que entre aceitar a
demissão e punir o indlacipll-
nado, optou pela segunda hipó-
tese.'

Agradou-me muito o tra-
balho de Chirol no sábado, tan-
to é que chegamos a marcar 4
a 1 com tranqüilidade — disse
o dirigente. O que não.se podia
prever é que de repente se íôsse
abrir uma verdadeira avenida
na defesa e nem que Manga,
íôsse sair com o pé daquela
maneira oo gol de empate.Manga foi' praticamente o
culpado do Botafogo saia- do
páreo do Campeonato Carioca
.do ano passado, na' partidacontra.o Bangu, em São Ja-
nuário, após uma falha gritan-te — prosseguiu. Nem por is-
so, no entanto, deixou de ser
prestigiado tanto por seuscom-
panheiros como pelo técnico.
Afora, que era momento dele
agir da mesma forma, faz exa-
tamente o contrário e passa a
criticar severamente seus-colo-
gas e técnico. •

Concluiu o Sr. Xisto Tonia-
tq, dizendo que Manga é <um
dos jogadores que mais racio-
clnam no Botafogo, mas que"de cabeça quente êle topa
qualquer parada".
INJUSTIÇA .-/;'¦'

y> Manga não aceitava de for-
ma alguma o fato de ter sido
punido com os quinze por cen-
to, achando ser uma injustiça
da diretoria.Neste clube os Jogadoressempre fizeram o que bem en-
tenderam — declarou ó joga-dor. Garrincha, por exem-
pio, faltava aos treinos, a
ponto de os dirigentes serem
obrigados muitas vezes a ir
buscá-lo em casa. Eu, depois
de nove anos no clube, na pri-meira falta que cometi, sou
punido severamente. .

Continuo sendo amigo da
Admildo Chirol — prosseguiu—, mas nem por Isto vou des-
mentir o què falei, pois quan-do fico nervoso digo o que sin-
to e, geralmente, nunca sou
surpreendido em mentiras. O
que não é possível é que um
time que está vencendo de
4a 1 permita que seu adversa-
río chegue ao empate.Todos dizem que sempre
critico injustamente meus
companheiros, mas a verdade
é que faço isso para o bem dê-
les. No jogo de sábado, pòrexemplo, eu pedi todo o tempo

que entrassem mais duro neo
atacantes do Atlético. No final
das contas. estavam todos com
os uniformes' limpisslmos e
empatamos uma partida fácil,
cujo resultado. foi para mim
pior que a derrota — con-
cluiu.

PRELEÇAO

O diretor Xisto Toniato reu-
niu ontem à tarde os jogado-
res e Admildo Chirol num
canto do gramado de General
Severiano, fazendo umaprele-
ção de 35 minutos, na qual,
entre outras coisas, reafirmou'
a confiança da diretoria ho
técnico, criticando a atitude de
Manga e pedindo' mais empe-
nho e atenção do quadro para
os próximos jogos.

Manga e Gérson chegaram
atrasados e não ouviram as
palavras do dirigente, da mes-
na íorma Sicupira, qua
não compareceu ao clube. Os
demais titulares estiveram'to-
dos presentes.

Estes três jogadores e mais
Roberto, que sentia um
pouco a perna direita, não
participaram do pequeno indi-
vidual de quinze minutos qua
Admildo Chirol dirigiu, em
preparativos para a partida
desta, noite, em Brasília, con-
tra o Bangu. O time não con-
tara com Gérson, que ainda
não está em forma para jogar
duas vezes em uma semana,
sendo preferível guardá-lo pa-
ra sábado, quando o Botafogo
enfrentará o São. Paulo, no
Pacaembu, pelo Torneio Rober-
ío Gomes Pedrosa: ;

.- Manga, que deixou em sus--
, penso a • sua ida, - em . virtude
da punição, e Sicupira, qua; não foi ao clube, são outros

| prováveis ausentes para hoje.
A viagem está marcada paraos 13 horas, em avião especial

que partirá do Aeroporto San-
tos Dumont e ho qual tanjbéra
viajará a delegação do..3angu.
O retorno será logo -depois do
jogo,, no mesmo avião.

O' Botafogo .será chefiado
pelo próprio- Presidente, Sr.
Nei Çida'de .Palmeiro,'' sendo
provavelmente esta a sua equi-.

; pé inicial:' Manga, Paulista,
• Zé Carlos, Leônidas e Dimas;,
. Àíonslhho "e Nei; Rogério, Air-
ton, Roberto,-,'e Paulo César.

i Viajarão' ainda. Caò, Zélió,Vál-
, tenclr,' ChiqUlnho e Amoroso, f

Marinho esteve ontem à tar-
de em General.Severiano para•tratar do caso do ponteiroPaulo César, tendo conversado

. longamente com o diretor da
íutebol e com o Sr. Nei Pai-' meiro. . '_:.

Fòi assinado um contrato
em que o Botafogo se com-
promete pagar NCrS 100 000,00
(cem milhões de cruzeiros an-
tigos) a partir do momento.em
que se resolver passar o jo-
gador para a categoria profis-sional.

Chiquinho, por sua vez, en-
trou em acordo e receberá
mensalmente NCrS 560,00 (qui-
nhentos e sessenta mil cruzei-
ros antigos).-

Ao defender um chute de
Osvaldo no treino de con-
junto de ontem ã tarde, na
Gávea, Marco Aurélio ma-
chucoü o pulso direito, pas-
sando a ser nôvo problema
para o Flamengo, qüe agora
poderá lançar os goleiros
reservas. Ubirajara \ ou Ivã
contra o Cruzeiro, pois Vai-
domiro está dependendo
ainda da renovação de seu
contrato hoje. .•

Como já era esperado,
Paulo Henrique participou
dos 55 minutos'de ..coletivo
sem seiitir mais nada na
-coxa direita,, e, segundo o
Dr. Celio Cotecchia, sua
presença é'certa. Ademar e
Jarbas não treinaram na
equipe principal porque che-
garam atrasados; Ademar,
em virtude de. ter-se perdi-
do em Ipanema e Jarbas de-
vido ao atraso do avião que
o trouxe de Porto Alegre.
GOLEADA

Os titulares, que forma-
ram com Marco Aurélio
(Ubirajara), Leon, Jaime,
Itamar e Paulo Henrique;
Pedrinho e-Américo; Pau-
lo Choco,,Zèzinho, Fio e Ro-
drigues, golearam qs aspi-
rantes por 5 a 3 numa de-
monstração de bom conjun-
to. Os gols foram marcados
por Fio três, Leon e Zèzi-
nho, enquanto Osvaldo, dois,
e Jair, marcaram para os
reservas. Renganeschi gos-
tou da atuação do ataque
que, mesmo recuando para
apanhar a bola no meio de

-eampOi-Jei-muito -obj etivo.—
Marco Aurélio contundiu-

se ao defender uma bpla
chutada por Osvaldo, de
pouca distância, criando um
sério problema para Renga-
neschi. O Dr. Célio Cotec-
chia, que atendeu imediata-
mente ao jogador, disse que
será necessário observar a
reação apresentada pelo go-
leiro e somente hoje poderá
ter uma opinião formada a
respeito da escalação ou não
de Marco Aurélio contra o
Cruzeiro. No caso de Marco

Aurélio não jogar, seu subs-
tituto está entre Ubirajara
e Ivã.
DITÃO POUPADO

Por medida de precaução,
o zagueiro-central Ditão foi
o único titular poupado on-
tem, limitando-se apenas a
fazer um individual à parte.
Entretanto, Renga neschi
disse que a medida foi para
dar um pouco de descanso
ao zagueiro, que se queixou
de sentir dor num dos mús-
culos da coxa direita. Nâo
é problema para o Flamen-
go.

Ademar, não conhecendo
direito as ruas do Rio, che-
gou de automóvel de S á o
Paulo e se perdeu em Ipa-
nema. Quando um guarda
lhe ensinou como chegar ao
estádio da Gávea, o treino
já estava no seu íinal e Ade-
mar não trocou mais de rou-
pa. Outro que também che-
gou atrasado foi Jarbas, mas
por causa do atraso do avião
de Porto Alegre. Mesmo as-
sim, Jarbas bateu bola e
ainda entrou na equipe dos
reservas, que treinou após os
titulares.
ODON ACANHADO

O ponta-direita Odon, do
Grêmio, de Porto Alegre, ini-
ciou ontem um periodo de
treinamentos na Gávea,
exercltando-se na equipe re-
serva, sem ter uma atuação-destacada. Odon mostrou-se
um pouco nervoso, sentindo
o ambiente estranho, mas
também não decepcionou de."todo. Poderá render "m:airs 

\
quando estiver em suas con-
dições normais.

O dia de ontem foi de vi-
sitas. César, muito alegre e
chamando o Palmeiras de
academia, abraçou todo
mundo, principalmente os
jogadores do seu tempo de
juvenil. Berico foi outro que
esteve na Gávea, afirmando
que está em boa situação no
México. Renovou contrato
com o Oro por mais dois
anos e não pensa em voltar
de vez ao Brasil tão cedo.

para amanha
A delegação do Flamengo

que viajará domingo para
Nova Iorque já está defini-
da quanto aos Jogadores,
médico e chefia, faltando
apenas o nome do massa-
gista. Os jogadores são Ivã,
Ubirajara, Jouber, Merri-
nho, Mário Braga, Nico,
Válter, Derci, Juarez, Mar-
ques, Clair, João Daniel,
Jair, Dênis, Carlinhos II,
Axelson, Costa e Correia. O
chefe da delegação será o
Sr. Dario de Melo Pinto e
o médico, o Dr. Nei Mauro.

Para hoje de manhã, Ren-
ganeschi marcou treino re-
creativo, devendo os joga-
dores voltar para a concen-
tração, onde já estão des-
de a noite de ontem. Ren-
ganeschi anunciou que, de-
pendendo de Marco Auré-
lio, e da renovação de con-
trato de Murilo, a escala-
ção do time deve ser a mes-
ma que jogou contra o In-
ternacional em Porto Ale-
gre.

PROPOSTA FINAL A
MURILO ¦'

Os Srs. Gunnar Gorans-
son e Flávio Soares de Mou-
ra fizeram ontem à noite
a Murilo, numa reunião que
durou mais de duas horas,
a última proposta do Fia-
mengo para a renovação do
seu contrato, pois de ma-
neira nenhuma o clube a
superará. A oferta do Fia-
mengo íoi mantida em se-
grêdo, mas é superior aos
NCrS -15-O0Q7O0 (quinze-mi-
lhões de cruzeiros antigos)
de luvas e NCr$ 350,00 (tre-
zentos e cinqüenta mil cru-
zeiros antigos) mensais.

Também o goleiro Valdo-
miro recebeu a sua propôs-
ta — mais de NCr$ 10 000,00
de luvas e NCrS 350,00 por
mês — que foi o quanto ga-
nharam Jaime e Nelsinho há
um ano atrás. Tanto Valdo-
miro como Murilo ficaram
de estudar ás propostas pa-
ra darem uma resposta ho-
je. ... £

Cruzeiro faz cinco jogos
em dez dias e atê lá
náo deixa a concentração

Belo Horizonte (Sucursal) — O Diretor de Futebol do
Cruzeiro, Sr. Carmine Furletti, disse ontem que apesar de
ser contra as concentrações longas, que podem esgotar o
jogador ao invés de descansá-lo, vai ter de deixar os cruzei-
renses em regime de concentração ininterrupta para en-
frentar os cinco jogos do clube nos próximos dez dias.

jyQ.§se ainda o Sr, Carmine Furletti que seu clube não vai
escalar o time reserva para os jogos contra o campeão e
vice venezuelanos, nos dias 18 e 20, mas se o time estiver
ganhando bem, como aconteceu domingo contra o Flumi-
nense, pode trocar alguns titulares, que apresentarem can-
saco, pelos reservas no segundo tempo.
ADIAMENTO

O Sr. Carmine Furletti in-
formou que o .Cruzeiro vai en-
viar um representante ao Sul
do País para* tentar a trans-¦ feréncia do jogo contra o Fer-
roviáirio, de Curitiba, marcado
para o dia 22 de abril, para o
dia fi do mesmo mês,'.pois: as-
sim economizaria dinheiro
indo a Curitiba na mesma se-
mana do jogo contra, o Inter-
nacional, de Porto Alegre.
O , Cruzeiro precisa do cosen-
timento de todos os clubes pa-
ra efetivar a transferência.

Hoje pela manhã os jogado-
res fazem individual no cam-

po da concentração, mas serão
liberados logo a seguir, só de-
vendo se apresentar no aero-
porto às 21 horas, quanão o
Cruzeiro segue para o Rio, pelaPonte Aérea, para enfrentar o
Flamengo, amanhã. O médio
Piazza será textado no indivi-
dual e se nada sentir poderá
jogar. Caso contrário con-
tinua Zé Carlos. William está
com contusão mais grave e seu-
retorno aos treinos deve 'ocor-
rer dentro de 15 dias. Aírton
Moreira não se preocupa com
o afastamento do zagueiro ti-
tular, pois Celton, ex-juvenil,
tem atuado muito bem.

Comissão
jà aprontou
convênio

O projeto de nôvo convênio
da ADEG com a Federação
Carioca foi terminado ontem
pela Comissão encarregada da
sua elaboração, estabelecendo a
eliminação dos convites e in-
gre&sos gratuitos no Maracanã,
assim como a redução do local
destinado à imprensa — só os
verdadeiros profissionais de im-
prensa.terftoWus lugares man-
tidos. 

_í

De acordo com o projeto, os
sócios dos clubes que tiverem o
mando do campo pagarão o
preço referente a uma arqui-
bancada, No caso dos portado-
res de cadeiras perpétuas, a
ADEG. terá deduzida de sua
cota, o preço de uma arquiban-
cada para cada assistente.

. O relator da Comissão, Sr.
José Carlas Vilela, entregará
hoje ao Presidente: da Fe-
deração, Sr. Otávio Pinto Gui-
marres, uma cópia dò projeto
já com sua redação final apro-
vada> Com alterações' ou não,
o projeto será encaminhado' ao
Presidente da ADEG, Sr. Abe-
Iard França, que marcará a
data para a reunião com a Co-
missão a fim- de aprovar ou
emendar o documento que re-
gera as relações dos clubes
com a entidade.

O EQUILÍBRIO DO TIME
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Botafogo x Bangu hoje em
Brasília é parte da festa
da posse de Costa e Silva

Brasília (Sucursal) — Bangu e Botafogo jogam amls-tosamente, hoje à noite, em Brasília, como parte das festi-vidades da posse do Marechal Costa e Silva na Presidência
da República, devendo, cada um dos clubes receber a cotade NCrS 8 000,00 (oito milhões de cruzeiros antigos) pelaapresentação.

No Botafogo, o único desfalque é Gérson, que será subs-tituido por Nei. O Bangu deverá entrar com sua força má-xima, inclusive Cabralzinho e Jair, sem perfeitas físicas, masfará várias modificações, precavendo-se para o jogo con-tra o Atlético, domingo.
GRANDE ATRAÇÃO

A partida está marcada pa-ra o Estádio Nacional e foi
promovida pela Federação
Desportiva de Brasília, que es-
pera uma grande arrecadação,
tal a procura de ingressos ve-
riíicada com o início da vencia
antecipada. .A equipe do Bo-
tafogo já é conhecida do pú-blico de Brasília, mas há
grande interesse pela apresen-

tação do Bangu, campeão ca-rioca.
As equipes deverão iniciar a

partida com as seguintes esca-lações: Botafogo — Manga,
Paulistinha, Zé Carlos, Leôni-
das e Dimas; Afonsinho e Nei;
Rogério, Aírton, Roberto ePaulo César. Bangu — Ubira-
jara, Cabrita, Mário Tito, LuísAlberto e Pedrinho; Jair eOcimar; Tonho, Paulo Borges,
Cabralzinho e Aladlm.

Tim gostou do Flu mas não
sabe se: conta com Jairo e
J. Costa contra Coríntians

O técnico Tim contou ontem que ficou muito satisfeito
com a produção do Fluminense contra o Cruzeiro, por achar
que tôda a equipe atuou bem, inclusive os .ioeadoj£s__n{_\_©___-:» ^*—*-- "*"**) "_*^*2™Z J^^**.MÍL/_t_A_-a—mjyt»j

-e-so-não-chegeu-ao timpaLe pufque o atacante Mário teveazar e sofreu os efeitos da gripe forte que o acometeu du-
rante a semana, decaindo de rendimento físico.

— Por mim manteria tôda a equipe que enfrentou oCruzeiro e, se não o fizer para a partida contra o Corin-
tlans, será exclusivamente devido a motivos de ordem mé-
dica, pois Jairo Augusto e Jorge Costa estão com suspeita
de distensão e entregues aos cuidados do Dr. Valdir Luz.

jogaríamos contra o Cruzeiro
iria lançá-los, pois o Cruzeiro
é um dos melhores times do
Brasil e uma derrota contra
éle seria perfeitamente nor-
mal. Repeti a mesma coisa pa-
ra cs jogadores no vestiário e
pedi-lhes que jogassem des-
preocupados.— Por isso, pretendo manter
todo mundo, inclusive o Jorge,
na lateral-direita. Tenho os
problemas médicos de Jairo
Augusto e Jorge Costa e tam-
bém o de Lula, que saiu por
causa de uma pancada no joe-
lho. Acho porém que o caso de
Lula não tem seriedade.

A MAIOR ALEGRIA

Tim íicou particularmente
contente com a produção de
Jorge Costa, que entrou no se-
gundo tempo, substituindo Sa-
marone.

. — Samarone queria muito jo-
gar — explicou o treinador — e,
como passou no teste, foi esca-
lado. Entretanto, sentiu a íalta
de treinamento e cansou, sacri-
ficando com isto Denílson e
Jardel, porque ia para a frente
e não tinha fôlego para voltar
e ajudar a dar combate no
meio de campo.

Assim — continuou — bo-
tei o Jorge Costa ean seu lugar
e éle foi o melhor jogador do
time, com uma atuação que su-
perou minhas expectativas.
Agora estou eoin um problema*
porque queria escalar Jorge
Costa de movo contra o Corín-
tians, mas éle ficará sem treino
durante a semana e é capaz de
acontecer com êle o quo houve
com Samarone: cansar du-
rante o jogo por íalta de pre-
paro atlético.

O MOMENTO
PRÓPRIO

Segundo o treinador, todos os
jogadores novos da equipe —
Jairo, Severo e Cláudio — se
saíram bem.

Aliás, antes da partida
fui entrevistado pela televisão
mineira e eles me perguntaram
se não seria uma temeridade
promover a estréia destes ra-
pazes contra o Cruzeiro. Res-
dondi que justamente porque

FICA COM JAIRO

O Fluminense aliás já comu-
nicou ao Caratinga que pre-
tende mesmo comprar o passe
de Jairo Augusto por NCr$ 20
mil. O Sr. Creso Gouveia que-
ria comunicar o fato de viva
voz ao Presidente do Caratin-
ga, que ia ao hotel depois da
partida para visitar a delega-
cão. Entretanto o Sr. Creso
Gouveia teve de sair para, vi-
sitar sua mãe e deixou o recá-
do com o jogador. Como o Vi-
ce-Presidente. Dílson Guedes
íicou em Minas, é provável que
He acabe de concluir o negócio
pessoalmente.

A equipe treinará individual
(sta manhã, nas Laranjeiras.
Os treinos de conjunto estão•marcados para quarta e sexta
e serão íeitos mesmo no campo
do Fluminense, cujas obras já
ficaram prontas, e não no Es-
tádio da Portuguesa.

Marcial diz que posição de
Zizinho está prestigiada
enquanto ele for diligente

O Sr. Armando Marcial afirmou que a derrota do Vasco
anteontem nada afetou a posição de Zizinho na direção
da equipe, "pois se quiserem tirá-lo terão de me afastar
antes" e explicou que hoje vai fazer uma preleção séria
aos jogadores e tem, inclusive, vontade de multar alguns
deles por deficiência técnica.

Antes da conversa que terá hoje de manhã, em São
Januário, com os jogadores, o Vice-Presidente de Futebol
do Vasco terá uma reunião secreta com Zizinho e já pediu
ao treinador para lhe apresentar um relatório sôbre o
comportamento do time no jogo contra o Palmeiras, pois
quer tomar várias providências antes que seja tarde demais.

Dirceu Lopes é um dos trunfos ão Cruzeiro para amanhã

QUER PARANÁ

No plano de contratação de
reforços, o Vasco entrará em
entendimentos com o São Pau-
Io para tentar comprar o pas-
se do ponteiro Paraná. O jo-
gador está incompatibillzado
com seu clube e nem sequer
vem treinando normalmente.
Quando da sua estada em São
Paulo, o Presidente João Sil-
va e o Sr. Armando Marcial
souberam que o São Paiüo vai
colocar o passe de Paraná à
venda, mas não puderam to-
mar conhecimento de mais de-
talhes. Os dirigentes de fute-
boi do São Paulo estavam no
Rio, onde seu clube enfrentou
o Bangu, e o Sr. Armando
Marcial deixou, com alguns
amigos comuns, o número do
seu telefone para se comuni-
car com eles hoje ou amanhã.

Quanto a Capitão, que tam-
bém estava sendo pretendido
pelo Vasco, os Srs. Armando
Marcial e João Silva foram
Informados de que se trata de
um jogador clássico, que joga
multo bonito, mas não luta
nem marca o adversário, o que
íêz com que se desinteressas-
sem de contratá-lo.

SOLIDARIEDADE

O Vice-Presidente de Fute-
vol do Vasco, muito aborreci-
do ontem, declarou que pre-
tende ir esta semana a Belo
Horizonte, a fim de acertar
de qualquer maneira a contra-
tação de Zé Carlos, do Cru-
zeiro.

Numa conversa longa com
Zizinho, durante a viagem da
São Paulo para o Rio, anteon-
te à noite, o Sr. Armando
Marcial declarou ao técnico
que êle deve continuar seu
trabalho no clube com tran-
qüilidade, pois está solidário
com êle em qualquer situação.

— Tenho de acabar no Vas-
co com o tabu de que o técni-
co tem de ser substituído após
cada derrota. Zizinho ficará
no Vasco até 31 de março de
1968 e se forem tirá-lo tém
que me afastar antes. Vou to-
dos os dias a São Januário e
vejo o trabalho de Zizinho; ou-
ço suas preleções e instruções
e na hora da partida fazem tu-
do ao contrário. Pois bem, se
tiver alguém de sair são alguns
jogadores e irão embora do clu-
be mais cedo do que pensam— disse.

A idéia do Sr. Armando
Marcial, dependendo do rela-
tório por escrito e da conver-
sa que terá hoje com Zizinho
é multar vários jogadores por
deficiência técnica.: Entretan-
to, o dirigente afirmou que só
tomará esta medida depois de
entender-se com o treinador.

Enquanto isso, o técnico Zi-
zinho declarou que vai modi-
ficar outra vez a equipe e ex-
plicou que terá tôda esta sc-
mana livre para treinamentos
e observará, nos dois coletivos
que realizará, as substituições
necessárias. Contudo, três mo-
dificações estão praticamentecertas: Edson por Franz; Da-
nilo por Alcir; e Bianchini ou
Adilson por Nado ou Zèzinho-,
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Ministro, mande vir um cafèzl-
nho, que eu sou uma máquina movida
a café — disse o Presidente Castelo
Branco numa ligeira pausa no Instituto
Osvaldo Cruz, em meio à série de inau-
gurações na manhã de seu último do-
mingo no Rio. Antes êle tinha dispen-
sado três lanches, na preocupação de
não perder um minuto sequer, nessas
últimas horas de Governo.

O Ministro Raimundo d*> Brito, res-
ponsável pela programação de três ho-
ras de inaugurações de laboratórios e
hospitais, numa correria tremenda da
Praça Cruz Vermelha ao Engenho de
Dentro, desculpava-se com um sorriso, a
cada placa que se descerrava: nôvo bloco
do Instituto Nacional do Câncer, Insti-
tuto de Oncologia, um laboratório no Os-
valdo Cruz, um pavilhão no Centro Psi-
quiátrico.

O Presidente procurava fugir a al-
gumas atenções, porque não tinha tem-
po para ver tudo que lhe mostravam. Os
discursos foram breves e formais, os mi-
nutos contados. No Instituto do Câncer,
êle visitou três andares; o programa era
percorrer oito. Médicos e enfermeiras
formavam uma assistência obrigatória,
mas' não faltou na rua uma pequena
multidão de curiosos atraídos pelos açor-
des de um Hino Nacional inesperado..

Antes das 8h40m dessa manhã, o
Marechal Castelo Branco já tinha des-
pachado mais alguns decretos, com o
Chefe da Casa Militar, General Ernesto
Geisel, que depois continuou a seu lado.:
O Secretário de Imprensa José Vamber-
to, o Ajudante-de-Ordens Comandante
Júlio Pessoa e o pessoal da segurança
acompanhavam a comitiva. A correria
do programa praticamente anulou os
cuidados do Chefe do Cerimonial, Minis-
tro Paulo Paranaguá.

No elevador do Instituto Nacional
do Câncer, aconteceu o único imprevisto.

Vamos direto ao oitavo andar —
disse alguém da casa.

Mas o elevador desceu para o sub-
scb, iniciando para o ascensorista com-
penetrado de sua responsabilidade três
minutos de nervosismo incontido.

Aperte o automático, temos de ir
direto ao oitavo — repetiu a voz de co-
mando. O elevador subia aos arrancos,
parando de andar em andar. "A Atlas
está contra a nossa administração" —

, comentou o Ministro Raimundo de Brito. '

O Presidente não respondeu e o li-
geiro sorriso que mantinha nos lábios
era ainda do fim da conversa com o co-
mandante do I Exército, General Adal-
berto Pereira dos Santos, e seu anteces-
sor, General Otacílio Terra Ururai, ago-
ra Ministro do Superior Tribunal Mi-
litar.

O General Ururai pôde finalmen-
te descansar graças às férias do Tribu-
nal — disse o Presidente Castelo Branco.

Alguns minutos depois, êle estava no
Instituto de Oncologia, em Santo Cristo,
rigorosamente dentro do horário previs-
to. A banda de música da Policia Mili-
tar, escalada para recebê-lo ali e no Cen-
tro Psiquiátrico, chegou atrasada e para
garantir sua arte seguiu diretamente pa-'
ra o Engenho de Dentro. Quando o Pre-

¦ sidente deixava o hospital, dez minutos
depois, chegou às pressas o padre que ia
benzer as instalações. Traçou um sinal-
da-cruz no ar e a comitiva presidencial
não teve outra saída: assistiu no saguão
do térreo à cerimônia com que devia nor-
malmente iniciar-se a solenidade.

No nôvo Pavilhão de Biotéifio do Ins-
tituto Osvaldo Cruz, o Marechal visitou,
um pouco mais demoradamente, os vi-
veiros de coelhos, camundongos e co-
baias, e fêz uma pequena pausa para seu
único cafezinho. O calor era intenso e o
Presidente suava no seu terno cinza de
casimira, passando de sala em sala para

O ÚLTIMO
DOMINGO

DE UM
PRESIDENTE

JOSÉ MARIA MAYRINK
Fotos: ALBERTO JACOB
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JÍ Banda acompanhou o domingo presidencial
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inspecionar, ali, uma obra iniciada e ter-
minada em seu Govêmo.

i

Também o pavilhão para adolescen-
tes, no Centro Psiquiátrico do Engenho
de Dentro, construído em nove meses,
foi obra de seu Governo. A visita era a
última etapa do programa e os minutos
estavam agora sobrando. O Presidente
teve tempo de cumprimentar os médicos
e visitantes formados em ala, percorreu
todas as instalações e, no fim, aceitou
uma água de coco. O Ministro da Saú-
de, surpreendido com a sede do Maré-
chal, quis providenciar um copo melhor.

Deixe que eu mesmo me sirvo e
este copo está bom — respondeu o Pre-
sidente Castelo Branco. Era um copo de
papel.

No corredor, uma jovem enfermeira
comentou:

Vejam como êle ainda é novinho!
Pelos retratos, dá a impressão de mais
velho.

Esta é minha colega de turma e
• dirige um hospital de 500 doentes, disse

_:„^Di,^JurandiLManfr£dinir-api-esentan-"
do a Dr.a Célia Marques dos Santos.

Doentes mentais — acrescentou
o Ministro Raimundo de Brito.

Seu serviço vai bem, não é, dou-
tora? Pelo menos não estão internados
no seu hospital todos os doentes mentais

que andam por aí, disse o Presidente.

De volta ao Palácio Laranjeiras, o
Marechal Castelo Branco se despediu do
pessoal de serviço, agradecendo, separa-
damente, aos mordomos, cozi nheiros,

pessoal de comunicações, motoristas,

guardas e faxineiros. Cada qual se for-
mou na fila, na cozinha ou no pátio, co-
mo se encontrava no momento. O Chefe
do Cerimonial tranqüilizou os encarrega-
dos da limpeza, dizendo-lhes que o Pre-
sidente não repararia em seus macacões
sujos de tinta ou poeira.

Antes de apertar a mão de cada um
com as palavras "muito agradecido", o
Presidente dirigiu a cada seção um pe-
queno discurso mais ou menos assim:

Agradeço a todos o serviço que
me prestaram e a companhia que me fi-
zeram. Sou-lhes muito grato pela cor-
reção e fidelidade com que me serviram,
enquanto precisei dos senhores. Desejo
muitas felicidades em seu trabalho e
saúde para suas famílias.

A manhã terminou com algumas
providências urgentes. O Ministro Pau-
lo Paranaguá mostrou seis provas das fo-
tos oficiais feitas pelo Estúdio Rosenfeld,
entre as quais o Presidente ficou de es-
colher a melhor. Eram quase todas fo-
tografias de frente.

'¦ 
\ Não se esqueça de dar os recados

— lembrou ao Chefe do Cerimonial. O
pessoal da segurança eu vejo ainda em
Brasília. Agora estão dispensados.

O almoço foi íntimo, em companhia
de sua neta e do ajudante-de-ordens. A
tarde, o Presidente tentou fazer uma vi-
sita de despedida ao Cardeal Câmara,
em sua residência do Sumaré, mas teve
de voltar do caminho: uma barreira caí-
da com as últimas chuvas ainda impede
a pista, que não deu passagem.

O Presidente aproveitou a tarde pa- .
ra preparar os discursos que pronuncia-
ria ontem e hoje, e para rever o da
transmissão de cargo, amanhã. Antes de
sair para o Hotel Copacabana Palace,
onde foi homenageado com um banque-

' te pelo Corpo Diplomático, despachou
com os Ministros da Saúde, Planejamen-
to, Fazenda e das Minas e Energia. A
única pessoa recebida em audiência es-
pecial, nesse último domingo, foi o escr ií
tor Gilberto Amado..
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A INDÚSTRIA DOS CURSOS DE CULTURA
5 O Interesse pelas artes,
.ultimamente verificado nas
•diversas camadas sociais ca-
,;riocas, motivou o apareci-
Tmento dos mais variados
cursos em diferentes partes
da cidade. Ensina-se, ou
pretende-se ensinar, tudo:
pintura, desenho, gravura,
tapeçaria, decoração, intro-
;;dução a isto e àquilo, his-
;tória da ,arte. Alguns ¦ alu-¦nos freqüentam determina-
das aulas para aquisição de•conhecimentos gerais que o
ensino normal brasileiro ig-

:riora; outros querem apren-
¦'der uma técnica qualquer
para aperfeiçoar ou Iniciar
:vm liobby; mas há também
os que vão em busca de en-: sinamentos para se tornarartistas e ganhar os rios dedinheiro que a arte oferece...

segundo ingenuamente acre-
ditam.

Qualquer destas atitudes
é lícita. Mas a nova moda,
que tem .permitido a forma-
ção de uma verdadeira in-
dústria, necessita de um
controle por parte das auto-
ridades culturais. É preciso
saber quem ensina o que,
como, por quanto e para
quem. É claro que só se ma-
tricula nestes cursos quem
quer e quem pode, mas é de-
ver do setor cultural oficial
manter-se vigilante ante a
especulação de unia cultura
que pode virar antlcultura
ou falsa cultura. Do modo
como é feito atualmente,
qualquer um pode arvorar-
se em professor de decora-
ção, de história da arte, de
outro ramo, sem ao menos

ARTES

ter um curso ou um titulo
registrado que lhe garanta
êste direito.

Num pais de índice cul-
tural tão baixo, pode pare-cer altamente lòuvávelêsse
incremento ao estudo das
artes plásticas, por parte de
entidades ou pessoas sem li-
gação oficial. Até certo pon-to o é. Mas até que ponto?
O Governo não pode igno-
rar quem ensina o que paracrianças — aspecto mais
grave do problema. A distorr
ção de uma personalidade
pode estar exatamente aí. E
exatamente as chamadas
escolinhas são as que mais
proliferam, como uma espé-
cie de jardim de infância
que deixa as mães sossega-
das enquanto a criança está
ausente.

Cursos rápidos, intensivos,

|. HARRY LAUS

de férias etc. vão aparecen-
do e se sucedendo como um
hábito na vida da Cidade.
Haverá um controle dos
programas bu o problema
está simplesmente entregue
à consciência dos professo-
res? Por outro lado, quem
julga que num curso rápido
ou intensivo pode aprender
tudo, por qüe. há de passar
tantos anos nas escolas de
Belas-Artes?

É claro que não vamos
exigir a extinção pura e
simples de tais cursos, ati-
tude policial, antidemocráti-
ca e cômoda. O que se torna
cada vez mais necessário é
o controle da programação
bem como da capacidade
dos mestres. É bem verdade
que sem estas exigências os
cursos do Museu de Arte Mo-
derna têm prestado grandes

serviços (citemos o Atelier
de Gravura, por exemplo).
Mas que se pode dizer de
outros? Por enquanto, paraser bem orientado e não des-
perdiçar dinheiro, o aluno'
tem que fazer sua própria
sindicância. Mas quando sua
ignorância é tamanha quenão sabe distinguir uma
gravura de um desenho, po-de esquecer a sindicância e
concluir o curso achando
que são a mesma coisa...

No corrente ano o Conse-
lho Federal de Cultura terá
uma verba de 31 milhões de
cruzeiros novos para "ativar
os organismos culturais" o"conceder futuras subven-
ções". O enigma está em sa-
ber quais organismos cultu-
rais,'oficiais ou particulares,
devem ser ativados e quaisdeles estarão em condições

de receber subvenções, fi
uma matéria delicada. O
próprio Sr. Josué Montelo,
qu_e presidiu a primeira reu-
nião do Conselho Federal de
Cultura, disse que as sub-
venções devem ser discipli-
nadas "a fim de que não se-
jam aprovadas de forma
anárquica, como vem ocor-
rendo".

Não sabemos até onde e
quais as entidades, hoje em
funcionamento na Guana-
bara, são consideradas de
utilidade pública. Quanto às
particulares, é preciso mui-
to_ cuidado para que não se
dê reforço às suas possibili-
dades de difundir uma cul-
tura falha ou falsa que fa-
brica esnobes mas nunca
gente culta ou profissional-mente capaz.

'k 
SAÍDA DO OPINIÃO E A VERSÁTIL MARIA FERNANDA

YAN MICHALSKI APRESENTA AS ESTRÉIAS TEATRAIS DA SEMANA
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• Das duas estréias pro-
gramadas para a sema-
ná, uma parece certa, e
a outra bastante duvido-
sa: o Grupo Opinião, que
jã adiou algumas vêzês
o lançamento do seu
A Saída? Onde Fica a
Saída?, deverá mesmo
estrear êste seu novo
programa na próxima
sexta-feira. Já Maria
Fernanda e Reinaldo
Loio, que anunciavam a
avant-première nacional
âe O Versátil Mr. Sloane
para o dia 8 em Brasília,
e a estréia no Rio para
o dia 16, tiveram de
adiar a primeira apre-
sentação na Capital da

República para sábado
passado, o que poderá
provocar um novo adia-
mento do inicio ãa tem-
porada carioca âa peça,
âe Joe Orion; por en-
quanto, porém, êste lan-
çamento ão Teatro Gláu-
cio Gil continua oficial-
mente marcado para
quinta-feira, dia 16.

A SAÍDA DA
TERCEIRA GUERRA

A Saída? Onde Fica aSaída?, áe Ferreira Gul-
lar, Armanáo Costa eAntônio Carloi Fontou-
ra, parece ser baseaâo
em princípios formais se-
melhantes àqueles que

fizeram o sucesso âe Li-
berdade, Liberdade. Só
que àesta vez o tema es-tudado pelo teatro-verda*
de não é mais a liberâa-
de, quer para uso interno-
ou externo, e sim o deli-
rio da guerra que con-
tinua ameaçando a in-
corrigível humanidade.
Fazendo amplo uso ãas
projeções ãe filmes e áeslides, o espetáculo exa-
mina os fatos históricos
que provocaram áiversos
conflitos armaãos nos úl-timos trinta anos, pes-quisa as suas conseqüên-
cias, e procura — con-
forme o título inâíca —
encontrar uma saíáa;uma saíáa, taltiez sejasupérfluo âizê-lo, queprecisa ser pacífica. Na-áa menos áe 30 perso*

nagens serão viviáos pe-los oito intérpretes ào
espetáculo, que são Luís
Linhares, Rubens Cor-
reia^Oãuvalão Viana Fi-
lho,—Célia Hèlend, Ivã
Cânâiâo; Carlos Vereza,
Guilherme Dieken eÊchio Reis. João ãas Ne-
ves, um ãos mais antigos
e dedicados integrantes
ãa equipe âo Opinião,
estréia com êste espeta-
culo como âiretor profis-sional; os elementos decenografia são áe Gianni
Ratto (que conseguiu umótimo resultado, nesse
mesmo setor e nesse mes-
mo teatro, com a sua ce-nografia para Se Correr
o Bicho Pega), enquanto
os figurinos são áe auto-ria de Marie-Louise Ne-ri.

O HUMOR NEGRO DE"MR. SLOANE"
Joe Orton — eleito pe-los críticos londrinos co-

-Dia o melhor—autor—ãe-
196Q, pela sua peca Loot
tinha 25 anos quando OVersátil Mr. Sloane es-treou em 1964; áêstes 25
anos, seis meses foram
passaãos numa caáeia
onãe, conãenaão por rou-bo, Joe Orton iniciou oseu trabalho como ára-
maturgo.

O Versátil Mr. Sloane,
que conta a história áetim jovem assassino quefixa resiâência numa ca-
sa habitada por uma
ninfomaníaca e pelo seuirmão homossexual, éuma black comedy —
uma coméãia negra;
mais coméãia no início,

e cada ves mais negra à
medida que a ação se ãe-
senrola. A versão que ve-
remos no ex-Teatro âa
Praça foi âirigiáa porCarlos Kroéber, que vol-
ta assim a trabalhar co-
mo encenaáor, ãepois âe
ter passado algum tempo
deãicanão-se principal-
mente à aãministração
de proáuções teatrais.
Maria Fernanâa é a úni-
ca mulher áo elenco, e
está acompanhada porAdriano Reis, Paulo Pa-
âilha e Delorges Cami-
nha.. Os cenários e figu-
rinos foram âesenhaâos
por .Pernambuco âe Oli-
veira.
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PANORAMA POLONÊS
MÚSICA
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O Dr. Czeslaw Limont, daEmbaixada da Polônia, me
envia um panorama da his-
tória da música daquele
país, que hoje ocupa um lu-
gar de tão elevado destaque:"A música popular polone-sa é renomada como uma
das mais belas e ricas da
Europa, acompanhando • os
camponeses em suas fainas
diárias e sendo, ao mesmo
tempo, o elemento mais im-
portante de toda festa e ce-
lebração nacional. Cracóvia,
a antiga Capital da Polônia,'
foi na Idade Média um dos-
mais dinâmicos centros da

RENZO MASSARANI
vida musical na Europa. In-
felizmente, nas freqüentes
guerras e invasões de que foi
vitima aquele pais nos sé-
culos, desapareceram as
mais valiosas relíquias da
música antiga; mas os te-
souros que lograram salvar- •
se comprovam que a obra
dos poloneses medievais não
cede em valor artístico à
música de outras nações. Foi
possivel encontrar a confir-
mação disso no recente Fes-
tlval de Música Antiga rea-
lizado em Bydgoszca. Miko-
laj de Radom (da primeira
metade do séc. XV) encabe-

çou a lista dos grandes com-
positores; na Renascença, oSéculo de Ouro da música
polonesa, há mestres da al-
tura de Mikolaj de Cracó-
via, Wazlaw de Sbamotuly,
Marcin Leopolita, Tomasz
Szadek e Mikolaj Gomolka."Em fins do séc. XVI,
quando Varsóvia passou a
ser a capital do país, a vida
musical concentrada na côr-
te real alèançou um grandec.óenvolvlmento; no século
XVII, são Mikolaj, Zielenski,
Bartlomlej Pekiel e Adam
Jarzebski. No XVIII, apare-
cem as primeiras sinfonias,

e as obras pianisticas de
Oginski que, no início do
XIX, é seguido por Chopin
cuja música significa a pie-na realização do estilo na-
cional. Com êle, havia tam-
bém Elsner e Kurpinski, e
os compositores-violinistas
Liplnski e Wieniawski. Se-
gue Stanislaw Moniuszko, o
pai da ópera nacional, au-
tor de Halk, Mansão Encan-
tada, A Condêssa etc. Entre
os autores do início do nos-
so século, há Karlowicz e,-
particularmente, Karol Szy-
manowski (1882/937), autor
do Stabat IWater, de O Rei

Roger, de Sinfonias etc. É
êste genial compositor quem
-abre as portas à escola po-
lonesa contemporânea, tão
rica em valores e tão carac-
terística, que conta com
Grazyna Bacewicz, Tadeusz
Baird, Witold Lutoslawski,
KrzysztofPendedecki, Kazi-

.mierz S e r.o c k i e Boleslav/
Szabelskl.

"Além destes, e de vários
compositores da velha ge-ração (Malawski, Szeligows--kl, Pociorkiewicz, Percowskl,
Rudzinski, Sikorski, Turskl,
Wiechowicz e Woytowicz),
há hoje o grupo dos jovens:

Bloch, Dobrowolski, Gore-
cki, Kilar, Kotonski, Schaf-
fer, Sikorski e Szalonek. Na
Polônia, hoje, muitas são as
iniciativas para a divulga-
ção das suas obras no exte-
rior. No próprio pais há
uma importante série de
instituições: sete grandes
teatros de ópera, quatro de
opereta, nove filarmônicas,
cinco orquestras sinfônicas,
os conjuntos Mazowsze e
Slask etc, e muitos con-
certistas e regentes de gran-
de renome."

DE "BANG-BANG
55

Muitas vezes o titulo detim elepê causa prejuízos, in-clusive comerciais, como é ocaso dêste Bang-Bang à Ita-liana — rca Victor BBL200 —. Confesso que não le-vava nehuma íé no longaduração, principalmente porse tratar de trilha sonora defilmes tipo western, mas nabase italiana. Ora, em ma-teria de bang-bang, todomundo sabe que o cinemanorte-americano sempre foio rei, mas o caso não é dis-cutir êste assunto. Preo-cupava-me exatamente que«po demúsica poderiam ositalianos apresentar.
A surpresa foi favorável'a trilha sonora dos filmes émuito boa. Executadas den-tro do estilo da casa, as pe-Ças, de construção bastan-te feliz, conseguem tramini-tir o ambiente que envolve

cenas das diversas películasdas quais foram extraídasA variedade de arranjos dáao disco um equilíbrio qua-se correto, podendo-se mes-mo afirmar que há momen-tos excelentes, como na fai-xa Una Pistola per Ringo.Os solos de pistão de Brezzaou o fundo vocal dos Can-tores Modernos de Alessan-droni, mais a guitarra ou a'gaita nos floreados lentos,
permitem qüe se dê uma boacotação ao LP, prejudicadoapenas pelo horrível titulo
que afasta possíveis compra-dores.

Lado 1 _ Per. Quulr.heDollaro In Piü, Morricone,com o autor e orquestra; LaResa Dei Conti, idem; Fin-che II Mondo Sara,, NicoFidenco, com Willy Brezzae ritmo; AWombm di una,Colt, idem; Angel Face,

ITALIANO E DE ARACI DE ALMEIDA
DISCOS POPULARES | JUVENAL PORTELLA

Paoli-Morricone, com Mau-rizio Graf e orquestra tíeMorricone, e Una Pistola perRingo, Paoli-Morricone, comMorricone e orquestra. Lado2 — Titoli, Morricone, como autor e orquestra; Per unPugno di Dollari, Morricone,
com o autor, orquestra s cô-ro; Occhio per .Occhio, Gas-
pari-Nobra-Morricone, comMaurizio Graf e Morricone eorquestra;- ll Ritomo diRingo, Morricone-Attanasio,
com Maurizio Graf e Morri-
cone e orquestra; La MiaGente, idem; A Western
Man, Tevis-Ferraro, com Pe-ter Tevis e Morricone e or-
questra; e Lonesome Billy
idem. '

Mais um excelente discode recordações lançado pelamarca CAMDEN, da RCAVictor, O 5a/7i ba em Pessoa
com Araci de Almeida, uma

coletânea de matrizes gra-vadas desde 1937. Nada me-
lhor do que, numa fase on-de se acumulam as tolices
musicais e quando se vive
uma fase incerta dentro do
panorama da música popu-lar brasileira, do que uma
pausa. E em se tratando deAraci de Almeida a pausaé mais compensadora.

Através do LP — CALB
5 026 — a gente pode se
reencontrar com os gran-des sucessos dc passado e
com a velha Araci nos seusmelhores tempos. Eu diria
mais: êste disco serve paramostrar a muitos dos atuaisintérpretes e compositores
como eles estão longe do
que é bom. Sou dos que for-mam na ffla dos apreciado-
res de Araci, mesmo agora,
quando sua voz já não é amesma, nem a sua vibração

se iguala com a de outra
época.

Observem os leitores a
preciosidade do repertório
coordenado por Geraldo
Santos ria reedição dos su-
cessos da cantora. São sam-
bas que ainda hoje estão na
memória dos apreciadores
do mais puro gênero da mú-
sica. Façam a comparação
com a safra atual e vejam
a diferença.

Êste elepê faz parte de
uma série de quatro lança-
dos no fim do ano passadoe que eu recomendo: Luís
Americano, Benedito Lacer-
da-Pixinguinha e Ciro Mon-
teiro.

Eis o repertório com os
números e datas das grava-
ções originais:

Lado 1 — Tenha Pena de
Mim, Ciro de Sousa-Babaú,
34 229, 17-8-1937; O que Foi

gue Eu Fis, Ciro de Sousa,
34 332, de 20-4-1938: Século
do Progresso, Noel Rosa,
34 296, de 28-7-1937; Co?7t
Razão ou sem Razão, Davi
Nasser-Arl de Almeida, .
34 658, de 9-7-1939; Camisa
Amareltt, Ari Barroso,
34 445, de 31-3-1939, e Ra-
paz Folgado, Noel Rosa, ..
34 368, de-28-4-1938. Lado 2— último Desejo, Noèl Rosa,
34 296, 1-7-1937; QuemMandou Coração, Roberto
Martlns-Jorge Faraj, 34 332,
de 20-4-1938; O Maior Cas-
tigo que te Dou. Noel Rosa,
34176, de 20-4-1937; Eu Sei
Sofrer, Noel Rosa. 34 176, de
20-4-1937. Fêz Bobagem,
Assis Valente, 34 882, de ..
20-1-1942, e Qual o Quê, An-
tónio Almeida, 34 309, de
13-8-1937.

Panorama

das letras

CARDOSO NO PALCO —
O Coronel de Macambira.
bumba-meu-boi de Joaquim
Cardoso e que foi conside-
rado um dos melhores livros
de poesia há três anos atrás,
vai ser levado ao palco num
espetáculo do TUCA, sob adireção de Amir Haddad,
que mobilizou 30 universitá-
rios para viver aquela sáti-
ra. A estréia está prevista
para a primeira semana de
abril.

LESSA DE VOLTA —
Quatro anos após lançar seu
último livro, Zona Sul, Ori-
genes Lessa volta a produ-zir e já êste mês a revista
Fair-Play publica o seu con-
to Pequena História de Ma-tlratá. Fair-Play procuraseguir no Brasil a linha de
Playboy e Lui.

ECONOMIA — A Editora
Saga lançará no mercado
até 15 de março a obra de
Gunnar Myrdal Solidarie-
.dade ou Desintegração (aluta por uma economia in-
ternacional), em cujo con-
texto são abordados alguns
problemas ainda inéditos em
economia. Gunnar Myrdal,
experimentado engenheiro^
econômico da ONU, alerta
para a necessidade de um
entrosamento mais amplo
e global entre os países de-senvolyidos-e-satodeseiiyulyi- ~
dos, caracterizando como
fundamental a solidarieda-
de entre os países de dife-
rentes fases de evolução eco-
nômica, tendo por objetivo aluta contra o subdesenvolvi-
mento, portador de todos osmales sócio-econômicos denossa época. Cerca de 600
páginas. Capa de Maria Lui-
sa Campeio.

"FILHO DE LADRÃO" —
Em Filho de Ladrão, que aEditora Civilização Brasilei-
ra apresenta na coleção
Nossa América, Manuel Ro-
jas narra as andanças e asexperiências de um filho âeladrão em busca âe trabalho— andanças que o colocam
em contato com as peque-nas vilas, o campo e a sua
gente, os dramas e conflitos
pessoais e sociais desenrola-
dos entre os áesvalidos. Tra-ta-se de ttm romance de
grande dignidade literária,
em que o autor exprime osanseios de paz, de justiça ede trabalho de centenas dehomens postos à margem dasociedade.

SABEDORIA _ Apresen-
tando o livro Minutos de Sa-bedoria, do Professor C..Torres Pastorino, Luís Georl
ge de Oliveira Belo diz que"são páginas que nos apre-sentam como gotas de orva-
lho a cair em nossas almas
ressequidas e ardentes pe-lo calor das ilusões e dos en-
ganos da terra". O autor jálançou quatro dos sete vo-lumes de sua obra Sabedo-
ria do Evangelho, em queprocura Interpretar os tex-tos bílicos diretamente do
grego.

DE CINEMA — Aumentando
a sua coleção Biblioteca deCinema, dirigida pelo críti-
co Alex Vianny, a Editora
Civilização Brasileira acaba
de publicar a obra-prima deVisconti — Rocco e seus Ir-
mãos. O livro é formado pe-lo texto de que Visconti se
utilizou para a criação do fil-me e de outros necessários
à compreensão de Rocco,
como os estudos críticos dòitaliano Guido Aristarco e
do francês Claude Prevost,
a introdução escrita espe-
cialmente para a edição bra-
sileira pelo tradutor Noênio
Espínola e o diário áa fil-viagem, redigido por Caeta-
ni Carancanti.

BANDEIRA EM DISCO —
Intérprete e diretor de cena
dos mais prestigiados, Hen-
ri Doublier tem desenvolvido
extraordinária atividade em
seu pais como produtor de
discos, tendo conquistado
nos dois últimos anos suces-
sivamente o Grande Prêmio
do Disco Francês, com Le
Dialogue des Carmélites, de
Bernanos, e VOtage, de Paul
Claudel. Agora, Doublier
gravará um disco inteira-
mente dedicado ao poetaManuel Bandeira, apresen-
tando 15 poemas reriresen-
tàtlvos de sua obra ria tra-
dução de Michel Simon. À
iniciativa tem o patrocíniodo Conselho Nacional de
Cultura, por decisão do Mi-
nistro Raimundo Moniz de
Aragão.
"CONTOS DO RIO» —Ein
terras cariocas sempre fio-resceu uwa destacaãa lite-
ratura de ficção, seja 710 to-
cante ao romance, seja no
que âiz respeito à narrati-
va breve. O desenvolvimen-
to experimentado por esta,
desde o seu alvorecer, à
época, ainda, do romantis-
mo, até os dias atuais, pas-sando pelo naturalismo é o
modernismo, é focalizado e
resumiâo pelo Acadêmico R.
Magalhães Júnior em sua
antologia Contos do Rio de
Janeiro, que acaba de ser
publicada em volume de bôl-'
so pelas Edições de Ouro.
Machado de Assis, Lima
Barreto, João do Rio, Gas-
tão Cruls, Lúcio de Menâon-
ça e Marques Rebelo são al-
guns âos autores seleciona-
dos.
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ZOLTAN KODÁLY — O de-
saparecimento do ilustre
compositor húngaro conclui
um longo e glorioso periodo
da música húngara, iniciado
por Dohnanyi (1877) e con-
tinuado pelo próprio Kodály
(Kecskemét, 1882) e por seu
amigo Bela Bartók (Nagys-
zentmiklos, 1881). Os dois
últimos dedicaram-se amo-
rosa e cientificamente —
eom outros músicos daquele
pais — à colheita do riquís-
simo folclore húngaro, Íim-
pando-o das deformações
tesiganas que enganaram
até Liszt. Se a popular e ca-
racterística escala lá, si âô,

. ré sustenido, mi, fá, sol sus-t
tenido, lá resultou exclusi-
vãmente tzigana, em com-
pensação as melodias, as¦harmonias e os ritmos au-
tênticos húngaros triunfa-
ram, palpitantes, vibrantes,
variados ao máximo. O
imenso material recolhido
constituiu um patrimônio
que serviu de base para os
dois compositores caracter!-
zarem inicialmente sua pró-
pria fala. Bartók, bem mais
dotado, devia ir longe nas
conclusões. Mas também
Kodály, que o Rio conhece
tão pouco, deixa uma baga-
gem de bastante valor, na
qual primam as Da7iças de
Galanta, as músicas de'cena
âeHáryJànós.aehumbre
des Fileuses, o Te Deam e,
muito particularmente, o
Salmo Hungárico para or-
questra, tenor e coro. Sua
Musa, doce, feliz, fiel à sen-
sibilidade popular, acabou
afastando-se das ousadias
geniais e revolucionárias de
Bela Bartók, sem por isso
perder seu real interesse e
sua razão de ser musical.

COMPANHIA NACIONAL DE
BALLET — Sexta-feira, às
20h45m, terá lugar no Muni-
cipal a estréia da Compa-
nhia Nacional de Ballet,
tendo como artistas convi-
dados Arthur Mitchell (étoi-
le do New York City Ballet)
e a coreógrafa Glória Con-
treras, e como base um gru-
po formado pelos melhores
elementos do nosso Corpo
âe Baile. O programa será
o mesmo áo espetáculo apre-
sentado na inauguração do
Teatro Castro Alves, na noi-
te do ãia 4, camprendendo
Obras de Bach, Edino Krie-
ger, Wébern e Strawinslaj.
A orquestra do Municipal
atuará sob a batuta de N.
N. Haghy. A formação deste
conjunto criado por Murilo
Miranda (quando Secreta-
rio-Geral áo extinto Conse-
lho Nacional áe Cultura)
C07itou com o apoio do teatro
carioca e da Divisão de Edu-
cação Extra-Escolar ão MEC.
O Serviço de Informações
âa Embaixada Americana
no Rio filmou o espetáculo
na estrçia âe Salvador, para
podê-lo exibir nos Estados
Unidos, como demonstração
ão sucesso alcançado pela
iniciativa baseaâa no pro-
grama âe intercâmbio cul-
tural com o Brasil.*»
ALDEIA DE ARCOZELO —
Durante a Semana Santa,
ná Aldeia, realizar-se-á um
Festival de Música Sacra do
qual participarão Maria Lui-
sá Vaz, Eliana Sampaio,
Paulina Bloch, Coral Dante
Martinez, Coral Evangélico,
Camarata Telemann e Quar-
teto Vivaldi. Para informa-
ções e reservas, Rua da Qui-
tanda 30, sala 714. Tel. .....
52-4770.

O FESTIVAL DE BERGEN
O Festival 1967 — conforme
notícias âe Oslo — realizar-
se-á entre 25 de maio e 11
áe junho. No programa, con-
certos âa British Concert,
Lonâon Soloistz, música sa-
era, Pato Selvagem de ib-
sen-Grieg, espetáculos âe
bailados, Igor Oistrakh,
Vlaâimir Askenazy. Regcn-
te, Vaclav Neumann.

INICIAÇÃO MUSICAL —
Acham-se abertas as inseri-
ções para o curso de forma-
ção de professores de Ini-
ciação Musical e Musicaliza-
ção no Conservatório Brasi-
leiro de Música. Do curso
contam Inúmeras atividades
educativas tais como: flau-
ta-doce, folclore, banda rit-
micà, regência de coro, ex-
pressão corporal, psicologia
didática da iniciação musi-
cal. O Conservatório rece-
beu através da Embaixada
alemã o instrumental ORPP
para possibilitar o conheci-
mento do método mais atual
da musicalização. A conclu-
são dp curso permite aos
professores lecionar em
qualquer escola primária,
pré, jardim de infância, es-
colas para exepcionais etc...

BÕLSA-DE-ESTUDO — A
Escolinha âe Recreação Sô-
cio-Culturàl áe Copacabana
está aceitando inscrições pa-
ra üm concurso de bolsas-
de-estuáo âe Iniciação Mu-
sical, no qual poáerão ins-
crever-se crianças âe três a
sete anos ãe iâaãe. Os can-
âidatos classificados fre-
qiientarão, graciosamente, o
curso. Inscrições e infor-
inações na Secretaria da Es-
colinha de Recreação Sócio*
Cultural, à Av. N. Sr.a Copa-
cabana, 583, grupo 502, ou
pelo telefone 37-2687.

2X0 — ...Tonas orançou cem o pu-
nhel na mãe. Houve um cheque

<!• odlo antigo • mtdonho. Cada quai
procurara a -çaiganla do outro* como lo-
be» eilalmado». lane, cantada de eme-
çao» nal podia oitar' do pó» oncoilada a
uma onere. Contemplara, lasdnada, a
lula pela iue pewe, Quem rescerla?

217 — ¦fo<**8 * ""P*** ** Tonas tremia
naquela lula de morte com ler-

koi. Os músculos se leleiaram e ee seus
pouanles braço» procuraram Urrar «
oarçanta das -jarra» da Mm. Ati «se
afinal a aliada lamine penetrou des to»
se» ae corpo de macaco • (Io eala ema.
9uo...

218 —To»», enlõe. coa as veste»
seml-rasaadas da hüá com o asi.

nat aparocoa poranto Tarsan, quo a era-
nhara num prelle da lerca prlraltlra. Oa
parecia lambem uma mulher de outra»
tempe». Abraçou Tanan • o» lablo» d»
ambos se locaram num beijo de «mor, o
primeiro qse Tonas recebia.

21 O — Mo* «¦ «emento depois, iu-
beriiada. dlitanoteu Tarsos de

seu Iode » cobria e neto cem a» mãos.
(le tentou no-ramente abraçá-la. sus sen-
tlu-e» rechauade, batendo-lhe ela eom os
braço» em «eu corpo podem». Tonas são
podia oompreendet essa mudança repes-
Usa de sua «Hiato.

LEA MARIA
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Ot ¦ guarda-chuvas do Poder

BRASÍLIA: O DIA-A-DIA DA POSSE

° Cento e cinqüenta mulheres de
Brasília, São Paulo, Rio, Belo Hori-
zonte e outras cidades estiveram na
tarde de domingo hum chá nos sa-
lões do Hotel Nacional despedindo-
se oficialmente de D. Antonieta Cas-
telo Branco Diniz. Mais de 200 se-
nhoras assinaram um.livro de ouro
que lhe foi dado como lembrança,
bem como vários outros presentes'-*—dois tapetes persas adquiridos no
Rio (um em tons de champanha do
Afeganistão e outro em tons-de ver-
melho e realmente sensacional), pre-sente das senhoras de Brasília, ob-
jetos de decoração em prata e dois
ramalhetes de rosas (um de amare-
las e outro de vermelhas).

D. Elei Gueiros, D. Alair Mar-
tins e Dona Iolanda Sena foram as
organizadoras da festa que esteve
informal, com ambiente simpático
(toalhas cinzas nas duas mesas do
chá e muitas rosas no salão). Den-
tre as presentes senhoras de sena-
dores, deputados, ministros do Su-
premo. Cada Embaixada estrangeira
mandou uma representante.
• O futuro Ministro da Saúde, Dr.
Leonel. Miranda, acha que a medi-
cina preventiva é uma das metas
mais importantes a serem cumpri-
das no próximo Governo. Em segun-
do lugar, paralelamente à assistên-
cia médica de prevenção, que tem
em vista as doenças transmissíveis,
viria a medicina curativa.

- • O almoço de ontem no Alvora-
da, oferecido por Dona Nieta a Dona
Iolanda Costa e Silva e também à
comitiva de senhoras que vieram
com ela do Rio, foi íntimo e serviu
para que as duas conversassem com
tranqüilidade, pois Dona Nieta não
estará presente à recepção de ama-
nhã no Alvorada (três mil pessoas),mas acompanhará o Presidente Cas-
telo no avião que o levará de volta
ao Rio.
o O Marechal Costa e Silva conti-
nua repousando na Granja do Ipê,.
onde recebe apenas os futuros inte-
grantes do Gabinete Civil e Militar.
O Presidente eleito não deverá com-
parecer à sessão especial do filme
sobre sua viagem ao redor do mun-
do e nem ao jogo Botafogo-Bangu
que será realizado hoje. Sua única
declaração foi de que deseja que a
sua segurança pessoal seja menos
ostensiva e sem o grande aparato
existente.
8 Os estagiários da Escola Supe-

rior de Guerra lotaram a sala onde
discursou por 55 minutos o Presi-
dente Castelo Branco..' Primeiro a
chegar e a sair, o Ministro Raimun-
do de Brito, porque, se chegasse ao
Ministério depois das dez, teria de
subir a pé a escadaria do prédio.

Depois de inaugurar a Exposi-
ção dos Trabalhos do IBRA (Insti-
tuto Brasileiro de Reforma Agrária)
o Presidente dirigiu-se ao Palácio
Guanabara para despedir-se do Go-
vernador Negrão de Lima.

0 O Itamarati alugou 100 táxis
que deverão seguir para Brasília, ao
preço de Cr§ 1 milhão por uma se-
mana de permanência na capital.
Os carros oficiais não são em núme-
ro suficiente para transportar tôdas
as personalidades convidadas.

° No avião especial .procedente de
São Paulo chegaram várias persona-lidades para participar da posse,dentre elas os Senador Auro de
Moura Andrade, Nei Braga e o Go-
vernador de Santa Catarina, Ivo
Silveira. .

° Dentre todos os que chegaram, a
maior recepção foi sem dúvida paraRoberto Carlos, que teve de ser pro-tegido pela. Polícia da Aeronáutica.

Um dos primeiros compromissos
do Presidente Costa e Silva: almoço
no dia 17, no Palácio da Alvorada,
com os integrantes da missão Rocke-
feller.

9 No sábado, quando partiu do
Galeão para instalar-se na Granja-
do Ipê, o Marechal Costa e Silva ves-
tia terno verde-oliva de tropicial, ca-
misa branca de nylon e gravata de
seda lisa, bordeaux *— 

por sinal a
última palavra na Europa em mate-
ria de moda circunspecta.

Ainda sobre a partida do Ma-
rechal Costa e Silva, no Galeão:
chovia quando o futuro Presidente
entrou na pista. Logo oito guarda-
chuvas solícitos apareceram para
protegê-lo.

A simplicidade do Marechal
Costa e Silva tem Cativado a im-
prensa.

Sábado o Deputado padre Godi-
nho ofereceu um jantar exclusivo
aos casais Rafael Almeida Maga-
lhães, Celmar Padilha e Antônio'Carlos Osório. Mitzi, Leia e Maritza
as três mulheres bonitas da reunião

que terminou às quatro da manhã,
em animado bate-papo. Mitzi.de
vestido' estampado branco-azul bem
curto, era. a mulher mais bonita do
restaurante da piscina do Nacional.
Aliás, não se compreende que um
hotel de sua categoria tenha um
serviço tão precário de restauran-
te.' ;

O barro hoje em Brasília é coi-
sa do passado porque o Prefeito
Cantanhede fêz cobrir os monóto-
nos vazios, entre as pistas e as lar-
gas avenidas, de uma grama cuida-
da. Um jardim como era para ser o
do Aterro do Flamengo.

Três cinemas, um teatro, àl-
guns bares pouco movimentados,
excessão do Yole II, o Bateau de
Brasília — uma discoteca decorada
pelo arquiteto Wilson Reis Neto
com motivos de mar, constituem as
diversões da cidade.

o Muito pouca razão para tanto
interesse pela fonte sonora recém-
inaugurada. A fonte tem águas co-
loridas e música do gênero Doutor
Jivago acompanhando o ritmo das
águas. Na noite de domingo até
provocou engarrafamento de trân-
sito — coisa quase impossível de
acontecer em Brasília — tal o aflu-
xo de gente para vê-la.

° Para que o Palácio dos Arcos
esteja em condições de receber os
convidados ao coquetel de inaugu-.
ração presidido pelo Marechal Cas-
telo Branco, .1 800 operários estão
trabalhando dia e noite. O Pa-
lácio esta semana é a grande ve-
dete arquitetural da cidade. Oscar
Niemeyer visitou-o ontem e a única
observação que fêz foi na. decora-
ção, sobre uma tapeçaria de Burle
Marx. O arquiteto está morando
ém Brasília, numa casa estilo co-
lonial antigo, obra surpreendente e
inesperada em seu conjunto de tra-
balhos.

° Bruno Giorgio e Jorge Hue são
alguns artistas da equipe que ins-
talam os Arcos. O Embaixador Via-
dimir Murtinho — que está em
Brasília com a mulher — orienta a
todos os trabalhos do Palácio dos
Arcos.

° Dentre os móveis mais comen-
tados dos Arcos, o sofá de Bernar-
do Figueiredo e as cadeiras de Ten-
reiro, forradas com veíudo verme-
lho nos encostos: são lindas.;

220 — *"> Principio Tanan peruara
rtttitalr Jas» -aos mus compa»

nheiro». A .ora. porém, reioWla o contra-
rio.. Sonttra a qrandoia quo • tor ao mu
lada ama companheira. Cheaou-ee-lhe
ainda uma res. Ha recuou. Tarsos, es*
tas, asamu-a se» braço» • peneirou »a
seira',

Ti/1RZÂ — os primeiros quadrinhos

O DIA DOS
QUADRINHOS

Há 33 anos, nesta âata,
eram publicaâas, pela pri-meira vez, no Brasil, as his-
tòrias em, quadrinhos. Foi no
primeiro número do Suple-
mento Infantil, do ¦ jornal
A Nação, dirigido por João
Alberto, 'que o pioneiroAdolfo Aízen lançou Flash
Gordon, Tarzã, Mandrake,
o Fantasma e toâos .os__ou-
tros heróis que passaram a
fazer parte âa mitologia
âêste século. Depois vieram
o Suplemento Juvenil, Mi-
rim e Lobinho, por onde
passaram vários meninos
que hoje são grandes nomes
do jornalismo e da literatu-
ra brasileiros. Agora, Aizen
pretende'lançar uma revis-
ta de e sobre histórias em
quadrinhos, onde os clássicos
serão republicaâos, junta-
mente com uma análise so-
ciológica ãos personagens,
e técnica dos desenhos. Es-
ta revista — Galileu — se-
rá a primeira, no gênero, na
América Latina. Seu lema
será uma frase de Pablo Pi-
casso: "Minha maior frus-
tração ê nunca ter desenha-
do uma história em quadri-
nhos."

PICADINHO
Erika Mattsjeld, a primei-

ra-ãa7na âa Flórida, sába-
do à tarde, penteava com
Marisa, do Maritè — um co-
que de cachos. Erika exami-
nava as perucas mineiras de
cabelos longos que são a es-' 
pecialiãaãe âèltòarisa^eqúe
sempre constituem sucesso
7ios Estados Unidos.

Durante a chopaãa áos
cartunistas cariocas nos
Quindins de laia, em Ipane-
ma, a festiva resolveu dar
uma festa amanhã à noite,
na Estudantlna Musical, em.
homenagem a um tal âe
Mestre Cuíca, que ninguém
sabe exatamente quem é,
exceto ser o maior cuiquei-
ro do Brasil.

Carmem Mairink Veiga
vai a Brasília para as festas
âa posse, no avião parti-
cular âo seu niarião Toni.
Depois, quaiião voltar, pre-
parará as malas para Bue-
nos Aires.

Vitor da Silva (BID), no
jantar ão casal Eâmar ãe
Sousa, comentava numa ro-
âa, a propósito âa âecaãên-
cia âo Rio e âo estaão ãa
Cidaãe: "Em Nova Iorque
também a imprensa não es-
gota o tema âe reclamar áas
conâíções âe viãa, compara-
âas com as âe anos passa-
áos. ¦ \

• Lêâa Castro Neves, ê
uma âas senhoras que estão
em Brasilia para a comemo-
ração âa posse.

• As casas particulares em
Brasilia estão hospeâanâo
pessoas âe fora, pois os ho-
téis estão lotados.

• Cha7iia-se Coca o cabe-
leireiro do Salão Nacional.
Começou com Lélio, no Rio,
e já penteou centenas âe se-
nhoras nestes âois áias.

pintar
paredes ?

FOR QUE?
IHiilMHi

Dê um ar de fesia, elegân-
cia e bom gosto às paredes
de sua casa, loja ou es-
critório, com o "show" de
beleza que se irradia das
cores modernas e dos pa-drões exclusivos de

Prefètidò petos arquitetos
e decoradores, VICRATEX
é um material para forra-
ção de paredes. Lavável e
insensível à luz. Não rasga e
não desbota. E é de durabi-
lidade illmitadál VICRATEX
é, ainda, mais econômico.

agora com

Informe-se.alnda hoje, pelo
telefone

37-4924
das mddalidades de paga-
mento que lhe são ofereci-
das, para a forração de suas
paredes com VICRATEX

- TELA VINlLICA.
DISTRIBUIDOR

DECORAÇÕESE
REVESTIMENTOS

DEL-KA LIMITADA
Aplicadores Exclusivos

Rua Barata Ribeiro, 96-B
Aceitamos representantes
para o Estado do Rio, Es-
pírito Santo e Minas Gerais-

Anuncie no JB.
no Flamengo
Para anunciar

no JB você não pre-
cisa mais ir à Cida-
de. No Flamengo
existe uma agência
de classificados à
sua disposição:
Rua Marquês de
Abrantes, 26, lo-
ja E.

Mf

, DEDEJIZAÇAO
Ifã CÀCANTIHA

\ TEL:52-5555
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DE 13 A 17 DE MARÇO
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DE F0'RA. SR. INALDO NERY
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PASSARELA
*'MLLE." CHAPLIN, A MODERNA
MUSA DA COLEÇÃO LAPIDUS ,

Folos enviadas por CELINA LUZ — Paris — Via VARIG

GILDA CIIATAIGNIER
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Géraldine Chaplin é a nova
musa de Ted Lapidus, depois de
movimentar a Europa com seus
cabelos curtos, suas aparições na
tela, seus flertes e seus concei-
tos de garota moderninha e fa-
mosa.

O costureiro que veste em
grande parte a geração iô-iê-iâ
de Paris, inspirou-se no tipo es-
pecial de Mlle. Chaplin para a
criação das roupas femininas de
sua sofisticada maison na Ave-
nue Pierre I. A linha masculina
é o reflexo do lado narcisista do
costureiro, que se baseou em sua
própria figura — esguia e ro-,
mântica — para a execução das

Ü

ií»

peças destinadas aos comprado-
res do sexo forte.

,Elle et Lui é o nome-da cole-
ção, Uma mistura bem dosada
de idéias modernas e pequenosdetalhes românticos, qüe se tra-duzem em cortes bem estrutura-
dos, em pespontos perfeitos, em
listras e madras usados com
muito charme, em bonés pican-tes, em mini-saias que lembram
os guarda-roupas das coristas
da belle époque em suas versões
mais audaciosas, em golas quelembram os oficiais russos dá ca-
vaiaria, em côres claras, que fa-
zem coro com a gente nova.
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Ted Lapidu, e Géraldine apresentam a moda "parir èle" e "oura ntn".
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.So faltava mesmo a rosa para comple.lar o romantismo do manto de lãrosa-pálido, enriquecido com recortes
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PROCURA-SE UMA' JOVEM
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Que tenha a beleza tranqüila cgue nao seja sofisticada. Que co-nheça as côres do . arco-íris e as
que combinem com o seu tipo
Que seja jovem ãe espírito e de pre-sença. Que saiba onde pisa e paraonde olha, Que seja participante etutfintSa em tôdas as^attíudes Queseja leitora do JORNAL DO BRASILe que queira colaborar conosco.

Você pode ser a jovem que pro-curamos, desde que more .no Rio e

tenha entre 17 e -21 anos', além deinstrução secimdária ou universitá-
ria. Maiores detalhes serão divulga-
dos no próximo dia 19, na Revista deDomingo do JORNAL DO BRASIL,
quando será lançado oficialmente o
concurso JB-FAENZA, destinado a
escolher uma jovem que preencha to-
dos os 7ibssos requisitos. Para a elei-
ta há uma série de prêmios sensacio-
nais. .

I3.N0HBS_.BI__*

PERIGOS
À FLOR
DA PELE
Se seu intestino não an-da funcionando bem, sevocê vem sofrendo umaconstante queda de tem-

peratura e seu metabolis-
mo vem causando trans-tornos sem qualquer moti-vo aparente, é hora deconsultar um derrhatolo-
gista pois aquela infecção-
zinha de pele que sempre
lhe pareceu desagradável-
mente insistente, massem importância, pode sero verdadeiro motivo de seusofrimento.

Isto acontece porque éa piíle que controla a pro-¦ dução de estrogêneo, a as-similação gastrintestinale a distribuição de sangueno organismo, pondo porterra a difundida — e er-rada — opinião de que adoença de pele é a chave
para interpretação de de-sordens internas. A verda-de é exatamente o contra-rio.

As enfermidades dérmi-cas — especialmente aeezema — podem atuartanto sobre os hormônios
femininos — como no casoda ginecomastia, ou seja,o desenvolvimento anòr-
mal das mamas do ho-mem — quanto sobre o in-testino, provocando umaassimilação deficiente dosalimentos.

É também através da
pele — mais especifica-
mente dos capilares — que• em casos de inflamações
serias se faz o extravasa-
mento do plasma irrigador
da derme. Quanto mais
grave fôr o caso, maior se-rá a perda de plasma que-,não podendo assim ser re-absorvido na circulação deonde procede, diminuirá ovolume- do sangue cir-culante.

O reflexo disto se /azsentir pela imediata in-chação das extremidades eaté mesmo por colapsos
cardíacos.

 E não é tudo. Freqüen-¦' temente uma 'simples""'
erupção cutânea carrega
atrás de si uma crise nacirculação 'sangüínea e

¦ conseqüentemente do me-tabolismo — e na própriaregulação térmica do cor-
po.

Uma pele inflamada éincapaz deconter a perdade temperatura pois osvasos sangüíneos que nor-malmente atuam como de-fesa estão afetados e nãose contraem. Tudo se com-
plica no momento em queo paciente, devido a tem-
peratura subnormal de seucorpo, — que o faz asse-melhar-se aos répteis desangue frio — são encer-rados em ambientes aque-cidos ou permanecem nacama, sob um bom nume-ro de cobertores.

O efeito é desastroso econtrário ao esperado:
ocorre uma paralisia nafunção secretora de suore o organismo se torna in-capaz de compensar a ele-vação artificial de tempe-
ratura. ., ,:

Pode acontecer inclusive
uma perda rápida de pesodurante a fase crítica daenfermidade.

Todos. estes efeitos "im-
portantes e pouco difundi-
dos das infecções foram
trazidos ao conhecimento
do público depois que, na
Universidade de Newcas-
tle, Inglaterra, se começou
a fazer pesquisas sobre ainterdependência entre a
pele e outros sistemas or-
gânicos. ;

Assim, quando sua pelese tornar áspera e um pou-co inflamada, lembre-se
. que a consulta a um bom
especialista pode evita rcomplicações posteriores e,
quem sabe, bem mais peri-
gosa.

Panorama

das artes
plásticas

PARA HOJE _ a Socieda-
de de Medicina e Cirurgia
do Rio de Janeiro (Av. Mem
de Sá,- 197) convida para
uma conferência sobre A
Expre ssão Artístico-Plás-
tica dos Psicóticos, a ser
proferida hoje ãs 21 horas
pelo Dr. Klaus Jansen, da
Alemanha. A projeção de
diapositivos ilustrará os co-
mentários db conferencista.

OS NOVÍSSIMOS —. A. Galeria IBEU inicia sua
programação de 1967 eom

suma coletiva intitulada SeteNovíssimos, reunindo pintu-ra, gravura e desenho. Os ar-
tistas são: Alceste Tarabini
Ângelo Hodick, Arturo Was-hington, Oilles Jacquard• Ivens Olinto Machado, SiloéAvilez e Vera Lúcia Alves:
Meneses. A apresentação édo critico Marc Berkotoitz.
que anota como denomina-
dor comuni da mostra a se-riedade de pesquisa. Ama-nhã, ãs 21 horas.

DE PETRÓPOLIS — Deregresso ao Brasil, encontra-
se em Petrópolis o pintorSérgio Campos Melo, queainda está indeciso quantoa seu comparecimento à Bie-nal de São Paulo. Em seusitio nas proximidades dacidade serrana Nina Bar-cisnki prossegue em suas
pesquisas artísticas que tém
por base o emprego de pe-quenos frutos silvestres na
pintura.

COLETIVA — a Galeria,
Dezon, que se mantém va-lentemente no Conjunto Co-mercial Felipe Gebara. estáapresentando uvta coletiva
com trabalhos de Milton Da-costa, Vasco Prado, Zorávia
Betwl, Luciano Maurício,
Enrico Bianco, Maria Luisa
Leão e Guima.

CAMARGO EM MILÃO —
De Milão nos chega o cata-logo da mostra que o es-cultor Sérgio Camargo rea-hza presentemente na Gal-lerla dei Naviglio • daquela
cidade. A apresentação é docrítico Jean Clay.

JOVEM GRAVURA —
Acha-se montada no Museude Arte Moderna do Rio aII Exposição ãa Jovem Gra-vura Nacional, promoção ãoMuseu de Arte Contempo-
ránea de São Paulo. Parti-cipam ãa mostra 27 grava-dores ãe menos de 35 anosArticulando a jovem gera-ção à precedente, participaãa mostra, uma sala espe-ciai com os seguintes artis-tas convidados: Edite Beh-nng, Maria Bonomi, Mar-ceio Grassmann, Ana Leti-cia, Fayga Ostroioer e Isa-bel Pons. Do Rio a exposi-

ção deverá circular por ou-tras Cidades como Belo Ho-rizonte, Juiz de Fora, PortoAlegre etc. v

BÔLSA-DE-ESTUDO — AEscolinha de Recreação Só-cio-Cultural está aceitando
inscrições para um concur-
so a bôlsas-de-estudo dePintura, no qual poderãoinscrever-se crianças de seisanos de idade e adolescen-
tes. Os candidatos classifi-cados freqüentarão, gracio-samente, o Curso de Pintu-ra ministrado pelo profes-sor ivã Serpa. Inscrições
e informações, na Secreta-
ria da Escolinha de Recrea-
çao Sócio-Cultural, na AvN. Sr.» de Copacabana, 583,
grupo 502. Informações pelotelefone 37-2687.

n
FOLCLORE COMO TEMA

.— O Clube ãos Amigos áoFolclore vai realizar breve-
mente um concurso ãe pin-tura, tenão como tema obri-
gatório o folclore brasileiro.'
Não se trata de unia expo-
sição de primitivos, pois atemática pode estar presen-te até na nova figuração.Serão distribuídos prêmiosaos melhores trabalhos: Tãologo estejamos de posse ãasinstruções faremos sua di-vulgação.

PANORAMA é preparado pelaseguinte equipe: Fausto Wolff
(Televls&o) - Harry Lauí (Artes
PlAstloas) _ Juvenal Portela (Dis-
cos Populares) — Lago Burnett
(literatura) _ Míriam Alencar
¦(Cinema) — Renzo Massarani
(Música) — Slmáo de Montalver-
ne (Shows) _' Yan Mlchalski
(Teatro) — Wüsoa Cunh» (In-
toi-naclonal).
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DEC OR
CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho eforração: aulas em pequenos grupos.
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ELOISA LACE
Con,„lt, d. D«oraS„ (em «,. «._»). NCr$ 2S00Cuno de Decoração, completo (lambem i noile): NCS 50 00INSCRIÇÕES ABERTAS - Tel.: 47-2945 __--_
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STUDIO DE DECORAÇÃO DE INTERIORES
R.'Sousa Lima, 363 - C/03 - Tel. 47-2945
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(G A L E R IA D E
ARTE MODERNA)

REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS
Artigos de Mário Barata, Flávio de Aquino, J. R.
Teixeira Leite, Clarival Valladares, Sérgio Ferro,
Frederico Morais, Antônio Bento, Marc Berkowitr

e Mário Pedrosa.
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NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS
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petite galerie 3
Horirio par* o recebimento do trabalhos do ¦

CONCURSO DE FORMAS ¦
DE "CAIXAS" ¦

dat 10 it 12 * dai li _, 19 horas, nos dias úteis. ¦
ATÉ 31 DE MARÇO JJ

PREMIAÇAO E INAUGURAÇÃO: g
dia 27 de ABRIL g
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O FILME EM QUESTÃO
_. O TÚMULO SINISTRO 55

(Th. Tom. of Ligeia). Direção e Produção:
Roger Coraiaii. X. teiro: Robert Tirivne, baseado
no conto dc Ligeia, tle Edgar Allan Poe, publica-
do em 1938. Fotografia (Cincmaseoiie & Eastman-
color): Arthur Grani. Cenografia: Colln South--
cott. Montagem: Alfrcrt Cox. Efeitos especiais:
Ted Samucls & George Blackcr. Música: Kcnncth
V. Jones. Elenco: Vinccnt Prioe (Verdcn Fcll),
Elizabeth Shopherd (Rowena/Ligeia), John West-,
brook (Christopher), Oliyer .Tohiiston (Kèririck),
Derck Francis (Lorde Trevarion), Richard Vcrnon
(Dr. Vivian), Romald Adam "(Parson), Frank
Thornton (Peperel), Denis Gilmore (cavalai.ço).
(Alia Vista-Roger Corman Prodiiction para a
American Internacional—Inglaterra, 1964). Dist.:
Royal Filmes. Projeção: 81 minutos.

O filme de terror, em dia de sorte, ganha
dimensões de espetáculo inteligente, insólito,
quase nobre. O sucesso de Roger Corman
assenta-se sobre um golpe de sabedoria.
Optando pela decisão de manter a história
ao nível da explicação lógica, sem recurso ao
sobrenatural — preocupação evidente desde
ò inicio e que faz o filme corresponder mais
ou menos ao ponto-de-vista do advogado
apaixonado pela mocinha — Túmulo Sinistro
estabelece o suporte que o credencia para
oferecer, progressivamente, um verdadeiro
shoiv de suspense e de terror, culminando com
uma carga de fantástico infinitamente su-
perior e mais eficiente do que o tradicional
terror dos mortos que voltam para atormen-
tar os vivos. Tudo, afinal, no caso de Ligeia,
pode ser interpretado como psicoses e alucina-
ções de personagens incrivelmente ambíguos e
estranhos, situados permanentemente na iron-
teira entre a razão e a loucura, á vida e a
morte. Só esta atmosfera fluída, mas sem-
pre real, poderia atingir o momento absoluta-

mente fantástico em que Vincent Price des-
cobre que o culpado de, toda a confusão é o
gato e com êle decide travar o duelo de mor-
te. A par disso, o filme apresenta uma cons-
trução cinematográfica impecável, na qual
não faltam bonitos achados: a realização in-
tegral do pesadelo da heroina já na realida-
de, os ecos, de pequenos temas ao longo da
narrativa (olhos, cultura egípcia), o gosto
artístico da câmara. Iniciado simples, como
qualquer filme banal do gênero, ganha íôrça
aos poucos e no final já adquiriu inclusive
uma certa complexidade, ficando aberto à
análise e à reflexão. Um dos melhores, se
não o melhor, filmes de Corman da série ba-
seada em Edgar Poe. (JOSÉ HAROLDO PE-
REIRA).

O que realmente assusta em O Túmulo
Sinistro é a sua falta de imaginação: é obser-
var que ainda hoje se fazem filmes com as
mesmas janelas que se abrem ao vejüo, as
mesmas teias de aranha, roupas esvoaçantes,
trovões e relâmpagos a acompanhar a aber-
tura de túmulos. Como é possível que em
nossa época em que os fantasmas estão bem
vivos alguém se contente em ficar escondido
atrás da cortina para assustar quem passa
por ela? Os filmes de Roger Corman dão a
exata impressão de serem realizados por al-
guém que vive escçndido por trás de uma cor- .
tina. São velhos espetáculos cansados pela
repetição ãe pequenos recursos narrativos e
pequenos truques para assustar a platéia, que
já nem surtem mais efeito. São um brinque-
do tolo, de quem nâo sal de trás ãa cortina
para ver o mundo cá fora. (JOSÉ CARLOS
AVELLAR).

Depois do perfeito A Máscara da Morte
Vermelha, que veio coroar as suas experiên-
cias anteriores baseadas em contos de Edgar
Allan Poe, Roger Corman nos oferece agora,
com o seu O Túmulo. Sinistro (The Tomb of
Mgeia), úm espetáculo frustrado e pouco me-
recedor, de sua inteligência tantas vezes de-
monstrada. . •

Ao contrário de seu filme anterior, o qual
estudava o problema da ascensão c aumento
de poderio do mal, graças à falência e ino-
perância do bem como meio de resolver os '
problemas existenciais, Roger Corman fêz de
O Túmulo Sinistro apenas mais um filme de
horror, com todos os ingredientes mágicos do_
gênero, desde o gato preto até a violação de
uma sepultura,' à noite, sob a chuva e o vento.

Desta vez, apesar da presença constante
de Vincent Price (Verden Fali) e do tipo e
qualidade de atriz de Elizabeth Sheperd, Ro-
ger Corman mostra aos espectadores apenas
uma das qualidades que o .ornaram famoso:
o dom de conseguir efeitos cênicos brilhantes
com um orçamento visivelmente curto. Isto,
entretanto, não justifica O Túmulo Sinistro,
lamentavelmente indigno da filmografia do
diretor e de idéia (oonto de partida) de Poe.
(LUÍS CARLOS OLIVEIRA).

Um horror surpreendente: horror aberto
nos exteriores, em longos movimentos de cã-
mara, um poema erótico sobre o conflito en-
tre a vida e a 7norte. Poe, revisto por Roger
Corman, torna-se diurno, simples, quase um
repórter ão fantástico. O Túmulo Sinistro
é certamente o mais cinematográfico ensaio
de Corman, numa série onde sempre houve
muito teatro e bastante folhetim. As cavai-

gadas junto à abadia, o súbito aparecimento
de Vícent Price e Rowena (junto ao túmu-
lo de Ligeia), o toque sobrenatural à luz dosol — três maneiras de filmar o medo sem
descer ao golpe baixo do susto atrás das cor-
tinas. Ainda assim, Corman não escapa àtentação de criar ansiedade pelos meios co-
muns do velho suspense fisico, e seu filme
permanece indeciso entre uma nova emoção
e a rotina. Mas o uso do sonho de Rowena
como antecipação de um trajeto real é mag-
nifico, e quase chegamos aos corredores ãe
Marienbaâ através do filme policial norte-
americano. (MAURÍCIO GOMES LEITE).
Embora a maioria dos filmes da série de

horror a que se dedica Roger Corman sejam
de categoria B, O Túmulo Sinistro conseguiu
ser superior aos seus últimos trabalhos, mais
recentemente Orgia da Morte. Como sempre
acontece, Corman se afasta do original, mo-
dificando algumas partes ou acrescentando
detalhes à obra de Edgar Allan Poe. Isso
também acontece em The Tomb of Ligeia.
mas, em compensação, Corman foi fiel à, poe-sia existente no conto de Poe, que abre seu
livro com as palavras que Ligeia deixa de he-
rança para o marido. Também foi feliz esco-
lhendo para palco da história um local ade-
quado e de grande beleza, tal qual o conto
exigia, e que se prestou a enquadramentos
por vezes exéelentes. A fotografia em côres
valorizou o ambiente e demonstra que Cor-
man se preocupou esteticamente com o seu
trabalho, o que não aconteceu com a filoso-
fia da obra, que não foi assimilada, ficando
num "passar por cima;', resultando o filme
num trabalho sem profundidade. Sem o seu
bigode de tantas interpretações, Vincent Pri-

ce está muito bem, fazendo o personagem,Verden Fell, sóbrio e discreto. No mesmo pia-no coloca-se Elizabeth Shenard, saída do tea-tro inglês. (MÍRIAM ALENCAR).

Roger Corman acreditou durante muilo
tempo que o mundo no qual evoluíam os per-sonagens de Poe era a ilustração ão subcons-
ciente, portanto, um mundo nada realista.Dai a ausência de filmagens ao ar livre ou.
a presença de exteriores fabricados no estú-dio por Daniel Haller. Isso servia também
a um. esquema de produção: filmagens em
estúdio, cotn uma equipe conhecida, adianta-
vayii o serviço. Corman não gosta de demo-rar mais de 15 dias fazendo um filme, e, con-
forme já declarou diversas vezes, sempre foicontra a filmagem em exteriores por acredí-tar que o menor plano realista pudesse afetar
sua visão de Poe. Ligeia — que muito se
aproxima de Morella (primeiro episódio deMuralhas do Pavor, o melhor da série Poe-
Corman) — marca uma revolução nos mé-
todos do jovem e prolífico cineasta: pela pri-meira vez, as muralhas de musgos e remorso
não estão entre as quatro paredes de um es-
iúdio. Com isso, Corman conseguiu uma
atmosfera tipicamente gótica, projeção dos
amores jyerdidos (Annabelle Lee, Lenora, Mo-
rella, Ligeia etc) que caracterizam a partemais fascinante ãa obra do escritor. Lamen-
to profundamente que Corman aqui tão ele-
gante e aparentemente livre das injunções de
produção (que exigem o sttsto pré-fabricado),tenha adulterado o final de Ligeia introdu-
zindo um heróico ciuarto personagem román-
tico (Christopher) numa história âe transe
e amor alucinado vivida apenas por Verden-
fell, Ligeia e Rowena. (SÉRGIO AUGUSTO).

— Péssimo

COTAÇÕES

JB

FILME POR FILME -&-&*y
•kir — Aceitável

*•* — Bom
ifirick — Muito bom

-k-k-k-kir — Excepcional

"ti,. 
. Iy_ Jos. C.?'to* lazi H:'M<> luis C.rloj Míuricio Gomes Míriam Moisés Sírnio OpiniãoSh.towsky A»...» Av.ll» P.r.ira , Oliv.ir. L.it. Al.ncir K.ndl.r A.g.__ Midi,

A PEQUENA LOJA DA RUA PRINCI- •*** **•• •*•• **** © **** *** 0 ***~PAL (Elmar Klos e Jan Kadar) j ' 
íR

EUROPA 51 (Roberto Rosselini) **• -*• irk *•** * *•* **¦* 
~Ü 

-£*

O T Ú M U L O SINISTRO (Roger * • *** 
~~H 

**• ** 
" 

* ^ **Corman)

A^US,^S J L U S Õ E S <vincente ** • . •* •* *•* •*• • * írfT"Minelli)

MISSÃO SECRETA EM VENEZA • * ¦ X* + + +
(Jerry Thorpe) *"* * *- y*

O BEIJO (Flávio Tambelini) *'**.• • * O ã~ O
_, .

COMO FAZER O AMOR (Michel * • 9 9Boisrond) -
...,_.. _________—__—_¦ . i ,i,, __, ., ¦  ....,_—_,.,_..¦¦„¦_¦¦¦¦_.__ - . . 

i ________„__»__„____ .    ^^

RESPONDENDO A BALA (David jl a 
" 

Z
Rich) y::. * *

JOGO PERIGOSO (Luís Alcoriza, A., . • 9 9 Z
Ripstein e E.: Eichorn),

^*^^^^^^^^'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l^l^l^^^^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^^K^S^S^S--S------_________r__

W_W_______________Wf#^~'''' 
' ""' 1 'yí:_______________m__mmmmzm Ê________________wm______________________m______________m__m_wm m_____m_m________________________w_______mwlÊÊÈÈM Wxw^y __m W_ \ ___ Wwmm Bfl \f____ ______ SEISW_m__m_ _W^~- ___________________ . _________________hi_____________________________m_____________m lág ndHBiya

^ ¦________ _¥__**-- ___ ___P I ü _W ___ I
fM__WÈ _$ _______£ V' ü ___ül^^llilü ü* '• IptjB ____________________________________________H_______________h9

p- '^m___W _W _m______________¥___i ___________-_______¦____£ 
'*'•••''• =^_ül 

________________________!§' _W_Ê__i-í'_m__\\ Bt- _Wi mr^^ I __.S^ss_^^_-_^_BTO_-8s8BiW-ry a____y ____\_w^^™ :j__n__s_ ______ '™_í_W_ I _____F^ .-w^íHB |_ÈB___ _£__« tIH __w^^^ ''____\ __W^*_ 4#m I 3Br^^9 ___

."' IL s! ÜP ¦____! BP"*^ __W ___.* '¦'_______________? -' m_ ________m_W "V "'--" 
__mS__W__sÁA Wmk ____________! ___9r " ___ |P^^ ~v^H

_________l _W __ ____t ¦ ______________w _\\ ____%_' __ú:iJr^^-'^_\\ __%__ __WÊ_ _&____ _\ WWW ¦&&&" '___ 
W\W^^^^_\______m_'_m mWÈlv k;__\_u • m_ _K> „' "..?m ______¦ _____ , J__* •____¦ ___S_i_____i _kH _k___I______I ________ *>h '^9r y_W_\

^_íi___^Ên __W_mm WÊmsW' __ ^____m____________________________________ W$Ê$ I \\\w_^^W'^W^_______W:'^^____\ \\\\\\\_________\ __W^__M __W>_____U ________m.?y_^____ ' ''<^__3Í $____m _____m_i

&___________ ______wL - yTiyy-i.y-y. ____ t!B __________ _______ '________¦___________¦
iffi___H H_l '-______________ ^- -~_t ¦ m_m __u^__ _¦_______ swÊ ___________ __m__m__ ^ ¦ - _msSsüiíls ______¦ _s__i __f-'--"':>:- _W_W_______ __?%___ü- y__M\ _m _____}_____. ' '___¦_¦

________^m__ti_Wá_í ____it __m __f m_ ___* ¦^^J_______B______ _______ __________________¥¦__________________ __¦_¦_____ 1| _K '___WÊ ___tf7yy^_W_____W_m -___\ ___§&? ___Si___p;3>3S^__i ____Í_I_____kí:^í__I __h_______íP _________! Bm___Bf_____W______________m______\ __M____i__ BH WÊ_______« W_______W'^^^___m ________m_______m ___^y__m _\\_\_m___\\ ___.__É__mWmi________ m_W __> 1LJ8___ a ___i__^%? __ .jv3_i IIBW MU! BwiW B _¦__¦\K-'W_____________m_w' úm_ • ¦___!'.' ¦: m? vJmÊ_m __P ^SsP^ _____ WÊ_w____mm__________________n___________k^^j^v^-^1- *___W ________ -,.M_i Wm ___\ Wm_?, ? /.S___*J__i ã_mSK3_m __________W____B _____[ I ______?f____l —Wtá_____\__w m __miè_______' :._m <m BP . y*mm m.., ^PPPJ UH __M m ________
WÊWÈ HMI _HH__________l'^S--[ WW ;l KíIk. _____ Wm 7':__\__m_\\ I WwMW m h9 I m____________M_w_ "__m mWm _¦--Km__w_______ m_____r và__i ______m ____iü__i B":'v"¦¦¦;¦ : «ss ¦ _w_- k_„ «!_¦ ____mm_m HPÜPBi H __Pü__I ¦B ¦ !Ili__| _K:v9J Hf i mm__________________ * ^Ê__É ¦'¦i^mt ____WS_m ___\_<Mi9'____\ __w.:____\
________¦ i ' ¦ ____________________________________WÍ _W_\\ ___¦' ¦ W Ã_\ Wb____\ __¦_________________________________________________¦ üa____n__wy:-'7---'y.^K^^______\\___\y''7-''7-:: T__H__p||íin____l______K____________________________ _^^^^^^^^^ _t_T'y.:_mm_V____u

Í__W _-________m _____m __wy-yy: ___ ________$'_yy________ __t___^_____i ________H ______________ ___\ __W-"'_________\\H^'K^^^^V^ " mmm_Umm ________________m ______K-''-1''¦¦'¦¦-¦: _____i _________S_^,^rv!v^_4________^^'CQt_P_____S^-_____l _________H ____¦ _1^__\U 'y_____M____m
  -T__^t«_______________| ______^____fl ____B'-- ^-"-'_í_ _B__i _____R_^c__k1>^-¦'--'^i^H_________________y^_____i _____S____B_i _____r_________S_____l ^^___H -••$'________]

\__Wtt_____m 1 ____________________ ^_Wf M ^__ WW ::-_W__

___ _¦ '__ __! ______-^:<f____-___Í _____«í'_. ____! _B_____________________________________________B_____ _%_\\

W ___f___\ ¥y>:¦ **n_ !W! _\\b__W__ wê.u ________________________________W____\\¦IPISffP^' ííísSs^B __¦ m ____________ IkIv __________ H_____ _____________________________________________________________________________Wm
_____________________________________________________________________ ¦" ''liT^-B------------ __m______^ ^^'____mm __K^_____^^___f-^Si-^ __________________________________________________________________________m____U

Astruc rompe três anos sem contrato: Lei Mauvaiseg Eeucontre» Em 58, no início da nòuvelle vague Com Pierre liarouh em Um Homem_. Uma Mulher

A PRESENÇA DE ANOUK AIMÉE

m
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Lola c'est mol (Lola, a Flor Proibida/
Lola, de Jacques Démy), Madalena!, murmu-
ra Marcello Mastroianni (A Doce Vida/La
Dolce Vita, de Federico Fellini), badabadabae Claude Lelouch presta-lhè uma grande ho-menagem (Un Homme... Une Femme). Umamulher, uma atriz: Anouk Aimée.

Sem contar com a publicidade em tornooe seu nome de uma Jeanne Moreau, porexemplo, Anouk Aimée construiu sua carreiraao longo dos anos através de um árduo tra-balho. Sua carreira divide-se entre a França,Inglaterra, Alemanha e Itália, participandode filmes algumas vezes sem maior expressão,conseguindo, no entanto, sempre, oferecer àssuas personagens uma extraordinária vivên-cia. Lola, não seria Lola sem Anouk, Madale-na não teria o desespero que Anouk lhe ofe-rece, Jeanne Hébuterne (Os Amantes deMontpamasse./Montparnasse 19) não teria a
profundidade da personagem vivida pelagrande atriz.

A CARREIRA

Aos 15 anos, a parisiense Françoise Sorya
estreava no cinema em um filme de um dire-
tor menor: Henri Calef e seu La Maison Sous
La Mer (1946). Aos 15 anos, Françoise nâo
pensava em cinema, estava matriculada em
um curso de dança. Calef oferece-lhe o pri-meiro papel e o primeiro nome: Anouk. No
ano seguinte uma nova oportunidade, Mareei
Carne a chama para trabalhar na transposi-
ção para a tela de mais um poema de Jacques
Prévert. Em La Fleur De L'Age, Anouk teria a
seu lado alguns dos maiores nomes do cine-
ma francês, na época: Arletty Serge Reggia-
nl, Martine Carol. Dificuldades financeiras,
110 entanto, impediram Carne de completar
seu trabalho. Mas Anouk Aimée já tinha
nascido.

Até 1952 Anouk Aimée participará em
média de um filme por ano: em 48, sob a di-
reção de André Cayatte em Os Amantes âe

Verona/Les Aviants âe Véronne\ em 49, na
Inglaterra, com Ronald Neame (a convite de :
Lorde Rank) em A Salamandra de Ouro/The
Golden Salamander; em 51, dirigida por Ale-
xandre Astruc a chama de volta: Les Mauvdi-
52, com Harold Frenche, em The Man Who
Watched Trains Go By.'

Três anos sem nenhum- papel até que Ale-
xandre Astruc a chama dé volta: Les Mauvai-
ses Rencontres marca o reencontro de Anoul:
com o cinema e com o sucesso. Um convite
da Alemanha a leva a dois filmes comerciais:
Ich Suche Dich (1955) e Nina, de Rudolph
Jugert (1956). E, em 1958, o extraordinário
Jacques Becker lhe oferece um de seus maio-

. res papéis: Jeanne Hépuberne, doce compa-
nheira de Modligiani em Os Amantes âe¦Montparnasse/Montparnasse 19. No ano se-
guinte com Duvivier em As Mulheres âos Ou-
tros/Pot Bouille. Em 1958, sob a direção de
Anatole Litvak em The Jaurney. E, novamen-
te com Carne, no Início da nou.eZZe-fcasrue Os
Libertinos/Les Draguers.

Em 1959, surge a grande oportunidade
no filme que levantou grandes celeumas e se
transformou çm um dos maiores sucessos de
bilheteria do cinema italiano: A Doce Vida..
Anouk Aimée, no grande painel íelliniano re-
cebe Madalena, a personagem de grande in-
satisfação amorosa, quase uma prostituta, le-
vada por esta insatisfação mesma.

Deixando a insatisfação existencial de
Madalena, Anouk encontra, o alegre dlverti-r
mento sob a direção de Philippe De Bróca ao
lado de Jean-Pierre Cassei, uma comédia sem
grandes pretensões: O Gozador/Le Farceau.
E, surge Lola. Um filme seu, todo seu, um
filme girando em torno de sua personagem,
de sua personalidade. Sensual, sentimental,
melancólica, divertida. Anouk Aimée tem em
suas melhores aparições a consagração de-
finitiva.

Três outros filmes antes de um nôvo Fei-
Íini: o frustradíssimo Sodoma e Gomorra, de
Robert, Aldrich; Os Granâes Caminhos/Les
Granas Chémins, de Christian Marquand (em

exibição nos cinemas do Rio) e O Juizo Uni-
versai, áe De Sica. Oito e Meio/Otto e Mezzo,
dè Federico Fellinl,'1963, a traz de volta a um
grande papel e atuação: Luiza Anselmi, es-
posa do diretor angustiado (Marcello Mas-
troianni)„ lutando contra a angústia e a
amante (Sandra Milo).

De Oito e Meio a Un Homme... Une
Femme, diversos outros filmes, não exibidos
no Brasil, no caos da exibição comercial bra-
sileira, sempre à espera do messianismo dês-
te ou daquele distribuidor, da boa vontade das
companhias americanas que, embora tenham
o direito de exploração dos filmes, preferem
lançar as produções domésticas do que os
trabalhos dos diretores estrangeiros.

Com ou sem boicote, no entanto, Anouk
Aimée estará mais uma vez nas telas cario-
cas, em um filme que poderá não estar entre
um de seus melhores. Haverá sempre, no en-
tanto, a certeza de seu trabalho, de sua sen-
sibilidade, de sua inteligência. E de sua be-
leza.. (WILSON CUNHA)..
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I VAMOS AO TEATRO 1
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| COLE E SILVA FILHO apresentam no |

*
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DE 2.° A
5.a-FEIRA:
Poltrona:

NCr$ 2,00
Est. e bale:
NCr$ 1,00
DE 6.° A

DOMINGO:
Poltrona:

NCr$ 3,00
Est. e bal-ão:

NCr$ 1,50

TEATRO CARLOS GOMES
. a suni»r-reví*ta

DE COSTA
A COISA VAI

__ma

da Angola Remem, Ccló a Silva Filho/ccm um 5
granda elenco a audaciosos strlp-taasas H
Di-riamente, às 17h30m — 20h - __h S

As segundas-feiras o "show" da travestis H
BONECAS EM MINI-SAIA ^
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5 Q GRUPO OPINIÃO

5 1964 — "Show" "OPINIÃO" m
¦ 1965 — "LIBERDADE LIBERDADE" ¦

J 1966 - "SE CORRER O BICHO PEGA, SE FICAR O BICHO COME" £

L, A SAÍDA? |
| ONDE FICA A SAÍDA? 5

Estréia dia 17, às 21h30m H
jj R. Siqueira Campos,143 — Reservai: 57-5339 • 36-3497 !
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n Um elen:o delicioso __
D

1 Cario» Eduardo Dol-bella, Cecil Thiré, Célia Biar, Emillo Di Biasl, g
gj Eva Wilma, Helena lanes, ítalo Rossi, Jut-j, Ufayett* Galvão, Laln* p
fl Kretpi, Mauro Mendonça, Napoleão Moniz Freire, Oihoniel Serra, B
fi — Paulo Cisar Pereio, Rosita Tomás lopes e Sérgio Mamhertl 5

OH QUE DELÍCIA DE GUERRA' a¦

Hoje, às 21hl5m, no TEATRO GINÁSTICO a
Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado a*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBaBBB_IBBBBBBBS

gaBBBBBBBBBBBBBBBBBJBBBBBBBBBaBB!¦a DULCINA
VOLTA AO

DULCINA
EM

O NOVIÇO

INGRESSOS
NCR$ 3,00

ESTUDANTES
NCR$ 1,00
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Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS a
o GRUPO DE AÇÃO apresenta ¦a
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—aj de Augusto Boal e Guarnieri JJ

m com: Jorge Coutinho, Ester Mellinger, Procópio Mariano outros: B

E 
Música: Edu Lobo — Direção: Milton Gonçalves JJ

Hoie, às 21h30m — Reservas: 25-6609 £
M TEATRO CARIOCA - R. Senador Vergueiro, 238 ¦
EflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflBaBBflflBBflflBBflflflflflBBBflfl-l
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5 TÕNIA CARRERO: "Nunca se viu escândalo tão S

inteligente no teatro nacional" j|

i AS CRIADAS"!
Jj eom: Erlco Freitas, Hélio Ary e tabanca. J

Direção de Martim Gonçalves ¦
B Cenário e figurinos de Roberto Franco ¦
5 no TEATRO DE BOLSO - Hoie, às 21h30m £
5 Praça General Osório — Ipanema tt
* Refrigeração perfeita — Res.: 27-3122 ¦

__^_TNflP Figueiredo 
"Magalhães, a

IJill 286 - Sobreloja Cine "
Condor-Copa 1

ESTUDANTES

NCR$ 2,50

HOJE, AS 22H - RES.: 57-6651
"DE BRECHT A

STANISLAW PONTE PRETAa

"FESTIVAL DA BESTEIRA" g
Jj Com Aldo do Maio, Camila Amado, Jaime Barcelos • Milton Carneiro tl
gi Dir.: Antônio Pedro — Música: Roberto Nascimento ¦

Aguardem, dia 25, às 16h: "A ONÇA INVEJOSA" g
ttflflfllflflBBBBB*flBBBaBflflflflflfleflflflflBa«flflflflflflfl"_H_-.
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¦¦a - NOVO -
REPERTÓRIO

SOMENTE 10 DIAS aa

ROSA DE OURO I
de Herminio Bello de Carvalho ¦

HOJE, AS 21H30M S
a

TEATRO JOVEM • P. de Botafogo, 522 • Res.: 26-2569 ¦
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GLWCIO GILl (TEATRO DA PR»ÇM 8
MARIA FERNANDA apresenta F?EVEO

VERSÁTIL !
[MR,

^3la_A__r__FB\l^l _________ JO-ORIOU.
HOJE, ÀS 20h E 22h EM BRASÍLIA

jj| Estréia no Rio dia 18, sábado: 1." sessão, is 20h (lotaçíoesgotada) o 2.° sessão, as 22h. Bilhetes à venda.
Res.: 37-7003

ADRIANO REYS cenário e tlgurliusPAULO PADILHA PERNAMBUCO OE OLIVEIRADELORGES CAMINHA dlreçáo de '."" 
'-vv

'MARIA FERNANDA CARLOS KROEBER
1 Si, os auspícios do Sm. dt Teatro dl Secret. da Eíje. _i 6a

flnm na

Ele casou com a OUTRA, o OUTRO, ¦
casou com ELA e Deu o Maior Bode!!! ¦

WÇW£

Q U A T RO

D¦¦¦aa?,
NUM QUARTO

AMANHA, ÀS 21H15M - Reservas: 52-3456
TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado
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Agora em TEMPORADA POPULAR
"MULHER ZERO QUILÔMETRO^

de Edgard G. Alves
Dir. Floriano Faissal

Sele meses om cena cm 65/66
om: ANDRÉ VILLON, DAISY LUCIDI,

LUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES
FONTOURA, AYRTON VALADÃO

PREÇO ONICO:

NCR$ 3,00

HOJE, ÀS 21H
no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721
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§ ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA í
S TEMPORADA DE GALA 1967

ama

Grandes cartazes nacionais e internacionais
Assinatura para 18 Concertos de Gala no

TEATRO MUNICIPAL
Assinatura para 10 Concertas Série Especial

SALA CECÍLIA MEIRELES

D
aa

a Informações • reservas de lugar: Âv. Rio Branco, 135 — s. 918-20 B
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| TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA 8
BB El

Avenida Rio Branco, 179 — Tel.: 22-0367 13
Diariamente as 21h — Domingos as 18 e 21h *"RASTO ATRAS?

Baaa
Figurinos: Bella Paes leme, com um grande elenco m
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Do Jorge Andrade
Prêmio Serviço Nacional de Teatro

Direção • cenários: Gianni Ratto
Figurinos: Bella Paes leme, com um grande elenco

m Grupo Levante apresenta

JOÃO DO VALE
no show "EU CHEGO LÁ' aa

com Marinês, Sílvio Aleixo, Maria Luíza Noronha S
Ho|e, às 21H g

no TEATRO DE ARENA DA GUANABARA n
Largo da Carioca, esq. Av. Chile — Res.: 52-3550 i
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«no TEATRO SANTA ROSAS
3 R. Vise. Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641 - (Gerador Próprio) a
1 0 HOMEM DO -^r^r- S

| PRINCf Pl0 AO FIM
de Millôr Fernandes

2 ULTIMAS
SEMANAS

TEATRO DULCINA - ESTREIA SÁBADO DE ALELUIA " aJ3 com: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO ERITTO a
FERNANDO TORRES '

HOJE, ÀS 21H30M
A seguir: "A ÚLCERA DE OURO"

•S-EBI 1-3
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£ CAFÉ-TEATRO CASA GRANDE I

BAR-RESTAURANTE "
__ ¦apresenta ¦

Às 3as.-feiras: JAIR RODRIGUES ãa
Aos domingos: CLUB DO JAZZ E BOSSA a

Avenida Afrãnio de Melo Franco, 300 — Estacionamento próprio ¦
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i SHOW & BOITE |£
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g NORMA BENGUEL £*7 
E e ^at^en Powell i

S3R. em ¦, i
BERIMBAU!

DE 3.° A DOMINGO
Dir. Music. — Guerra Peixe

Rua Barata Ribeiro, 90 — Tel.: 36-3483 S
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RUY BAR BOSSA
apresenta de terça a domingo

"UMA NOITE PERDIDA
COM TUCA E MIELE"

t_
Baaaaaaaaa

um show Mi.U t Bôscoli com • conjunto de Menescal
Rua Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana

Reservas: 2S0S77 («ti as 22 horas) £
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As delicias das comidas do mar num !
restaurante sôbre es ondas. Único no ¦
Rio. Amplo estacionamento. Menu fl

Hespecial para os almoços "rápidos". ¦

AV, NESTOR MOREIRA, 11 • TEL <é-1Hf ¦- M_âBj
SRESTAURANTE» BAR:

(iunto ao Yatch Club do Rio de Janeiro) g
Aberto diariamente ati is 2 heras da manhã . !

ÍS©3L^
¦a Av. Nestor Moreira, 11 — Tal. 46-1529
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jí_f^^_^í_?ffíP_r^ Telefone para 22~1olo
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

O QUE HÁ PELO MUNDO
Ainda Picasso

A grande exposição con-
sagrada a Picasso no Pala-
cio dos Campos Elisios, em
Paris, recebeu mais de oito-
centos mil visitantes, o queé um alto indice, principal-
mente se considerarmos
que a obra de Picasso não
é de fácil acesso ao públi-
co.

Os esforços empreendidos
para reunir os elementos
da enorme retrospectiva
apresentada, com quadros
pertencentes a todas as
grandes coleções do mundo,
serão aproveitados em benc-
ficio do público de outras
cidades.

A Holanda que, meses
atrás, emprestou à França
a exposição Vermecr, obte-
ve permissão de expor no
Museu Municipal de Ams-
terdã 122 pinturas e cin-
qüenta desenhos e guaches
que focalizarão de modo
particular o período cubista
e o da Segunda O srra
Mundial. Uma outra parte
da exposição será, ainda,
montada em Londres.
Polícia inglesa
se renova

As modificações que estão
sendo introduzidas nas fôr-
ças policiais britânicas irão
colocá-las em primeiro lugar
no mundo no uso de equi-
pamentos e métodos moder-
nos, informou um porta-voz
governamental na _ Câmara
dos Comuns.

O Sr. Dick Taverne, Sub-
secretário do Ministério do
Interior, informou que no
início do próximo ano todos
os policiais possuirão um
aparelho de rádio portátil
que os ligará com a delega-
cia.

Além disso, vão ser inicia-
das discussões com as auto-
ridades locais sôbre o finan-
ciamento e operação de um
sistema nacional de compu-
tadores que fornecerá infor-
mações quase instantâneas
a todas as delegacias de po-
licia do país.

Em poucos minutos, por
exemplo, o policial que dc-
teve um carro suspeito po-
dera descobrir graças ao seu
rádio pessoal se o carro foi
roubado e se o indivíduo de
quem suspeita registra ante-
cedentes criminais.

Não se trata de um ideal
remoto, mas de uma possi-
bilidade ]á à vista.

A eficiência poderá ser
ainda melhorada com a fu-
são das forças policiais. (Na
Grã-Bretanha o serviço de
polícia é organizado através
de um sistema; de forças po-
liciais localmente adminis-
tradas. Não há uma íôrça
policial nacional.)

Dos trinta planos anuncia-
dos em maio último, sete já

. estão em vigor e o oitavo
deverá entrar em vigência
brevemente. Prosseguem as
discussões sôbre 18 planos,
com acordo em princípio já
alcançado na maioria deles.
Teatro Israelita

O entusiasmo do público,
as entradas esgotadas antes
da chegada do conjunto, ex-

cclenles críticas — eis o que
foram as apresentações do
Teatro Israelita dc Varsó-
via, em Berlim. O crítico do
jornal Neues Deutschland
escreveu o seguinte: "A re-
presentação de Meij Ezofo-
Wicz foi de notável nível ar-
tistico. A platéia cobriu a
grande artista de renome
internacional Ida Kamins-
ka c tode o elenco com in-
termináveis salvas dc pai-
mas".

O Ber li ner Zeitungam
Abend intitulou seu comen-
tário: "Bravo, Ida K?mins-
ka". O Neue Zeit disse: "A
peça surge da força dos sen-
timentos"; o Junge We_t
escreveu: "A grande arte
mterpretativa". O Teatro
Israelita tornou-se um dos
conjuntos poloneses de tea-
tro de maior sucesso no es-
trangeiro.

CRIANÇAS ACHAM FÓS-
SEIS — A procura de fósseis
clesenvolveu-se grandemen-
te nos últimos anos na Grã-
Bretanha como um hobby e.
recreação de âmbito nacio-
nal. É particularmente apre-
ciada entre escolares e ou- ¦
tros estudantes.

Meninos, e agora um nú-
mero crescente de meninas,
gastam muitos fins de sema-
na e feriados explorando ro-
chás, calcário, giz e outros
materiais para recolher os-
sos fossilizados e muitos ou-
tros tipos de restos que fi-
caram preservados, freqüên-
temente intatos, no solo ou
na rocha, através de milha-
res, talvez milhões de anos.

Recentemente, nma esco-
lar que fazia buscas na cos-
ta de Dorsetshire, no sul da
Inglaterra, achou a cabeça
fossilizada de um ictiossau-
ro.

Por coincidência, fêz a
descoberta exatamente na
parte da costa onde, no co-
mêço do século XIX, outra
escolar achou um esqueleto
quase completo da mesma
espécie. O nome dessa meni-
na era Ma.ry Anning. Ela
fêz bons negócios, venden-
do seus achados a coleciona-
dores e cientistas. Seu retra-
to está no Museu de Histó-
ria Natural, em Londres,
junto com um de seus acha-
dos.

75 ANOS EM CLIMA ES-
TRANHO — Uma atração
turística da Eslováquia (par-
te oriental da Tcheco-Eslo-
váquia) é o parque de Mly-
nany, onde vicejam árvores
e outras" plantas, em sua
maior parte subtropicais,
mantidas num clima artiíi-
ciai, há cerca de 75 anos.

Trata-se'de umà curiosi-
dade biológica européia. Nes-
se parque existem, atual-
mente, mais de 1500 espé-
cies de plantas.

Shippo —
esipaltagem artística

No Japão, Shippo é sino-
nimo da arte do esmalte.
Seu principal material é ó
cobre coberto de esmalte vi-
trificado e decorado com di-
versos desenhos.

O termo Shippo foi tirado
das escrituras budistas e in- .
dica os sete metais e pedras

preciosas, inclusive o ouro,
a prata, o âmbar e o cristal.
As obras que recebem essa
designação são belas e pare-
cem estar incrustadas com
êsses sete preciosos elemen-
tos. A técnica da esmalta-
gem artística não tem ori-
gem japonesa, afirmando-se
que se trata de importação
da China.

O trabalho mais represen-
tativo dessa arte no Japão e,
segundo se proclama, o mais
antigo existente, é o Ruri-
denhai Juni Ryokyo, um es-
pelho manual, conservado
no Shosoin. O cabo que exis-
te atrás dessa peça é feito
de esmalte Shippo, estando
cercado por 18 folhas de ou-
ro e cobre.

Além dêsse objeto, ne-
nhum outro artigo de Ship-
po, com valor artístico, foi
descoberto no país, exceto
as juntas de metal das por-
tas existentes no Hall Ho-o-
do do Templo Byodoin em
Uji. Um esmalte azulado
adorna essas ferragens.

Não foi senão muito mais
tarde que peças esmaltadas
de excelente qualidade sur-
giram novamente. Uma de-
las é vista nos ornamentos
das maçanetas das portas
corrediças, no Palácio de
Katsura, em Kyoto. Todavia,
foi Hirata Doni (1591-1646),
artista em metais e funda-
dor da técnica da esmalta-
gem artística no moderno
sentido da palavra, que, sob
as ordens do Shogunato To-
kugawa, aprendeu a arte
com os artistas coreanos e,
segundo se diz, decorou as
maçanetas das portas corre-
dicas e outras ferragens do
Castelo de Nagoya. Estear-
tista e seus descendentes fo-
ram mantidos por êsse Sho-
gunato, durante gerações, na
condição de mestres ' 

em
Shippo.

Contudo, o homem que
mais contribuiu para o aper-
feiçoamento da arte do es-
malte desde a Era Meiji até
os nossos dias foi Tsuneki-
Chi Kaji (1803-1883).

Embora nascido em fami-
lia de samurais, começou a
estudar o Shippo em 1832,
quando entrou na posse de
uma peça de esmalte holan-
dês. Kaji foi o primeiro a
descobrir a chamada técni-
ca da esmaltagem com ara-
me de ouro e prata, que, com
êle, cria desenhos sôbre a
matéria-prima, adornando-
os a seguir com esmalte vi-

. trificado.
Os arames de ouro e pra-

ta ,utilizados para formar os
desenhos têm, geralmente,
um milímetro de espessura e
1,5 milímetro de largura. São
cortados um a um e unidos
à matéria-prima com uma
pasta especial a fim de com-
binar, com exatidão, com o
desenho a ser criado. Em
razão dêsse processo intrin-
cado, o Shippo nunca pode-
rá ser mecanizado.

Além disso, o produto es-
maltado é colocado no for-
no várias vezes até que os
resultados desejados sejam
obtidos. Em conseqüência
disto são necessárias várias
semanas para completar o
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r TEATRO MUNICIPAL ^1
Sábado, dia 18, às 20,45 horas ||

BALLET 1
ij ARTHUR MITCHELL e GLÓRIA CONTRERAS |
Kl eom _\

COMPANHIA NACIONAL DE BALLET |

Eh

ARTHUR MITCHELL e GLÓRIA CONTRERAS
com a

COMPANHIA NACIONAL DE BALLET
Orquestra do Teatro Municipal

Regente: Nelson Nilo Hack
"Trata-se da primeira Companhia de Bailados pertencente a Adminis-
tração Federal, ostentando categoria de alto nível, graças aos excelentes

elementos nacionais e à técnica primorosa dos artistas convidados."
(D'OR - Diário de Notícias - 10.3.67)

Ingressos à venda na Bilheteria do Teatro Municipal, aos seguintes preços:
Frizas e Camarotes: NCr$ 36,00 — Poltronas e Balcões Nobres: NCr$ 6,00

— Balcões Simples: NCr$ 4,00 — Galerias: NCr$ 2,00.
Em vesperal domingo, dia 19, às 16 horas, aos mesmos preços.
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1
desenho até mesmo de um
pequeno vaso de flores. Além
disso, exige-se um complica-
díssimo trabalho de pincel
e um senso artístico apura-
do para produzir as figuras
ou pintar a côr do esmalte
dentro do espaço formado
pelos minúsculos arames.
Aqui reside a diferença en-
tre a esmaltagem japonesa
e a estrangeira. A técnica
descoberta por Kaji foi es-
tudada quimicamente pelo
químico alemão Gottfried
Wagner (1831-1891), que
chegou ao Japão no início
da Era Meiji.

Como resultado disso, os
desenhos do Shippo, que até
a época de Kaji limitavam-
se a arabescos, caíram de
moda, e os discípulos do
mestre passaram a criar tra-
balhos que se assemelhavam
mais a pintura. Assim, ao
lado das técnicas dos suces-
sores de Kaji, um nôvo ca-
minho abriu-se na esmalta-
gem artística japonesa.

Foi durante os primórdios
da Era Meiji que essa arte
se popularizou à medida que
artistas de Kyoto, Nagoya,
Tóquio e mesmo Yokohama
começavam a produzir pe-
ças de esmalte.

Sosuke Namikawa (1845-
1927), mestre da esmaltagem
em Tóquio, inicialmente,
procurou reproduzir, com a
técnica do arame, pinturas
japonesas com objetos artís-
ticos; porém, cerca de 1881,
desistiu do uso do arame,
conseguindo executar e colo-
rir pinturas e desenhos, sem
o emprego dêsse material.
Deis anos depois, criou uma
obra adornada de flores e
pássaros, montanhas e cór-
regõST com e sem os arames,,
que causou bastante sensa-
ção em uma exposição onde
foi apresentada.

Por outro lado, Yasuyuki
Namikawa (1845-1927), que
foi o mestre do esmalte em
Kyoto, muito contribuiu pa-
ra o desenvolvimento da téc-
nica do arame, criando um
considerável número de tra-
balhos extraordinários da
melhor qualidade.

A popularidade de que
desfruta, a esmaltagem ar-
tística japonesa, pode ser
atribuída principalmente aos
esforços desses dois artistas.

Nôvo teatro polonês
Nos cartazes dos teatros

fla Polônia apareceram úl-
timamente várias novas pe-
ças. O Herói Positivo é o
titulo de uma obra de Amlr-
_ej Bcduarski, que conta a
vida e as trágicas peripé-
cias de um homem comum.
Z b i g niew Niemezynowski,
baseando-se em documen-
tos da Inquisição de Venc-
za, escreveu a peça O Pro-
cesso de Giordano Bruno.
na qual trata dos últimos
oito anos de vida do gran-
de filósofo italiano e de sua
luta com a hierarquia ecle-
siástica que o considerou
hereje.

Marcelina Grabowska, em
sua obra Talvez Solura?, to-
ma como motivo a biogra-
fia do Czar Alexandre I.

O triângulo do marido, a
mulher e o terceiro é o te-
ma da comédia cm um ato
O Terceiro, de Janusz Via.-,
sylkowski. Esta peça e duas
comédias anteriores, O Co-
mêço da Comédia e O Nó
Familiar, formam um todo
que leva o título de Tripti-
co Erótico. As três comédias
apresentam, de maneira
graciosa, as divergências
entre os hábitos e normas
morais tradicionais e a rea- .
lidade.

Os conflitos e preocupa-
ções de uma família mo-
derna são o tema da come-
dia Mamãe Paga os Ali-

^mentos, de Anna Swirz-
czynska. Uma farsa de ca-
ráter policial é a obra de
Andrzej Zych intitulada
Triângulos Simétricos.

O Teatro Naradowy de
Varsóvia recentemente lê-
vou ao palco a obra de Ta-
deusz Rozcwicz intitulada
Saiu de Casa. Faz algum
tempo foi interpretada esta
obra pelo conjunto do Tea-
tro Stary de Cracóvia. Esta
peça não é a única! peça
teatral de Rozcwicz, mas às
suas obras anteriores, por
exemplo: O Fichário e Nos-
sa Pequena Estabilização
figuram tão-sòmente no
repertório de teatros de câ-
mara ou experimentais.

A nova obra de Rozcwicz
é um drama grotesco de te-
ma contemporâneo. Ridi-
culariza os costumes e a
maneira dc ser da pequena
burguesia e nisto, segundo
opinião dos críticos, reside
o valor excepcional da pe-:
ça. Dá-lhe brilho também a
linguagem poética a uma
vez graciosa.

A obra Saiu de Casa é a
realização conseqüente do
programa artístico de Ro-
zewicz, partidário de um
teatro poético rea-istá sem
restrições impostas pelo
tempo ou o espaço. O au-
tor não gosta da ação, não
constrói situações. O mais
importante para cie é a pa-lavra. Em sua obra, os pro-
tagonistas conversam entre
si. O característico da nova
peça é a pantomima intro-j^ ¦
duzida em duas ocasiões e%
os elementos grotescos tal-»-'
vez mais expressivos do qú«»
nas obras anteriores dc Ro- ',
zewicz.
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Panorama 0 que há para ver
do teatro

_w.

DELÍCIA DE VOLTA —
Depois de uma bem sucedi-
da série de apresentações
na novíssima casa ãe espe-
táculos ãe Salvador, já está
de volta ao Teatro Ginásti-
co Oh, çftte Delícia de Guer-
ra, sem dúvida um dçs
grandes sucessos deste ini-
cio da temporada carioca.

' 
TABLADO EM ENSAIOS

— Maria Clara Machado
iniciou, na semana passa-
da, os ensaios de sua nova
peça para adolescentes que
abrirá a temporada de 1967
no Tablado. O título da
obra é Isabela, o Diamante
ãe Grão-Mogol, . a autora
esclarece qtie se trata dc'
uma peça de capa e espa-
da cuja ação transcorre na
época dos Bandeirantes. A
direção será da própria Ma-
ria Clara Machado, com mú-
sica.de Reginaldo de Car-
valho e cenários e figurinos
de Ana Letícia.

"CHAPÉU-DE-SEBO" EM
LIVRO — Depois ãe uma
longa pausa, a Livraria Agir
Editora dá prosseguimento
à sua coleção Teatro Mo-
demo, dirigida por Maria
Clara Machado. O 19." vo-
lume da coleção, recente-
mente lançado, é Chapéu-
de-Sebo, peça de Francisco
Pereira da Silva que foi en-
cenaâa pelo Teatro Jovem
em 1962. Na orelha do li-
vro, lemos extratos ãe co-
mentários de Valmir Aiala,
Paulo Francis, Bárbara He-
liodora e J-éo-Gilson Ribei-
ro, senão que este último
julga que "...a crítica a
um tempo irônica e profun-
âamente humana da cruel-
ãade ão homem'para com
o homem eleva o texto, por
vezes, à altura ãe certas pe-
ças de Brecht, perfeitamen-
te assimilaão numa expe-
riência brasileira autênti-
ca". A capa âo livro é ãe
Rubens Gerchman. Para o
seu volume n.° 20, a cole-
cão ãa Agir anuncia a peça
JB (que, diga-se de' passa-
gem. naâa tem a ver com.o
JORNAL DO BRASIL), âé
Archibalã McLeish, em tra-
dução da poetisa Lélia Coe-
lho Frota.

CONVÊNIOS RIO—BAHIA
•— Voltando de Salvador,
onde foi participar dos fes-
tejos . da inauguração do
Teatro Castro Alves, o Di-
retor do Teatro Municipal,
Sr. Vieira de Melo, declarou
qua o.Municipal está inte-
ressado em estabelecei* con-
vênios com a nova casa de
espetáculos da Bahia, e com
os teatros das outras capi-
tais brasileiras, visando à
expansão da cultura artísti-
ca fora dos-dois grandes
centros do País. Tais con-
vênios, na opinião do Sr.
Vieira de Melo, abririam
novas possibilidades de
aproveitamento para os atô.
res nacionais e faciUtariam
—- principalmente, é claro;
nos setores de música e bal-
let — a vinda de grandes
valores estrangeiros.

NOVAS LEITURAS NA
EMBAIXADA AMERICANA
— O Serviço de Divulgação
e Relações Culturais da Em-
baixada dos Estados Unidos
prossegue com o seu pro-
grama de leituras públicas
de peças de autores norte-
americanos, anunciando pa-•ra a próxima segunda-feira,
dia 20, Falávamos áe Rosas,
de Frank D. Gilroy, com
Iolanda Cardoso, Dori-
vai Carper e Sérgio Vioti, e
para o dia 27 A Margem áa
Vida, de Tennessee Wil-
liams, com o mesmo elenco
e ainda Margot.Baird. Ex-
celente escolha no que diz
respeito a Gilroy, autor ain-
da inédito entre nós; esco-
lha muito mais discutível
np que diz respeito a A
Margem da Viãa, uma daa
peças.mais batidas do nosso
repertório teatral.

SUBSTITUIÇÃO EM "AS
CRIADAS" — Devião à par-
ticipação de Carlos Vereza
no elenco âe A Saída? On-
de Pica a Saída?, o papel
por êle interpretado em As
Criadas passou a ser desem-
penhaâo por Hélio Ari. Os

^outros âois intérpretes da
peça âe Genet, Érico de
Freitas e Labanca, conti-
nuam firmes no Teatro deBolso.

PEÇAS BRASILEIRAS NA
ARGENTINA — Vem des-
pertando vivo interesse nos
círculos culturais argenti-
nos a _ edição da Coleção
Teatro'Brasileiro, publicada
sob o patrocínio da Divisão
de Difusão Cultural do Ita-
marati. A coleção, muito
bem recebida pelos críticos
do país vizinho, constou de
três volumes com peças de
Ariano Suassuna, Silveira
Sampaio, Osman Lins e Ma-
ria-Clara Machado.

CINEMA

ESTRÉIAS
MISSÃO SECRETA EM VENEZA
(Th. V.noti.n Affair), de Jerry
Thorpe, A aventura não «oi da
rotina: os chineses são os vilões.
Com Robert Vaughn, Elke Som-
mer, Karl Bohem, Boris Karloff.
Cores. Mttro>Copacab*na, Melro-
Tijuca, Pith., Pax, Ailece, Para.
lodo. t Maui: 13h30m - I5h
40ni - 17h50m - 20h - 22h10m.
Pathí a partir de llhJOm. (18
anos).
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Hayley Mills,
Anjos Rebeldes

ANJOS REBELDES (Th* Troubl.
with Ang.li), dr Ida Lupino. A
excelente «triz volte o direção
com a responsabilidade de fazer
a freira Rosalind Russell domesti- -
car a rebelde Hayley Mills. Com
June Harding, Binníe Barnes, Ba-
soado numa novela de Jane Tra-
hey. Colorido. Sio luis: 13h20m

15h30m - 17h40m - 19h50m
22h. Santa Alice: 14h50m -

17h - 1°hl0m - 21h20rn, (Livre).
SENHOR OOS NAVEGANTES (Bre-
sileiro), de Alofsio T. de Carva-
vaiho. Drama em córes, aprovei-
lando a tradição folclórica baiana.
Com Gessi Gesse, Antônio Sahrt-
paio, Dina Sker, Fred Chekler.
Odeon, Rian, Miramar: 14h — lóh

18h - 20h - 22h e Tiiuca:
Uh - 17h - 19h - 21h. (18
anos).
OS GRANDES CAMINHOS (ler.
Grands C h • m i n s), co-produção
franco-itallona, de Christian Mar-
quand e P. de Ia Selle. Com Ro-
bert Hossein, Renato Salvatore,
Anouk Aimée. Eastmancolor. Ca-
pitólio, Copacabana e America:
\Ar\ - lóh - 18h -¦ 20h - 22h
(18 enos).

AS PISTOLAS NAO DISCUTEM (Le
ristole Non Discutono), de Mike
Perkins. Waifarn europeu am co-
produção. Com Rod Cameron,
Dick Palmar, Angel Aranda, Vivi
Bach. Kex: 15h - 17h - 19h -
21 h. Roxy, leblon. Carioca: 14h

lóh - ISh- 20h - 22h. (14
anos).
JUPERSEVEN - AGENTE PARA
MATAR (Superieven Chiam. Cal-
ro), de Umberto Lenzi. Aventura
italiana, baseado no livro de H.
Humb«rti. Com Andrew Ray, Dia-
na de Santls, Antony Grandwell,
Rosalba Neri. Eastmancolor. Ri-
viera: 14h - lóh- 18h - 2Òh -
22h. - Plaia (a partir de 10 horas
da manhã), Olinda, Mascote.
DO BRASIL PARA O MUNDO, de
Jean Manzon. Documentário em
cores sabre a viagem do Presi-
dente Costa e Silva • Europa,

. Ásia, Estados Unidos. Eastman-
color. Bruni-Flamengo: 14h — lóh

18h - 20h - 22h. Scala, RI.
(Tiiuca), Flórida, Imp.rator. (Li-
yre). ;.'_'• •
A VIDA ACIMA DE TUDO, |apo-
nês de Daisuke Ita. Com Hashl-
20 Okawa e Chemi Erl. Colorido.
Hoje • amanhS no Alasca: 14h —
16h - 18h - 20h - 22h «meia-
noite. (14 anos)."REAPRESENTAÇOES"

DUELO DE TITÃS (The la.t Trans
from Gun Hill), de John Slurges.
Western em cores. Com Klrk Dou-
glas, Anthony Quinn, Caroly Jo-
nes e Earl Holllman. Colorido. —
Kelly,' Rie Branco (Praga Onze).
(M anos).
IA MANDRAGOIA (la Mandraae-
la), italiano de Alberto Lattuada.
A comédia de Maquiavel em um
filme bem conduzido por Lettua.
da. Produção em cores copiada
em prêto-e-branco. Com Rosana
Schiafflno, Phillppe Le Roy, Totó,
Jean-Claude Brialy, Condor Cepa-
cabana: 14h - lóh - ISh - 20h
e 22h. (18 anos). 
TRIS HORAS PARA MATAR (Three
Hours «o Kill), westorn assisti vel.
Com Dana Andrews e Donna
Reed. Império: 14h - 15h40m -
17h20m - 19h - 20h40m -
22h20m. (14 anos).
ADEUS AS ILUSÕES (The Sand-
plper), de Vincent Mlnnelll. Ape-
sar das concessões, um filme In-
conformista, íntegro. Com Eliza-
belh Taylor, Richard Burton, Eva
Marie Saint. ^Colorido. Ricamar:
13h30m - -lSh4bm---17hSOm- -
20h e 22hl0m. (ÍB anos).
O BEIJO (Brasileiro), de Flávio
Tambellini. Vulnerado por faltas
greves, mas um filme digno a

TEATRO E "SHOW"

UM AMOR SUSPICAZ - Comedia
de Bill Manhoff. Uma' moça de
vida fácil invade o apartamento
de um rapaz metido a intelectual.
Dir. de Maurice Vaneau. Com
lona Magalhães e Carlos Alberto.
— Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1818, R. Teatro). 21h30m
sáb. 20h e 22hl5m; vesp., quinta-
feira, lóh e domingo, 17h.

Napoleão M o n i s Freire,
Oli, que Delícia de Guerra

OH, QUE DELÍCIA DE GUERRA -
Musical de Charles Chilton e
Jòan Llttlewood: Primeira Guerra
Mundial vista, com bom humor..
Espetáculo original de rara ale-
gria e vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra (melhor diretor de
19óó em Sâo Paulo com este es-
petilculo). Com Napoleão Moniz
Freire, Eva Vilma, Célia Biar, Rc-
sita Tomás Lopes, Helen.*, Inês,
Mauro Mendonça, ítalo Rossi e
outros. — Ginástico. Av. Graça
Aranha, 187 (42-4521), 21hl5m;
«áb., 20h e-22h30m; vesp., 5..,
17h e dom., ISh.
AS CRIADAS - De Jean Genôt.
Dua: criadas que tentam, dentro
de um clima trágico-pcélico, li-
berlar-se do domínio da patroa.
Dir. de Marlim -Gonçalves. Com
Hélio Ari, írlco de Freitas o
Labanca. Bolso, Rua Jcngadei-

MÚSICA E RÁDIO

COMPANHIA NACIONAL DE BAI-
LET — Bailados dé Krieger, Stra-
winsky, Bach • Webem. Muni ei.
pai, sexta, domingo e dia 20 às
16h30m.
ORQUESTRA DE CÂMARA DO
CHILE — Concerto apresentando
Albinoni, Telemann, Vivaldi, Bach,
Mozart - ABC Pró-Arte - Muni-
cipal, dia 27, às 21 h.
ORQUESTRA DO MUNICIPAL -
Reg. .Mário Tavares; viol. Oscar
Borgerth — Municipal, dia 31, às
21! horas.' .

ros-, 2B-A (27-3122): 22h; sáb.,
20h30m e 22h30m. Vesp. 5.*, I7h
e dom., 18h,
RASTO ATRAS - Peca de Jorge
Andrade premiada no recente con-
curso do SNT. Um homem mer-
gulha no passado para compreen*
étr melhor o presente e saber
preparar-se para o futuro. Uma
das mais sérias tentativas da nova
dramaturgia brasileira, numa mon-
taoem de grande força e imagi-
nação. — Direção de Giannl
Rallo. Com Leonardo Vllar, Re-
nato Machado, Iracema de Alen-
car, Isabel Teresa, Isabel Ribeiro
e grande elenco. TNC. Av. Rio
Branco, 179. (22-0307). - 21 h
Veip. dom., 18h. Até 15 de
maio. .

.FAMÍLIA ATI CERTO 'PONTO -
Comédia (anteriormente apresen*
tida sob o título Família Potic»
Família), de Geratd Snvory, adfip-
1açío de Marc-Gilbert Sauvaion.
Dir. de Antônio de Cabo^ Com
Renata Fronzt, Rubens de* Falco
e outros. Serrador. Rua Sen.
Dantas, 13 (32-8531); 2]h30m;
sáb., 20h e 22h30m; Vesp. ia.,
lóh e dom., 17h.
ARENA CONTA ZUMBI - Comi-
dia hlstórlco-muiical de G. Guar-
nieri • A. Boal, música de Edu
Lâbo. Apresentação do Grupo de

. Ação. Dir. de Mflton Gonçalves.
Cem Jorge Coutinho, Ester Mel-
linger, Procòpio Mariano, Maria
Aparecida, Haroldo de Oliveira e
Carlos Negreiros. Carioca, Rua
Sen. Vergueiro n. 238 (25-ÓÓ09),
21h30m. Sábado: 20h e 22ht
Vesp. 5a., 17h e dom., 18 h.

ÕTTrECHT A STANISLAW PON-
TE PRETA - Original espetáculo
com uma inteligente encenação de
A Exceção e a Regra, de Brecht, -
na primeira parte, * com poe-
mas de Brecht e divertidas cróni-
cas de Sérgio Porto na. segunda.
Dir. de Antônio Pedro. Com Ca-
mila Amado, Jaime Barcelos. MU-
ton Carneiro e Aldo de Maio.
Inauguração do Mini-Teatro. Rua
Figueiredo Magalhães, 284 (tel.

O.S.B. — 1 Concerto de Assina-
tura —' Reg. Karabtchewsky. Só-
lista Klein — Municipal, dia 1 de
abril às 16h30m.

COMEMORAÇÃO CORAL.SINF6-
NICA DE PE. JOSI MAURÍCIO

Associação Canto Coral — OSB
Maestro Karabtchewsky — Sala

Cecilia Meireles, dia 15 de abril,
às 21 Horas.

DISCOTECA PUBLICA DO ISTA-
DO DA GUANABARA - Música
erudita, /.berta das 9 is 19 ho-

ARTES-PLÁSTICAS E MUSEUS
COLETIVA - Obras do acervo -
Oaleria Benlne — Rua Barem Ri-
beiro, 578. Diariamente das 10 às
12 e das ló às 22 horas - Fe-
chada aos domingos.

ACERVO - Aldemir Martins, Da
Costa, Kra[cberg, Guignerd e ou-
tros - Oaleria Módulo - Rua
Bolívar n.° 21-A.
COLETIVA — Pintores primitivo»
bpslleiroí. - Vernen - Avenida
Atlântica n.° 2 3Ó4-A.
COLETIVA - Pintura - Oaleria
Devon - Avenida Copacabana,
1 133, loia 12. - Diariamente,
das ]8h às 24h.
GRAVURAS E DESENHOS - De
Portinari, Inge Roester, Frank
Schaefer, Warter Marques e ou-
tros. — Galeria Giro — Francis-
co Sá, 35, s/ 1201.
DESENHOS INFANTIS - Dese-
nhos e pinturas dos alunos dai
escolas primárias da Guanabara

Museu Nacional'de Belas-Artes
Avenida Rio Branco.

ACERVO - Djanire, Milton Da
Costa, Pencettl, Di Cavalcanti,
Anita Malfatti, Portinari, Pietrina
Checcacci, Antônio Mala, A. Bl-
chels, Holmes Neves e outros —
Varanda - Rua Xavier da Sil-
veira, 59. - Hor.i das 8 às 22 h,
sábado eté às 13h. Fechada- aoi
domingos.
ACERVO - Anna Be!a~Gelger,
Anne Letycla, Antônio Mala, Do-
menico Lazzarinl e outros — Mo.
rada — Av. Ataulfo de Paiva,
23-B.
ACERVO - Artistas brasileiros —
Pinturas, gravuras, desenhos e
tapeçaria. Galeria Gemin! - Av.
Copacabana, 335-A (57-0188). —

Aberta diariamente das 13 U 22
horas, exceto aos domingos.
ANTÔNIO MANUEL a DICIO OIR-
HARD — Desenhos e colagens 

'—.

Galeria 0-4 - Rua Dias.da Rocha
n.° 5S, Copacabana (37-Ó38B). De"
segunda a sexta, de 14 às 21h30m
JTElÃ~"VÍEIRA FERREIRA - Aqua-
relas - Silio de Ministério da
Educação. '.¦.--. .J ;
PINTORES ATUAIS - Cybele Ve-
ra Kãnlca, Vera Meneses, Vera
Roitman, Zélla- Weber, Georgete
a outros. Casa Orande Arejuilet»
ra • Decoração — Rua Gen. Poli-
doro, 53, Botafogo - (24-4008).
VLADIMIR KOWANKO - Pinturas

Oaleria Condor — Churrascaria
Gaúcha — Rua das Laranieiras,
n-° 114. 
ISA MORAIS - Pintura - Saln».
Germain, . Barata Ribeiro, 418,
sala 109.
CECÍLIA ARRAIS - Pintura -
Associação Atlética lance de
Brasil - Av. Borges de Medel-
ros, 819, com entrada pela Av.
Afrânio de Melo Franco.
7 NOVÍSSIMOS - Pintura, gra-
vura e desenho. Alcaste Tarabini,
Ângelo Hodiek, Arturo Washlng-
ton, Gilles Jacquard, tvens Olin-
to Machado, Slloé Anlez e Vera
Lúcia Alves Meneses. — Galeria
IBEU, Av. Nossa Senhora de Co-
pacabana, 690.
HEITOR DO PRAZERES - Pintura

MAM — Av. Beira-Mar.
JOVEM GRAVURA NACIONAL -
Gravuras - MAM — Av. Beira-
Mar.

(de longe) a mais cinematográfica
adaptação de Néison Rodrigues.
Baseado na peça O leije no As-
falto. Com Reginaldo Farias, Nei-
ly Martins, Jorge Doria, Norma
Blum e outros. Paissandu: de 2.<
a ó.Meirs. 18h - 20h - 22h.
Sábado, domingo « feriado a par-
tir das 14 horas. (18 anos).
A PEQUENA LOJA DA RUA
PRINCIPAL (Obchod na Kors.),
de Jan Kadar • Elmer Klás. Su.
perior a O Ani. da Mort. (dos
mesmos autores), êsse filme, pre-
miodo com o Oscar e no Festival
de Nova Iorque, conta com ex-
traordlnárlo humanidade, uma his-
tória ambientada na Eslováquia
sob tutela de Hitler. Com grandes
atuações de Ida Kaminska e Josef
Kroner. Alvorada:. (14 anos).

CONTINUAÇÕES
O TÚMULO SINISTRO (the Temb
ef ligeia), de Rogar Cormen.
Outro assalto à obra de Poe
(o conto ligeia) produzido e
dirigido pelo especialista Corman..
Com Vincent Price, Elizabeth
Shepherd, John Weslbrook. Cores.
Palácio-Higianópolis, Bruni-letafe-
go, Reis (Anchieta), Santa Rosa
(Iguaçu). (18 anos).
RESPONDENDO A BALA (Th.Plainsman), de David lowell Rich.
Western revivendo as figuras le-
gehdárias de V/ild Bill Hickoek,
Buffalo Bill e Calemiry Jane. Com
Don Murray, Guy Stockwell, Ab-
by Dalton, Bradford Dillman, Hen-
ry Silva. Cores. Botafogo: 17h —
19h - 21 h. iMpoldlne, Éden:
15h - 17h - 19h - 21h. (18
anos). •
COMO FAZER O AMOR (Com-
ment Réussir en Amer), de Michel
Boisrond. Comédia com Dany Sa-
vai, Jean Poiret, Jacqueline Mail-
lan, Michel Serrault. Capitólie
(Petrópoiis). (Livra).
JÔOO PERIGOSO (Juege Põíígrõ-
so), de Arturo Ripsteln e E.
Eichorn (l.o episódio, cômico na
intenção), e lula Alcorlza (ten-
tatlva de comédia negra, sem
clima — segundo episódio .equi»
valendo a um média-metragem).
Produção mexicana filmada no
Brasil. Com Silvia Pinai, Leonar-
do Vilar, Eva Vilma, Milton
Rodrigues, Julissa, lelle Diniz. —
Palácio: I4h - lôh - 18h - 20h
- 22h, Cascadura, Coliseu, Cen.
trai, Petrópoiis, Caxias. (18 anos).
TODAS AS MULHERES DO MUN-
&0#~dè~ Domingos' de 

"Oliveira."

A primeira comédia do cinema
brasileiro com personagens au-
ténticos: revelação de um Jovem
diretor, estréia (cinematogréfica)

57^651). 22h; séb., 20h e 22h30m
vesp. dom., 18 horas.
Ò HOMEM DO PRINCIPIO AO
FIM - Volta da bola seleção de
textos de Milor Fernandes, num
espetáculo freqüentemente como-
vente, imensamente valorizado porum esplêndido desempenho de
Fernanda Montenegro. Dir. de Fer-
nando Torres, Com Fernanda Mon-
tenegro, Sérgio Brito, Fernando
Torres e o Quarteto 004. Santa
Rose. Rua Vise. Piraiá, 22 (Tel.-
47-8041). - 21h 30m a sábs.
20h30m a 22h30m; dom. vesp.
18h e quinta às lóh. Últimas se-
nianas.

MULHER 0 KM - de Edgard G.
Alves. Com André Villon, Dayse
lucidi, Agnes Fontoura, Ayrton
VaUdio e Luís. Carlos de Morais
- Rival, Rua Aivaro Alvtm, 33/37
(22-2721), 2Jh; séb. 20h e 22h;
vesp. 5a. e dom., 16 horas."ÓÜÃTrO 

NUM QUARTO - Comi-
dia de V. Katáiev sobre proble-
mas da juventude.* Prod. do Tea-
tro Oficina. Dir. de José Celso
Martinez Correia. Com ítala Nan-
di, Renato Borghl, Dirce Mlgllac-
cio, Francisco Martins 6 Etty Fra-
ser. Maison de France. Av. Pres.
Antônio Carlos, 58 (52-345Ó):
21hl5m; sáb-, 20h. e, 22hl5m;
vesp. 5a„ 17h e dom., ISh.

REVISTAS
ELLA'S A OUTRAS BOSSAS -
revista com texto • direção da
David Conde • Gilberto Bres.
Con; Nélla Paula e outros. Ml-
guel lemes. Rua Miguel Lemos,
51 (47-7453); 21h30m.
DF. COSTA A COISA VAI - Re-
vista de Cole e Silva Filho. Car-
los Gemes, Rua Pedro I, 2. (Tel.
22-7581); diariamente, 17h30m,
20h e 22h, Í.Melre - Bonecas de.
Mini-Saia, espetáculo de travesti,
escrito e dirigido por- Jeah-Jac-
ques.

MUSICAIS
A FINA FLOR DO SAMBA -
Shew de música popular, organi-

ras. Avenida Alm. Barroso n.«
81 — 7.° andar. Filmes: aextas-
feiras, is 17 horas.

RÁDIO
RÁDIO JB

MUSEUS
CASA DE RUI BARBOSA - A
casa • ai relíquias ligadas à vida

JB Informa - 17h30m, 12h30m,
18h30m,^lh30m.

Repórter JB - 8h30m, 9h30m,
10h30m, Ilh30m,-14h30m, lôhíOm
17h30m, 20h30m, 23h30m, 0h30m.

da grande homem público e su»
biblioteca de cerca de 40'mil vo-
fumes compõem o museu. — Rua
São Clemente n.o 134 (telefones
40-5293 e 20-2548) - Hor.s de
12 às lóh' '30mi exceto às sa-
gundas — Enirada franca:

MUSEU DE ARTE MODERNA -
Cursos e conferências,, exposição
permanente. Avenida Infanta D.
Henrique (tel. 31-1871). - Hor.
de 12 is 19 horas, segunda a si-
bado. De 14 às ló. haras, aoa

'domingos e feriados'.

MUSEU DCTBANCO DO BRASIL
— Recolha e expie documentos
e objetos de valor histórico II-
gados ao estsbeleclmento — Ave-
nida Rio B-«nco n.° ó5, 16.•
andar (telefone: 43-5372) - Hor.
oe 12 às 15 h, da seg. a sex-
te. — Fechado aos sáb. • dom. -
Entrada franca.

MUSEU DE CAÇA - Reúna ani
mais típicos da fauna brasileira.
Quinta da Boa Vista — Ledo di-
reito da entrada principal do Jar- í
dim Zoológico. (Tel.t 31-2645).
Hor. de terça a sexta-feira, daa
12 às 17 h. Aos aibados • do-
mingos, 9 às 12 horas. — En-
trada franca.
MUSEU DE GEOGRAFIA - Ex-
põe as paisagens físicas e hu-
manas das grandes regiões geo-
gráficas do Brasil — Avenida Ca-
lógeras n.o Ó-B (tel.t 52-4935) -
Hor.: da 10 is 12h 

'30ni, 
exce.

to aos sábados a domingos. —
fntrsda franca.
MUSEU DE GÍÓQlÃf\Ã~ÍTM.NÍ.
RALOGIA — Compreende sacies
de Mlneralogia, Geologia e Pa-
leontologis. Avenida Pasteur n.o
404. (Tel.i 264309). Hor.) da

de uma atriz, Leila Diniz, de gran-
des possibilidades. Também um
filme de bom clima carioca a
numerosos charmes femininos (Jo-
ena Fomm, Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Alvarez a muitas ou-
tros). opera: 14h - 15h40m —
17h20m - 19h - 20h40m -
22h20m. Caruso-Copacabana, Paris*
Palace, Brunl-Saeni Pana, Bruni-
Méier, Festival, Brltinie, Bruni-
Piedade, Rosérle (Ramos), Alfa
(Madureira), Matilde (Bangu), Bru-
ni-Copacabana, Rle-PJIaca.
ÃDÈÜI~~GRINGO (Adies Grlnoi'\
(Je George Flnley. Western eu-
ropeu. Com Giuüano Gemma,
Evelyn Stewart, Peter Cross. Cô-
res. Coral: 14h - lóh - 18h -
20h — 22h; Brunl-lpaneme, Sãa -
Podre (Penha), Regência (Casca-
dura), Jão lento (Niterói), Ari-
Palácio Tijuca, Art-Palécie Méier,
Art-Palédo Copacabana: 14h —
lóh - ISh - 20h - 22h. (18
anos).
007 CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thunderball), de Te-
rance Young. O quarto filme da
sírie James Bond, reabllitando-o
do passo melo em falso que foi
007 Contra Goldfinger. Um bom
espetáculo no gênero. Na lu-
ta contra o arquicriminoso Adol-
fo Celí, 007 (Sean Connery) tem
horas de recreio com Claudina
Auger, Luciana -. Paluzzi, Martine
Beswlck, Moily Peters. Córes. —
Vanaia: 14h - lóh30m - 19h-
21h30m. (18 anos).
DOUTOR JIVAOÕ (Deitar Jlvage),
de David Lean. 'Superprodução ba-
seada no romance de Boris Pas-
ternak. Com Ornar Sharif, Julie
Christia, Geraldlne Chaplln. CB-
res. Vitória: 14h - 17h30m -
21 h. (16 anos). 
O ORANDE GOIPE DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Orando
Celpe dei 7 Uamlni d'Oro), de
Marco Vicario. Segunda aventura
da quadrilha comandada por Phi-
lippe Leroy. Cem Rossana Po-
desta, Gastone Moschin, Gabriel-
te Tlntl. C6res. Exclusivamente no
Condor-larg. de Machado: 14h
-lóh - 18h - 20h - 22h. (14
anos).
A SOMBRA DE UM REVÓLVER
(AlCembra di una Colt), da Gian-
ni Grlmaldi. Western Italiano.
Com Stephen Forsyíh, Anna Sher-
man. Córes. SSe João (Meriti). (14
anoa).
víaoe>OoZmundo~dòT"prã"-.
ZÉRES (Camoni nei Monde), de
Vittorio Sala. Filme-show. Com
Dean Martin, Gilbert Bécaud, Pep-
pino d! Caprl, JuÜette Greco, Ge-
ergas Ulmer, Marpessa Dawn. Có-

zado por Sérgio Cabral e Teta-
'aa AragSa. Com elementos des
Escolas de Samba Mangueira, lm*
pério Serrano, Portela • Salguei-
ro — Opinião — Siqueira Cam-
poa n. 143 (36-3497) — Somente
às senundas-feiras, 21 horas.

ROSA DE OURO — Remontagem
do bem sucedido espetáculo de
música popular, com Clementina
de Jesus — Jovem — Praia de
Botafogo, 522: 21h30m; sáb., 20h
e 22h; vesp. 5a., 17h a dom.
18h. Últimos dias. ¦
EU CHEGO IA - Musical, apre-
sentaçâo do grupo. Levante. Com
João do Vaie, Marines, Silvio
Aleixo, Maria Luísa Noronha. —
Arena da OB — Largo da Cario*
ca, esq. da Ay,- : Chile, J52-3550). ,'21 

h; vesp. sáb.' e dom. 18h.

PRÕX^^lSfRÉI^'
A SAIDAT ONDE FICA A SAIDA?

Peça documentária de Ferreira
Gullar, Armando Costa e Antônio
Carlos Fontoura, sobra o perigo
de üma nova guerra mundial. Dir.
JoSo das News. Com Célia Heie-
na, Oduvaldo Viana Filho, lula
Linhares, Echio Reis e outros. —
Opinião. Estréia sábado.
O VERSÁTIL MR„ SLOANI -

Comédia da Joa Orton. Dir.
de Carlos. Kroeber. Com Maria
Fernanda, Paulo Padllha, Adria-
no Reis e outros. Praça Gléucle
Olll. Estréia sexta-feira.
A PENA E A LEI - Três come-
dias em um ato, de Ariano Suas-
auna. Direção de Luís Mendonça."
Com Uva Nlfio, Rafael dé Car-
valho e Emillano Queirós. Figu-
rlnos; da Echio Reis. Teatro Je-
vem. Estréia em abril.
A CASACA - Comédia da Zulel-
ka Melo. Dir. da Pernambuco de
Oliveira. Com Jorge Paulo. Arena
ala Ouanabare. Apenas, às segun-
das^feiras. Estréia a confirmar.
O NOVIÇO, de Martins Pena.
Produção de FBT, com, a cola-
boração do SNT — Com Dulcina,
Manual Pára, Cléber Macedo,

Informativ» Afrlceta — óh30m,
diariamente.
Música Também é Noticie - das
lOh às lóh de hora em hora. •
Marca de Sucesso — 12h25m,
18h25m, 21h25m, diariamente.
Vecà e Quem Sabe - 9h, 17h,
21 h, diariamente, de 2a. a 6a.
Pergunte ee João -¦ de_11hp5m
àa 12h — diariamente, de 2a. a
6a.-feira. '

iãüã de Valim - lSh45m -
diàriamerris.

12 às 17h 30m, exceto aos li-
¦bados • domingos. — Entrada
franca.

MUSEU DOS TEATROS DO RIO
DI JANEIRO - Elementos e do-
cumentação referentes à vida ar-
tística teatral da.Cidade. Aveni-
da Rio Branco (Salão Assírio) —
(Tel.: 22-2385). Hor.: das 13 àa
17 horas, exceto aos sibadoa •
domingos. ¦

MUSEU HISTÓRICO - Objetos e
documentos ligados à nossa His-
tória nos períodos do Brasll-Co-
l&nle e Brasil-lmpário. Raras eo-
leções de Arte Sacra e Numis-
matica — Praça Marechal Anco-
ra - (Tal. 42-5367). - Hor.t
de 12 às 17h !5m, de ttrça-a
sexta-feira. De 14h 30m às 17h
45m, aos sábados e domingos.
Fechado às segundas-feiras. En-
trada franca.

MUSEU VUA-L6BOS - Divulga-
. ção da obra da Vlla-lAbos. Pa-'

lécio da Cultura. Rua da lm-
prensa, 2.° andar. Hor.t das 11
às 17 horas, exceto aos aábadoa
• domingos.

MUSEU DA CIDADE - Relíquias
históricas e curiosidades referên-
tas à fundação da Cidade do Rio
de Janeiro — Parque da, Cidade
- (telefone 47-0359). - Hor. de
llh 30m às 17 horas, exceto às
segundes — Entrada franca.

ras. Royal, Rlvoli, Paraíso. (21
anos).
O TROUXA (le Cornlaud), do
Gerard Oury. Apesar da direção
.medíocre, o ex-coadjuvante Louis
de Funàs (|ustlficando sua pro-
moção) e o Invariável Bourvil ga-
rantem o bom humor ao longo
do percurso turístico (e crimino-
so) Nipoles-Bordeua. Com Beba
Loncar, Daniella Roca. Em cores.

Icaral (Niterói). 19h e 21hl0m.
(Livre). .-"'
CEM MIL DÓLARES PARA RINGO
(100 000 Dollari per Ringo), da
Alberto de Martino. Western Ita-
lo-espanhol. Cores. Com' Richard'
Harrison, Fernando Sancho, Eleo-
nora Bianchf. Cachambi: 15h —
17h - 19h - 21 h. Maça Bonita.
(14 anos).
COMO ROUBAR UM MiÍhAÒTDB
DÓLARES (H.w te Steel a Million),
de William Wyler. Comédia so-
fisticada, muito bam realizada.
Audrey Hepburn, f Ilha de um ga-
nial falsificador de obras de ar-
te, planeta roubar de um museu

..Bí/jsiense uma de suas obras-
primas antes que os peritos des-
cubram a fraude. No elenco: Pe-
ter 0'Toole (detetive e cúmplice
de Audrey), Hugh Grlfflth (o
falsificador), Charles Boyer, Ell
Wellach, Fernand Gravey, D.llo.
Panavision & Da Luxe Color.
Madri: 18h30m e 21h. Semente
ho]e e amanhã, (Livre),
RINGO E SUA PISTOLA 0E OURO
(Rlnge and his Oelden Pistal),
de Sérgio Corbucci. Western Ita-
liano, em coras, dublado am In-
glês. Com Mark Damon, Valeria
Fabrizl, Franco de Rosa Giulia
Rublnl, Estore Manni. Odeon (Ni-
terói): 14h - ]5h40m - 17h20m

19h - 20h40m - 22h20m.
VTÃGfM FANTÁSTICA-(FãritããHc
Voyage), de Richard Fleischer.
Uma equipe da médicos mlnlatu-
riiadee viaja pelo corpo de uni
cientista, com objetivo cirúrgico.
Com Stephen Boyd, Raquel Welch,
Edmond 0'Brlen, Donald Pleasan-
ce, William Redfleld, Arthur
Kennedy. Córes. Floriano: 15h —
17h - 19h - 2lh. Pai. (10 anos).

ESPECIAIS 
'"""

SESSÕES PASSATEMPO - Atua-
lidades, desenhos, filmes cultu-
.•ais, comédias, documentar^?.
Sessões - contínuas - desde -as - *0
da manhã. Cina Hera (Edifício
Avenida Centra!, subsolo), júci
domlngoa a feriados, exclusiva-
mente programas Infantis.

Joio Banlan, Ivan Sana, Sânia
Morais, Bruno Neto, Matozinho.
Dulcina. Estréia sábado de Ala-
luis, dia 25."OlCÉli^DE^URCr^nronTédia

musical de Hélio Bloch, com mú-
sica de Oscar Castro Neves, Ro-
berto Menescal e Edimo Krieger.
Dir. da Léo Jusi. Com Flávio Mi-
glaccio, Cláudio Cavalcanti, Po-
sana Ghessa a outros. Santa
tosa. Estréia em abril.
"SHOW"

OS 3 DE PORTUGAL - e Maria
José Vilar - Lisboa à Nei-
te — Rua CIr.co de Julho n.»
305. Tel.: 30-445} - Shew cons
Maria José Vilar o Florência Ro-
drigues — Dir.: de Joaquim Sa-' 
raive,'' às 2íh30m e 22h'30m
- Couve* - NCrt 

'2,50 - Fe-
criado àa t)uàrtas-feirss.

MUSEU DO TNDIO - Utensílios
de caça e pesce, cerâmica mara-
jeara, ornamentos, máscara:, ri-
tuals • documentos fotográficos
das várias tribos de índios. —
Rua Mata Machado n.° 127 (te-
lefone 28-5806). - Hor. de 11
àa 17 horaa, da seg. a sexta-

ANTÔNIO MESTRE E MARIA TE-
RESA. No Fade - Show - Rua
Barão de Ipanema n.° 296. Ta-
lefone 36-2026 - Cauvart - NCr)
2,50. 
MARIA DA GRAÇA - Adote de
Ivora — Shew — Com Maria da
Graça • Sebastião Robalinh» —
Couvert - NCr) 1,10 - Fechada
àa segundas-feiras. — Rua Santa
Clara n.° 292 - Tel. 37-4210.
II CORDOBES - Shaw de •
tto-ge de meia em meia hora. —
Rua Miguel Lemos, antigo San
Sebastlén Bar <— Consumação
NCrS 6,40.

PANTERAS A GO-00 - Shew de
meie em meia hora e partir daa
23 horaa - Rue leaux Arts —
Rua Rodolfo Dantas — Sem ceu-
vert e consumação: NCr$ 5.
HELENA DE UMA - Shew à
meia-noite e meie. le Candelabro.
- Couvert NCrS 8,00 - de 2a. à
séb. Dir. de Sérgio Vesquez.
ÃS PUSSY, PUSSY, PUSSY...
CATS — Texto de Sérgio Porto.
Com grande elenco, à Ih — Cou-
vert: NCrS 12. Consumnção: NCrJ.
3. — Fred's - Av. Atlântica.

PROORAMA PRIMEIRA CIASSE -
Ho|e: às 13h05m: Repsédia Hún-
gara n.*> 1, de Liszt. * Remanse
da Henrique Oswald. * Marcha —
da Serenata n.* 6, da Mozart. *
Concerte para Plane e Orquestra
(em formas brasileiras) — 1.* Me-
vimento, de H. Tavares. * Elogie
• Musetto, da Suite para Orajues- ,
tre Rei Crlstlane II, epua _7,
da Slbelius, • Volta à Pátria, de
Dvorak. - At 22h05m: Sinfonia
Fantástica, opus 14, de Berlíòz.

Fechado .aos sábados • de-
mingos.
MUSEU DE ÍELAS-ARTES - Pin-
tura, escultura, desenho e ertes
gráficas, mobiliário • objetos de
arte am geral. Galerias perma-
nentes: estrangeiras o brasileiras.
Galeria de exposições têmpora-
rias. — Av. Rio Branco nfi 199.
Hor.: de terça a sexta das 12
às 21 horas; sábados a domin-
gos, das 15 às 16 horas* Fa-
chado .às segundas.

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
Mais da 100 mll fotografias,

discos e gravações raras — Ar-
ouivo completo do Almirante —
Praça Marechal - Ancora, ao lado
da Igreja Nossa Senhora da Bon*
sucesso — Horário: das 12 às
19 horas, exceto às segundas.
MÜSÈiTOA REPÚBLICA¦— Antigo
Palácio do Governo; até a mu-
dança da Capital para- Brasília.
Recordações de mais da 70 anos
de vida republicana. Rua do Ca-
tele sin.» (tel. 25-4302). Hori-
rio: de 13 is 19 horas, de terça
a . sexta-feira; de 15 is 19 ho-
ras, sábados e domingos. Fecha-
do às segundas-feiras.
MÜTEÜ~NÃãCÍNÃÍ~^" Seções~dè
Botânica, Etnografia, Antropolo-
gia, Geologia e Mlneralogia —
Quinta de Boa Vista - (telefona'
26-7010). - Horário das 12 às
lóh 30m, exceto às segundas, ,

Jornal do Brasil, terça-feira, 14-3-67, Cad. B — 7 <_
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DÓLAR

ISAAC VAZQVEZ — Todos os Santos — "Ê de
quanto por hora o salário mínimo nos Estados Uni-
dos?"

..... Nova léji nos Estados Unidos
elevou o salário mínimo de US§ 1.:

USS 1.40 por hora.
 _ 1.25 para USS 1.40 a

hora, desde 1 de fevereiro de 67 até 1 de fevereiro
de 1968, quando deverá ser elevado, outra vez, paraUS$ 1.60 a hora.

DORMIR

SÉRGIO T_. BORGES —
Santos Dumont. — " A me-
dicina caseira de outros
tempos tinha algum reme-
dio para quem dormia de-
masiadamente?"

Sim, numa publicação de
1887, por exemplo. Em 20
páginas com o titulo geral
Remédios Universais, o
Lunário Prognóstico Per-
pétuo, de 1887, editado em
Lisboa, ensinava o seguin-
te: Demasiado Sono. — A
quem dormir demasiada-
mente será bom aplicar,
pelos narizes, fumaças de
penas de perdiz queimadas,
ou .de solas de sapatos ve-
lhos, ou ainda de unhas
de jumentos.

CÓDIGOS

ADAÍLTON BRAGA —
Rio Comprido. — "Estavam
em que lugar os preciosos
códigos de Leonardo da
Vinci ultimamente desço-
bertos?"

Os já famosos manuscri-
tos do artista e sábio Un-
liano estavam na Bibliote-
ca Nacional da Espanha,
em Madri, onde, segundo
cálculos, foram depositados
por volta do ano 1600, ha-
vendo sido considerados
perdidos desde 1800. Foi o
professor, Jules Piccus, da
Universidade de Massa-
chusetts, quem descobriu
os denominados Códigos
Madrilenos, que compreen-
dem 700 páginas e mais
de 200 desenhos.

FERROVIAS

RAIMUNDO CRUZ —
Três Rios. — "No Biusil
qual é atualmente a exten-
são da rede ferroviária e
de quantos mil quilômetros
o Governo federal é pro-
proprietário?"

.;• A extensão da rede fer-
roviári* no Brasil é de ..
34 636 quilômetros, sendo
que à União é proprietária
e administra um total de
26 734 quilômetros, en-
quanto particulares têm ..
798 quilômetros eos Go-
vemos dos Estados gerem7 104 quilômetros — se-
gundo dados atuais conti-
dos numa reportagem de
Tito Gomes publicada na
ediçfio de jan*»iro último
da revista BR, órgão da
Associação Nacional das
Empresas, de Transportes
Rodoviários de Carga,
(NTC). — Todos os meses
recebemos, no Pergunte ao
João, a excelente revista
BR.

REVISÃO

FLAVIO PASSOS — Bota-
fogo. — "As explicações ge-rais sobre a técnica de re-
visão nas tipografias e jor-nais, existe um livro práti-co t atual?"

Com duas páginas ini-
ciais do Professor Alceu
Amoroso Lima fazendo es-
peoial recomendação, é defato um trabalho útil e ob-
jetivo no gênero' o livro in-
titulado Técnica de Prepa-
ração de Originais e Revi-
«áo de Provas Tipográfi-
cas, de Francisco Wlasek
Filho, técnico da Imprensa
Nacional. Um dos bons
lançamentos da Livraria
Agir Editora no iim do
ano passado. — Nesta
oportunidade, agradecemos
ao Diretor da Agir, Sr.
Ernest Fromm, a carta in-
centiyadora que enviou ou-
tro dia a este catador de
informações. Endereço da
Livraria Agir Editora: Rua
México, 98-B, Castelo, Rio.

PEDRA-SABÃO

FÉLIX ANTUNES — Ca-
*et« — "A pedrsv-setbão.
além de ter sido utilizada
pelo escultor Aleijadinho
nas suas obras, que outras
apHcaçóes tem?".

A esteatita ou pedra-sa-bão é uma rocha untuosa,
mole, formada de silicatos
hidratados de magnesio,
ferro e alumínio, que ocor-
re em vários países — sen-
do muito abundante em
Minas Gerais, principal-mente em Ouro Preto e
Congonhas do Campo. A
pedra-sabão tem sido uti-
lizada em numerosos pai-ses para a fabricação de
material isolante de elétri-
cidade, e no Brasil Já se
Iniciou também a sua uti-
lização para o 'mesmo fim— empregando-se igual-
mente a pedra-sabão na
decoração de edifícios, sa-
bendo-se que, em Minas
Gerais, seu uso é tradlcio-
nal na feitura de panelas
e utensílios domésticos, in-.
clusive de adorno.

DISNEY
BRENO CORREIA —

Teresópolis — "Walt Dis-
ney, que tão grande con-

tribuição deu ao cinema e
ã cultura, foi um simples
autodidata?"

Sim —, e o veterano es-
tudioso do cinema Gilber-
to Souto, que conheceu
Walt Disney bem de perto,
escreveu com razão o se-
guinte: "É espantoso que
Disney, um homem sem
haver terminado os estu-
dos secundários e cujos
conhecimentos de desenho
e arte não tinham sido
profundos, pudesse contor-
nar situações difíceis no
trabalho diário junto de
sua equipe, na qual havia
homens de imenso talento,
pintores e desenhistas fa-
bulosos." Disney, acentua
Gilberto Souto, sabia exa-
tamente o que queria e
como conseguir o máximo
de seus assistentes (...)".

GARIBALDI

ISAiAS RIBEIRO — Pe-
trópolis — "O filho do cé-
lebre Garibaldi também se
destacou em combates c
campanhas militares como

-o- -pai—Giustppe' Gari-~
baldi?"

Sim: o General italiano
Ricolotti Garibaldi, filho
de Giuseppe e Anita Ga-
ribaldl, nasceu em Monte-
vidéu, Uruguai, a 28 de
março de 1847, e pouco de-
pois do nascimento foi le-
vado.pela mãe para Nice.
Já aos 19 anos, Ricciotti
Garibaldi sobressaía na
batalha de Bezzscca — e
participou anos depois da
Guerra Franco-Prussiana.
lutando ao lado dos fran-
ceses quando alcançou se-
guidas vitórias. Tinha 50
anos quando, em 1897, co-
mandou na Grécia uma
brigada de voluntários con-
tra os turcos — e mais
tarde organizou um corpo
de 10 000 voluntários, dos
quais 2 000 italianos, e
combateu os turcos perto
de Jànina, Grécia. O Ge-
neral Ricciotti Garibaldi,
que honrou o nome do pai,
morreu aos 77 anos de ida-
de em Roma, a 17 de ju-
lho de 1924.

ESTIVA

JALMIR COSTA SO-
BRINHO — Rio (Centro).

"Nas ath Idades portuá-
rias do Brusil, que dife-
rença existe entre estiva-
dor e rechegador?"

O sistema operacional
de cargas nos portos bra-

. sileiros atual tem três pia-
nos distintos, que são: es-
tiva, doqueiros e portuá-
rios. Aos da estiva cabe a
movimentação da carga do
porto para o navio ou vi-
ce-versa — compreenden-
do a estiva as seguintes
atividades diferentes: es-
tivadores propriamente di-
tos, rechegadores, conser-
tadores, conferentes e vi-
gias. — Òs estivadores sáo
encarregados de fazer ou
desfazer as lingadas dos
guindastes e guinchos e re-
alizar a aproximação ou
afastamento até 6 metros
do ponto onde foi deposi-
tada ou retirada a carga
pelos guindastes ou guin-
chos — sendo os rechega-
dores destinados a alcan-
çar ou depositar a carga
a menos de 6 metros do lo-
cal de empilhamento ou
ltngamento — trabalhan-
do os rechegadores quer
nos porões dos navios quer
nas proximidades do local
de empilhamento ou des-
carga do porto.

PENTATEUCO

JALES GOMLER .—
Botafogo. — "A autentici-
dade mosaica do Fenta-
teuco segundo a doutrina
católica foi reconhecida
por ato especial da Igre-
ja?"

Foi. A partir do século
XVII, diversos autores
puseram, em dúvida a ori-
gem mosaica do Pentateu-
co, mas segundo decreto da
Comissão Bíblica do Vati-
cano datado de 27 de ju-
nho de 1916, não pode ha-
ven dúvida quanto à auto-
ria dos livros por Moisés
sob inspiração de Deus.

ATENÇÃO

Somente fazer, pergunta
quem puder ouvir, a res-
posta, através dá RÁDIO
JORNAL DO BRASIL, de
2.* a 6.*-íeira, de Uh 05m
às 12h. — Aqui são publi-
cadas apenas algumas das
22 questões irradiadas por
diá. — Com muitas cartas
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem Informa p/ telefone.

Fazer uma só pergunta,
sobre assunto de interesse
geral e que possa ter res-
posta em poucas palavras.

Cartas para: Pergunte
ao João, RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio
Branco, 110, 5.° andar, Rio,
ZC-21.
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O BRASIL VISTO PELOS
DOCUMENTOS HISTÓRICOS

O Brasil em 10 volumes: do Primeiro
Viajante ("tudo o que deslumbrou ou
amedrontou o colonizador, tudo o que o
levou a, fazenda das tripas o coração, no
início a aqui fincar o pé, construir, plan-tar...") até o Brasil Geográfico ("pelosmapas também se conta, em parte pelomenos, a História do Brasil. Por cies, des-
de a terra ignota, simples ponto dc rc-
ferência na rota das Índias Ocidentais,
até os já completos do século passado,até os que mencionam Brasília, o mi-
Iagre de nossa cra, tem-se um panara-ma, por assim dizer taquigráflco. dêste
l*ais que Deus nos deu c Cabral des-
cobriu".) j

Tcdos os fatos, todas as transforma-
ções de nossa sociedade c cultura ai "cs-
tão gravadas, em magníficas ilustrações
de Rugendas, Debret, De Bry, em es-
tu dos das maiores autoridades: O'índio
Antônio D-EHa: "a idéia de .que os in-
dios se encontravam em nível cultural
muito baixo quando da descoberta c
que, por i_s'o, deixaram-se dominar pas-sivamemtc, cede lugar hoje a conclusões
a que se cheg-a pelo levantamento com-
pleto dos elementos culturais indígenas,
que obrigam a oportunas revisões his-
tóricas."; O Negro, Maurício Goulart:
O Brasü-Colõnia, O Bra.ll-R.ii_o, o Bra-
sil-Império, em uma palavra, o Brasil
dos meados do século XVI aos do sé-
culo XIX pode afirmar (...) que os

negros africanos foram as mãos e os
pés que ajudaram a forjar uma nova
nação no Novo Mundo"; Usos e Costu-
mes, Ei-nâni Silva Bruno: "os usos e.o.tumes que se elaboraram ou crista-
iizaram ao longo da etapa colonial daformação brasileira resultaram de uma
vasta experiência de convívio a que fo-
vam submetidos o europeu, o africano, obugre, em um território imenso que cum-
pria ocupar c disciplinar."; Brasil Ro-
mântico, Péricles' Eugênio da Silva Ra-
mos: "o romântico, quando verdadeira-
mente amava, com unção; Machado de
Assis assinalaria isso mesmo, no últi-
mo quartel do século, quando o realis-
mn veio despir a mulher dc suas bru-
mas, névens e mistérios. (...)"; Brasil
Império, Sérgio Milliet:" Debret nos dámagnificai-ici-tc um panorama dessa
transformação c, dc modo especial, omemento crucial da fusão dc elementos
nativos c elementos alienígenas, que pro-
porcionou a efetivação dc um Império
ijuc nem seria "exótico" nem um decai-
auc puro c simples da velha europa."

físteé são alguns dos homens c volu-
mes que a Difusão Nacional do Livro
entrega aos estudioso, c ao público, re-
lirantií. de bibliotecas inacessíveis, ou dccoleções- incompráveis, um material de
cc.-.ulta necessária à nossa sedimenta-
çao cultura] dc brasileiros aprendendo
a conhecer melher o Brasil.

;v

Brasil romântico §»•*.rrimeiro viajante
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CLASSIFICADOS
Rio de Janeira — Terça-feira, 14-3-67 Parte Inseparável do Jornal

O JB HÁ 75 ANOS
O JORNAL DO BRASIL de 14-3-1892 noticiava:

Criado Ministério das Colônias, na França.

Tribunal militar julga anarquistas na Espanha.

Ministro do Exterior do Brasil visita Argentino.

J
Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda

ÍNDICE

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

IMÓVEL - ALUGUEL 

EMPREGOS

ANIMAIS E AGRICULTURA ..

DIVERSOS 

ENSINO E ARTES

ESPORTES - EMBARCAÇÕES .

MÁQUINAS - MATERIAIS ..

OPORT. E NEGÓCIOS .....

UTILIDADES DOMÉSTICAS ,.
VEÍCULOS 

'.

Agenda ..
Cruzadas .
Horóscopo
Trabalho .

PÁGINAS

1 e 2

e .4

e 5
6

6

4

8

6

7

6

7 e 8

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

yy. CENIRO

Rodoviária — Estação Rodoviária Nôvo Rio, 2.°, loia 205
São Borja - Av. Rio Branco, 277 — loja E Edif. 5. Borja

ZONA CENTRO

CENTRO
APARTAMENTO - Centro - Ven-
do, dc frente, sala, quarto, saleta,
cozinha e banheiros em cores e
iardim de inverno, com área e
tanque. Entrada de sorvi.o. Ver
e tratar no Rua Moncorvo Filho,
95197, ap. 60[
ACRÉDlfÉ SE QUISER! Aparla-
monto promo de qt., sala, coz.,
banh., arm. embut., ar condicio*
nado "Admirai" instalado novi-
nho. Preço NCrS 10.000,00 com
NCrS 5.000,00 de entrada e NCrS
250,00 mensais sem juros. Veja
c/ Joié das 9 ès 12 e 14 às
18 horas no local. R. Riachuelo,
252/513 na portaria. Tel
34-0694 • 58-3233 - Creci 986.

ATENÇÃO Srs. Proprie
tários! Dispomos de con-
dições p| vender seu
imóvel em qualquer Io
calização da GB, pràti
camente à vista, livre de
despesas para V.S. —
Atendo hoje e diária
mente-42-9104. (P
CENTRO — Ótimos apartamentos
em consirucão bem adiantada,
acabamento ««morado com a ga-
rantia d» Pires * Santos S|A.
junto ao centro comercial. todos
com sala, quarto- banheiro e co*
linha americana. Escritura públi
ca imediata. Ver na Av. Presi
dente Vargas, 1 733 dal 8 is 20
horas. Tratar na PREDIAL AQUA-
REIA, Rua da México n. 11, 12.»
andar. Tela.: 42-6874 • 52-3612.
Primeira classe ns rama imobl
li.rio. CRECI 258.

PRAÇA CRUZ VERME-
LHA — Apartamentos re-
sidenciais numa rua
tranqüila bem. pertinho
do Centro da Cidade,
Ampla sala, 2 quartos,
sendo 1 reversível, ba-
nheiro e cozinha compje-
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).

CENTRO — Vende-se apartamento
de frente, na Rua S_.c-.du. a Ca
bral. Aceito Volks de 65 cm dian
le como parte do paeamento. —
Tratar pelo tel. 23-099L

__AH.0_CE1S.TP - C/ 2 800 do

I
ZONA SUL

Botafogo - Praia de Botafofio, 400 - SEARS
Copacabana — Av. N. S.a de Copacabana, 610 — Galeria

Ritz.
Flamenga — Rua Marquês de Abrantes, 26 — loja -
Pòslo 5 - Av. N. S." de Copacabana, 1 100 - loja E*

ZONA NORTE

Campo Grande — Av. Cesário de Melo, 1549 — Ag. da
Guandu Veículos .

Caseadura — Av. Suburbana, 10 136 — Largo Caseadura
Madureira — Estrada do Portela, 29 ,— loja i
Méíer *— Rua Dias da Cruz, 74 '•— loja B
Penha — Rua Plfnío dc Oliveira, 44 — loja M
São Cristóvão — Rua São Luís Gonzaga, 156 — 1.° and,
Tijuca — Rua General Roca, 801 — loja F

"i

ESTADO DO RIO

> de Caxias — Rua José de Alvarenga, 379
ii — Av, Amaral Peixoto, 195 — grupo 204

Iguaçu «*-*. Av. Governador Amaral Peixoto,

Duque de Caxias — R
Nller**' *¦• '
Nova

loja 12

MAPA DO TEMPO - JB
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ANÁLISE SINÓTICA DO MAPA - Frente .ria entre Rio -
Santos com chuvas esparsas no litoral e trovoadas com pan-
cadas no interior. Linha de instabilidade no interior do Es-
tado do Rio deslocando-ic para o litoral provocando trovo..-
das com pancadas à sua passagem. A temperatura deverá
declinar. Pancadas esparsas no litoral norte. (Análise Sinótica
do Mapa do Serviço de Meteorologia interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

O SOL

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Per-
nambuco, Alagoas, - Sergipe,
Bahia — Tempo: Bom com ne*.
bulosídade no Interior. Insta-
vel.

Minas Gerais, Espírito Santo,
Mato Grosso, Goiás — Tempo:
Bom com nebulosidade. Insta-
bilidade ocasional. Temp.: Em
elevação.

Río do Janeiro, Guanabara;
São Pauis — Tempo: Instável
com chuvas. Temp,: Em de*
clínio,

, Paraná — Tempos Instável,
passando a bom com nebulo
sidade. Temp.i Em declínio.

Santa Catarina, Rio Crand, do
Sul — Tempot' Bom com ne-
bulosídade variável. Temp.:
Em declínio.

¦AAs

NASC, - 5h53m
OCASO..- 18hl4m

A LUA

NOVA

OS VENTOS

NO RIO

INSTÁVEL

MÁXIMA —35.8
MÍNIMA -21.7

11
SUL

FRACO

AS MARÉS

Ws/J/vV.
PREAMAR:

4h_0m/l,2m e 16h35m/l,3m
BAIXA-MAR:.';

10h35m/0,3m e 23h20m/0,3m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem, e previsão, do tempo para
ho|e nas Cidades seguintes: Buenos Aires,- 19°3, nublado;
Santiago, 20», nublado; Montevidéu, 18°, nublado; lima, 22»,
nublado; Bogotá, 13°, nublado; Caracas, 2&°, nublado; Mé-
xico, 18°, nublado; San Juan, 27°, nublado; Kingston (Ja-
maica), 2_o, chuvas; Porl of Spoin (Trinidad), 290, claro;
Nova Iorque, 3°, chuvas; Miami, 29°, sol; Chicago, 4°, nu-
blado; Los Angeles, 17°, nublado; Londr.es. 8°, chuvas; Paris,
9°, chuvas; Berlim, 6°, nublado; Moscou, 0°, nublado; Roma,
17°, nublado; Lisboa, 17°2, sol.

juros. Rua da América, 80. Org,
Orlando Manfredo, Barão Iquate-
mi, 86 - Tel. .8-0804 - CRECI
82.

VENDE-SE ap. 1 615 no Largo de
São Francisco rt. 26, financiado
em'5 anos. Telefonar para ....
43-6420, dat 11 às 14 horas, Dr.
Miranda,

BOTAFOGO — Vendo ap. vazio
3 qts., sl., coz., dep. emp.,

garagem. Ver R. Clarissa índio
Brasil, 45|302. Ac. fin. Cx. com
9 000. Tralar: 32-2199._C-_?10•
BOTAFOGO — Vendo ólimo apar-
tamento de quarto e ssla sepa-
rados, cozinha e banheiro com-
pleto, Iodas as peças de frente.
Tel. 52-1485.
MINI-APARTAMENTO - Vendo -
vazio. R. Conde de Irajá, 619
ap. 203. NCr$ 8 000, c| 5 000,
entrada. Prop. hoje no local das
13 òs 15 noras. Outro horário
com porteiro, lnf. 30-8791

COPACABANA - Vendo o mais
bonito np., vazio, 3 pl andar,
sala, quarto sep., coz., banh. Ver
cj porteiro. R. 5 dc Julho, 367,
àp.: 303; Tratar .22-237$,
COPACABANA - Vende-se ap.
c/ sala dupla, 3 qts., banheiro
completo, cozinha, dep. empre-
gada, vazio, bem localizado NCr$
45 000 — Metade a vista '"

formações tel. 37-855.'
COPACABANA - Ap. compro i
vista p| meu oio, mesmo alu-
gado. Negócio ló de particular.
56-1104.

VENDE-SE - Av. Oswaldo Cruz,
ap., hall, 2 solas, 3 quartos dc-
mais dependências. 50% 

' à' via-
ta e 15 prestações mensais sem
juros, lnf. 45-3074. 

LEME - COPACABANA
ATENÇÃO — Copacabana e Zona
Sul, possui ap.? Precisa de di-
nheiro? Faça uma hipoteca do
mesmo — Solução rápida, qunn-
tias acima de 5 milhões. Tel.:
22-4337,' das 12 às' 18 horas
AVENIDA. ATLÂNTICA - (Duplex
— Cobertura). Luxuoso ap. com
700 m2, Tendo 4 salões, 5 dor-
mitérios, 4 banhs. sociais com
piso • paredes de mármore, di
versos armários ombutldos, am*
pia sala almoço, ótima cozinha
completa, 3, qts. empregada, 3
vagas na garagem. Preço: NCr$
350 000; a combinar. Mário Pai*
va. - CRECI 145 - Tels
31-2972 • 31-0881.
ATLÂNTICA, 2856 - Av. vazio,
Palácio Champs Elisée — Ven-
do melhor oferta, gde. • luxo —
fte. praia — Chave porteiro Mar
tins.

In-

COPACABANA - Ap. R. Tonei»
ros. Vendemos ei sala, 2 qtt. t
dep. pl emp. Sinal 20 milhões. -
Chaves • lnf. na: TASSO LOPES
IMÓVEIS - CRECI 414 - Av.
Almte. Barroso, 91, grs. 604J605.
T.ls.: 42.5321, 42-7554 ¦ 42-5237.

POSTO 5 — R. Miguel Lemos,
99, ap, 805. Vendo vazio, novo,
c| saia, 2 qts., dep. pi empreg.
e garagem, 40 mll cruz. novos,
c| fínanc. em 15 meses. Chaves
com porteiro — Tels. 31-3772-—
31-3759. CRECI 905. _
RUA FRANCISCO OTAVIANO n.°
112, ap. 201, entre o Arpoador
e Posto 6. Venda epartamento
super-Iuxo, 305 m2. 2 salas, 4
quartos, dois banheiros, toillete
etc. 2 vagas na-garagem. Ob":
em pintura. Ver no local e 1r<_-
tar com o proprietrio Sr. Oscar,
Tel. -57-3188.

. belíssima vlsta, Rua Fco. Ota
viano, frente, and. alto, salão, 3
qts., 3 ba. soe. em côr, 8 arm.
emb., cope • coi., dep. emp. —
Base: 110 milhões a combinar,
lnf. e chaves na: TASSO LOPES
IMÓVEIS - CRECI 414 - Almte.
Barroso, 91, grs. 4041605. Tela.:
42.5321. 42-7554 ¦ 42-5237.

VENDE-SE ap. pronta entrega c|
hall, sl., qt., coz., e bsnh. com-

entr., vd. 1err.~~9x39; preiíTrT5.irtplct©r-^--AvanÍda—Gome_L._F_____Í£?___
n. 740, 8.°, _ vista. Cr$ 9
Ihões à prazo. Cr$ 5 000 000. -
Entrada, o restante a combinar.
Tratar 28-8026 e 32-817! R. 261.

APARTAMENTO DUPLEX - Rua
Inhangá cj 400 m2 c| 3 salões, 4
qts., terraço envídraçado, demais
dep. Base: 150 milhões a combi-
nar. lnf. e chaves na TASSO LO-
PES IMÓVEIS - CRECI 416 -
Av. Alm. Barroso, 91, grs. 604-
605. Tels.: 42-5321, 42-7556 e
42-5237..
AVENIDA COPACABANA, 1 085.
Vendo, • pronta entrega, em la.
locação, unidades de saleta, saio.

COPACABANA - R. Fi
gueiredo Magalhães, de
frente, vazio, pronta en-
trega, sala e quarto se-
parados, dep. completas
de empregada. Base 25
milhões! Informações na
VEPLAN IMOBILIÁRIA -
Rua México, 148, S| 307.
Tels. 22-6102 e 52-2830
— Depto. de Vendas
Avulsas. J. 107-CRECI
66.

ü J. Botânico. Vendemos bela re*
Moreira; COm' ViSta pèr- sidencia am centro do terreno. —

-Vi. Base: 165 milhões cl 50% • com-
manente para o mar, sa-binar, chaves • inf. nn: tasso

LOFES IMÓVEIS - CRECI 416

SANTA CLARA - Bem mobiliado
1 por andar, Com telofone. Ven*
do. Tratar 54-1085. Geraldo. .
TROCO ap. qt., iala sep. etc. me-
lhor ponto Copac. por' outro 2
qts., também Zona Sul. 32-5114.

LEBLON AV I-pIfimlATENÇAO — Em rua transversal/AV. UBI1III . . -.,{_•_ u—J.m.. !,_!_ .„.

VENDEMOS 10 aps. Todos va.
rios, conjugados e separados.
Chaves no Brilhante, Rua Hilário
de Gouveia 66, gr. 516. Tels.
57-5187 e 57-2086. Creci 243.
VENDO, Rua Si Ferreira ri*. 228,
op. 718, Chaves com Zèzinho ne
portaria e tratar Rua 5 de Julho
n. 47, ap. 803.

Ia, 3 quartos, cozinha,
banheiro, dep. comple-
tas de empregada e
área de serviço. Base 68
milhões ou aceitamos
ofertas para pagto. em
curto prazo, Marcar visi-
tas pelos tels. 52-2830
e 22-6102. - VEPLAN
IMOBILIÁRIA - Depto.
de Vendas Avulsas -^ J.
107- CRECI 66.

ATENÇÃO - Ocasião, Pça. Saenr
Pena. Vdo. ap. frente, vazio, 2
qts., saio, dep. emp., jardim e
garagem. Trat. Coutinho, S4-T990
- CRECI 771.

Av. Almte. Barroso, 91, srs. 604- ÁPÉNÀS~NCr$_lTÒOÒ",.0"(Hunrmi;
405 - Tels.: 42-5321, 42.7556 eilh-o cie cru7. antigos) de entra-
42-5237. do e 200 mensais, vendo espeta-

cular ap. de frente. Rua Barão

VAZIO. Frente. Luxo. 220 m2.
3 qts, arm, emb., 2 banhs.,
dep., empr. compl. Vista mar.
Gar. Pint* a óleo. Financ. 2
anos. Prec» barato. 23-1214 —
Creci 644.
VENDO URGENTE APARTAMENTO
— Av. AtISntica, c| 2 salas, 3
qtos,, um por andar, copa, cozi-
nha, dep. completas. Sinal 70 000.
Saldo em 12 meses — 42-5321 t
42-7556 —Jorge.

ZONA SUL
GLORIA - S. TERESA
A VENDA kitchnette, pre.o: 7
milh.
dá 150.
lor, 31,
52-4755.

vista, bom para renda
de aluguel. Rua Tf.y*

ap. 509 - Tel.: ....

FIAMENGO - Vdo. de frente, em
ed. de 2 ap. p| andar c] elev,
privativo, ótimo ap. cj 3 dorms.

:| arms.. salão, amplas deps. e
garagem. NCrS 55 000,00 com
NCrS 35 000,00 a vista e saldo
em 1 ano. Tr. c[ o Sr. Florentino
p| tel. 23-3368 - Cred 286.

APARTAMENTO TRÊS B.S - Bom,
bonüo e barato — Um por an-
dar, 2 varandas, salão, 3 qts.
enormes, dep. empreg., garagem
individual. Preço total: 38 milh.
c/ 15 milh. saldo em 36 meses
s/ juros. Apanha chaves c/ BUE-
NO MACHADO - R.' BarSo Mes.
quita, 398-A - Tel. 34-0694 e
58-3233 - Creci 986.

FLAMENGO - Ap. c| 3 qtos.,
sala, coz., dep. pj empreg. Av,
Rui Barbosa, 300 ap. 703 — Preco
NCr$ 45 mil - C| NCrS 20 mil
entrada - Tcl: 25-1467.

ACEITO CAIXA OU IPEG, c| si-
nalr vdo. ap. sl., 2 qts, banh,
etc. R. do Russel. Visitas 22-8936
- CRECI 621.

GLÓRIA — Aps. final de const.
iá estamos entregando o partir
NCr$ 6 50O c| 10% enlr., saldo
8 anos, Ru3 Sta. Cristina, 78 —
Tratar Av. Rio Branco 120, s|
716 -_Tel._52-9332.
LARGO 

"DE 
GUIMARÃES -~Reú-

dência de luxo, e sólida, 5 qts.,
bela piscina, garagem etc mais
2 api, com 3 qts. cada, vendo
Junto ou separado, infor. pefo
tcl. 23-5466 - PIRES.

LARGO DO MACHADO, 29 -
Edif. Condor, primeira locação,
ótimo pl renda, sala, quarto -
Tratar na sl 1 023 - 45-3983 -
CRECI 190.
RUA BENTO LISBOA, 108. - Ven
de-ie ep. de 2 quartos, sala, co
zínha o banheiro, Cabral — CRE
Cl 532 - 57-8396 ou 57-9579.
VENDO ap. de aala, 1, 2 <
qts., dap. compl. Tratar Ru_ do
Catele, 310, sala 313, Bezerra
34-3475. Creci 1 054. '

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1 042
ap. 102, vendo com IOO m2.
Preço à vista: -42 milhões. Tete-
fone 52-1170 — Frent. . estação
Curvelo.

CATETE - FLAMENGO
APARTAMENTO - Silveira Mar-
tins, Catete — Vendo, com qüar*
to e sala conjugados, banheiro
completo e kitchnete. Tratar pelo
telefone 37-2888. _
ATENÇÃO — Vendo ap. já na
estrututra final, junto ao Largo
do Machado, Rua Beco do Pinhei-
ro, Composto de hall, ampla se-
la, 2 quartos, banheiro, copa, co*
zinha, área e dependências de
empregado. Sinal de 1 milhão,
na promessa 1 milhão e o saldo
em parcelas — Preço 27 milhões

Tratar tels. 26-0281 ou 46-7603
com Sta. Adelinha — CRECI 763

Único negocio.
APARTAMENTOS coni., gde.,
quase prontos, Rua Catete. Fase
pintura. Mat.!,11"-. Ent. somen-
to 3 500. Preço barato. Det. ' p|
lel. 23-1214. Creci: 644.

LARGO DO MACHADO, 29
Edf. Condor, primeira locação,
ótimo pl renda, sala, quarto —
Tratar na s| 1 023 - 45-3983 -
CRECI 1*30.

VAZIO. Fte., 4 qts., 3 salas
280 m2, 2 banh., dep. «mpr., !
dep. empr. compl. Visla mar.
Var Av.' R. Barbosa 80, ap. 202
Gde. financ. 23-1214, C. 644.

VAZIO, con|., b., coz., S. Ver-
gueiro 203/1209. Entr. 3 000.
Caixa, IPEG. P. antigo. Est.
prop. det. 23-1214. C. 644.
VAZIO, con|., -de., banh.t coz.,
Sen. Verg. 203|1209. Caixa,
IPEG. P. antigo, est. prosp
Det. 23-1214 - Creci_644._
SENADOR VERGUEIRO, 200
Vendo ap. 2 quartos, sala dupla,
etc. Aceito como entrada escrito,
rio. 52-3219.

COPACABANA - Vendo, vazio,
dificio misto. Rua Barata Ribeiro,
211, apartamento, 1 sala, 1 quar-
to, cozinha, banheiro. Bom prço.
Tel. 32-8902 - Bicalho - Creci
937.

banheiro e kitch7~oiimos p/ ren-
da ou uso. Ver e tratar direta-
mente c/ Sr. Levy na sala 405
(9_às 12 e 16 às_18h).
A VENDA í ap. 2 qls., s\„
idem dep. Preço 35 milhões.
Aceito prop. à vista. Av. Prin*
cesa Isabel, 300, ap. 807. Ver
7 às 13 horas. Vazio — Telefone
52-4755.

VENDO — Rua.Gustavo Sampaio,
745 ou Av. AtISntica, 910, ap.
n.° 1 203, com 3 qts., 1 sl. boa,
depend. empregada, varanda. Va-
zio. Chaves na portaria com Sr.
Araúio. Tratar tel: 23-5317 - Dr.
Maffei.
VENDE-SE «m frente à Praça Ar-
coverde belíssimo ap., talão, 3
quartos bons, cozinha, banheiro,
área e dep. empreg, atapetado ft
mobiliado. R. Barata Ribeiro, 189]
1 102 diariamente c| proprietário.
Tel. 23-4745.

COPACABANA - Vendo para
pe«-rca—de~muita 90SI07-- aparta-
mento: 1 sala, 2 quartos, cozinha,
banheiro, áren. Rua Felipe de
Oliveira. Para trefar: 32-8902 -
Bicalho - Creci 937 — Entrego
vazio e barato.

APARTAMENTO - Vendo, 2 qts.,
sala, deps. Final consirucão. Rua
Prof, Gastão Baiana, 151, ep,
606. - Tel.: 38-2132.
ATENÇÃO - OPORTUNIDADE -
Vendemos na Rua Sá Ferreira e|
sala, 3 qts., deps, emp., garagem.
Base:. 60 milhões cl 25 milhões de
•nt., saldo.a Comb. Chavei • Inf,
na: TASSO LOPES IMÓVEIS -
CRECI, 416 - Av. Alml.. Barra.
se n.<> 91, grs. 4041605. - T.l..:
42-5321, 42-7554 . 42.5.37,
APARTAMENTO vazios", mobilia-
dos, vendem-sa' na Avenida Co-
pacabana, 435 — NCrS 13.000,
NCrS -13.500, NCr$_ 14.000 etc.
Ver hoje no local, 'Loia 1, subir
escadas da sobreloia, falar c/ Sr.
Antônio das 9 às 12h e das 16
ss 17h exclusivamente ou Rua da
Quitanda, 30-2.» andar, sala 209
c/ Fernandes - CRECI 400.

COPACABANA - Sr. Proprielário
antes de vender ou anunciar c
seu Imóvel, faça-nos uma cônsul*
ta, avaliamos sem despesas e ven<
demos sempre em 30 dias CITIL
Ltda. Tel. 57-0100 - Creci 621
COPACABANA - Para entrega
vago ap. de frente à R. Bel-
fort Roxo cj sala e quarto sep.
banh. e peq. cozinha. Preço:
CrS 23 000 000 (NCr$ 23 000,00)
c| 50% financ. 2 anos. CIVIA -
Trav. Ouvidor, 17 (Div. de Ven
das, 2.° andar). Tel. • 52-8166
de 8,30 is 18 horas. CRECI 131
COPACABANA - Rua 5 de Julho
— Vendo ap. frente, vazio, de
sala, 2 quartos, banh., cozinha
área de serv. c| tanque, dep. dt
empregada, garagem. Preço -40
milhões a comb. lnf. Orbiplan

52-1837. CRECI 480

ACEITO financiamento do IPASE
Lindb ap. sala, qt., coz., banh.

arm. .-embut, Veja. c/ Odair — R.
Ministro Viveiros Castro, 15/217

Trate c/ BUENO MACHADO -
Creci 9B6 - Tel. 34-0694 • ...;
58-3233.
A VjSTA 28 milhões, frente, nô-
vo, entrego vazio; cala, saleta,
qto., banh. compl, area, depend.
con-pl.,. vaga p| carro. R. Rai-
mundo Correia. Visitas 22-8936.
- CRECI 621. ..-

LARANJ: - C. VELHO

APARTAMENTO em Copacabana,
na Rua Aires Saldanha, 54. Cedo
cota do terreno para edifício de
10 andares, dé urn por andar, a
ser construído com financiamento

Í.ela 
Caixa Econômica. Tratar no

ocal ou pelo lel. .36-7839. — Sr.
Guimarães.

LARANJEIRAS r Salão. 3 qts.,
deps.' e garagem. Frente, vazio.
Preço « condições excep. lnf, tel,
52-5256 e 22-3032.

FLAMENGO - Rua 2 de Dezem-
bro — Vendo ap. vazio, quarto,
sala, banh., cozinha. Preço 20
milhões a comb. lnf. ORBIPLAN
52-1837 - CRECI 480.
FLAMENGO - Ap. com 3 qts.,
3 salas, na Praia do Russel, 680,
ap. 41 - Tcl. 25-1467,
FLAMENGO - Sala, qt., banh.,
kit. 12 000 000. Pagam 12 ms.
R. Paissandu, 16211 217. lnf. tel.
52-5256 e 22-3032.

PARA ENTREGA atí agüsto pri-
ximo — A Rua Pinheiro Machado,
62, v.nd.mot os últimos apar-
tamentos d. nossa incorporação,
som.nte i ap. per andar, d*
fr.nt. c| 200 • 230 m2, cons-
tando de: 2 talas, 3.4 quar-
tos, 2' banheiros, coiinha, quarlo
a dep.' «mpreg., ir.a, garagem
privativa. (Estimativa d» cons-
fruçío atualiiada • com uma

vantagem . .xtra, pois tfida a
construção |i feita. V. S. adquj.
r. * preço fixo). Pre-o a parlir
de CrS 40 748 000 (NCrS .....
40 748,00). Informações • visi-
tas no local, dat 9 ia 13 horai
• das 14 it 18 horas. CIVIA -
Trv. Ouvidor, 17 (Div d. Ven
das, 7.» andar). T.l. "52-J144, de
8,30 às 18 horas. CRECI 131.

APARTAMENTO - Com telefone,
garagem, ar cond., arms. embuts.,
sancas, florões, oleado, atapeta-
do, 200 m2, três quartos, 2 sa-
Ias, copa-coz., bann, varandas,
área, galeria,, quarto e Instalações
de empreg.', na Av. Copacabana,
Posto 5, Tado da sombra, pronta
entrega,' vendo -por motivo - de
mudança, NCrS 100 000, facilito
metade. Tel. 56-0362.

FLAMENGO - Ap. franle, va-
zio. saleta, sala, 2 quartos, arm.
embut.> ampla cozinha, banhei*
ro, dep. empregada, área, vendo
financio 50%; Ver ' a qualquer
hora. 

'R. Marquês de Abrantes,
26, ap.'201. '•-. ¦

FLAMENGO .- Vende-!, magni.
fico apartamento 102, d. fr.n.
te, com grande sala, ótimo quar
to soparado, cozinha, banheiro
completo . iraa. Tratar na Rua
Correia Dutra, 26, das 9 it 17
horas ou na PREDIAL AOUARE.
LA, Rua México, 11, 12.° andar.
Tels.: 52.3612 • 42-4874 -Pri-
meira classe no ramo imobiliário
- CRECI 2S8.

BOTAFOGO - URCA
ATENÇÃO - Vendo frente para
Praia de Botafogo, vista maravi.
Ihosa. Edificio ií- na «strututra
final d. alto luxo,, ap. de hall,
2 salas, 4 quartot, 2 banheiros
sociais em càr,.- copa • cozinha,
irea, lavanderia, dependência de
empregada e garagem. Sinal- Cr?
1 500, na promessa 1 500 e o
saldo financiado. Preço 38 mi-
Ihões - Tratar tels. 26-0281 e
46-7603, com Anita Gelbert -
Raro t único negócio — CRECI
763.

FLAMENGO - Passa-so ap. «m
final de construção à Rua Silveira
Martins, 20 ap. 412, qt., sala, 1.
de, Inverno, cozinha, banheiro,
deps. de empregada etc. Tratar'
tel. 25-5381.

APARTAMENTO c| mais de 200
cj salão gr. saleta, 3 qtos.,

gr, cj arm. embut., copa-coz.,
dep. e garagem, grande 'facili*
dade 42-4544 e 22-793B - Creci
284.
APARTAMENTO de qto e sala se-
parados coz. banh. Otimo ap,
à vista 17 000, ou financiado -
Tel. 42-4544 22-7938 - Creci
284.
ATENÇAO - Conjugado, kit., ba-
nheiro, atapetado c/ corlinas —
Frente and. alto, vazio. Preço 11

lilhões c| 7 à vista e 60,00 cru-
zeiros novos mensais. — Ver
Rua M. Viveiro de Castro, 32
porteiro. Tratar 36-6631 - Creci
248. '
BAIRRO PEIXOTO - Verido exce-
lente ap. de frente p/ pessoa de
fino gasfo, c/ sala-living, 2 qts.
c/ arm. embutidos, banh, em
mármore, copa-cozinha, (pastilha
até o teto) dep. completas de
empregada. Acabamento de , su-
perluxo, Incluindo tapetes, corti*
nas, lustres parta do piso em
Parquet Paulista, c/ sinteco etc.
Ver à Rua Maestro Fco. Braga,.n.
223/402 - Preço NCrS 30.000,00
de envrada e o saldo a combinar
— Marcar visitas c/ o proprieta-
rio pelos tels.: 42-5826 ou ....
37-7857. _!_________

COPACABANA - R. Ba-
rão de Ipanema, 99. Pôs-
to 5. Entre Barata Ribei-
ro e Leopoldo Miguez
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: JÚLIO BO-
GORICIN -CRECI 95-
Av. Rio Branco, 156, s[
801 - Tels. 52-8774 e
22-2793.

VENDO 3 salas, 3 qtot., 2 ba-
nheiros- .comp]._.cpzInha.__ qt. em*

Kreg. 
garagem, 80 milhões. Vi

o|e ne Ruo Domingos Ferreira,
21, ap. 1202. Creci 272.

IPANEMA - LEBLON

PRAIA DO LEBLON - Oportunl-
dade — Vende-se ap, nôvo luxo,
fundos 120 m2, garagem. Tele
fone 47-4670.
RÜA VISCONDE PIRAJÁ - V.
terreno de vila 19,50x3,50. CrS
17 milhões. Antunes. CRECI 651
Tel.: 52-6565.
VENDE-SE ap. vazio de frente s.
21 m2 - 2 qts. c| arm. emb., qt.
e dependências emp. Entrega-se
pintado, lnf.' 27-8412.

GÁVEA - J. BOTÂNICO
VAZIO. 2 qts., sala, dep. empr.
compl., a|c|tanq. Maria. Angeli-
ca, p. plana. Entr. 8 000, fi-
nane. 30 mês. Caixa, IPEG. Doe.
ordem. 23-1214, C. 644.

INCORPORAÇÃO CIVIA - Es.
trutura pronta — Vendemos os
últimos apartamentos de frente a
Rua J. Carlos, 5, esq. da R. J.
Botânico (a 50 ms. do Parque
Laje), com 222 m2 constando de
2 salas, 3 quartos c| arm. amb.
2 banheiros, cozinha, quarlo o
dop. empreg., garagem prlvatl*
va. Preço a partir de Cr» ....
57 250 020 (NCrS 57 250,00). -
CIVIA. Trv. Ouvidor, 17 (Div.
d. Vendas, 2.° andar). -Tel.*
52.8166, d. 8,30 is 18 hora, -
CRECI 131. •

Mesquita, 380. Obra em ritmo
acelerado. Venha ver durante o
dia e comprove. Entrega em 18
meses. Trate c/. BUENO MACHA-
DO na mesma rua no 398-A —
Tel. 34-0694 e 58-3233 - Creci
986.

S. CONR. - B. TIJUCA
ESTRADA DAS. FURNAS - Quase
esquina da Estr. Gavoa Pequena,
vendo magnífico terreno com
duas frentes. Preço NCrS
17 000,00 a curto prazo. Telefone
57-3084 ou 23-3294.
RESIDÊNCIA - A Estr. do Ita-
nhangí para entrega vaga «m
t.rreno plano ds 1 200 m2 com
varanda, sala, 4 quarlos, banh.
coz., cau de caseiro, galinheiro,
abrigo p/ carros, arvores fruti.
f.ras. Preco: CrS 46 000 000
(NCrS 46 000,00) c/ pari. fac. 18
meses. CIVIA - Trv. Ouvidor,
17 (Div. do Vendas, 2.° andar),
T.l. * 52.8166, d. 8,30 àt 18 ho-
ras. CRECI 131.

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO
ATENÇÃO - São Luis' Gonzaga —
Verido uma casa 2 qts., sala, tor-
dim . quintal. Entr. 8.00. Rua
Couto Magalhães, 317, até 12 hs.

SÃO CRISTÓVÃO - Vende-so. ca-
sa, 2 residências, independentes,
Ricardo Machado 350, casa 7-C,
lnf. 42-8593.

BENFICA - Ap. vaiio, c| 2 qtt.,
tala, coi., banh. Vende-s. Av.
Suburbana. Enlr. 1500 mil, prest
200 mll t| |. Tratar: Av. Uris d.
Pina, 96,-loja. (Largo, da Penha).
Tol.: 30-5489 - CRECI 232.

ALTO LUXO - Ap. na Rua Pru,
dentt d. Morais, v.ndemos com
salão, 4 qts. 2 banht. toe, 2 qtt,

ril 
emp., garagem. Bata: 135 ml»

hoes a combinar. Chaves a inf.
na: TASSO LOPES IMÓVEIS -
CRECI 416 - Av. Almirante Bar-
roto, 91, grt. 604,605. - T.lt.
42-5321, 42-7556 . 42-5237.
COMPRO pequenos aps. Z. Sul até
Barra da Tijuca, pago à vista, faço
hipoteca, |. 12% mês. Rápido e
direto - 47-7074.

IPANEMA - Aprov.it. «sta «X-
celente oportunidade da adquirir
seu apartamento em Ipanema, no
Edifício Brasil (Incorporação Cl-
via a construção,, ji iniciada, da
Cia. Pederneiras), »m um dot
melhoras locais, à Rua Barão da
Torre, 521, quasa asqutna d»
Garcia D Ávila. Edificio d* 4
pavimentos am tarreno da V 000
m2. Magníficos ap. com 186 •
246m2 constando d. 2 salas 3 •
4 quartot c| arm. amb., 2 banhai-
ros, cozinha, 1.2 quartos da
empregada,- irea d* serviço •
qaragem privativa. Praço a partir
d, CrS 58 424 000 (NCrS ...
52 424,00),'-CIVIA:,.- Tr».. Ouvi.
dar, 17 (Oiv. d. V.ndas, 1.» «n-
dar). T.l.e 524166, d. 8,30 is
18 hor.s.~CRECI 131. '

IPANEMA — Edificio* nSvo, lu-
xo, ap. 2 sls.,'. qt., dep. «mp.,
banh. côr, coi., azul.iot ati o
teto; garagem, 28 milhões a vis-
ta. V»r Rua Barão da Têrre, 206
ap. 310. Ttl. 264115..

PRÉDIO c| área construída 1 100
m2, 3 magníficos andares, peq.°
elevador, compressor, aparelhos
ar condicionado, força 6 000 HP,
telefone, consirucão estado de
nova. R. São Januário, entrega
imediata, sinal 120 niilhões. Acei-
tamos imóveis Z. Sul, c| parte
pagto. Visitas 23-2232 - 32-5855.
- CRECI 743.
SAO CRISTÓVÃO - CasB - Ven
de-se com 3 qts., 2 telas, etc.
12 milhões financiados/ na Rua
Almirante Rodrigo da Rocha, 17
- Tel. 34-7349. 
S. CRISTÓVÃO - Para entrega
vago ap. ct 1 sala, 3 qts., banh.
coz., área. Preco: CrS 30 000 000
(NCrS 30 000,00) c| 60% financ.
3 anos. CIVIA - Trv. Ouvidor,
17 (Div. de Vendas, 2.° Bndar).
Tel. 52.8166, de 8,30 as 18 horas
- CRECI 131.
SAO CRISTÓVÃO - Vendo ótL
mo ap. conjugado cl coz., érea
lateral. Ver R. Campo S. Cris-
tóvão, 1821311. Entr. 4 500 -
Preço 9 000. Tratar: Tel.: .
32-2199 - C. 910.
SOO CRISTÓVÃO - Vendo ap
c| 3 qts., sala, coz., depend.
empregada, vaga para auto. tstff
ocupado s| contrato. Rua Antô-
nío Henrique de Noronha, 11, em
frente ao. Colégio Brasileiro. En-
trada NCrS 10 000,00 e o sá-do
financiado. Aceito Caixa, do-
cumentação em ordem* Telefone-
48-8841. Com Santana.
SÃO CRISTÓVÃO - Vendem-se
casa, 2 qls- sala, coz., varanda a
um ap. qt., sala, coz. e terraço.
5 »' 3 milhões. Frederico Trota,
48. - C. Vasco. 42-8593.

APARTAMENTO - 2 qlos., sala,
coz., azlej. até o teto, banh.,
área c| tanque, arm. emb. claro

ventilado. Vendo ou permüto
p| similar em Botafogo. E-me 24
milh, a combinar. Rua Gal. Roca,
408 ap. 406 cf o prep.

CASA.TIJUCA-^Yendo ótima,*'**/
nova, c/ 2 qts., 2 sls. ampla
copa-cozinha toda laclrilhsr.l.i, ba.
nhéirò em côr, sinteco, pint. óleo,
2 áreas, 2 -frentes de ruas resi-
dencial e arborizada. Varanda
linda' trab. em pedras britadas —
Laje pronta p/ transf. em tri.
plex. Livre de enchentes. Exce-
lente p/ família fino gosto. 56
milhões c/ 26 enttada. Saldo m/
fac. s/juros, R. Visconde Itsma-*
ratj, 157 - 42-2324 e. 43-0002 -
Neg. ocasião.
CASA VAZIA - Alto kixo, 3
sls., 6 qts., 3 banhs. em côr, var.,
jard., quintal, garagem, aifos e
baixos etc. Sinal 70 milhões, acei.
to imóveis- Z. Sul c/ parte paga-
monto. 34-5442 — D. Fany.

ITAPIRU - Vendo apts., a Rua
Eliseu Viscondi, 119, c| 33. To.
dos de frente, de qto., sl., saleta.
cozinha e banheiro, bem finan-
ciados, alugados sem ent rs to, a
partir de CrS 9 450 000 c| CrS
2 950 000 de entr. Tratar Imo.
biliária Luiz Babo — Tels.
31-1621 -- 31-2851 - Cred 466.

SÃO CRISTÓVÃO - Vdo. casas,
ent. 1 vaziB, fie. rua, 1 o 2
qls., sl., coz., banh. c/ ent. a
partir de 2 700. Ver 14 Js 17h.,
dom. 10 àt 12. Gen. Padilha,
232 — Org. Orlando Manfredo,
Barão de Iguatemi, 86 — Tel.
48-0804 - CRECI 82.

PRAÇA DEL VECCHIO, 23-201 -
Vendo ótimo ap. vazín, todo do
frente, garagem, 3 qts., 1 sala,
copa, coz., banh. luxo, dep. emp.
Visitas 25-6095 — Facilito paga.
mento.

SÃO CRISTÓVÃO"- Bairro'Sta;
Genoveva. Vende-se à R. Pasto-
ra, 7, casa, ct. 2 sls., 3 qts., de-
mais dep. Ver das 9 às 12 hs.
Tratar Av. Rio Branco, 138 —
15.0. Tel. 32-8585.

PRECISAMOS para clientes aps.
ou casas cp, 2 o 3 qts. mosmo
alugados, ne Tijuca, .Grajaú otr
Vila Isabel. Tratar na Av. Brás
do Pina, 96 — Loja — Telefone
30-5489.

TIJUCA-RIO COMPRIDO
ATENÇÃO — Vendo ap. terraço
iunto à Praça Saenz Pena, Rua
Carlos de Vasconcelos, 60, ap.
C-04. Edificio novo, la. locação
de alio' luxo, sobre ptlotís, com-
posto de hall, ampla sala, quar-
to duplo, banheiro, copa, cozi-
nha, área, dependência de em-
pregada, grande terraço na freri-
te. Nas chaves 12 milhões e o
saldo financiado em forma de
aluguel. Preco 27 milhões. Tra-
tar tels. 26-0281 ou 46-7003, com
Sta. Adelinha. - CRECI 763.

ATENÇÃO — Vendo de frente
ap. na Rua Paulo de Frontin,
285, ap. 302 edificio novo, la.
locação alto luxo, fachada de
pastilhas, aob pastilhas, composto
de hall, ampla sala, 3 ótimos
quartos, banheiro, copa, cozinha,
área, dep. de empregada e gara-
gem. Nas chaves 20 milhões o
said» financiado. Tratar, telefone
26-0281 ou 46-7603, com Anita
Gelbert. Raro negocio. Preço 49
milhões ,- ,CRECI._-763. «.

ACEITA UM CONVITE? Vonha
ver que ap. cspelaculai* temos
par» v/end-r na Rua Urugu.ii
Tem 4 bts., salão, coz., área,
garagem, tudo amplo a con-
fortavel. Entrada de quatro mi-
Ihões antigos, Bueno Machado.
R. Barão Mesquila, 398-A - Tel.
34-0694 e 58-3233 - CRECI 986.

RIO COMPRIDO - Ap. de fr.n-
te, sala, 3 quartos, dep. comple*»
tas, garagem, cj sinteco e pérsia»
nas, vazio. Rua Maia Lacerda, 88,
ap. 301 (livre de enchentes^. 33
à vista ou 35 facilitados. Chaves
no 203. lnf. 28-0803 e 58-5655
— Sr. Miguel.

STENSTENÁ - 
' 
EnVrvazia 

"ãp.

fte., 2 qts., sl., coz.. banh, comp.
dep. empreg. lnf. Org. Orlando
Manfredo. BarSo Iguatemi, 86 —
Tel. 48-0804 - CRECI 82.
TIJUCA - Casa - Vendo - 2
s., 2 q., quintal. CrS 40 000 000,
sendo CrS 20 000 000 vista o
resto 20 meses. Ver Rua Antônio
Salema, 14, após 14 horas. —
Tratar cf proprietário — Telefono
46-6317.
TIJUCA — Èm fase de acabamen-
to — Vendemos ap. cl salão, 3
quartos c[ arms. embs., 2 ba-
nheiros sociais, cozinha c deps.
de empregada a garagem. Ver
ho[e á Rua Uruguai, 515 ap. 602,
das 9 às 12 hs. Tratar à Av. Rio
Branco, 131 - 8.° g| 802 - Tel.
42-0998 - Creci 16. ,
TUÜCA — Apartamento de fren»
te, com 3 quarlos, sala, cozinho,
banheiro social em côr, depend.
de empregada • área. Entrega-se
vaiio. Entrada do CrS, 12 500 000
e o saldo am prestações do CrS
450 000, Ver na Rua Araújo Pa-
na, 43, ap. 401 - Tratar em
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constança Barbo* .
sa, 152, grupo 401 — Telefonei;
29-2092 • 49-3261.

COPACABANA - Vendo otimo
conj. grande, frente, quarto, *sa-
Ia, cozinha, banh. 15 milhões à
vista mais C. Econ., 92 mil men-
sais.-Tratar com proprietário no
local. Raul Pompéia, 195 ap, 205.
CAPACABANA — Casa vazia.
Vende-se — Rua Uopotdo Ml-
guez, 139 — Chaves no 137.
COPACABANA - Vendo direlo
ap. de sala » 3 qts. 37-1823.
COPACABANA - Alio luxo. -
Prontos, c| habite-se. Api. de sa*
lio, 3 ots.r 2 banhs., coz., deps.
• garagem. Telefono interno,
sinteco, «tc. Nada igual no gí
nero. Pagam, faeilit. Ver Rua
Bulhões d. Carvalho, 622 .tá 21
horas. Pan-lmiv.ii. Rua Míxieo,
119 «r. 801 - T.ls. 52-5256 •
22-3032. CRECI 704.

ATENÇAO. - V.ndp na Praia d,
Botafogo,'aps. d. hall, tala, quar-
to, banheira, cozinha. Sinal d,
200 mil cruzs., na prom.ssa, 200
mil, pr.sta.ôes d.'100 mil • «al-
do financiado. Tratar ttl. 46-7603
ou 26-0281 — Anita Gelbert. -
Preco 9 600 — - Raro e único ne-
gócio. -CRECI 763,

FLAMENGO - Vendo ótimo ap.
coniugado, kitchnette,.frente. Ver
Almirante Tamandaré, -41. ..Gran*
da negocio a viste 9 500. Tra-
tar, tel. 32-2199, c/ 910.

AVENIDA RUI BARBOSA
N. 666 — Obra já inicia-
da. Vende-se ap. cj 260
m2'c|.salão, sala de jan-
tar, saia íntima, .4 dor-
mitórios c| armários, 2
banheiros sociais, 1 au-
xiliar copa-cozinha, 2
vagas para carros. Aca-
bamento de luxo. Tratar
diretamente- com o pro
prietário. — Avenida Rio
Branco, 13.-— 15.° an
dar. Fone: 32-1039.

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 c| o proprietário
na Av. Rio Branco, 131

15.° and. — Telefone
32-1039.
COPACABANA - Vendo, sala,
quarto, coz., banh. Preço-8 500
mil. Sinal 2 500. Em const. -
México, 74, tala 802; - Tei.-.
22-6910. ¦

BOTAFOGO — Ap. vazio, com
salSo, 3"qts., banh., coz. e dep,
empregada. Entrada 15 milhões
e o rest,.em 2 enos. R. Conde
Irajá, Vendas exclusivas Valde*
mar Donato. Tel. 43-8000 • ..
43-8700 - CRECI 5.
BOTAFOGO — 6r. Proprietário
antes de vender ou anunciar o
seu imóvel faça-nos uma consulta.
Avaliamos sem ..despesas e vende-
mos sempre em 30 dias. CITIL
LTDA. Tel. 57-0100 - Creci 621.

COPACABANA — Vendo o mais
bonito ap., vazio, 4 p| andar, ia-
la, quarto sep., grande coz., banh.
cl box, área-*c| tanque, dep. Vér
c porteiro Áv., Copacabana, 827,
ap. 903. CRECI 902

BOTAFOGO — Ap. R. Real Gran-
deza, de frente, andar alio, nô
vo, c| 3 salat, 2 qts., binh., coz..
qto.' . W.C. ema. A. SERV. Bati:
35 mühões. Chaves e inf. na
TASSO LOPES IMÓVEIS - CRECI
416 - Av. Alml.. Barroso, 91,

Tels. 52-8774 e,gr«. 604.605. ;, t.i..: 42.5321,
-« ~-,r.r, ir - 42-7556 a 42-5237.
22-2793. - Informações

COPACABANA - Vende-se um
apartamento, tala e querto tepa-
rado, cozinha, banheiro, varanda,
armários embutidos. Rua Silva Cas-
tro 48 ap. 1004. Trat.r.. Rua
Senador Dantas, 93, sala 1. De 9
às 12h e das 15h às 20h.

COPACABANA - Magníficos
apartamentos, .m inicio de cont-
trução, pertinho da praia, 2 por
andar, do lado da sombra, com
1 880 d* antrada . 300 por mis.
O torr.no tsti totalmente pago.
Entrega dos apartamentos em
1969. Tem salão, 3 ótimos quar-
tos com armários embutidos, co*
pa, cozinha, demais dependências
e garagem. Restam poucas unida*
des. Ver diariamente das 9 ls
22 horas, na Rua Barala Ribeiro,

LEME

FLAMENGO - 2 QUAR-
TOS COM GARAGEM -
Vendemos ótimos .apar-
tamentos com 1 sala, 2
.quartos, cópa-cozinha,
banheiro social, área de
serviço, dependênciásde
empregada. 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
NHARIA LTDA. 30 obras
concluídas na Guanaba-
ra. Vendas - JÚLIO BO-
GORICIN - CRECI 95 -
Av. Rio Branco, 156, s
801

.-T-i i - ii-/»*» a
2793. - Informações ijfÉNDW.—:-condado. TrJtar

diariamente no local até «I;;Z'op<M>b.*jua^nW^Ver. _^- -^.- 
^- ^,,. ?i.M16 ^^ 7el,

COPACABANA - Olti*
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, çjrande 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 1001(2
- Tel. 43-9205 - Infor-
mações ho local das 9 às
22 horas ou em nossos
escritórios. CRECI 

"450.

LEME — Vendemos 2 aps. de
quarto e sala. Final.. NCrS 6 500
cada. Ocasião. Tratar na-' Br!-
lliante, Rua Hilário de Gouveia
n. 66, gr. 516. Tels. 57-5187 a
57-2086. Creci 243^
LEME — Vendemos ap. de sala,
2 qts., dep. compl. Rua Gutta-
vo Sampaio, próximo Leme Te*
nis Clube. Visitas» informações
CITIL Ltda. Tel.: 57-0100 - Creci
621.

Rua Gen, Ribeiro da
Costa. Vendemos ap. tala • quarto
sep., banh., .coz., i. inv. Visitas
e lnf. CITIL LTDA. - Tel.
57-0100. Creci 621.
LEME - Oportunidade — Av. A.
tlanlica, 896, ap. 1002 — Vende-
se com 3 quartot,.sala, cozinha,
dependêrltias, à vista 42 milhões
ou a prazo «-combinar — Tel.:
57-2698._.
NA AVENIDA COPACABANA -
Zona dos cinemas, vende-se
grande ap., quarto, sala coni.,
cozinha e banh. Cabral — CRECI
532 - 57-8396 ou 57-9579.

Fazemos
A questão

que o
JB fique

sempre
perto de

você

as 22 horas. gueiro, 210
25-5307 - A. Amélia.

POSTO 6 — Vdo. baratíssimo 2
api. juntos c/ qt, • sala con-
iugados. Obra em revestimento.

..Prejo 9000000 os 2 aps. Negó-
52 ou Av. Pres. Vargas, 446, 12." cio p/ ter resolvido c/ absoluta31-3772 • ....

Nós tínhamos necessi-
dade, e até urgência, em
atenderão nosso público
de Campo Grande, em
Campo Grande, Por isso
resolvemos abrir mais
uma Agência de Classi-
ficados do JORNAL DO
BRASIL.

u

Você
já pode ir

hoje,
à 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 Veí-
culos.) Funcionando de
8h30m às lóh todos os
dias e de 8 às llh aos
sábados.

. 23-1330 - Miguel Banji. 136-1440.

^t^_^J^^^^-*^-r ¦¦^*í^*,i__izy.±£iXÍLL ,i.w*>s?^«e^^ ^Sl?-*-*'



2 — CIASS1FICAD0S - Jornal d» Brill!, 3»f«ir», 14-3-67 Q IM^VESS — COMPRA E VENDA
«.— ———¦ VILA VALQUEIRE — Vende-se MEIER — Vendem-se otimos BON5UCESSO — Ent. vazio Tan- INHAUAAA — Albano Fragoso, 14, VENDE-SE, Rua Monte Caseros,TfT olimo lote c| 450m2, sito na Rub apartamentos, l.» locacfio em guard, 537 ap. 302 vd. 2 <jts., «l., ap. 201 esq. Alvaro Miranda, vd. 219, centro, 3 salas, 4 quartos,

das Rosas. 60 m. depois do •diflcio s8l»re pllotis, com 2 coz., bnnh. com., area. Ver local. 3 qts., si., coz., banh. comp.> iardim de inverno, dependenciesMM. "i "wS" nredio n. 43, proximo n Prase quartos, sala, tondo cozinha • Org. Orlando' Manfredo. Barao £rea. Ent. 5300, r^st. prest. Org. senlt^rias e de empregados. Pre-¦« * nf ihidv Vnlci Cr$ 5 500 0C0 em 2 meses. banheiro • a area am cor, da* Iguatemr, 86 — Tel. 48-0804 — Orlando Manfredo."Barao Iguatemi 5° 50 milhoes — Facilita-se.prof. MAZURKA rs/^i T(ll.?' 22.7490 e| Sr. AhtSrtlo Lulz pondincljrd. .mp-egad.^ g.-CRHCI 82. 86 =^el. ^8.0804_-Crecl 82. VENDE-SE T "ter"ou troca'nor in#linI17— ri'. ...Ij.il l(A -CRECI 1057. it? JI? CIRCULAR DA PENHA - 3 mi. PASSA-SE um lote em construcao carro 2 milhoes 600 entr.v 18 AfSPNCIA IjffTeilha O maximo de cuidado -O &daCrS3 000 000 Tosat- ^ P] 120 dias. Vdo. ca.com 4 milheiros de tl|olos, 30 mil mensais, 100 metros comp. MUBnWIM I*\J
com a vida interior e OS lllte- CENTRAL do «m ora'tacoas de CrS 229 430 sa' 2 <!'*•' s'" co2" banh., ,err- **buas novas, 20 sacos de cl-20 larg. Tratar D. Gloria Rua Xa-  .i ••
rtelol WiSSiOliaiS, porque ha 7ffl<naP»- finandadiilSff Cafx. Econfimi. 7x20 e 1 terr. 8x15, Rua Ira- mento , um carro de moo e outras vier. de Brito, 21 ~ Centro Ni- T^YDTkTAT DD ACTT .

ri/T nrnimzos Gh' /TfflV ATENCAO- Zona da Central - ca ou Institutes - Tratamos do pu6. 187 - Ver dom. 10 hi 12 ferramcntas. Alicerce pronto para te^01 perto da Igrcia Sao Jorge. || )K 111 A I I I J1 J K K ANI Jj EM'ino.lClOS de piejlUZOS. /J©? Compra e vendo de casas, aps., financiamento. Var na Rua Pac e 3as. Org. Orlando Manfredo, 2 andares. Ver no Parque Ndvo lr _BI_. U'XUik/J.Jj ElVB
Indices de prejulzos. vilas etc. -N. Absalao, CRECI n. lo silva Araujo, 276 (aiquina de Barfio Iguatemi, 86 — Tel. ... Rio, Rua dos Coqueiros, Lote 56, TcRc50P0LI5*rRIBURC0

—. ¦—- ————, 1 085, ex-diretor do Imob. El- Mario Calderaro). — Tratar com 48-0804 — CRECI_82.   Quadra 19_em frente ao Mata- 'Z. flHI BHB IH M|Dourado, e sua equipe comuni- MELLO AFFONSO ENGENHARIA CASA VAZIA — Quarto, 2 sa~ douro de Sao Joao de Merit! com TERESOPOUS — Magnffica rasi- flwl MAI H
rm>PTrnR\IO (21/12 fl 20/1) — Numei'O de aor- v cam que estao operando em sua LTDA., na Rua Constancy Barbo. ja8/ cozinha, banheiro, laje e ° "n'^ufor Ro™ro, prego Cr$ donda ~ Em tarano da 11 000 ¦¦ M BK Wk ¦ ¦¦COI .fnvni,pan Ptft* din. sede propria a Av. Nova lorque, sa, 152, grupo 401 — Talafonas tacos sjnjeco grande Area tddapOCOOOO. m2, com piscina Parcialmentf/ IB IS Hi B B| Hi Bj B| HB BB
te: 13. Cor: veiunelho. Pedia.tiuq * ov{. 71, gr. 301, Bonsucesso, ao lado 29.2092- a 49-3261. • indnppndentfl. Prego: 5 500 a vis- ROCHA MIRANDA — Vandw-sa woWliada a com ta.natas • cor- H II H II III IKJ II
exigiri tOda tenacidade e aplicagao ae &ua pane. da Pea. d.is NacSes. Tel. 30-5724. MEIER — Vandem*sa apartaman* ta. Inf. Avenidn Suburbana n. excaianto caia am final da aca- ,'na,» constru$So racanta. Linda ^B IB B B ^B B Bfl^^ ^LBBSe riuiser iniciar novds trabalhos procure COlabO- 'ab6*LICA0 - Vendo 2 resld. c! to*, na Rua Padro da Carvalho, 1814. Tel. 29-4752, David. bamanto, ja poda morar, con- no Quabra-Frascos, partoi do -B _^B ¦ M BHB B B I I ¦ ~B
rjo de tereeiro, a.^im o., resultados serSo me- ^ ^3 Tz ; EJbIU UfllUIJ I 1113hore.s. Posso cntr. vazia.. Prego 8 850 f»lt®ndo •P#n" Par,# |0tes juntos. Aceito automovel 22-IWM*-. tERES6P0LIS — Granja Guarani 1^^^^ I IB B IbIH 1HIt! 1 750 de entr, 4 pare. d» nidiiullt., loucat . tub c| par)e t;e pagament0. Trotar Av. SAO JOAO DE' MERITI — Vendo ~ PrcP' vende terreno 2 fren-
AOII \KIO (21/1 a 20/2) — Numei'O de SOl'te: 41. 250 000 de 6 an ( Ml e 60 h"h.!„ i fii,, ,( p'os- Vargas, n. 529 s| 302. - lorreno 720 m2 lodo"murado, ?30 metros, 6 mllhoes fi- v Ji
Ci^ tod« os iiuiUzes do azul. Pedva: Jacinto. Du- So% . I. sX- CRECI 1057 com com 3 casas com agua e lur, va- nanciad°s 1 anc. 45-7505.ecu trios OS mapzes 00 azui. rem . ^ fh-iancei- S°iSfi.n-'uRwli6"iS,rXk!i- rop Pr.eo- CrS H MO 000 (mi Of Anlonio -luiz.  zios, ,enc|0 2 de |„ie , Mm> de TERESOPOUS - V.nd.V,. AUA.1-ante este.dla nao aceite COmpr0miSS0S_ Ifnancel Padiihn. Vendas N. /VljsaUo. CRE- JM0 J, a„|)ada • . I.I. CORRETORA SUBURBANA LTDA. teihs va. Entrada de ludo 7 500 pri.dad. com mats da 340 000
XOS muito importante»S, porque as influencias Sao CI 108j - Av. Nova ' ' do em prasta$oe$ da Cr$...... Compra — Vende - Adminlstn e 250 por mes. Inf. 52-0432 — m2, com 4 casas, com um total UU (WTdmmliicn* 1 800 000 sem iuros. Tratar am sous imoveis qualquer problema Creci 329. da 17 quartos, casa da caselro \l r/J AOS INCORPORADORES --- p?s* MEILO AFFONSO ENGENHARIA rosolva-o na hora. Rua Joe£ Mau- VAZ LoBO - Apartamentos de coe''®'r* com boxes • "*•>« Jm• • - • 1© ,0.s de 9asolina GrancIff LTDA., na Rua Constanta Barbo« rfcto, 101, a/ 212/13 — Penha. I, 2 e 3 quartos, sala, deo 9ar.anef • 3 quartos,- tudo no ijv*
PKIXES (21/2 a 20/3) — Ntimero de soite. 18. dustrlas - Garagcns ¦- Vendo ,t> ^52, gru.o0 401— Talafonas Tel. 30-1336. veranda, quintal etc., financia-s'e mc!° 9rand* parqua a|ardi. nkL- /
Cor- roaa. Pedra: ametista. Nao se descuide da equina com 1200 m2, coniendo 29-2092 . 49-32t). 11'MiXA~KdNOMicA' - V«3o c«'*« EeonSmica, 1. p. g. OU .'WJ10 P"; «!<*•. /ajffi jSQAi
vida .interior, internes cuiturais, pamtempos. X" V^nS1 

h"»
Bc&rdos prolissionais, porque podera softer SerlOB ¦ Mo Paulo em Ban0u por OS pTa0rrr.ps ou MO.trii. Tra- ^°'«4Cr:Pd;pMp|' anw Entr Pp| VEA-COSMO—Vendo-.?.-7r.
prejU1250S. JJ ^ /ArSlSha 36? «nl ^ua Rio Grand# do Sul'carro etc. Pequeno sinal. Tratar [ao, 2 qts., ent. p| carro, coz., - —" Dl" A>0\\\[1 / 5^VgeyB»^r \• ¦ Ss- • Run M.arflV,iha 362' ®m 94. • na Av. hrii de Pina, 110, banh., *rea. Ent. 4 m., prest. TERES6POUS - V^rzea - Neg6- «50A\\\ v V }r U JL.nA/.x W,wo,.A /In onvfp- 1 PAv pango.  Me|CD"^"VACHAMBIVando lofa R, Penha. Tel. 30-4092 - 200 m. Tratar na • Rua Leonidaa c'° raro. Vende-se conjugado to- <&& 1^8ARIES (21/3 a 20/4) — Numero de SOlte. 3. COI. aBOLICAO - Ferreira Sampaio, 5?^." ' Fosi. jSadlala Com Grecf 787 n. 12, »j 205 - Penha. do moblliado, 6 milhoes a vis.
verde-claro. Pedra: ^ubi. Desejos e sohhos pode- )«, „o. Av. Sub. Vdo.; e.5.s,.i |##> . 400 000 _ EDIFICio'm6_-"Bonsuce7^ VA? LOBO - Terreno 10150 6ti- 444rv;' ™03 Chw S oDSrao.ser realizados, pois sua estrela hoje estaia bll- qil>.. si., cor., banh., ent. de pI#il,s5„ , p.rlir d.' 10000. — Ertslenle oporlunidade. Aparto- mo' ? redes esgoto igua, lur, le[r0 5*7.2698 ^aStO^SSSSu^^^SBSBSSS^Sr^W, ¦
llinndo como iima lampada. Alguma surpresa 11a 2 7ooPr.1|86mlVerM3! Vtr nt Rut T,nint, Fr,n5. |0 sin,,HNCr$ 7 000,00, „|. material construtao 8000, par- .innnao como um« wu|> u.. b I7h„ dom. 10 as 12h. Org, Or- Av. M..«k.l A. «.»M. n.1. r,t«. Fronfi. to a prazo. Av. Bras de Plna, paviic u .mumi -W9SI ... , UT IIVida sentimental. lando Manfredo,n Barao _lguateml, plI,BO ,|. «?. .on. mica. Tratar dlretamente com o ^ 214. 23-1905, r. 426 i^UAVU yy W VSfflK*84 - Tel.. 48-0804 - CRECI 82. M.. T.|, 3j.jS57. proprietario - Rua Bonsucesso, ?,r; Oswddo. R. Vnz Ibo, entre NILOPOIIS I 1 T^l ll II "| VI » .

sabilidades,r para nao tei; aboraeoimentos e 
^on- e, 

;• v. :^rB: dep.' e^g./ gi.!"lad. 
"I'lid SKlJrXS1, ad^'-tMwnT^I j?1" * v"'« l««t '

Iratempos iraprevistos. Nao faca jdgo com O.S sen- Bar5o de-IsmMmt 84. Telefone , P parquet )nh< 0rg. 0r|ando construlr mol. 4 apt, Tudo por Kosmos, predio vano, novo, com Ao lado do 657. Entr. 1 700. # U&U4iX><..l,,.N\
timentos da pessoa amada, B.ssim ter& a Paz de- . agffl- . Manfredo, Barao Iguatemi, 86 - 22 000, entr. 8 000, prest. 300. 3 qua/'os. aala, garagem, depend. Inf.: 42-B593, ^||(|||||||||8^»fg^/r«jlCTW/<NXuy^£.|ii..oSK»
«i>i!irln' APARTAMENTO - Piedade - je|, ^8-0804 - CRECI 82. • Rua Roberto Schumann. Tratar f quintal. Aceltam-se Calxas ou N0VA |GUA(;U _ VenJJ I^WjLlll'' I UM't'jUlBlMflJm 11^ * Av. Surbana, c/ 2.qts., si.) copa ppcrisAMdS PARA ctlENTES - na "ua dos Romeiros,' 145, 1.°. 'n»titutos. Ver no local.  centro, casa de v. s. 2 qts. cor._V cozinha, g4s da Light, predio , j . 3 a,i 30-1548 e 30-3823. VICENTE DE CARVALHO - Ent. banh. e irea; de laie, taa. comGfc.AIEOS (21/5 a 20/6) — Numero de .sorter 72. d. Eng.nh. JaRDIM AMERICA -"Vendo casa P""*; de , 3 300, vd casas 1 e tjsya e, luz ,dir. Vazia. a Si mi-
vooI deixe que seus Jamillares tomem conta de ' PARA ANONCIOS CLASSIFICADOSsens negocios. Para O amor procure corresponder lares. - , • . ' |M.n|AT. _ na Tra*. Brandun, 516 - I. do doManfredo. Barao Iguatemi, 86. «e .contnpropoita e tenho outras

k a OS sentimentos da pe-ssoa amada e tudo saira a ATENCaO -Casas ,n, Estitfo de ^RmA0 ,p 5.fob.rTU°d. Bica'o - Celel 91-0195 - Vitalino Tel. ,48-0804. CRECI 82.  ma,,UP ver e tratar na Rua C A CC1 NATURAL% contento. C..adurk 1 500 d. «.1r. 10^. l3«00«Sa.Mll» JARDIM VISTA' AIE6RE - Vendo ^nrTiirK .AJJIWAIUIWO.. uuiuuiiu. . pi. 2 qts., 1 sl„ coz., banh. ,;ta d, blhliot.t.,. |. inv. terreno 10 x 30, ent. 3 000 p. I L H A u°jA IGUACU - Caioaba -' independentes, construCoes novas |0i|.i. 3 quartos, «rm. emb., 2 120.. Tratar na Trav. Brandura Vendo urgente casa- c/ 6 edmodes
CANCER (21/6 a 20/7) — Numero de sorte: 20. do prtprlo. Av.' Suburbana, n.J,,„h.'.m °Jr, cotlnha, quarto . n. 516 - L. do Bicao - C.tel  Ttmno 1 050 m2. 6 milhoes AV ^HRIIRRAKIA/in 1 3<
Cor: creme. Pedra; Agata. Antes de comecar a por 10432. 2.0/nd. - Cascadura. dtp. ,mp„o., garag.m. V.r 0 9J-0195_- VitaBno.  GOVERNADOR facihtados. Inf. tel. 45-5960. MV» dUDUKDAINA/ IU I 3u

n^nftnn can.. Tilitmu nrn^nvA nnnrrnlnr .siifls CACHAMBI — Vendo ao. de fren- *P. C-01 . Rua Silva Rab.le, 10. JARDIM ViSTA ALEGRE — Ven- NOVA IGUACU — Vendem-se ter- ma'-.
Innr^ le. vazio, c| garagem, 2 qtos.. Chav.s c| p.rl.lio, PreSo: NCrS do luxuoso ap. de 2 qts., .1., ATENCAO - Casa - Arqulietura fenof.' 23 000 PP' .<»»». UKO de CaSCaduraposslb;Hdades, paia nao se ver em apuros. ^ 

n .<Y , 
-

LEA0 t^r'LSr5 ' VerHli'. » U «dy». *, « h.r«. Hemtn. DAS 8,30 AS 17,30 HORASmarrom. Pedra: brllhante. -De paiticular lmpoi- daJ 9 n ou 14 >s 18 LoraSi CREC, 131.. _ 91«019o- ~ V.talmo.  ATENCAO - Vendo no Jardim c/ 2 quartos, sata, cozinha f* ' r> r 1 • _ _ , . . _ _ . _tancia aos seus negocios, poifi O .dia indica contra- Tel. 31-0531 - Cfed -448. . senaDQR CAMarX - Pr6xlmo JARDIM AMiRICA¦— V«nd»m-»« Guanabara, bejfssima residencia varanda pr6ximo todo comercio. SAq/\D{jS # DAS O AS 11 HORASricdade motivada por desanimo^ou negllgencia. CASCADURA - Vendue o apar- a estasao, Rua Ubata, ao lado 4 lelei. 1 comerclal e outro re-de luxo, a 100 m da praia com Motivo mudanjga para Sap PaUlo. • • • - w v • ' 1 ' •tamanto 202, da Rua Padre Te- do n. 239 e defronte ao n. 220, sidancial. Entr. 1 800 mil, prest. garagem para ^ 2 carros. grandes. Prego ,5 milhoes facilitados. Av.
,rTT1^__- Mtjja/av •« >...»»«,/. a* io ,®m,co' 3®' fundos com 2 ^,S- 20x45, asfaltada, igua e luz, por 100 mil. Tratar no Jardlni Ame- Informagoes ati 12 horas.. Tele-Tapajos ~ Heli6polis - .Tratar:^ IRGEIVI ('1/8 A 20/9) Nutliero uO soite. 1-. sala, cozinha, banheiro e irea. motivo de viagem, vendo bara- rlca —• Rua Jornalista , Geraldo fone 22*2393. Hermei. Rua 1.° de Marjo, 17-2.* andar,
Cor: gelo. Pedra: granada. Durante este dia sua Entrada CrS 3 500 000 . o tol- Itssimo, 3 500 cruzeiros antigos, Rocha, 20S - T.U.: 91-J33S — sala um. Telefone 31-3686.  
imaginac&o estara muito ativa e lhe permitofi, CO- '• I,™ K^V.'i/c.n! « 1#n°° t.|VU27 Siai" opor,unidod' - 

f^nrnlwi--r- hir «no,,C„? jTrdlm Guanabara. Av'; TRAMSFERE.SE terreno em Caxias, DOIS OTIMOS CONJUNTOS com J
IVwIt* nran^pc h^n#»ffnir« spffnir Tinvn« rnmnis Tiflra ou financiado pala Calxa ou Ins Tel.: 27-8134. LEOPOLDINA — Compro casa di- pra.nlo nraaa 507 ,1 514 Tei Pa^Que Ndvo Rio, Qudara 10, Lo- 2 salai e banheiro 'cada um com h ill fl>/34?Ihcr giandes beneficios e seguil novos rumos paia tltuto,.. Tratar M5Ll° AF; SENADOR CAMARA - Pr6xtmo retamente com o proprietario - 22-2393 Hermei at6 12 horas L* 1,?* ^rL%0'00 e. Pre,tn"° 140m. 85000 mil a combiner fi- KjLIIOCoO futuro. FONSO ENGENHARIA ITOA, na . eEt05SOi Rua oliveira Paiva, Cartas para a portoria dSste Jornal ™' Herm" "* U n°r"' de -NCrS 20,00. Tratar a Rua Ura- nanc. 42-45^4 e 22-7938 - Cre-

401 _ rih'SMMf • 49.3541 80 tocto do n. 234, medindo «ob o_ n. 204256, com pre5o e COCOTA - Praia da Sand.lra - nos, 705, ap. 102 c/ Sr. Vilter. cl 284. —-—t *
t.tppa /«)i/0 4 911/1 m Wi'miflvn do cm**** 99 ---..-T V:— —~—21,50x50, igua em abundSncia, condigoes de pagamento. Vendo magnifica residencia de \7cKmc cc   j. —— —'rrrfrr ¦X/IKKA 3/ AW 10; XNUliiclO ue bone. CENTRAL -1 Vendo uroente, 9 ca- iU2 o minutos da estacao, ven- ni apia rTiuTT^ o /-« luxo 4 ouartoi todos c/ ermarioi R . . . . VISCONDE INHA0MA, 50, a^CAriArift FAT AIPIP1IF"\T /Pno c:r/»Cor: Cinza-Pedra: lapis-lazuli. Procure dar expan- sas num. terreno de 22 X 45 - do' baratTssimo, 2 milhoes de Si vmI.T ?1 vionT ? !i «n»" B»rs c/ Umbrit e p so gSnA5n<?fV al,,0iA^ baixos com ap. 1 20B, vazio, para escritdrio, AwOCIA^AO SCIiOLLAI ALEICIIE3I (Rua S&O
sao aos seus asstotos proflssionais, pois o dia cruzeiro, antigos, i vl. Tel. "milhliV'pl tudo™ ^Ido aAmen'- poK.lanhad" ..p., ««l?h" Xoc°^a ' s^pSo'- r! SS'lsfu m"h6"- 'nf' "2-6384 C emente 155 - 46-7030) - Quem comprar um
muito bom, poderi conquistar a simpatia dos su- _ Emanuel - Creci 634'. - ,e ?oo p| mes .| juro. Otimo d»p. p/ *>npr*s., g.rag.m, »•!•- p,tr6poiii, 31 - vil. Rosirio titulo patrimonial concorre a varios soiteios. ra-
¦Deriores Como tamWm tera boas ooortunidades rTis v.nd... -i ¦> terreno em Madureira. Rua pojto. Ver na Rua oninda,.19, fonij. ar condlcionade, «ic. NCrS D J d' c , . no ar,B 3 salas vazias — Ponto bom, dio transistor, liquidificador. Grill GE, batedeirapenores. t-orao inmiKin leru, BOBS upui tuuiuuuts CASA _ Venda-se, 3 quartos, 2 Sflcidok de ss jjq _ Lote 13x23 »•",»' "» RuI Maria Rodriguei JJ000 d. .ntiada, saldo .m 30 "uqu* . , . m- „ Bronco' piehlra ei-avador nlllspi™ dp ouro nan qpnlwirnpara encontros com pessoas do sexo oposto.. • salai • dependenoaa... Ver OOOB J I 0; v )rJtsr onda Cometa. Tratar na Rua Ro- m.». - Marc.r visit* p/ tel.:  Vendo ou «'luao 57-4019 - Scuz. ' g .^V ' P^eira de 0U10 paia seniiora,

S! H lioras n» Kua Leopoldino "0Ca|. morr°' v,r ¦ ,ra,"r no malroi, 192-A, s| 202 - Panha - 30-1092 - CRECI 7V. LOJAS das 15 horis flUadro a 61eo, aparelho de jantar, com 42 pe?as,
ESCORPIAO (21/10 a 20/11) — Numero de sorte: ne!,4^638i?6'-c'CRECia,974t.eleto vendo um terreno 10x18, na n^ARilf^Al'ar'ta^'entos'1 am 1 GOVERNADOR - Vdo. palacete '1  TnUA televisao e uma passagem ida e volta a Israel.
15.' C6r: abacate. Pedra: agua-marinha. Evite os cascadura - Casa 5 milhoes T.uaatarAr°ji0 Rua'^Arai^as 'ctrdeiro ^'- ^ ^"houf.T CENTRO . ZONA S\ll RFr„r4TTVn pAAIn« lnSnentusiasmos, assim voce podera escapar de even- de entr., rest, a prazo. 3 qt«„ 1 n v314j la|a 50,q M6ier de entrada. 200 por m6s. Roa V 'lJl nOOOO Entr! 60 000! 7J5T7 -.'..J r- COPACABANA - Vende-se ur- GRbJHO RECBEAT1VO DE RAMOS (Rua Joan
tnais crises que porventura surjam no ambiente Vo''iS>" cTo viNDE-si^rTTerS^im --- Uranos, 397, sob..- Cred 469. Reit |o'n Prazo'. Tr«t«r R. Mon- ?A s~vi?r^lu1ua., jn,Ino"." 0ente ma9nijic? s5la c:o|"e,,:i•',1 silva, 65 — 30-6748) — Domingo, as 20h, apre-
dc; traballio, e com a pessoa amada. » Av^strK ° 

A - t^nTAjg olaria - si -en, 2: em. Wo. 175 - Tel. 22-5643 , SS.'.tSS.fS: lZl ?T"2.0 andar - Cascadura. ' |SS,'^C Cru* "¦ 24J' "m E" si ci/ bnnh Smo l c„n Air... Inf. 43-M71. n.» 323 sala 1209 Chaves c-.m te. Dia 15 do abril eleisao para escolha da nova
SAGITARIO (21/11 a 20/12) - Numero de sorte: campinho^ - Est: -intedent. ¦ 'rr-.l0> &*<"'¦ r 1LHA DO GOVERNADOR ms>l,ssXsE~oM^tr~de-oTTo % P"lete, °'^° 5??,.''% cliretona.
de estara dtimo O que lhe possibilitari dedlcar—se [)r "orl'ifn^ ^Ma^fre lot. 3 Quadra fi Rua 9 — -Tratar le'ojiofdina 488;1°Org. 'o?-— JARDIM GU AN ABA-c^ro^ p^pr'a^par^qu" lq" e° r"a° L!2 jj1,/ Antlnlo °U| VARZEA COUNTRY CLUBE (Rua Torres de Oli-
com o^nf&ximo de Z^o BSLSsIo! «c*i ?A 

- Novos terrenes na- 287468 SSbIna - saia ^ 436 - 29-2509) -^exta, as[23h,_baile ani-
nais. Quanto h vida amorosa, deixe que a pessoa 48-0804, creci 82. is1 casas e 3 bias, renda um 82. _. #Est. do Galeao e Rua Ha- comercial 40m2. Poito 5, la. lo- mado pe.3 conjunto Astros da Guanabara. Es-
amada venha ^ sua procura, assim a sua lelicida- fAfaVa1.M'\oZ banh!: c?"f.3iiUS MinaV'o^aii n. 450; Mesqulta*. mN5H»w d^'alcVo "l r°Id° Lobo, juntos a A. ZONA NORTE n&\o!' 268433 " TrafBr pro* . port6,
de sera completa. 23. Ver Barcelona, 21. Org. Or- 5 m1""*0* a P6- Aceit<> VW-  3 qt«.. aa!ar dap. comp. •. mail A. Portuguesa, pr6ximOS IOJA p| anlrega vaga - Com C\S4 DE LAFoES (Rua Professor Gnbizo 2Q?lando Manfredo, Barao da lenDniniMA 7 . no* fwndoi, on- , p . , R| prA.t- 70% linane. 3 anos - A Rua ciTIAC a ! ' • ¦ !S ^®.Gal)I?' 293.-

teml, 84. Tel. 48-0804, CRECI LEOPOLDINA trade facilitada, .aid. . I.ngo 3 Praia da BICa. rreSTa- vi.cond. d. Calru ./ 101 m2 . 5IT105, 48-0321) — • Sexta, as 211l, baile COM a Ol'questra

Kg; w m7,T"u~srt.;jrg ajre "S?^'Lp%'£chacaras,JSSMJJ»SSAw~w*4,0w

gsaayJSS,® WtWSP* 
"Pti# sswMt.tst 

Bp,* -H":r s™ bta0° 
00 wo w c,.. M x

asrrL;r'.a..*tgsusis*,Tsars.iti»g&?sr-ftK'^m«se« ™ td.do &.a,:.s*msnns^as "!:!,?on'-w?««»-•
fsoP,3 SSirtot etV/mWo'.1 .'mbui VEND0 PrWI°' v«rn» d» M»B»" io" Rua"'2 d'.nhMafn,r's l'' "is Na|:5"- Ttl- 30-5724.  30.MI "_A CREW* J32 T*'' leao, em frente a A.' A. " ™mb- Vl5,t" 22-8936. - do do Ria J visla „ p,.azo Sr™ti ram InhnWn"™ 

1 RoU

Sfc co^^dt0' emp?'-' rj.r. pa*racfo^.''Wugadbt' cont?a't.«l' Fa"- mllho., 32-4675 . 38'.2S37." Neves. PRECISAMOS par. .H.nU. aps. « Portugulsa OU nOS eSCfi- W 1 fX^Haai' -'av. Rio Ercnco ,
gem. Entrada 25 milhoes '« o sal- ci|lto 5°%. S. Boselli. Prasa Plo CACHAM1I — Voide-M casa an* . 2 qts., ap.de 3 milli de entr., » * * I"* fUn® torios da COMPANHIA. n\ ?' C0mo j m? m2 ile n.°. 156 - 2 728. SOCIAL RAMOS CLl'BE (Rua Auieliano Lcs^a.

.3^. i Rua Araujo P6rto Ale- «£§ 79 - 30-6612) - Domingo as 20h, hi-fi com ,

saifts.5;.,..SHSL&s«ft)8r-S:HiS:gass^-esrspv&ss&k-v:izteuvfxsr. 
*"»*^w-

de vender ou anundir o seu Im6- P^xlmo da. Rua Barao da Me** 9to ma tm«m !i Liin Ar. 3 qts., si., banh., cor., irea A ®«n)'.n: Rua Dr. Gau^ fOHS. 42-6957. VendflS. Ana Ntrl, 715 i vista ou pres- ague, tel.: 52-6403. fll.ITRF. fllWaSTirn PORTTTGTJf'S YAv Hnm
julio bogoricin - »r:, Tyoi'k^rc ™-IKtl

sempre am 30 g citTC'iS"  ^r'Sisft llSJ Wi. W-.M J. 59 ,t 2M, (CRECI 95). lidnio c.rdo,,. .'c"',"' .t?.! Japao, com filmes,, slides etc, encerrando-se sa-lel. 57-0100 - CRECI 621. ANDARAl GRAJAQ I 5».20*J . 49-3261. tra»r dliriament. Rua Urenoi n. —- --jTrrr riibnim Vdn Liccnlanta L0JA Vende-se na Rua 2 de Antuaas. .CRBCI 651. - Tdl.: bado com Ulll baile e Show COIU motivos auenasTUUCA^TVendo SrSd.^ST| ~ OKAJAU - ENOINHO W6VO - V.ndw. 497' " 101 ^E-^.A 1^.A ..~ ,.R'b."r,''^ Vi°- Fever.lro, contrete n3vo, -eluguel 52;656j._: iaponeSCS, •
4 qts., 2 saloes, copa, cox., dep. VILA ISABEL apartsmant® vaiio com 2 quartos APARTAMENTO COBERTUjtA - no Frelre Grotao 8 000 facillta cl s'ala 3'qtos qaragem cister-iee£>r^ i ~ PIe5° SfTIO - Vende-se no Centro Ma-emp., garagem, t| eley. Ver  ..la, co.lnha, banheiro, ire. — li. let»ioV d. luxo, c| J qti.; 3?j 29?05K! n«s din?- lompl em?'« copa ? 50°- J"lar,n" Av- Joi<> RI" B« 2 mil p6» da laranjas, boa ¦ „ _ ¦
Hfwjgw cFlf">< 25|301. Ent ... ACEITO CAIXA ou IPEG c| si- Intrada: C.S S 700 000 . . sal- utio, «oP.', «oi„ banh., I."'.- " . ., ¦ "ozinha. TodoT ca rfmldc. dr b"f°' 50' 'l06 ~ Pll,,r"- case com eSua dentro. Tratar p/ TIJLCA T. C. (Conde de Bonfim, 4ol — 48-0o09)15 000. Saldo onBo, ac. fin. nal, casa de laje, ver;, ll., 2 qts. do .m pr«».s... d. CrS...... c| 100 m2, flori„, P=NHA - V.endiue leirreno de es- f Flnandada em 3 anoi. V.r LOJA VAZIA com 90 m2 - Ven- tel.. 29-7163 Rio, ou Niter6l tel.: _ Amanha e depois, as 2Qh30m, Mlnha QueridaC„ Tratar, 32-2199 - C. 910. .c Ip ^11^25 (Co 

^.^V.r 
n. RU. Zl\ d.;» 

^ Arislide, Lobo n 2^ - Undol^ com Brigitte Bardot.
TIJUCA- Vendemos ex- 5'^2 ' 32-5B55' CRE" Vt TZT. '*7 PZ'l «».
c e I e n te apartamento, apartamento - "nstn.^- fcj'e. p'.nh.'"''^' so'iw ^ Gt- * NOVA IGUACU COUNTRY clube (Rua Barros
quase pronto, composto c.?ro Volkaw.g.m 64 ou6S- SSjAV ~ T,,,-! " (CRECI 232). ' v. . vazle qt. ..I. e/ 4 entre- Tel. 52-0432 - Creel 329. "mS?.' a"?  Junior, 862 - 2640 — Nova Iguafu) - Sexta, as

J5..%± 2±S iPfi-SW Sfgaaa.-.'sajg??"' tstm1 
-r4 ~ ZONA rural su" 

"•» * —M,s-

banheiro social CODa Co' dep." comp. ob'r. em'reve.2 ,05' "p»' e°zinha e demais dep. 3 500, p. 150. Trat Av. Br'is de demals deps'," com*P6 miTh5..q de "ac'ufa "i EJeifd30.5°7°"' —° C^ l°J* - '™nt. C.ligi. Millie. —banheiro soc ai, copa CO Ptnfrtfl> 12 f Cento de terreno de_ 1*M, Plna, 1 459, p. L. Bicao. V. Pe. ent. Saldo 200,_por mes. Rua d 469. Vend, grend. I.je alt. lux. d 2 C. GRANDE - SANTA ASSOCIA<?AO ATLETICA UNIVERSITARIAzinha, ^rea de servigo c| ciiii ltda. Tel. 57-0100 - Cr.d LW«TiCA,.g^!S - "ha " B'blan°- praca 
do'carmo - v.ndo c, CCTAlSft nn PlK 

"SSTJttdm*^SSJ2£ 
CRUZ - SEPETIBA 

(Travessa Marieta, Santa Rosa, Niteroi) - Sa-tanque, quarto e banhei- grXjao - v.nd.s. .p '203-51 Tel,! 259656• vlndo^ ~deJ'auarto 
1!es,«r !a de 2 pimento., 7 cjuartos, ESTADO DO RIO ,rutd„ d. alt. luxo. s.rv. p.r. bado, &s 10b, programa de Paulo Bob, para cri-

ro de empregada. — .Rua Rue .Visconde de San?a Isabel, ENCANTADO - Entr. vazia, casa banh;, var'anda, ent. 'l 500, p. 2 ialal' C°P"' 'S1", b»nK vs" uirrnAt « ?cU«i«u ' a' CAMPO GRANDE - Lotes. Cr$ . ailQaS.
Conde rif» Rnnfim l /o 223, 2 quartos, "sala, dependen- Clarimundo de Melo, 215, vd., 120. Tratar na Trav. Brandura {' ![„ NITEROI mk».1l .iif™' auto- 20 000 mensais, igua, luz,_ esgo-uonae de bontim, 142 elM empreoad„. Facilita-se - En- 2 qts., sale, coz., banh., ter. 8 n. 516 - L. do Bicao - Cetel ~ vii.ShU uf.eS. eb.!?.Ji t° e.,"'!amer]l°- lnf°r,n!as?!0s Vl'Tl»riNEN«F A C (Run TCnvlPr rlP Ttvitr. 99* •— Construcao de Krei-trega vazio. Esta eberto dlaria- x 15. Org. Orlando Manfredo - 91-0195 - Vliallno. Cetel 91-0195 - Vllelino.  icaRAI - Casa. Vende-se, <rea ?h,*M. Jl""1 Rua da Concei;.^ n. 1 M,J.° an- FLUiVINE!S.,£ A. C. (Rua XaUer de Bllto, 2.) ~

r , . . . mente. * Barao de Inuatemi, 86. Telefone ATENCXd~n"v~da P«nh» — V.n PENHA - Aps: V. c| dep. de total 480 m2, 3 quartos, 2 sa-•,0 r.slant. eombl-dar. Tel. 43-6381 . 58-2022. Hoje, &S 22h, RtCl'eapao Musical. Esporte. Amanh5.mer Engenharia Ltda. - MARACA^ — vi.e. .t.-.^ 48-0804. creci 82.  I'T™,, m tS. I0x34. JS1 tW 2..b»pheiros, cozinha,.copa, n/L.Ru' CRECI a mesma hora. o mesmo uroerama.Informagoes no oca das «q. Dep. Soar.. Fllho - Vdo.' ENGENHO NOVO - Entr. v.zlo, Junto da Av. Br<s de Plna, 1 ^ /D^iaSte com o pfoprlei oulnt",! FoS'., 1?2Io5Pd.B.' 14 iS ^ pVrt.lro. T.K S7.1M1 ..." PEDRA OUARATIBA - Lote. a 5
9 a. 22 ho™, vendas: 2i 'SZZ ?a J£lS: tS.r.S X&S;lH »%-fis?f' s» "  as.-jsai'8S3PU 

"¦ ?¦»

J01i° Bogoricin (CRECI JgWffSSJJS^Aa AfbZXSX'%. f ¦"'» «S! B^WttTfeS »'»"'» 3 SSS» 8SU c®i "»• **' „
"V -.ff; "yrfiffBiwriaa?aw».'' 5» MX*.-, .100, S| BUI — leletones: pALACETt - Malor Barro. ENCANTADO - V.ndiv ».,|n ATENCAO - V. da Penha - Ven- 48 Tr»t,r "'lo 52-4263 Cervalho n„ 405-A - Cordovll. pin>( T)0( |o[, R> panha> Crec| 47 Eitrad. Rlo-S. P.ulo, |unto • — V
52-8774 a 22-279'? n 58 V.ndo 4 Ot. 2 If? 3 Oh V.l» .»C « «'do 'U*""" «»e com 3 qts., .a- PENHA - Centro - Ap. vazio, -JL— rnn..|.. n.o 787. • Agua Mineral S. fr.nelseo -B//4 n. SB,, v.ndo,, 4 ql[.., 2 .1.., 3 ^J^iala,^ etc.. pintado • • re-|lo, copa, coz.-, banh. em c«r, pint, nova, .Inteco, 1 qto., sala, PETROP. — CORREIAS  2 000 000 cad.. Tr.tar 4}-13»5 -

£•«**£m Cruzadassimo ap. eeupando fodo andar c.umt,,. marcando hora p| yar. L. Bicao — Cetel 91-0195 — Plna 110 loia R Penha Creel AREA da 1 300 m2 pianos, de ~_ *4 ^ua Frota CavalcSntl n.
Ediffcio recimtonttrvfdo ** ' ESQUINA com 35Q m? «m K»n. Vitalino. n.o 787.' ' * esquina. Grande Jardim a resi- aplicagao de Capital — 15 - SepetSba - Guanabara. CARLOS DA SILVA?o luxo com 2 salai. 3 quartos, VILA ISABEL — .¦Vandana can gu. Vende se por (Cr$ 20 000 000) •Arek,rXf. —nt.KILJA r— RAMOS— v»nrf« t» *n mnulna f|®ncf,a* '\9,'i V ,c* *ta* VendemOS. QU3S6 DrOfl-  -banhairo cemplato «[ bpxar co> ««m 2 quartos, 2 Mlas, caxlnha, yinte mil cruzeiros novoa, faci- ATENCAO V. PENHA — Aps. RAMOS - Vende-se ,ap. borai, 485 — Valparaiso. I * l • _i IM\/CDCACpa-coxinha, dependSnciat da am. ^anh#l'0' d*P*ndencia •mpraga- itados, contendo armazim, bar- P0V?S/ va.z,0V ennq '» onn02' Farrefra^ Tratar 5219fS ROM CLIMA - Correias prrr, taS, excelefltes lojaS d0S- Dl VERSOS ¦ i ¦ ¦ n ii ¦ ¦ -yig—^
pragada, Irta tanqwa a»c. Lou. d« • Bntradi Cr$ ?ofcooo bearia e resideqeia. Tratar na Rua )>**}*• «nt. 4 500 prest. 200 w Tratar 52-1954. BOM CLIMA - :VOW«». r.Com . • nr^tAnHrt co 1 1 * 4 ~ * T *^¦^1 •
«ws AS v&st^f «""«3 &. nripsrsie s. >RJ
z%xgr.-£ttJ:-zzsafWriaagfflgg«.»»'•»^nw«p. m*«xo. -(rarsttdfa: Til
hJZ caiTjSi,8! .'IS;: 9btd.pf2^i fhfcfe PETROPOHS - yendem- Prestasoesm ensaisa tr.do. t.i, 48-0804 - creci 82. — ~tj) U
chav.i c| p*rl.lr«. T.I. S7-1S11 V,t* ~ V.nd.-s. use la. •. ian.las d. ferro.; Preco a Jr"-.AV' B^s d5 Plna, 1459 p*. Jornal Job o.n. 204257. £t se aDartamentOS de SB- p3l"tir de Cr$ 106 000 — c,ABO FRIO —; lote. de praia |
• 477"3-_; & te _ vnr Phr°: \^0, banheiro e Corwtrujao de Kreimer ~ ^ 
UM GRAND E PON- « crt' iVm'vSt^T*! duw,?5il'~,urdo%wo\--?!cJ y*ndo »p- frente,"vaz'o, com kitchriete e duplos, qua- Engenharia Ltda. — Ven- ||f2052,'^'CREci wi.434381 * — — H — B —-
TO... PARA MORAR WttA c. ?' 56 Pron,os' 6 ou,roS P< *°?T"  ¦ .
BEMI - Rua Or. Satan* " 

^J % S? ^ ZSSfci® ~ vV- ent'e9a 'r — — —
ni, 39 - Aqui, 6timos ^"1- Sfife mSiv 'irfS2*!Jsl«'2 ¦ »i., cox., btnh. «m «6r; Ent.'8ooo, parque do Hotel SItio 52-8774 e 22-2793. In-
apartamentos — apenas vila isXik — vwdM. apar. v"ncla - Estrade do Portei«, 45 atencaq - praja do carmo e preSua2GaiVan?r lO^'eo 3oj'°c"' Taquara, -.da Associagao formagoes no local, dia- _ — — —— —JH — — —
/po, anda° SS I ^.'^o. lu^ l on .n Ss,iido,? Ovi, 

^do 
gwnd„ 

9 * 22 AceifamOS ° ¦ 
" 

Rliving, 2 ou 3 quartos tX,«£ S^#b5SLS *' AUXWAR E RIO DOURQ BraSii( cot]ri direitp, to- horas.  Cond6mInot parj obra ini,
com arm^rios emhntl. Cr> * soooeo »jeld. ^ W. .ntiada 4» CrS ' »» 000 B'"° " C*'*'91"°' 5" v,'''ln0, ^',L6.b^/7'^lJ;, aS aS P'scinas> hlpica, CCrRIT^RIOS m Av. Paulo Frontln, 742 (pr6- I I I
dos, 2 banheiros socfais, £v; 5i*d. "tu Sm aI JIt «f0n,7ti,V^o.rth.trf«»llt?e «m ».i., 2%?., b.nh,,p»z., qt. tfinis etc. Tratar na Av. .rS-IrS??-* Kimo tOnei). f«m obtenSio fi- ¦¦
depend^ncias completas1M' J°MC° STF,A' "¦ *¦ * f, ™u?; mr«/Tir diV 9 h 13 de Maio, 23-D - C0NSULT6RI0S nanclamento - Apartamento 3 HBJ l|H_J J " LONSP ENOEN^AIIA ITDA.; pa Rua Canitanta Barbosa, Ml, qru- arande terreno dm Mau ni - To. tiWS .Ver. d.®? yi.i i_ r J :Xf-! ots.. sa a —¦ Compromlsso con- f h Ide servigo e de empre- S# • 7"',^ " «"-?» ™° 

SnUAbDS°'° - E d 1 f ' C 1  diclon.do fin.nc. Tratar Av. Rio pT fi BT] ¦gada, e garagem. (To- Pv,u 
.sabel -^renoil:": ^'^li^dT.^.'^."!^ 'bU.^ DARKE. CENTRO - conj. 105 | || | | f | | WMdos OS quartos dao fren- Vendo neg. oceslSo. Tratar com S54, d. t.l., 2 quartet . d.m.lt «4r p/,e ilea — qt. • banh. p/ i ,. .'™ fi-u j ooi . ?U Tel PETR6P0US - Quitandinh. 15*30 5 . "1 v«td. • 12.* .nd.r Tel.s 42-9188. (P

te para a bela tranqui- ^ ^ W',,9° " CREC1 X-« ' ">- -T ' " M* HORIZONTAIS - 1 - cot-rida pedestre de «195
la Av. Heitor Beltrao). Von^ii^p^orfuKiST. «¦**. *<*m \» »? •<**». »W. • «»-b. - atencao iraja -;a otimo. ca- gg&V'FcS! sto . 320384 )[' ~'ftlSLV" " h 12 h°- qulldmetros; 10 - prepnrados com tomates; 12—
PriiHin C A U r „;l V- R. ' Vi.na Drumond n.» 14 df n.ntUd. oor int.rm<ili. d. C.i- V« . tr.tar dirato, c/ . proprio sas, 2 e 3 _qts., s| copa, coz., _ Sr Li "» ~ 0LIVE"'A ruim: 13 — nDltie prdprio maSCUlillo; 14 — B mi-t'redio sob re. pilotis, quarto, aala (separados) cox.', Alqulmed.. Memirli; 2»7 banh.! em cSres,. alnleco. Ter. 11 £!L CENTRO - Vende-se sala 711,  ' .  r>lin Tipo<:oa- 15 — Dessoas Oue habitam num €rmo;Ponto altamente re«;i- benh., <rea coberla etc., com te- uuabT. iVn? ^ - Vil* J*""m Penha, est. rua por 47, ilo. Av. M. Felix, ent. TERRENO EM PETR6POLIS - Ven- Rua 7 de Setembro, 88, de fren- Jv . oome Te resi j|jfons_ NCr$ 18.000 c/ 50% fi- I f '°Al "* ,,u, 5«." I1" "m#5* "¦ Vlc.m. Carvalh. 1? 000 pi 350. Trat. Av_. Bris de je.se com 9 813m quadrados no te, desocupada, pridio n6vo, junJ 19 — direQRO; 20 21'gue a prumo, eailica, 22
dencial; Pregos,- desde nanc, ver nojo«i. w 43^54 aJMii™. T- »•' "»)• , Silt. ,4& ,p*. - v. per|m.tro urbano do 1.° Distrito to Av. Rio Branco. Tratar .Dr. I toma ufano; regozija; 24 — cartas de jogar; 25 —
NCr» 28 437.60, oon, »»¦».. «V« ^gyW-irTisrS 2SS

tnM0 gnd' 
NC,t,' • uns-BOCA DO mato" ttUSZyiS.'Tifcf Siil: S: K...T &^^V<£SS?5JEftteS1 280,00 e prestacoes praaed., In. . quintal. Entrada Ac.lto financlad. — Tr.tw n. E„t, 4 500 pi 200 - Trat. Av. Can IAMMIIPA nupfmns- 12  isretas

d. NO$ 40A P?oi» essMi aaiw wa wastes . 
. 
s®°Lour,n?#, - """•,u • ''

to aprovado. Constru-Tratar A tarde. 52-91)74. '* ~ ^ CSiDfO NETO V.«do ««. Rntnfnriri — Praia 
V*nde-1B conjunto quatro^lo- VERTICAIS 1 filho de brailCO e de criOUla;

cao da PRONIL — Cons-  MEUO AF&WO ENOENHMIA ATENCAOI Bonsucesso - Vendo esquine Rua Ibotlm, 554 com Rua DOlalOUO 11010 le», <re« aproximada de 1 500 m&stl?0; 2 — sobrecarregados de fiervlsos; azafa-
trutoV* ml Infh f MCAREPAOUA ' SdSi £ *!?C»™;1'.M* »P-,v«'°. cl 2 v«i.-Ttaiw , ^ 6 J n ^ 'i,u>d?» no en!™". mados; 3 — rho; nome da letra grega, correspon-trutora Ltda. Informa- -  u, 1S2, gru.o 401. T.Is, 29-20«2 banh., copa, ode. irea, dep.. Orion — 38-4198. Vende-se amplo apt. COm cerca de 200m2. de dual vies, grande IrSnsito, riprltp «0 r. 4 _ dera de mamar a: 5 — licor al-
?oes e vendas: no local, ou troco pTopr'f/dad.Cd.- Xi*ooo 

mad^eira - Vendese—iST. "Ru« Fernando Vai- ^no^esq^a^peTto^et"" 2 saloes, 3 qts., 2 banheiros sociais, grande cozi- Pr<5ximo Parque Co6llco extraido do suco fermentado de v&rias pal-hoie e di^riamente, ate "J'o"mp-2.ca??' «»„*«"», "ano.com rgu. . iJj* tm v" .102v- T«tarCVriiio to d. Brahma. Ao lado d. «»ta- nha ro„ r£4im dp invemQ cl n^raola de- f^501 NC.r$ I20?0'00 "2 m" meiras; 6 - inflamasao do ouvido; 7 em a; 8 -
as 22 horas e PRDMIl T. S '° yT.d?L~ Teiefo- ',0' p. con't™"' - 8*30 '0mc6,v,ei,• Creci 7I7- T" t«°. Agua igada. 337 m2 - R. nha, espagoso laraim ae inverno c/ pergoia, ae |h5e$ cnl!gos). pagamento TCAtica de aderir, em politica, &s situates novas:as ^ noras, e KKONIL - ™ 42-89jii -^.wkintu. _ 9x2S » ,fx30 e i d. 1 200 •,«-52'7- 37, ,sq. 14. - 1 500 entr .... oendencias ol emoreaada completes e qaraqem. combiner, informacdesi Fone: u Hr niitrn mnrvT- it l"h-Trirn:Promocoes e NeniSrinc JACAREPAGUA - Vendo 2 casas m2. Tratar na Estrada do Porte- APAOTAMFWTn-:' v p.nt.. _ , 42-8593. I.. 1.1. . Oi ^nrSn 9 — trunto, 11 — «e OUUO mOQO, 1U_ oeDeoeira.
ImobilicSrios Ltda qr."'° °nlr-If la'45, i! 104 " Cr'ci 167'BJ' "T ..if j./Jenrn^T'!ra.ia - An. h.  Pronta entrega. Tratar pelos tels.: 26-4999 e .6-7449. w _ mensagelros; corrdos (Fr. heraut); 18 -
_. ' S L'da* — Av* Sf { ; 2 J. Em.nu.l r.lrt Ali ' MADUREIRA - Case 2 qts., 1 «a- e banh. em c6res, sancas e flo- reo, cl 2 qts., sala, coz., banh., 22-1 714. crlatura huniana; 21 — orvalho coilgelado que fot-KlO Branco, 156, qr. i«r.DcB»/-i^ »"•, banh. 4 milhoes entr., roes, pr6*. ponto final do fini- irea, ierdim etc., vazio Imedla- rnmada braiica sobre O solo. telhadOJ etc.7P9 fi. ,i ' a JACAREPAGUA - Vende-se lerre. rest, e praio. CqnstruS5o nova, bus 340; entr. 6 000, prest. 200. to. NCr$ 4 500,00 de entr., jal- ma camaaa uru'ca, Bume "' Lc *; w
/yj£, Tels. 42-4966 e . . no benmtuado - Av. do. Manan- 60 dias p! mudan.-a, c| o proprio - Tratar na Av. Br<s dc Pina do NCr$ 150,00. Tratar na Av. (pi.); 23 — Sinal dado para iegUiansa de Um COn-
42-6760 — CRFn AA7 t".1' Jr,,,r «l Sr> sv|v!® - Av._Suburban., 10432, 2.o end. n. 1 459, pri*. L. Bicao. V. de Br«. de. Plna, 110, loia R. P.- _ tl'ato: DeililOr (Lat. arra).- 29'\209, — Caicadura, Penha, Bebiano. nha. Tel* 30»4092. Creel 787* '

-¦ -l

O IMÓVEIS - COMPRA E VENDACLASSIFICADOS
B0N5UCES50 - Enr. vaiio Tan-
guará, 537 ap. 302^ vd. 2 <|ls.fcor., bnnh. com., ároa. Ver local.Org. Orlando' Mnnfredo. BarãoIguaremí, 86 — Tel. 48-0804 —
CRECI 82.
CIRCULAR DA " PENHA - 3 ml-lhões ent. pi 120 dios. Vdo. ca-sa, 2 qfy., sl„ C02., banh., terr.7x20 e 1 terr. 8x15, Rua Ira-
puô, 187 - Ver dom. 10 4s 12e 3as. Org. Orlando Mnnfredo,Barüo Iguatemi, 86 — Tel. ...48-0804 - CRECI 82.
CASA VAZIA Quarto, 2 sa"Ias, cozinha, banheiro, laje etacos, sinteco, grande área (todaindependente. Preço: 5 500 à vis-ta. Inf. Avenida Suburbana n.1814. Tel. 29-4752, David.
CAMPOS ELISEOS - V. umacasa c| 3 qt«., sala, coz., e 3lotes juntos. Aceito automóvelc| parte de pagamento. Tratar Av.Pres. Vargas, n. 529 s| 302. —
Tel. 29-2239. CRECI 1057 comAntonio Luiz.
CORRETORA SUBURBANA LTDAíCompra — Vende — Administraseus imóveis qualquer problemarosolva-o na hora. Rua José Mau-ri cia, 101, 1/ 212/13 - Penha.Tel.. 30-1336;
CAIXA ECONÔMICA"" - Vendocasa- nova, moderna, c| 2 qts.,sala, copa, coz., bnnh. compl.em côr, dep. p| empr. Entr. picarro etc. Pequeno sinal. Tratarna Av. Brás de Pina, 110,loja R, Penha. Tel. 30-4092 -
Creci 787. ¦ .y.
EDIFÍCIO MELÒ -~Bonsucesso -
Extelente oportunidade. Aparta-mertto. Sinal NCr$ 7 000,00, sal-do financiado pela Caixa Econô-mica. Tratar diretamente com o
proprietário — Rua Bonsucesso,303, • ep;__40l._ 
JARDIM AMÉRICA -"Vendo 2apartamentos de qto., sala, coz..banh.', área, cada c| terreno p|construir mais 4 aps. Tudo por22 000, entr. 8 000, prest. 300.Rua Roberto Schumann. Tratarna Ròa dos Romeiros,' 145, 1.°.30-1548 e 30-3823.

VENDE-SE, Rua Monte Caseros,219, centro, 3 salas, .4 quartos,iardim de inverno, dependênciassanitárias e de empregados. Pre-ço 50 milhões — Facilita-se.
VENDE-SE 1 ter.. ou troca porcarro 2 milhões 600 entr.y 18mil mensais, 100 metros comp.20 larg. Tratar D. Gloria Rua Xa-vier^ de Brito, 21 — Centro Ni-terói perto da Igreja São Jorge.
TERESÓPOLIS-FRIBURGO

Horóscopo
rrof. MAZDRKA

^Tenlia o máximo de cuidado
*om a vida interior e os inte-
tôszss profissionais, porque lm

iucticios de prejuízos,
índices de prejuízos.

AGÊNCIA DO

JORNAL DO BRASIL EM
CENTRAL

TERESOPOLIS - Magnífica ..si-dôncia — Em tereno de 11 000m2, ^ com piscina Parcialmente/mobiliada • com tapetas • cor*tinas, construçío recente. Lindavista no Quebra*Fra«cos, parto doClube Pinheiros - T.I. 37-3084,57-3594 ou 23-3294, Sr. Djalm».
TERESÓPOLIS -- Gr«m|a Guarani— Prop. vende terreno 2 fren-tes, 1 330 metros, 6 milhões fi-nanciados 1 anc». 45-7505. _TERESOPOLIS - V.nd.-s. pre-priadado com mais de 340 000m2, com 4 casas, com um lotaide 17 quartos, casa de caseiro ecochoira com sois boxes • maisgaragem a 3 quartos, tudo nomeio da granda parque aiardi.nado. Proprio para clube, co-lônia da férias ou hotel. — Ficano melhor ponto, de Teresópolis• 7 minutos da cidade. Telefo-no 28-6637 — Pie» úteis.
TERESÓPOLIS - Várzea - Ncgó-cio raro. Vende-se conjugado to-do mobiliado, 6 milhões à vis-ta. Ver na Rua Carmelia Dutra,444, áp. 203. Chave com o por-

CAXIAS - N. IGUAÇU
NILÓPOIIS

VICENTE DE CARVALHO - Ven-de-se na Rua Jornalista Mário(fim da Rua Aiera) iunto à VilaKosmos, prédio vazio, novo, com3 quartos, sala, garagem, depend.e quintal. Aceitam-se Caixas ouInstitutos. Ver no local.

GRAMACHO — Av. Botafogo, ven-de-se terreno, pronto para cons.trujr, licença, água, luz no local.Ao lado do 657. Entr. 1 700. —Inf.: 42-B593,
NOVA IGUAÇU - Vendo nocentro, casa de v. s. 2 qts. coz.banh. e área; de laje, taq. comágua e luz ^dir. Vazia a 5 mi-nutos de pé da estação. .PreçoCr$ 7 500 - Entr. Cr$ 3 500 eo rest. Cr$ 100 por mês, aceita-se contraproposta e tenho outrasmais. P| ver e tratar na Rua 13de_Ma|o^_1ó4, s|_208 — N. Iguaçu
NOVA. IGUAÇU — Caioaba -Vendo urgente casa- c/ 6 cômodcs— Terreno 1 050 m2. 6 milhõesfacilitados. Inf. tel. 45-5960.
NOVA IGUAÇU — Vendem-se ter-renos,. 25 000 . ppr môs, . PosseImediata, sem entrada.- Trator naRua dos Andradas, 96, sala 1 101*C ou pelo telefone 43-8690.
NOVA IGUAÇU - Vende-le^cãsâc/ 2 quartos, sota, cozinha evaranda próximo . todo comércio.Motivo mudança para São PaUlo.Preço ,5 milhões facilitados. Av.Tapajós — Heliópolis — .Tratar:Rua 1.° de Março, 17-2.* andar,sala um. Telefone 31-3686:
TRANSFERE-SE terreno em Caxias,Parque Nôvo Rio, Qudara 10, Lo-te 7 — NCr$ 800,00 e prestaçãode -NCr$ 20,00. Tratar à Rua Ura-nos, 705, ap. 102 c/ Sr. Válter.
VENDE-SE uma casa com 2 de-pendências, altos e baixos com50x10. Valori 1.5 000 000 (15 ml-lhões). Procurar Sr. Pedro — RuaPetrópolis, 31 — Vila Rosário —Duqua de Caxias.

VICENTE DE CARVALHO - Ent.partir de 3 300, vd. casas 1 e2 .qts., si., coz., banh., laje etacos. Ver dom. lOh às 12h. —
Av. Meriti, 1 504. Org. Orlan-do Manfredo. Barão Iguatemi, 86.Tel. 48-0804. CRECI 82.

JARDIM AMÉRICA - Vendo casa
pronta para 2 pav., 2 qts., sl.,copa, coz., b'anh.,' varanda, ga-ragem.- 17 000 à vista. Tratarna TraV. Brandura, 516 — L. doBicão'— Cetel 91-0195 — Vitalino

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS

E ASSINATURAS «

AV. SUBURBANA/10136

Largo de Cascadura

DAS 8,30 ÀS 17,30 HÕRAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS

JARDIM VISTA ALEGRE - Vendoterreno 10 x 30, ent. 3 000 p.120. Tratar na Trav. Branduran. 516 — L. do Bicão — Cetel91-0195 - Vitalino.
JARDIM VISTA ALEGRE - Ven-do luxuoso ap. de 2 qts., sl.,coz., bdnh. em côr, varanda, to-do c| ar refrigerado 16 000 àvista. Tratar na Trav. .Branduran. 516 — L. do Bicão — Cetel91-0195 - Vitalino.

GOVERNADOR
ATENÇÃO — Casa — Arquijeturamoderna, de fino acabamento.Vendo no Jardim Guanabara. Tel.22-2393 de" 8 às 12 horas. Hermes.
ATENÇÃO — Vendo no JardimGuanabara, bejíssima residênciade luxo, a 100 m do praia com
garagem para * 2 carros, grandes.Informações até 12 horas.. Tele-fone 22-2393. Hermes.

JARDIM AMÉRICA- ¦— V.nd.m-s.2 lotas. 1 comercial a outro ra-sidtncial. Entr. 1 800 mil, prest.100 mil. Tratar no Jardim Amé*rica — Rua Jornalista GeraldoRocha, 205 - Tais.: 91-2335 .30-548» - (CRECI 232).
LEÕPÒLDINA — Compro casa di-retamente com o proprietário —
Cartas para a portaria dê3te Jornalsob" o n. 204256, com preço acondições de pagamento.
OLARIA — Olivar — Vende 2 ca-sas vazias, 1 -com 2 qts., ent:5 milhões p| tudo. Saldo sòmen-te 200 p) mês «| juros, ótimoponto. Ver na Rua Orllnde, 19,saltar na Rua Maria Rodriguesonde começa. Tratar na Rua Ro-melros, 192-A, s| 202 - P.nha -Creci 422 - Tel. 30-7494.
OLARIA — Apartamentos, com 2
3uartos e 3 quartos a sala. 6 000e entrada. 200 por mês. RuaUranos, .1 397, sob.Creci 469.
ÕLÃRIÀ — Só tem 2 aps., ent.1 vazio, ent. 4 900, -fácil., 2 qts.sl., coz., bnnh. comp. e 1 casaterr. 10 x 22, prest. s| iuros —
Ver 14 às 17h., dom. 10 às 12h.Leopoldina Rêgo, 488. Org. Or-lanao Manfredo — Barão de Igua-temi, 86 - Tel. 48-0804 - CRECI

ATENÇÃO — Vendo casas e ter-renos, no Jardim Guanabara. Av.Erasmo Braga, 227, sl. 514. Tel.
22-2393. Hermes até 12 horas,

DOIS OTIMOS CONJUNTOS com2 salas e banheiro 'cada um com140m. 85 000 mil a combinar fi-nane. 42-4544 e 22-7938 — Cre-ci 284.
RUA VISCONDE INHAÚMA, 50,ap. 1 208, vazio, para escritório,base 12 milhões. Inf. 42-6384 e42-5884.

Clubes
COCOTÁ — Praia da Bandeira —
Vendo magnifica residencia daluxo, 4 quartos todos c/ armarioiembutidos, sala c/ lambris a pisoporcalanizado, copa, cozinha,dap. p/ empreg., garagem, tale-fone • ar condicionado ate. NCr$25 000 da entrada, saldo em 30meses — Marcar visita P/ tal.:30-4092 - CRECI 717.
GOVERNADOR - Vdo. palacete3 qts., salão, reversível, dep. em-
pregada, qto., hosp. ap. cnoufer,urgente, 110 000. Entr. 60 000.Rest. longo prazo. Tratar R. Mon-
iolo, 175 - Tal. 22-5643 e96-0338.
ILHA DO GOVERNADOR
- JARDIM GUANABA-
RA — Novos terrenos na
,Est. do Galeão e Rua Ha-
roldo Lôbo, juntos à A.
A. Portuguêsa, próximos
à Praia da Bica. Presta-
ções mensais a partir de
Cr$ 100 000 em 40 me-
ses sem juros. Proprieda-
de da CIA. IMOBILIÁRIA
SANTA CRUZ. - Infor-
mações na Est. do Gá-
leão, em frente à A.» A.
Portuguêsa ou nos escri-
tórios da COMPANHIA,
à Rua Araújo Pôrto Ale-
gre, 36 — 5.° and. Tele-
fone: 42-6957. Vendas:
JÚLIO BOGORICIN" -
(CRECI 95).

I/IBRA (21/9 a. 20/10) — Número de sorte: 22.
Côr: cinza. Pedra: lápis-lazúli. Procure dar expan-
sãó aos seus assüntos profissionais, pois o dia é
muito bom, poderá conquistar a simpatia dos su-
periores. Como também terá boas oportunidades
para encontros com pessoas do sexo oposto.

ESCORPIÃO (21/10 a 20/11) — Número de sorte:
15.' Côr: abacate. Pedra: água-marinha. Evite os
entusiasmos, assim você poderá escapar de even-
tnais crises que porventura surjam no ambiente
dc; trabalho, e com a pessoa amada.
SAGITÁRIO (21/11 a 20/12) — Número de sorte:
6. ;côr: limo. Pedra: topázlo. O seu estado de saú-
de estará ótimo, o que lhe possibilitará dedicar-se
com o máximo de carinho às atividades proíisslo-nais. Quanto à vida amorosa, deixe que a pessoa
amada venha à sua procura, assim a sua íelicida-
de será completa.

ASSOCIAÇÃO SCUOLEJI ALF.ICIIE1I (Rua S&o
Clemente! 155 — 46-7030) — Quem comprar um
titulo patrimonial concorre a vários sorteios: rá-
dio transistor, liqüidificador, Grill GE, batedeira
elétrica, gravador, pulseira de ouro . para senhora,
quadro a óleo, aparelho de jantar, com 42 peças,
televisão e uma passagem ida e volta a Israel.

3 SALAS VAZIAS — Ponto bom,Santa Luzia, 799) esq. R. Branco.Vendo ou alugo. 57-4019 — Souzadas 15 horas.
ZONA SUL

LOJAS
CENTRO GRÊMIO RECREATIVO DE RAMOS (Rua Joãn

Silva, 65 — 30-6748) — Domingo, às 20h, apre--sentaçüo do conjunto The Silver Finger's. Espór-
te. Dia 15 dc abril eleição para escolha da nova
diretoria. ,

COPACABANA «- Vende-se ur-
gente magnifica sala comercialnova, ar condicionado, acabamcn-to fino na Av. Princesa Isabein.° 323 sala 1209. Chaves c-.mo porteiro, otimo preço e cen-diçces. Tratar Rua do Carmo, 38s| lota 1-A. Tel. -12-1228 cu42-1217. Sr. Antonio.
COPACABANA - Vende-se saiscomercial 40m2. Pôsto 5, la. lo-,cação. Tel. 26-8433 — Tratar pro-
prietário.

LOJA - CENTRO - C| Iml.li-ções, 2 vitrinas, balcões, 5 anoscontrato. Passa-se na R. BuenosAir.t. Inf. 43*6971.
TRASPASSA-SE contrato de oitoanos de boa lo]a com sobrado noCentro, própria para qualquer ra-mo. Tratar pelo telefone: 28-7668— Sr. Carlos.

VARZEA COUNTRY CLUBE (Rua Torres de Oli-
veira, 436 — 29-2509) —Sexta, às(23h, baile ani-
macio pe!o conjunto Astros da Guanabara. Es-
porte.
CASA DE LAFõES (Rua Professor Gabizo, 293 —
48-0321) —• Sexta, às 21h, baile com a Orquestra
Alegrias de Espanha. Passeio completo. Dia 25,
à mesma hora, festa típica portuguèsa .com distri-
buição de. uvas, além da apresentação do Grupo
.Folclórico João Ramalho.

ZONA NORTEPENHA — Vende-se «xielente ca*sa centro do' terreno de 1x70 c|qts.. sala, dep. comp. e. mais2 melas-águas. nos fvndos, en-trada facilitada, saldo • longo
praio, nie perca vá hoje ao Io*cal. Chavoe na Av. Brás do Pi*na, 335-A - T.I.: 224936.
PENHA — Apartamentos c| . 2 qts.sala, coz., benh.f irea c| tanque.Vende-se na Rua pelisário PenaPrefo 18 milhÕee, entrada de900 mil, prest, 150 mil s|{. —n. 96, lo{e: Largo da PenhaTratar na Av. Brás do Pina» Tel.30.5469 - CRECI 232.
PRECISAMOS para clientes aps. ouc«u> »m 1, 2 • S qli. m.imoalugados, de Bonsucesso è' Vilada Penha. Tratar na Av. Brils doFln., 96, loja. T.l, 30-5419.
PENHA rr Terreno; 24x50; ótimo3 min. estação. Rua Dr. Gau-dy. t.l, junto dep. n. 36. 20 000Parte financiada. Or. Oswaldo.Av. Bríl d. Pina n. 59, il. 214.23-1905, r. 426, 10 Ai 12h.
PENHA — Terreno 16x40,- RuaAngra Reis, esquina Laudeli-no Freire. Grotão. 8 000 facilita-dos. 29-0552.

LOJA p| entrega vaga — Com70% financ. 3 anos — A RuaVisconde de Calru tf 109 m2 omais escritório e sanitário. PretoCr* 65 000 000 (NCrS 69 000,001— CIVIA — Trv. Ouvidor, 1/(Dlv. d. V.ndai, 2. «ndarj. —T.I. *124164, d. 1,30 ia II ha-raa - CRECI MU ' .
LOJA c! sòbreloja -120m2. R. Ma-riz o Barros próx. Pça. da Ban-deira. Aceito 35 .milhões entr.,saldo a comb. Visitas 22-8936. —CRECI 621.
LOJÀ — R. S. Francisco Xaviern. 378, com 320 ni2 e 50 m2 desubsolo, e R. dos Araújos ,n. 95.com 45 m2; e outra de 30 m2.Vendo. Tel. 38-4726.
LOJA — Vende-se 8 x 26 — RuaAna Nerl, 715 i vista ou pres-talões para ver no mesmo ouchav.a no 705-A, parlo do Lgo.Licinio Cardoso.
LOJA — Vende-se na Rua 2 deFevereiro, contrato nôvo, aluguelde Cr$ 15 000 - Prejo Cr» ...3 500. Tratar ha Av. João RI-beiro, 50, sala 406 — Pilares.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

TIJUCA - Rua Heitor Beltrio -Vendo ap. vazio, d» frente, <|varanda, sale, 2 qtos., banh., co-
pa e. .cozinha, iréa. de serv. .cjtanque, dep* 'de empregada. Pre-ço 33, milhões • comb. inf. OR-BIPIAN: 52-1837 - CRECI 480.
TIJUCA — R. Conde de Bonfim,amplo ap. de frente, vazio, sa-lâo, 3 quartos c| armários embu-tidos, 2 banheiros sociais em côrccpa, coz., dep. empr.* .e gara-ciem. Entrada 25 milhões e o sai-do enr 30 meses. Venda eXdusi-va Valdemar Donato. Tel;43-8000 e 43-8700. CRECI 5.
TIJUCA - Sr. Proprietário antesde vender ou anunciar o tau imó-vel, fatí-no» uma èonaulta. Ava-liamos sem despesas • vendemossempre em 30 dias. CITIl Ltda.Tel. 57-0100 - CRECI 621.
TIJUCA — Vendo grande ap. c|4 qts., 2 salões, copa, coz., dep.emp., garagem, s| elev. <Vèr 'R.
Henrique Fleus, ^5|301. Ent. .-.15 000. Saldo longo, ac,> fin.Cx. Tratar: 32-2199 - Ç. 910.

ESTADO DO RIO CLUBE FEDERAL (Rua Timóteo da Costa, 988
27-1478) — Amanhã, às 20h30m, torneio relâm-
pago de biriba. Sexta, às 2lh, o tecnicolor Rota
Sangrenta, com John Wayne.

FAZENDAS para todos^ os fins —
Vendo em 18 municípios do Esta-do do Rio ò vista e a prazo com
o proprietário • José Maria Rolías- Tel. 42-6B36 - Av. Rio Ercnco
n.° 156 - 2 728.
GOSTA DE PESCARIA? Vendo à
beira do Rio Suruf, casa de mui-
to bom gôsto, mobiliada, barco
e motór Johnson, luz elétrica e
água, tel.t 52-6403. •
NOVA IGUAÇU - V. aitio 25 000
m2,' 2 caiai, meta, água, ehiquel-ros etc. 15 milhões, 3 entrada.Antunes. GR0CI 651, — Td.:52-6565. 
SÍTIO — Vende-se no Centro Ma-
gé 2 mil pés de laranjas, boa
casa com agua dentro. Tratar p/t.l.i 29-7163 Rio, ou Niterói tel.:2-7995 - Lindolfo. 

CACHAMBI — Vende*so -case an*tiga vaiie, com 3 quartos, sala,cosinha, banheiro o quintal —Ver na 'Rue Chaves Pinheiro n.°(3 - Entrada de CrJ 6 000 000• o saldo em prestados do Cr$250 000. Tratar wn MfLIO AF-rONSO ENGENHARIA LTDA., naRua Censtan$a Barbosa, 152, gru-po 401 — Meier. — • Telefones:29-2092 . 49-3261.

SOCIAL RAMOS CLUBE (Rua Aureliano Lessa,
79 — 30-6612) — Domingo, às 20h, lii-fi com re-
pertório selecionado. Esporte.
CLUBE GINÁSTICO PORTUGUÊS (Av. Graça
Aranha, 187 — 42-íOEO) — Até sexta, Semana do
Japão, ccm filmes,, slides etc-, encerrando-se sá-
bado com um baile e show com motivos apenas
japoneses,ANDARAI - GRAJAÚ

VILA ISABEL
ILHA — Ribeira. .Vdo. excelentecasa, vazia, a 100 mts. da paria,c| sala, 3 qtos., garagem, cister-nas, deps< compl, empreg. copa,
cozinha. Todos os cômodcs defrente. Financiada em 3 anos. Ver& Rua Maldonado, 465.
ÍLHA DO GÕVERNADoF^^èrvdo terreno de esquina com 450m2 com construção na laje pro-{eto aprovado para casa. Inf.Tel. 52-0432 - Creci 329.
ILHA — Apartamentos, com 3
qts., 1 sala, varanda, entrada decarro, na Estrada do Galeão 490,Caçula - Tel. 30-5172 - Cre-ci 469. - 

ENGENHO NÔVO - V.nd.-..apartamento vazio cem 2 quartossala, ceiinha, banheiro, área —Entrada: Crí 5 700 000 . o «ai-do em prestações de CrS200 000. V.r na Rua D.» Fran.cisca, 388, ap. 304 — Aceitamosfinenciamento pele Caixa ou Ins*titutoi. Tratar cem MELLO AF«fONSO ENGENHARIA LTDA., naRua Constança Barbosa, 152, gru-ps 401 — T.lt.: 29.2092 cu49-3241.
ENGENHO DE DENTRO - Vendpcasa com varanda, sala, 2 quar-tos, copa, cozinha e demais dep.Centro de terreno de 11x29.40,ou troco por ep, próximo' eSaem Pena. Rua Atalaie, 15 —Tel.: 25-9656.

TIJUCA T. C. (Conde de Bonfim, 451 — 48-0509)— Amanhã e depois, às 2Qh30m, Minha Querida
Brigitte, com Brigitte Bardot.

ACEITO CAIXA ou IPEG e| sl-nal, casa de la|e, var., sl., 2 qts.etc. Travessa Tarcilia, 25. (Co-meei è R. Senador Nabuco, 264)Tel. 23-2232 e 32-5855. CRE-Cl 743-

PENHA — Vende-se terreno de es-quina, 16,00x40,. dois lotes, mu-rado e calçado, ótimo. Rua Caiá,com Cabreuva. 15 000, parte aprazo. 29-0552.
PRAÇA DO CARMO - Vendemeia água laie. Rua calcada, no-va o vazia qt. ei. c/ 4 entra-da e 150 por mês. Est. Vicen*te Carvalho, 1 568 — Sobrado.
PENHA — Vendo ap. com 3 qts.,demais deps., com 6. milhões deent. Saldo 200, por mês. Rua^acl, 251, ap. 202.
PRAÇA DO CARMO. - Vendo ca-sa de 2 pavimentos, 7 ouartos,2 salas, copa, coz., banh., va-randa, garagem. Tratar na Trav.Brandura, 516 — L. do Bicão —
Cetel 91-0195 - Vitalino.
PENHA — Aps: V. c| dep. deemp., em final de construção, si-nal 7 000 000, restante à combi-nar. Diariamente com o proprie-ti rio, no local, na Av. N. S. daPenha, 325. 
PRAÇA DO CARMO - V.ndo ca.sa com 3 qts., garagem é maisdependencias. Ver ne Rua Ata*laia, 48 — Tratar pelo tel. 52-4263
PENHA — Centro — Ap. vazio,
plnt. nova, sinteco, 1 qto., sala,coz., banh., área etc. NCrS5 000,00 de entr., saldo NCr$150,00. Tratar na Av. Brás dePina, .110, loja R. Penha. Crecin.o 787. 
RAMOS — Vende-se ,ap. esquinade Euclides Faria com MiguelFerreira. Tratar 52-1954.
RAMOS — Casa de frente, vendosó à vista 25' milhões, 2-quartos,sala, copa, cozinha, qt. empre-
gada, Rua Peçanha Povoas juntoà Rua Uranos. 'Aceito Caixa ouInstituto. Cartas p| portaria dêstéJornal aob o n. 204257.
VENDO 1 nu com 3 quartos,sala, demais dependlndas, emRemos perto d# praia, ostá fi-

. nanciada pela' Caíra fconõmtca.
, Tratar <| Sr. Paulo das 13 às 18h.rae. T.l. 42-0904.• VILA" da PENHA - Ap. ci 2 qli„sl., coz., banh. em côr. Ent. 8 000,
, prest; 280. Ver • tratar no local> — Rua Galvani, 109, ep. 305.

LOJA VAZIA com 90 m2 - Ven.de-se na Rua Aristides Lobo n.75-B — Tratar com o proprietá-rio -~ Telefone 26-1461. • TERESÓPOLIS — Guapirnirim. Ven-
de-ie «Itio c| 15 mil m cl casa,
água nascente, rio c| cachoeira,
ótima localização. Tratar pelo tel.58-6923.

TIJUCA — Vendemos ex-
c e I e n t-e apartamento,
quase pronto, composto
de jardim de inverno,
sala, 2 ótimos quartos,
banheiro sociâl, copa-co-
zinha, área de serviço c|
tanque, quarto e barihei-
ro de empregada. —.Rua
Conde de Bonfim, í42
— Construção de Krei-
mer Engenharia Ltda. —
Informações no local das
9 às 22 horas. Vendas:
Júlio Bogoricin (CRECI
95) — Av. Rio Branco^
156, s| 801 — Telefones:
52-8774 e 22-2793.

LOJA — Tijuca — Vende-se naR. Senador Furtado, 68-A, en*trega-s. vasla. Imediato, com10 m2. Pr^o 33 mllhi.a, 50%i viste, o saldo a combinar comBorg.a, 34-9647. (LOJA — Frente Colágio Militar —Vendo grande loja alto luxo c| 1toiletes, pise em cerâmica Mar-covan etc. Edifício recánwont-fruído de alto luxo. Servo paraboutique, cafá, salio cabeleirel-ro, «;ougu«, agíncia d. auto-m&v.le ou qualqu.r ramo. Ia.locação. Chavei Im.dlata. Sinaipèqu.no * o r.itant. . combi-nar. Ver ho}e o amanhã na RuaGeneral . Canabarro, 38. Chaveic|^porteiro. Tel. 57-1531 • ....
PENHA v— Centro — Lo]o vazia— Vendo pronta p! funcionar.NCr$ 2 000,00 de entrada, saldoa comb. Ver na Av. Brii dePina, .110, loja R. Penha. Crecin.» 787. '
TIJUCA - R. Conde de
Bonfim, 142 — Ótima
aplicação de capital —
Vendemos, quase pron-
tas, excelentes lojas des.
de 20 m2r prestando-se
para qualquer ramo de
negócio. Preço fixo. —
Prestações m e n s a i s a
partir de Cr$ 106 000 —
Construção de Kreimer
Engenharia Ltda. — Ven-
das: Júlio Bogoricin —
(CRECI 95) - Tels. ....
52-8774 e 22-2793. In-
formações no local, dià-
riamente, das 9 às 22
horas.

APARTAMENTO em const., negó-vio de futuro. Vendo outro emcerro Volkswagém 64 ou 65 —
Tel." 58-0739. - Manoel.- 
GRAJAÚ 1 Rua Viana Drumond,30 — Vendemos aps. de sala, 2
qts., dep. comp. otira em reves-ti me rito, entrega 12 meses. Inf.CITIL LTDA. Tel. 57-0100 — Creci62t._
GRAJAÚ "Vende-Se ep. 2Ó3 daRua .Visconde de Santa Isabel,223, 2 qúartôs, Vala, dependên-cias empregada. Facilita-se — En-trega vazio. Está eberto diária-mente. 
MARACANÃ — Vise. Itamarati,esq. Dep. Soares Filho — Vdo.terr. 10,40 x 31 e 11,60 X 31 .casas 2 qts., 2 sis., coz., banh.,
âuintal, desmemb. Ver 14 ès 12h.om., 10 ás 12 — Org. OrlandoMenfredo — Barão Iguatemi, 86- Tel. 48-0804 - CRECI 82.

NOVA IGUAÇU COUNTRY CLUBE (Rua Barros
Júnior, 862 — 2640 — Nova Iguaçu) — Sexta, às
20h, e domingos, às 19, Zé do Periquito, com Maz-
raropi.ZONA RURAL

C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

ASSOCIAÇAO ATLÉTICA UNIVERSITÁRIA
(Travessa Marieta, Santa Rosa, Niterói) — Sá-"oado, às lOh, programa de Paulo Bob, para cri-
anças.

ESTADO DO RIO
CAMPO GRANDE - Lotes. Cr$ ..20 000 mensais, água, luz, esgô-to e calçamento. Informaçõas n&
Rua da Conceição n. 114, 2.° an-
dar. Tel. 43-6381 . 58-2022. -
CRECI 974.
PEDRA GUARATIBA - Lote» a 5
min. da Pedra, ótimo clima. —
Damos condução ao local. Lqo.
Carioca, 5, sala 617. 22-8Ú65.
Décio leal. CRECI 958. .
VENDEM-SE qvatr. I«t.a no km
47 Estrada Rlo-S. Paulo, Iunto aAgua Mineral S. Francisco —
2 000 000 cada. Tratar 45-13»J -
D. Ellut..
VENDEM-SE 2 caias, fr.nte e <un-
dos, i. Rua Frota ClvalcSnti n.
15 — Sepetlba — Guanabara.

NITERÓI
FLUMINENSE A. C. (Rua Xavier de Brito, 22V —
Hoje, às 22h, Recreação Musical. Esporte. Amanhã»
â mesma hora, o mesmo programa.

(Correspondência para Danúbio Rodrigues,
Av. Rio Branco, 110/3.°).

ICARAI — Casa. Vende-se, áreatotal 480 m2, 3 quartos, 2 sa-Ias, 2 banheiros, cozinha, copa>dependências de empregada no
quintal. Fone: 2-2100 das 14 Is17 horas. /
VENDE-SE um terr.no de praia naPraia da Luz qm Niterói. Preçode ocasião. Tratar na Rua GeneralCarvalho n.; 405-A — Cordovil.PALACETt - R. Maior Barrosn. 58,. vendo, 4 qts., 2 sls.,coz. e mais deps. Preço 120mllhíei a combinar. -V.r no Io.cal. Tratar com Machado, tele-fone 58-0522, na Av. ' 28 deSetembro, 345.

VILA ISABEL — . Vende*se casacem 2 quartos, 1 Mias, olnha,banheiro, dependendo emprega»da • área.. Entrada Cr$ é OÕO 000o • salde em prestações da Cr$270 000. V.r na Rua Maxw.ll,197 - Tratar .m MELLO AFFON-SO ENGENHARIA LTDA., m RuaC.nstanfa larb.se, 1S2, grupo401 T.I». 29-2092 • 4941(1.
VILA ISAIEL - V.nd.-*. casacom quarto, sale, minha; ba-nhèiro o irea. Entrada do Cr$4 000 000 . . salde .m poeta.c..e d. CrS >10 000. V« na R.Maxwell, 195. Tratar om MELLOAFFONSO ENGENHARIA LTDA.,na Rua Constanca Barbosa, 152;grupo 401 — Tel». 2%2Ò9l ou

PETRÓP. — CORREIAS
ITAIPAVA

CruzadasAREA de 1 300 m2 planos, deesquina. Grande jardim é resi-dência. Vende-se. Rua . Vise. Ita-boraí, 485 — Valperafso.
BOM CLIMA — Correias — Convapenas 20% de entrada, vendem-se lotes com água e luz, ruas cal-
çadas, bem na Estação de Cor*relas. Tel.: 52-4501 oú 52-1442.

CARLOS DA SILVA
DIVERSOS

AVALIO imóveis grátis s/ com-
promlsso. Aceito p/ vender vilas,
casas, aps. mesmo -alugados, tam-
bém compro. Org. Orlando Man-
fredo. Tel. 48-0804 - CRECI 82.
CABO FRIO — Lotes de praia e
sítios a partir d. 25 000 mensais.— Informações na Rua da Concei-
tio n. 114, 2.O. Tel. 43-4381 e
58-2022. - CRECI 974.

PETRÓPOLIS - Vendem-
se apartamentos de sa-
la-quartó, banheiro e
kitchnete e duplos, qua-
se prontos; e outros p|
entrega em um ano, no
parque do Hotel Sitio
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 - Quitandinha 15x30Luz, igua, esgoto, rua calcada,
pronto p. construir —: Vendo —
2.000,00. Fones: 22-4857 . 32-0384Sr. Lippe.
TÊRRÍNÕIm PETRÓPOLIS - Ven-
de-se com 9 813m quadrados no
perímetro urbano do 1.° DistritoTelefone 23-0342.

Aceitamos
Condôminos para obra in!c.

Av. Paulo Frontln, 742 (pró-
ximo túnel). Fase obtenção fi-
nanclamento — Apartamento 3
qts., «ala — Compromisso con-
dldonado financ. Tratar Av. Rio
Branco, 108 — Con|. 105 —
Tel.: 42-9188. (P

ATENÇÃO - Vez Lôbo, residSn-cias novas a prontas p/ residircom sala, 2 qts., banh.; coz., qt.e banh. de empreg., áree comtanqUe e terraço'. Ver dás 9 às17h. Estrada Vicente de 'Chrvalho
n.' 139,-— Entrada'5 500, dez par-celas de 550 de 6 em 6 meses,saldo em prest. de 245 mil. Imob;Britânica Ltda. J-223 e CWS6. Tel.32-0058 - 52-3445.
ATENÇÃO IRAJA -'2 otlmos ca-sas, 2 e 3 qts., s| copa, coz.,banh. em cores,, sinteco. Ter. 11
por 47,' Jto. Av. M. Felix, ent.15 000 p! 350. Trat. Av. Brás dePina, 1459 px. L. Bicão — V.Penha. Bebiano.
ATENÇÃO Iraiá,. ap. novo, va-zio, 2 qts., sl., coz., banh. emcôres,. varanda, entr. pi carro.Ent, 4 500 p| 200 - Trat. Av.Brás de Pina, 1459. px. L. Bicão,V. Pepha. Bebiano.
COELHO NETO - Vendo caiaesquine Rua Ibotlm, 554 com RuaGuaré — Entrego vezia — TratarOrion - 38-4198.
COELHO DA RÕCHA - Vende-seterreno de esquine, perto depósl*to da Brahma. Ao lado da esta-
ção. Agua ligada. 337 m2 — R.37, esq. 14. — 1 500 entr ....42-8593.
IRAJA — Ap. de frente, tér-reo, cj 2 qts., sala, coz., banh.,área, iardim etc., vazio imedia-to. NCr$ 4 500,00 de entr., sal-do NCr$ 150,00. Tratar na Av.Brás de pina, 110, loia R. Pé-nha. Tel. 30-4092. Creci 787.

ESCRITÓRIOS o
CONSULTÓRIOS

CENTRO
CENTRO - V.ndo • 12.* andarda Av. Pres. Vargas n. 463com 500 m ontrege imediata va*lio - 424817, das 11 ll 12 ho-ras - OLIVEIRA >
CENTRO - Vende-se sala 711,Rua 7 de Setembro, 88, de fren-te, desocupada, prédio nôvo, jun-,tò Av. Rio Branco. Tratar .Dr.Carvalho. Tel.. 52-0135.

HORIZONTAIS — 1 — corrida pedestre de 41,195
quilômetros; 10 — preparados com tomates; 12—
ruim; 13 — nome próprio masculino; 14 — a mi-
nha pessoa; 15 — pessoas que habitam num êrmò;
19 — direção; 20 — ergue a prumo; edifica; 22 —
torna ufano; regozija; 24 — cartas de jogar; 25 —
aqui; 26 — traumatismos; contusões; 27 — detes-
tar; ter ódio a; 28 — completo; total; 29 — la-
drão; 30 — nome de diversos rios da Europa; 31
— torras; queimas; 32 -r- Igrejas.

VERTICAIS — 1 — filho de branco e de crioula;
mestiço; 2 — sobrecarregados de serviços; azafa-
mados; 3 — rho; nome da letra grega, correspon-
dente soR; 4 — dera de mamar a; 5 — licor al-
coólico extraído do suco fermentado de várias pai-
meiras; 6 — inflamação do ouvido; 7 em a; 8 —
prática de aderir, em política, às situações novas;
9 — trunfo; 11 — de outro modo; 16 — bebedeira:
17 — mensageiros; correios (Fr. héraut); 18 —
criatura humana; 21 — orvalho congelado que íor-
ma camada branca sôbre o solo, telhados etc.
(pl.); 23 — sinal dado para segurança de um con-
trato; penhor (Lat. arra).

CASA — Vendo e Rua Aquidabà,710, cisa - 10 Ver no local. —Tratar à tarde. 52-9074.
JACAREPAGUA
ATENÇAO — Praça Sica — V.ndoou troco propriedade de 1' 000m2, com 2 casas, em ótimo local,na Rua Pinto Toles, 535 - Telefo-ne 42-8911 —rCayaIclnti.
JACAREPAGUA — Vendo 2 casasvazias, cem 2 e 1 quarto entr. decarro, etc., na Rua Ituverava 634,d 1 e 2 — Emanuel — Creci 634.
JACAREPAGUA — Vende-se terre*no bem situado — Av. dos Manan-elílj, 176. Tratar «| Sr. Sylvio -Tel. 29-1209.

I
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IMÓVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGUEL FIADOR com 6 Imó-
veia — Irrecusável — Forneço
Praça Tiracl.nt.i n.° 9, íala, 802
— Junto ao Cinema São José.
ALUGAM-SE dois Imóvois na R
Frei Caneca n. 208 - loia 11 e
casa 10 ,-i Loja para pequena
fabrica, oficina ou deposito —
Casa com 2 quartos, saia, ba*
nheiro e dependências e quintal— Tratar com o Senhor Jorge —
Telefone 43-5358.'
ALUGUEIS? FIADORES? - For
neço ótimos fiadores. Irrecusá-
ve's. Solução riptda • segura. —
Não cobro taxa de inscrição nem
contrato. Rua Mixico, 74 i| 1103.
ALUGO, Cenlro, 25 000, vaga ;
rapaz, mobiliada, roupa cama,
casa família e selecionado, 1
quarto. Rui Machado Coelho
número 112.
ALUGO. qto. NCr$ 55, qto. e
coz. NCrS SO e qto., sala e coz.
NCt$ 100. Todos indep. Santo
Cristo. 46-0990.
ALUGAM-SE quartos para caseis e
•olteiros. R. Andlé Cavalcanti, 110
• perto do Riachuelo. '

ALUGO ótimos quartos e vagas a
partir de 60 mi!, com refeições
de primeira, tudo nâvo, Rua dos
Andradas n. 161.
A CASAL ou 2 moças alugo Cen-
tro ótimo quarto mob, .indep.
podendo lavar, CrS 80 000. Rub
Riachuelo, 46. Sr. Rocha, 1.°
dar - Tel. 52-8476.
ALUGA-SE OU VENDE-SE prédio
de 3 qts., sala, coz., banh., lo-
Ia c| força e tel. Rua da ta-
pa n. 113, dai 11 is 18 horas.
ALUGA.SE o ap. 401 da R u a
Washington Luiz n. 79, com sa-
la e quarto separados. Chaves c|
o porteiro. '
ALUGO na Ruo Lavradio n. 70,
apartamento com 2 salas, três
quartes, banheiro comp!., cozi-
nha, área cl tanque, terraço. —
Chaves no ap. 105.
ALUGAM-SÊ^ qunrtrs e vagas p|
estudantes — Ladeira Itapemi-
rim, 9 (entrada Senador Dantas).
Telefone 22.0151.
ALUGAM-SE ap. de sala, quartocon]., banh., coz., área com tan-

3ue. 
A partir de Cr$ 85 000. La-

eira do Faria, 125. Chaves com
o zelador.
ALUGA-SE uma casa com 3
quartos, banheiro, 2 áreas com
tanque, armários embutidos, R.
São Roberto n. 104 — fundos.
Estacio.
ALUGO casa de qto. e sala, cop.
coz., na Rua Conselheiro Zaca-
rias n. 112 — Prox. Moinho In-
glês — Telefone 23-2B01. _
ÀLUGÀ-SE qt. mob. a casal p/

; lavar, cozinhar. 60 mll, fiador ou
3 meses dep. Av. Pres. Vargas,
2 651.

ALUGA-SE quarto mobiliado na
R. Sousa Neves n.° 15 — És-
tácío.

CENTRO — Aluganvse quarlos
na Rua do lavradio, 159.
CENTRO — Aluga-se vaga em ca-
sa dc família para solteiro de
todo respeito. Rua Resende n.
77, térreo.  ¦ ¦
CENTRO — Alugo ap. Sala, quar-to, coz. e banh. Tudo amplo. ¦
Frei Caneca, n. 148, ap. 208. •
Ver com o porteiro. Trotar tel
23-8693.
CENTRO — Alugam-se quartos
na Ruo do Livramento, 151.
CENTRO - Sta. Teresa - Alu-
gam-se apartamentos na Rua Mon-
le Alegre, 482.
CENTRO — Alugam-se quartos e
apartamentos na Rua da União
n.» 30.
CENTRO - Hotel, alugam-se
confortáveis quarlos e aparta
mentos, com égua corrente, ni
Rua Monte Alegre 6. Telefone
32-1220. ¦
CENTRO - Aluga-se sobrado c|
8 peças, na Rua Miguel de Pai-•'- n. 182 - Chaves no n. 162

Tratar: 34-5454
CENTRO - Alugam-se quartoLtrabalhe -fora. R. JoSo Caetano,
58, esq. Presidente .Vargas
CÔMODOS - Centro - Alugo p/
solteiro ou casal s/ filhos. Tel.
48-9645.
CENTRO — Aluga-se vaga pararapazes. Rüa do Senado n.o 88.
CENTRO - Aluga-se o ap. 1 003
da Rua Carlos de Carvalho n.°
60, com saleta, sala, quarto, co-
zinha, banheiro completo e caixa
d'água. Chaves com o porteiro.Tratar na Trav. do Paço, 23, gr.1 112. (Atrás da Igreja São José).
CENTRO — Alugam-se os aps.
210, 304 e 308 da Rua Marquês
de Pombal, 172, conjugado, co-
zinha e banheiro. Chaves no lo-
cal das .15 às 17 horas. - Tra-
tar na Trav. do Paço, 23, gr.1 112. (Atrás da Igreja São José).
CENTRO - A!ugam-se os aps.
1 010 e C-02, da Rua Frei Can»
ca, 148, conjugado, cozinha e ba.
nheiro. Ver no local das 15 as 17
horas. Tratar na Trav. do Paço,
23, gr. 1 112. (Atras da Igreja
Sâo José),
CENTRO - Alugam-se ótimos
quartos, pod» lavar e coz. Rua
do Riachuelo, 205, sob. Exige-
so depósito. Inf. Tel. 42-5248,
das ,13 às 19 h.
CENTRO - Aluga-se à Rua Lean-
dro Martins, 22, ep. 1209, co-
mercial, 2 salas, banh. e kitch-
nette. Chaves c| porteiro e tratar
à Av. Erasmo Braga, 299, gr. 503- Tels. 42-4686 ou 52-5008. -
CRECI 814.
CENTRO — Aluga-se apartamen-
to 1 002 da Rua 20 de Abril, 8.
Sala e quarto conjugado, banhei-
ro, pequena kitchnetfe, belissima
vista. Chaves com porteiro. Tra-
tar horário comercial — 52-2966
e 52-7046.

ALUGA.SE ap. 602, Edif. Itu -
Tei. 38-4345, pode ver no local
3 às 5 heras tarde — Av. 13
Maio, 47. 
CENTRO — Aluga-se um cobrado
na Av. Mem de Sá. Informações
pelo tel. 22-4697.
ALUGO 

~a.T2 
0]0rsãnta"naT~73,

claro, 2 qts., sl., var., disp. etc.
NCr$ 250, com redução. Tratar
com Dr. Bernardo.

ESTACIO — Aluga-se casa parafamília, pensão ou pequena in-
dústria. Travessa Rio Comprido,
14 esquina Haddock Lfibo, 3 me.
ses depósito, 500 aluguel.

LARANJEIRAS - Alúga-se eala,
2 qts., banh., coz., dep. p| emp.,
área c| tanquo, mobiliado c| gel.
tel. Rua Pinheiro Machado, 51,
2.» bloco, np. 807. Fiador idé-
neo. Tratar D. Sylvia, 36-4077.
LARANJEIRAS OU BOTAFOGO -
Procuro para alugar ou Conv
prar casa pequena —" Terreno
plano — .Carlos — 52-4467.

CIASSIFICADOS - Jornal Jo Brasil, 3-«.feira, 14-3-67 — 3

ÀLÚÔlÜlt

LARANJEIRAS - Aluga-se ótimo
apartamento, com quatro e saln
separados, cozinha, banheiro e
área com tanque, local plano e
longe de morro, ,na Rua General
Glicerio, 156 —Aluguel NCrS .
230,00. Chaves na portaria. Tra-
tar com o proprietário no Largo
da Carioca, 5, sala 804. Telefone
42-6487.
LARANJEIRAS - Aluganvse os
aps. 204 e 402 da Rua das La-
ranjeiras, 529, conjugado, cozi-
nha e banheiro. Chaves com o
porteiro. Tratar na Trav. do Paço,
23, gr. 1 112. (Atrás da Igreja
São José). 
LARANJEIRAS - Aluga-se apar-
tamento, quarto, copa, cozinha,
área, tanque. Tel.! 45-1389.
QUARTOS - Alugam-se R. Ipiran-
ga, 47 — Laranjeiras.

BOTAFOGO 1- URCA
ALUGAM-SE quartos e vagas —
Ambiente, ótimo. Pensão Parque
Real. Rua São Clemente, 403 —
Hei, 26-6906 - Botafogo.
ALUGO — Quarto a 2 rapazes,
exí|o ref. ou 1 senhor — Vol.
Pitria, 311605.
ALUGA-SE amplo apartamento à
Av. Rui. Barbosa n. 636, ap. ..
1 406 — Edif. residência. Ver
e tratar no local a partir de
17 horas — Diariamente.
ALUGA-SE 1 pequeno quarto ò
pessoa de boa aparência à Praia
Botafogo, 22, ap. 603 - Telefo-
ne 25-1208.
ALUGA-SE apartamento sala
quarto separados. Praia de Bo-
tafogo, 154. Chaves c| porteiro.
ALUGO vaga a rapaz. Rua Volun-
tarios da Pátria, 136-A, c/ 12,
ALUGO ap. pom telefone, otape^
tado, 2 aps. ar condicionado, duas
salas, 2 quartos e dep. emprega-
da. Rua Barão de Lucena n.o 8,
ap. 2. Chaves no apartamento 4
com Dona Ruth. Tratar 23-5317,
Sr. José.
APARTAMENTO de quarto e sa-
linha separado, banheiro e kit-
chinele, aluga-se na Praia de Bo-
tafogo, 154, ap. 312 — Ver
tratar no local. .
ALUGAM-SE vagas para maças
que trabalhem fora. Tratar pelotelefono 26-6333.

ALUGAM-SE vagas com refeições
para rapazes. Rua da Carioca, 43.
2.° andar.
ALUGA-SE ótima saia de frente,
mob. c/ direito lavar e cozinhar
p/ casal. R. Frei Caneca, 287.
ALUGO em ap. de solteiro c/
tel., ampla sala de fronte, a ra-
pazes, ou srs. c/ referências. R.
Teotonio Regadas, 34/401 - Lapa.
ALUGUÉIS? - Arranjamos tim,
aps., lotas • fornecemos os me-
lhores fiadores da Guanabara. —
Rui do Resende, 39, sala 1 103.
ALUGAM-SE quartos na Rua Frei
Caneca, 228, térreo — Centro.
ALUGA.SE casa, sala, quarto, co.
zinha e banheiro, ¦ desconto em
íôlha ou depósito - NCr$ 120,00- Chaves no local. Ru» Itapiru,
612i c. 2.
ALUGAM-SE otlmo. quartos mo.
biliados, independentes, para se-
nhor ou rapaz ou moças com
refeições na mesa. Tel. 42-2997- Rua Maia Lacerda n. 273 —
Estado de Sá.
ALUGA-SE casa com dois quar-tos, 2 salas e demais depen-dencias na Rua Salvador dê Sá
n. 182 - casa XIII — Chaves
na casa XII - Tratar na RuaSanto Amaro n. 80 — Patrlmâ-
nio.
ALUGA-SE um quarto mobiliado acasal, único inquilino. Av. Hen-rlque Valadares, 35, ep. 906 -
Tei;: 52-7375.
Ã PARTIR NCr$ 150, 170 180,200, 250, 300 apts. e cas'as dá2 • Ncrte a Z. Sul. Tratar Creci743 - Lg. S. Francisco, 26 tl1 119 - 23-2232 - 3B-4031.

ESTACIO DE SA - Aluga-se ep.
quarto e sala. Rua Norcnha San-
tos, 1271304 - 180 000 e taxas
3 meses em depósito
FIADOR — Para casas, aparta,
mantos «Ioias irrecusáveis. Te-
mos proprietário, i comerciante.
- Solução rápida em 24 horas.
Avenida 13 de Maio n. 47 —
sala 1 603 - Tel. 42-9957.
FÁTIMA — Alugo sala, qto., com
varanda, telefone armário embu-
tido, a 2 moças ou casal que tra-
balhe fora. Praça Pres. Aguirre
Cerda, 16, ap, 202.
HOTEL NÔVO RIO - Recém-
aberto, aluga apartamento e quar-tos, preços módicos. Av. Mem de
Si, 262.
MUDANÇAS? A Lusita
na Guarda Móveis, -
Embalagens 28-7532, —
34-1796 e 34-8230.
PRAÇA PARIS - Aluga-se ap. com
saleta • quarto, banheiro coletivo.
Aluguel NCr$ 100,00. Chaves na
portaria, ná Av. Augusta Severo,
220. Tratar com o proprietário no
Largo da Carioca, 5, sala 804. Tel.
42-6487.

ALUGA-SE uma vaga para rapai.
Rua Voluntário» da Pátria, 136, c.
1 ¦ Botafogo.
ÃLUGAM-SB quartos. Rur Soro-caba, 239.

PRAÇA PARIS - Aluga-se ap.
com saleta, sala t 2 quartos, ba-
nheiro, peq. cozinha e irea com
tanque, na Av. Augusto Severo n.
220. Aluguel NCrS 250,00. Cha.
ves na portaria. Tratar com o pro-
prietário no Largo da Carioca, 5,
sala 804. Tel. 42-6487.

ALUGO ótimo quarto frente irar,
mob. a senhor de fino trato, em
casa de familia portug. Telefone
46-1857.
ALUGA-SE quarto eom ou «em
moveis a senhor de respensab.
Rua Gen. Dlonlsio. 18. Bolafogo.
ALUGA-SE uma vaga a mecá.,qüe
trabalhe fora. Cr$ 60 000. Praia
de Botafogo, 340 ap. 724.

QUARTO IND. p/ homem. Lad.
Livramento, \i_., térreo, 60 mil— Ver à noite c/ Baiano.
QUARTO -Aluga-se em casa de
família com direitos. A casal ou
pessoas que trabalhem fora. Rua
dos Inválidos n. 76 ap. 8. Tem
tel.

ALUGO 2 espaçosas vagas a mo-
ças- ou senhoras, 45 mll. Tratar
das 19 às 21,30. Rua da Passa-
gem, 78, ap. 708

VAGAS a rapazes, aluga-se mo*biliadas, ambiente limpo e sos.
segado - Praça Cruz Vermelha,
9, ap. 20 - 4.0 andar - Cen-
tro.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
ALUGA-SE - Apartamento c
quartos Hotel Bela Vista, B ml
nutos largo da Carioca, residen
ciai e familiar, diárias c/ refel
ções ao alcance. Rua Mauá, 5 -
Santa Teresa - Bondes P. Ma-tos. - Tel. 42-9346.
GIÕR1A - Aluga-se ap. ótimo
qt. e sa a Je.-!., banh. ecmplelo,
vilr.ficndo, p| posso, de fino
gost.-. Inf. Av. Rio Branco, 185,sl 1819 - Tel. 32.2503 - Dr.Hélio,
GLORIA — Aluga-se bom quar-to na R. Conde laie, e outro
para pessoa trabalhe fora, na R.
do_Russel£_344:B;_gr._409.
VAGA — Aluga-se a umã~mõçã
que trabalhe fora - 42-2911 -
Gloria. ¦
CATETE - FLAMENGO
APARTAMENTO - FIAMENGO -
Qto., banh., kilch., cama casa!,
colchão molas, armário, poltrona«tc. NCrS 200. Condo. 26-918K
ALUGAM-SE em ambiente fami-liar apartamentos e quartos comte efone, café pela manhã. RuaSilveira Martins, 80. Tel. 45-8030— Hotel Suíço. 
ALUGA-SE o ap. 701 da RÜiMarq. de Abrantes n. 127 -
íala, 2 qts., dep.- compl. arm.efnb., sinteco, com . garagem -
Infs. 47-0773.
AIUGO vaga a rapaz, qto. dédois, 35.000, café, r. cama -
•mb. familiar. Rua Pedro Amé-rico n. 276 - Tel. 25-6936 -
Catete.
ALUGA-SE um quarto para ra-
paz. Rua do_Catete,s206 ap. 301.
ALUGA-SE Senador Verçueiro,218 ap. 702 ao lado da pralá1.° locação dois quartos, sala,dependências, garagem, chaves
porteiro 36-6734
ALUGO vaga a maça que traba-
lhe fora - Tratar pelo tel.•"..
45-7702. . .
ALUGO vagas a cavalheiro, RuaCorreia Dutra. Tel. 25-2064. - Ca-
!jtí'''l__ ,¦• . ,
AlUGAM-SE em hõtínfírnÜiTr
bbna;quartos com elevador, lei.água corrente, boa comida. A pes-•oas de trato, Rua Machado deAssis, 26. Tel. 45-8177 - Fia-¦ merigo
ALUGAM-SE ótimas vagas em ca-sa de família, a rapazes do co-mercio ou estudante, R. BentoLisboa, 16, tel. 25-6644.
ALUGAM-SE vagas a moças quetrabalhem fera, c| refeições, a
5f3l,r72d? 

Cr* 81 000. Telefone:

AlUGA-SÉ quarto ou vaga a tnt.
«a .que trabalhe fora, em ap. de
2,=5> so. Rua Marquês Abrantes,
?2, 2.Q bl., ap. I 004, i noite.
ALUGA-SE bem quarto ¦ um oudois senhores, únicos Inqulllnei*m ap. de 2 pessoas. R. São Sal-vador, 59, op. 516. Bloco D. Fia-rnengo.

ín.ÍSP 1u,,,t! v?gí " P"»a.distintas. Senador Vergueiro, 182.a.o andar. '
ALUGO um quarto pequeno auma vaga p/ moça ou senhora
que trabalhe fora. Casa de família.R. do Catete, 355. Tel. 25-6525.
FLAMENGO - Aluge-se quartoem ap. frente praia, a 1 ou 2"v"!".,i'oi boas referências. Tel.45-y509,

ALUGA-SE 1 vaga para rapaz,
com refeição completa. Rua Ben-to Liiboe,_89,_ c| 13 - Catete.
ALUGO vaga a uma mêça. Rua
Pedro Américo, 135; Tel.i 45-3321- Catete.
ALUGÃ-SE ap. Inteiramente mo-biliado, hall, 2 salas, 3 quartos,demais dependências. Telefene, arc:ndlcionado, cortinas, tapetes
etc Inf.: 45-3074.
ALUGA-SE" quarto mobiliado pa-ra casal, meça ou rapaz, è RuaMarques do Paraná, 128-403 -
Flamengo.
BONS FIADORES - Ofereço pi-ra aluguéis em toda a Guana-bara — Rua Alcindo Guanabara
"• ,7. -. mI* 7M - OntHndli- Tel. 42-2667.
CATETE — Aluga-se quarto commoveis, para casal distinto emcasa de família com- telefone —
Catete, 141; ap. 8..
CATETE — Alueio apartamento defrente, 170 mil, qto. e sala se-
parados, cozinha, banh. còmpl.
Tel. 45-6712, s6 aceito depésito.
CAVALHEIRO de responsabilida-
de, estável, procura bom quarioareiadò com uma simples refei-
ção. Preferência Flamengo. Fa-
vor telefonar 23-1566 ou 23-4634,
Sr. Jaime.

ALUGAM-SE aps. na Rua Volun.
tários da Pátria, 416 — Botafo.
go, em Ia. loea;5o, constando
de ampla sala de jantar, 2 e 3
grand.s quartos, cozinha, banhei'
ro social completo, 1 área de
serviço e dependências de em*
pregada. Tralar na Avenida Lobo
Júnior, 1 672 - Penha Circular
no horário das > is 16h30m ou
pelos telefones 30-7168, 30-1947,
30.6862 • 30-6865, com o Dr.
Eduardo_ow^ Srta. Manoellna.
ALUGA-SE ap. 601, na RüaiiVoi
luntários da Pátria, 361, com dois
quartos, sala e dep. de empregada— Ver ccm o porteiro e tratar na
Rua Constituição, 56, lo|a, com
o'Sr. Ramon. '
ALUGO ap. 401 da Rua Voluntá-
rios da Pátria, 264, c| 2 quartes,sala .dep. de empfègada, tel.:
31-1176 cu 37-9277.
ALUGA-SE quarto independente
para rapaz cu duas mecas quetrabalhem fora na Rua S. Cle-
mente n. 95 — ep. 805 — Bo.
tafogo.

ZONA SUL
• LEBLON - qto. e sala
conj. banh. e kit c/ corti»
nas, Timóteo da Costa, 541
ap. 107. NCf$ 210,00. Cha-
ves c/ porteiro.

O COPACABANA - c/ sl.,
3 q., 2 b„ coz., área c/
tanq., e dep. empreg. Rue
Leopoldo Miguez, 28/1002.
Chaves c/ porteiro — NCrÇ
577,50.

O COPACABANA - sala e
quarto conj., banheiro e co-
zinha. Rua Décio ¦ Vilares,
300/402. Chaves c/ portei-
ro. - NCrS 210,00.

O COPACABANA - paracomércio sala e banheiro.
Rua Sta. Clara, 33 sala 816.
Chaves c/ porleiro — NCrS
160,00.

O COPACABANA - sala,
2 qtos,, banheiro, coz., área
c/ tanque. Av. N. S. de
Cop., 1079 ep. 203. Chaves
no ap. 202 - NCrS 320,00.

'• COPACABANA - Qto.
sl. sep., b„ c, área c/ tan-
que e b. empreg. — Rua Siq.
Campos, 282/1002 - Choves
com porfeiro - NCrS 230,00.

O FLAMENGO - Qto. sl.
cent., b. e kitch. Rua Pedro
Américo, lóó Bloco "B", ap.
107. Chaves c/ porteiro —
NCrS 130,00.

• FLAMENGO - Qto. tl.
conj., b. e kitch. Rua 2 de
dezembro, 73/102. Chaves c/
porteiro — NCrS 240,00.

O COPACABANA - Qto.
sl. conj., b. e coz. — Rua Fe-
lipe de Oliveira, 4/311. Cha.-
ves c/ porteiro — NCrS ....
210„00.

O COPACABANA - SI., 3
qts., 2 b., coz.;-área c/ tan-
que e dep. empreg., gara-
gem — Av. Rainha Eliza-
beth, 650/402. Chaves c/
porteiro. - NCrS 577,50.

0 BOTAFOGO - Sl. e qlo.con|., b. e kitch. Chaves c/
porteiro. — Rua Conde de
Iraiá, 619/306. NCr$ 210,00.

O CATETE - SI., 3 qls., b„
coz. Rua Sio. Amaro, 5/804— Chaves c/ porteiro —
NCr$ 300,00.

O BOTAFOGO — mansão
nobre, luxuosa,.3 pav., 26
peças e jardim - NCr$ ....
5 250,00.

ZONA NORTE
0 SAO CRISTÓVÃO - sa-
leta, sl., 3 qts., banh., coz.,
área c/ tanque e banh.
empreq. Rua Abdon. Mila-
nez, 12. Chaves mesma rua
n. 10 c/ 2. NCrS 250,00.

O SAO CRISTÓVÃO - 2
salas, 2 qts., banh., coz.,
área c/ tanque. Chaves c/2.
NCr$ 200,00 - Rua Abdon
Milanez, 10, c/ 1.

O £NO. NOVO. - sl., 3
qtos., b., coz., área com
tanque e dep. empreg. Rua
Barão de Bom Retiro, 388/
203. Chaves c/ porteiro —
NCrS 300,00.

• PENHA - entrada, sl.,
2 qtos., b., coz., área c/.
tanque e dep. empreg. Rua
Jequiriçá, 426/302. Chaves
c/ porteiro. NCrS 180,00.

O PARADA OE LUCAS -
SI., 2 qtos., b., coz., Rua
Mauro, 391/301. NCrS ...' 160,00. (Apear Estr. Vig.
Geral, 2052).

O GRAJAÚ -. magnífico
apartamento c/ entrada, sl.,
2 qtos., arm. emb., b., coz.,
área c/ tanq. e dep. empr.

Rua Graiaú, 64/202 - NCrS
350,00. Chaves no. ap. 201.

ALUGA-SE.vagas a cavalheiros em
casa familiar. Rua 19 de feverei-
I?'_JJ-A. Tel. 26-9657 Botafogo|
ALUGAM-SE vagas a moças quotrabalhem fora, responsáveis. Praia
de Botafogo, 356 ap. 1 122. Tel.
46-9279."ALUGA-SÉ 

- Rua São Clemente",
172, ap. 403 — Chave com o
porteiro.
ALUGO vaga rapaz que trabalhe
fora. Documentos, referências —
Voluntários da Pátria, 136-A, c/ 3.

ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS
MASSET LTDA.

RUA DEBRET, 79 - _." And. - S/407 a 410
TEIS.: 42-6728 - 32-8317 - 42-1335

ALUGO np. c| grande quario,hall, banh., coz. Barata Ribeiro,
502. Tel. 34-2275.
ALUGO quarto, 2 moças - CrS
80 000 cada. Tratar Av. Copa-
cabana, 739, sala 201.
AlUGO quarto bem mobiliado -
Rua Bolivar, 35/703 - Copaea-
bana.
ALUGO quarto pequeno, pessoasimples, preço 60 000 - Dlat-
ma Ulrlch,_271, ap. 1001.
AlUGA-SE quarto mobiliado pa-ra casal. Rua Min. Viveiros de
Castro, 1101404 - Copacabana
ALUGO — Temporada meu ap.
mobil. frente perto praia. Rua
Barata Ribeiro, 450 ap. 701 -
Copacabana. '
ALUGO 2 vagas a rapazes —
Quarto de frente ap. familiar
Rua Duvivier, 28 ap, 10.
ALUGAM-SE apartamentos paratemporada completamente mobi-
lindos tedos^ tamanhos temos de-
zenas do Posto 1 ao 6. Mínimo
5 dias. Basilio & Cia. Rua Barata
Ribeiro, 87 sala 202 — Telefone
37-1133.
ALUGA-SE ótimo quarta a ' ci
valheiro. Santa Clara. 36|1 001.

ACEITO SENHORA - Moça, prendada, modista ou que trab. em
casa. Tenho boa sala, telef., e
máq. 60 mil. Pode morar —
26-268S.
BOTAFOGO - Aluga-so ap. sala,
3 quartos, 2 banheiros sociais, de-
pendências completas e garagem.Base: 520 000 e taxas. Inf. tele-
fone 36-1285.
BOTAFOGO -. Alugamos - Rua
Voluntários da Pátria, 329 - ap.
704, com jardim de inverno, sa-
Ia e quarto separado — Chaves
porteiro. Tratar CIVIA - Tel.
52-8166.
BOTAFOGO - Quarto, cozinha
separada e vaga para maça —
R. Assungão, 504.
BOTAFOGO - Aluga-se ap.l 114
da Praia de Botafogo, 360 ccm
2 quartos, sala e dependências
Choves na pertaria ccm o S.
José Fernandes. Informações tel
43-3113. „
BOTAFOGO - Alugo casa à Rua
General Dionislo, 16, com 6 qts.,4 5., 2 b., coz.. copa etc, NCrS
800,00. Chave n. 14, Sr. Fran-
cisco, tel. 28-1492.
BOTAFOGO - Alugo ap. 201, R.
Passagem, 117. Sala, quarto, b.,
copa, cozinha. NCrS. 280,00. Tra-
tar 28-1492. Chaves ap. 101
BOTAFOGO - Alugo l.a loc, R.
Lauro Muller, 36, ap. 1 008, tel.
34-8054, R. 18, José.

AlUGA-SE parte de ap. cl tel.
em Copa, a moça c| condições e
sem problemas, 150, tels. 36*5053

42-8911 - Alfredo.

BOTAFOGO - Aluga-se na Rua
Faram, 3, ap. 506, c| quarto e
sala coni. Chaves c| porteiro e tra-
tar á Av. Erasmo Braga, 299, gr,503. Tels. 42-4686 ou 52-5008. -
CRECI 814.
MOÇA divide despesas ap. mobi-
nado, com 2 colegas. Praia deBotafogo, 340^ ap. 1026. 80 jada.QUARTOS - Alugo dois, Botafo-
9°' ,Pr°,x- praia, ap. luxo c| aal.,
VÍS1, p "P" ou senhora. 90 a120. - 36-7425._ _
QUARTO 

~c|" 
lelefone, mob., ap.luxo. para moças fino trato. Alu-

go,' Bolaforjo. Rua lauro Muller
p. Túnel Novo Cop., Inf. paiotel. 46-5931. D. Edna.

FLAMENGO - Alugam-se os aps.714 e 1 204 da Rua Senador Ver-
gueiro, 98; conjugados, cozinha ebanheiro. Chaves com.o porteiro.Tratar na Trav. do Paço, 23, gr.1 112. (Atrás da Igrela São José).
FLAMENGO"-" Aluga.se 

"ap. 
10B,Rua S. Salvador, 30, c| sala, qt.

3T'2.o"ZT.,?a,5l500V7 S"^!^ - COPACABANA

_l™_*n_]'---T''l°' : AlUGUEl-FIADOR-,om 6 imílFLAMENGO- Alugam-sa caiu veia - Irrecusável - Fcrneco -"•_,_2 J_*}"j_.. ?u *» «!»••„• da-Praça Tiradentes n." 9, sala 102mais dependências. Rua Marque*dss Santas, 42. Tratar Av. RioBranco n. 151, i| 313. Tal.31-1361.
FLAMENGO, - Alugo 6timo"~i5".
com 2 qts., sala, dependências deempregadas completos, .armáriosembutidos, sinteco etc. Travessa
dos Tamoios n.o 7, ap. 807. NCrS380,00. Ver eom o porteiro Nél-son. Tratar Rua,l.o do Março n.o
,', Ji'_, al2.dnr' *t Í0S- Telefone
31-2687, Dr. André.

MUDANÇA? GATO PRÊ-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
-Tel. 45-8128.
QUARTO - Alugo a míça quetrabalhe .fora, pequenu, c/ mó-veis, junto i praia — 45-6086.
VAGA a rapaz. Casa família, sos-
sego, conforto, ótimo psnto. Ca-!í!?--£i£J10?9l_T?i.-_±5-í5Hi_
VAGAS — Alugo p| moças comcu sem refeição com tedes os di-reitos. Catete. Tel. 45-2449.

IARANJ. - C. VELHO
ALUGAM-SE vagas e quartos, ap.de rapazes, 45 000 roupa lavada.Rua Marquês da Abrantes, n.o26 ap. 803.
LARANJEIRAS - Aluga-se ex-celente quarto com roupas decama e café pe!a manhã a sr.ou moça que trabalhe fora -
único inquilino - Ver na RuaProf. Ortiz Monteiro n. 276 -
ap. 412 - Tratar tel. 25-4695

- iunto ae Cinema; Sãa José.
ALUGO indep. dorm. c/ banh.anexo p| 1 ou 2 moças gabarl-to em suntuoso ap. — P. 3 1|2
Iunto praia. Rua Figueiredo Ma-
Site"- 10a ~ »P. -1 201. Tel.:37-2197 - (Copacabana). ¦
AILTON - Alug. aps. mobiliadosI, 2 e 3 quartos, temporada lon-
i3.SV.cur,a'' B- Ribeiro, 90'210.57-1264 e 57-7599.
ALUGO na Rua Sá' Ferreira, 228,ap. 718. Chaves na portaria comZezmho. Tratar Rue 5 de Julho,
.47. ap. 718.
ALUGA-SE ótimo" ap. quarto, sa-la sep., c| dep. de criada, so-mente um mês adiantado. Solu-
çao imediata. - 57-8349.
ALUGA-SE ótimo quarto mob. c|tel. em ap. de sra. Av. Atlânti-
£i„aoJ",o do luxor Hotel. —
57-8349.
ALUGAM-SE 2 aps., 1 sala, quar-to. outro 2 quartos a sala, comte!., rcupa de cama a utensílios.
Tel. 37-4330 - Edina.
ALUGA-SE na R. Bolívar, apTãTIa, quarto e dependências, defrente, para fins resid. ou com.
_- Tratar tel. 57.9800.
ALUGO qto. mob., banh. anexo, único inquilino, senhor idô-
neo, NCrS 90,00 na R. Ralirun-
do Correia n. 20,. ap. 306 —
Copacabana.
ALUGAM-SE quartos - Rua Ba-
rata Ribeiro, 86, ap. 703 a pes-

ALUGO temporada curta ou íõnT
ga ap. mob., 2 salas, qt. dep.empregada, arm. embut., área c/tanque, louças etc - 57-3225.

ANTES DE ALUGAR ap. mobília'
do para temporada, consulte-nojc
Temos átimos de 1, 2 e 3 qtes.
com geladeira, roupa de cama etc.
Brsimar. Barabta Ribeiro, 90,
oinj. 203. Tels. 36-3822, 36-2972.
VLUGA-SE o ap. 101, ' da Rua
Lacerda Coutinho, 53, c/ sala,
quarto sep., armário embutido,
banheiro completo,' cozinha c/
fogão de 4 bocas, área de ser-
viço e dep. empregada — NCr$
300,00 e taxas — Ver com o por-
teiro.
ALUGA-SE ap. 204, R. 5 de Ju-
lho, 202 — sala, 2 quartos a de-
pendências, 400,00 mais ¦ taxas.
Tratar IACOL - R. Ouvidor,. 87-A
- 4.0 and - 31-2355.
ALUGA-SE quarto p/ rapaz tl
móveis. Tratar tel. 57-7412 —
Copacabana.
AVENIDA ATLÂNTICA, 3806, ap.
424, alugo c/ quarto, banheiro
completo e kit., ver no local,
de 9 is 12 horas da manhã —
NCrS 180,00 a taxas - Tel. ...
37-0995.
ALUGA-SE 1 quarto bem mobi.
liado, franta da jardim, perto
de elevador. Preço módico. Ver
e tratar Av. Copacabana, 1118,
ap. 33.
ALUGAMOS par temporada aps.
mobs. de 1 eu mais quartos —
Av. N. S. Copacabana, 374. ia-
la 304 - Tel. 37-9351.
ALUGA-SE ótimo ap. com qto. e
sala separados, banneiro e cozi-
nha. Ver ccm o porteiro, na Rua
Barata Ribeiro, 450, ap. 309, e
Iratar pelo tel. 22-1674.
APARTAMENTO, aluga-se na R.
Francisco Sé, 61 com 2 salas, 3
quartos, jardim de jnverno e de-
mais dependências." Chaves c/o
perteiro. Tratar c/D.. Antonicta
telef. 43-8180 - 43-4003.

ALUGA-SE 1 quarto para 
'casal, 

R.
Barata_Ribeiro, 200 ap. 207.
BONS FIADORES - Ofereço pa-ra aluguéis em toda a Guana.
bara. R. Alcindo Guanabara n.
24, sl. 702. - Cinelândia. Tel.
42-2667.
BEM MOBILIADO - Otimo quar-to' a sala separado — Aluguel
NCrS 400 — Ver Av. Cop., 109,
ap. 805 — Chaves port. Joa-
quim. Tratar Sr. Curi, 25-2111.
COPACABANA" - Quarto, aluga
perto da Draia,, único inquilino.
Tel. 36-7717, Rua Domingos Ferreira, 236, ap. 104.
CONJUGADOS - Alugo Barata
Ribeiro, 435-182 - M. F. Braga,
156-202 (Bairro Peixoto) 168 -
Tratar Rcnald Carvalho, 265-804,
de 10-11.
CONJUGADO EXCEPCIONAL
Alugo na Rua Raul Pompéia ...
201, ap. 302. Aluguel: NCrS 180— Depósito 3 m. Ver c| porteiro.
Tratar 57-3220.
COPACABANA - Aluga-se o ap.
903 da Avenida Copacabana n.
945, conjugado, banheiro, kitch.
nette — Ver com o porteiro e
tratar na ADM. ADRIATICA na
Rua Evaristo da Veiga n. 35
sala 708 - Tel. 52-0135.
COPACABANA - Quarto p/ ca-
sal, mobiliado c/ todo conforto,
perto da praia - Preferência a
turistas, NCr$ 150, - Av. Co-
pacabana, "99, - ap, .904.
COPACABANA - Aluga-se ap.
por • temporada a turista, todo
mobiliado, geladeira, roupa de
cama, ap. de quarto e sala —
350 000 — Rua Domingos Ferrei-
ra, 125, apartamento 1 102.

QUARTO pequeno, independen-
te, cj café da manhã, teleícne, a
uma quadra da praia, Copacaba-
na, NCrS 90,00. Inf. tel. 42-3496- D. Ceei.
QUARTO - Alugo p/ casal ou
rapaz c/ou sem refeições. Tel.:
56-1249.
QUARTO — AÍuga-se p/ casal ou
dois rapazes, em ap. gde. de
casal só, 120 e 50 mil respectl-
vamante. Tratar 27-9641, Sr. Jesus."QUARTO 

E" VAGA para [Uma mô-
ci educada — Ambiente familiar,
37-8678.

QUARTO mobiliado, entrada inde.
pendente, banheiro uso exclusivo
Ambiente familiar. Aluguel 100
mil. Rua 5 Julho. Tratar 23-5431.
QUARTO — Alug. mob. a moça
ou senhora respeito. Única Inq.
Amb. familiar, 120 000. Telefo-
ne 37-2771. Cop.

QUARTO GARAGEM em casa de
poliglota, uma cu duas pessoas,
direitos. — Henrique Dodsworth.
83 — 803, perto da Praça Eugè-
nio Jardim.

QUARTO — Copacabana, aiuga-se
em ap. confortável, c| tel. a pes
soa Idônea. Tratar: 57-4494.
QUARTO grande com todos os
direitos, telefone, para pessoas
que trabalhem fora ou 2 vagas
para 2 rapaze:. Cr$ 60 000 ca*
da. Rua Alm. Gonçalves, 15, ap.
202, lei.. 27-9651 — Copacabana
— Posto 5.

RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 133 -
Aluga-se ap„ qt., sl. separadn,
banh., box., coz., qt. emp,, área
ç/S', tanque::;
RUA SIQUEIRA CAMPOS", 203 -
Alugo por. temporada Hutn ap.
com dois quartos, sala, cozinha,
dependência completa, todo mob.
com geladeira, telefone, . preço
350 000 e taxas. ¦ Informações
na portaria.
SOCIO — Apartamento próximo
ao Castelinho. Rua Sousa Lima,
363/606, Posto ó ou tel. ...
22-8482 è noite com Roberto.
VAGAS para duas moças dc res-
peito - CrS 80 000 - Tratar
N. S. Copacabana, 314, ap. 201.

VAGA para moças ccm refeições.
90 mll, Av. Copacabana, 750, ap.
411.

IPANEMA - LEBLON
ALUGA-SE um quarto cm casa de
familia dc respeito — Rua Nas-
cimento Silva, 120, ap. 104 —
Ipanema.
ALUGO — casa, sl., qt. separado,
coz., banheiro, dependências. Cr$
280 000. Barão da Torro, 447, c|2,
Ipanema.
FIADOR??? Aluguéis, problemasdo recusa, proprietário irrocusá*
vel credenciado vários bancos —
Resolvo na hera. Apanhe os do-
cumentos e Apresente. Indico ca-
sas e ap. Zona Sul e Norte, va-
rios preços — Av. Rio Branco,
185, s| 1819 - Tel. 32-2503.
IPANEMA - Aluga-se ep. de
sala — quarto. Rua Visconde de
Piraiá n. 621, ap. 705. Preço
anterior ao salário mínimo. —
Bar 20 — Com .ou sem móveis— Ver no local — Chaves com
o porteiro. Tratar na Avenida
Franklin Roosevelt n. 84 — gr.
202 - Tel. 42-8335 - CRECI n.
304.
IPANEMA - Aluga-se ap. 202 da
Rua Alm. Pereira Guimarães,'72
ccm quarto e sala separados, ba-
nheiro e cozinha. Chaves ccm o
porteiro da Rua Ataulfo de Pai-
va, 31. Informações tel. 43-3113,
IPANEMA — Aluga-se vaga
moça que trabalhe fora. Tratar
tel. 42-3497 - LOURDES.
IPANEMA — Aluga-se ap. luxo,
3 qts., salão, 2 banhs,, sinteco,
óleo, persiana. 800 mil. B. Torre
n. 4811302. - Tel. 47-2427.
LEBLON - Alugo" ap. 307, na
Rua Marques Canário, 24, próx,
Hosp. M. C, sl., qt,, etc. Ga
ragem.- Chaves cf zelador — Te-
lefone 23-0024.
LEBLON — Vaga pera rapaz
40 000 — Av. Ataulfo Paiva, 255,
ap. 302 - Tel. 27-5198.
LEBLON — Alugo sala, quarto
conjugado, amplo, frente, nôvo,
CrS 200 000, Rua Timóteo da Cos-
ta, 54)1403. Chaves porteiro.
Tratar Travessa Ouvidor, 17-A. —
CRECI 1 842.
MUDANÇA? GATO PRE-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.

VAGA — Aluga-se a moça que
trabalhe fora, c| direitos. 35 000.
Rua Domingos Ferreira n. 125,
ap. 305. — Copacabana.

QUARTO — Aluga-se mobiliado
no Leblon, para rapaz ou se-
nhor em casa de família — Tra-
tar com Pedro - Tel. 47-7280
das 12 às 14 horas.

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO
ALUGÃ-SE apartamento com um
quarto.e uma sala seporados, em
edifício nôvo com elevad<
contrato com fiador. Ver e Tra-
tar na Rua General Argolo, 72.
ALÜGA-SE casa com dois quar
tos, sala e grande quintal. Con
trato c| fiodor. Ver na Rua Mi-
neira, 31 e tratar c| o Sr. Sil-

na Rua Senador Bernardo
Mcnteiro, 44, em_j>ão_CrÍstóv_ão.__
ALUGO quartos com direitos na
Rua Nogueira' da Gama n. 18.
ALUGO quartos com direitos na
Avenida Pedro Segundo n. ..
141.

AlUGAM-SE quartos mobillados,
para 2 ou 3 nucas e 3 rapazes
que trabalhem fora. Rua Barão
de Itagual, 77 ap, 203.
ALUGA-SE ap. 308, Rua Mourão
do Vale, 15^ sala, 2 quartos e de-
pendências, 200,00 mais taxas. —
Tratar no local, Rua Ouvidor, n.°
87-A, 4° andar, - 31-2355.
ALUGO sobrado grande na Rua
Joaquim Palhares, 31, quase es-
quina Haddock Lobo. Ver alé às
16 horas.
PRAÇA BANDEIRA - Alugo casa
3, R, São Cristóvão, 70. Chaves
casa 20. Sala. qt., b., cj NCrS
130,00. Tratar 28-1492, 48-3017.
PRAÇA DA BANDEIRA - Aluga-
se quarto independente a rapaz
ou senhor distintos. Rua Senador
Furtado, óS-B, ' 2.° lo|a, c/ Sr,
Ângelo.

PENSIONATO - Moradia para
mocas, na Rua Haddock Lobo
n. 37 - Tel. 28-8509.
QUARTO DE FRENTE com entrada
independente, lavar e cozinhar,
c/s/ moveis. Rua Aguiar, 21, ap.
202. I. da 2a.-felra - Tijuca.
QUARTO, arejodo cj móveis, a
1 ou 2 moças finas, que trob.
fora. Pedem-se referencias. 40
mil cada - Tel. 34-5328.
QUARTOS e salas - Alugam-se
R. Dr. Garnier, 179 e no Largo
da Segunda Feira. Tratar R. Se-
nador Muniz Freire, 32 — Vila
Isabel.
SAENZ PERA — Alugam-se quar-
tes a preços módices. — Av. Ma-
racanã, 651, sob. — Tratar das 8
às 12 heras.
SALA-INDEPENDENTE - Aluga-
se c/ banheiro, serve para efi'
cina ou depósito — 150 mit -
Rua Pereira de Almeida n. 6 —
Tel.: 57-8914.

CAi.A — Sala, 2 qts., banh., cor.
ôn'bu* á parta, muita água, luz
60 OU). Estr. Bandeirantes n.''I 0?9 - Km 11.
JACAREPAGUÁ - Cosa. Aluga,
se. Estrada do Rio Grande, 1348— 70 mil. Tratar na Rua Uru-
guaiana, 24, 1.°.
JACAREPAGUÁ - Aluga-se con.
fortavel casa com piscina e tele-
fone, c mais 2 casas. Preço 800
mil. Telefonar para 58-5723
38-9502
JACAREPAGUÁ - Alugamos na
Rua Potirendaba, 80, ap. 202,
frente, 2 qts., sala, coz., banhei-
ro e quarto emp. Chaves c| D.
Rachel. Tratar na União Imobiliá-
ria Ltda. — Av. Erasmo Braga,
299, gr. 503. Tels. 42-4686 ou
52-5008.
VILA VALQUEIRE - Alugam-se
duas ótimas casas com garagem— Ver na Rua Alves Vale n. .
416 e tratar com o Dr. Jairo na
Avenida Ministro Edgard Rome
ro n. 46 - sala 402 - Madu
reira, das 9 is 11 ou das ltâs 18 h 30 m.

CENTRAL
AlUGA-SE quarto, pequeno, di-
reito e lavar e cozinhar na Rua
S. Paulo, 74 - Estação Sampaio.
58-8028 - Silvio.
ALUGA-SE apartamento c| 2 quar-tos e sala, em edifício pequeno.Contrato c| fiador. Ver à Avenida
Suburbana, 9 836, das 8h às lóh,
apartamento n.° 202.
AlUGA-SE cnsa de quarto, sala,
cozinha. Rua Oliveira n. 7 —
Méier. Aluguel: NCrS 130,00,
meses depósito.
ALUGO casa Independente, qt.,sala, coz. etc. A casal sj filhos.
Rua Eduardo Raboeira n. 143.
E. Nóvo.
ALUGO 2 casas modestas 50 e 60
mil — Rua Minas Gerais, 450, 2
meses depósito — Mesquita —
Trazer últ. recibo.
ALUGO ind., casas, aps. do Rocha
a Austin, Triagem a Caxias, 1
2 qts., de 50, 70, 90, 100 e 130NCrS s| fladcr. R. Lucidio Lago,
138, sj 4. Méier, até 17 heras.
ANCHIETA - Aluga-se casa na
Rua Leopoldina Borges n. 340
c| 3 a pequena família. Preço
a ermbinar — chave cj 2.
ALUGO dois salões para oficinas
uma moradia, 2, quartes, sala e
mais. R. Augusto. Nunes, 108— Todos os Santas.

ALUGA-SE ótima casa 3 qts., 2
sls;, quintal grande. Desconto
em falha. Rua Jacinto Alcides n,
110 - Bangu. Tel. 58-7097. Crt
200 000.
ALUGA-SE ap. na Av. Amaro
CavalcSnti, 923, c/ sl., 3 qts..
coz., banh., área, c/ tanque. Trá-
tar APSA. Tv. Ouvidor, 32-2."
de 12/171) - Tel. 52-5007.
ALUGO quarto pequeno ind. —
50 000, 2 meses depósito - 1
ou 2 pessoas, p| lavar e coz,
Rua Moreira, 133 — Abolição.
ALUGA-SE uma casa c/ 2 qts..
1 sala, varanda, banh., área na
Rua Goiás, 1 448 — Chaves ao
lado n.° 1450 — Cascadura.

SAENZ PENA - Ap. 301, frente,
Rua Desembargador Isidro, 32, c/
3 qts., duas salas, cozinha, ba-
nheiro, área, qto. empreg. Cha-
vos com porteiro. Tratar telefone
22-2838.
TIJUCA — Aluga-se à Rua Gene
ral Roca, 916, ap. 703, sala, 2
quartos, coz. e banheiro e dep.
emp. Chaves c| porteiro e tratar
à Av. Erasmo Braga, 299, gr,
503. Tels. 42-4686 ou 52-5008. -
CRECI 814. . '

QUARTO — Aluga-se para uma
senhora de trato, na Rua Barão
dê TguátemI, 46, ap. 306 — Pra.
ça da Bandeira.

COPACABANA - Quarto - Alu-
ga-se confortável para rapaz oue
trabalhe fora. Pedem-se referên-
cias. Telefone 57-8485 pela ma-
nhã até 10 horas. A noite de-
pois de 19 horas. I
COPACABANA - Aluga-so ap.
218 da Av. Copacabana, 1 150
para fins comerciais, de sala e
quarto conjugado e dependên-
cias. Chaves com o porteiro Sr.
Peixoto — Informações telefone:
43-3113.
COPACABANA, Posto 6. Alugam.
se vagas para rapaz ou Sr. que
trabalhe fora. Av. N. S. Copa-
cabana, 1 246, ap. 1 105. Telefo-
ne 47-3343.

ALUGO ap. frente indevassável,
qt., sala separados, coz., banh.
comp., área, tanque, dep. cria-
da — Pompeu Loureiro, 143 —
1003. Chave porteiro - Inf
43-6482 - 23-9370.:

ALUGUEIS? - Arranjamos casai,
aps., Ioias e fornecemos ei mt-
lhoras fiadores da Guanabara. —
Rua do Resende, 39, sala 1 103.
ALUGAM-SE aps. mobillados p/
temporada longa eu curta, Adm,
Belivar — Av. Copacabana, 605,
s/ 10M - 36-5565
ALUGO um quarto mob. a uma
pessoa. Tralar tel, 57-6051. R. 5
de julho, 349 ap. 306
ALUGA-SE quario, saleta, banhei
ro, na cobertura. Preço 160 000
Cha»cs no 301, Rua Souza Lima,
352.
AVENIDA ATLÂNTICA, 2 536 ap.
104, mobiliado, nôvo, alugo ou
vendo, no local 10 hora» em
diante.
ALUGA-SÊ lindíssimo ap. com se<
Ias e quartos espaçosos, dando to-
dos para rua. Djalma Ulrich, 202,
ap, 203 — Copacabana.
ALUGA-SE um quarto para m£
ça que trabalhe fora. Ver a partirde 15 horas. Av. Copacabana,
1 017, ap. 802.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
em casa de familia, para doisrapazes. Av. Copacabana, 1110,ap. 304.
AIUGO bom quarto de frente,
mobiliado, próximo a praia, acavalheiro responsável. Telefone
360502 - Copacabana.
AVENIDA ATLÂNTICA - Ap.
bem mob., 3 qts., 2 sls., deps.,
gar. Tel. 47-0098 - 27-4813 -
Almte. Gonçalves, 5 — 6.° and.
A UMA OU DUAS MOÇÂS~ãlügõ
qto. de frente, mob. em bom
;™>i«nte, Av. Copacabana n. -.
563 - ap. 608_- Tel. 32-3461.
ALUGA-SE -NCrS \19Ò,00 - Copa^cabana - ap. com 5, peças, naRua Barata Ribeiro n. 200 -
ap. 608. Tratar na CIVIA. -
Tel. 52-8166.
APARTAMENTO E CASAS - In-

j!S" ftn* ígl.Pl »'»cw e| masadiantada pi fiador, ledos do-cymantes em dia, ótimas rafe-roncias bancárias, resolvo na he-ra. Av. Rio tranco, 1SS, s| 1819.T.l. 32,2503. ' '
ALUGO,' __ 1 a « m.s.s pormctivo de viagem, ap. vista p
?imÍT'«!Í" "'""•i><» mob. e*a.. ^/•/363.
ALUGUEL - FIADOR p| oi«,aps. proprietário de gabarito,credenciado p| bancos. Não co-bramos taxa. Av. Rio Branco,
108, s| JJ0». T.l. 32-7655.
BARATA RIBEIRO, 759 ap. 40T
atüpelHo ccm tel. e TV, 2 quar-tes, sala, dependências. Tratar
pelo telef. 52-3732.

COPACABANA - Alugo ap. 703
R. Mal. Mascarenhas de Morais,
129. Sala, 3 qts., b., c, érea,
wc e qt. emp., NCrS 550,00. Tel.
28-1492. Chave port. 
COPACABANA - Quarto .Mia
separados, banheiro completo e
Ititchnotte, Rua Joaquim Nabuco,
185, ap, 207. Chaves com portei-
ro. Informações tel. 25-9938 -
CrS 250 000 mais taxas. _
COPACABANA -Quarto mobilia-
do a cavalheiro, em apartamen'
to luxo. Praia. 37-0203.
COPACABANA - Aluga-se o ap.
504 da Av. N. S, de Copacabana,
1 285, com sala, 2 quartos, ba-
nheiro social, cozinhe, dependân-
cias completas e garagem. Chaves
no local. Tratar na Trav. do Pa-
ço, 23, gr. 1 112. (Atrés da Igre-
ja São Josó). \
COPACABANA - Alugam-se os
aps. 632, 129, 839 _ 1025 da
Rua Si Ferreira n.° 228. .Conju-
gados, cozinha e banheiro. Cha-
ves eom o Sr. Júlio. Tratar na
Trav. do. Paço,' 23, gr. 1 112. —
[Atrás dá Igreja São José)."COPACABANA 

- Aluga-se à Av.
N. S. Copacabana, 395, ap. 1 101,
cj sala e quarto, banh. e coz. —
Chaves no local e tratar na Av.
Erasmo Braga, 299, gr. 503. Tel.
42-4686 ou 52-5008. CRECI 814.
COPACABANA - Aluga-se à Av.
Atlântica, 2 736, ap. 203, cl sala,

3 qts., coz., banh. e dep. Chaves
c| porteiro e tratar a Av. Erasmo
Braga, 299, gr. 503. Tels. 42-4686
ou 52-5008. - CRECI B14.

QUARTO — Aluga-se p| senhora
que trabalhe fora na Rua Barão
de Iguatemi n. 340 — ap. 201
Tratar à noite.
SAO CRISTÓVÃO. Quartos.
Alugam-se ótimos, pode lavar e
coz. Rua Escobar, 59-F. Exige-se
depósito."
SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se
uma casa nova na Rua Major
Fonseca n. 76 com 3 quartos, sa-
ta, copa, cozinha, varanda- i
grande quintal. Ver • tratar no
local. '-'iB^rl

SAO CRISTÓVÃO -Aluga-se ap.
10] da Rua Coronel Brandão, 28,
ap. tipo casa, c/ 3 qts., uma sa-
la, depends. de empreg., banhei-
ro completo, varanda, terraço em
cerâmica. Chaves no ap. 5/102,
de 10 às 16 horas. Tralar telefo
no 22-2838.

TIJUCA - R. COMPRIDO
ALUGO — Sala -com entrada' in-
dependente, com móveis, pensãoe égua corrente, a casal de fino
traio - Av. Paulo Frontin, 467.
ALUGA-SB otimo quarto em ca
sa de pequena família a senhor
de tratamento. Rua Maria Amé
lia n. 148.
ALUGA-SÊ apartamento c/ quar*
to e sala conjugados em edifício
de luxo, de frente para a rua.
Contrato c/ fiador. Ver e tratar
na Rua Conde de Bonfim, 59.
ALUGA-SE apart. casa. com dois
quartos, sala, todas as depen-
dências grandes, multo arejado
Cr$ 200 000 - Rua Elizeu Viscónt
n. 203, ap. 201 paralelo i Rua
Itapiru — Informações tel. ....
32-8631 — Rio Comprido, Santa
Teresa.
ALUGO quarto na Rua Félix da
Cunha n. 62 —Tijuca.
ALUGO vários quartos para casais
— Rua Maia Lacerda, 652 no Es-
lácio e Rua Senador Vergueiro
n.° 111 —, Flamengo.
ALUGA-SE um quarto a moça, se-
nhor ou casal que trabalhe, fora.
Tratar D. Berenice pele manhã, à
tarde tel. 28-6424. Rua Itapiru,
632. 2.0 andar. Bairro R. Com-

ido.

FIADOR . para aluguéis, forneço,
taxa de Inscrição e contrato grátis

Tratar Rua Senador Dantas, 117
1.229. Tel. 52-9705.

FIADOR PARA ALUGUEIS - For
neco cem bseluta garantia. So-
lucã. rápida. Rua Santa Clara, 33,uca* rápl

ala BIS.
FIADOR —'Para usas, aparta-
mentos • lojas irrilusavels. Te-
mss proprietário, i comerciante.
— Solução rápida em 24 heras.
Avenida 13 de Maio n. 47 -
sala 1 603 - Tel. 42.9957.
HOTEL — Alugam-se quartosbons para turistas, asseio e con-
torto, perto da praia, diárias
módicas. R. Saint Roman, 74.
Tel. 27-5700, esq. Sá Ferreira.

MUDANÇA? GATO PRÊ-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
•^Tel. 45-8128.
POSTO 6 — Aluga-se magnífico
ap. n. 1203 .da Rua Xavier da
Silveira n. 40. Ver hoie das 10
is 17 horas. Tel. 42-5251.
MUDANÇAS? A Lusita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 —
34-1796 e 34-8230.
POSTO 6 — Alugo ótimo quarto
de frente p| 2 rapazes. Tenho
também 1 vaga. Ambos c] roupa
de cama, em.casa de família. —
Iel. 47-9643. '

QUARTO — Moça morando só di.
vide ap. com uma ou duas co-
legas qu» trabalhem fora — Tratar
37-9358.
QUARTO - POSTO DOIS -
Mob. ou não, alugo e senhores
idôneos. Tel. 52-0283, das 12 às
18 horas.
QUARTO GRANDE p/ casal mob.
c/ dir. è coz. Tel. 36-4305 -
Copacabana.
QÜA~RÍÕ~VÍÕBÍLTA~DO a niôça quetrabalho foro. Av. Copacabana n.
872/802.

AIUGA-SE ap. 401 da Rua Ma-
jor Ávila, 455. Preco NCrS. ..
270,00. Tratar pelo tel. 23-3589.
ALUGA-SE ep. 3 quartos, sala,
banheiro' completo, dep. emp.,
área c| sinteco e garagem na R,
Visc. de Cabo Frio n. 15 ap.
202 — Tijuca. Chaves no ap,
403.

TIJUCA - Aluga-se à Rua Had-
dock Lobo, 181, ep. 608, c| sala,
quarto, coz. e banh., jardim in-
verno e dep. Chaves c| porteiro e
tratar à Av, Erasmo Braga, 299,
gr. 503. Tels. 42-4686 ou 52-5008
- CRECI 814.
TlJUCA — Quartos, alugam-se
ótimos, pode lavar e coz. Rua
Uruguai, gg^^Exigé-se depósito.
TIJUCA" — Quarto, aluga-se a ca-
sal., p. láv., coz., 85 mil, em-
biente familiar. Rua do Bispo 210
- das J2_às 17h.
TÚUCA — Alugo ótimo qto.. pe-
queno, Indep. p| pessoa só, com
ou sem móveis. Preço £0 mil. Ver
Rua Conselheira Zenha, 84. Tele
fcne 34-4943.
ANDARAÍ - GRAJAÜ -
VILA ISABEL
ANDARAÍ - Rua Leopoldo, 775,
ap. 201. Aluga-se com 2 quartos
e . demais dependências, inclusive
completas para empregada. Cha-
ves na portaria em baixo. Tra-
tar Banco Borges, Rua 1.° de
Março, 4 e 6, perto da Praça 15.
AlUGAM-SE quartos bons na R.
Barão de Mesquita, 594 — Gra-
jaú. .
APARTAMENTO de 2 salas, 2
quartos e dependências, aluga-se
na Rua' Marechal Jofre, 139, ep.
303. Ver no local • tratar lei,
26-0152 a partir das 20 horas.
ALUGA-SE. 1 quarto. Rua Nossa
Senhora de lourdes, 98, Grajaú,

ALUGA-SE per NCrS 55,00 pe-
queno ap. para casal só ou scl-
teiro. Rua Claudino Barata, 479,
Realengo. ,

ALUGA-SE uma casa à Rua Sale-
ma n. 231, em Ricardo de Albu-
querque, ccm 2 quartes, sala, co-
zinha, banheiro, despenca. P.
150 000, chaves eo lado ,desccn-
to em folha.
ALUGUÉIS? - Arranjamos casas,
api., Ioias e fornecemos ei me-
lheres fiadores da Guanabara. -
Rua do Resende, 39, sala 1 103.
ALUGA-SE casa para casal. Sa-
Ia, cozinha, banheiro. Rua Adolfo
Bergamini, 152.
ALUGO vaga para rapaz com re-
feições. Rua Dr. Pache de Faria
n.° 18 - Méier.
ALUGO qto., sala, coz. Trav. Ja.
earé n.o 5. largo do Jacaré, tel.
239 — Bangu. Tr. depois das 11
horas, c/ água e luz. "
ALUGA-SE quarto e cozinha na
Rua Jaguaribe, 41 - — Osvaldo
Cruz, final da Rua Maria José.
ÃLUGA-SE ap., com dois quar-
tos, sala, cozinha,- banheiro e
área-^ com tanque,; precisando de
reparo*, na Rua Domingos Lopes,
500, ap. 201 — Chaves no n.°
500, c| 4. - Tratar tel. 52-9498.
A CASAL sem filhos peq. res. -
Qt., cozinha, banh., gás. tíe rua,
80 000, passa-se a chave median-
te peq. gratificação — R. Gre-
górlo Neves, 107, c/ 5 - 8 it
22h. —_Engenho_Nâyo.
ALUGA-SE casa à Rua Capitão
Paulo, 52, Anchieta. Tr. a tarde.
A PARTIR de NCrS 150, 170
180, 200, 250 e 300 apts., e ca.
sas de Z. Norte'a Z. Sul. — Tra-
tar CRECI 743 - Lg. S. Fran-
cisco, 26, s/1119 (8 is 18 h) -
23-2232 ,- 38-4031.
ALUGUEL - FIADOR p| casas,
aps. proprietário de gabarito,
credenciado pj bancos. Não co-
bramos taxa. Av. Rio Branco,
108, »| 1 109. Tel.: 32-7655.
BENTO RIBEIRO - Alugam-se 2
apartamentos na Rua Picuí n.'
182 — Aceita-se desconto em
folha só está no prédio das 8
ès duas da tarde..

ALUGA-SE ótimo salão para mo-
radia ou depósito. Pode lavar e
cozinhar, na Rua Lufs Barbosa 57

V. Isabel.
ALÜGA-SE qto. gde. e coz., ind.,
R. Verna MagalhSes, 14, térreo,
130 mil. Saltar B. Bem Retiro, 66,
o/__começa._
À PARTIR de NCr$' 150, 170.
180, 200, 250, 300 apts. e casas
da Z. Norte a Z. Sul. Tratar n|
Creci 743 — Lg. S. Francisco, 26
s| 1 119 (8 às 18 hs.J 23-2232
38-4031.  
GRAJAÚ - Aluga-se o ap! 203
da Rua Alexandre ' Calaza, 145,
com sala, 2 quartos, cozinha, ba-
nheiro social, dependências de
empregada. Chaves com o portei-
ro. Tratar *na Trav. do Paço, 23,
gr. 1 112. (Atrés da Igreja São
José).
GRAJAU — Aluga-se o aparta'
mento 301 da Rua Visconde de
Santa Isabel n. 5Ó0, com dois
quartos, 1 sala, coz., banh.
dependência de empregada _
garagem, com elevador. Aluguel
CrS 280 000 - Ver no local e
tratar na Avenida Rio Branco n.
156, s|3 9081909. Tels. ..
22-5814 e 32-5734 - CRECI
480.

ALUGO ou vendo casa 2 qts,.2 sls., coz., banh. completo. —
Rua Pinto Guedes 67 c| 7, dià
riamente 8 às 12 horas.
ALUGO perto l. 2e.- Feira, Rua
Eduardo Ramos, 4, casa estilo
ap., 3 qts., ótimo banh., dep,
comp. emp., érea terraço, 8 arm.
etc. - NCrS 370 t tx. - Chaves
no n.° 8.
ALUGA.SE 2 quartes para casal
sem filhos ou moças que traba-
lhem fora na Rua Berão de Ita-
paglpe, 302 cj 6 Vila Norma.
ALUGAM-SE vagas, p| moças
um quarto, ne Rua D. Maria, 34— Tijuca.

ALUGA-SE um quarto para mÔça
ou rapaz que trabalhe fora, na
Rua General Espirito Santo Car
doso, 181 — Tijuca.
ALUGO um quarto e/ cozinha
Independente p/ casei «m case
de família. Ver • tratar na Rua
do Matoso, 242,
ALUGA-SE sala, qt., coz., banh.,
tanque ind. R. Alzira Brandão n.
118, casa 9-150 mil; Saltar C.
Bonfim, 90, o/ começa. Ver e
depois fretar R. Golas, 322 - —
Encantado à noite.
Ã PARTIR de NCr$" 150, 170,
180, 200, 250 e 300. Apts. • ca-
•as da Z. Norte a Z. Sul. Tratar
n| Cred 743, lg. S. Francisco,
26 s| 1 119 (8 âs 18hs.) - 23-2232- 38*4031.
CATUMBI - Alugam-se 2 casas
na Rua Itapiru, contendo cada
uma, 5 quartos, 2 salas, depen-
dências e garagem. Informações
tel. 43-3113.
ESTACIO - HAD. LOBO - Por
motivo de mudança, transpassa-se
locação do prédio tórreo, 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 doiiiingo à tarde ou telefone
52-0394 - Rogério.

MARACANÃ — Aluga-se o ap,
402 da' Rua São Francisco Xa-
vier, 2, com sala, quarto, cozi-
nha e banheiro. Chaves ccm o
porteiro Archlmedes. — Tratar na
Trav. do Paço, 23, gr. 1 112. —
(Atrés da Igreja São José).
QUARTO — Aluga-se urg e casal
sem filhos. Av. 28 Set., 72, sob.
^Vila Isabel.
VILaTSÀBEL - Aluga-se na Av!
28 de Setembro, 411, casa 6, cj
2 quartes e sala, banheiro, coz.,
dep. emp. Chavos no local e tra*
tar à Av. Erasmo Braga, 299, gr
503. Tel.s: 42-4686 ou 52-5008 -
CRECI 814. ¦ 
VÍLA ISABEL - Aluga-se ótimo
apartamento 101 da Rua Hebcr
de Bòscoli n. 144, c| tala, três
quartos, cozinha, area, quarto e
banheiro de empregada. Chaves
ap. 302. - Esta é paralela à R.
Eng. Gama lobo. Tel. dias úteis:
484)627 - Domingo, 28-1699.

CASCADURA - Aluga-se ap. 2
quartos, sala e dependências.. —
Ver Trav. dos Cardosos n. 104-
F — ap. 202 — Chaves no ap.
204 esq'. da Rua do Amparo —
Tratar telefone 48-4144 - AZE-
VEDO - NCrS 170,00.
CACHAMBI - Alugo casa cj 1
quarto, sala, cozinha, banheiro.
(Fiadrr). Rua Vaz de Caminha,
n. 250 -_ fundes. _ _
ESTAÇÃO RIACHUELO - Aluga,
mos ap. 2 qts., aala, coz., banh.,
deps., gararem, à Rua Mal. BI-
tencourt, 218, fds., ap. 303. Ver
no Iccal, CrS 250 mll e tratar
tel. 42-0072. __^_ _^__
FIADOR - Aluguel de Imóveis,
casas, apt. e lo|as. Proprietário
• comerciante credenciado por
bancos • comércio. Solução na
hora. Av. Ri» Branco, 185 . 404
Ed. Marquês de H.rval. Tel. ...
524)093, Eduardo.
ENGENHO NOVO - Alugo sob.
R. Barão Bom Retiro, 112 — 1
sl„ saleta, 2 qts. etc. Chaves no
local. Tratar tel. 234)024.
ENGENHO NOVO - Jacaré -
Alug. ótimos aps. novos, centro
de terreno," bem localizados, ga-
ragem. Cadete Polônia, 514. Cha.
ves — Sr. Antônio — 314)957.
ENCANTADO - Aluga-se . apar-
tamento com 2 quartos, 1 sala,
dependências e sinteco. Ver e
tratar na Rua Goles, 264 das 8
às 11.
FIADOR — Fornecemos Itiecusá-
vel. Infermifõ.t a qualquer
hera. Soluça* imediata. Telefo.
ne 49-3547.

VILA ISABEL — Alugamos na Rua
Torres Homem, n.0,, 1007 o ap.
303, c/ salão, 2 amplos quartos,
coz., banh. completo, copa, coz.,
e dep. emp.'Chaves c/o zelador
Siivino-e tratar na União Imobill-
ária Ltda. Av. Erasmo Bragas, n.
299, gr. 503 - Tel. 42-4686 ou
52-5008 - CRECI 814. .

UNS - BOCA OO MATO
ÃLUGA-SE ap. sala grande, quar-to, banheiro completo, érea, bca
cozinha — Ver e tratar Rua Ma-
rumbl, 22 — Boca do Mato, pon-
to final do ônibus 230/231. _
CASA — Aluga-se 1.* locação,
quarto, sala, dep. e érea, 150 mil—. Rua Dona Francisca, 336. ca-
sa 2 - Lins.
LINS — Aluga-se ap. 101 — Rua
Baronesa Uruguaiana, 70, com
sala, 2 qts., dep. compl. de em-
preg. Chaves ap. 201. Tel.:....
564)555.
JACAREPACjUA

FIADOR — Para usas, aparta-
mentos • leias irrecusáveis. Te-
mss prc.irictario, é cemarcíante,
— Selução rapld* «nt 24 li-ras.
Avenida 11 de Mala n. 47 -
sala 1 «03 - Tel. 42-9937. 
MADUREIRA - Alugo'"catã de
¦ala, 2 quartos, coz., banh. —
quintal, varanda, na' Rua Padre
Manso n. 81, cf 23 — Ver com
o zelador ou 32-4916 - NATAN.
MADUREIRA - Aluga-se ep. c|
s„ 2 q. R. Carolina Machado,
712. Tratar com Sr. Canedo no
local. Aluguel NCrS 200,00.
MADUREIRA - Aluga-se o ¦ ap.
402 da Rua Henrique Braga n.o
230, com' sala, 3 quartos, cozi-
nha, banheiro e área com tanque.
Aluguel NCrS 160,CO, trais encar-
gos. Chaves no ap. 302. Tratar
na Trav. do Paço, 23, gr. 1 112.
(Atrés da Igreja São José).
MEÍER - Alugo, 1.» loc. ap. 303,
R. Cachambi, 47, sala, 2 qts., b.,
o, érea, NCrS 250,00 Chaves ap.
302, depois das 12h. Tratar tel,
28-1492.

MUDANÇAS? A Lusita.
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 —
34-1796 e 34-8230.
MEIER - CACHAMBI - Aluga-se
apt. para pessees de trato — 2
qts., gr, salão, banh. social, itt.
empr. sancas e flcroes, gás da
Lignt, 2 varandas — Rua Itama-
racã, 111, alug. 250000 - Tel.i
49-4582.
MEIER — Quarto independente.
Aluga-se para rapaz que traba-
lhe fora. Rua Maria Calmon 58.

ALÜGA-SE ótimo apartamento
com todo conforto, quarto de
empregada e garagem. Tratar na
Rua Ituveravs, 960 — Largo da
Freguesia — Jacarepaguá.

MEIER — Aps. Alugam-se dois
na Rua Visconde de Tocantins n.
35 em frente a Igreja Coração
de Maria. Ver no local e ira-
tar tcl. 42-3002 - Sr. Oswal-
do. * ,

Agenda
EXPEDIENTE — Amnnhâ, dia da posse do Ma-
rechal Artur da Costa e Silva na Presidência da
República, o ponto é facultativo nas repartições
públicas federais, autárquicas e estaduais. O co-
mercio, a indústria e os bancos funcionam nor-
malmente.
NAVIOS — Chegam hoje ao Porto do Rio o Ar-
gentlna Star, inglês, de Buenos Aires, Montevidéu
e Santos, para Las Palmas, Lisboa, Vigo, Cher-
burgo e Londres, e o cargueiro Bjubljana.
EMPRÉSTIMOS — O IPEG paga hoje, das llh30m às 16h30m, as propostas seguintes de empres-
timos: Código 20, pedidos 3 800 a 3 938, 3 939 a3 999. Código 21, pedidos 900 a 999. — Agência
n.° 1, Campo Grande, Código 20, pedidos 100 971,100973, 100975 a 101011. Código 30, pedidos ....101157 a 101176. — Agência n.° 3, Bonsucesso,Código 20, pedidos 301034 a 301056. — Agêncian.° 5, Bento Ribeiro, Código 20, pedidos 500 412 a500 424. — Agência n.° 7, Méier, Código 20, pedi-'dos 700 927 a 700 963. Código 30, pedidos 701118a 701131.
EMPREGOS — O Conselho Nacional de Teleco-municações está recebendo propostas para emprê-
go de Conselheiro em questões de telecomunica-
ções de caráter geral — na África, especialistanos problemas de freqüência radioelétrica — na' Birmânia, especialista em equipamentos telefôni- '
cos — na Tailândia e técnico em equipamentos deCentral Telegráfica e Telefônica — em diversos
países da América Central, sob a responsabilida-
de, respectivamente, do' Ministério do TrabalhoPúblico dos Transportes e Comunicações (5 794),Departamento dos Correios e Telégrafos (5 787 —
5788), Organização de Telefones (5 778) e Auto-ridades das Telecomunicações dos paises interês-sados (5 786). Os trabalhos terão a duração deseis meses a um ano, com possibilidades de pror-• xogação. A remuneração é de 10 730 (dez mil,setecentos e trinta) dólares a 13110 (treze mil,cento e dez dólares). A apresentação dos do-cumentos deve ser no mais breve prazo possivele o pedido de inscrição deve ser feito pessoal-mente ou por carta acompanhada do CurriculumVitae (em inglês e espanhol), ao Conselho Nacio-nal de Telecomunicações — Assessoria de Assun-tos Internacionais — Rio de Janeiro — Rua Mi-
guel Couto, 105, 21.° andar ou em Brasília: Espia-nada dos Ministério, Bloco n, 3.° andar. » * ? Cen-to e setenta e nove vagas para trabalhadores es-
pecializados, existentes nas empresas do Estadoda Guanabara, foram colocadas à disposição doMinistério do Trabalho e Previdência Social. ODepartamento Nacional de Mão-de-Obra comuni-ca aos interessados em geral que os candidatosdevem comparecer à Seção de Colocação da Dele-
gacia Regional do Trabalho, munidos de Cartel-ra Profissional e Certificado de Reservista, nosdias úteis, das 12 às 16 horas, para encaminha-mento às empresas. Os empregadores podem fa-zer ofertas de empregos por ofício, telegrama e
pelo telefone 22-8408, das 12 às 16 horas, nos diasúteis. As ofertas de emprego de hoje são as se-
gulntes: Cortador de Sapato — 1; Cobrador deônibus — 9; Mecânico de Manutenção — 2; Cal-deireiro — 3; Encadernador Taboeiro — 1; Ele-tricista de Aparelhos Eletrodomésticos — 1; Ele-tricista Instalador — 11; Eletricista Enrolador — .12; Calcetsiro — 2; Ladrilheiro — 4; Mecânico de'Auto — 3; Serralheiro — 17; Carpinteiro — 4;Mecânico para chapas de Alumínio — 2; Estuca-dor — 22; Enrolador de Transformador — 4; Mo-torista — 43; Ferramenteiro — 7; Presador — 6;Cesteiro-Vime — 3; Bombeiro Hidráulico — 3;Lanterneiro — 4; Meio-Oficial Mecânico — 1; 

'.
Eletricista de Auto — 1; Aplainador — 3; Pintorde Parede — 4; Ajudante Carpinteiro — 1; Pe-
dreiro — 2; Torneiro Mecânico — 3; Técnico Ins- 

'
talação Equipamento em.Raios-X — 1; Montador
Acumulador Elétrico, —- 2; Eletricista Manuten- '
ção — 2. Em Niterói — O Departamento Nacional
de Mão-de-Obra avisa aos trabalhadores que há,em Niterói, Estado do Rio, empregos disponíveis
em sua Agência de Colocação, na Delegacia Regio-
nal do Trabalho, Avenida Amaral Peixoto, esquina
de Visconde de Itaborai, no 6.° andar, para: Ven-
dedor de Balões de Oxigênio — 5; Vendedor paraComércio de Papéis — 1; Lanterneiro — 1; Me-
cànico de Automóvel — 1; Técnico era Transistor— 1; Vidreiro —'- 5; e vários canalizadores, caldei-
reiros, móldadores, assistentes visitadores e chapea-
dores.
APTIDÃO — Os candidatos ao Colégio Naval queestejam dependendo do exame de aptidão profis-siònal deverão comparecer às 14 horas de hoje,na Avenida Presidente Vargas, 290, 5.° andar (Ser-viço de Seleção do Pessoal da Marinha) a fim derealizar complementação daquele exame. Os can-didatos em questão são os seguintes: Jorge VicterFerreira, Edmüson Alves Lopes, Ricardo Cunha
Palheiros, Carlos Afonso Fernandes Testoni, Gil-
berto Vanderlei Prisco, Augusto Marinho, Roberto
Pinto, Douglas Tomás de Lima, Carlos Edson Go-
mes Feijó, Gilberto Gonçalves Gomes da Costa,
Marcelo Tupinambá Fernandes de Sá, Sérgio Gon-
çalves Maciel, João Carlos da Cunha Lima, Nei
Fróes de Almeida, Reginaldo Fernandes, Marco
Antônio Novais Pereira Lima, Floriano Carlos
Martins Pires Júnior, Marcos José Barbosa, Re-
nato de Matos Filho, Ricardo Valadares Contijo¦(de Belo' Horizon(e), José Martins Koesslich (dePorto Alegre), Caio César Costa (de Belo Hori-
zonte), Odilon Fernandes de Melo (de Belo Ho-
rizonte), Gérson Elias Lopes, Roberto de Araújo
Melo, César Eduardo Jansen. ,
COMANDANTE — As 11 horas de hoje, assumirá
o cargo de Comandante do Navio Aeródromo Mi-
nas Gerais, o Capitáo-de-Mar-e-Guerra Euclides
Quandt de Oliveira. Transmitirá o cargo o Capi-
tão-de-Mar-e-Guerra Edi Sampaio Èspelet.
PAGAMENTOS — A Caixa Econômica creditará
em contas-correntes, hoje, em suas agências, ós
pagamentos das seguintes categorias de servidores
públicos federais: ATIVOS: Ministério da Fazen-
da — Avulsos; PENSIONISTAS: Avulsos; e LÓI-
DE-BRASILEIRO —'Pensão alimentícia e alário
família.
PILOTOS — ,A Diretoria de Aeronáutica Civil
marcou para amanhã, à 9 horas, nas dependên-
cias do Clube de Regatas Guanabara, os exames
de conhecimentos para candidatos às licenças de
Piloto Provado," Piloto Comercial, Pilotos de He-
licópteros e Instrutores. Os exames para candi-
datos à licença de Mecânico de Manutenção de
Aeronave (Cat. II) certificados para Motores Con-
vencionais, Motores a Reação, Estruturas e Hé-
lices serão realizados às 14 horas. !
TEMPO — Previsão do tempo até o dia 16, na Re-
gião Salineira Fluminense: Tempo nublado com
nebulosidade variável. Nas próximas 48 horas de-
vido à instabilidade frontal, o tempo se instabili-
zará com chuvas e trovoadas passageiras. Condi-
ções de evaporação boas passando de regulares a
sofríveis nas próximas 24 a 48 horas. —Região Sa-
lineira Nordestina: Tempo nublado com nebulo-
siaade variável. Condições de evaporação boas..
DIPLOMATA — Estão abertas, de 20 de março a
5 de maio, as inscrições para o Exame-Vestibular
ao Curso de Preperaçao à Carreira de Diplomata,
Entre os requisitos para inscrição destacam-se: ser
brasileiro nato; contar no mínimo 19 e no má-
ximo 30 anos de idade; ter concluído, pelo menos,
a primeira série de curso de graduação de escola
superior ou estar matriculado na referida. série.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no
Instituto Rio Branco, Avenida Presidente Vargas,
62, 4.° andar, Rio de Janeiro.

Caixa
Relação dos processos em exigência na Caixa

Econômica Federal do Rio de Janeiro.
PROCURADORIA JURÍDICA — Av. 13 de

Maio, 33/35 — 2.° andar. — PROCESSOS: 30 384
comparecer à PJ — 34 782 comparecer a PJ —
45 926 prova do estado civil — 57 978 comprovar
pagamento imposto 1966 — 59 938 apresentar cer-
titíão de ônus reais. — 60 181 esclarecer distribui-
ção. — 60 192 apresentar certidão 3.° Oíicio. —
-100 634 deverão ser esclarecidas ás distribuições. —
101 205 comparecer à PJ. — 102 921 comparecer à
PJ — 103 113 comparecer à PJ. — 105 042 compa-
recer à PJ — 107 892 esclarecer distribuição 2.°
Ofício. — 107 927 comparecer à PJ. — 107 928 es-
clarecer a metragem do terreno. — 107 974 retifi-
car a guia de transmissão. — 107 982 atualizar
certidão de RI. — 108078 comparecer à PJ. —
108 165 atualizar os documentos. — 108 279 com-
parecer à PJ.. 08 323 fazer prova de averba-
çáo dp RI.,— 108 353 — 108 471 — 50 253 e ....-
500 277 comparecer à PJ.
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OSVAtDO CRUZ - Alugamos na
Rua Pereira da Figueiredo, 255,
ap. 102, cj satã e quarto, coz. e
banheiro. Chaves no ap. 101. —
Tratar no União Imobiliária Ltda.,
Av. Erosmo Braga, 299, gr. 503.
Tels. 42-4686 ou 52-5008. CRECI
SM.

OSVALDO CRUZ - la. locação.
Aluga-se casa de sala, 2 quartos,
cozinho, banheiro e varanda —
Rua Comendador Agostinho de
Almeida, 82. Esta rua começa na
RÜa JHenrique Braga. 
OSVAÍDÒ CRUZ - Aluga-se uma
casa rom qto., sala e varanda, à
Rua Cananéie, 179, fundos. Con-
fortavel. .
QUARTO — Aluga-se, ent. Inde-
pendente, multa condução, a 1
ou 2 rapazes solteiros. Aluguel
60 mjl, 1 mês adiantado e 1 de
deposito. Av. Suburbana, 9 796
— Cascadura.

QUINTINO - Alugo quarto Inde-
pend. com moveis a casal, po-
de lavar e cozinhar na Travessa
Bittencourt n. 29 — Ver no lo-

•_?••__. Tratar 52-3946.
QUARTO — Alugo uma ou duas
moças ou senhoras. Ambiente de
respeito. Rua 24 de Maio, -406,
ap. 101 — Riachuelo. 

AGÊNCIA DO
JORNAL DO BRASIL

DE

QUEIMADOS - Aluga-se por Cr$
46 000 casa de aala, quarto, co*
zinha c banheiro na Rua Odilon
Braga, 198, c| 4 — Tratar Tel.:
49-9506 - Silva.
QUARTOS .- Alugo p| 50, 60,
70, 80 e 90. Estão pintados e
encerados. Rua Oito de Dezem-
bro- n. 271, diariamente. Esta
rua começa na São Francisco Xa-
vier n. 650.
ROCHA — Alugam-ae quartos, -
105 mil — Direito a lavar a co.
zinhar — Rua Henriqua Dias n.
31, com D. Carmem.

TODOS OS SANTOS - Aluga-se
o ap. 401 da Rua SSo Bris, 68,
Bloco 2, com sala, 3 quartos, co-
zinha, banheiro, área com tan-
que. Aluguel NCr$ 160,00, mais
encargos. Chaves com o portei-
ro índio. Tratar na Trav. do Paço,
23, gr. 1 112. (Atrás da Igreja
São José}.

LEOPOLDINA

ALUGUEI FIADOR cem » imi
veis — Irrecu.ívtl — Forneço —
Pra*a Tiradentes n.* -, sala (02
— junto ao Cinema Sio Jot<
ALUGO ap. qto., sala, coz., ba-
nheiro e um coniugado, ambos
cl. irea e tanque. Rua Felisbelo
Freire, 135, Ramos.
ALUGA-SÊ quarto mobiliado a re-
paz na Av dos Democráticos, 485
- Tel.: 30-1491.
ALUGA-SE casa-com 1 quarto e
1 sala. Rua Petrolândia n. 410.
100 mil. Vlsta Alegre.

XIAS

INSTITUTO SANTA MARTHA -i
Inglês, Francês, Taquigrafia, Da-j
tilografia. Cert. final cursos em
15, 20, 30 aulas. NCrS 6 men-
sais. Av. Treze de Maio, 44-A,
sala 1204. 57-0051.

j IMÓVEIS - ALUGUEL O ENSINO E ARTES O EMPREGOS

INGLÊS — Professor do uma uni-
versidade americana dá aulas
particulares ou em grupos. —
Tel. 27-4127, entre 19 e 21
horas. .
PRECISA-SE de uma professSra .Rua Araguaia, 71. Freguesia —
Jacarapagu/i.

PROFESSÕRE. - Pr_ds.m-s_.~dM
seguintes pref «sores: Francos,
turno da tarde — Português,
Francês • Matem.tica .turno da
noite, no Gin.sio Itamar Silva,
Rua Taras, Santos n. 574. Ben-
to REbeiro. Exlgem-se a apresen-
tajão do Registro do M.E.C.

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

Rua José de Alvarenga, 379
DAS 8,30 AS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS.
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EMPREGADA - Precisa-se paratodo o serviço de duas pessoasRua Sanla Clara n. 365, ap.003 _— 
*: Copacabana.

EMPREGADA para todo o: serviço
procura-se para pequena famíliaPaga-se bem. Pede-se ider.ti-
dada e referencias. Rua Pruden-
te de Morais n. '1 

378 — ap.•102 -~ Ipanema.
EMPREGADA" p.irr," 1odo""o"""servT-'
ço do cajta]. Paga-se bem. Te-
leíonn 35-2156. _
EMPREGADA ¦--- "Precisa-se7"Rua
Santl-iBO, 416, ap. 201, Penha.

PROFESSORES DE INGLÊS E ES-
PANHOL — Precisamos para Art.
99, com pratica. Tratar na Rua
México n. 148, 8.°, gr. 805 -
Tel. 32-8967. |
PROFESSORA - Eapecializadã~-rn|
alfabetizaci-ò, para crianças- e'
adultos. Tel. 37-2888. |"
PROFESSORA --JÃRÒÍM~DE' ÍN.
íl.!"'*,..-- *""",¦"? "m PI»* LIVROS ^ Ven-.mVerMont.ir_
ÍB. ,-• --PMlflgado» • Es. Lobato (Infantil).-, 17 vols. ene.
çcIMçiransa 

- T.leFon. ;p|anio| y R,per',. D. Civi|_ ft
Rir*-*; . _. vols. ene. - Tel. 47-2063.
F_*.!a.SA"5iE Uli<íEN... _ 

?,. "'"¦ VENDE-SE Enciclopédia" Brilãnfcãfessâres de matemática, física _]„n Português. Ocasião. Somen

EMPREGADA - Procisa-se, pe-
quana família. Rua Xavier da
Silveira n. 57, ap. 102 Co-
pacabana.
MOÇA - Preclsa-se Vf parte'~dosserviços^ de um senhor. Exigem-
sí. apnrôncia, ln.tr. primürln e do*

COZINHEIRA EM COPACABA.
MA — Precisa-se para pequenafamília — Dormindo fora - Rua
Leopoldo Mlguez n. 81 — ap.
305.
COZINHEIRA - LEBLON'"*-~CÕnY
petente, que cuide de roupa miu-
cia, bom ordenado a combinar, re
feréncias. Avenida Bartolomeu Mitre, 6*7, ap. 603.
COZINHAR E LAVAR - FamTiii
de fino trato — Exlgenvse refe-rendas — Paga-se bem na Rua
Martins Ferreira n. 24 — Bota
fogo.
COZINHEIRA - Trivial fino, fõr-no e fogão, só serve solteira -.
Iratar na Rua da Relação n. 55-sola 312 - Tel ._52-8395
CR~$"9- oõo - PRECISA-SE: desenhora de mais do 35 anos queseja boa cozinheira, durma

cumentos .Av, Copacabana, 1 102jempreao, saiba ler e apreienie

UVROS E PUBLICAÇÕES

química, na Praia de Botafogo,
524, com registro no MEC.
SIGNORA ensina Corte e Cos-
tura. Aceita encomenda de moi*
des sob medida. Copacabana,
36-6500 - Pôslo. 5. ,.

Artigo 99
Ginasial e colegial. — Av.

Rio Branco, 156, ./ 2 919 —
Tel. 22-4705. (P

APARTAMENTO - Aluga-se - _
qts., 1 si., 150 mil. Jardim Amé-

Blí-t ^^ 
f'k°' RU" Ge°r9<> ILHA DO GOVERNADOR"- Alu-ga-se casa mobiliada, têmpora-

da — Tratar R. Guiricema, 48
- Freguesia - Telefone 96-0879.

ALUGA-SE um apartamento dois
quartos, sala e deps. — Tratar
na Rua Oricá n. 1 220 - Brás
de Pina - Pre;o NCrS 140,00.
ALUGUEIS — Casas e apartamen-
fos — Forneço fiador Irrecusável
— Propriet*.rÍo, na Rua Uranos
n; 1 410, fundos — Olaria.
ALUGA-SE um quarto de frente,
casa de família, para casal sem
filho com direito a lavar • co*
zinhar. Rua Nossa Senhora das
Graças, n.° 204 — Ramos.
ALUGA-SE uma casa, tala, quarto,
cozinha, toda independente à Rua
Joaquim Rodrigues,. 277 PARADA
DE LUCAS.
ALUGO ap. de 2 salas, 2 quar-
tos e dep. a quem fizer a pin-
tura. Ver è Rua Gomenioro, 317,
base 200 OOO.
ALUGAM-SE casas e apartamentos
Brás de Pina, 140 e 170 mil. Tra.
tar Av. Antenor Navarro, 99, sob,
Sr. Chav»s. 30-7311.
ALUGA-SE - R. Curuá, 86, ap.
201 — Penha. Com sala e 2 quar-tos, de frente. NCrS 250,00.
BONSUCESSO - CASA NOVA -
Aluga-se da dois pavimentos, .
sala, cozinha, dois quartos, ba-
nheiro, demais dependênciai -
enlrada para carro. NCr$ ÍOO,— Rua da Assembléia n. 93,
tala 701.
BRAZ DE PINA - Aluga-se ca-

.aa na principal, rua com quintale garegem - Tratar na Rua Oro-
16 n. 179-B - Sr. Manuel_.
CASA BOA'EM OLARIA, toda
aublocada, com rendimento men-¦sal e residência de graça, passo

,o contrato, motivo viagem. Infor.mações tel. 287499.

ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
ga-se na Rúa Miritiba, 151, ap.
101, próximo da praia, e/ ia!..,
2 qts., chaves no ap. 102 « tra-
tar na Av. Erasmo Braga, 299,
gr. 503 - Tel. 42-4686 eu
52-5008 - CRECI 814.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO

ESTADO DO RIO

NITERÓI

SEMANA SANTA - Praias S.
Francisco c Italpuaçu — Alugam-
se 2 casas conf. mob., tel., gel.
Pedem-se referencias. Niterói. —
2-5526.

TERESÓPOLIS-FRIBURGO
FRIBURGO - Semana Santa -
Alugo casa acomodação para cinco
pessoas. Pteço NCr$. 150,0.. In-
formações iel. 58.246.

CAXIAS-N. IGUAÇU-
NILÓPOLIS
ALUGO quarto, coz., tem, igua e
luz, aluguel -45 000, adiantado, na
Rua Amazonas, 216 — Paulicéia

Caxias.

LOJAS

ALUGAM-SE,8 selas comerciais
em coniunto ou separadas. Rua
do Riachuelo, 199 - B. Fátima.
ALUGA-SE sala pequena com alu-
guel barato, na Cinelãndia. Tratar
pelo telefone 22-5686, de tarde,
ALUGAM-SE conjuntos de salas
ns. 1 303, 1 308 e 1 505 da Rua
Míxico, |19. Tratar pelos telefo-
ne. 42-0262 e 22-4974.
ALUGO escritório com telefone
na Av. Mem de S*., para ponto
ou atividade- de pouco movimen-
fo — Exigem-se, referências. Tra-
tar com Ivonetè - Tel. 32-4195.

ZONA SUL

APARTAMENTO comercial. Alu
ga-se Av. Copacabana, 1066, s
809. Chaves com porteiro. Tra-
tar tel. 25-1863.
ALUGA-SE ou vende-se ap. para
comércio. Tratar Figueiredo Ma-
galhães, 226, ap. 305. Frente Av.
Copacabana. ¦
ÃLÜGÃ-SE p/ fins- comerciais ou
residencial na R. do Catei-, 282

3 salões, banh., coz.,. área. —
Tratar APSA — Tv. Ouvidor, 32.
2.» de 12/17h. Tel. 52-5007.

ALUGAM-SB salas de frente com
banheiro próprio para escritórios
ou consultórios, i — Rua Álvaro
Alvim, 33/37, sala 501, com os
Srs. PINTO o. AOONIS.
ALUGO sala 28 m2, Av. Frank-
lin Roosevelt, 39. NCr» 250,00.
Tel. 28-0792..
CASTELO - ALUGO -
Av. Churchill, 129, conj.' 

100 m2, e c| telefone.
Ver local çòrri porteiro
Lima.

CENTRO

FIADOR - Para Cisas, aparta
mentos • lojas Irrecusáveis. Te-
moi proprietária, . comerciante.
- Solução rápida wn 24 horas.
Avenida 13 da Mai» n. 47
aala 1 603 - Tal. 42-9957.
FIADOR — Aluguel d. imóv.ii,
casas, aps. • lojas. Proprietário
• -omwciant» credenciado porbancoi • com.rcio. Solução na
hora. Av. Rio tranco, 185 sl 404.Ed. Marquês de Herval. Tal.:
52*0093, Eduardo.
SENHORES PROPRIETÁRIOS ICOMERCIANTES - Para ganha.2 ou 3 milhões por mês sem
empate de capital e sem sair decasa — E o mínimo que V. S.
poderá ganhar - Poda se apre-
sentar para entrevista na Aveni-da Rio Branco n. 185 - sala604. Ed. Marquês de Herval
das 8 às 18 horas — Diàriamen-
te..Pr. BRASIL.

QUARTO — Aluga-se, Independen-te, para rapai - Rua Paraná, 392— Penho.
OLARIA — Aluga-s» pequenamoradia, qlo., coz. banheiro,
própria para casal sem filhosRua Gomonsoro, 338.
OLARIA — Alugo apartamento
ra Rua Juvenal Galeno, 21. ap.301, frente, 2 qtos., sl. coi.,banheiro complelo, área envi-«traçada, • qto.. de empregada,
Chaves no local. Ver hoie, de2 as 5.
PENHA - Aluga-se na Rua Eng.Francisco Passos, 277, fundos,aala, qt„ area, coz. e banheiro,
• í?,',/*.0 1.-Í.I • ,r-,i,r na UniãoImobiliária ltda. - Av. ErasmoBr»9». 29?, gr. 503. Tels. 42-4686ou 52-5008. - CRECI 814.
VILA DA PENHA - Ap. l.a Io.cação, frente, sala, 2 quartos, eo-
linha, banheiro, area e 1 vaga
na garagem. Rua Feliciano Pena,•í|48'.!";• SS\-Ji,]" c/ Sr* An-°-
rim, tal. 30-3218.

AUXILIAR e RIO DOURO
ALUGA-SE casa, 2 quartos, sale,
çoz. Rua Macabu n.o 431 - VI-¦la- Santa Teresa - Desconto emfolha. -
ALUGA-SE casa sala, qto., coi.,banh., vor., «pa, grande área,«casal s/ filhos. R. Paulo Elro,y* — Cavalcante,

.COELHO NETO - Alugam-se ca-«» 1 qt., al„ coi. e banh.
í.^"--? 

"'ii7 ~ Aluguel 100 .
.110 000. Desc. «lha. Tratar t/Walter na Rua Ururai. 244.

CASTELO-LOJA-Alu-
go c| 160 m2. Ver Av
Churchill, 129. Ver lo-
cal c| porteiro Lima. Tra
tar conj. 100T.
LOJA — Passa-se contrato, óti,
mo para depósito, negócio rápi-
do - R. lavradio, 169-A.
IAPA — Aluga-t. - Rua Marait •
Vai. 26, térreo, para fins co.
merciais, au seja, depósito, oficina
etc, ire. aproximada d. 100 m2.
Chaves i no mesmo local, ne *o-
brado. Tratar è Rua Buenos Aires,
n.e 110 com D. Edilh.
IOJA COM 30 M2 - Aluga-se
ou vende-sa no Edifício Avenida
25, do, lado da Rua SSo Bento,
próximo Av. Rio Branco. Tratar
Sr. AntSnio, tel. 43-4511
23-0702.
PASSA-SE o contrato de uma pe*
quena loja em uma galeria no
Centro da Cidade com um sotão
p/ depósito. Tratar pelo telefone
42-9838 corri Sr. Rezende.

ZONA SUL

ALUGO - Rua Francisco Sá, 95,
loia L c| 25 m2. CrS 370. R. S.
Clemente, loias 5,' 6, 7, 9 com
15 m2. CrS 315. Tol. 27-5416.
LOJA — Botafogo. Passo con-
trato 5 anes; 110 m2, serve pl
qualquer negócio. Real Grande-
ia, 193, loja 1.
•OJA — Aluga-se, construção no-
va, eom força ligada, contrato
direto. Ver na Rua Monte Alegre,
51. Tratar na Frei Orlando n. 8.Tel, 22-5749 - Sr. Adelino.
LARANJEIRAS - Rua Pinheiro Ms-
chado, 9.8, primeira locação, óti-
ma lo|a para qualquer ramo. Ver
no local. Tratar 22-2838.
LOJA - Passo o contrato c| 6e mais 7 anos ns R. Bento lis-
boa. Ent. imediata. Aluguel 120» taxas. Tratar 42-2294.

CAIS DO PORTO - Av. Vene-
zuela, 131 — Edifício Importadora
Mercantil — Aluga-se. no 4.° po-
vimento um grupo de 3 salas
com' 90 m2 e outro de 2 salas
com 50 m2, todos Com banheiro
privativo. - Tel, 43-3843.
CASTELO — Aluga-se aala paro
escritório. Avenida Almirante
Barroso 90, sala 511* Chaves com
o porteiro'Almeida.
CENTRO - Aluga-s. sala 521 da
Av. Rio Branco, 156 (Ed. Aveni-
da-Central). Chaves na sala 1714.
Tel.» 52-5917. (12 is 18 horas).
CENTRO — Alugo 2 mesas com
tel. Aluguel cada 120,00. Um
mês de depásito. — Tratar Ed.
Central. Sala 1 007. Davi. CRECI
910.
CENTRO - Aluga-se na Rua Go-
mes Freire, 315, sala 701, comer»
dal, chaves cl porteiro, tratar na
União Imobiliária ltda., Av. Eras-
ma Braga, 299, gr. 503. Tels. ..
52-5008 ou 42-4686. CRECI 814.

ESCRITÓRIO em Copacabana —
Passo cont., ótima casa, R. Sta.
Clara, 33 cj ar refrig. e alug,
de 72 mil, somente para firma
comercial. Tels. 46-4322 e ...
26-4.55 c/ Augusto.
GRANDE salão de frente c /tel.— Alug, p/ fins profissionais —
Ipiranga, 46 — Tel.: 254484,

ZONA NORTE

APARTAMENTO tipo sala comei
ciai com banheira * lavatório, tu-,
do independente. Aluga-sa 120
mil cruzeiros — Tratar co»i Fo-
ria; 52-6999.
ALUGAM-SE ótimas salas a fins
comerciais, na Rua Aristides Lôbo
n. 25. — Ria Comprido.
ALUGO aala comercial no Ed.
Eskye, Rua Conde de Bonfim,
422. Ver porteiro Moisés, 14 is
22 horas. Tratar tel. 38-5142.
SALA - A*ADUREIRA - Alugo
terre» - W. C. na Rua Carva-
lho d* Sousa n. 137 - sala 112

Tratar na Rua México n-, 74
sala 90*1 - 52-2752 -. Silvio.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

Cursos Téd
Moças e rapazes que deso-

iam iniciar em escritório, ou
ainda, melhorar sem conheci-
mentos e galgar cargos eleva-
dos, devem assistir a uma se-
mana, inteiramente grátis, em
um dos estágios práticos; Dac-
tilografia — Aux. de Escrito-
rio — Aux. de Contabilidade

Estenografia (Sistema Marti
adaptável * qualquer Idioma)

Correspondência Comercial
Secretariado — Inglês (Prin-

ciplantes, médios e avança-
dos). A TÉD é a maior orga-
nização de empregos e en-
sino Comercial prálico do País,
dando plena garantia do en-
caminhamento a emprego para
seus alunos. Faça como cen-
ferias de pessoas que foram
empregadas após freqüenta-
rem os cursos TÉD — CEN-
TRO — Av. Pres. Vargas, 529

18.o- — Tel.: 43-9523; CO-
PACABANA - Av. Copaca-
bana, 690 — ó.° — Tel.: —
36-6728; CATETE - Rua do
Catete, 216 - \\\o\. - Tel.:
23-4376; TIJUCA - Conde de
Bonfim, 375 — slloja — Tel.:
34-0489; MÉIER - Rue Dias
da Cruz, 185 — slloja — Tel
49-5008; MADUREIRA - Ma-
ria Freitas, 42 — s|loja — Tol.:
90-1750; N. IGUAÇU - Nilo
Peçanha, 185 — s|lo.a — Tcl.:
29-09; NITERÓI - B. Amazo-
nas, 528 — s|loje — Tel.: —
2-7861. (p

to ho|c. Tel. 27-2395 - Sr. Pe.
dro.

COLEÇÕES

SELOS NACIONAIS - Vendo-se,
em folha inteiras, em perfeitascondições de conservação, antigui-
dado até vinto anos. Telefonar
depois das 20 horas para 25-1734,
Sr. Nedi.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

AAA PIANOS NACIONAIS NO.
VOS E ESTRANGEIROS - Casa
especializada vende bem finan-
ciados, por preços de ocasião. -
Rua Santa Sofia, 54. Saenz Pena.
A VISTA — Compro um piano.Pago bem • rápido. Chamar o
Sr. Antônio - 45-1581.
A CA5A.MOTTA - Pianos euro-
peus novos, Pleyel, Welmar, Po-
trof,- cauda, armário. A prazo —
Menor preço. 2 de Dezembro n.
112 - Catele.

A VISTA — Compro 1 piano cau-
da ou ermirio, mesmo procisart.
do consertos. Resolvo rápido —
Telefon. a qualquer hora 
36-3652.
BATERIA — Capas americanas
Supreme em napa, sem uso — 2
caixas, bumbo, surdo e tom-tom.
Tratar com Eduardo. Tel. ....
27-0308..

CÃSÃ^rLlAN~~pranos_na'ci'í
nais, estrangeiros, cauda, arma*
rio. 10 anos de garantia. A prazo
sem juros. Ouvidor n. 130, 2.°
andor.

íe* _' _!_¦___
MõÇA — Auxiliar de escritório
para casa de saúde/ preclsa-se,com boa aparência, prática, da-
sembaracàda, boa caligrafia eciue saiba dactilografia. Tratar
nn Larf)o da Carioca, 5, 2.° an-dar, sala 210, das 10 òs 12 ho-
ra*-^ Não se at6nde__nor_telefono,
MÕÇA — Precisn-_e cem bõã
pralica de limpeza e arrumarão.
Idade 25 a 35 anos. Tratar" íis7h30m. Rua Selo de Setembro
n__ 107,J'.o_ andar.
MOÇA com referencias, aparência— ; Prcclsa-ie pj--serviço"em ca
sa dc um senhor, na Rua Mara
nhão n. 350 — Tel. 49-3279 -
Pode aprender costura.
MOCINHA - Precisa-se de umâ
em casa de família para todo oserviço menos cozinhar. Pedem
so referências. Tratar na Prair
Í?__5,a.____9___'l8< "P- -li
MENINA boa aparência 

"precisa
so serviços leves casal tem
que residir e estudac. Trav. Car-
los de Sá, 14, ep. 301 - Ca-
tete, _
MOÇA clara e decente, de rigo^roso asseio, sem criança e inde-
pendente. Precisa-ie para todo oserviço doméstico cie pequeno cmodesto apartamento de pessoasó e de idade, porém do boa
saúde e alta educação na Rua Ba-rao do Bom Retiro n.o Ó31-A, ap.201. — Indispensáveis documentos
£..r?J_iticJ?i-_9ís_L'L."s 'Z.*10""-
OFEREÇO cope ira*ar rum ade íra~co-
zinheiras etc. Com referências edoe. Tols. 32-0584 e 32-5556. Ag,
Riachuelo.

„ - '¦(."..LIIIÇ
ooas referencias para o serviço
de pequena família. Não lava
para o casal e nem encera. —
Tratar na Rua Otávio Correia n435 - ponto final dos ônibus
urca — Tele(one_ 26-Ó194.
COZINHEIRA -~Pr«cisa-se ~p.
ra casa de pequena família —
dormindo no emprego — RuaSilva Teles n. 31 - Perto da''"''_M!2nual__r____Ant____'a' •
COZINHEÍRA - Praclia-.e deuma comnclonte para o trivialvariado. Paga-ie bem. Exigem-
se documentos. Rua Ataulfo dePaiva n. B0 - ap. 813 -le-
blon. - ~ 

COZINHEIRA-~Precisa.se—pa",'.
casal. Dorme no emprego. Re-r.renciss - Rua das laranjeirasn. 550 - ap. 205 - Tol.: .25-1085. ! "•

COZINHEIRA 
'_ 

PreFisa-se parabar - Paga-se bem. Trator naRua Adriano n. 87' - TodosSantos.

Ensino

COZINHEIRA p| trivial fino »variado com referencias NCrS .."Hr-S ~_ Ruf D-sembnrgador
Alfredo Russel n. 202 - iunto
Canal Leblon.
COZINHEIRA - Prelisl^ _"euma senhora que possua boasreliireiioas para lodo o serviçode tre: pessoas. Paga-se bemTe_ 30-7140 - Copacabana.

OFERECÉ-SE empregada para os
serviços de casal, nio trabalha
domingos - Tel. 45-6177.
OFERECEM-SE babás mineiras, a
1.» fazendo todo serviço. Qúe-
remos ganhar cada 30 mll. —
Tel. 22-5683.

COMPRO 1 piano de qualquer
marca ou preço, mesmo, preci-
sando reparos. A vista — Urgen-
ta. Tal. 45-1130.

Inglês
Aulas pcrtieulares primário c

alnáslo. Tratar tel. 37-9717.

COMPRO 1 piano d. uso parti
cular. Pago bem • à vista. Ur-
gente. Ttl. 57-0960.

GUITARRA americana - Vendo
guitarra elétrica americana
cém-chegada dos Estados Um-
dos, com amplificador. Ayrton.
r_el.:_57-9604. _
PIANO PÍeyei importado, cepo
de metal,'cord. crur.-Vendo em
estado de novo. NCrS 1 000.
R. Marq. de Olinda, 39 - Tel.
46-8698.

OFEREÇO babá portuguesa, es.
panhola e uma p. todo serviço
de casal ou pessoa só. Telefone
52-5644. Ag. Rizzo. '

OFERECEMOS ótimas arrumadei
ras, copeira3 e babás, com car-
tetra e boas referencias. Telefone
52-4604._
PRECISA-SE de uma empregada
para auxiliar em serviços domes-
ticos em casa de pequena família
de tratamento na Rua Pontes Cor-
réia, 98 — Andaraí — Paga-se
bem. "
PRECISA-SE menina p| ajudar, na
Rua Voluntários da Pátria, 220,
ap. 802.

PIANO Pleyel, 1|2 cauda, cepo
metálico, c. cruzadas, c) ban*
queta, baratíssimo, facilito al
gum. Ver na Rua Barão de Igua-
temi, 404, c. XI. - Praça da
Bandeira.

PRECISA-SE de empregada para
todo serviço de casal — Pedom-se
referências - Tratar Tel.: 26-0448.
PRECISAM-SE 2 copeiros é um
garçom — Rua Pinheiro Machado
n. 59-A — Não tem telefone.

VIOLÃO — Vendo um clét. com
amp,, Dei Vechio, d estôjo, em
perf. est. CrS 350 000. - Av.
Maracanã n.o 1001, ap. 813 -
Justino. Tel. 38-5660.
VENDE-SE um piston Vivaldi n6.
vo, no estoio, Cr$ :60 000. 'Ver
Rua Esmeraldino Bandeira, 121
ap. 101 — Estação do Sampaio
VENDEM-SE PIANOS - Bem fi-
nãnciados, por preços de ocasião.— Rua Santa Sofra, 54, Saenz
Pena. Casa especializada.

ESTADO DO RIO

DENTISTA - Aluga-se consulto-
rio moderno na Av. Rio Branco,
telefone 42-5020.
EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL -
Alugo mesa em escrit.- modem.
Instalado, ambiente tranqüilo com
telefones, secretária e boy. Trat.
tels. 42-6437 e 22-3107, com D.
Lia.
ESCRITÓRIO no CENTRO - Passo
mobiliado cj telefone, 2 salas, bu
reaux jacarandá, tapete, luz, fluo-
rescente, aluguel baixo. Telefonar
42-1922, depois das 10 horas da
manhã.
ESCRITÓRIO. Alugo mesa ou sã-
linha. Vendedor pode ter Alvará.
Rua Senador Dantas, 117, sala
441.
EDIFÍCIO AV. CENTRAL - Escri
lário mob. c/ tel., aluno mesa
ou parte. Tratar sala 1 506.
ESCRITÓRIO — Alugo vaga com
telefone, na Rua da Conceição
n. 105, sala 504, esq. d, Fraa.
Vargas - 43-7460.
ESCRITÓRIO - Passo òtimamente
Instalado com 2 telefones, contrato
de 9 anos, a terminar em 1976.
Aluguel da sala: CrS 180 000. Ver
e tratar na Av, Rio Branco, 165' 907.

ZONA NORTE

IRAJA — Alura-se ou vende-tecase, quarto, sala) cozinha, varan-da orande, quintal e mais' de-
pendências aluguel 105 mp, R. Juquerl, 161.
ÍNHAUMA -^ÃÍulí5~55rein
quarto, sala, cozinha e área, 120cruzeiros novos e óütra oe 2ciuartos, íala, cozinha e área. 150- Estr. Velha da Pavuna, 1 294.

. fenseca. Tel. 30-5175.
IRAJA — Aluga-se uma casa dertla, quarto, coz. Contrato Cr$
3?-000..* "o'*"»- Rua- Mupiá.20?. V. Isabel, quase no fimda rua.

AlUGA-SE grande loia em fren-
te a Estação da Penha — Força
4 portas, 45m2 - Tel.: 26-7533,
ALUGO - R. Francisco Sá, 95, lo-
ia l, c| 25 m2. Cr$ 370. R. S.
Clemente, lojas 5, 6, 7, 9, cl
15 m2. CrS 315. Tel. 27-5416.
AlUGO ótima loia, tem fSrça,
ótimo, contrato. Ver Rua Joaquim
Palhares, .31, diariamente eté as
16 horas.
DUAS lojas grandes. 9 portas
iunto Au. Brasil, p[ contrato da
8 anos, p| 3 milhões. Aluguel
de vinte mll (20) - 30-1369

EDIFÍCIO BUUDOO - Alugam
s* grupos d, salas na Rua Saca.
dura Cabral, 11. Tel.: 43-8944 -
O.OROINA,
LAPA — Ãluga-se o grupo 206
da Rua Marrecas 40, cnaves com
porteiro e tratnr na Avenida Rio
Branco 156, sale 1714. Telefone:
52-5917. 12 is 18h.
SALA' — Passa-se .a sala n. 902
da Travessa do Paço n. 23 (ei.,frente ao Palácio da Justiça) —
Toda mobiliada e telefone. Tra-
tar com o porteiro' Sr. João.
SAIA COM TELEFONE para co-
márcio — Alugo barato — Ver
na Rua Acre n. 39 - l.o, fun-
dos — Tel. 32-3461.

SITIO N. S. DAXONCEIÇAO -
Nova Iguaçu — Transfiro o erren-
demento deste maravilhoso sitio,
ótima casa, três quartos, sala, co-
pa, cozinha, grande banheiro de
luxo em côr, varanda em cera-
mica e piscina. Aluguel NCrS
200,00, a quem ficar c/ geladel.
ra Cônsul Rural, 'criações... tu-
do por NCr$ 800,000. A casa i
toda mobiliada, armários embuti-
dos, casa de caseiro, capelinha,
galinheiro, pocilgas, paiol, grande
pomar variado e produzindo. Tel,
32-1617.

ZONA RURAL
C GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
CAMPO GRANDE - Alugo casa
de 2 quartos, 2 salas e depen-
dências - NCrí 120,00 na Rue
José Francisco de Sousa Porto
n. 33 - Traiar tel. 434)267. -
CRECI 1 030.
CAMPO GRANDE - Aluga-se
próx. estação, R. Domingos do
Couto, 46-A- c/ 4, ap. 101, c/
sala, 2 qts coz., banh. Chaves R.
Cel. Agostinho, 113-A.

DIVERSOS
CABO FRIO - Alugo. ap. mobi-
liado na praia, restante mês de
março, Inclusive Semana Santa.

Telefone 7432 — Niterói.
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CgRSOS COMPACTOS.'
MÉTODO DIRIGIDO!

PRECISA-SE empregada por hora,
de 24 a 40 anos, todo serviço
uma senhora. Centro, 43-5239 -
depois de B_horas.
PRECISÃ-SE empregada todo ser-
viço cozinhando trivial variado,
não passa a ferro — Av. Copa-
cabsna, 400, ap. 1002 - Telefone
57-1031. /'

PRECISA-SE de babá que faça
pequenos serviços. — Apresen-
Tar-sa somente quem tiver boa
aparência, referencias e qua dur-
ma fora na Rua Conde de Bon-
fim n." 1 328 -ep. 502
PRECISA-SE de governanta p/ dois
meninos em idade escolar da pre*
ferência falando inglês ou ala-
mão. Idade 20 a 30 enos. Ref.
Av. Vieira Souto, 230/101.'
PRECISA-SE de moça para 1reb_-
ihar em casa dt família, descanso
aos sj^.doi^;MRua.Jfantanati 7ó.
PRECISA-SE empregada para todo
o serviço. Ordenado NCrS 70,00
— Carteira e referencias — Rua
Biarta Ribeiro 598, ap. 301.
PRECISA-SE de empregada para
arrumar com prática da cozinho.
Exigem-se' referências. Paga-se
bem. Rua Conde Bonfim 831,
ap. 301, bloco B. Tijuca.
PROCURA-SE copeira. Iodas as
referências, de boa aparência,
preferência portuguesa, paga-se
muito bem, Av. Atlântica 2 888,
ap. 1 101. D. Anita."

COZINHEIRA -Precisa-se trivialvariado. e passar - Pcdem-sereferencias e documentos — Tra-tar na Rua Hilário Gouvein n
__:.. sp. 801 - Tel. 37-5345.
COZINHEIRA PARA CASAI. -
Pr.cisa-s, na Rua Machado d.Assis n. 73 - ap. 301. T.lafo
n. 45-8608 - flamengo.
COZINHEIRA -forno . fogí..
Pr.cisa-s. compat.nt., casa de 3
pessoas. Ref,. Ord. «0 000. RuaMaracanã, n. 5, Copa - Fraca
Arcoverd.._TelJ_57-2824.
COZINHEÍRA - Pr.cís.;s,7um-,
dé forno . fogão, com boa apa.rSneia, para pequena família. -
_aga.se CrS 120 000. Tr.tar naBarata Riboiro, 427, ap. 1 002.¦^Copacabana.
COZINHEIRA 3: Pree!S_hsé^pe£
toa sossegada e competento p|o serviço fino e lavar roupa -
Pedem-se refs. de emprego c|irais um ano serviço. Pagam-se60 000 - Trat. Rua Ribeiro deAlmeida n. 30 — Tel. 45-4219.
COZINHEIRA - Trivial fin_~v7-
nado, pede-se referência, ordena-do Cr$ 90000. Tralar na RuaFonle da, Saudade 132. Humaitá.
CASAL sem filho precisa cozi-nheira do trivial, pago 90 mil.Tratar hoie, na Rua da Carioca
n.o 55, ap. 202.
COZINHEIRA - 'Procisa-w~pa',_

casal. Ordenado NCr$ 80,00. -
Exigem-se referências. Tratar naAy_. Atlântica 3 114, ap._801,
COZINHEIRA - Í00 000"' - Pr.-Ü•s. forno foi)io, bastante práti.. r.sponsabilidade, casa quatrop.ssoas. Gom.s Carneiro, 141, ap.701 — Ipanama.
CÒZINHÍlllA^^P^rflnTiní^r.
trangeira, procura, trivial , maisalgun» servi(os, Durma ne amprê-
go. Ped, fer. Ord. 70 mil. Ba-"•l-e-na, 48 - Botafog, -
-.6-1121. ;
CASAI pr.tiss de cozinheira d.trivial finíssimo passando algu-mo roupa - Exigam-s, referên-cias - Av.nida Ataulfo d, Paiva5^-U4__ruMI
COZINHEIRA. . .responsável com
prática d, trivial fins • ref.rên-cias r.c.nt.s id._»' érifr, 30 i.4* anos. 3 pessoas. Pago multob.m - Tratar Kv Domingo. F.r.r.ira, I40J 701, na part, da ma-nhr

MEDICINA — Dando uma nova dimensão aocurrículo da Faculdade de Medicina da Universida-de Federal do Rio de Janeiro, íoi implantada
ontem uma nova disciplina no curso médico du-
quela tradicional Faculdade da Praia Vermelha.Anatomia Aplicada para os alunos da quarta sé-'rie íoi criada sob a supervisão da cátedra de Ana-tomia, sob a regência do Professor Lauro Beltrão,
que considerou a medida como uma experiênciainédita no Pais, que elaborou um planejamentodemorado, visando a aplicação dos conhecimentosanatômicos ao ciclo clinico. A nova disciplina seráministrada sob a orientação da cadeira de Anato-mia, com a colaboração dos professores Raul Stel-la, Renato Clark Bacelar e George Summer.
ESCOLA NORMAL — A direção da Escola NormalJúlia Kubistchek comunica aos candidatos aprova-dos para a primeira série do curso normal que asmatricula, serão abertas no próximo dia 13, das 9às 16 horas, devendo o candidato comparecer coma 'documentação necessária.

EXCEPCIONAL — o Instituto de Educação do Ex-cepcional, do Departamento de Serviços Comple-
..-Jl-Ç5tares dà~ Secretária de Educação, à Run, MataMachado, 15, Maracanã, 

"informa 
que estão aber-tas na segunda quinzena deste mês a,s inscrições

para os diversos cursos de especialização para pro-fessor, Maiores informações pelo telefone 28-6806.Além desses cursos haverá ciclo de palestras partitreinamento de pessoal c sessões de estudo parapais. São os seguintes os cursos para professo-res: Especialização para Professores de: Deficien-tes Mentais, Visuais, Físicas, Audição, Teparia daPalavra, Especialização em Teatro para Excepcio-nais, Especialização para Professores de Criança.*;
portadoras de Paralisia Cerebral e Formação deOrientadoras de Especiais.
FONIATRIA — Analisando o Tanorama da FÕiiia-trla Mundial a sessüo de abertura da SociedadeBrasileira de Foniatria terá como relator o Pro-fessor. Pedro Bloch. A sessão será realizada na Es-cola de Reabilitação, à Rua Jardim Botânico, 660O Professor abordará, não só as técnicas modernasda especialidade que lida com os problemas davoz e da íala, como os congressos recentementerealizados e os que se realizarão pròximamente,inclusive o XIV Congresso Internacional, a ser rea-lizado cm Paris, sob a orientação da Interna...-nal Association of Logopedies and Phoniatries.
TEATRO UNIVERSITÁRIO — TUCA-Rlo estápreparando seu primeiro espetáculo teatral. Comensaios diários, agora no Teatro República, ajus-tando a montagem do espetáculo O Coronel deMacamuira, texto de Joaquim Cardoso. Estréia
prevista para a primeira semana de abril. O Coro-aiel de 2Usi.nm.ira tem direção de Amir Haddad
que vem ensaiando os atores (30 universitários) enihorários dobrados, à tarde e à noite.BOLSAS-DE-ESTÜDO - A Secretaria de Educa-
çao comunica aos candidatos inscritos às bolsas-de-estudo de segundo ciclo (normal, científico, clás-sico, contabilidade) que compareçam aos ginásiosestaduais abaixo mencionados, munidos dos res-pectivos cartões de inscrição numerados e canetaesferográfica, dia 20, as 18h30m. Inscrições de 1 a1 000, no Ginásio Estadual Rivadávia Correia,Praça da República, 1 314, Centro; de 1 001 a 1 500Ginásio Estadual Orsii.a da Fonseca, Rua S. Fran-cisco Xavier, 95, Engenho Velho; de 1 501 a 2 500Colégio Estadual João Alfredo, Avenida 28 de Se-tembro, 109; de 2 501 a 3 000, Colégio EstadualViscond» de Cairu, Rua Soares, 83/85, Méier* de001 a 4 000, Escola Industrial Ferreira Viana,Rua General Canabapro, 291, Engenho Velho* de001 a 5 000, Colégio Estadual Sousa Aguiar, Ruados Inválidos; 121 a 5 001 em- diante. Escola Ar-gentina, Avenida 28 de Setembro, 109.

PRECISA-SE de calceiro na R.
Cond, de Bonfim n. 373 — sala
310 - Sr. .CARVINHOS.

CÕZÍNHEIRÃ qu, saiba cozinhar
bem, precisa.se somente para co-linhar. Pode dormir no emprego.
Av. Gomes freire, 740 ap. 902
Urgente.

PRECISA-SE coiinheir, d, forno
fogão, com prütio * referências
dotumontos. Paga-s, b.m. Av.

Atlinlici, 1 782, ap. 503. T,l«.
fon, 47-8747.
PRECISA-SB uma coiinheirs, na
Rua da Conceição, 115 - Portsão.
PRECISA-SE da cozinheira trivial
com pralica « referencias. Rua
Joaquim Nabuco, 211; «p. 101.
T«l;.g7-_038.
PRECISÃ-SE para cozinhar e la-
var para em casal, na Ruà Sá
Ferreira n.o 202. Casa. Copaca
bana,-

Ml

PRECISA-SE de baba para 1 m«.
nina. Referências. Paga-se bem.
Paissandu, 328, ap. 402, telefo.
ne 25-0526.
PRECISA-SE mocinha para aiudar
com criança. Tratar lei. 4.-5070.
Rua Almirante Gomes Pereira, 97
Urca.
PRECISA-SE de empregada das
8 às 17 horas lodo o serviço
de ap. casal, carteira e referên*
cias — Ordenado de NCrí 50 -
Avenida Prado Júnior, 172, ap,
1 001.
PRECISA-SE de empregada para
arrumar e cozinhar trivial fino,"
não lava e nem passa. Ordena-
do do 75 000 na Avenida Afrà-
nio Melo Franco n. 125 —. ap.
401 - Telefone 47-9751.
PRECISA-SE de uma empregada
de boa aparência, para arrumar
e cozinhar. Só serve com ótimas
referências. Cr? 70 000. Rua Ge-
neral Roça, 597, ap. 804 — Ti-
iuca.
PRECISA-SE de uma empregada
para o serviço de um casal que
durma no emprego e que dà
referencias na Avenida Paulo de
Frontin -n. 499 — Rio Comprido

COZINHEIRA - Precisa-., de Te-feréncias, trivial variado, ordena-do 80 000. Av. Copabacana, 1 319.ap. 801. Tel,! 27-0468- |PRECISA-S_ da uma senhora de
COZINHEIRA'- Preciso trivial I.*'* 'da-le' P." c0,zinhar * °.'
fino ou forn. . fogão. Òtá.n.ic'""¦i"7íSM' 1'"mdo "m, flsr__f'
a combinar. ».So ?__fiv«ncia£ _*| ? úa ,5„™ ¦*"• se'v.'-9 de
Rua D<cio Vil.r»t, 25* - T.I,lL,n,peÍ*\ D°!™_! n0,?"-P"-9-' r
S7-3457. .Rua Benlo Lisboa, 16.

PRECISA-SE boa cozinheira do
trivial variado só para fazer al-
moço poucas pessoas de CrS ..
60 000 a 70 000. Av. Ernani Car-
doso, 395 — Campinho — Cas-
cadura.

COZINHEIRA • s.,vi_o. I.v«,
casa d* 3 pessoas, precisa-se. —
Ordenado Cr$ 80 000. Dorm, noaluguel, saida todo domingo. -
Xavier da Silveira, 92|30l. Tra-tar.pila manhã.
COZIN"H.ÍRÁ""-nir7cis.:57~c^^RECí5A"Sw. d°_ aj'nh_í* na
referências - Rua Barão de Ja- Aven,da V'scond,e _.,d*- Albut!u'"r"-
guaribe, 192 - Ipanema. que n.'-606 - leblon, ; _
COZINHEIRA - Preciso fino val!!'j!EJCISA-SE '?V"^_' d* "í1"
riado, durma no emprego. 60 m».,'Já',1*rl'''_'',im''1 .." ' Wí_'
Referências. A.ant. sáb. , tíom ' . * ,c«>n'_b»--»''t» prític, • r.f».
Rua Siqueira Campos, 142 a__7."nc'J5- I'" ií" d„.'"*'m,n'
701. H to. Rua Santa Clara^Sa. 
COZINHEIRA -rivlãl . inõ pãrã • PREC ISO emprepade todo servi-todo serviço casal. Maior 40 anos. ço dc casal, sabendo cozinharNao lava roupa de homem. Tralar.muito bem - eom referencias.

IAVADEIRA - Precisa-se com
prática de casa de saúde e quedurma no emprego. Rua Conde
de Bonfim, 497.
UVÃDEÍRA -'•{•re-isa-se.de/iím.
com boas referencias para cas»
de família — Rua 19 de Feve-
reiro n. 30 — Botafogo.
OrERECE-SE uma passadeira porCrS 5 OOO -_ Tel._J__.l 171.
OFEHEÇÒ-ÀÍE coirco passadeira ,
faxineira, pratica • referencias.
Ordenado a combinar. Tel. ..
29-6772 - CELMA.
PASSADEIRA - Precisa-se doia
dia; por semana, sá serve pas-sar bem camisas — 3 500 por dia— Copacabana ¦— Tonelaros, 236»
1001 - Tel.! 36-3612.
PASSADEIRA - Precisa-se na R.
Sousa Franco n. 624 — Vila Isa-
bel.. .
PASSADEIRA - Precisa-se do
uma moça para passar roupa,
com prática de csa de saúde,
que durma no emprego. Rua
Conde de Bonfim, 497.
PRECISA-SE de uma moça para
passar e arrumar. Rua Portela
n.o 21. Madureira.

com_referências — 36-0735.
DOMÉSTICA - Para cozinhar, ar-
rumação da casa e' lavagem deroupa pequena. Pago-se bem. Exi-
tjom-se referêncisa, — Rua Dial-
ma Ulrich, 110, ap. 806 - Copa-
cabana.

CASA DE CAMPO - Miguel Pe.
reira, dispondo d, aps., c| ígua
quente, piscina etc, recebe hós-
pedes para Semana Santa. lnf.

Almeida de 19/22hs de 2a.
6a.-felra - 22-0113.

IOJA - Aluga-s, - Tiiuca: - «.
Almirant, Cochran,, 39, com 10
ni- • wm lira. com li m2. Tra-tar t| Borges - 34-9647.

ROCHA MIRANDA - Aluga-sa 1conf ort., ap. de 1 sl. 1 qto.,•te.;- Bas« NCr$ 150,00. Infs,lei. 48-8298 - LEOPOLDO

P. 80000 - Rua Pereira Pinto,

TURIAÇU - Alugo otlma casa
nova, qto., aala, cor., irea. Rualeopoldina da Oliveira, 384. —
Chaves ao lado, 372.
VAZ IÒBO - Alugo apartamen.
to grand, Com «ntrada de ser-

.viço ao lado d» Igrela. Rua Oli-veira Flruelredo n. 110-F.

ILHAS
GOVERNADOR

AlUGA-SE quarto para 1 casal —
Esl. do Pinho, 3, Bananal.
GOVERNADOR - Casa mob. -
Alugo tempo a combinar. Tel.¦ CETEI 96.2Í57 _ local Praia daBandeira n. 75.

LOJAS -.salões - Para comer-
cio ou Industria. - Alugam-se naRua Tenente Pimentel n. 140 -
Olaria. Tratar na Trav., do Ou-vidor n. 32 - 2." andar.
IOJA — Passa-se o contrato de5 anos eom 2 vencidos, tem luz
e força, armações iguais à defarmácia, bancadas, 1 bom {trauvitrina « araa -Aluguel NCrS25,00 - Av. das Indústrias n.324-E - Ireii - Antiga Est.do Quitungo.
LOJA - Aluga-s, - .100 mil. -
Jardim América, com moradia,Rua Jorge Lacerda, 21.
LOJA de esquina, grande, aluga-
se, Jardim América. Rua George
B!zet,_563, na Praça da Feira.
PASSO LOJA com hall em BÕivsucesso. Tel. 30-0707.
PASSA-SE lo|a grand,, com fun-
dos, tem força, ttrvt qualquerramo. R.São Luis Gonzaga, 807.
Tratar diariamente até 6 noras.

SAIA — Alaga-*» d, frente. —
Presidem, Vargas, 513, 5.» an.
dar. Mia 503. Tratar na tala
1 «20, d, 14 it 17 horat.

3 SAIAS VAZIAS - Ponto bom
— Santa Luzia, 799, esq. R. Bran*
co. Alugo ou vendo, 57-4019 —
Souza das 15 horas.

CLUBE DOS 500 - Temporada de
17 a 31 de março. Aluoa-se casa
Campo, lôda mob. gel,, telev.,
esportes. NCrí 200 00. Tel. .,
30-O973_. •
LlNÒA PRAIA - Quarto com re-
feições, [ogos da salSo, pescadé camarão, ônibus
Tel. 45-6762

¦ porta —

Galpão
Transpasta-je contrato, de 5

anos, aluguel de NCr$ .41,25
com telefone, luz e força. Rua
João Ricarcío, 39 — Cancela —
Sãp Cristóvão.

ENSINO E ARTES

. CENTRO
COPACABANA,' 

CATETE
... TIJUCA'. MADUREÍfrÀ

MÉIER
NOVA IGUAÇU

NITERÓI

Av. Pres. .Vargas, 529-18.*-tel.: 43-8024
A». Copocabon-, 690-6." ¦ leL 36-6728

• 'Ruo^o Cotíle, .j'6-s/lçia- tçl.: 23-1.376
•^Conde. Bontiro, 375-j/lójo .til.: 34-0489
-"mon". Freit.s, 42-./joj. ¦ Cetei -$6-1 fí.Ú

Dias do Crui, IBS-_aÍ_ -^-7i_l!- W-.0.-,-?
Nilo Peianho,.¦líSrV/loji.' vteb 

'•' 
.if.óV

Barão Amazonas, S28-s/loja lelj 2-7861

EMPREGOS
DOM ÉS TICOS

AMAS, ARRUMADEIMS^^AF* -Precisa»
_¦_ _*>_-*_f__->i_>_ _. _• ¦¦ ",a_L____L__________.
E COPEIRAS
EMPREGADA - Precisa-se paraserviç» trivial ajudando , dona
da casa. Dormir no omprêgo, R,
G,neral Glicério n.° 407, aparta-
m«n.o 804.

CURSO DE FLORES «m 10 au-
lat - Rua Bolivar n. 124 —
ap. 205 - Tel. 57-7591.

COLÉGIOS E CURSOS
APRENDA a dirigir em Volks e
Gordini. Apanho ê domicílio. —
Preparo documentos e não cobro
taxa de inscrição. Tratar 57*7845

r^...'.!!0'-- -. , -'_."". iD-n,*-!< 117-935. - 52:9649
ADMISSÃO - Intensivo. Aulas -•'
particulares na Tijuca. — 28-0555 ENSINO corte • costura. 30 000.
• 48-0476. ÍRua Esmeraldino Bandeira n. 70

INGLÊS, Alemão, Frnn-á-., Audio-
visual, 1-2 meses. Profs. nativos,

l Provas, emprego, viagem. Sen.

AULAS DÉ PÍANO - por aluna.T Srta. Valéria - Curso lépi
B.o ano. Esc. Nac. Mt. Tratar <___:
45-3269.
APRENDA A DIRIGIR - Você di
o carro, eu dou a aula. Vou a
domicílio na Zona Sul. Preparo
documentos sem cobrar taxas. —
Tratar 57-7845 - Maurício.
AULAS — Inglês, particular.
Prof- inglês. Tel. 37-8826.
AULAS PARTICULARES a domici
lio de Inglês e Francês fc[ prin-
clpiantei , médicos. Telefone:
45-9275.

Bã-irie T, , ¦„ —s— CURS'-' <•• O. C." - Admis-RAMOS - Alugo loja. Ver Rua sio «padalizado aot Col. P.droUranos, 1 298-A, serve para qual- II , Estaduais. Matriculai aber-quer negocio. Tratar tel. 52-4263 Ia., ambient, r.qvint.do. - Av- -"P-*- , -Copacabana, 1072, gr. 302.

GRATUITO - Inglês e Taquigra-
fia, curso de 3 meses Clnelên.la,
Rua Álvaro Alvim, 24, gr. 601.
Tel.: 37-5249.
GRATUITO - Português, curso de
3 meses. ClnelSndio.. R. Álvaro
Alvim, 24, grupo 601. Tels.: ..
37-6249.
INTERNATO para menina - Con-
servatória — Mun. Valença. De

EMPREGADA ~- Precisa-se das 8
horas até ht 6 da tarde, na R.
Caetano de Almeida n. 74 —
Méier - Tel. 49-479?, CrS ....
45 000 — ¦ Folga aos domingfos.
EMPREGADA para todo serviço
d« casal — Paga-se bem — Rúa

449, ap. 201.
Rua

EMPREGADA - Preciso para ser-
viços da limpeza que entenda de
cozinha. Dormir no emprego. Pago
bem. Tratar na Rua Barão d, Mes-
quita, 242 — Praça Saenz Pena.
EMPREGADA - Precisa-se paratodo o serviço de três pessoas e
morar no emprego. Rua São Fran-
cisco Xavier, 903, ap. 202.'

PRECISA-SE de empregada na R.
Belfort Roxo n. 146 - ap. 802

Tel. -37-8320.

PRECISA-SE; de empregada com
ótimas referencias e muita pra-tica na Rua Duvivier n. 18, ap,
404' — Copacabana.
PRECISA-SE de arrümadeira e co*
petra (o) na Rua Cupertino Du-
rão n. 135 — Leblon.
PRECISA-SE de moça para arru-
mação e pequenos serviços, na
Rua Santa Clara n. 210, ap. .
901.
PRECISO de emprenoda na Rua
Dias da Cruz n. 210, ap. 306.'

Méier.
PRECISA-SE de empregada todo
o- serviço p{ casal de tratamen*
to. Dormir no emprego. Exi
gem-se referencias. Rua S. Cie
mente n. 4_5_ ¦-¦ ap. 302. 
PRECISA-SE de empregada paraarrumar e cozinhar. Tratar até as
10 horas da manhã, Rua Conde de
Bonfim, 611, ap. 604.

EMPREGADA - Pr.cis.-s. paracozinhar • passar roupa. Pagas,
bem, mas s» pod.m r.firèncias.
Rua Joio Lira n. 28 .ata — Le.
blon.

— Paga-se muito bem. Praia do
Flamengo n. 194 — ap. 101. —
Tel. 25-3597.

PRECISA-SE de empregada para
cozinhar trivial simples e passar— Rua Anita Garibaldi n. 15 —
ap. 301 — Copacnbario.
PRECISA-SE cozinheira, Rua Bara-
ta Ribeiro, 655.

EMPREGADA - Precisa trivial
simples e pequenos serviços, 6
pessoas — Copacabana, 60 mil
s6 com referências — Tonelaros,
236-1002.
EMPREGADA - 70 mil, cozinhar,
referências — Preciso. Av. Atlân-
tica, 2 788, ap. 101. Parto Cin,
Rian Copacabana.
EMPREGADA para cozinhar e la-var para um casal — Siqueira
Campos n. 431 — ap. 1 236
EMPREGADA - Precisa-se eom
oratica de cozinha, só para al-
moço, na Rua Haddock Lôbo n171 — aparlamenio 401.

PRECISA-SE moça para arrumar1 e
copeirar jcom referências. Dormir
no emprego, Rua Haddock Lôbo
n.« 407.
POR HORA - Préc. empreg. par-
te da tarde, ap. pequeno, duas
senhoras, c/ ref. oe min, lano,'
e que more perto. Rua Pompeu
loureiro, 126, ap. 100). Tratar
8 às 12 e dep. 18 horas.

COZINH. E DOCEIRAS
EMPREGADA para limpeza e co. AGENCIA Alemi Olga, 37-7191
zinha -.Precisa-se na Ataulfoi- Pi*-a impostos, tem alvará e
de Paiva n. 470 — ap. 803 —[escrita fiscal. Cozinheiras, copai-
Leblon. |ras e babás, Av, Copacabana,

Cõnslarite Rarnos"n." 7Ò7'ap. 301.|EMPREGADA PÕR'"'hÕRA"- 
'"b_i;-2_-.ep.___02.___tima_ ref. _ ^_

Copacabana. 8 às 13 horas de segunda a sex-A AGENCIA RIACHUELO tom co-
Ordenado de Cr$ ....!zinheiras, cop.-arrum., babás etc,

EMPREGADA - Preciso cozinheira.
Cr$ 60 OOO. Carteira. Av. N. S.Copacabana, 12, ap. 202. Telefo-
no ,57-1624. _
EMPREGADA - Preclsa-t. de* umacozinheira na . Rua Visconde dePiraiá n.o 44, ap. 304 - Ipa-
nema.
MENINA ou mocinha — Precisa-
se para aiudar nos torviços em
casa de familia — Copacabana —
Tel.: 37-7956.
OFEREÇO cozinheira, cop.-arru-
madeiras etc. Com doe. • Infor-
mações. Tel. 32-0584 . 32-5556
nJ^S- Riachuelo.
OFEREÇO - CozinTte7ra~e~c.pT.
arrümadeira - Mia , filha com
doe. e referencias - AGENCIA
RIACHUELO - 32-0584 e ...32-5556.
OFERECEM-SE 2 cozinheiras dotrivial fino. Mineiras. Cada, 35mll. Temos d_r*35 • 34 anos.
Tel. 22-5683.

PAGO CrS 80 OCO por muito
boa cozinheira, fazendo também
todos os serviços. Exijo boas
referencias e dormir no empre-
go — Rua Conde de Bonfim n
412, ap._604._
PRECISO de cozinheira - 60
mil com casa e corrida na Rua
Desembargador Isidro n. 135 —
Tijucfu
PRÊCISA-SE de uma cozinheira
para fazer somente almoço, não
trabalha aos sábados e domin-
nos — Paga-se bem. Tratar na
Praça Onze de Junho n. 248 —
BM UTILIDADES PARA O LAR
LTDA.

PRECISA-SE de empregada qua
.r-ibs lavar, passnr e cozinhar.

Traiar Dois de Dezembro n.
iL.-._ -P._40_l.
PASSADEIRA - il.recfsa.se 

""corri

pratica de confecções de senho-
ra na Rua Buenos Aires n. 170

sobrado.
PRECISA-SÉ de um passador. Rua
Benedüo Hipólito n." 135.

OFERECEMOS cozinheiras de va-
rias categorias, com ótimas refe-
rências e documentos. Telefone:
52-4604. .

EMPSEGADA d. Ves^sTbi lidada li3, r.Z. Ordenado de 
Çr$ y.Víl^nhelras; 

«p-arrum^ babá..etc. | d!áE,i.i'AEx1_MT^X*ncSl,', -'"pi!

Kn^s,: ssp-Ss ftrrarar^i'^
daré 38 ap. 601. " l^b'0',• '""'"

EMPREGADA.- Precisa-se, moça
protestante ou com referência.
Av, Brás de Pina n. 1615-C ap.
202 - Vila da Penha.

PRECISA-SE de empregada que
saiba cozinhar bem o trivial va-
riado, cuide da limpeza gerat e
lave roupas miúdas. Saldas
combinar —.Ordenado de CrS

000 — Rua Belfort Roxo n.°
316 — ap. 904 — Copacabana
PRECÍSÃ-SÉ cozinheira trivial
arrümadeira, dormir na residên.
cia, ap. 3 adultos. Paga-se bem.
Pedem-se referencias e carteira
profisisonal. Tratar à noite. Rua
Maestro Vila lobos, 71, op. 403.
SENHORA oferece-se só para co
zinhar, trivial fino, dorme no em
prego. Tratar 25-1718, das 10 ho-
ras em diante.

IAVAD. E PASSADEIRAS

PRECISA-SE de uma lavadeira pl
família grande. Paga-se por ho-
ra ou mensal, bom ordenado, na
Rua do Riachuelo n. 333, ap.
C-07.
PRECISA-SE de uma passadeira.
Apre.entar-se na Trav-tíia 11 de
Maio, 14 — E-tácio.
PRÉCISA-SE de pas.acíeirc que
engeme muito bem para diarista,
quem não tiver competência é fa-
vor não se apresentar, Av. Copa-
cabana,_21,_apL 1_002._
TINTURARIA - Passador para má-
quina OFFME — Rua Licinio Car-
doso, 21-A Tel.: 48-5445.
TINTURARIA SAO LUÍS - Pre-
cisa-se de passadeira de linho.
Paga-s, bem. Tel.: 25-4270, Sr.
João; • .
TINTURARIA - Precisa-se passa-
deira, còm prática. Rua Pereira
Nunes, 237 - Vila Isabel.
TINTURARIA - LAVADOR - Pre-
ciso-se competente para efetivo
Rua Joaquim Palhares, 23, junto
ao Largo do Estácio.

TINTURARIA - Precisa-se de 1
passadeira e lavadeira na R. Joa-
quim Palhares n. 61 — Estado

EMPREGADA 25 a 30 anos, la-
var, passar e serviços de limpe-
za. 90 000. Nio dorme. Almi-
rante Tamandaré, 59 ap. 801.
LAVADErRA-PÂSfADEIRA, 3 vê
zes o! semana das 8 às 17 ho*
ras, CrS 4 mit p| dia. Tralar R.
João Borges, 22 — Gávea. Tal.
27-8101.
LAVADEIRA — Três vezes na se
mana. 3500 por dia. Run Bo
Iivar, 86, ap. 1002. Copaca.
bana.
LAVADEIRA-P ASSADEIRA Pr»

AGENCIA MOTA tem as melho-i'pRECISA-SE de empregada com!-¦"••• P,r« ,-n*lli- P-«l--n--
*~~'^." r" d1,-"-»1-«- «zinheiras, faxinei- referências, que saiba cozinhar -' -xlg-m-s, rof-râncias. Rua Bu*O - pre- r,. !, .,.[-L. ir n «a r>A.tu r-Ii.ii-;.. —-O... T.___:.._ j. _- . J.. J. ' IIL_._.. ""-!?aP..G,Ao_o oC0.Terv!r,t8ne. 

"£ 
^, &*j™ ^^£,1%. 

^^'^^^2.^^j___} do. Carvalho, 3S6_.p^901
. ... „ jel.: J/-.533, com documentos. 1104 - Leblon. |LAVADEIRA - PASSADEIRA -

DIVERSOS
CASAL — Preciso para chácara;
ela, serviço doméstico cj prática
e referências. Tratar Travessa Se-
reno, 13. Tel.: 43-7868.
CASAL com mais de vinte anos.
de prática de fazenda. Precisa-se
com boas referências, Av. Rio
Branco, 156, sl 2 728.

zinhar, 2a. a 6a.-feira das 13-..

EMPREGADA - Paquena familia— 70 mll. Rua Maestro Francisco
Braga n. 6, ap. 204. Fim SI-'EMPREGADA

GOVERNANTA para ap. de pes-
soa só, de 45 a 50 anos, nt
Rua BarSo de Iguatemi n. 46 —
ap. 306.
OFERECE-SE faxineiro com bas-
tante pratica limpezas • lavar
automóvel, de toda confiança -
.-_!-! *.-2.6J.??9.*ii_._ 
PREC (SA-SE de menina p| íin>
pezas - CrS 40 000 na Rua S.
Januário n. 134. _ 
RAPAZ menor alé 16 anos de boa
aparência, precisa-se para ajudar
em todo serviço em ap. de ca-
cal. Av. Gomes Freire, 740, ap.
902.
RAPAZ — Preciso 17 a 20 anos,
ativo, limpeza, arrumação, refe-
rências, 70 mi), casa e comida,'
na R. Russel, 3BS, ap. 1 001 —
Glória - 25-0382.
RAPAZ ARRÜMADOR -"Precisa-
se para casa de tratamento. —
Com referencias. R. Domingos
Ferreira n. 178 - ap. 1 101 —
Ccpac. - Tel. 37-8431.

às 18 horas. Ordenado CrS .. AGENCIA RIZZO oferece cozi-PRECISA-SE d, 1 cozlhhilrã, i Precisa-se. Domingos Ferreira n,
1 500 por dia - Vise. de VI- ™elras de forno e fogão, copei-arrümadeira para familia d. Ira.; 183-501

irajá n. 452 - ap. 403. ir« («). uma portuguesa todo ser- ..manto ,nt Ipanama. Só i.rv.m 
"" ___.^,vl50 ca?al' hvadeira'-^ PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO-. • ,. - .—.n-,,. — Procisa-se com ras e diaristas, tel. 52-5644

,.... •"""'' ¦* ""nl" ' lrneofserecno.inhaí0dRua0 
Pi^e 7{ »^1^MÍ-^

ri_t>_.____ d—^— m.tÀ, _ n' L So i. m0!' 0,imos ordenado.-Rua Se- no var ado - Tratar ap-t 11 ho-AUX DE ESCRITÓRIO
.ToR.C^to-d.P7.»^Ord.".^"n1ei,a.n•-825^57750¦• 

™ " 
£,gft 

Dan,«- 3'< 2° «"d"' »'• B*T «.*. **_____& 41 «í- ^ " KCR«TOK,°

d^^CrS 70 000 - T...fon.:EMPREGAD1-iiCr$n--60 miln-c0Z|NHE,^ _ Pf.c|,a.,e com
,, . . ¦ ...EMPREGADA - ,,__,..,-__ ,„Uo 

tlLVo __?t^u_?.'.. 
~ Ad"-3 ""?"¦ C"J« durm- fora. Pa-!«!_

?AÍ«n S . - Ma,riC- *¦'"• •[-*-••• •"¦<¦• na Rua Santa Clara28-4760. |n; 33 _ _,08

, Pre-ilá'.. na. Rua Dois da De- _,,»,:„ t.f*,..H.. ,_,,._.:,_,"n—• 1—t\¦**____.___ __ .0. ._ 01-10 /-_ praiica - reierencias, carteira —
Precisa... todol?en.bro n. 131, ap. 202 - Ca- Pagí.Ie bom ordenado. _ Av.

Atlântica n. 2 672, ap. 402. Es-
' niil.-i» i.i_ Ç.-inf _» Cí*r»

TICA

EMPREGADA - Precisa-se^"'™* d9 Santa Clara
moça para duas pessoas, não Co-JCOZINHEIRA - Precisa-se boa

_, . . --¦-.. ¦ H,,,., V...-.CÍ. ijn;«iaui_TÍnhaPrepara;ao Intensiva pa-j com referencias. Av. Copaca-|Cartetíl-A-1 l°B_H?^,i_\?Hl_\W\mmm' P"- 5-«í precisojzIníV dormindo 
"õ"V^WgV^«m^ef^ncia. 

pi 
¦-"¦"p.i.o..""-

" i,a ' "¦'«encias. 
l*S>_;%\S&™rt>n "£"_!_'-r-?í£: _° Kia!-!-*- ni.° "."Vi mocinha, na R.iPrecisa-se com pratica; Tratar ..tanta firma americana

l°_l_~ 
Te'" V't277 ~ C°P""-| AUXILIAR par, r.la.õn públi-bana.

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO
DE PESSOAL — Precisa-se com
algum», pratica. Tratar na Estra-
da Velha da Pavuna n. 1 148— Inhaúma.

46.97íTü Âv?A-I..Sc^2440;!_7%2.--,:í_m.: ^ ^''H^.oK^'^"' 
WXM*_'. &^®_&A "«'Êf^'"&_W<» ->• *"- «P- .-'.:}_ V*,*:-.,, ,, PavunaI- ap. 402. ap. 1 101 - Tel. 37-8431,

____,..._. __. Uit —' Rapaies (homens), para ser-
PRECISA-SE cozinheira — Trlvialivico .xlerno, horirio integral, fa-
fino - CrS 80 000 - Rua Fe-!lando fluentemente inglês , de
___3_--*-e?' 

~4' En,r,r *"la Ru->'-,-'í»*lei «»«".wi8"'-- T'-'".*JADMITEM.SE dactilografos (as),
_._*..."- icom 

D Edith i Rua Bu.ncs A,-!auxs. escri,., operadores contablPRECISA-SE de empregada que '*'¦ ^10. "» horirio comercial. Lm qq- s]ilái chefe- p| tontab,
_f,™ cozinhar para pequena fa.;AUXIÍÍÀR DÊ ESCRITÓRIO. -'(400) e secretárias - cm impor.

tante firma americana — Seleção.
«-,""¦ -_.-. ¦'  wí. ".'¦ ¦->¦ ¦¦•¦ v-i-.rt 'j-. r..viTi.-i ii. ,ià Rua Fco. Serrador, 90, sl 1502801 - Tiiuca. i ]48 - Inhaúma. I- Cinelãndia.
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.O"' EMPREGOS

Trabalho
FIM DE INTERVENT0R1A — A nova Diretoria
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Es-
tada do Rio já tomou posse e o órgão se libertou,
depois de um periodo de mais de dois anos, da
intervenção que lhe foi imposta pelo Ministério do
Trabalho, através de sua Delegacia Regional, dias
após a vitória da Revolução de março de 1964. O
novo presidente do SJPERJ é o jornalista Olegá-
rio Wanguestel Júnior, que anunciou como princi-
pai meta clc seu período de dois anos de adminis-
tração a construção da sede própria da entidade.
SINDICALIZAÇÃO — Mais sete associações rurais
fluminenses vão passar à categoria de sindicatos,
íiliando-se em seguida à Federação da Agricultura
do Estado do Rio de Janeiro (FAERJ), cujo presi-
dente, Sr. Francelino França, saiu em visita a vá-
rios municípios para o cumprimento do Estatuto
do Trabalhador Rural. Propriedade rurais e esta-
belecimentos de ensino agrícola serão visitados pelo
presidente da FAERJ, que em Cachoeiras de Ma-
cacu, Nova Friburgo e São Fidélis participará de
reuniões organizadas pelas cooperativas locais ¦sõ-
bre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Em
Cabo Frio, assistirá ao lançamento de uma campa-
nha para caracterização do saltneiro como agri-
cultor.
PREVISÕES- OllAGAMENTARIAS — Com algu-
mas restrições, foram aprovados, pelo Difefor-Ge--
ral do Departamento Nacional do Trabalho, pie-
visões orçamentárias referentes ao exercício de ..
1SB7, e que abrangem as seguintes entidades: Fe-
deração Nacional dos Empregadas em Turismo e
Hospitalização; Federação dos Agentes Autõno-
mos do Comércio, do Estado da Guanabara; Sindi-
cato dos Empregados no Comércio de São Luís, no
Maranhão; Sindicato dos Empregados no Comer-
mio, do Estado de Alagoas; Sindicato dos Enfer-
meiros e Empregados em Hospitais e Casas de
Saúde, de Florianópolis; Sindicato dos Professores
do Ensino Secundário e Primário, do Estado de
Alagoas; Sindicato do Comércio Atacadista de Gê-
neros Alimentícios, de Belém, do Pará. Recomen-
dam, outrossim, os mesmos despachos, que as des-
pesas com ordenados de funcionários não podem
sei* pagas através do Imposto Sindicai, ao passo
que os auxílios diversos e pequenos serviços só o
poderão quando devidamente especificados.. Sem
qualquer restrição, foram aprovadas as previsões
orçamentárias, no Ministério do Trabalho, para
1967, das seguintes organizações classistas: Sindi-
cato dos Empregados em Empresas de Seguros
Privados e Capitalização, do Estado da Guanaba-
ra; Sindicato das Indústrias de Chapéus, Guarda-
Chuvas e Bengalas, do Estado da Guanabara; Sin-
dicato dos Músicos Profissionais, do Estado da
Guanabara; Confederação Nacional dos Trabalha-
dores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos;
Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Terrestres; Federação Nacional dos
Radialistas; Sindicato da Indústria de Construção
Civil, de Campina Grande; Sindicato dos Empre-
gados em Estabelecimentos Bancários,' de Ponta
Grossa, no Paraná; Sindicato tios Lojistas do Co-

. mércio Varejista e do Comércio de Gêneros Ali-
menticios, de Paranaguá; Sindicato da Indústria
de Marcenaria, do Estado do Pará; Sindicato da
Indústria de Panificaçáo e Confeitaria, de Cam-
pina Grande; Sindicato. dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário, de Ca-
xias do Sul; Sindicato dos Trabalhadores na In-
dústria da Extração de Carvão, de São Jerônimo,
no Rio Grande do Sul.

MÜSICOS — Foi designada, por despacho minis-
terial, a Junta Governativa qúe dirigirá a Ordem
dos Músicos do Brasil, pelo prazo de 90 dias, com
o objetivo de dar continuidade às sindicâncias
pára apurar irregularidades havidas naquela en-
tidade. A nova Junta Governativa será integrada
pelos Srs. Lisâneas Dias Maciel, Heitor Alimonda
e João Meneses. Noutro ato, íoi criado um Grupo
de Trabalho encarregado de rever a legislação ati-
nente à. profissão de músico, bem como propor a
reforma total da estrutura da Ordem, dos Músicos
do Brasil. '
ELETRICISTAS — O Ministro Nascimento e Sil-
va, com base em parecer do Departamento Nacio-
nal -do Trabalho, homologou -ato^da assembléia-
geral,, extraordinária, do Sindicato Nacional dos '
Eletricistas da Marinha Mercante, que decidira
constituir uma Junta Governativa para adminis-
trar a entidade, que deverá convocar eleições, no
prazo de 90 dias, para a escolha da diretoria, con-
selho fiscal e representantes junto à Federação
Nacional.
MÃO-DE-OBRA — O Departamento Nacional de
Mão-de-Obra colocou, só no mês de fevereiro úl-
timo, cerca de 850 trabalhadores especializados em
diversas empresas da Guanabara, através do seu
Serviço de Colocação, instalado no térreo do Mi-
nistério do Trabalho. Durante aquele período ío-
ram íeitas 2 200 inscrições de candidatos a em-
prego, e conseguidas 1 216 vagas, sendo de 282 o
número de vagas não aproveitadas por inexistên-
ciá de mão-de-obra qualificada, e 84 por insufi-
ciência dos candidatos encaminhados.
BANCÁRIOS — O Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários do Rio de Janeiro
homenageará a imprensa — jornais, rádio e tele-
visão — com um coquetel a ser realizado no dia
13, as 16 horas, na sua sede à Avenida Presidente
Vargas, 502, 21.° andar.

ADMITEM-SE moca dact. máq.
elei. IBM, 250. Estoquista, 200.
Rap. seç. cob. dact., informan-
Io, d. pessoal, díict., op. Ruff,
aux, int. ext. Sa!. AJC. Av.
Pn»._V__a__ 435, al 605.
CORRESPONDENTE - Rrfcluj-ie
d» v rapaz correspondente, que
seia bom datilografo. Certas pa*
ra Caixi Postal n. 3 506 - ZC
- OO.

DATILOGRAFO - FATURISTA -
Precisa-se de um rapaz bom d-i*
titógr.-ifo • conheça bem fatura-
mento. Carta para Caixa Postal
n. 3 508 - ZC - OO

TIPOGRAFIA - Preclsa-se de cor
tfidor e encadernador à Rua Flá*
vio, 333-D - D. Caxias.
TIPOGRAFIA - Precisa-se im-
pressor mmervlsta e um compo-
siior para biscates. Tralar pelo
lei. 34-0745.
TIPOGRAFIA - Precisa-se de
compositor — Dá-se almoço gra-
tuíto — Rua do Carmo, 63.
TIPOGRAFIA - Precisa-!
compositor na Rua Pereira

PRECISA-SE de um oficial de sa
pateiro para oficina do conserto.
Tratar na Rua Uranoa n.u 1 343,
j.'jiii.  _
PRECISA-SE1 escarnador e acon ta-
dor da sola p/ fábrica de calça-
dos. Praça Portugal, 31 — P. Cir-
cular. Tdl. 30-5953, Sr. Sousa' -
ÜTpD.
SAPATEIRO - Preclsa-se paracalçados novos de homem — * so-
cinl ; e esporte — Av. Pasteur,

TIPOGRAFIA - Preciso 1 im-
pressor c 1 taloeiro que corte,

DACTILÓGRAFO menor de 12 a «te (conta própria), honesto, tra-
61 anos. Tratar c/ Sr. Euclidej na balhador ei referencia. Rua Cal-
Rua Condo Porto Aiojrc, 47. Tcl.'i™-n Cabral, 149-B e C -.Ira-
2093 D. Caxias.
DACTILÓGRAFA - Preci:a-óe,_ co-
nliecimentos gerais de escritório,
multa prática. Tratar R. Teófilo
Otoni, 117, 3.° andar.

ia-

Almeida n. Sl, loia - Praça rln\45B ~ hr- ¦*¦*¦¦-¦ Medicina
Bandeira.

i
SAPATEIRO - Precisa-se oficial
para consertos com prática. -~
Calçados Pereira — Praça Ma!
vinri Reis.

DACTILOGRAFOS - 1 p| fats. -
livros fiscais, pratica 3 anos —
150 — outro para cxs. noções
contabilidade. 140,00. - Av.
Rio Branco n. 151, slloja, s!09.

Ótima para

SAPATEIRO -í Precisa-se d» pes.
pontadeíra-viradeira .¦— Rua Dom
Pedro Mascarenhas, 17, sobreloja

TIPOGRAFIA" - Meio oficia. ,rde|^S!^_f};.-'¦'' ;, . „.*_
compositor na Ruá Buenos Al- SAPATEIRO - Precisa-se de um
res n. 307 - 2.° andar, sala 4;tre-*ador para obra Luis XV fi
-depois dns 15 horas._ |na - Rua Barreiros n'. 1 175-B-
TIPOGRAFÍA -Precisa-se de .'Úm l^^jjfea-
compositor e dois impreisorcs ^-[SAPATEIROS
Beco do Bragança* 2ó,

Precisam-se ofi-
ciais sapatos espt. .'de homem —

P ii . TJRua SSo Januário, 60-A, São Crir
tovoo.TIPOGRAFIA

impressor p. maquina cilindro, '1
m2.'ijeador, um oficial •encadar-. »»rr*-r-r\r
nação e um auxiliar. Tratar P* DIVERSOS
dro Alves n. 187.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE c/
prática •— Precisa-se para início
imediato, escritório contábil. Exi-
gem-se referências, boa apresen-
tação. Tel. 54-2810, c/ D. Mar-
Iene.
AUXILIARES DE , CONTABILIDA-
DE, 2 pref, 1ecs. pratica de 2
anos, 200, outros 150f 170, dact.— Av. Rio Branco n. 151, s|
loja, s[09.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE~- Pratica comprovada o mínimo
de. 2 anos. Sal. de 28O|30O -
Cia. Suíça admite urgente. Av.
Rio Branco n. 185 - sala 1 021
AUXILIAR. Moça e rapaz. Esc.
dact-, cont. dact., 150 á 220.
Vária.. Vagas Centro e Z. Nor.
le, aux. cont-, meio exp. Av.
P. Vargas 435, aj 605.
ATENÇÃO - Moças e rapazes p|. iniciar escrit. c| prirriárlo. Várias
vagas através n| sistema. Rua
Lucidio Lago, 91, s| 611.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE.
— Preciso de um com muita pra-tica para escritório de contábil!-
dade — Av. Erasmo Braga n.
2J5_— grupo 702.
ESCRITÓRIO"-' 

"Precisa "menór"^"é

15 a 16 anos com prálica dactilo-
grafia. Rua Frei Caneca, 51. Tra-
tar Raul, de 9,30 às 11 horas.
FATURISTAS n. fiscais, arquivo—* 120 - pratica de 2 anos, gi-
nasial. Av. Rio Branco ii. 151

slloia, s|09
MOÇA — Sabendo escrever a

; máquina, precisa-se a Rua da Pas-
saoõm, 78-B.

MOÇA — Precisa-se para atender
telefonei, dé 20 a 23 anos, in-
dispensável ótima apresentação,
conhecendo 4 operações, ótima
letra, preferência quem moro
perto, não se atende por lelefo-
ne. Rua Ipiranga, 33 — Laran.
ieiras,
MOÇA — Admite-se distinta -
maior dactilógrafa com praticade escritdWo — laboratório VI-
ta — Av. Marechal Rondon n.1 971 — antiga Francisco Ma-
nuel n. 25 - E. Riachuelo.
MOÇA. MENOR- Precisa-se pa-ra escritório contábil, boa letra
na Rua das Marrecas n. 48, sa-la 202.

BALC. E VITRINISTAS
BALCONISTA - Precisa-se de se-nhor de responsabilidade que te-nha prática de balcão, com do-cumentos atualizados. Tratar Sr.Augusto - Praça da República,
n. 73.
SERVIÇO AUTORIZADO VW IM-
PERIAC S. A. - Precisa-se debalconista para seção de peçase balcão oficina, ê necessário
3ue 

tenha sólidos conhecimentos
«peças VW e que tenha tra-balhado em oficina autorizada

VW - Tratar na Av. Gomes Frei.re n. 367-A com e Sr. José.

CONTADORES
AUXILIARES de contabilidade
maças e rapazes com bastante
prática - Cr$ 250 - Av. 13 de
Maio,- 47, .gr. 2306.' . .

DACTILÓGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETÁRIAS
ADMITEM-SE: secret-, dact. .com
ing., esteno inic, b] dact., es-
tenógrafas, p| Ceniro. C| prát.
Sal. 350 a 450. Av. V. Vargas
n.o 435, sala 605.

DACTILOGRAFAS
Bonsucesso, 200 toques, 250 —
outra para Benfífra, \40, outra
para Humaitá, pratica de 3 anos
síí"- -,noAv- Rio Branco' ,5,-ÍTORNEIROS
slloja, 3[09. ______ -_j_ nicTAnr-iDEC
SECRETÁRIA - Importai.le Cia".í — AJUSTADOKfcS
da Z. N., ampliando seus ser-j„.
viçcs, ncimile uma perfeita dac-
tilógrafa em port., de prejer-niv
cia-com--conhecimentos- de—inglòj
e boa apresentação. Av. Rio
Branco, 106-IOG, sala 1 310.

VENDEDORES -
CORRETORES
PRECISA-SE de rapaz 18 a 25
anos com boa apresentação para
serviços internos e externos, da-
tilógrafo. Iniciar como vendedor,
cargo de futuro. Barata Ribeiro,
339. 9 às J2_horas:
CORRETORES (ÃS)' -~ Pars assina-
tura de revistas. Rua das Marre-
cas, 48, 3/ S03.
PRECISA-SE de "moças para cor-
retora de iornã! com ginásio —
Indtspensával boa aparência, na
Rua Alcântara Atachado n. 30
sala 310.
PRECISO 5 vendedores de poli-
tone {retrato a oleo), pago 12
mil por pedido. Rua Teixeira Ri-
beiro, 377-A — Av. Brasil, dó la-
do da Bob's Bonsucesso. ,_,
RAPAZINHO - Precisa.se de 2
p] aux. propaganda até 17 onos.
Salário inicial 100.000. Tratar c|
documentos, Av. Presidente Var-
gas, 529 a| 402 das 9 horas em
diante.
VENDEDORES (AS) - Admitimos
com pritica ou sem pritica 15
vaqes, ordenado fixo de CrS...
100 000, mais comissão no «Io.
Tratar na Estr. do Portela, 29,
salas 3051306 — Madureira.
VENDEDORES com Kombi part
biscoitos São Paulo a comissão.
Rua Amparo, 779 — Cascadura.
VENDEDOR matérias escritório
Urgente. Av. Ministro Edgar Ro-
mero, OT6,_s|_J05__Y**z_Lóbo._
VENDEDORES OU VENDEDORAS
PARA AUTOMÓVEIS - Pr.cisa-s»
em Copacabana a Av. AtISntica
asq. da R. Dialm» Ulrich n.
23-A — loja — Pôsto 5.
VENDEDORAS - ISTO t NOVI-
DADE — Trabalha diretamente
com a Fábrica da Ducha Dub.l,
lava a suas clientes «Ita novida-
da. Paças intimas a aparalhos
da limpara da pala a embalou-
mento. E também da utltidado
doméstica. Rua Aires da Casal,
52 — Diariamente.

VENDEDORES-VIAJANTES - Pa-
ra óleo lubrif-, máquinas, mo-
tores etc, homens tarimbados
em vendas, com clientela. — R.
Sacadúrt. Cabra), 230..-'

VENDEDORES (AS) - Precisam-
so rapazes ou moças, falando flu*
•nlemenla inglês • alemão, para
serviço interno am loja de arti-
gos finos. Tratar eom D. Edlth,
na Rua Buenos Aiiai 110, dai
8,30 is 13 • das 15 àt 18 horas.

~~~,™"|BOMBEIRO-ELETRICISTA - Preci-
FRESAD. sa-se na Rua Visconde de Piraiá

Ui. 318, loia_15.
IbOMBEIRO ÍNSTÀtÃDOR'"- Pre-

...-.-- .-- - ¦*,.,. , — — icisa-se para ar comprimido na
PRECIS/vSE d. cficiaisd. tor- Avenida Brigod. Lima e Silva n.
neiro • ajua-jntes práticos em hjg _ Caxias.¦caldeiraria-. '*M__Mg_Uuzmm&t Preeisa-se- 

paricom-manutenção de instalações de ín*
dústria localizada em Bonsucesso,
Rua 24 de Fevereiro, 163.

CHOFERES E
MECÂNICOS

CLA5SIFICA0OS - Jornal do Brasil, 3-Meira, 14-3-67 _ 5

CHOFER — Precisa-se para usa
da tratamento. Carteira com mais
da 5 anos. Exlgem-se refer£ncias
— Paga-ia bom. Tratar na Av.
Atlântica, 4112, ap. 501.
ELETRICISTA - Para ônibui -
Procisa-se, Rua Magalhães Castro,
135 — Jaciré-
ELETRICISTA PARA AUTOMÓ-
VEIS, somente cj 4 anos d*
pratica. Cart. assinada, não ter*-
ve c| mais de 5 firmas, 200 p'
o Caju. Ag. Emprego, Av. Rio
Branco n. 151, slloja, s|09-
ELETRICISTA - Que .tenha real-
mente capacidade para trabalhar
cm oficina de Volks na Rua Pe,
lldefonso Penalba n. 355 — To
dos os Santos,

TORNEIRO - Precisa-se 1
pratica dc preferencia em valvu-
Ias e registros na Rua Antônio
Reno n- 1 120 - Olaria- 

SAPATEIROS
CALÇADOS - Precisa-se de cor-
tador para biscate. Rua Frei Ca-
neca, 41, sobrado. 
FABRICA DE CALÇADOS - Preci-
só frisador. Rua Montevidéu n.°
1 133 - Ponha.
MONTADOR - Pata calçados es-
porte -de senhoras, prectsa-se na
Rua Queluz, 18 — Rocha Mi-
randa.

MENOR — Precisa-sa com práti
ca de máq. da furar, para traba*
lhar am oficina, na Rua da Ami»
rica, 203, ap. 20S — Santo Cristo,

PINTORES — Precisam-se oficiais
pintores na Rua Ubaldino Ama
ral, 48, atendimento das 8 ès
18h, com os Srs. Milton ou Pei.
xoto.

i- LANTERNEIRO - Precisa-se ofi-
ciai competente — Apresentar-
se para trabalhar — Rua Arisli-

.- *¦*" Lôbc. 32. ' 
i. LANTERNEIRO - Preclsa-se a co.

missão. Tratar Rua Bamboré, 21
- Del Castillo.
LANTERNEIRO - Precisa-se lan

SERRALHEIROS - Precisam-se c|
muita prática paro portões, orna*
tos, janelas etc. Comparecerem
na Rua Frei Caneca n.° 117.

OFEREÇO empreoada de Sta. Ca-
farina p' todo serviço de casal
ou pessoa só. Tel. 52-5644. Agen-
cia Rhzo. ., __ 'r
PRÉCÍSA-SÍ de montador para
obra de senhor». Av. dos Itália-
nos n. 918-B — Rocha Miranda.
PRECISA-SE de pespontadeira e
uma moça para aprender balcão
Rua Cardoso de Morais n. 538
fundos — Sr. JHòlio.
PRECISA-SÉ de cortador;** e pai-
tnllhador para calçados de ho-
mem — Tratar no Rua da Rela-
ção n. 55 — gr. 312. —' Só
serve solteiro.
PRECISA-SE de sapateiro para
consertos. Rua Getúlio Moura n.
2 593 - Nilópolis - Est. do
Rio.

SERRALHEIRO OU CALDEIREIRO
— Para chapas pesadas para tra-
bnlhar em Itatiaia — Tratar na
Avenida 13 de Maio n. 13 -
5.° andar, sala 517 — Sr. Hum-
berto. '
SERRALHEIRO - Precisa-se quo
conheça desenho na Av. Brigad.
lima e Silva n. 318 — Caxias,
SE VOCI é aposentado do IAPC.
é casado, mas não tem filhos, e
mora só com a sua esposa; cn-
tende um pouco de bombeiro e
eletricista, e não tem casa para
morar, então procure o Sr. ^ Pé
dro, à Rua Visconde de Inhaúma
134 4o «ndar s| 612, das 9 às
11 horas, pois .êste darj um
leilo. De 2a. a óa.-feira, na parte
da manhã.

OFÍCIOS E SERVIÇOS

ALFAIATES - COST.
ALFAIATE-^--BÜteTro'~de" calca:
— Precisa-se para serviço fino
sob medida. Casa Oscar na R.
Barata Ribeira n. 344.
ALFAIÃTF — Precisa-se -de bom
calceiro. Tratar na Estrada do
Portelo 29, çjrupo 207. Madu.
reira.
ÀTENÇÂÕ — Preparo contrames-
tre modsiista com eficiência pa
ra indústria de roupas » faouti*
ques. Tel. 49-3279, Gladstone -
Ensino também roupas para ho
111 ern.

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS
TELEFONISTA cl pratica PBX -
ótima aparência, pl Zona Sul --
base 150 000. Av. Nilo Pe;anha
n. 151^,_s| 1_004. __
RECEPCIÕNISTA-TEIEFÕNISTA c|
prática de mesa PBX, para Ira-
balhar no Centro. Tratar na Av.
dos Democráticos, 627, sala 301

Bonsucesso. __
RECEPCIONISTAS - DAÇTÍCÕ-
GRAFAS - Sal. NCr$ 140,00 a
NCrS 180,00 — Edif. Odeon, ss.
419120 - Cinelandia.

DIVERSOS
ÁRQUIVISTA — Precisa-se rapaz
maior que" tenha prítica _ de ai-
quivo de papelaria que saiba dac-
tiloorafia, trabalha sábado . ate
meio-dia. Paul Nalhan Artes Gra-
fica Ltda. Alvoro Alvim, 33/37,
r.o.
COBRADOR profissional — Pro-
cura-se c| prática em carteira
(mínimo de - 3 anos), ótimas
condições financeiras. Tratar na
Av. 13 de Maio, 23, sahjjSl^.
MENOR com boa leira, boa apa-
réncía, que more perto. Tratar
das 15 bs 16 horas. Av. Rio
Brini?'J.^-iZ_3J_?°-.__
MOÇAS -¦ Precisam-se c/ boa
aparência. Rua das Marrecas, 48,
5/ 803.
RAPAZ - Precisa-se c/ boa apa-
rência, Rua das Marrecas, 48, s/
803.
RELAÇÕES PUBLICAS - (Moça ou

ipaz de gabarito). Ganhar 300
il cruzs. e mais 30%. Erasmo

Braga n. 227-315-

PROFISSIONAIS DE INDUSTRIA

METALÚRGICOS E
SOLDADORES
METALÚRGICO PARA CHAPEAR
balcões c vitrinas — Tratar na
Rua do Resende n. 8B.

CARPINTEIROS —
MARCENEIROS
CARPINTEIROS - ESTUCADORES

BOMBEIROS - ELETRICISTAS
PEDREIROS E SERVENTES -

Admitimos com muita pratica e
boas referencias -• R. do Car-
mo n. 27 — 5,° andor - Sr.
Hélcl
CARPINTEIROS para biscates for-
mar — Precisa-se urgente na R.
Odorico Mendes n. 32 — T.
os Santos. ________
MAQUINISTAS E MARCENEIROS
para fábrica da movais. Tralar R.
Carlos Seidl, 261, sobrado —
Caiu.
MAQUINISTA - Para -fabrica de
móveis de fórmica — ¦ Precisa-se
com pratica. R. Noronha San
tos n. 37 — Estácio. 
MARCENEIROS PROFISSIONAIS.
- Precisam-se na fabrica da R.
24 de Maio n. 275.
PRECISO carpinteiro de esquadrias

Rua Mário j!ibelro,_76, Leblon.
PRECISA-SE do marceneiros na R.
Pedro Américo-n. 184., Telefone
25-7050. Falar.com Silva ou Dino.
Paga-se _bem/ f ^
PRECISAM-SE carpinteiros para
nstalações comerciais. Tr. na Rua

7 de Setembro ii.» 63, loja, das
17 às 18 horas, c/ Anibal, na R.
Atituba n.° 327, das 7 horas cm
diante — Taquara.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL

PINTORES E CARPINTEIRO - Pre-
clsa-se urgente — Começar hoie

Av. 13 de Maio, 23, s/ 1913.
PRECISA-SE de bons pintores na
Rua Carlos da Vasconcelos n.°
103 — Tijuca-
PEDREIRO — Precisa-se ajudante
de pedreiro, pedreiro e bombei-
ro hidráulico. Rua das Marrecas,
48, s/ 803.
SERVENTE DE PEDREIRO - Pre
cisa-se na Rua Guaporé n. 305
— Brás dé Pina. ______

ELETRICISTAS-
RADIOTÉCNICOS
PRECISA-SE de meio oficial en-
rolnclor de motores — AV. Itaoca,
1197-B.
RADIO TÉCNICO - Começar hoie,
c/ instrumentos, entenda de áu«
c/ Instrumentos, entenda de rá-
dio, seja educado, tenha boa
apresentação, preferência c/ cur-
io da Rezende Romell. Para or-
ganizar pequena linha de monta-
gem. Salário inicial compensador.
Tratar Rua Campos da Paz, 111,
c/ 2 — Rio Comprido. S4 p/
quem antenda de transistor.
TÉCNICO DÉ RADÍÕ E TV -
Precisa-se de rapaz com idade até
20 anos, para serviços . gerais
S A T Ltda. — Rua Camerino n,
80, s/ 2.

GRÁFICOS
COMPOSITOR - Para trabalhos
comerciais, com multa prática.
Preciso. Rua Vise. Rio- Branco,
27.

ALFAIATE - Precisa-se de ofi
ciais paletós, calças, buteiro, aju-
dante aprendiz, ad. moças. Rua
Francisco Serrador, 90, gr. 204
— Cinelandia.
COSTUREIRAS — Precisam-se p.
soutiens, maquina de 2 agulhas
guarnecer superior literal, Rua
Isidro de Figueiredo n. 5 —
Maracanã.
COSTUREIRA."- 

"Preciía-se 
di cos

tureiras para fazer blusões em
casa. Serviço só de máquina. -
Tratar na Rua Constituição, 56,
loja, com o Sr. Ramon.
COSTUREIRA c| prática de atelier.
Preciso. 6 mll diários. Bolivar, n.
611502.
CORTADOR'maios 

"HÉLANCÀ '-
P raci ia-1» com multa prática. Pa*
•ga-se muita bem. Rua do Rosário,¦H0,_1J»_andar.

PRECISA-SE d» menores aprendi-
zes pj maquina de costura, uma
coctadeíra e moça p| maquina
enfiar elástico na Rua Pereira
Nunes n. 250-A - Vila Isabel
PRECISA-SE costureira com práti.
ca em vestidos de senhoras. Rua
Bolivar, 61, ap, 602-
PRECISA-SE de costureiras com
bastante prática em vestidos é
conjuntos. Dá-st para case. Rua
Santana n. 64.
PRECISA-SB de camiseira com
pratica, bom ordenado. Tratar ò
Avenida Copacabanat n. 112
804.

BARBEIROS - MANIC
BARBEIRO - Precisa-se Rua da
Passagem 146,
BARBEIRO - Precisa-se na Rua
Licínio Cardoso n.° 175 — Tria-
gem.,  '
BARBEIRO - Precisa-se de 'um
bom berbeiro na Rua Barão de
BomVRetirõ^n-! 472. ___
CABELEIREIRO (A) - Precisa-se p/
salão no Centro, com freguesia.
Rua Assembléia, 93, s/ 402.
CABELEIREIRA - Precisa-se
Rua Assis Carneiro n. 344
Piedade.
ENSINA-SE manicura, fornece
material. Tratar das 20 is 22 h
dc târça a quinta. R. Voluntários
da Pálria, 354 — Dona Nadir
IVA - CABELEIREIRA - Precisa;
se de cabeleireira na. Rua José
Maurício n. 101 — 206 — Penha
MANICURA - Preciso do compe-
tonte — Gdrarrto salário. Viscon*
de de Pirajá n. 6-10-B — Ipa
nema. -
MANICURA-PEDICURA - Compe-
tente, precisa-s». Tel. 37-7027.
MANICURA - Com multa práti-
ca, precisa-se. Salões Flamengo.
Av .Rui Barbosa 170, bloco A.
Tel.: 45-9681.
PRECISA-SE de cabeleireiros (a)Dou garantia — eficiente, na
Rua Marquei-di Abrantes n. 212

OTTILIA'S.
PRECISO de manicura com garan-
tias e ajudante adiantada no
serviço. Rua Ataulfo de Paiva .
1 174 - Sob.loja 15 - SalSo
Fresia, — leblon.
MANICURA desembaraçada e de
boa- aparência, preciso Av. Pra-
do Júnior n. 172-A.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS
ENFERMEIRO - Aplica-se soro
injeções ele. de acordo c| á lei
recente. Tel.: 45-8266 - Celso.
ENFERMEIRA diplomada - Rua
Barão de Ipanema, 76 — Tele-
fone 57-3253.
OFERECE-SE uma «nfermeira obs-
tetra formada com muita prática
para clinica ou doente particular.
Tel. 54-0036,
PRECISO de pratico enfermagem- Telefone 27-0565 - Rua Ca-
ning n. 21.
SERVENTE - Preclsa-se de moça
alé po anos, para trabalhar em
casa de saúde e que durma no
emprego. Rua Conde d* Bonfim
n.o 497 .

EMPACOTADOR para gráfica -
Precisa-se — Tratar na Rua San-
tana, 156. s'l.

GARÇONS

ESTUCADORES PARA REBOCO
LISO — Tratar na Avenida Rio
Branco n. 18 - sala 1 604-
PINTOR — Precisa-se de 2 pio-
tores com multa. prática de ser-
viço a óleo. Urgente. Sr. Fran-
cUco. Rua Magalhães da Costa

300.
PEDREIROS — Preclsam-se. Pa-
ga-se bem. Tratar na Praça Pio
X n. 98, com o Sr. Ribeiro.

GRAFICA — Precisam-se impres-
sores e margeadorei. Rua Mati-
pá, 115. Tel. 49-7821. Jacaré.

PRECISA-SE de pedrelro-estucador
para trabalhar na Zona Sul. Ar-
sila — Av. Camões, 563, fundos

Penha Circular.
PRECISA-SE de pintores na Av.
Francisco Bicalho defronte a Usi-
na de Asfalto - Obra da BRI-
ZON ENGENHARIA - Levar do-
cumentos — Procurar o pintor
Djalma.

1

ENCADERNAÇÃO - Menor, com
prática .de livros impressos. Pe-
ço referência. Falar com o Sr.
Norivai. Rua Álvaro Alvim, 24,
7.° andar, sala 705. Centro, das
8 às 9 horas.

CAIXEIRO - Precisa-se, com
pratica de bar. Tratar na Conde
Bonfim, 670.

GRAFICO -» Precisa-se de . ¦ um
distribuidor e um compositor —
Rua Alzira Valdetato n. 16 —
Sampaio — lado da 24 de Maio

COPEIRO - Preciso de dois com
pratica, un- que seja menor na
Rua Joaquim Silva n. 3_¦-- Lapa
CAFÉ — Precisa-se moça eom prá-
tica. Rua Buenos Aires n.» 275,

IMPRESSOR para Solna 24, pre-cisa-se. Paga-se bem. Tratar na
R. Santana, 156 s"
ÍMPRESSORES- — Precisa-se paratrabalharem à noite. Tratar na
Rua Miguel Ângelo, 148 — Del
Castilho — GE.
IMPRESSOR OFF-SET - Emprê-

sas Jornalísticas necessitam de
impressor para máquina Solna
P24 (frente e verso), com expe-
riéncia e referências. Rua Soro-
caba, 696. Botafogo.

COPEIRO — Precisa-se ds um com
prática. Pedem-se referências —
Rua Barão de Mesquita, 675-B,~afé e Bar Belo Horizonte,

COPEIROS - Precisa-se de um
com prát:„a de café e bar, na
Rua Ministro Viveiros de Castro,
n.o 47.
COPEIRO - Precisa-se com prá-
tica. Av .Rio Branco, 40-A.
COZINHEIRA, para" restaurante,
com prática, precisa-se de duas
(2) de forno e fogão. Rua Alva-
ro de Miranda n, 18 — Pilarei.
COPEIRO - Precisa-se na Rua
do _Riachuelo n. 133-B.
COPEIRO com pratica de-bar e
refeições na .Rua Morais e Sil-
va n. 107 - Praco da Bandeira

COZINHEIRO - Precisa-se
Av. Gon-es Freire n. 430-A.
CAIXEIRO PARA BAR - Serve
aposentado — Rua Grajaú n. .
11-B.
COZÍNHÈIRÒ-IANCHEIRÒ (À) pa-
rn lanchonete. Precisa-se na Rua
Senador ^er?uejro**J>0-F.__
CÓZiNHEIRA" 

"- 
Precisa-se para

bar interno. Não trabalha aos do-
mingos nem feriados, na Rua Fa-
tani, 75, Botafogo, cj D. Aliira,
EMPREGADA - Precisa-se dc
uma com prática de cozinha
(ajudante). Trazer carteira de saú-
de. Café e Bar Belo Horizonte
Rua Barão de Mesquita, 675-B,
GARÇOM para lanchonete — Pre.
cisa-se, na Rua Senador Dantas,
97, sobrado.
GARÇOM — Rest. Lanchonete no
vo, precisa-se pessoa de respon-
sabilldade, competente, c| ref. —
Sal. a comb,, Av. do Exército
n. 17-C (Cpo, S. Cristóvão),
LANCHEIRO"- Precisa-se"'* Rua
Figueira d. Melo, 376, São Cris-
tovão.
LANCHEIRO prático e minutas -
Oferece-se p/ trcbalhar parte da
tarde recado tel. 42-4323. R. La-
vrodio. 18-6.
LANCHONETE - Precisa-se de
moças - conv .pratica , de Jancheira
na Rua Gonçalves Udo n. 89

Horario_comercial.
MOÇAS — Precisam-se com boa
aparência para caixa e garçoneta

Paga-se bem na Rua Catete
n. 323-B -. Casa S. Paulo.
OFERECE-SE para lanchonete «o.
zioheira coni pratica em salgadl-
nhos e minutas. Ordenado na
base de CrS 190 000 - Recados
com Alice no tel. CETEL 
92-0704.
PRECISA-SE de um pasteleiro e
um copeiro com pratica. Praça
Tiradentes, 8.
PRECISÃ-SE uma senhora lanchei
ra com prática — Av. N. Senho-
ra Copacabana,__30-A,
PRECISA-SE copeiro com prática
de lanchonete. Apresentar-se na
Rua Pedro I n.o 19, loia E.
Praça Tiradcntes
PRECISA-SE de mficas para café
em pé — Apresentar-se com prá-tica na Rua Lucidio Lago, 96 —
Méier. i
PRECISA-SE cozinheiro, minutas
e salgadinhos — Rua General Ca-
nabarro, 119-A.

ELETRICISTA PARA AUTOMÓ-
VEIS — Preclsa-se de um ofi-
ciai com 30 anos no máximo
na Rua jonquim Palharss n.°
118-A- Estácio.
CHOFER — Particular precisa com
muita prática — Educado. Tra-
tar Rua do Carmo, 64, ès 11
hot«,_ Si. HÉLIO.
ELETRICISTA DE 

"AUTOMÓVEIS 
-

Precisa-se de profissionais com
experiência comprovada em car-
tèira — Tralar na Av. Marechal
Rondon n. 539 - S. F. Xavier
com o Sr. Salvador. Os candi-•datou deveio apresentar 3 fo-
tos 3 x 4 cart. prof., reservls-
ta e titulo de eleitor.

torneiro profissional, tratar Rua
Almirante Cochrane, 27.
LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS
— Trabalhar por comissão, na
Rua Campos ds Par n. 228 —
Rio Comprido.  ¦
LANTERNEIRO - Precisa-se da
meio oficial ou ajudante pratico
na Rua Barão _tfe_Ubá_n. 554.
LANTERNEIROS - Précisam-se 

"na

Rua. ClnlFa n." 616. - Circular da
Penna._.  ' 

_ 
MÕTORÍSTA - Precisa-se pa7â
casa de família de um que se-
|a solteiro, com mais de trinta
anos, e que durma no emprego
—. Exigem-se muitas referencias.
Paga-se bem. Não serve moto-
rista de caminhão — Tratar na
Run Debret n. 23 — grupo 308.
MOTORISTA - Precisa-se paracarro particular com 5 anos de
certeira c referencias. Tratar na
Rua Ribeiro Guimarães n.o 191-i 245 - com o Sr. Izo dis 7
às 17 horas. __
MECÂNICOS, lanternelros e pinto-res pnra Volkiwagen, Preciso 2
de tdd?« Paflo multo bem, Rua
Dr- Garnier, 261, Rocha.
MOTORISTA — Precisa-se, exigem-
se referências. Indispensável que
more na Ilha do- Governador, Sa-
lário NCrS 200,CO mensais. Av.
Rio Branco, 25, 8.0 andar, Sr.
Bandeira.
MOTORISTA - Precisa-sa com pri-
tica de cinco anos, para trabalhar
em firma de material de constru*
ção. Tratar Av. Suburbana, 35.

VENDEDORES
A mais importante Empresa Editorial do Brasil, com uma linha de

Obras exclusivas dà maior aceitação, já projetada no mercado através de
constantes Campanhas Publicitárias, oferece poucas vagas para os melhores
vendedores de livros ou outros que se julgarem capazes de desenvolver a
mais rendosa atividade do momento.

OFERECE AINDA:

Curso*de Vendas com ajuda de custo e comissões
Emprego efetivo registrado em carteira
13.° Salário

Férias Remuneradas
Assistência Médica, Assistência à Família, etc
Possibilidades de acesso e'fazer carreira.

Se seu caso é progredir na vida, procure hoje o Sr. JAYME DOS REIS
à RUA MIGUEL COUTO, 105-3.° ANDAR - No horário de 9,00 hs. às
18,00 hs.

COBERTURA PUBLICITÁRIA EM TODO O PAÍS (P

CAIXEIRO, pratica, referencias —
Padaria. Ríacheuto, 46,
EMPREGADO - Precisa-se paratratar de gado — Estrada do Ca-
pSo, 1 -<IOO — Jacarepaguá.

MECÂNICO - Automóveis. Pre.
cisa-se da um — Paga-se bem.— Tratar na Rua Santos Rodri-
pues_ n._60.
MOTORISTA - Precisa-se'" paraempresa de transporte, que co-
nheça bem o serviço. Tratar na
Rua Júlio do Carmo n. 182.
MOTORISTA PARTICULAR - Pre-
cisa-se de um competente com
bastante prjtica e que possa dar
amplas referências. Tratar na pante da manhã, na Rua Amoroso
Costa, 288 - -Muda da Tiiuca.
MOTORISTAS - Pr.cisamos pa-ra completar nosso quadro. Mo*
toristas com pratica d. serviço
da ônibus, varias vagas. Salário
d. CrS 12 340 diários, Rua Via
na Drumond n. 45 — Vila Isa
bel.
MOTORISTA - Precisa-se d» um
com pratica e que tenh» pelominlmo 5 anos de carteira. Av.
Brasil, 6 996.
MOTORISTA - Pr.cis..s» para ca
sa da família. Exinam-s* referin-
cias, tom pritica d. i anos. Me-
rando Zona Sul. Paga-s. b.m
Trat.r Av. Guilherme Maxwell, n.
W4_—_Eonsucasso, com Sr. Sar ra,
MECÂNICO - Motorista - Pre-
cisa-se com prática em caminhões
International - Rua Conde de
Azambuja, -449.
MOTORISTA VENDEDOR - Pre-
cisa-se c| pritica de «márcio
varejista p| venda de alimentos
- Rua Castro Alves, 133-C -
Méier.
MECÂNICOS » eletricistas -
Precisam-se p| linhas Wlllys-Gor-
clini, só profissionais competen
tes, especializados, cl bastante
prática comprovada. Apresentar-
se com documentos — Concess.
Willys Overland. Rua Barata Ri-
beiro, 750-A.
MOTORISTA - freclsa-se. com
pritica de entregas de bebidas
Rua Dr. Magessl, 30. Inhaúma
PRECISA-SE de .l.tricistas • lart-
ternairos competentes para traba-
lhar em empresa de ônibus. Tra-
tar Rua Marechal Floriano Peixe*
to, 2574 - Neva Iguaçu — Eva-
til.

PRECISA-SE de empregada com
pratica paro .copa e cozinha lan*
cheiro ¦— Tratar na Rua Bom
Pastor n. 651 — Tiiuca.
PRECISA-SE garoto ate 14 anos
para trabalhar em pensSa na Av.
Gomo; Freire, 579.
PRcCISÂ-SE lancheiro com práti-
ca dc lanches finos, na Rua Bue*
nos Aires n,° 124- Ceniro-
PRECISA-SE de uma moca para
trabalhar em café e bar com
pritica. Apresentar-se na Rua Ge
remaria Dantas n. 1 — Largo do
Tanque — Jacarepaguá, das 12
às 15 horas.
PRECISA-SE caixeiro com prática
de padaria. Largo da Freguesia,
18-B —¦ Jacarepaguá./ . 
PRECISA-SE- de copeiro com pra-
tica para restaurante na R. Se-
nador Vergueiro n. 23 — RO-
TISSERIA AMERICANA.
PRECISA-SE dá' pessoa para fa
zer salgadlnhos —, Rua Barala
Ribeiro n. 512-B — Copacabana
PRECISA-SE -de uma. cozinheira,
com bastante i pratica de cozinha
de- pensão na Rua Leandro Mar
tins n. 2 — Centro. -!;.*-," **
PRECISA-SE de um rapaz .para
bar com alguma pratica de cozi-
nha" e salão na Rua Pedro Alves

57 — S. Cristo. 
' ¦ -*.

PRECISA-SE de cozinheiro com
muita prática.;R._-Riachuelo, 62.
PRÊCISA-SE copeiro com prática.
Rua .Sacadura Cabral, 53.
PRECISA-SE de cppeiro para traba-
Ibar em bar c/ bastante prática.
Tratar depois -das 18 horas. Rua
Cindido Mendes, 16-A-'Glória,
com referências 6 favor-de não
se apresentar sem prática.
PEN5ÂÕ — Precisa-se cozinheira
e copeira, com .prática. R. Senador
Dantas, 19, ap. 30B.
PRECISA-SE rapaz com prática pa-ra copa de bar. Nao trabalhar
aos domingos. Avenida Pedro'Se-
gundo, 222-D - S. Cristóvão.
PRECISA-SE de cozinheiro para
restaurante na Barra da Tijuca.
Tratar Barramar na Av. Sernam-
batiba h. 780-A — Ônibus Le-
blon e Cascadura*
PRECISA-SE um copeiro na Ave-
nida Erasmo Braga, 277-B.
PRECISA-SE de lancheiro ou lan-
cheira, com pritica de cozinha,
Rua dos Inválidos n.° 9. .
PRECISA-SE de menores p/ traba-
lhar em pensão/ Ladeira Itapemi-
rim, 9. (Entrada Senador Dantas).
PRECISA-SE de cozinheira para
pensão — Rua do Rosário n. 28

2.° andar.
PRECISA-SE de um garçom
Suburbana, 5 099.

Av.

PRECISA-SE de um cppeiro com
prática de restaurante, um area-
dor de talheres e um lavador de
pratos. Rua Frei Caneca, 7.
PASTELEIRO c/ bastante prática— Precisa-se na Rua Santa Clara
n.o 118, loja.
PRECISA-SE de um lancheiro na
Rua Belfort Roxo n.° 372. . *
PRECISA-SE de um garçom
trabalhar em lanchonete, cj
tica. Rua de Santana, 123.

para
prá-

PRECISA-SE lanterneiro meio-oíi-
ciai, que seja bom. Rua Van Er-
ven, 96. Calumbi.
PINTOR DE AUTOMÓVEIS. -
Precisa-se de oficial competen-
te — Apresentar-se para traba-
lhar na Rua Aristides Lobo n.
32._____ _
PRECISA-SE de motorista carni-
nhão FNM basculante em servi*
ços materiais para construção —
Apresentar-se na Av. Bris de Pi.
na n, 849 conv documentos das
9 às 12 horas com o Sr. Bení-
cio. ¦ •
PRECISA-SE.de motorista c/ pri-tica mínima de 2 anos, para tra-
balhar em Kombi — entrega de
material elétrico e serviços inter-
nos. Rua Ana Néri, 686 — São
Francisco Xavier.

FAXINEIRO - Precisa-se, com
urgência, de um senhor de mais
de 45 anos e menos de 55 anos.
Trazer referências. Rua Barata
n.o_827.
FAXINEIRA -"" Precis~a.se~crpra-
tica na Rua do Rosário n. 173

_IoJa.
MOÇA — Ótima apar., man.
42-44, 18-23 anos, Indep. preciso
pf modelo fotog. Possa viajar 15
dias, acomp. casal resp. Indisp.
desembaraço social e nível gin.
Marcar entr. tel. 42-4918, só hoie.
MOÇA — Precisa-se p/ foto com
prática cm retoque ou laborató-
rio. 13 de Maio, 47, sala 2 60'/.
MOÇA — Oferece-se para traba-
lhar ás Sas, 5as e sábados, par-
to da tarde - Tel. 46-4439, das
14 horas em dlanft — chamar
JUDITE.
MOCINHAS MENORES - Admi-
tem-se distintas de boa «paren*
cio, bsm referidas para serviço
de embalagem no Laboratório
Vita — Av. Marechal Rondon n.
1 971 — Antiga Rua Francisca
Manuel n. 25 — Riachuelo.
MOÇA CAIXA - Precisa-se com
desembaraço, prática e referências
- Av. Copacabana, 1 103. Camisas.
MENOR - FARMÁCIA precisa de
uim paro aprendizagem. Tratar
Mariz c Barro, 470.
PRECISA-SE do garota parn pen-são familiar, que durma no em-
prego, paga-se bem, não trabalha
aos domingos. Rua Antunes Ma-
ciei, 202, S. Cristóvão.
PADARIA — Precisa-se de moça
para caixa com prática de pada-
ria, na Rua Bolívar, 92 — Copa-
cubana — PSílo 5.
PRECISA-SE um mençf para limpe
sa. Rua Alvoro de Miranda, 39— Pilares — Inhaúma.
PRECISAM-SE 3 ajudantes de me-
sa com prática da padaria. Av
N. S. Copacabana, 256.

PRECISA-SE de rapaz solteiro de
boa aparência que tenha certifi-
cado de reservista e carteira de
trabalho para trabalhar em pa*
pelaria — Não precisa ter prá
tica, mas exigem-se que seja,
educado e trabalhador, que mo.
ro perto do Centro para almoçar
em casa — Tratar na Avenida
Nilo Peçanha, 38-C — Castelo,
depois das 10 horas.
PRECISA-SE de empregado com
grande competência para traba-
!har e tomar conta» de mercearia
— Rua Conde Bonfim, 71. Tel.i
28-6171.
PADARIA — Preclsa-se de um
ajudante de forno na Rua Ba-
rao de Mesquita n. 370.
PRECISA-SE de caixeiro com
pratica de armazém na Av. N.
S. da Penha n. 564-B — Pe-
nha.
PRECISA-SE de caixeiro com
pratica de armazém na Av. Bra-
sil n. 23 504 - Guadalupe —
Deodoro. 
PRECISA-SE para padaria fornei-
ro e ajudonte de forno com pra-
tico na Rua Capitão Félix n. 412
- MERCADO COCEA.
PRECISA-SÉ de caixeiro com pjra-
tica de armazém na Av. Meriti
n. 324 - Vila Cosmos.
PRECISA-SE de um caixeiro de bai-
ção de padaria e confeitaria, com
prática. Av. 28 de Setembro, 289
- Vila Isabel.

PRECISA-SE de motoristas com
pratica da entrega para fabrica
de bebidas — Tratar na Rua da
Liberdade n. 40.
PRECISA-SE de mecânicos, lan-
terneiros* para- trabalhar em: em-
prêsá de' ônibus; Tratar, com
Sr. Ernesto, na Rua Baronesa
do Engenho rNóvo n., 222i- Ja
cará.
PRECISA-SE balcão acabador parasapato f Inq esporte '•' Luir XV. R.
Marques de. Abrantes,. 162 — Bo-
tafogo.- ii* . .-,'' •_ ' 

,:
PRECISA-SÉ de -mecSnico especia-
lizado na linha Wülys. Quem não
estiver habilitado' que < não se
apresente — Rua Júlio do Carmo,
n.o 94.

DIVERSOS
ALMOXARIFADO - Aux. práti-ca, rapazes, p| Zona Sul. AV.
Nilo Peçanha, 151, sl 1 004.
AÇOUGUE - Preclsa-se de em-
pregado menor — Rua Vieira da
Silva, 120 —Sampaio,
ATENDENTE - Procura-se senhor
somente de 40 a 60 anos,
preferência aposentado, c| mfni-
mo curso primário, qu* seja de-
sembaraçado p| lidar c| o pú-
bllco. Serviço exclusivamente in-
terno. Paga-se bem. Tratar ria
Av. 13 de Maio, 23, sala 614
AJUDANTES DE FORNO com
prática — Rua Ronald Carvalho,
275 — Copacabana.
CAIXEIRO - TINTURARIA -
Precisa-se na Rua Lins de Vas-
concelos ri. 242-A — Méier.
CALAFAÍES — Precisam-se pro-
fissionais — Apresentar-se com
carteira e ferramenta. Rua da Pas-
sagem, 63, fundos — Botafogo,
eom Sr. Armindo,
CAIXA — Precisa-se moça maior,
c/ prática, Vidraçaria Lenita Ltda.
Rua Leopoldina Rego, 576 — Ola-
ria, Sr. Pinho.
CAIXEIRO - Preciso para pa-daria Graciosa na Rua Miguel
Cervantes n,- 564 — Cachambi.
CAIXA VI RESTAURANTE DE LU.
XO — Precisa-s» de moças ou
senhoras. Horário noturno. Dias
da-Cruz, 121-B.
CAIXA com bastante
prática e desenvoltura

PRECISA-SE um'menor par.-,ra.'em aSa de TlodaS, pre-
balhar em pensão. Resende, 14,;CÍSa-Se. Rua do Ouvidor,sobrado.
PRECISA-SE de um garçom com
pratica de copa para trabalhar
de noite na R. Frei Csneca n.
181 - Tratar com o Sr. Raul
até 11 horas.

151 — Sr. Henrique. (B
COBRADORES PARA ÔNIBUS -
Com curso primário — Precisam*
se, Rua Magalhães Castos, 153 -

iJacarí.

PRECISA-SE de caixeiro para ar-
mazém, com prática de balcão,
dando referências. Rua do Cate-
t_e,_2U.
PRECISA-SE 2 ceixeiros com pri-
tica da padaria • com boas re-
ferencias e 'com, boa aparência
na Rua São Clemente 39.
PADARIA — Preclsa-se de um
caixeiro para trabalhar no bai-
cão, com pratica ha Rua Cosme
Velho n. 362.

CHEFE DE ESCRITÓRIO
Precisa-se para trabalhar em CHRISTIANI-NIEL-

SEN, Santa Cruz. Os candidatos deverão ter bastante
prática de todo o serviço de pessoal, com mínimo de
quatro anos de profissão. .

Apresentar-se à Av. Rio Branco, 311-9.° andar,
com Carteira Profissional. (p

Carpinteiro
Abbade Vind S|A. Admite

para obra na Rua das Laraniel-
ras, 227 •— Tratar no local, mu-
nido dos seguintes documen-
tos carteiro: Profissional e
Saúde. (P

Cozinheiro
Precisa-se com referência a

tratar à Rua General Dionisio,
63 — Humaitá, com D. Fio-
ripes.

Amendoeira Importação
e Comércio S/A
CONCESSIONÁRIA WILLYS

Admite em sua Oficina, Oficiais com com-
provada experiência para os seguintes cargos:

OF. ELETRICISTA
OF. MECÂNICO

. OF. LANTERNEIRO .
Apresentar-se ao Dep. Pessoal à Rua General

Polidoro, 316, com documentos.

Chefe de fotolito
Editora precisa, para admis-

são imediata de pessoas 
'de 

ga-!
barilo e com bastante prática!
para chefiar a seção de Foto-j
lito. Tratar a Rua Sorocaba,
696 — Botafogo.

Mec. ajustador
Aplainador

Para serviço geral e. leve —

Tratar Rua Carneiro Ribeiro,
109-B — Maria da Graça, altura
Av. Suburbana, 2 371.

PORTEIRO-com pratica na Rua
Toneleros n. 236-fl, depois das
ló horas.

PRECISA-SE de caixeiro para
mercearia na Rua Siqueira Cam-
pos n- 272-B-
MOÇA PARA CAIXA diário boa
dact.. pratica 3 anos, 150, solt.
ótima tetra -- gínas. — Av. Rio
Branco n. 151, slloja, s]09.
PRECISA-SE de um sr. de boa
Idade, com saúde, viúvo ou sol'
feiro para trabalhar como zela-
dor — Tratar das 15 às IS ho-
ras com o Sr. Rangel na Av. Su*
burbana n. 8 617 — Piedade.
PESSOA DE CONFIANÇA - Se-
nhor com longa -pratica da co-
mércio e indústria aceita cargo
de confiança, fiscalização, geren-
cia, expediente externo e interno
— cobranças de firmas concei-
tuadas —' Dão-se referencias —
Cartas para J. B. UMA na R.
16 de Marco n. 234 - 1 103 -
AP - Petrópolis - Tel. 580B •-
PORTARIA - 33-5777.
PRECISA-SE de menor para tra-
balho* em oficina, na Rua do Re-
tende n. 60.
PRECISA-SE, de um aludante de
forno na Rua da Gamboa n.- 87
PRECISO de pintor com pratica— Rua Frei Caneca n. 70.^_^
PRECISA-SE um menor para ser-
viço externo. Av. Venezuela, 27,
sala 5)9, .
PADARIA — Precisa mestrinho, R.'
Fonseca Teles, 141, .Paga-ie bem.

São Cristóvão.
PRECISA-SE lavador de pratos
com pritica em casa de petis-
queiras. Rúa Senhor Passos, 121.
PRECISA-SE caixelra, Rua do Ca-
tete, 355-A — Tinlurarin.
RAPAZES da IB anos. Precisa-se
para entrega de folhetos, prefe-
rância quem conheça Zona da
Tijuca. .
SENHOR com larga experiência
de chefia oferece-se para diri-
gente Industrial, gerente ou
cargo de confiança — Tratar te-
lefone 30-6883 ou passoalmente
na Av. Paris n. 398 — Bonsu-
cesso com o Sr. GUILHERME.
SERVENTE - Serviço Pin Boy Bo-
lich* Bossa Nova — No tem tudo
liche Bossa Nova — No Tem Tudo
do Madureira — Procurar i tarde
Sr. Santos.

Motorista
.:¦ Precisa-se, que conheça vel-
culo a gasolina e Diesel qué
lenha trabalhado pelo menos
3 anos em uma só firma. Apre-
sentar-se com documentação
completa na Rua Sá Freire, 100
— São Cristóvão. (P

Auxiliar de
escritório

Precisamos com prática de fatura-
mento e outros serviços.

Cartas do próprio punho com pre-
tensões, idade, e referências, para a
portaria deste Jornal, sob o n.° ....
335 623.

C3a. Federal de Fundlf ãe
ADMITE:

TORNEIROS
© PLAINADORES

CALDEIREIROS
Semana de 5 dias.

Apresentarem-se ao Dep. de Recruta-
mento e Seleção do Pessoal na Rua Nerf
Pinheiro, 240 - Estácio de Sá. . (P

Motorista
particular

Prècisa-se, eom pratica ml-
nima de 3 anos em Carteira.

Para morar no emprego. Apre-

sentar-se, com documentos, a R.

Barão de Petrópolis, 347 — Rio

Comprido. ¦, (P

Porteiro
Colégio precisa que saiba to-

mar conta de portaria e que
tenha boa apresentação. Rúa
Humaitá, 50 — Botafogo, Sr.
Castro.

TINTURARIA - Precisa-se de ca]
xeiro ciclista, laranieiras, 430.

Vendedores!...
Necessitamos de elementos

capazes, com experiência —
Apresentar-se hoie com cart.
profissional e 2 retratos. Rua
Dias da Cruz, 155 sala C-02 -
Edf. Mesbla.

Motorista
Precisa-se, como mínimo de ,3 anos de

prática, comprovada em Carteira.

Paga-se bem. Semana de 44 1|2 h.
Sábados livres.

FAET — R. Barão de Petrópolis, 347 -
RIO COMPRIDO. (P

Vendedores
Admitimos pessoas dinâmicas com ou sem

prática em vendas mercadoria de fácil colocação
em repartições, em escritórios, pelo crediário. ¦—
Possibilidades acima de Cr$ 500 mil. Prestamos
assistência técnica e adiantamento por conta de
comissões. Exigimos 2.° série ginasial e boa apa-
rência. Apresentar com documentos à Av. Erasmo
Braga, 64 (entrada pela Travessa do Paço, 23, sa-
la 903), com Sr. Oliveira.

Marmoraria
Com loia, galpão e aparta-

mento. Vendemos bem locali-
zada a 20 minutos do Centro
contendo: máqliinas serras 2
da polis, 2 chicotes, furadeira
e todos os móveis e utensílios
e instalações. Contraio 5 anos.
Base 60 milhões. Tratar Const.
Marabá com Sr. Elias. Telefone:
52-8629 - 22-4227 - 22-4278.
CRECl 132. \P

Secretaria
Escritório de advocacia pre-

cisa de secretária qua apre-
sente as seguintes condições —
Ólima apresentação • Idade-
até 25 anos — Alguma expe-
riéncia — Curso científico, co-
legial ou correspondente. Apre-
sentar-se 4 Av. Franklin Roo-
sevelt, 39 sala 1 316 na 6,°-
feira dia 17, nov* horas para
enlrevista-leste. (P.

->- íp3^f?*'?!*-,3^^ *-fr<.<a*-it;-.çyaé, ~T
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UTILIDADES

MÓV. - DECORAÇÕES
ATENÇÃO — Compro móveis
usados. Tol. 43-4119, qua com.
prarol dormitórios Chipendale,
Rústico, moderno ou Império e
salas conjugadas, claras • mo-
dernas • império — Pago bom
^»l«ndoj^pido._T«l1_48:4n9.
ATENÇÃO — Compra-s» móveis
usados d» salas dormitórios mar
fim, caviúna, Império l. V. jaca.
randá, rústicos dormitórios chi-
pendo!» • coloniais. Paga-se bom.
Alendo-so urgento om toda Cida
do. Tol.: 32-0111.
ATENÇÃO — Compram-se móveis
usados de salas, dormitórios, mar.
fim, caviúna Império L. V. ia-
carandá. Rústicos, dormitórios
Chipendale Colonial. Paga-se bem,
Atende-s» em toda a Cidüiio. Tol.:
22-0967.
ATENÇAO — Compram.se móvois
usados, precisa-se do grando' quantidade de dormitórios o talas
de jantar chipendale, pau marfim,
caviúna. Luis XV, rústicos e co-
loníais. Paga-sa o valor máximo
• atende.se rápido em qualquer
bairro. Tel. 48-0148.
ARMÁRIO — Vendo um tipo vi
trina com A portas corrediços
«m vidro cristal de. 6 milímetros
próprio para Boutique, alfaiates
ou costureiros. Cr$ 90 000 - Se-
rador_Vergueiro,_l 24,_ap._202._
ATENÇÃO — Espelho de cristal.
1,50x60, moldura de madeira
trabalhada e dourada a ouro,
Custo 450 vendo por 70 000
Tel. 36-4951.
ATENÇAO - Compram.se móvois
usados, precisa-se do grando
quantidade de dormitórios, salas
de jantar Chipendale, pau mar-
fim, caviúna, Luis XV, Império,
jacarandá, rústico, colonial. Pa-
ga-se o máximo. Atende-se na
hora._Tel. Í40J4558.
BARATISSIMO - Vendo dormitó
rio para casai, estado de novo,
por Cr$ 150 mi! e uma sala com
bar espolhado, luntos ou separa-
dos. Rua Haddock L6bo, 303-C.

PAU MARFIM - Dormitório para
casal, em bom estado por Cr$
150 000 e uma sala pau marfim
Cr$ 120 000. Também separados.
Rua Haddock Lobo, 206. 
RIO COMPRIDO - Vende-se dor-
mitórió usado. Rua Aurcliano Por-
tugal, 141 ap. 201.
RELÓGIO de chão, estilo Colonial,
antigo. Vendo urgente. Telefone:
46-6396. 700000.
SOFA-CAMÀ direto da fábrica,
liquidação total. Sofá-cama par-
tir 57.000. R. México, 41, sala
604.
SOFA-CAMA casal e 2 poltronas
em vulcouro, todas as cores, tu-
do 115 000. Fábrica: Rua João
Vicente, 1 241, Bento Ribeiro.
SÃLÃ~DE JANTAR - Chipendale
conjugada, clara, maciça — Cr$
150 000 para desocupar lugar. —
Rua Haddock Lobo, 181.

quipamenfos eletrônicos
Vendem-se equipamentos de Estúdio

e Transmissor usados. Ver na Rua Conde Pe-
reira Carneiro, 371 — Estrada Vicente de
Carvalho, telefone: 30-8844. (P

SALA rústica completa em bom
estado. Vende-se 50 000 mil.
Rua Piauí, 10, ap, 202. Todos os
Santos.
SALA DE JANTAR em iacaran-
dá, completa, mais um lustre. —
Vende-se, motivo viagem, Av.
Suburbana, 8 069, ;'.àpR4P2.
SALA DÈ JANTAR marfim, mesa
6 cadeiras, bufê 2,30 mts e bar
espelhodo tudo 100 mil, urgente.
Av. Princosa Isabel 286 casa 16
ap. 101. 
SALA DE JANTAR rústica. Ven
de-se — ;R. Voluntários da Pá
tria n.° 1 ap. 602.
SALA DE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em estado de
nova. Vendo por CrS 150 mil
Rua Haddock Lobo, 303-C.
VENDEM-SE duas camas de soltei-
ro na Rua Aristides L6bo,' 112
ap. 407, Rio Comprido, só pela
manhã.

COLCHÃO de molas .solteiro
uso NCrS 40,00. R. Teodoro da
Silvo, 979, ap. 101, após 18 h.
CAMA de casa! completa, ppu-
co uso o outros móveis — Pau
marfim, vende-se, ótimo preço. —
Tel.: 57-6414.

VENDE-SE uma . sala de jantarChipendale, em estado de nova
por Cr$ 100 000. Rua Haddock
L6bi>,V,181.
VÉNDE-SE dormitório de casal
60 mil e 1 sala de jantar, 100
mil. Ver Rua Pará, 262 casa 7
~ Praça da Bandeira.

CHIPENDALE - Dormitório de ca-
sal, muito bonito e em ótimo
estado, por Cr$ 150 000 e uma
sala de jantar no mesmo estilo.
Cr$ 100 000, juntos ou separados.
Rua Haddock Lobo, 181.
CHIPENDALE - Dormitório para
casal em estado novíssimo, por
preço baratíssimo, sala do mes-
mo estilo, apenas Cr$ 155 mil
[untos ou separados. Rua Had-
dock Lobo n. 303-C.
COLCHÃO. DE MOLAS casal ven-
de-se em. perfeito estado, con-
servacão, tratar na Rua Torres
Homem 638, ap. 101. Vila Isa
bel.

VENDE-SE um sofá-cama Drago
para desocupar lugar. R. Constan-
te Ramos n. 78, ap. 704.
VENDE-SE sala Chipendale, mosa,
cad., poltr., bar, bufete, ótimo
estado. Rua 11 n.° 117, ap. 201.
(IAPI - Penha).
VENDE-SE grande sofá-cama |un
co usado por CrS 50 000. Ver na
Praia de Botafogo n.° 460, ao.
802, 2.° bloco, das 9 às 16 ho-
ras.
VENEDÉM-SE duas -poltronas es
tofadas em plástico amarelo cia
ro. Tel. 36-3362.

VENDE-SE vestklo de noiva, ma-
nequim 42 o 44 - Tel. 30-1136.
VENDO moderno vestido noiva,
maneq. 44, 46, ztberlinc, rencia,
capa 4 mt, 350 000 Tr. R. Barão
Bom Retiro, 2 778, c| 1. Tel
58-4080. D. Anita.
VENDE-SE lindo vestido de nol-

para moça de 1,65 m apro-
xlmadamente, todo em renda e
manto de cetim seda pura. Pre-
ço: Cr$ 600 000. Ver na Rua
General Artigas n. 5)6 — ap.
203 - Leblon.

GELADEIRA, estado de nova, ame-TELEVISOR — Vende-se um tele-
ricana, . prateleira nat porta, sa-
veta para carne e legumes, 8,5
pés, 150 mil. Rua Rainha Gul-
Ihermina, 154, ap. 201 - Le
bjon. _j_
GELADEIRAS todas marcas, 7 pês
até 12 estado do novas. Aceita-se
oferta. Rua Leandro Martins, 38
— Centro.
GELADEIRA Coldspot, 11 péí Crí
235 000. Av. Gomes Freire, n
740, ap. 902. Uma Climax Vitó
ria, ¦ 160 000. £¦
GELADEIRA amer. 7 p. prát. por-
ta c| nova. 180 000. Urgente.
General Clarindo, 796 - Encan-
tado.
GELADEIRA 9 pés, ótimo esta-
do. Vendo. 180 000. Rua Xavier
da Silveira, 40, ap. 401. __
GELADEIRA nova Brastemp 8,5
pés, retilinea ultimo modelo,
nunca foi ligada, 5 anos dc ga-
rantia. Vendo urgente, 390 mll,
Av. Princesa Isabel 386 casa ló
ap.JOl.
GELADEIRA 8"' retillnea. 3 anos
de uso. Goldspot, muito gelo.
180 000. Outra 90 000. Rua Barata
Ribeiro Jll |202. _
GELADEIRA" FRIÒIÒaTrE 10,5 -
Luvo. Vendo, 270 mll. Rua Ed-
mundo Uns n. 38, ap. 303. —
Próx. Siqueira Cam pos — Copa.
GELADEIRA - Vendo uma mod
Cônsul — 8 1/2, sem uso, h;
embalagem. Tel. 26-3556, das 8
às 13 — Sr. Barbosa.
GELADEIRAS - Transporto ge-
ladeiras e móveis, em Kombi,
pela metade do preço usual -
Tel.! 46-7710.
GELADEIRA - Vendo uma GE,
11 pés em perfeito funcionamen-
to. Cr$ 90 000 — Sen. Verguei-
ro, 124, ap. 202;
GELADEIRA "GELOMATIC" 7 pés,
perfeito estado. Vende-se — NCrS
150,00. Rua Riachuelo, 44 - 3.r
and. - sl 306.

VENDO um sumier, por Cr$ ..
um' sofá por CrS

12,

DORMITÓRIO para casal - Esta
do de novo 60 mil, colchão de
molas 20 mil. Vende-se. Av. Ed*
gar Romero, 591, Madureira.
DORMITÓRIO marfim - 5~portas,
casal e sala Colonial, vende-se
barato estado de novos, R. Ba-
rão de Mesquita, 899.
DORMTTÓRÍO~Chipendale, comple-
to, claro, gavetas curvas. Está
como novo — Artigo de luxo —
Vende-se muito barato. Rua Had-
dock Lobo, 181-B.

100 000,00
50 000. Rua Jcão Inácio n
sob.__ Praça? Mauá.
VENDE-SE urgente 2 sofás-cama,
1 solteiro, 1 casal, 1 guarda-rou-
pa 3 portas, côr marfim. Tam-
bém separados. Av. Nossa Se-
nhera de Copacabana, 336-25

POR MOTIVO DE OBRAS - Ven-
de-se aparelho de ar condiciona-
do, Emerson, americano de 1 HP,
em funcionamento. NCr$ 350,00
à vista. Ver e tratar na Av. Rio
Branco,' 173, 12.° andar.

DORMITÓRIO em peroba, guar-
da-roupa 4 portas, colchão de mo-
las. Tudo: 250 cruzeiros novos. —
Barata Ribeiro n. 105/503.
DORMITÓRIO moderno Caviúna-
marfim, colchão molas e outros.
Vende-se só particular. Urgente.
São Francisco Xavier n.° 7]9, ca-
sa 16 — Maracanã.
DORMITÓRIO Chipendale para
casal, sala Chipendale. Vendem-
se barato, desocupar lugar. Rua
Haddock. LSbo, 206.
DORMITÓRIO Rústico para casal,
mesmo estilo, vendo. Preço CrS
90 000; uma sala Rústica, 60 mil,
luntos ou separados — Rua Had-
dock Lobo, 206. 
DORMITÓRIO - Moderno p| ca-
sal, muito bonito, em marfim ou
caviúna, igualzinho a novo. Sala
cio mesmo estilo. Vendo p| preço
vantajosfssimo, j.untos ou separe-
dos. Rua Haddock L6bo, 303-C.

VENDO barato: 2 persianas/ 40
mll, 1 sala |. 65, 2 poltronas ve-
ludo 45, 2 peças Iluminação ala-
bastro, 48, mesinhas. D. Frida.
Rí Oriente, 367 - 42-7581.
VENDE-SE sala de iantar Colo
nlal, tipo grande, 12 peças em
perfeito estado. Aceita-se me-
lhor oferta. Tel.-. 28-5997, das
7 às 12 horas.

ANTIGÜIDADES

Moedas
TeL: 36-1219

Compro antigüidades. Tape-
tes, porcelana, faiscuit, móveis,
cristais, prataria e piano.

DESFIZ NOIVADO - Vendo tudo
sem uso: grupo estofado todo vul-
caespuma, almof. soltas, jogo 3
mesinhas mármore rosa, espelho
francês, moldura dourada; so-
fá avulso, mesinhas, arca, console,
estante, abajures em jacarandá,
Jogo mesinhas redondas douradas,
espelho redondo etc. Rua Gusta*
vo Sampaio, 676, ap. 808, Túnel
Novo. Facilito entrega.
DORMITÓRIO.Ír.i; Vendo urgente",
nóvo, sem uso, em legítima ca-
viúna, por apenas 225 cruzeiros
novos. Rua Catete n. 46, ap. 1,
de seg. a sexta-feira a qualquer
hera.
ESPELHO PAREDE - Moldura dou-
rada, novo, 1,60x80 — Custou
180, vendo 70 mil — Av. Copa-
cabana, 1 299-108. Tel: 27-8439.
ESTANTE" medindo 3" x 2,80 mts.
Vendo urgente por 250 mil —
Custou 1 200 mll. Motivo viagem
Av. Princesa Isabel 386, casa
16 ap. 101.

Super-Synteko
VITRIFICADORA ARCO-ÍRIS

LTDA. (APLICADORES
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS
Fone: 29-6851

visor novo, marca Semp, por mo-
tivo viagem. Tratar na Rua Ma-
chado de Assis n. 31, ap. 805.
Flamengo. _^____

Revendedores
e boutique

Saias, btusas, vestidos, slacks,
maios, conjuntos, artigos finos
das melhores fábricas, camisas
V. mundo, cam., tergal, capas.
Preços p| revenda. (Trocam-se
mercadorias). . R. México, 41
sala 604.

TELEVISÃO a partir de NCr$ ..
100,00, liquidamos Philco, Phi-
lios, Emerson, General Electric
etc. do 17", 19", 21" e 23" po-
legadas, revisadas e funcionan-
do perfeitamente nos 5 canais.
Antena grátis. Rua Mayrink Vei-
ga, n. 11, sala 302.
TV — Cempro televisão compro,
pago bem, func. eu com peque-
no defeito. Tel. 43-0458. Sr.
Llma_..  ....
ÍV'ADMIRAI. 19" modelo recen-
te, um cinema, 280 000. 1, RCA
9'1 com cx. própria, 180 000. R.
Barata Ribeiro 411J202. 
TV TELEKING- 21 estado excep-
cional, cinema nos 5 canais, ur.
gente, 170 000. Rua Barata Ribei-
ro 4111202.
TELEVISÃO Phifco 23 polegadas
ano 65. Verdadeiro cinema. Cus-
tou 850 000, vendo por 250 000.
Motivojviagem. Tel. 36-4951.
fv ADMIRAI f9""LÍSÀ moderna
Vendo urgente 300 . mil, Avi.
Princesa Isabel 386 casa 16 ap
101,
TUNÉR DELTA - 3 

"faixas", 
FM,

AM, OC. Novo. NCr$ 250. Tel.
36-6250 — Fernando.

BINÓCULO Omega 30 x 50, 7.°,
lentes azuis, novo modelo, gran-
de luminosidade, vendo um nô-
vo com estójo; 110 mil. Telefone
42-0364.

TELEVISÃO Admirai 21" - Per-
feita, Um cinema nos 5 canais.
Ocasião. CrS 195 000. Rua Do-
mingos Ferreira, 187, ap. 37, 4.°
TELEVISÃO Emerson 21", cine-
ma nos 5 canais. Ocasião única,
195 mil. Rua Domingos Ferreira,
187, ap. 37, 4.Q andar.
TV e reg. voltagem — Vendo
Cr$ 200 000 - Rua 12 de Outu
bro 82' — Saracuruna — Caxias.
TELEVISÃO 21 pol., de mesa,
verdadeiro cinema nos 5 canais
Vendo urgentíssimo, 160 000. -
Rua Taylor, 31 ap. 624, Glória
TV GENERAL ELETRIC 21" Doco-
rama, moderna, func. perfeito,
urgente. CrS 290 000 - Av.
N. S. Copacabana n. 1182, Io
|a 7.

TÉCNICO - De geladeira, ar con.
dicionado, todas as marcas e pin
tura no local, c. garantia. Tel.:
27-7589 — Antônio.

JÓIAS - RELÓGIOS
RELÓGIO Omega de ouro, Cons-
telatíon, dalador, com pulseira de
ouro 50 gr., seminovo, o melhor
do mundo 850 000. Av. Gomes
Freire, 740, ap. 902.

ÓCULOS - CINE-FOTO

COMPRO projetor de cinema
usado. Negócio rápido à vista,
domctlio. Tel.: 57-0222.
FLASH eletrônico, tipo profissio.
nal, "Braun-Hobe", com . bateria
nova e 2 lâmpadas, sendo uma
com fio longo. Ver cóm o por-
teiro de Miguel lemos, .8.

DIVERSOS
ANTIGÜIDADES ORIGINAIS. Ven-
dem-se móveis, cristais, loucas,
marfim, jarrão, travessa etc. Ba
tista Oliveira, 1 372. -' Telefone
4900, Juiz do Fora, Minas.
A DINHEIRO - Compro televisão,
geladeira ,ar condicionado ,maq.
lavar roupa, stereo, piano «tc.
Qualquer hor., 36-3652. .
ATENÇAO - Compro TV, gel.,
deiras modernas. Hi-Fi, stereo —
pianos. T.l. ¦ 57-1596 — N.gótio
rápido, hoj» • qualquer hon,

A VISTA - Compro 1 TV, 1 g«-
ladeira moderna, 1 stereo. Pago;
hoje o melhor proco a qualquer
hera — Tel. 37-65Í7.
À VISTA - Compro 1 TV, 1 ge-
ladeira modorna, storoo — Pa-jo
hoje o molhor preço a qualquer
hora_-_Tel. 37-6517.
FAMÍLIA CANADENSE vende, por
motivo viagem, ar condicionador"Fedders" estado novo, secador
elétrico "Hotpoint", conjunto Hi-
FÍ, gravador de fita, máquina 35
mm "Agfa Karat" ccm tripode
profissional, acordeão Suíço, tela
para protetor, whisyk importado,
copes, ventiladores, brinquedos,"ivros. Preços baixos. Rua Ferreira
Resende 27, Lagoa (esq. Rua Sa-
copa). ___.
GELADEIRA, 6t., 150 mil, televi-
lão .100%, 160 mll. Rua Chaves
Faria, 220 fundos ap, 301 — São
Cristóvão.
VENDEM-SE, noves, máquina de
golo, Polaroid, binóculo, diversos
artigos elétricos, favor telefonar
45-3260.
VENDO urgente por motivo de
obras ¦ concluir, máquina ces-
tura Elna Supermatique, relógio
det. ouro ccm diamantes o cor-
reni* p| bolso p| homtm ou co-
mo pendanlifo d* senhora, um
gravador Tolefunkon 2 voloclda*
des, um ridio, 1 pulseira ds ou-
ro com diamantes • cor, filma-
dor B«H and Howell • 1 maqui
ni fotográfica. Aceito oferta. -
T.l. 46-9821.

Condomínio do Edifício
à Rua Riachuelo, 245

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São convidados os Srs. Condôminos a

se reunirem em Assembléia Geral Ordiná-
ria, que se fará realizar no dia 20 de mar-
ço do corrente, na loja XIV dp Edifício à
Rua Riachuelo, 148, às 17,30 hs. em l.a
convocação, ou em 2.a convocação às 18
hs., com qualquer número, para:

a) Prestação de contas;
b) Nova previsão orçamentária;
c) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, GB., 14 de março de 1967.
as.) Mareio da Rocha Lignini

Administrador
VENDO 1 geladeira, 1 cama ca-
sal c. cotch, molas, 2 g. rou.
pas, 1 mesa. Tudo p. 300 000.
Rua Dr; Bulhões, 556, op. 1 ou
tal. 22-8417.
VENDE-SE uma televisão e um
móvel de sala, marfim conjugado,
nóvo, e uma" radiovitroíã stereo
preço CrS 700 000 à vista. Ver
Rua Alicio de Morais, 39 — Ca
valcânti.
VENDO p| motivo de mudança
uma Radiovitroíã Rama, Hi-Fi e
bar completo e uma máquina de
escrever antiga Remington, um
jogo de sofá. Tratar à R. La-
ranieiras, 380, ap. 203. — Tel
25-9360.

Compro tudo
TV - GELADEIRAS

Máquinas Bendix, costura, es-
crever, rádios, fogão, ventila-
dor, pago bem. Tel, 34-2855,

DIVERSOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS

VITROFOUNHAS portáteis c/pilha
uso, porta aproveitável, gavetas
etc, 190 mil. Av. Copacabana' 610-J. ,

ASMA? BRONQUITE? Livre-se doi
acessos — Tratamento sem inje-
ções, uso de bombas. Medicnçr.o
de base vegetei. Inf. Fernandes.
Av. Suburbana, 9 237. Hora mar-
cada tel. 29-9564.

Ar Condicionado
FRI-AIR
Gabinete aço Inox. garanti-

do 10 anot. Assistência lécni-
ca direta d» fábrica. Facilita-
sa. 23-1778 - 42-4885 -
30-3024. -

RAD. - FONÓG. - TVs
ATENÇÃO 22-9008 - 52-9782 -
Televisões com garantia de tô-
das as marcas a partir de NCrS
120,00. Temos caixas p. radiola,
Fazemos adaptação do seu rádio.
Rua Visc. do Rio Branco, 59,
loia.
ATENÇAO - Televisão -Philco
23" moderna, funcionamento
perfeito. Vendo por 250000. Av,
AtISntica, 3308 ap. 1 tel. 56-1721.
ATENÇAO - TV; Vendo 150 000
ótima imagem, 21 polegadas pl
desocupar — Rua Lavradio, 70
ap. 301. D. Edna.
ALTA FIDELIDADE - Novinha, s/
uso, som espetacular — Vendo
urgente, 280 000 — Ruas Dias da
Rocha, 31, casa 4 — C^pocaoana
Tel. 37-7350 — Qi.alquer hera.

Super-Synteko
lífimo

Com garantia. Praça Floria-
no, 19, sala 66. Tels.: 52-0316
e 30-7051 (tombem aos domin-
gos no 2.° tel.). Facilitantos
pagamento.

ALTA FÍDELIDADS mod. 67, m6-
vel Iacarandá, sem uso, 8 alto-
falantes, nova, stereo. Custou ..
1 380. Vendo 300 mll. Av. Co-
pacabana, 1 299-1 Gl. T. 27-8439,
A VISTA - Compro • pago hoi»,
1 televisão, 1 geladeira. Resolvo
rápido. Tolefon. a qualqutr ho-
ra, 36-3652

VENDO vitrola mesa c| 6 cadei-
ras. Sofá, televisão. Para deso-
cupar lugar. 
VENDE-SE TV Polegar GE.
57-1031.

Tel.

ZENITH americana 19", na emba.
lagem, neva, 1967. NCr? 650,00.
Tel.i 37-4900.

Antenista
Tel. 52-0022

Instalações e revisões de an-
tonas de televisões. Atende*se
diariamente todos bairros Ín-
clusive domingos e feriados
com, garantia e honestidade —
Tel.: 52-0022.

ADVOGADO prático de ques-
toes de terras e cempra e ven-
da. Precisa-se com vencimento
fixo e 3% das vendas. Cartas
pl o n.° 317 847, na portaria
SêsteJornaL
ADVOGADA — Cumpre-se preca-
iórias de qualquer Estado, admi*
nistra-se imóveis e dá-se assistên-
cta jurídica a tociedades anôni-
mas. Av. Erasmo Braga, 255, s|
1004-A. Tel. 52-9906, do 13 às
18 horas.
DETECTIVE" - Santos, investiga.
çõus particular». Sigilo M. —
Te],_J6:3556^
IMPRESSOS EM MULTILIÍH. -
Grafica aceita serviços em ge
ral alé formato ofício na Rua
Alzira Valdetaro n. 164 - Tel.
29-6685 - CARVALHO.

Alta Fidelidade
Modelo 67, sem uso — Ven-

do 2ÍÍ0 000, urgente, com gá-
rantia, 4 rotações, controle ele-
Irônico desligando tudo quan-
do findar programa, 11 vál-
vulas, vários ondas, toca-disco
Standard Eietric. Rua n;^ da
Rocha, 31 casa A. Tel. 37-7350
— Copacabana.

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)

ATENÇÃO - Compro 1 t.levisão,
1 estéreo • uma geladeira. Pago
melhor preço — Atendo a qual-
quer hora. Tel.: 37-1215.

ASPIRADOR GE 50 - Enceradeira
Eletrolux 59, das verdes, llquidi-
ficador Arno 28 novo — Telefonei
32-3461.

ESTOFADOR a prazo - Reformo' e executo qualquer tipo no ra
mo c| perfeição — Botafogo -
Tel. 47-0738.

Super-Synteko
Raspagem de tacos, serviço

perfeito e garantido. Tel.: —
52-1380.

ATENÇÃO - Compro televisão
de qualquer tipo, estéreo e Ht-
Fi - Neoácio ho|. à vista. -
Telefon. Í7-.1596^o.tg.Udélfa.v '.'>

ATENÇÃO - Compro TV, qela-
deira, estéreo • ar cond. Papo
melhor prejo a vista. — Tel
37-5774. _J

APROVEITE - Máquina d. lavar
Bondix Automatic, ótimo astado.
Vendo urgente, 150 mil. Rua Ed-
mundo Lins n. 38, ap. 303 -
Próx. Siq. Campos — Copacab

FÓRMICA — Móveis para copa ou
cozinha, conjuntos de 5 peças, 4
banquinhes e 1 mesa por apenas
NCrS 50,00 e de 4 cadeiras e 1
mesa per somente NCr$ 70,00.
Único fabricante que vende dire-
lamente ao consumidor e entrega
no Estado da Guanabara. Diver-
sos modeles a sua escolha na Rua
Frei Caneca, 117.
FABRICA de Móveis Goiás Ltda.
Rua Adolfo Bergamini, 321-A, tel.
49-9654, com exposição e venda.
Está aceitando encomenda dé
qualquer tipo. Móveis Marquesa.
Luís XVI, Lufs XV em madeira
dc lei, especialidade em arma-
rios embutidos e armário duple-
ques. Visitem-nos sem compro-
misso.

COMPRO televisão da qualquer
marca e tipo, mesmo com defei-
to ou conserto em sua residência,
47-9383.  .
COMPRO televisão, vitrolas, rá-
dio toca-discos mesmo com defei-
to. - Tol.: 3.4-2855. __^_

FOGÕES - AQUECED.
FOGÃO Cosmopolita, perfeito
funcionamento, com 2 bu|Ões.
Vende-se 70 mil. Av. Roma, n.
347-A — Bonsucesso.
VENDO fogão Cosmopolita-Fiesta
no estado. Ver R. Quitanda, 20
c| Sr. João Felix, no 8° and. 801

GELAD. - AR COND1C.

COMPRO TV, mosmo parada -
Pago bom, atondo urnont» nos.
t. telefon» atá 13 horas. T.l.
54-3922.

OFEREÇO meu serviço de pintu
ra de reformas e construções de
casas, impermeabilizações de cal-
xas dáguas. Rua Leopoldo 585.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

Chamada de empregado
(EDITAL)

A Importadora Tijuca de Automóveis
S.A., representada pelo infra assinado, in-
tima a comparecer dentro do prazo de três
dias úteis, a contar desta data, sob pena de
ABANDONO DE EMPREGO, conf. art. 482
da CU, o Sr. ALFREDO GOMES, que ocupa
o cargo de pintor na citada firma.

Rio de Janeiro, 13 de março de 1967.
as.) Antônio Jovino de Souza

Dir.-Presidente

ORGANIZAÇÕES de firmas (Soe.
anônimas, por cotas, individuais),
balanço, reavaliações, deis íis-
cais e de Previd.. Social. Assis-
têneia contábil, correspondência
ém Inglês, alemão e português.
Atende p tel. 43-5494 - Miguel.

Edital de
convocação

Condomínio do Edifício Si
mões José, pelo presente con-
vidamos os senhores proprietá-
rios de aps. do Edifício Simões
José, Av. Automóvel Club, n.°
2 351 a comparecerem a Assem-
bléia Geral Ordinária que será
realizada dia 18-3-67, às 20
horas, em primeira convoca-
ção e em segunda ès 20,30 ho-
ras, com qualquer número de
presentes para:

o) Prestação de contas;

b) Aumento do condomínio;

c) Data pars recebimento dos

condomínios. — Manoel F. de
Almeida.

Condomínio do Edifício
à Rua Riachuelo, 148
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São convidados os Srs. Condôminos a

se reunirem em Assembléia Geral Ordiná-
ria, que se fará realizar no dia 20 de mar-
ço do corrente, na loja XiV do edifício, às
9 hs. em l.a convocação, ou em 2° con
vocação às 9.30 hs. còm qualquer número,
para:

a) Prestação de contas;
b) Nova previsão orçamentária;
c) Assuntos gerais.

Rio de Janeiro, GB., 14 de março de 1967

as.) Mareio da Rocha Lignini
Administrador

PINTURAS E REFORMAS • praio,
não deixe de verificar nossos
preços. Tel. 49-2242 - Sr. Go-
mos.
REFORMAS E PINTURAS DE CA-
SAS — Pinto cômodo a partir de
45 000. Tel. 29-8791, Sr. José.

REFORMAMOS bancos, casas to
marciais • residenciaia — Siste-
ma funcional, rápido • ocenomi-
co - Visitem PARENTE « BUE-
NO na Rua Barão de Mesquita
n. 398-A - Ttl. J4-0694. -
CRECI 966.

ENCERADEIRAS - Espetacular li-
quídação: Eletrolux pela metade
do. preco; Arno, Lustrene, Real,
de 79 000 por 46 000; Citylux,
Epel, de 89 000 por 49 mil. Ou-
tras por 35 mil. Rua da ! Cario*
ca, 26, sobrado. Entrada pela
joalheria. "

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. da impotência — Pré-
Nupcial. Orientação Dr. Gilvan
TÊrres. Av. Rio Branco, 156,
sala 913. Telefone: 42-1071,

MAQUINA de lavar Bendix e 1
gel. Frigidaire em est. de nevo.
Melhor oferta. Mot. mudanja.
Tel. 34-532B.

COMPRO televisão, qualquer es-
tado, marca, ano. Nenóclo rc.pt
do J vlsta, a domicilio — Tel.i
57-0222. .

ATENÇAO compro geladeiras, TV
e ar condicionado;' Pago & vista
-_ Atendo_hoie_tel._37.5774._
AR CONDICIONADO 

"FRÍGÍDAIRE

— Americano, pouco uso, com ga-
rantia. Vendo na Rua do Lavra*
dio, 118 - Centro.

GE - Philco - Philips - Standard
- ABC - Zenith. Grandes e pe-
quenas. Novas na embalagem. Ga*
rantia de fábrica. Menor preco
do Rio. Rua. das Marrecas, 43,
Tel. 42-477.Í.
RADIO pilhas, calça Lee, novida-
des p, presentes, cam. V. Mundo,
cam. tergal, capas, calças ny-
cron, sabonetes, preços p. reven-
da. R. México, 45, 1.° andar,
sala 205

MAQUINA de costura com mo-
tor a partir dc 80 mil. Rua do
lavradio, 27_sala_3.
MAQUINA DE LAVAR Bendix
Economatic, pouco uso, func.
100%. NCrS 170,00. Rua Hilário
de Gouveia 301303 - Copa.
OCASIÃO. 65 mil máq. do cost.
novinha; outra "Singer' america*
na c. gabinete de luxo 220 mil
Ouvidor, 169, sala 111 GeshSn.
43-5781.

GUARDA-ROUPA de luxo, 4 por-
tas, madeira jacarandá, .novo, obra
fina, côr de mogno — Vendo ba*
rato. Tel. 30-1559. - URGENTE.

AR CONDICIONADO Admirai
nâvo, sem uso na caixa, 1 HP
895 000 à vista. Sr. Norberto —
52-1415.

GRUPO ESTOFADO SUPERLUXUO-
SO — Tecido caco ralado, todo
vulcaespuma; outro com almofa-
does soltos em couro (Ccrvin) e
Jacarandá, iôgo mesinhas c| már*
more egípcio negro, espelho re-
tangular; outro oval dourado, ca-
ma marquesa, arca, arqulnha, câ-
moda, joges mesinhas, mesa re-
donda c] cadeira medalhão. Tudo
em jacarandá, cama casal metal
dourado, arca c mesinhas em de-
cape, stereo Hi-Fi, console doura-
do, adornos, abajures, puff etc.
Tudo novinho, sem uso. Trans*
porte grátis. Rua Ronald Carva-
lhe,, 275, ap. 302 - lido. Das B
is 22 horas. '. 

GRUPO ESTOFADO - Tenho 2 sem
uso também 2 jogos mesinhas c/
mármores e abajures. Motivo ur-
gente. Vendo. Aceito oferta. Rua
Dias da Rocha, 31, casa A, perto
Metro Copacabana. Tel. 37-7350
Tenho transporte.

AR CONDICIONADO Westing-
house, 1 HP, ótimo funciona
mento. 450 mil. Rua Senador
Dantas, 19, sala 205. Telefone
22-5700.
ATENÇAO, GELADEIRAS! .-.Li
quidamos, urgente: 50 geladeiras
de todas as marcas, desde 120
mil. Muito gelo. Pinturas novas.
Rua da Relação, 55, térreo.

MÓVEIS — Vende-se mobilia sala
de jantar, pianola etc. Tratar c
ver Correia Dutra, 531201. — Fia-
mengo.

MOTIVO VIAGEM vendo urgente
quarto o sala completos, em ca-
vlúna, quase sem uso. Bom preço.
Rua Atituba, 327 ap. 103 - fun
dos — Taquara.

COMPRO geladeira mosmo para-
da. Pago bem, atando neste te-
lafohe até 13 horas — Talafona:
54-3922.

RADIOVITROLA moderna, auto
mática, vende a partir de 120
mil — Av. Gomes Freire, 176
sala 902. Centro.
RÁDIOS DE PILHA, gravadores,
vitrolinhas, relógios, Rua Senador
Dantas, 3, 5.° andar.
TV RCA Victor 17" importada,
caixa metálica, cine nos 5 cà
nais. 148 000, Clarimundo de Me
lo, 371 F. ap. 102.

VENDE-SE ' 1 máquina Vigorelli
portátil, na Rua Aristides Lobo,
112, ap. 407, Rio Comprido. Só
pela .manhã.

VESTUÁRIO
ABC MODAS - Depósito . malha-
rias — Vendas a prazo pl reven-
dedores, na Av. Rio Branco, 156,
10.° andar. Tel. 42-499B - Cen
tro - Eslr. Portela, 29, 2.° en
dar — Madureira. '

TELEVISÕES, grande liquidação,
GE, Philco, Standard, Emerson,
Philips, 23, 21, 19, 17, 12 pol.,
ótimo funcionamento. Venda a
partir, da 130 mll. Rua Senador
Dantas. 19,' sala ' 205. Telefone
22-5700. - '

ACEITAM-SE encomendas para
serem bordadas à mão. Tratar c]
Sra. Severiha, à Rua Teixeira de
Mejo,_30-A.
CONFECCIONA-SE vestidos de
noiva e toaletes a preços modl-
cos ao alcance de todas. Atende-
se à domicilio. D. Dirce. Rua
Nerval Gouveia 243 c| 3, recados
fone 29-9316 — Cascadura.

Pessoas
desaparecidas

O Serviço de Utilidade Pública da RADIO JOR-
NAL DO BRASIL relaciona, abaixo, o nome das
pessoas desaparecidas e que, até o momento, não
íoram encontradas por seus parentes. Quem sou-
bír do paradeiro destas pessoas deve ligar para
22-1519.

QUEM VIU VANDERLEI ?
VANDERLEI DO AMA-
RAL REIS, de côr parda,
c a b e los castanhos, lm60
de altura, desapareceu de
sua casa, à Rua Sousa
Freitas n.° 200, em Terra
Nova, . neste Estado, em
1964, então com 16 anos
de idade, e seus pais Jor-
ge Augusto dos Reis e
Elza do Amaral Reis pe-
dem a quem o tenha visto
que lhes Informe sô'jre o
seu paradeiro.

IP8*- ^«e

Casamento
No exterior, p] prjcuração,
religioso, desquite, pensão,

etc. Consultas grátis de ;Sh30m
— 17h30m ou hora marcada —

Tel. 52-5761. Dr. Macedo. Rua

Sen. Dantas, 1?, sala 902.

EDUCO S.A. -
Educadora do

Brasil
RUA DIAS DA CRUZ, 495

Tel.: 29-6575 - Móier
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA

Primeira Convocação

São Convidados os Senhores
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 de
deliberarem sôbre a seguinte
ordem do cf!;:

a) discussão e votação do
Relatório da Diretoria, Balanço
e contas relativos ao exercício
de 1966, iá com Parecer do
Conselho Fiscal;

b) eleição dos membros do
Conselho Fiscal c respectivos
suplentes;

Estão è disposição dos senho-
res acionistas, no- endereço
acima, os documentos a que se
refere o artigo 99 do decreto
lei 2 627, de 26 de setembro
de 1940.

Rio de .Janeiro, 2 de março
de 1967. a) - FRANCISCO Dl-
NIZ JUNQUEIRA - Diretor-Pre-
sidente.

Edital
FEDERAÇÃO DOS PLANTADORES

DE CANA DO BRASIL
CONVOCAÇÃO

A Federação dos Plantadores de Cana
do Brasil, nós termos dos artigos 14, 15,
16 e 17 dos Estatutos Sociais, convoca seus
associados federados para a Assembléia-
Geral Ordinária a realizar-se no dia 31 de
março corrente, às dez (10) horas, em sua
sede, na Praça 15 de Novembro, 42 — 3.°
andar, salas 301-302, no Rio de Janeiro
— Estado da Guanabara.

Rio de Janeiro, 10 de março de .1967.

as) Domingos José Aldrovandi -

Presidente

Calista -2 500
Calos, cravos e unhas encra-

vadas, parasitas, cogumelo. R.

da Assembléia* 79, 1.° andar.

Jaime Carreira. Tel.: 22-5714.

De 8h30m ès 18h. CETEL

06 - 96-2268.

MODISTA aceita encomenda de
vestidas, taileurs, slacks a pre-
çòs módicos. Serviço fino. Tel.
49-3279 p. favor. D. Maria.

COMPRO TV - Geladeira, ar
condicionado, máq. lavar da pou-
co yso._Paga_na_hora. 57-2539.
GRANDE LIQUIDAÇÃO) - Preci-
samos liquidar urgente: 50 gela<
deiras do todos os tipos e marcas,
desdo 120 000. Muito gelo. Pin-
turas novas. Rua da Relação, 55,
terreo.
GELADEIRA GIBSÕN - 130 ÒÕÕ7
Vendo urgente, 8 pés, gelando
muito bem. R. dos Inválidos, 67.
sobrado.

TELEVISÕES do 17, 21 e 23 po-
.legadas, poríáteis e de mesa,
funcionando, várias niarcas, a
parlir do 120 mil. Avj Gomes
Freire, 176, sala 902.
TVs portáteis de 19, 12, 11 e 17
polegadas mod. 1967 a partir da
190 mil. Av. Copacabana, 610-J.
TVs .23" diversas marcas, mo<
dernas dc pouco uso, com anle*
na e mesa a partir de 260 mil.
Av. Copacabana, 610-J.

GELADEIRA Bergon 8 1/2, porta
útil - 120 mil. Tel.: 22-2372, das
19 às 22 horas.

MESINHA com tampo de mármo-
re de Carrara, lodo trabalhado,
em decapó e ouro. Uma do cen-
tro « duns laterais. .Custou 580
mll, vendo por 140 000. Telefo
ne 56-1721.
MÓVEIS — Transporto seus mó-
veis e geladeiras, em Kombi,
pela metade do preço usual.
Tel.: 46-7710.
MÓVEIS do fórmica e grupo es-
tofado, preço de ocasião, para de-
socupar lugar. Tratar Rua Cam
pes da Par, 111 c| 2 - Rio Com
prido^
PAU A\ARF1M * Dormitório de
casal, em estado de novo. Ven-
de-se por Cr$ 150 000 e uma sa-
Ia de jantar também pau mar-
fim, conj. por Crs 100 000, juntos
ou separados. Rua Haddock Lobo.
n. 161-B.

GELADEIRAS, tenho várias ¦
partir de 80 mil. Tenho de tô-
das as marcas. Av. Roma, 347-A

Bonsucesso.
GELADEIRA americana, muito gê
Io, ótima, urgente, 110 mil ou
Frigidaire, supermoderna.. R. Edu-
ardo Raboeira, 53, Eng. Novo
GELADEIRAS, vendo lote com. de.
feito. Rua Senador Dantas, 19,
sala 205. Tel.: 22-5700.
GELADEIRAS, liquidação a' partir
de 110 mil, GE, Philco, Frigidai-
re e outras, ótimo funcionamen-
to, de 6, 7, 8, 9, II c' 12 pés.
Rua Senador Dantas, 19, sala 205
- Tel.: 22-5700.
GELADEIRA — Admirai, nova,
retilinea. Vendo urgenta 230,mil.
Av. Gomos Freire, 176, sala 902

TV SONY -7", c. estâjo, bate
ria e corrente, na embalagem —
CrS 700 mil. Av'. Copacabana,
610, loia J.

PERUCAS - Fabricante vende 90
mil à vista. Atendo em sua ca
sa. Tel.: 52-0777, José Carneiro.

DIVERSOS

PERUCAS - Não é chamarli. Ve-
nham ver para cur. Rabos • pe-
ruças inteiras . dt cabelo natural
à partir da NCrS 120,00. Facilita-
mos o pagamento — Atendemos
também aos domingos. R. Gen.
Polidoro, 185, ap. 701. Telefo
ne 46-9732.^

VENDE-SE .montagem completa pa-
ra salão cabeleireiro. Tudo em
perfeito estado. Motivo viagem.
Tratar Rua Eufrásio Correia, 60.
— Quintino, Dona Alcina

GELADEIRA Bérgom, de pouco
perta aproveitável, gavetas etc.
190 mil — Av. Copacabana, n-
610-J.  
GELADEIRA Brastemp Duplex, 8
pés. Cr$ 570 mil, Av. Copacaba
na, 610, loia J,

TELEVISÃO Emerson 21" - Está
um espetáculo. Tubo n6vo, ga-
rantia 1 ano - Cr$ 200 000. Rua
Lavradio, 169-A — Lapa.
TELEVISÕES de 17" a~23", a par-
tir de 100 mil c/ novos apare-
lhos a escolher, cinema nos 5
canais, todas as marcas. Rua do
Senado, 322, entre Av. Mem de
Sá_e R. Riachuelo.
TELEVISÃO ¦"— Atenção. Precisa
mos urgente vender até fim do
mês 100 TV 13, 19, 23 poleg.
novas na embaalagem com dupla
garantia com autorização das fi-
bricas, marcas Philco, Zenith, Ad-
mira!, Standard Electric, G. Elec-
tric e outras o preço dc 50% mé-
nos das tabelas, à vista e finnn*
ciadas. Aceitamos sua T.V usada
parte de pagamento. Ver exposi-
çao na loja. Estrela de Prata —
Av. Copacabana/581. — lofa 211
C. Comer. - 36-1852.
TV . PHILCO . moderna UO.o íun-
cionando excepcionalmente nos 5
canais. Vendo urgente. 270 mil,
Av. Princess Isabel 336 casa 16
qp. 101.

VESTIDO DE NOIVA -
Vendo completo, estilo
moderno, manequim 42
-NCr$ 500,00. Ver e
tratar Rua São Francisco
Xavier, 189, ap.202 -
Dona Cleusa.

1% lt

CALÇAS
LEE
<AMMICANA1Í

- TODOS OS NOMDtM -

IMPORTADORA
BELIUCIO

Rádios de Pilhas
FcrfumarLas, gravadores,.JôlM
e relógios, tropicais, camisas,
cigarros e íumos.
BUA 7 DE SETEMBRO.
88 — GALERIA — FUN-
DOS (2-* escada) — SO-

BRELOJA 211

ANIMAIS

Edital
ASSOCIAÇÃO DOS SUBOFI

CIAIS E SARGENTOS
DA MARINHA

Rua Conselheiro Saraiva, 32
Sobrado — GB

Concurso para atendente to-
ciai, inscrições de 13 a 17 do
corrente, da» 17,00 às 19h30m
com o diretor social.
DOCUMENTOS EXIGIDOS:

a) 2 (duas) fotografias 3x4
b) Atestado de boa con

duta.
c) Atestado de vacina.
d) Título de Eleitor.
ASSM — Rio de Janeiro, GB,

em 11 de marco de 1967.
a) Paulo Gomai Moreira —
Presidente.

ANIMAIS E
AGRICULTURA

ALMIRA DE ALMEIDA SANTOS, S0
anos, mulata, desde ò dia 18 de fevereiro saiu
de sua casa, na Rua, Siqueira Campos, 164, ap.
303, e não deu mais notícias. Informações pnra ..
36-3194. ALVINA BRAGANÇA, moradora em Cam-
po Grande. Informações para sua filha, Rosário
Fonseca, na Rua Bolivar, 162, ap. 401, Copacaba-
na. ANTôNIA DANTAS, residente na Rua Sena
Madureira, 166. Informações para Antônio Seve-
rino Pereira, telefone 43-0252. ALZIRA CASTILHO
DA CONCEIÇÃO e CATARINA NAZARETH COÜ-
TINHO DA CONCEIÇÃO, desapareceram dia 15
de sua residência. Informações para a Rua D.
Helena, 374. ANTÔNIO MARQUES, português,
57 anos, sofrendo de doença nervosa, desapareceu
de sua casa em Vila Valqueire. Vestia calça azul
e blusão caqui. Informações para 90-0051, CE-
TEL. BERNARDINO MOREIRA DE LIMA veio
de Minas Gerais e estaria em Copacabana. Sua
família procura localizá-lo. Informações para a
Rua Igramirlm n. 83 — Vicente de Carvalho. —
DOMINGOS SÉRGIO DA CUNHA ALONSO, 18
anos, branco, cabelos e olhos castanhos, desapare-
ceu da Rua Pialha, 3, ap. 202, na Glória. Infor-
mações para o telefone 52-5086. — BIVINO
FRANCISCO NASCIMENTO, trinta e seis anos,
preto, cabelos pretos e olhos castanhos escuros,
residente na Vila Guimarães. Telefone para 
46-1912 OU 22-5530. — BERNARDINA MOREIRA
DE LIMA, veio de Minas e teria ido morar em
Copacabana. Sua" irmã Maria Moreira quer sa-
ber notícias suas. Inf. para a Rua Igramirlm, 83,
Vicente de Carvalho. — CLOTILDE ALVES RI-
BEIRO, 11 anos, mulata, desapareceu de sua casa
à. Rua Dois de Dezembro, 7T, ap. 501. Inf. para
O tel. 25-6681. — DALVA CORREIA PEREIRA, 28
anos, branca, cabelos e olhos castanhos, um me-
tro e 48 de altura, saiu de casa e não voltou.
Dalva Correia Pereira sofre de amnésia. Informa-
ções de seu paradeiro para 8052 em Niterói ou
30-6340 na Guanabara. — NILTON LIMA COE-
LHO, 11 anos, branco, cabelos louros, olhos cas-
tanhos, desapareceu de sua casa em Queimados
desde o mês passado. Informações para a Rua Ale-
grete, 134, bairro de São Roque, em Queimados
ou para o telefone 22-2727. — ELSA AMÉLIA DA
SILVA, 30 anos, branca, está desaparecida de sua
casa à Rua Antônio Bêgo, 1300, íundos, em Ola-
ria, desde o dia 8 de fevereiro último. Deixou o
marido e três filhos menores. Informações para o
tel. 30-2874. — FABIANA DE ARAÚJO, 18 anos,
morena, alta e magra, desapareceu dia 18 de ja-
neiro último da Rua Djalma Ulrich, 183, ap. 601.
Inf. para o tel. 27-7256.

VENDE-SE - Laminador da fio
150 m|m motorizado. Torno pl
relojceiro, Freze n. 0 — Balan-
cinho 20 tns., máqutní pi lim-
par relógios. Ver Estr. Vicente
Carvalho,. 569 - Tel. 29-8844.
Silva
VENDEM-SE 1 maquina de casear
1 maquina de pregar botões, I
maquinas industriais. Av. N. S
Copacabana 1003-A.

FOX TERRIER legitima n. 00 -
Vendo linda cacherrinha com 2
meses. Tel.t .42-7619.

GADO - Vendem-se A vacas lei-
teiras, mestiças,, peis rr»lhor ofer:
ta. Tratarjone-. 38-3146. _ _^_
PEQUINIS macho", com 45 dias,
côr branca, raridade. 49-8477.

VENDO um gato maracaií (Ja-
guatirlea) domesticado e um gra-
vador Crown Ccrder todo equi-
pado. Preços 250 mil e 300 mll
respectivamente. Tratar 4 Praça
Princesa Isabel n. 386, casa 14 -
Copacabana.

TRATORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS 
TRATOR FORD - 1951 - ?N. -
Equipada cem arada a plama —
Tratar Rua Marechal Flcriapo Pei-
xete, 2574 - Neva Igua;». ¦

MÁQUINAS
E MATERIAIS

MAQ. INDUSTRIAIS
CUTTER il litros • outros, má-
quinas p /silsichirla — Vtndo
barata somenta i vista — Av.
Ria Branco, 151, nia 15W. 
GERADORES - MAQUINAS -
Vendemos com grande financia-
mento, de lados tipos t capa-
cidades, preços baixos — R-Sa-
cadura Cabral, 230 — Telefone
43-6107. 

MAQUINAS de sapateiro, vende-
se blakear e pontear. Fekima,
à vlsta. 2 mil cruzeiros novos.
Tel.i 56-1437. Sr. Brito.

REGISTRADORA Hugin bem con-
servada , vendo por CrS. 600 000
(selscentos mll cruzeiros). Ver ;
Rua São Vicenle, 126, ap. 302
- Junto à Rua do Matoso. Aten-
de sábado e domingo .somente
alé as 12 horas. ¦__
VENDE-SE compressor portátil —
marca IRBAL. Rua Frei Caneca n.
313, sobrado. Sr. ¦ Batista.

Centro de Abastecimento do
Estado da Guanabara (CADEG)

AVISO DE CONVOCAÇÃO

MAQUINA BXTRUSORA para sa.
cos plisticos e fios de TV. —
Pça. 11 de Junho, 19-A, loja. Sr,
Pedro. '¦ ¦ 

Geradores
Não tenha problemas com a

FALTA DE ENERGIA...
A solução está aqui

GERADORES WIUYS
da 40 - 25 - 12,5 e 5 KVA
Com todas as facilidades na
Agência Campo Grande da
Autcmóveis Ltda.

Praia do Flamen-
go, 244 A-B -
Tol.: 25-9776 -
Av. Cesário de
Melo, 953 L-r.
Campo Grande.
1010 c CETEL

(P
Tels.: CG
94-1171.

Terraplanagem
vendo

Escavadeira 22-B com sho-
wel, moto Scraper DW-10, Loa-
der Euclyd 9-BV, tratores D-7
3-T, HD-20, D-8, 2U, D-4 7U,
D-6 8U, basculantes Ford F-
600, camioneles Chevrolet e
Ford, cavalo e carreta rebaixa-
da, caçambas Dempster para
pedreiras, tanques para água —

Rosários, roletes, guinchos etc.
TD-18. Ver e Iratar è Rua Be-
lém, 160 — Realengo, km 30
da Av. Brasil.

Equipamento para fabricação
postes

Vende-se um completo para fabricação de

postes de concreto, tipo redondo ôco, marca

TRILHOR.
Proposta, em envelope fechado, sob a re'

ferência "EQUIPAMENTO PARA FABRICAÇÃO DE

POSTES", para a Rua Itambé, 114, 8.° andar, tel.:

4-9700, ramal 248, Belo Horizonte, até o dia 23

de março. ^p

Os senhores Condôminos são convocados para se reunirem em
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no próximo dia 21 do corrente
mês, às 09,00 horas, no Auditório do Condomínio, para apreciarem e de-
cidirem:

a) _ Aprovação das Contas do exercício findo;
¦ b) i-i Discussão e aprovação da Previsão Orçamentária para o

exercício de 1967;
c) — Assuntos relativos Condomínio — Cooperativa;
d) — Assuntos gerais;

.. Obs.: No caso de não haver número legal, citada Assembléia será
realizada em segunda convocação, no dia 23 do corrente mês,'no mesmo
horário e local, com qualquer número.

Rio de Janeiro, 9 de março de 1967
a) Denéas Moraes Porto

.... -Presidente . - > . .: -

VENDE-SE uma máquina esquer-
da - 18 - 2 — Rua Desem. OI-
demar Pacheco* 200, ponto final
onb. 336. Vista Alegre.

Conjunto
gerador

50 KVA
Motor Mercedes 1 000 R.P.M.

» Vende-se. Tel.: 22-2678.

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO
ALUGUEL E VENDA - De máqui-
nas de escrever • calcular, mo-
dernas, novas • reconstruídas. —
Grande facilidade da pagamento.— Ico Importação — R. Rodrigo
Silva, 42^4.° andar. Tal. 52-0651.
COMPRA X VENDA" consertes é
referma de máquina de escrever,
somar, calcular e mimcóçrafo
Facilidade de pagamento e ga*
rantia abscluta. Rua Riachuelo n.
373, gr. 505. Tcl. 22-5665.
ÍBM~- EXECUTIVE, míq. escrever
elétrica. Vendo, quase nova. —
Telefonar 52-4571.
KARDEX 6/4 — arquivos, mesas
modernas, escritórios. Vendo ba-
ra]o._Rua_Ccncelção,_16. __
MAQUINAS de Escrever e somar
a partir de CrS 70 000, preço ei-
pecial para revenda — Av. Ria
Branco, V sj 317.
MÓVEIS de escritério — Escriva-
ninha c| 6 gavetas e cadeira gi-
retoria, vende-se preço de pcasião.
Tratar Rua Campos da Paz, 111 c|2
— Rio Comprido.
MAQUINA de escrever Royal de
mesa, moderna, perfeita, carro
grande,_170_niil_- 57^0222. •
PRANCHETA pfDESENHÕ - Me-
lhor oferta. Desocupar lugar. R.
do Carmo, 6, c/ Januário, porta-
Ha.
VENDEM-SE pranchetas, arquivos
de aça, mesas, enrivaninhv-,
maquinas. Iratar Rua Anfilófio»
de Carvalho, 29, s| 603. Horário
de (Ms II horas. '

VENDE-SE 1 mesa escritório Fer-
go c| cadeira e estante. Tel.»
36-0113.
MAT. DE CONSTRUÇÕES
CIMENTO Paraíso e Mbuí, tijo-
los l.a, areia Guandu, pedra, sai-
bro, tábuas, telhas e verg. fer.
ro. Posto. 34-799. Sylvio.
CIMENTO Mauá o menor preço
da praça. Tel.: 34-4716. D. Ca.
xias, 2 033.
MÁRMORE USADO - Vendo
brinco. Av. Ri* Branco, 131 c|
porteiro.
MATERIAIS P| CONSTRUÇÕES
•m 4, 7 • 11 prestações ou i
vista com descontos d* at* 28%
posto na obra. Tel. 29-5097 ou
49-1710 - Rua Adolfo Sargamini
ns. 111J113. ;
PORTAS, Caixões, Vaso» Sanitá-
rios, Mictõrios, Pias etc. Vende-
se usados. Ver Av. Rio Branco,
138 c| po rt»]ro- ¦
TIJOLOS FURADOS - Muitíssi-
mo barato. Pedra, areia, ferro
etc. Direto da fonte. Pedido pelo
telefone 30-6983.

Óleos e Graxas
Vende-se grande quantidade de óleos e gra-

xas automotivos e industriais, em perfeito estado,
marca ESSO, TEXACO, SHELL e MOBIL OIL. Maio-
res informações, à Rua Itambé, 114, 8.° andar,
tel.: 4-9700, ramal 248, B. Horizonte — MG.

Proposta, em envelope fechado, sob a refe-
rência "PROPOSTA PARA ÓLEOS E GRAXAS" até
o dia 22 de março de 67. (P

INSTRUMENTOS E
APARELHOS
VENDEM-SE móveis de ferro a
aparelhos médico» para deso*
cupar lugar. Tel. 43-5556.
DIVERSOS
COFRES — Dé parede, de mesa,
de apartamento, comerciais, ar-
quives etc. Financiadcs ati em 5
pagamentos iguais, na R. Regen-
te Feijó, 26 — Consulte-noi ou
peça a visita de nosso represen-
tante pelo tel. 22-8950.
COFRES — Residencial e Comer-
ciai. Arquivos em todos os ti-
pos, à vista e a prazo. Beco do
Tesouro, n. 14 - Tel. 43-7496.
Esq. da Av. Passos, 53.
MAQUINAS Registradoras Eugi-
me National, 194-4. Vendem-se,
Av. 28 de Setembro, 321.
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Ü AGENCIA POSTO5
NOVA AGÊNCIA
DO JORNAL DO BRASIL
EM COPACABANA.
PARA CLASSIFICADOS E ASSINATURAS
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NOSSA SENHORA DE COPACABANA, lToO/LOJA E

BAR E CAFÉ, no melhor ponto
do Catete, contrato nôvo, férias
acima de 20, milhões, ainda com
muitas poisibilidades de progree-
so, boa clientela, chopp Brahma,
vende por desconto, ajuda. An-
tônio Queirós. Pr. Vargis, 444,
2.o'aiid. ' ' ' ' ¦

BAR CAIPIRA, no canlro do
Melar, contrato bom —¦ Féria» 13
milhões, can progressista, - bem
instalada, chopp Brahma, boa cli-
enteia, negócio convidativo, ven-
de e a|uda mais aos amigos. An-
tôniio Queirós. Pres. Vargas, 446.
2.0 andar.
BAR CAIPIRINHA,'no cantro do
Meier, contrato bom, féria 8
milhões, a melhor copa, vitami-
nas, .salgadinhos, lucrativa, bem
Instalada, horário . comercial, ven-
de «aluda mais aos amigo*. An-
tônio Queirós. Pras. Vargas, 446.
2.° andar,

CAIPIRA - Copacabana, féria PõSTO DE GASOLINA am Cam.

BAR CAIPIRA, no centro, loia
edifício, >na Av. Rio Branco, con-
trato bom, férias 15 milhões, cli-
enteia seleta, chopp Brahma, lan-
cpes «te. Vende e- ajuda mais
aos amigos. Antônio Queirós —
Pres, Vargas, 446, 3." andar,
BAR CAIPIRA no centro, contrato
7 anos, aluguel 150, férias 9 ml-
Ihões, progressivas,, chopp Brah-
ma, vitaminas, salgadinhos, clien-
teli seleta, vende e aluda mais
aos amigos. Antônio Queirós. -
Pra». Vargas, 446 — 2.° andar.
BAR CAIPIRA, no melhor ponto,Tiiucano, Praça Saens Pena, con-
trato nôvo direto a firma, condi-
ções ótimas, férias convidativas,
a melhor Instalação, motivos es-
pecials, vanda e aiuda. Antônio
Queirós, Pr., Vargas, 446 - 2.o.
BAR CAIPIRA, no', melhor .ponto
de Copacabana, contrato 5 anos,
loia edif., aluguel bom, férias:
20 milhões, a melhor copa, chopp
Brahma, rarfsBtma oportunidade,
vende • e -aiuda mais - Antô-
nio Queirós. Pres. Vargas, 446,
2.o. andar.

Cr$ 12 000 000 em salgadinhos,
chop. Brahma com Crt 45 000 000
dos compradores. Caipira Copaca-
bana, féria Cr$ 6 500 000 com
CrS 20000 00.0 doa compradores.
Caipira Copacabana com minutas,
féria CrS 9 000 000 éom Cr$
25 000 000 dos compradores. Cal
pira Leblon,.férias CrS 11000 000— Multo lucrativo, aberto até
22 horas. Caipira Catete, ferio —
CrS _ 500 000, conlrato. 7 anos
eom CrS 25 000 000 des compra-
dores. Caipira c| minutas, Botafo-
go, féria - CrS 5 000 000. Ven-
-!«•-« com CrS 10 000 000 dos
compradores. Caipira Centro. Ho-
rirlo comercial, chop, Brahma, fi
ria Cr$ 10 000 000. Caipira Cen-
tro. Horário eorrierclal, féria Crí
CrS 5 000 000, para comprar ou
vender sau negocio no centro ou
na Zona Sul procura Srs, Octá-
vio ou Joaquim que financiam a
parte i vlsta. Rua Sta, Clara, 33
sala 1 216.

CAIPIRA no Cantro, contrato no-
vo, aluguel barato, feria 12 ml
IhÕes, lenho outros com, ferias de
2,500 até 9 milhões, com entra-
das. bem facilitadas. lnf. Rua
Mayrink Veiga 11, sl 902, dom
Rodrigues, financlB-se.

po Grande, vendo por motivo cie
viagam urg.nl. a Portugal. Litr.
110 mil; 2 boxes, muita lubrif.,
4 000 óleos «nial., féria sup. a
23 000; contr. 5, alug. 100. Todo
reformado d» nôvo, otlmo nogó-
cio p/ 2 ou 3 sócios qu» quai-am
ganhar dinhairo. Preço: Cr$ ....
5.000, antr. muito facilitada. -
D.t.lhe. am J. CASTANHEIRA _
CIA,- "Rei .dos- postes • Gara*
gens". R. Haddock lâbo, 75, lí-
brado. Auxílio técnico' e finin-
cairo. T.l. 48-9405.
PÕSTO. OE GASOLINA c/ lancho
neto enexa, 3 residências; alug.
nio paga, ainda recebe; ótimo
negócio pare divorses sócios.
Fér. sup. a 70 000, contr. 5
NB: O naoócio Ó vendido portas
adentro. Só em estoque tem mais
d. 30 000 litr. ,300 mll; garanta-
se um lucro líquido sup, a ..
8 000. Não está vinculado o Cia.
Perto da GB, apenas I km.. Pr*
ço muito barato o entr, multo fa-
cilitada: Dtt.lh.s .m J. CASTA.
NH.IRA - CIA. "R.i dos pestos
e Garagens". R. Haddock Lobo,
75, sob. Auxilio técnico » finan-
coiro.

CAFÉ ¦ E BAR - Vendo em Se-
nador Camará, Rua Alberico de
Morais, 71-B, Junto _ estação. —
Pre.o NCrS 12 000,00. Ent. NCrí
5 000,00, féria acima de NCrS
2 000,00. Tratar no. local.
CASA DE^McWeTs - Grande so-
lão 6x30, melho.r ponto da Zona
Norte. Vendo ou passo o con-

.3-°-4»l",n.»rC°2|le4Í'í isÉtH1 PÕSTODE GASOLINA. E MODER.134, 4o. ajdar, sl. 416, com Ro- MA UNCH0NETE N/v 0UANA,
£_.»____. -. , , _ EAR* - l!r-; 3M "•"• '« 5;«
CAIPIRINHA em grandelocal da]|ubfs. Vende multo óleo lubf,

POSTO DE GASOLINA NA ZONA
SUL EM LOCAL BEM PRIVILEGIA-
DO — Vendo ' 

pl não poder dar
assistência, lit. 170 mll. Fai «00
lubfs., cont. novo, felte i firma.
Aluguel ainda recebo de 4 loias.
Não tem vínculo e Companhia.
Obs.: aceite imóvol vatlò el pa-
comento. Tr. ORG. JORGE NET.
TO - R. Roairie, 155, 3.», s|
301. - CRECI 2.3.

Zona Norte. Féria 3 500. Preço:
30 com 12,5 milhões. Rua Viscon-
de de Inhaúma n. 13*í, 4.0 andar
sl. 416. com Roberto.

BAR CAIPIRA,, na Zona Sul, cont.
novo. Féria 19 000, chopp da
Brchma, salg. pinas, vlt. Prédio
nôvo. Tel. 23-0449, na Av. Pre-
sidente Vargas, 1 146 — 9.°, ma
Confianca . — Vende: Amadeu
Queiroz. '. '

E NEGÓCIOS
OPORTUNIDADES

BAR e lanches, em Bonsucta-ao,
cont. novo. Féria 13 000 inst,
novlnhas, caee fina, prédio nôvo,
Tel. 23-1509, na Av. Pres. Var-
oas, 1 146 - 9.o, na Confiança,
vende: Amadeu Queiroz.
BAR CAIPIRA, em Madureira
Contr. nôvo. Féria . 9 000, tudo
em pé, Inst. novas, chopp da
Brahma, lucrativa. Tel. 23-0.49,
na Av. Prea." Vargas; 1 146 —
9.°, na Confiança, vende: Ama-
deu Queiroz.
BAR — Passa-so contrato S anos,
rcém-lnstalade. Rua d» Cit»..,
274, loja O.

INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda otc.)

BAR ,em' Ártadureira, vende-se. —
Contrato 5 anos, aluguel 20 mll.
Ver Rua Canhão Couto AAeneaes,
n..6.
BAR CAIPIRA - Copacabana. Fé-
ria 9 000. Contrato nôvo, casa
lucrativa. Vende-se c| pequeno
entrada. Tratar Oliveira Campos,
Rua dos Andradas, 96, 9.°.
BAR CAIPIRA - Venda-ae a me-
lhor do Enjitnho Nôvo. Féria
6 000. Cosa lucrativa. — Entrada
12 000. Tratar Oliveira Campos,
Rua dos Andradas, 96, 9.° andar,

AVENIDA BRASIL - .Gajpões. -
Alugam-se 2 pequeno* com força
• telefene. Tratar Rua CanltS:
Carloj,J40 — Bonsucssso.
ÁREAS. PLANAS" - Naxtlk- Estado;
para ''indúctria' c:m igua, c_r,à-
to, lu?., força, te!. Conduções mui*
tas de ônibus r.a porta e trens e
300 'frl em cenlro de bairro com
tedos .os recursos, vendo desde
10 OCO a 501)000 m2, em condi-
çÕesjespsciais diretiimonle com o
prcdri»tSrio._Jel. 42-6836.
GALPÕES — Vendo em diversos
bairrcà indpstriêis — Jacaré — ,4mil m2 de terreno com 3 galpões

r'.' com área de 2 600m2, área cober-
ta, força da 250 AGP com dois
telofqnes, entrada 90 milhões de
cruzeiros — Enjonho Nôvo ¦ —
2 680m2 com 4 pavimentes, mesa
telefônica, elevadores, 450 KVA
de.força, entrado .CrS 200 mi-
Ihões — Olaria, vendo com 528m2
todo-; coberto com escritório no,paviit|enlo superior,.fãrça-dt 29HP
entrada CrS £0 milhões da cru-
zeiros, maiores detalhe* Rua Ur.w
nos 1 397. CRECI .16» — Telefone
30-5172.
GALPÃO - Ém S_o-C_stóv.i_rcÍ

ECl-.dV.Z;S_.,r' mÍS 
SenTdfr 

&'•• Tra""" 0i'»°'<<* Campos, Ru.

GAlpXo~"'-~VD.rc_,'.iilli_i" ' :DAR PO, Méier.: Edifício. Con». 7

BARES.— Lanchonetes e padarias,nos melhores pontos de N. Igua-
çu. Temos diversas casas i ven-
da. Entr. 5, 10, 15, 20 ati 30
mllh. Mais detalhes c/ Soares -
Henriques - R. 13 de Maio, 85,
gr. 201, s. 1. N. Iguaçu,

BARBEARIA - Venda-se, motivo
outro negócio, contrato nôvo. —
Facilita-se, Rua Palm Pamplona,
293 _— Sampaio.'
BAR E CAFÉ - A melhor casa de
grande local na Zona Norte. Fe-
ria mínima de 8 milhões, contrato
de 7 anos. Aluguel 30 mll. 80 ml-
IhÕes a combinar. Rua Visconde
de Inhaúma n. 134, 4o. andar,
sala 416, com Roberto.
BAR _ CAFÉ — Vende-se com
moradia, boas férias. Motivo
doença. Rua Álvaro d*. Miran-
da, 45 — Pilares.

CABELEIREIRO </ boa fr.su.sla,
vand» *u ac.it. sid. c/ 3 000,
R. MarquSs do Abrantes, 44, Ie
ja 4fj-r -Haweflae". * 

£
CAFá E BAR -~_o Lar"gõ"daAbo-
lição, vende-se c| Instalações no.
vas, cont. de 7 anos, c| mora
dia, c| tel. neg. de oportunid. -
Tralar, ria R. Senador Dantas, 118,
s| 902. Tel. 22-9070 - Sebastião.

cont. 7 anos a começar. Al. ainda
receba de 4 lotas. Vendo cj en-
Irada b.m facilidade. Obs.: aci.
to Imovei vai!*, cj pagto. Tr.
ORG. JORGE NETTO, Rua Rosa-
ri», 155, 3.», s| 301, CRECI 2*3.

COMPRO promissórias vinculadas
à venda de imóveis na GB. So-
lução rápida. Traga doctos. Av.
Rio Branco^J 83,_sl_820._ Passos.
CAUTELAS de jóias e~brllr_ntes.
Compro. Rua Ipiranga, 44, cj 20
- Laranielras — Tel.: .25-2641 -
VVãlter; 
D|NHE|R.O X AUTOMÓVEL - 10
cu 15 meses. Sendo comerciante
au industrial, estudámos neg, cl
duplicatas. F. 42-5924.
DÍNHEIRO X AUTOMÓVEL -
Não vanda seu carro — Resolve
seu problema s| hipoteca — Ra
pida: o sigilo — Telefona: ....
22-6022. ¦-}_
DINHEIRO - Compro"prom!ssó-
rias vinculadas,, escritura venda
casas e apartamentos, lnf. tel
_56-0O71 _—_ Dr. Araújo. _
DINHEIRO —i Descontamos promjs
sórias. vinculadas a venda de imó
veis. SoluçSo rápida. Trazer es-
critura e títulos. Av. 13 de Maio,
23^15.0, salaJ516^Tel._32-9102.
EMPRESTO sob'hip., retro, até'200
milh. Z. Sul, compro ímóv. Pago
h vista, \trazer seus documentos,
urgente. 22-0764.
EMPRESTA-SE 2, 3, 5, 7, 10, 15,
20, 30 e 50 milhões c| hip. ou
retrov. R. Alcindo Guancbara, 25,
gr. 1 103 - Tel. 42-5884.
EMPRESA organizada movimen-
tando Cr$ 20 milhões mensais
precisa financiamento e pega
10% ao mês, dando plenas ga-
rantias. Não aceita Intermedia-
rios. Escrever ccm detalhes p.
portaria déste Jornal, sob o nú*
mero 275 679.
FINANCIAMENTO p| ampliação
armazém próx; do Rio, únies nn
região. Er.se: ó milhões. — lnf.
Gonzaga, tel. 52-0071.
HIP.OTÈCÃv sob 

"im6v," 
Z, Sufe

Tijuca >— 5 a 100 milh. Solução
rápida, Neg. direto cj a parte
compro pequenos ap. para renda.
42-5651.

TELEFONE - 27, 47, 57, .8, 48,
34, 54, 31, 58 - P.s.a .m .[
nome, antas de Instalar am 10
dias. Mauro, 23-8910 » Joio
42-4508.

TELEFONE — Compro, vendo i'ô-
das as linhas, tenho diversos pa-ra permuta, negocio honesto. Ira-
tar com José — Tal.: 46-2882.
TELEFONE - Vendo linha 32 p|
melhor oferta. Tratar tel. 32-2557
com Max.

TELEFONE - Compro linhas 28 -
50 — 48 ou 34 pagando ima-
dialamente 1 200 — Tratar Sr.
Américo — 54-3658 ou 28-3714.
TROCA-SE linho 43' por linha da
Rua Hilário Gouveia, telafone:
43-Í556.
TELEFONE - Transfere-se Inseri-
çãocom 17 anes. Tel. 47-2063. Í'TELEFONE 

- ;Preclso.-29™-^29, 9— Pago adiantado, hoje, 1 200. —
Telefonar p, Vi I a rinho. 29-0910.
TELEFONE - 36 - 57 - 37 -
Compr» — HUGO — Estabelecida
hi 11 anos na Rua Uruguaiana
n. 55 - sala 719. T.l. 23-3578
TELEFONE - 52 - V.ndo. Hu.
9» - Estabal.cld» há 11 anes
na Rua Uruguaiana n. 55 sala
719 - T.l. 23 .578.

TELEFONE 25-45. compro urgen
ta, pago a vlsta, até 1 £00. -
Tratar com José Tel. 40-2082.
TELEFONE 27-47 - Compro ur^
gente, pago a vista até 2 100 —
Trotar com Jo.é Tel. 4Ó-2G82.
VENDO t.l. 36 som" Mt.nb.o 

~-
2 500 a vista ou 3 000 a pra-xo - 36-1330. _
VENDE-SE inscrição telefone anõ
1955, estaçüo 25-45. Tratar noite
telefona: 45-3490.
VENDO linha 58, hoj;7 í 200 mj|-Gom.5. 43-1464,
VENDO linhas 

"227"32,~42"."52,'

hoi., Gom.s. 43-1464. CrS 1 400
mtl.
23/43 - COMPRO i villa. Co
mas. T.l. 43-1464.

AUTOS europeu, a partir de 390 CÔNSUL 52 - Muito bom, rédio'™LdeT.."lr:<.P;!.B,-0.LS1' .?uf'e,5 Pneus, 4 p., 4 cil., 5 pneuanovo. Triumph 52, ótimo estsdo.
Citroen 48, excepcional, Ford
Vedatt 51, pint., mec. novos.
Volvo 51, otlmo estedo s outros,
c/ prest. £0 000. Troco. Rua S.Francisco Xavier, 342-E — Ma-
racanã.
ÃERO isi - Éq.ijT, c| rádiõrí
b.b., capa de napa. mec. e lon*tarnariom 100% - Vendo à vista
ou fin. Rua Orojo, 232
Pino, GB.

novos, calhas. Cr* 1 320 000. Rua
Pacheco do Rocha, 123.
COMPRO sau <arr» t.m aborra-
.-•Io, Ve[o no horirio da sua
pr.f.rSncia . pago hoj. «m dl.nheiro. T.l, 380891.
CARRO X CONSÓRCIO - Passai
se um consórcio da União dos
Revendsdores Volkswaoen- ou

B"*(j^troc».se por 1 táxi DKV/ - R.Sopopemba, 651 — Bento Ribei-
ro — Sr. Bcrbose.

Atenção
Vendo, tenho todas as li-

nhas, documentos em cartório.
Sr. Gomes, Tel. 43-8211 — .
43-1464.

TELEFONE - 23 - 43 - Col
pro - Hugo - Eilab.l.cido hi
11 anos na Rua Uruguaiana n.
55, sala 71»_- Tal .23-3578. g
TELEFONE - 47"'- Vindo". Hu.
go — Estabelecido ha 11 anos
na Rua Uruguaini n, 15, sala
71» - T.l. 23.578.
lELEFONE 

~- 
47 - VENDO

Hugo — E-lab.leci.lo há 11 anos
na. Rua Uruguaiana n. 55, sala
71» - T.l.fon. 23-3578.

BAR em S. Criitóvlo, hor. pe-
queno, ludo novo, cont. 7 anos,
feria .5. ent. 14. outro feria 3.
só salg. ent. 10. outro feria 6.
ent. 20. outro c| moradia, fé-
ria 5 ent. 15., ern Benfica, tudo
novo, feria 7. ent. 20. no Mara-
cana c[ grande moradia ent. 12.
no Centro hor..comercial feria 9.
ent, 45. mais outro no Centro,
ent, 35., tudo- . c] .bons cont.
mesmo que tenha pouco apàrega,
R. Acre 55, sj 904 - Araújo.

BAR E CAFÉ - Centro. Ferie 10
mil. Horário comercial, chop» da
Brahma, casa de granda margem
de. lucro. Tralar. Oliveira Campos,
Ruídos Andradas, 96, 9.°.
BAR E" CAFÉ - Ve"ndê-sê7'.VÍIãlsí
bel, t| comida. Féria 6 OOO. En.
trada- 12 000; Tratsr. Oliveira
Campos, Rua des Andrados, 96,
9° «ndar. I .
BAR CAIPIRA - Cachambi, < me-
lhor essa do. local. Féria 7 000.
Contrato nôvo, aiudamoe na com-

cisternas, airnoxarlfado, rtfeitó.
rio. Escritório no sobrado, oti'trad» p| caminhão, ótima cons-
Tol.: 29-52-10.
SÃO CKI5IOVAO - Zona" indus-Inal, com força e telefone, pré-
510 vazio, assobradado, lerreno

.7x8» m. Run São Luiz Gonzaga392. Tratar 43-2582 - Afonso

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
ALot — Casas comerciais... pa-ra comprar ou vendar... Antônio
Queirós... a, nada mais... Efi.ejenoa. •V.rapld.i... A». Pr.s.Vargas, 446, 2.» andar.
ATENÇÃO- Vende-s. um café,bar. I um magnífica negócio.Tratar Ru* Bulhões Marcial, 573,lvaí- Q" tel. 770 - Marechal
ARI CABELEIREIROS lTDA. R"U"a"Ss,n,d_í. Di,nla,' "'• sobreloja,sala 207, ótima InveraEo da ca'
pite» Çede-sè 500 quotas do Ca-
pilai dessa belo talão. I Negocio
-_-_!-_____rat" no local.
AÇ0UGUf_Tv7nde.s. o ,„,|hõr
Í-0u ,,("«..Cachambi. Sua' SáoGabriel, 318. Tal. 29-7163. Mo-tivojviagem^
ARMAZÉM - Vendo com boíTST.da, predi» nSvo, próx. do Rio.Moradia * 16 mil m2. tern. lnf.Conj:aa8,.i2-007l.
ATENÇÃO - Bsr. Vendí^T.!
Çhopp np coração ds Méier, eon^•ral» i.anos, aluguel barato, óti-
fno negócio para dois sócios.
IjJÍB Áv- Nilo Peçanha, 151 sl.
5W3830.™ Coimb™. 

- Tel.

ÃNÜKA DOS REIS - Vendia«rmaiém.; 4 SOO m2. Praia do -
^."l1- ó° - Tel. 36.7625. BAR - Reg. do Méiar. FérTãT
ATENÇÃOi Bar Sálplrlnhí^cajil^ ,^,n';- ,3- 5°,nV 7. Alug: 50, peq.

'ma de 4 milhões. Vendo: 38 m,
com 18. Ajudo na entrada. R.
Silva Rabelo, 10, a. 209. Melar.
BAR na Aboliç.o. Chope da Brah.
ma. Edifício. Cont. nôvo. F. ,.6 500. Caso ms!: trabalhada. Ven-
do. 37 m. com 17. Empresto
dinheiro para enlrada. R. Silva
Rabelo, 10, i. 209. Méier. Ro-
naldo. , r
BAR no E. Nôvo. Tem boa mo-radia e tel. F. 4 m. Otirna casa
para casal.- P. 18 m. com 8.
Empresto, dinheiro para entrada.
Tratar R. Silva '.Rabelo, 

10, sala2P9 - Méier - Ronaldo.
BARBEARIA com contrato, alu-
guel barato, boa, freguesia. Crí3 200 mll' à vista óu financiado,
°",=«ito sócio. -Av. Brasil n.o12 698, 2.o pavilhão, portão 108,Ivo (Mercado Sâo Sebastião).
BRAS DÊ PINA - Vendo açougue,unlco no bairro, cont. novo al.55, fér. 7 milhões, «nt. 8 m.
prest. 200 m. Trat. Rua Leònidas
1.2_sl 205_- Penha._ _
BARES — Caipiras grandes oü
pequenos, tenho grande quanti-dade a venda em todos os bair-ros da Guanabara « Caxias. Fé-nas de 6 até 25 m.' Tratar com ocontador das mesmas. Rua 24 daMaio 1369 sob ou.na Av. Pre-sidente Vargas 529 sala 1108.

BAR E MERCEARIA cj T residên-
cia», vazia de ap. sala, 2 qts.,
co*., banh., terreno 10x50 para
criações, feri* 2\ SOO, cont. no-
vo. Aluguel 150, venda portão
adentro. Entr. 4 milhõea, prest.
100. Tr. Av. Brás da Pina, 849
- Tel.t 30-3062 - P. do Car-
mo.
BOTEQUIM - Vendo. Féria 2 . .0.
Entrada 6 500. R. a combinar.
Rua Tenente Abel. Cjtnhl....!.;*.. —
Bonsuceaso.
BAR na estação d».Nilopolis, Inst.
novas, tel. residência fer. 4 OCO
Entr. 6 000. A, C. Dias. Av.
Amaral Peixoto, 350. N, Iguaçu,

CAF. E BAR em Ramos, féria 3
milhões, cont. nôvo, aluguel 50
cj Telefone, ent. 7 mllhõas, prest.
200. Tr. Av. Brés de Pina, 849.
Tel. 30-3062. P. do Carmo. ¦
CAIPIRA e Lanchonete - Vende-
:e no melhor ponto de Vila Isa*

bal, Av. 28 de Setembro, con.
tratos novoa. Tratar Av. Nilo Pe-
çanha, 38, Café Andorinha, Sr,
Naves.
CAIPIRA ÉM COPACABANA -
Féria 7 milhões. Contrato nôvo e
aluguel barato. Féria muito lu*
crativa só em bebidas. Mais de*
talhes pelo tel. 31-0522 c! Sr, lo-
pes_GU 4_Rua_Cermo, 38, s| 401.
CAIPIRA EM COPACABANA -
Féria 6 milhões,'chepe da-Brah-

muito lucrativa. Entregue a
empregados1,.mal trabalhada. Con-
trato nâvo e aluguel barato.
Maiores detalhes a Rua Carmo,
38, s| 401, cu pelo tel. 31-0522,
Sr. Aacst.nho.
CAÍPIRÁ"eM'CÒPACABANÀ""-Fé-
ria 12 milhões. Contrato novo.
Aluguel barato. Vende-se bara-
tíssimo.- Briga de sócios. Maiores
detalhas p| tel. 31-0522, Sr.
Agostinho. Rua do Carmo, 38,
sala 401. _
CAIPIRAS. Vdo. nó CentTo". Fé",
rias .9 000, 7 000, 5 000, 3 000
milhs. Entradas 25, 20, 15, 8 ml-
Ihões. Sr. Agenor. R. Vise. Rio
Branco, 377-A, s. 8. Niterói
CASA DE FERRAGENS - Grande
negócio para 3 ou 4 íóclos-pon-
to formidável, vendo 4, muito
bem situadas, alguma» com ma*
teria! de construção. Féria de
7 a 15 milhões. Tratar com oVorv
tador' das Firmas na Rua 24 de
Msi» 1369 sob. ou na Av. Pre-
sidente Vargas 529(1108 - Escrit,
Sagres.

PADARIA - Vendo, movimento 8
milhões. MarquSs Sapucai, 40.
PASSA-SE um contrato de uma
loja com ramo de conserto do rá
dio a TV. Preço, pronta p/ U&-
balhar, Cr$ 5 000 000, ou ponto
e armações: Cr$ 2 500000. Acei-
ta*s* p/ negócio automóvel' em
perfeito estado. Trntar e ver na
Rua Sto. Antânio n. 235. Contro,
SSo Jobo de Meriti, com Jorge,
das 8,30 is 12 horas. Aos do-
mingos dai 9 às 13h.
PADARIA e Confeitaria localiza-
da no njelhor ponto de madurei-
ra, contrato 7 anos, nôvo, ferno
a lenha, boB5 Instalaçõee, pran*
de progresso acentuado, vende e
aiuda mais aos seus amiqos, An*
tonio Queirós. Pres. Vargas,_446.
POSTO DE GASOLINA, Bitr"»
resteurante, juntamente crm o
prédio, localizado em grande via
de IrSnsito, próximo da cidade,
grande pista, com área de 2 200
m2, ótimas vendas, progressivas,
motivo outros neeióclcs, vende e
ajuda mais, Antônio Queirós. —
Av. Pres. .Verçjas, 446, 2.°

SOBRE automóveis, duplicatas,
ações ou outros valores ou ga-
rantias, em dez meses acima
NCrS 1 000. R. Sá Ferreira, 204
-^2,o.
TENHO 30 milhões píirn empres-
tar cl retrovenda; ou hipoteca de
preferência Zona Sul — R. Al-
cindo Guanabara, 25 gr. 1103,
Tel. 42-5884.

Acima de
5 milhões

Fazemos hipoteca ou retro-
venda de prédios ou aps. na
GB, solução em 48 horas — Tel,
22-4337, das 12 às 18 horas.

PADARIA a Confeitaria localiza
da no Graiaú, Fe a esquina, con*
trato 5 anes, férias 21 milhões,
somente balcão, lucrativa, forno
a lenha, oportunidade, vende e
mais aos seu* amiges. Antônio
Quairos. Pr, Vargas, 446.

BAR na .doviérl* nova da N.
Iguaçu, fér. 4 000,- Ent. 15 000,
facll.' A. C, Dias. Av. Amaral
PeiKoto, 350.- s| 12. N. Iguaçu.
BAREST -' Casa*! C.m.rciiii...
Pára comprar •»' ven-.r... An-
lónio Qu.irés... t, nada mais,,.
Ifici.nsia * raaid.i... Av. Pias.
Varga», 446 - 2.» and,
BAR e mercearia em Olaria. -
Contrata de 5 tnos, otlma .me.
radia • f. da 3. Apenas 4,5 dos
compradores. Fenlx informa. R.
Álvaro Alvim. 21, 7.° andar. —
ÇineJ6ndla,_c| _Amaro_ Magalhães
CABELEIREIRO tenho a vanda
Tijuca - Cantro - Copacabana,
todos pequena entrada o resto,
longo prsio. Vendo secadores,
mvels novos, montagens a la-
galização firma. Sta. Clara 2121
101 - Tel, 57-5599 - Sr. Paulo.

BAR caipira. Centro.. Feria 8 000,contrato 6 anos,, casa lucrativa,
t°. 9'5*í, *lud»-se n« compra,iralar Oliveira Campos, Rua dosAndradas n.° 96. 9.0 andar.
_?? L9£fÉ - S5° Cristóvão,fér,. 10 000 - prédio novo. -
Vende-se, aluda-se na compra.Trator Oliveira Campos, Rua dosAndradas n.° 96, 9.» andar.

Feria .13 000, tudo em pé, so-niente em bebidas, hòrérlo. pu,ramente comercial, in.t/novas -
Tel.: 23-1509, nl Confiança, ven-
cie. _Am adeuQueirc-z.
ATENÇAOs Bar Caipira, em STCristóvão, eont. nôvo. Féria de14 000. -Tudo em pé, somente
•m bebidas, lr|st. novas, grandeoportunidade.-. Tel. 23-0449, AvPres. Vargas, 1 146 — 9.0, naConfiança - Vefides Amadeu
Queiroz.
AÇOUGUE - GrãTau, bom movi-mento. Rua José Vicente 61-A.
ALUGAM-SE fins comerciais ou
industriais, 2 ótimos aps. - l.o
andar, de frente; juntos ou sep,
3 salas • mais deps. cada um.
Mostra «elador. Rua Luiz da Ca-
mões n. 75. — Tels. 37-4737 e
25-2971 - Entre P. Tiradentes eLargo S. Francisco,
ALUOO subsolo na Praça Saem
Pana, s.rv. para .comércio, indús-
tria «ii .garagam cem capacidade
para 14 canoa grandes. T.l.fon.
38*8947,
ÃÇOÜQUE EM COPACABANA-^
Edifício. Féria 10 milhões. Con-
trafo nôvo.. Aluguel barato. Ven-
de-se c! apenas 12 dos compra-
dores. Tratar Rua Carmo, 38, s!
401, ou polo tel. 31-0522, Sr.
Agostinho.
AÇOUGUE ;NOiGRAJAO-.-«r_rí_
ló milhões. Contrato nôvo. Alu*
guel barato, Instalações novas.
Vende-se cj apenas 16 milhões dos
compradores. Tratar Rua Carmo,
38,-s| 401. Tel. 31-0522. atnhor
Lopes.

trabalhada. Tr. Rua .Silvàna, 107
SS _'_í!i°?i_§6l_!_o-
BARBEARIA - Vendo: com 3 cã-deiras, cast nova, maj com bommovimento, lugar.da futuro. RuaGeneral Jerônimo Furtado, 313Rocha Miranda.
BAR E CHÜRRASQUÊtÕ^ÕClír
TRO - Horário comercial. Vende-se e| oja e tudo. Krla 4 ml-
!t j.„"de'.í Pf«toíí'Por baixode edifício. Detalhes ria Rua Car-
r?,°'n& •' 401' ou P*'o telefona
_l___2_f__L__5f- Agostinho.
BAR E" MERCEAllÀ -T^Gnlo-

AÇOUGUE NO CENTRO (COELHONETO) - Féria 3 milhões, instala-
jões.novas. Contrato nôvo. Alu.
guel barato • pequena antrada.
Tratar Rua Carmo, 38, %/ 401. Ta-
lefone 31-0522, Sr. Lopes
ARMAZÉM - Copa, moradia gran-
de vazia c| telefone, átimo pon-to, contraio aluguel barato. Boa
féria. Ver R. Cupertino n. 537 —
Quintino.-

Centro. Moradia no local.'Con-trato nôvo. Aluguel 70 000. Fí-rht-jde 3 500 mil, com,, apenas 5milhões dos compradores. Maio.r" detalhes na Rua Carmo, 38, sl401, ou pelo tel. 31-0522, Sr.Lopes.
BARES Caipiras;"Lanchonetes, Rei.taurantes, para comprar ou ven-der e ter certeza de que jstéfazendo um negéclo bom e ho-nesto, faça-nos uma visita e nôsme apresentaremos o negocioque você desala ns bairro quequiser com preços a férias a saualcance, temos com moradias a
.!?,_ (?merci«l) emprestamos «aludimos o máximo na entrada.Org. Cruz, Rua Senador Dantas,11/ sala 616, Francisco' ou Ro-drigues.

^i E ^"ürgo" 
"do" "cTm-

Pinho, féria 7 000, chopp daBrahma, ent. 15 000. Tratai 011.veira Campos Rua dos- Andra.das n. 96, 9-° andar. í.
BAR E CAFE - Venda.r_onsu.
SSI* 

,ir'a < «», d moradia,contrato nôvo, a|uda-se na eom-

CAIPIRA Cantro. 5 de féria, ins-
talações de luxo, recebe de sub-
locação Cr$ 400 000. Vende-se
com 17 doi compradores, o'res*
tante facilitamos. Caipira Cine
landia, 10 de féria, chopp, sal
gadinhoe et bom contrato, vende*
mos em ótimas condições pormotivo da viagem a aludamos
na compra. Caipira S. Cristóvão,

de féria, chopp, salgadinhos
e pasteis, vendemos com ape-
nas 16 dos compradores. Cai-
pira Copacabana, grande esqui,
na, 20 de féria, chopp da brah.
ma, aalgadinhos e multa Tacha*
Ca, vendemos e .emprestamos pa*ra entrala. Caipira S. Cristóvão

de féria, instalações de luxo,
horário curto, vendemos com Ir
dos compradores. Caipira Enge.
nho de Dentro,. 7 de féria, lin-
da moradia, vendemos bem abai*
xo da féria. Caipira Penha, 3
de feria, edifício, "sem precisarempregados, vendemos com 6
dos compradores. Caipira Copa-
cabana, 11 da féria, chopp da
brahma, edifício a multo mal
aproveitada, vende-se muita ba-
rato a aludamos. Caipira Can-
tro, 25 da féria, divergência da
sócios a por tal razão, rara opor-
tunidade. Caipira Catete, 5 da
féria, contrato nôvo, quase não
paga aluguel, casa muito lucra-
tiva, vendámos a preco de II
quidação, e aludamos. Em nos
ia Organização os negócios bai-
xaram, temos centenas da cal-
piras aspelhados < por tôd. a cl.
dada com multo maiores facili.
dades de entrada • grandes opor-
tunidades. Aproveite agora, var
pari- crer. Org, Cont. Cruzeiro- Av. 13 de Maio, 23, sala 509

512 com Eduardo.

CAFÉ e bar n» melhor ponto da
Muda. Vendo por motivo de via-
gam. Dlalhes.cont o Sr. Neves.
Av. NIIo'Peçenh8,_38-A,
CAF. E' BAR, SAO CRISTÒVÃO~

Vando fazendo féria 3 milhões.
Aluguel barato e ' bom contrato.
Enlr; 6 000. Coutinho, 54-1990.
CRECl 771.
FÃRMÍCIA' - Ven'dè.í~_ii7n_
com aluguel 80 000. contrato re-
novado. Estoque 40 000. Entrada
3S 000 000. Restante a combinar

Rua Joaqulh» Nabuco n. 20-ACopacabana.

INSTITUTO DE BELEZA - CopT
cabana, vende-se comi urgência
por motivo _ mudança para outro
Estado, ótimas; instalações. Con-
trato comercial. Tratar R. Vis-
conda de Pirajé 520 ap. 403,
diariamente das 20 it 21h.

POSTO de Gasolina localizado
em grande ponto da Tiiuca, con-
trato 5 anos, ótimas vendas e
boa pista, 4 bombas compressor,
3, pistees etc. Vende e aluda
mais aos stus amigos, Antônio
Queirós, Pres. Vargas, 446, 2.°.'
PADARIAS Vdo. férias só balcão
14000 — I20CO - 9000 - 7000
- 6 000. Entradas 35, 28, 20, 15,
12 "milhões, Sr. Agenriv R, Vise;
Rio Branco, 377-A, 2.°, s, 8 -
Nilerói. i _ _
POSTOj;DE GASOLINA Madureira
Luoar para 1C0 carros, mais de
talhe* com cóhtacfoV da Firma no
Rua 24 de Maio 1369 sob bu no
Av. Presidente Vargas 529 ' sala
1109. Náo quero', intãrmedlárloe;

Brilhantes
jóias cautelas

Compro. Pago o real ¦ valor
atual. Moedas. Preferência ne-
gócies de vulto. Atendo a
domicílio. R, . Uruguaiana, 86
7.» and. ,\ 703. Ter.: 43-2312,
Esq, de Ouvidor.

POSTO E GARAGEM. - Zona
íeopotdlna, guarda 70 carros,. 170
lubrif. Não. p| aluç». Preço 90
c] 35. Facilita-.se. Trat. Cirilo
Santos. Rua Frederico Méier, 15
grp. 501 .-Tel. 49-5217.
PARADA DE LUCAS - Aluga-se
uma casa. para comércio. Ver Rua
Ferreira França, 600 — Chave ao
lado. Preço CrS 250,00 mais ta.
XÍ5.

LANCHONETE - Méier. Féria
9 OOO.' Horérl» comercial. Tudo
da primeira. Vende.se ..limas
condições. Tratar Oliveira . Cam-
pos, Ru» dos Andradas, 96, 9,«
andar.
,LATlCINIO a frigorífico, vendo
em Botafogo na Rua Marquês
de Abrantes n. 168 s| 11, conf.
novo, f. 2 000 m. ent. 4 m. prest.150. Trat. no local eom Sr. Gui
marães.
LOJA - Pê-t. 5 - Passa-sa cn-
trata da S anas, NCrJ 100 man-
sal, finamente .«orada c| tapa*
tas, cortina, r.frin.rati., tal. ate.
ate. Var na local - R. Francis-
ce 8é, 35, Leia C.

pra. Tratar Oliveira Campos, Ruados Andradas n, 96. 9.» andar,
BARBEARIA -Vende na Rua Õ»naral Argola, 243, asqgln.../ RuaS. Januário - S. Crlstóvã.' „,..
!___""_?_ __•!• JL»g*cle.

CAIPIRA Laranielras F. 7500,
feita em pé, por 28 dos compra-
dores. Caipira Copacabana, féria
7 milhões; apenas 20 milhões
dos compradores. Caipirinha Ba*
tafogo, 6 milhões da féria, apa-
nas 2 empregados, vendo por18 doa compradores — Caipira
Centro, féria 10, mllhõas, chopp
da Brahma, por 35 dos compra-
dores. Caipira Centro, féria 4 500
por 14 dos compradores. Caipi-
ra Tijuca, féria 9 milhões, linda
esquina, por 30 dos comprado-
res. Caipira Vila. Isabel, féria 7
milhões, por 19 • dos comprado'
ras. Caipira Meier, féria 6 mi
Ihões por 16- doa compradores.
Caipira. Lapa féria 7 milhõea é
em edifício - por 1 â dos compra-
dores. Zona -Norte uma infini-
dada da casis para princlpian-tes. ou. casnis com cu sl mora*,
dias. Todos estes negócios sao
férias confirmadas, bons centra*
tos a prédios sólidos. Detslhes
com o corretor que mala finan*
cia a melhor lhe serva — Rua
Carlos Sampaio, 106-C, bar com
Meireles Filho.

LOJA ,E SUBSOLO EM COPACA-
BANA — De peças e acessórios,
fabrica de capas do automóveis
com direito a colocações, passocontrato pela melhor ofatta à
vista ou a prazo. Rua Siqueira
Campos, 241 - Tel. 47-2597 -
Jorge.
LANCHONETE-.u kar na Praeâ
Sa.nt Pana, masmo, eantrala nS-
ve, átime leeal para inanlagans
da lanchonala, bar av raatauranla
- Tal,: 38.52»..

PADARIA - F. 8 500, só balcão,
contr. nôvo, tem moradis, vendo
c. 20 milhu dos comp, C.Soeres
_ Henriques. R. 13 ti. Maio, 85,
gr. 201, s. 1, N; Ipuacu,
PADARIA - Casa de esq.. f. 10
mllh., só balcão, contr. faz nô-
vo", .casa mal trabalh., entregue
a empreg. Tr. c. Soares & Henri-
quês. R. 13 de Maio, 85, gr.
201, s, 1, N, Iguaçu,
POSTO — ótimo ponto, vendd.
90 mll Iita., 200 lubrif. centr. 10
anos, vendo. 15. mllh, entr. —
Soares & Hefiriques — R. 13 da
Maio,. 85; gr. 201, a. 1. Nova
Iguaçu.
QUITANDA - Vende-se contrato
novo na Rua Pedro da Carvalho,
624. Lins.

Cautelas
Jóias, brilhantes, ouro ve-

lho, compro, pago bem. Rua
do.Ouvidor, 169 sala 213, eoq.
de Uruguaiana. Sr. Garcia.

TELEFONE - 31 - V.ndo.
HUOO - Estab.l.cido h. 11
anos na Rua Uruqualana n. 55
sala 719 - T.l. 23-357»._
TELEFONE - 30 - Compro
Hugo — Estab.l.cido hé 11 anos
na Rua Uruguaiana n. 95, sala
719- Telefona 23-3571.
TELEFONE - 2», 49,*_3j 43, 26,
46, 25, 45 - Pradso pl ho|e,
urgenle. .Mauro, 23*8910 • João
42-4508. Pagto. a vista.

TROCAS
TROCA-SE — ou vende-se, um
lurno mecânico e 1 caminhão
marca Dodge 51, freio a ar, pòr
qualquer carro nacional ou outros
obiotor. Av. Vital Brasil, 448 -
Austlm - E. do Rio.

TÍTULOS E SOCIEDADES

Telefones
VENDO AS LINHAS

Cr$
27 x 47  2 500 000
57 x 37 x 36 x 56 2 300 000
25 x 45 2000000
23 x 43 2 000 000
30 2 000 000
29 x 49 1 800 000
54 x 34 1 800 000
58 x 38 1 SOO 000
22 x 32 x 42 X 52 1 800 000
26 x 46  1 000 0000

Note bcm estes telefones. Só
recebo após a instalação em
sua residência, firma ou indús-
tria. Dou referências de servi-
ços prestados neslas condições.
Tratar Av. Rio Branco, 9, 3.°
and. s| 352, Sr. Juca. Telefone:
43-7270. (P

COMPRO' - Cadeira Maracanã,
trlb.; Caiçaras, late RJ, Jóquei,
Country CRJ. Av. Rio Branco,
156, s/ 2925. Tel. 32-3215, Jua-
níta.
PÁÒÃRIÃ -^ Sócio-para comprar
bca casa, precisa-se de um, queseia do ramo e possa dar refe-rências. Av. Pres. Vargas, 446 -•¦
2fi'__— Antônio Gueiro*.
SÓCIO DÒ' RÁMO~DE 

"PADARIA
E CONFEITARIA - Precisa-se pa-ra comprar, boa casa, negócio iiestudado. Av. Pres. Varnas, 4462.°_ andar.Anlônio Queirós.
TÍTULOS \ DE CLUIES""- Compra,
• vista, Caiçaras, lat. • Gév.a
Golfa. V.ndo Jóqu.i. T.l. 26-7642

1. Guerra.

AERO WILLYS 1965 - 5 marchas, ,„„,,,„,,verde, nôvo, troco ou facilito CHEVROLET 5/ — Hidramitico,
até 20 mases - R. Conde Ben- *m Parfallo tstado. Tratsr na
fim, 66-A - Tel._34.990?. tr'?'' do Flam.ngo, 382 <j por.
AERÕ WILLYS Í965""- ^5'7rnãrt|-
ci.._s, ótimo estado, equipado
Vdo. por 7 000 000. Rua Rego
Lopes, 36
43-7491.

Ti|uca Tel.

AUTOMÓVEIS A PRAZO - Vol-
kswagen 1962 - 2 000 OCO; Vol-
leswagen 1953 - 1 500 000; Ti-
xi DKW 1962 - 3 000 000; Kom-
bi, 1960 - 1S00O00; Dauphine
1900 - 900 COO; Dauphine 1963- 1300000; Simca 1960 - ...
1300 000; Veinsgue 1961 - ...
1 400 CCO; Dodge 1949 - 800 CCO;
Skoda 194B - 380 000. O res-
lante a combinar — Avenida 28
de'-'.«lombrb _..'•
ÃERO Wl LLYS. 1964,, -7 Pouco vo-dado, côr clara, e equipado, ven*
do facilitado, ou troco por carro
pequeno. Rua. Conde de Bonfim
n. 25.
AÉRO 

"WÍLLYS" 
1964 conv _5-'niíÍum, todo equfpêdo côr azul-jn-

maica, troco e íac. R, Conde

DKW Vemag. Vendemos peças*jenuin__ e ac__sorios. Serviços
de mecânica, lanternagem s pin-tura. Especialidade: reformo d»
caixas de cambie. Serrana Auto-
movais. Concessionários Vemag
em Petrôpolis. Rua Ganaral Ron.
don, 1240/46. (Quilandinha). Sé-
b-cjçs.até ló horaa,
DKW Veniat_cT~~6_, 1 ¦ donoj
equip. nova 2 OCO - 10 de 250.
Av. Copacabana 245 ap. 605.
57-2746. _
DKW VEMAO 67 s.m dinamo,
com altcrnador • 12 volts, novas
lindas aerodinâmicas. Var ni Av.
Atlântica ..quina d« R, Djalm*
Ulrich . Rua Cond. Bonfim, 40— Toxu_.
bKW^EMÃG-nã-:ZÕnV SuírTe-
xas, com o seu tradicional pia-no de trocas e ccm esquemas de
ftnsncinmsnto inéditos na Guana-
bára, onde c. cliontes escolhem

de Bonfim 577-A' Tel. 58-3822 a roóclaílclàdfl dc pagamento que
AERO^O, 

"62763, "64."i„1p'ecavai!''l?:l;"r ,hes "nv!er' V!nha ""
estado tjeral. Vendo, troco, 

'fí.' '
nancio. Paim Psmplona, 700
Jacaré. Tel. 49-7852.

er os recentes modelos 67
com- novas lindas cores. — Av.
Atlinlica, esquina de R. Dialma
Ulrich no Pcsto 5.AERO WILLYS 64 - Excels.Tt.

estado. Radio transistor, cacas, OKW VEMAG na 7i|uco, na Te-
tapetes, b. branca. Ru» Gemas X!", c°m o seu 1radi:icnal pia-Carneiro;:;; 161 - Copacabana,
AERO WILLYS 61, 3a. sírje; Cril 600 c[ rádio, tranca, copo; ate.
Períeito de tudo. Saldo até 15meses. Barata Ribeiro, 147.

TITULO Panorama P. Hotel
Vendo 12 títulos de 15 dias àvista ou fac. p| parta. - Tel.2a:8693_._ S.-._ fellpe.
SÓCIO p| armazém, único na re-
gião, perto do Rio. Mcradia.
Vendo também, lnf. c| próprio,Sr^Gonzaga^tel^S^.OOTK £_TÍTULOS DÉ CLUBES - 

"Vendo
late Clube, late Jard. Guan. Flu-
minense, Caiçaras. Compro Jó-
quei e outros, — Tal. 22-2491. —
Ari Brum.
VENDO - T. T. Madureira 15
cot.; Fluminense, Hosp. - Silv.,
Hípico, M. M. Gerais, late Jar-
dim, An. Líbano, Tijuca Tênis, P.
P. Hotel Quit. Cesta Brava e
outros. Ac. oferta, Av. Rio Bran-
co, 156, l1 2925. Tel. 32-8215,
Juanita.
VENDE-SE ítltülo--patrimonial;. do
Flamengo, Cr$ 150 000. Telefone
47-2063.

no de troca, a com esquemas de
íinsnciamer.to inéditos na Guana-
barE, onde cs clientes escolhem
a mcdoHd_d_ de pagamento quemelhor ll-,.s cenvisr. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
com nov.-.s lindas córes. — Rua
Conde Bonfim, 40 e Rua São
Fr.ncisco Xavisr, 342.

AERO 60 - Belíssimo, aiul, rá-
dio, tranca, sUspsn.do modlf. ele.
Ac. ofertas e troce. BolivBr, 115,
?_____?____.?*:___!•  . ;|DAUPHINE --Compro ,.m aboTAERO WILLYS 63, selo, su3pan-|r»ct5-lo. Vejo no horário de tu»
.üo modificada no ferreiro de; P">f«r_mcia • pago hoj» em dl-Bon_uc*--0, equipado. R. Sousa nhairo. Tel, 38-3891.
Barres 15. Eng. Nôvo. Fac. ou
troco.
AUTOMÓVEIS baratos' - Ford 36,
85 HP; Nash 53 Rcmhrer; Pa-
ckertl 52, Oldsmobile 53 e 47;
Standard 51, etc. Rua Sousa
BorrosJ5. Eng. Novo.
AERO WÍUyS- 1964, íioie,-, 4 600;
côr linda, equipBdo, outro 63 por3 720. Rua Pereira de Siqueira,
__________
ÁÜSTTn 51. Estado 

"de" 
novo. -

Aceito troca, íscil. rest. R. S.
Frco. Xtiviar 628.
AERO 2 6CÜ, 65, azul, forrado
couro, com radio, protetores pá-rã-cb-Sque; calo'.is, Iuko, pn.u;noi/os, com 16 7C0 km. Carro cio
alto trato, de um dono. Facilito.
Açoito treca. Rua Bolivor 125.
Tel. 37-9583.

DKW — Com.nre iem aborrecê-lo.
Vejo no horirlo de sue praferen-
cia • pago hoje em dinheiro. —
T.l.„ 3ey891.
DAUPHINE É GORDINI -""Coni".
pro até 64 para meu uso. Te-
lefones 43-5691 de dia a 49-1205
de noile.
DAUPHINE: 61 -.Vendo.'- Base
1 700. Ver Rus Dias Vieira, 105,
ap. 101 — Pça. Saca, quinta após
Campinho — Aceito troca por
carro niicíonal pequena, dando
volte em dinheiro.
DKW VEMAG 64, único dono,
superequipado, golo, novÍE-Imo,
pouco rodado. Vendo à vista, rs*
ludo financiarn_nto.1 Rua do Mt-
!___ l°l' Jo1!. 54-1316:
DAUPHINE" 62-63'— Excelente es-
tado, rádio orin. rnec. a toda

Jóias
E

cautelas
• Pago bem ouro velho e bri
lhante. Rua da Carioca, 28
1.° s| 5, de 9 às 5 horas. —
Otacílio. Entrada pela ioalheria.

3 a 100
milhões

Emprestamos .ob hipoteca ou
retrovenda ! de imóveis. Solu-
ção em 48 horas. Adiantamos
para certidões. As melhores
taxas. Trazer escritura. Av. 13
de Maio, 23, 15.° andar «ala
1516 — Te!.: 42-9138.

TELEFONES

QUITANDA - Av. Suburbana.
Féria 2. Entr. 2,5, case pequena,
boa-de'trabalhar.' Tr. Rus Silva-
na, 107 - PI:dade, Saloado.
QUITANDA E MERCEARIA am Ra-
mos. F. 2,5 — Com apenas 3,5
dbs compradores. Otlma moradia,
FfNIX informa. ROa Álvaro Al-
vim, n. 21, 7,9 andar - Cinelân.
dia. — Cl Amaro Magalhães.
SAPATARIA de consertos - Ven-
de*se — Financía-se, na Rua dos
Diamantes, n .968 — l, C. —
Rocha Miranda.
VIDRAÇARIA DE AUTOM6VÈT^_
No melhor ponto dos Pilares. Mo-
tivo de viariem. Av.-Suburbana
6856 ou 6913. Tel. 29-7629,
André.

LIVRARIA - Vende-se muito bam
Instalada a localizada com 6 000
livros da estoque. Ed. Avenida
Central s/ loia 348, am frente
ao. Cine Festival — Sr. Walter
LANCHONETE - Vende-se con-
trato nôvo, pequena antrada, —
Restante a combinar. Rua dos
Inválidos, 9.
LANCHONETE — Vende-se nag6-
cio direto. Facllita-se a antrada.
Rua Cardoso da Morais, 115-F —
Bonsucesso. t
LOJA DE CABELEIREIRO.am Co-
pacabana, vendo ou admito só
cio para ficar na gerência. Tel
57-5311. Sr. ¦ Augusto.
MERCEARIA - Cj.copa a boa ra-
sidência, melhor ponto do núcleo
da Penha, bom centrato. Aluguel
50 000, venda multa bebida, Fé-
ria garantida acima de 4 000.
Vande-sa c| 10 000 antrada. Mo*
tivo doença, i Tratar c/ e conta-
dor. Av. Pres. Vargas, 446, tl
807. '
MERCEARIA a laticínios - F. de
2. Contrato novo a apenas 4 de
antrada dot compradores. Fenlx
Informa. R. Álvaro Alvim, 21,
7.» andar. Clnélíndla, c| Amaro
Magalhães.

VILA DA PENHA - útlmo bar de
esquina, cont. nôvo, aluguel 60,
feria 2 500, ótimo local, ent. 5
milhõea, prast, 200. Tr. Av, Bras
da Pina, 849. Tel. 30-3062 - P.
do Carmo.
VENDE-SE um bar a rr',.-ceeria.
Rua Agr[stela,»35," Slt. Cruz —
Tralar tel.' 23-5028.-
VENDE-SE salio barbeiro. R. Ge.
neral_ Bruce, 254, 2.» Jola; - São
Cristóvão.
VENDO oficina dè calcado, 

"boas
miq., contrato direto. Aluguel:
20 000. R. N.' S. das" Gratas- 266 - Ramos

ADIANTADOS, - Pago 500 mil
por tel. desligado hA mais de um
ano. Qualquer linha. Tratar' tel.
43-7224 _— Araújo, ,até 17 horas.
CEDO - 22 - 3_ -'37 - 57 -
38 - 42 - 48 - 29 - 49. Pre
ciso - 26 - 46 - 25 - 45 -
27 - 47 - 23 - 43. Av. P.
Vargas, 529, a. 710. Caldeira.
43-8124.
COMPRO tel. 28 - 48 - 54 p.
mau uso, pago até 1 £00 em 3
parcelas de 500 mll. Tel. p. ..
23-5528.
CTB - Cedo inscrição de 1953.
Detalhes das 9 ás 13h. Sr. Costa.
Tel.: 42-9317.

Telefones
COMPRO AS LINHAS

Cr$
27 x 47 .... 2 100 000
57 x 37 x 36 x 56 1 700000
30  1 500 000
25 x.45 Ti 1500000
23 x 43  1 200 000
29 x 49 ,.. 1 000 000
26 x 46  1 500 000
58 x 38  1 000 000
22x32 x 52 x 42 1 000000
54 X 34 x 48 X 28 1 200 000

Tratar com o Sr. Juca, Av
Rio Branco, 9, 3.° and. sj 352
- Tel.t 43-7270. (P

Telefones
Compr» desligado, pago Cr$

1000 000. Escritério Av. Rio
Branco, 9, 3.» and. t\ 352 —
Sr. Juca. (P

OPORTUNIDADES
DIVERSAS

LINGÜIÇA, virios tipos, salsicha,
mortadela de la. a 2a., salsi-
chão, só quantidade. Tenho pre*
ço. Primeiro contato pelo telefo-
ne 22-0553, das 14-16 somente
com Sr. Barbosa.
VENDO para desocupar lugar e
em perfeito eitado. 1 acordeão
de 11.0 baixos, 1 geladeira CU*
max Medalha, de Ouro (como nc-
va, motor nôvo a pintada de nô-
vo, « 2 burd&ux para e.:rÍtórÍo
em. ostado de novos. Ver à Rua
Marque, de Queluz, n. 119 —
Fundos. , -
VENDE-Sê uma cadeira de en-
rjraxote. Procurar Sr. Gsralde, R.
Haddocic Lobo, 367, Club. Mu-
nicipal. .

AER,9. ó4, - Marron metálico, dir.jprova, vendo ou facilito c! 1 000modificado, íorraçáo Itamarati to-
do equipa-' .'. Av. Suburbana n.°
122._Tel._28.72S8.
ÀERO 63 azul todo equipado. Av.
Suburbsna 122. Tel. 28-7288.
ÃERO WILLYS Itamarati 67 ce"re-
ia vando ou troco Suburbana n."
9991 A e S. Csscodura.

AERO WILLYS 60/61. 1 290COO,
várias cores, equips., hovistimos.
:_ldo'a comb. — Troco. Rua S.

rr.-w.ci:co Xovier, ¦ 3-.2-Í. — Ma-
racènã. -^
AERO WILLYS 65, sup-rêquipa
do, 5 mnrchcs, ettedo de 0 km. .
Troco e facilito. Rua Cond. B_v. rlamenla.
fim, 577-B - Tel.: 58-6769.

saldo a longo prazo. Afcnso
Pe"ria;y 66.B;
DKW 62, Belcar, único dono," nv
do original, metor nôvo, carro
de fino trato. Vendo por bom
preco, urgente. R. Msranhão n.
520Í101.
DAUPHINE -" GORDÍNÍ. Corn-
pro — Pago s vista p] mtu uso.
Bom «stado. 23-6540 - Sr. Wal.
dir.
DKW- VoH<s""- Compro taxi
já emplacado, anes 60 e 61. —
Pago i vista - T.l. 49-1357 —
JORGE d. I is 20 horas dia.

BERLINETA 63, exceiente estado.
Vendo ursente, estudo troca porJssp 60/63. Rua da Passagem.
119. .

Buffet Miami
Serviço para 100 

"pessoas 
cj

iantar americano. 2 perus, 3
pernis de presumo, 5 kg fa.
rofa a brasileira, 10 kg sala-
da com maionese e mais 3 200
salgadinhos variados. Citam-
panhe, bebidas, garçons, cc-
pelros a todo material para
servir. NCrt 400,00. Rua Dr.
Noo-erii. 42. Tel. 30-2301 -,
Balthtzar ou 30-9105 — Nllza.

BONS E BARATOS só na Rua
Conde^ de Bonfim, jÍO.A, grandevariedade de nac. e estrangei-
ros, desde £00 mil. Saldo à von-
lade do cliente. Rua Conde de
Bonfim, 40-A.
BOHGWÂRCt I3ÀBELÀ"55, 

".timo

estado gera!. Facilito com 700.
Açoito Iro cr, ¦ Av. ! Suburbana.- n.
9942. Cascadura.
BELCAR e Vemacuet 60 a 67,
deste 1 000 mil. Gordini 64 a 66
desde 1 200 mil, Dauphine 60 a
63;, desde 700 mil; Vilks. 62 a
64, desd. 1 £00, mil; Aero 63 é
64, desd» 1 8C0 mil. Saldo muito
facilitado, feito pelo cliente. Rua
Conde de Bonfim, 40-A.
BUICK

DAUPHINE 63 - 100% de mí.
quinB e lataria. Perfeito estodo
de conservação. Pequena entra-
da e o saldo a Icngo prazo. Au*
to-Praio. Conde de Bonfim 645-B.
38-1135 e 3__22_!_
DKW — Vemaguet 62 — Perfis!'
io estado- de- conservação. 100%
de máquina e lataria. Entrade
desde Crt 1 £00 e o saldo em 10,
15, 20, 25 e 30 meses. Av. AI-
mirante Bsrroso 9-A. Tel. 42-6138.
DKW Belcar 62, rádio, capas,
courvin. metor na çiüranlia serr»
defeito. Pr. 2 850. R. Bírata Ri-
beiro, 507 ap, 302, Dr. Joe!.

'À — Lindo carro, tedo
ótimo, cóm tr ref., A portas, s/c,
pneus novos. Ver na Rua Me-
nico, 11 (palio).
BARATA CADILLAC 41, Ioda orl-
glnal. Vendo melhor oferta idma
NCrS 1 100,00. 22-3372, Renato.

VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS

FIRMA COMERCIAL que vem de
mudar suas instalações de Vile
Isabel para São Crlstóváo propõe
troca de seu telefone 58 para
outro da estação 34 ou 48. Falar
com Paulo pelo telefone 34-2344.
LINHA 25 - Llg. Vsnde-se a
particular pi NCrS . 2 000. Tel.
25-6267.
PASSA-SE um telefone estação
43, comercial. Aceita-se oferta.
Cartar-para o n.° 310996, na
portaria deste Jornal. jVí.

ATENÇÃO - Pr.prl.tari» da
Volkswagen da praça: a TEXAS
está f aiende 

* 
Iroca da Vatkswa*

gtn por Vemag 4 porlas, finan*
ciando a diferença _ longo pri-
zo ná Av. Atlântica esquina de
Rua Dialma Ulrich è na Rua Con*
de de Bonfim, 40 — N. I. Entre-
ga • Vemag 67 novinho, já tm<
placado na praça, com ¦ <%r que
V. S. dx.iar. TEXAS.

VENDO bar', e mercearia. Boa
féria, ponto ótimo para padaria.
Vende multo pão, na Rua Arápá
n.o 165, Tal. '30O825, 

eom o
Sr. Azevedo-
VAREJO na rodoviírla fér. sul..
a 4 000 motivo da vanda autori.
cit do prop. Ent. 10 003. A.
C. Dias. Av. Amaral Peixoto,
n.e 350 a| 12. N. Iguaçu.

OFICINA SERRALHEIRA btm mon-
tada ou pura. Vende-te. Rut Abo-
litão, 72.
OPORTUNIDADE - Pequena ofi-
clpa de enrolamanto de motores
a outros serviços. Passa-sa con-
trato,de compre. 4 venda, Faci-
lito.. Tratar tel. 43-5121 pj fa.
vor. Arara,

7 PRAÇA DA BANDEIRA - Lab. Ho-
meopatlco vd. cj míquinat prod.
reg; estoque firma antiga. Infs
Org. Orlando Mtnf _do Btrio
Iguatemi, 86 - Tel. 484)104 -
CRECI 82.

CAIPIRINHA em Ramos. - Gran
de neaócio. Contrato - 5 anos.
Aluguel 50 a féria de 3,5. Ho-
rério curto, fechando tot domin-
got. Apenas 7,5 dos comprado-
rea. Finix informa. Rua Álvaro
Alvim 21, 7.0 andar. Clntlin-
dia, c| Amara Magalhães.

BAI).— Vendo 3 500 de entrada.
Tratar com, o próprio — Somen
te hoie — lgo. Vicente -. Csrva
lho, 26 - sobrado. Sr- Joel.
BARBEARIA - Vende-se Rua Pro-•fessor Boscoli 74 - Maria dt
Craça.

«f^V t&Mmwr.vxz- ¦

BAR a barbearia - 2 Ioja!,.vendo
tudo Junto, feria 2 500, só o barcont. nôvo, aluguel 80, ent. 4milhões, prest. 200. Tr. Av. Brésde Pina, 849. Tel. 30-3062. P.ao Carmo.

CAIPIRA am Ramos. Venda-ta
por 12, com apenas 3 dos com-
pradores. F. 2,5. Contrato dire-
to. Ótimo apartamento. Finix
Informa. Rua Álvaro Alvim, 21

POSTO DE GASOLINA - Vanda
por nativa ala desavença entre
sedas. litr. 180 mil; 4 aox.s,
350 lubrif., 8 000 el.es enlat.,
fer. sup. a 40 000., cntr. da 7,
tem 5; alg. 1». Náo tem vin-
culo a Cia. Otime ne_e.ie de 2
a 4 ateies. Detalhas da eempra
em J. Castanheira _ Cia. "(ai
..< postas e garagem". «. Had-
-ade libe, 73, aeb. Auxilie tec-
nica e financeira. Tel. 48-9408
POSTO Dl GASOLINA ¦ OARA.
OEM - Vende na Centra. Centr.
7; alua. relativa, litr. 180 mil;
éTeet enttt. 5 000, lei»», 4800;
capacidade ¦/ 100 tarret. N.aé
cie muito lucrativa, Mr. aep. i
80 000. Nio tem vinculo e Cia.
O poste fei to d» reformada. Tu-

niv». Grand* eportunidad*
para quem quiser ganhar dinhei-

VENDO bar e restaurante. Rua
Levenroth í ri.» 10, Estado dd
Rio. Noya Friburgo. Telafone
1103. - 

' •
VENDE-SE cál. . bar, instalação
nova, contrato novo e grande ea-
toque. Ver e tratar Alameda SSo
Boa Ventura, 833, Niterói. Tem
moradia.
VENDE-SE uma barbearia com 3
cadeiras. Rua Antônio da Silva,
232 - Jardim America, finil do
ônibus 341.

PARTICULAR a particular - Com
pro telefone 2.5J. Tralar 34-9212.
PBX — Compro e vendo em iâ.
das as linhas, tenho grande ex-
pertencia no assunto e posso, fa*
zer transações rápidas. Tratar cj
Sr. José Tel. 46-2882. 46-7639.
TELEFONES — Compra a vende
ttldat aa linhas — Tenho vários
para trocar, instalação rápida, Sr,
Gemet - Tel. 43-1464.
TELEFONE - Vendo 32, 42, 23,
43, 37, 57, 27,. 34, 29 a 30 -
Sr. Gamei - Tel. 43-1464. 

'

TELEFONE: Transfere*sa inscrição
àno 1953, estação 29 melhor ofer-
ta. Tratar 96-1539 (CETEL).
TELEFONE - Vendo fSdss at li
nhas, inst. rápida, negócio ho-
nesto corri garantia, também com-
pro -, Sr. João. Tél. 29-4735.
TELEFONE - Vendo' linhas 28 -
34 — 48 ou 54. instalado em
seu nome com reais, garantias por
1 500, Inclusive comercial. Tratar
Sr. Rolando, 54-3658 ou 28-3714.
TELEFONE 28 - Transfiro urgen
te. Rua Campos Sales, 113, tel.
28-2493, Cristina.

AERO WILLYS 1967 - Zero qui
lômetros, cor a escolher, sem
entrada, sem iuros, NCrS 230,00
mensais. Consórcio Cássio Mu-
niz o pioneiro no Brasil. Infor-
mações Av. Calógeras 23. Cas-
talo ou Rue Barata Ribeiro 200
loja C. - ..
AERO WULYS 64 - Vende-te à
vista. Ver i Rua alas Andradas,
esquina ale Presidenta Varga., n.
letor 1 — Vagai ativai, iam a
guardador;
AUTOMÓVEL - Cempro aem
aborrecS-le. Veio e domicilio ne
heririo de sua prafar.ncia. Pa*
go hoje. -Tel. 084891.
AERO 

"WULYS 
- Compro iam

aborrecS-le. Vej* ¦ domiciliei ne
horário de tua prefarâncie. Fa*
ge hoje. Tel. 38 .891.
AGORA ATÍ AS 10 HORAS DA
NOITE você pode comprar seu
Vemag na Av. Atlântica asq. da
R. Djalma Ulrich. Tôdas ¦• cores
• tipos. Financiamos a longo pra*
ie o aleitamea traça por ejual*
quer automóvel. Tel. 47-7208
TEXAS.

AERO WILLS 1963 - Radio, tran-
ca, capas napa. Ent. CrS 2 000 a
15 prest. CrS 300. - Lavradio
n.o 206-B - Tel. 42-0201.
AERO WILLYS 1964 - Est. novo.
Ent. Cr$ 2 500, saldo em 10 me-
ses. Lavrsdio, 206-B. Tel. 42-0201
APROVEITE nossas ofertas espe-
ciais: nacionais todos os tipos,
anos, marcas e cores, superequi-
pados. (Dauphine, Volks, Gordi-
ni, Vernon, Vemaguet, Aaro etc),
desde 500 mil. Estrangeiros, gran-de variedade, desde 500 mil. Sal-
do. feito pelo cliente. Troca-se peIo valbr exato. Rua Conde dt
Bonfim 40-A
AERO*WILLYS 64, seminevo, úni-
co dono. Impecável. Financiado
ou troco. R. Siqueira Campos,
244. Tel. 37-2141.
AERO WILLYS 64 - Vendo em
ótimo estado motivo receber car*
ro nfivo. 24 da Maio 265.
AERO 65 verm. c| teto gelo est.
nôvo a qualquer prova a vista,
lroco e fac. c| 4 OOO ent. s. 18
m. R. 24 de Maio, 316. Tel
43-2701.

BOA COMPRA, boa trota e bom
negócio o amigo fari. adquirin*
do um Vemag novo na TEXAS
com tôdas as garantias. Visite-
nos na Av. Atlântica, esq. de Rua
DjalmB Ulrich no Posto 5 o na
Rua Conde Bonfim, 40 onde en-
contrará milhares de planos adap-
távels às condi(ôss qua V. S.
pode e dsseia comprar. Aceita,
mos seu veículo usado como par-te de pagamento. TEXAS.

DAUPHINE 63, ridio, copas cour.
vín, motor nôvo, sem ferrugem-ni botsu, transformado pl Gordi.
ni. Pr. 1 850. R. Mor. Mascare,
nhas de Morais, 89. Ho[e.

ÇI1ROEN 48, Jesp 57, Oldsmo-
biie 47, Dauphine 60 e muitos
outros, i vlsta desde 40O- mll
ou pouco mais. Trocam-se. Rua
Ccnde de Bonfim, 40-A
CITROEN 1952 - Em ótimo estado. Vendo, troco, facilito. Rua
Haddock Lobo, 320.
CHEVROLET 36, 41, 47 astado
de novo, aceito troca, fácil. rest.
R. São Francisco Xavier 628.
CITROENS Vendo tris juntosou separados pela melhor oferta,
aceito troca por automóveis ou
obietos Rua Sio Francisco Xa-
vier 628.
CHEVROLET 42 t"ipo Coupé,. duas
portas, todo original. Vencio ur*
gente, bom preco. à vista. Fa-
clllto, Av. Suburbana, 10 087 -
Posto Texaco'.
CHEVRÓW59 ótimo estodo ven-
do, troco ou facilito. Subürbai
9991 A e B. Cascadura.

DKW Vemoguste 57, mecânica
100%, 1 400. Rua Pedro Lessa,
35, guardador Pedro. ¦
DKW ALEMÃO 64 - Lindo, con-
servadfssimo, equipado. Aceita-:»
troca e fnc .ita-ae. Tel. 25-8651.
R. Bento Lisboa, 116 - Catste.
DE SOTO 53 - Mecânico,""eita-
do da nSvo, c| rádio. Rua São
Cristóvão 190-A - 34-8502,
DAUPHINE 63 - Equip., rádio,

Cnous 
bons, sem ferrugem ou

atida, mecânica excelente —
Vendo, Cit 2 SOO à visla. —
Tal.: 42.0026. _
ÕkW VEMAGUET 62 - Vendo' o'
facilito - Tel. 57-4585.
DKV/ 1963 - Motor na garantia,
superequipado, Vemsg. Particular- CrS 3 450,00. Negocio direilo,
Ay. jAtl8ntica,_3590, Sr. Areújo_
DKW VEMÃGUEf 6_76_ - Intel-
ramente nova, equipada. Troco »
financio. — Av. Augusto Severo
n.o 292-A - T.l. 52-8484.
DODGE 41, estodo de nôvo. -
Aceito troca. Fácil. rest. R. São
Fco. Xavier 628.
DAUPHINE 62, ótimo estodo ge-
ral, mecânica 100%. Aceito tro-
ca Citroen ou Austln. Facilito
saldo. Av. Suburbana, 9 942 —
CaKódura.
DKW 62. Vemaguet, superequi-
pada. Vendo, troco, facilito, R.
Cerqueira Daltro, 62, posto em
Cascadura.
DKW Vemaguet 1963, ,raro esta-
do, 1 500 mil entrada. Av. Su-
burbana, 9942. Cascadura.

AERO 64 excepcional est. único
dono a qualquer prova a vlata
troco o fac. c. 3 000 ent. s. 18

R. 24 Maio 316. 48-2701
AERO 61, painel de couro, su-
perequipado. Vendo, troco, fe-
ciiito. Cerqueira Daltro, 82. —
Posto em Cascadura.'

AERO WULYS 65 - Cima ma-
drugada, excelente estado, rá-
dio nâvo, i vista NCrS 6 800,00
- Rua Visconde Plraia,.12 -
Tel. 42-8571. v

DINHEIRO E HIPOTECAS
ATENÇÃO.- Dinheiro - Empres.
tamoi ale 8 e 100 milhett tob
hipol.ee ou i.trevanda de imi-
valt. - At malharei texat. S.lus.a
em48 neiet.- A.ientamet parecertidões. Tratir astritint. • Av,13 de Maio, 23, 15* inéir, te.
!__!*'•___.••!• .42-9138.
ATENÇÃO -Dinheiro - Vendeu
seu prédio,1 terreno ou" aperta-
mento a'pra?o? Tem^ prestaçõesi receber? Compramos %6 a 8
prestações i vlsta! Tratar Av. Rio
Branco 39, 18.° and-, tl 1 804.

BAR NA PENHA - ótimo local,fírla 3 milhóes, aluguel 80, eont.
nâvo, ant. 9 mllhÕM, prest. 150,
_.•__.• Br«»,4* Pi". 849. Tel.
30-3062. r». do Carmo.,

7.9 andar. Cinalíndia, c| Amaro „. NB: .limo oarã 3 eu 4 té-maoalhaa».''--,- ,Ie,_ p,^. muila. B,r„. , #n(r
CAFÉ E BAR nt Av. Brasil - muito facilitada. Maiores d.la-
Féria 4 500, contr. nôvo. Alu-Ih.i em J. CASTANHEIRA 8 CIA
gutl 100, ótimo local, entr.
milhões, prsst. 250. Tr. Av. Brés
de Pina, 849 _. Tal.! 30-3062 -
P. do Carmo,

'Rei dai pestes o Garagens", —
R. Hesldodt lake, 75, .... t-
Auxilio téoiit. a finantalre. -
Tel. 4Í.M05.

I

ATENÇÃO - Hipoteca ou retro-
venda de prédios ou. aps, na GB,
fazemos—- Solução em 48 horas/

?uantiat 
acima de 5 milhões —'

ratar tel. 224337, de 12 is IB
horas.
CAUTELA da Caixa Econômica —
Vendo 2 sendo um de 700 e ume
de 600 000, Jóias de mtu uso.
Tem um relógio Xolex dt ouro,
com pulsaira da ouro. Preco das
2 caut. 600 000. Motivo tar que
pagar o aluguel. Av. Gomes
Freire,_740,_ap;_902. . .
CAPITALISTAS-- Aplico grande.e. pequenas quantias. Juros des-de 3,2% a. m. c| garantis ban-
caria até 7% so mês com outras
garantias. Negócio ripido, se"uro
e honesto. Cartas sob o nume*
ro 310 920, na portaria déste
Jornal.

TELEFONE' - Vando Inscrição 37
57 de 56 (11 anos) — Urgente

CrS 350 000, Gastão,; 22-3231.
TELEFONE Estação 22 passo ho-
Je dentro* da lei, 1 200. Cartas
para a portaria déste Jornal, sob
o .-n..317-472. -
TELEFONE - No-" seu. nom. -
Disponho, verias, linhas para ven*
de .também compro marcar en
trevista, Sr.' Oliveira - Telefo.
ne 31..86_. J J
fELEFONE -Preciso 25, 45, 30",
32 - Transfiro 26, 46, 37, 49 -
Telefonar para 31-3686 - 011-
veira. . .
TELEFONE '- Vende-se üm linha
46 preco base 1 800,00. Aceita-
se oferta. Telefonar 22-4125. Sr.
Mário;
TELEFONE 52 - Assinante vende
- NCrS •) 200. Sr. Eduardo. Tel,
47-4373.
TELEFONE 28 - Vendo, de parti-
cular pj particular. 1500 —
42-3967 - Lúcio.
TELEFONE 57 - Transfere-se um
pela melhor ofelta, Não sa acei-
Ia Intermediário. Informações.
Tel.: 27-4172.

CAUIELAS - JÓI.., aura v.lho
etc. — Compre. Rua Uruguaiana
n.* 104, t/ 4WA, Ttl. 82.111.

TELEFONE — Compro qutlquar li-
nha. Vendo: 58, 43, 32, 26, 37,
47 e outros. Mário, Rua Leandro
Martins, 22, t] 309. Tel. 43-6638.
TELEFONE — Compro e vando,
tôdn «i linhas. Mendonça.' Te*
l.fon. 43-7660 S 43-379S. Rua
Conc.ieão, 105, sala 504.
TELEFONE - V.ndo 27 e 47. Te^
nho para coloiar iríoj.. 2 600.
Mendonça, flua da CMflce.Ç-» n.
TOS, tala 104. Tal. 4if7660 a ..
43 .7».

AERO 63 - Rédio, tranca etc,
excelente estado. Fac. c| 1 900.
Soldo ató 20 meses. Troco. R.
24 de Maio 19, fundos. Tel.:..
28-7512. - São Fco. Xavier.
AUTOMÓVEIS: Võíkswagah 62 t
65. Rural 4;J 63. Dauphine 63.
Simca 40, taxi Ford 46. Troco e
facilite até 15 meses. Rua Rja*
chuelo n.'41-A — Itpa.
AERO 63, espetacular, tranca, rá-
dio, ar quente o frio. CrS ....
3 880 000. Rue Pacheco da Ro-
cha, 137.
AERO 1965, com pouco uso, com
plètamente nôvo, foro do comum,
superequipado. Estudo troca t
faculto. — Sio Francisco Xavier
n.o 400. _"ÀERO "WILLYS 

.1965 - .Azul, su-
perequipado, estado excelente.
Vendo, troco, facilito. R. S. Fco.
.XaWer, 398._Tel.:_28.3776.
ÃEROWÍLLYS 1964"- Vinho -
O mais equipado do Rio, estof.
preto, vsndo, troco, facilito. R. S,
Fco^_XayJer,_398%Je.l.^28-3776.
ALUGUE üm VÕIkt 66 e dirija.v7
mesmo — sem.fiador, sem büro*
cracia. Única gar. exigi vel c^rr.
mot. Retr 3x4 - Tel. 48-3493.
Rua Dr. Satamini lól-B.

AERO 64, superequipado. linda
cor, vendo, troco, facilito. Cer-
qutlra Daltro, 82, potlo em Cai-
cadura.
AERO WILLYS 65 - Em bom ei-
tado.de nâvo e| 22 000 km ro-
dados, equipado, câr clnza-alvo-
rad9» estofamento couro verme-
lho, pela melhor oferta. Tratar
na CLIPER, Rua Júlio do Car.
mo, 94.
AUTOS EM ÓTIMO ESTADO (EBARATOS): Dauphine 60 e 68 -
Vemag Sedan 60 a 47 - Vemag
5» a 67 - Gordini 44 a 66 -
Aero 63 a 64 - Simca 41 a 63- Rural 62 - Kombi 42 a 64
ele. o multei estrangeires «eme
Cilroen, Austin, Metris etc. —
Preços e cond. axceacients. Entr.
desde NCrS 500,00. Salde nat
cond. do cliente. — Rui Conde
de Bonfim, 40-A — Texat.

CHEVROLET 40 de luxo. 4 por-tas, vendo barato, Av. Brigadeiro
Lima e Silva 20, Jardim 24 de
Agosto. Caxias.

DODGE 54 - V.ndo modelo
Kínqsway Custam Special, metor
perfeito, pneus novos, ridio, tô-
da bem conservada .sempre foi
de minha propriedade. Vende pl
NCrS 3 000,00 a vista. Tratar «
Dr. Jorge. T.ls. 474340 o ....
______ _

.CHEVI II 63 - Est. nfivo, 13 000 .£*' .fHà? \9M 
~ 

f.'{°?° d"
Facilito - Av. Atlântica, n.o D.0"0' 27,.000 km, particular -

1536-A - Tel.: 36-1323. Conservadíssimo - Ver e tratar
rucwow-T-.. n" .Rua Marquês de Abrantes,CHEVROLET 52 - 4. portas me- lí8 fundo5 _ Sr. Marq.Je!, .canico, um só dono, pode tra4l-,..,xut£irg-STffS t*.t^ r*
zer mecânico- Ru. dos Araújos 8A,UPHINl: 1962 e_ 1963 "?v"-
74. Tiiuca vaie ¦. pena ver. Faço qualquer
r_._i-i.i-T. i_,i—' j-  prova. Garantia mecânica. Faci-CHEVROLET 1941, com radio r!fi,-. _ Sou„ ¦ Um,, 363.Vendo hoie por 760 OCO — Aveni-
da 28 de Setembro 191-B
faiafe.

Al-Í

COMPRA-SE Jeep 5B a 61 - Só
am bom estodo. Ruo Joaquim
Siivo, 60, l|. B -' Tol. 32-9301
Marcoí.

AS MELHORES oportunidades
nacionais, iodos os Jipos e anos
desde 500 mil. Rua Conde ds
Bonfim, 40-A.

AERO WILLYS 64 - Unlco dono,
bem conservado e todo equipado.
Rua Barata Ribeiro 280, ap. 602
— Sr. Ametov — Vtnde a vlsta.
AERO WÍLLYS 62, câr vinho, for-
ração de couro; c/ radio, pneus
b.b., lindo carro, Av. Nova York
n.o 212-A - Bonsucesso.
AUTOMÓVEIS a prazo tem fio-
dor Volkswagen 66, Simca 65,
Gordini 64, 63, 62, Vemaguet 62,
Dauphine. 63, longo financlamen*
to. Medeiros Automóveis, Rua
Sio Francirico Xavier, 254-B, em
frente ao Colégio Milittr,

AUSTIN 1949 - Modelo A-40,
rádio, bateria nova, 400 mil en-
Irsda e 100 p/mês. Av. Subur-
bana, 9 942 - Cescldura — Sr.
Brite. ,

AÍRO WILLYS 62, perf.it. esta-
do aceito troca facll. rest. Rua
S. Francisco Xavier 628.
AERO WILLYS 65-5 marchas,
pouco usado, superequipado,
pneus b.b., nunca bateu, ótimo
estado, a vlsta : ou troco. Rua
Felipe • Camario 138 — Telefone:
48-0962.
ATENÇÃO — Ao comprar ou tro-
car o seu carro lembre-se que só
a Texas tem o carro quo você
procura nas condições que pode
ptgtr I Aero Wilryt 61, 62 e 63.
Dauphine 60, 61, 62 e 63. DKV/
Vemag 60, 61, 62, 63, 64, 65
e 67, OK — Belcar Vemaguet.
Gordini 62, 63 e 65. Jeep Wil-
lys 60. Simca Chambord 60, 61
e 62. Simca Tufão 66, Volkswa
gen 62, 63 e 64. E muitos ou.
tros c/ entradas

CHEVROLET cupê, 40, pintura
nova, mecânica 100%. Facilito
com 700. Aceito troca.' Av, Su-
burbano,_9942. Cascadura, *
CHEVROLET .51, p7G"7v*n"d'õ~mí
lhor oferta, Rua Bento Cardoso
n.o 12,.Penha Circular, iunto ao
viaduto. Trcco menor valor. •
CADILLAC 49-2 portas, má-
quina, hidramático perfeito,
pneus' novos, lataria precisa de
pequenos reparos. Preço . 570,00
— Tratar Rua Lopes da Cruz,
310.
CHEVROLET 59 - Mec. Vende-se
emplacado, na praça —. Preço
NCrS 9 0C0.CO i vista ou finan-
ciado com NCrS 6 000,00 de en-
trada a o resto a combinar —
Tratar na Av. Guilherme Maxwell
n.° 311 — Bonsucesso. ,-. ,,,.,_,,
CHEVROLET'" 1954 

"- 
Mecanico, 4'lil" -"-'-""¦

portas. Preço único 3 000. Tra-
tar tel. 260533 - Elias.

DKW 59/62 - Impecável est.
geral; Vendo hoje urg. p. m,
oferta, depois das .-. horas —
R. Podre Monto, 122 — Modu-
reiro. Bor Saci.
DODGE 1959 - Klngsway, nova,
superequipada, troco ou facilito
— R. Conde Bonfim, 66-A — Tel.
34-9909.
DE SOTO 47-6 cilindros, ms-
canico, vende-ie com Cr$ 700
mil de entrada, restante a com*
binar. Rua Gomes Braga, __4*F. r»
Tel. 38.831 — Andarai.
DKW VEMAG 1962 e 1966 -
Superequipados — excelentes —
novíssimos — trcco ou facilita»
até 20 meses — R. Conde Bon*
fim, 66-A -_ Tel. 34-9909.

Perfeito esta-DKW Praça 1965
do geral vendo com facilidade d*
pagamento, aceitando troca carro
particular. Rua Conde de Bcnfím

25.
DAUPHINE Í963,' estí""novo úni-
co dono, troco e fncilijc, côr ge-
Io. Rua Conde de Bonfim 577-A

COMPRO automóveis, americanos
de qualquer ano ou'marca. So*
lucõo na hora. Tel. 48-3493.
Rua_ Dr. Satamini 161-B.
CHEVROLET 56 - Hidramático,
nâvo, vende*se melhor oferta» —
Tel.: 34-4687.
CHEVROLET .1958, preto, quatro
portas, ótimo. estado. .Vende-se.
Tratar Rua Anfilóflo de Cnrva-
lho, 29 t| 603. Horirlo de 8 is
11 horas.
CARRO ano 52 a 55 - Compro
sem entrada. Pre.taçSes mensais
de CrS 150 OCO (cento e cinquen-
ta mil cruzeiros) ató CrS 200 000
(duzentos mil cuieiros}. Cartas
para o n.o 32Ó 547, na portaria
de_te jornal. 

DAUPHINE 62, excelente. Fsc. c/
800 mil. R. 24 da Maio, 19, fun.
doa. Est. S. Fco* Xavier. Telefo*
ne 28-7512. _í
DKW Veir.aguete 63, sedan;63;
impecável estado geral. Vendo,

partir ..ICHEVROLET Station Wagon Í?Bs|lISí»< .?A'!?'g- -P?in_-P,í,m5'on*'

DODGE 1952, Coronet, único
proprietário, coin radio, rhaqui-
na retificado, ainda na pintura
original, vende-se pela melhor
oferta à vista. Tratar com o Sr*,
Amaro ou Cario., na Rua da Ma-
triz,_2ó._T»l._216-1390._ _
DKW VEMAG Balear 66, psssa-s*
contrato. Ver e trotar de 8 às 12
e das 13 às 17 horas. _*iv,'Os- .
valdo Crur, 67, Sr. Afonso ou
Raposo.^  „___
DAUPHINE 60, excelente. FacT
c/ 600 mil. R. 24 de Mtlo, 19.
fundos. Tel. 28-7512.

690 000 e prtstações de 120 OCO. -- 6 cilindros, mecânico, 4 por-
Na troca sampre a maior avalia- tas, radie. Mecânica 100% — Cr$
cão. R. S. Francisca Xavier, 342-E 4 .CO CCO - R. Merques da PI-- MaracanaS a Rua Conda dt nedo, 84 - Tels. 45-9165 a ...
Bjnfim, 40sA i_ Tljuct. '25-3443.

roo Jacaré. 49-7852.

I:

S-':
DAUPHINE 60, lataria, pintura,
maeanica lfX... (Níe tem fer-
rugem). Sr. Luiz ~ Siqueira} Cam-
pos, 95,

skí§^.?-í*3P -..«Bat.»*—"^.v.» -_-.»_»-."i_| ..,» _. a,v .,if>__.1*-4,^tV)^»-'«S^

\ <i*J



' 8 - CLASSIFICADOS - Jorn.l do Brosil, 3-<>-feira, 14-3-6?"
 ¦ 0 VEICULOS © ESPORTES E EMBARCAC6ES IRURAL 59 - Vendo - Rua Con- TAXI Chevrolet' 57, miquina e VOLKSWAGEN 65 - Radio, cn. VOLKS b5:iTr™ ——i'

SSlEim*1 ' ~ ' CDm P|nlur» nov'' 1 300 To- xulo, 4 900. Accito Volks. 59. km, eiipido vTnho vjl iflw _ _ _ --- irtVFfiirf^i OU OUALOUER • jml« Posiolo, 49, esq. Mem dc 61 - Difercnta a vista _ Ma-vista. Cooacabnna Tel ^5.1947 I «J rT=3 1
n^j MFfa B M BPS) JBB M /LJL+ A,>jUlU -I ,T_. * B SiUDEBAKER 48, estado de nfivo. cl Senado, Antonio. Tel.* .. esiro Francisco • Braga, 283/203 — wniVcw/v'r rw ioaa— • i-J(iIGtpc!!£¦ IS Ma Vi n —issl outro VIV V g m # m wmkuaMi KvK Aceito troca. faCii. rest, r. sso 52-2547.  0. peixoto. ^EN T''46 - ">u'psdo' bM
H KBMKmMK Stfc-'ii**- / .' UTILITARIO KlxA E IMA V # '#i » W^W M MA VJm ^°-XaVier-n:. 628-  SOuTHo WILLYS 61 - T*5 VOLKS, 65, pouco uso. 6lima con- mal232, sX* Roberval '
BHB m M 1# UfilfVG W V/ H Km* KbI^W SIMCA — Rallye — Especial — Por Volks particular ou vendo. sorvocao. Pr. 4 700. Rua Barata VOLKS 59 — AlcmTO muinaHn Volks, Gordini 6ft Kombt «
far 

"™ ^®r-^ HJK BIvmliiaftflmMiyftB js.srJoao cse,ano-14 - »«a 
aw* 

8p-m Mme-*• -srs*
?Mit^^7l eDfa'^ CHEVROLET 51 em bom VOLKS 64, radio, 6tlma consor- Rua Sao Franclsc^x" vlSI* M-A. ^v. AtlSntici. _ Tolefj,nes
of... 3-H05I. — Rua estado, vendo tambom so placa vacao. Pr. 4 260, vendo uroentc \7nflfc'~Ai iiu "«;• - • j sala do Turismca —

DAUPHINE 63 - 1 000 d,, en- RAT 52 - 1,400 . 5B - I 900. GORDINI 63. 6,Into estado me- KARMAN N'-GHIA ,966. com 7 RURAL 64 - fau" ad 4 2 
" 

t ."So* »'£ .?£¦ B"°'a * £ c°5 H 
^ ^ '*?U '

!f"d%7*A VSf^Soo^' A f^^o d8 n6v°. Aceito troca^ e cfinica |00%r Aceito troca CI- mil e poucos quildmetros, su- novos. de um 's6 donn.' mine* JJJJSA . TuP5° 64. ~ Linda c6r, ¦  VOLKS 63 - unicn rfnnn. unnh prazo. Run Sao Francisco3 X?w?e°r !___ / -y (P
nAnrc%T~ o u i't Tt~ vie 628 n Av Si,ffi W? perequ pado, gelo. Estudo troca bafeu. Vendo urgente. Rua Sao 5^'pad°' ,pouciu>ss.mo rodado. TAXI DKW a melhor oferta ne- km rodados, urg. 3 950 mil, fac. 30-A. ¦ T*DODGE 51 • 53, Utility em 6ti- do. Av. Suburbana 9942. o facillto parte. Sao Francisco Januario, 28, sob. - Lopes. t i 0'^^1!8"5* pI Particular. - gocio urgente. Enxuto. Ver na parte. Av. Engenheiro Richard VOLKS-"'66~~A7ul"~nnV P7^ rl 'mo estado geral. R. Sousa Bar- FORD ZEPHIR 61/2 - Unitjo do- GORDINI 65. ridio. pintura 100 Xavier, 400. Tel.: 48-5476. BFMAlliT fpfpatf ^— \7—T 1 25'8651 ~ Rua B°nto Lis- Rua General Argolo, 224 - Sr. i^o ' ul}ra Km niimn ritS p®
2°^50b0En9AceMoVOiroca60°.Taci9 Zcl'T^ ^a'clon/l" Afon" "T A«i.o »ro?a, Daup'hl- KARMANNWA^ - Poucp ro- R^uaBen- l'6 ~ Cal^--  VSlKS^ 6^- fitimo^T^ de'' CSSt.'wD.- ^ III 8 SSMOVcIS
Jili r— >0 P«n.. 66-B. - 28-6540. Su'buTban.?"^"' bascadura. AV> slod ^"^7 CVele^t iSnt^^i.dOt'o, ^"22°horiY' S'^^HAMBORD Emi- fjxfc^tla TrS "Z Conde'BinMrn" ?&1 oreL? o1L~ llSR 11 SEDAN K0MB'
DKW Vemaguete 56, equip, ven- FORD 1939 - Frelo . 6leo, mu- GORDINI M^- lmp.ci^lT^ "» 43.2774, R. Comand7nte Gar- RURAT65. Impeca'el e^dflV- SU' 1967 ~ Tem0S Vanas - Rua Ffel Cane"' ^ Sf" Relt- «m o portelrS ' ' . 5" M«qui™ 195-D E I
ft. Mem°'de Si, 253-B?^ ' °0°- So "n'ovo^IlS'« C£ ^ «" ^ para .pronta entre- « r ,«• ^ VOU^^—^ ydL^Vlebrii^idro rav". 11 K*hDKW Vemaguet 62, excelente, R. Siiva Xavl.r, 90, L. Abqlltao, Flgueredo, 32/104 - Mar.canS, KOMBI 60, luxo. Vende-se. im- lefone 49-7852. ' 93- A Visl'8 OU financia- cllito'- R. Haddock L6bo, 66 - £000 °^!^°!! 's Fco x"l,°r' 'rf"; 1OT° t' . """ai,||
tqrUirfnn^npr0.t,bada.,0Bo,afooo' E?R? tF^SN 60,-- ? JVi'" GOB"™! ~Mif-~1 W66~ -~i;: P'««l. Rua Parana, 318.' En- RURaE 1966 ¦ — Luxo, 4x2 - do. Tel. 48-4787 Sr. Cruz ou Tonlnho. 39B 'Tel.- 28.3776. ' h"as. ' ' ' Aber'a "" ™ 11 1
300 °P'°- Tratar na Rua J^SSSriS^. 

"ico"iu Tclliio ° - ^"''c^nde - Zero quil6me.ro. Ga?ant'i. "-'^'"do 2C°L%7, MMLAj Tulao 66. Verde 2 tons, ^lHMercur/ ~ ™ „C«P- olidiT W^ I I"m« 
Sr.. "'ilo 

i^fe^fc^'co 4 por- ^N|M^ 
" T"' 34-9^ & ^9 942 ^—"ca sea dun SU" fL'^o" T,'J 22'552' " Sr" A® f ^.c.^ho'despaTan': VENDA »u .arro/s.m .borracl- p«° XTuZL 11 II 

"" 
^ 

B'°*"
700=1 - 2 000 000 Trav. Vas- t,s radio orloinal nniuj hS^. G°RD'NI «, super, superequi- "umana, V V41 - Cascadura.  rroncisco.^  25 865) _ b lacuna se. tel. )e of!c!olj dou >eu cm0 em_ m6n)0I. v„o no horirio da sua pS etc. Enl. 1 900 e saldo prest. & W3 IS^ISEIuncles. 171201.. Tel.: 58-3278. otimo estado geral. Tel. 22-4022'. 'Tndc n%w! a'noo ^RMANN-GHIA 63. Jala laroa, s™"moVo morfink-o tfnin^00 ~ dor Simca' Rua Be"'° i-'isboa "6- P1""1*0 ~ "• B°m p"'°r- 399- p^»'"tia . pago hc|. .m di- 160. R 1 0 Mar5o, 7, 6.0 and., | 11.00^^1.
DK\V~1963 Vemsguet"rarlsail FbRD^O^rc,-^ -bSniSHa ^l.'^tl. ^75? Cn*. 8°° 'At0' if' "1 I*.' S'S lit,." SIMCA Jangada, -luxo, ano 64~ 05 kVaJ'm J L, ll26af' ^ R°be"°- 3,"3°^ « 
de° t«cod0; VaclUto. VRua 'conde Av^nfda' Submbani'' GORDIN. 66, cinza madrugada, Se§an. Facimo..- Av. Ivburb.na pouco", "km rondos"',el °42 'm?' Ih".'tJlZt TZAsoO- yinho. equip. novo'c|0km 3«l VOLKSWAGEN ~67r~0~ kni^VpT ~i . . *
jJiSot" suburbana, W42. Cas- |2 m|| rodado!( equipado- Lin- 9 942 - Cascadura. "E^AULT 46^ - Motor d anteiro l°c"so. ,eL ™l96' Rua Moia Lacerda 222, ap. 501 ?. J3 de 300. Av. Copacabana, pronta entrega, facililo e troco LOCSOOM IllrSSOB"
58-3822! d?„;;r.ro' lraM Tel. KOMBI - Vende-se «m otimo .,- SKODA 1956 - Bom estado . 2-*5 'P- ««• ^7-2746. Troco. RL Laranjeiras, 122-A. 25-3953. JOnlWr
DKW~T962, otimo estado, umco lodj prova vendo troco facilil lsdo' Standard 62. Rua Pi.ut, ,'.t° NCr$ 1 100 - Tel. 36-4361. TAXI DODGE 1946 - Pronlo p.- VOLKSWAGEN ^ - Compro «ra VOLKSWAGEN 60, equipado, ex. 1 '
dono, muito conservado, equipa- to. Cerqueiro Daltro 82,' posto, ,UP»0 superequi- 296. Todos os Santos. 428. SIMCA TUFAO 1QAA If h |mrR — /^Y". ?8 ct' Se- «bo"ece-lo. Vejo no horario do celonte. Fac. c| 1 500, Troco. R. SISJCJcl
do, vendo, financio 15 meses. em Coscadura. f.'.fe nu,ncj1„„ba,eufJ Ml»l° 0 km< KOMBI 60. Nova de tudo, mul- SIMCr^LYrt5~6iima d. m.. ^ , 1964 ~ Alfiii;"6- WHS, h°" "" ?I ,d^„Maio' 19' fu"d«- Telefone 1
Siquelra Campos, 23-A 36jj35. F0RD ANGLIA 48 — Pintura no- ^a'StaJio^Corret^S^-Tr": ^ ^''p^t.Tco^i^,' ^°ua Vofun'ti,";''^ fiti 4 -f^'r *, » » «.* A» wX^JuK VOLKSWAGEN 62, «/ 39 mil km, S/AGEN-^ulpado ex v V 'V'
OKW 67, 0 km - Em Belcar, va miquina ret,ficBda Fagl.to - 26-9035.  24 do Maio, 325. 323 -T.I 4«"ll44 ' 0U TinanCiado. Telefone 317. Tel. 57-8705, de um so dono. Entr. 2 200, cele„teFac^ c/ Volks' Kombi< oquipados com
lhp"'oferece°o melhor nMocio^da bans, 9 942 °- Cascadura. " "''SORDINI 65, superequipados. - KOMBIS - Aluga-se com moto- SIMCA TUFAO 64 - Muito bom. 48-4787. TAXI GORDIN. 64 - Cr$ 2 500 ^nieira" %£a- mIm"' U" ?• ?4 dt ^aio, 19, lundos. Est! ™di°; com ou sent motorists,
cidade? Pianos de flnanciamento FORD TAUNUS 51 -~Pintur» no- ?, ® t'Th >Re° ¦ nn1de2S' r"'a Para PM^nos fretes, via- Trocs. .  Ru. Vol S,MCA —r M°'°' "« Saranria, ex. mud., no- L^. Jcwa^^q-a/ M • h S" Fc°- Xav'cr- Tcl- 2B'7S'2- ^ ^ Passagem, 98. Tels.: -
& troca°sempre^a Z''- ^luKanS ~**& ^ S" *°
cfao. — Rua S. Francisco Xavier 9942 — Cascadura. ~ Estudoi troca. Facilito, Dr. Gus- KARMAN GHIA — Grena, 1963/4 SIMCA 1965 — V«nd«-&«. eaui- Tel • ^R.<iJ7A ' ' T^XI Gordini II, vendo, troco, rrzr.-~--—rr  274 , 30-7830, apos 10 horas. 

^ n.° 342-E - Maracana. Conde de FnRD c'100 A"no<£\ J v«nrfr. ou !av-0, 7oi' Bara,a Rl" ~ ^ vls,a ou c' Alidade. Todo pado com radio • franca em e,MPA — tacii'i° „com 3 000» Av» Mem do VOLKSWAGEN 62 - Em 6timo VOLKS 62, novissimo 7en6o T A/ PBonfim. 40 (Tiiuca). f°rRnD „nr iinr Tr beiro, 135, ap. 207. equipado - Otimo estado - Av. otimo .tt.do - V.r . ir.tar R. Co.mPrf°. »borr.ce. S, 253-B. es ado, _r5dio, vendo urgente - ^Infn p.fi ^ IVlUSflS!1Q I V03 troco por |.pe. Tel. 25-1246 - G0RD,N| M ,093. com rSdST Princess Isabel, 386, casa 6. Riachu.lo, 132, fondes. d* P'»" TAXI Vnlk, A-i .nnln ...A.' Tel' ^8-9645. " g ' ¦¦.'! 3
DKW VEMAG - NOVOS S"™e-c ... ,,nho 2 em 6tlmo estado. Rua KARMANN GHIA 64 - Aiul- SIMCA CHAMBORD 60, 61 e 62 | 1'J/ Si^SMl"'* "" |;oco, Tacilito' c'nm 3 500. Av.'VOLKSWAGEN 66 - Azul atlan- equipad^ radio capas'napa r™ AR CONDICIONADO/-.ll t to A n^C A F0.KD CANADEN5E 58 - Jardl- Souso Barros 15, Eng. N6vo. - atlantico, perfelto estado - Um - 980 000. ouase novos. eouins. iTS-.—_;^— Mem de S4, 253-B. tico, equip., 5 pneus novos, sein "5".n!p8—'?: o uir,OU USADOS - Antes de neira, carro de fine. gSsto Ver 2 400,00 e 2 850,00. Aceito ofer. s6 dono - Aceito Volks 62-63 - Saldo a cimb. Troco. -' Ria "si ^XI,,D,K„W. « ~ T Ven- TAXI Gordini 65 vendo troco e batida' U'B- 5 800 "nservadissi. Tel ^4 30 7 d° SUPEREQUIPADO
comprar OU trocar e de 20),raiarv Vdqufire ' 'a °" tr—  NCr$ 5 800. Tel.^-Mlj.  ff'.ncjia^.r.jm, Marac^ia. 26.245J ~ facili,° com 1 800> Av.'Mem de mo 7mR' B°'d°. do Ma'0' 2'3- VOLKSWAGEN 1963' eauio"^S fluoiiw H 7 O.L Iseu interesse visiter a Y;- V°lqueir<!'  GOuR?1iNI' Tixi p™'° p"» KARMANN GHIA 64 - o mais SIMCA 63 - Ultima S(,le 36 mil  Si, 253-B.  . »P. 403 - Gra.au - Tel. ... VOLKSWAGEN 1963 equipado, (^QyV ({ ] 965leu !MTere55e Jl FORD 37 — Otimo estado — A Irabalhar em perfeito estado. — bonito da Guanabara — Todo km reais. base 3 200 ou iroco . Vo""* J5 —. Ndvo, pouco tayi GORDINI ano 62 9 aTTT £_  A-,n7,«Vi« toaa prova. Rua Gal. /
GAVEA S. A. — Rua pneus novos, mequina e lota- Aceito troca, facil. rest. R. S. equipado. Amarelo cl capota pre- menor valor; urgente; Av. Ed-^dado ~ R' Costa Ferraz, 4, ap. r!e# Taximetro Capelinha,' esta trs- VENDO 63 Volkswagen, em ex. Barata R beiro estluma 4 portas, 8 mecSnico, r^dio,
c5o ripn-ipntp 91 Tele- ria ,00°''°- l'cde m«ani" — Xavier "• " T ^J,7^000 !on Pa"os 87'A- Tel" 38-6823- C°mPr'd°-i balhando na praqa. Entrada Cri "lente condicao, azul claro - »ar''3 troco ou financia-sc. Av. Praliao V-iemenTe, 71. leie NCrj , 000j00 u viJ|j); Rus GORDINI 63 unico dono, parti- ~ Tr^!°r 49-3456 ou 49-1617 - Lourenco.  TAXI - Troca-se »p. coniugado 2 000 000, estudam-se propostas. oquipado, ridio h bordo - Ver VOLKS 65 C| radio, capas, tran- , . .. „.,,ufone 46-1414 — QUE Tangara, 428 — Bonsucesso. cular vande 25 000 km apenas. (Sr. Pires ou Agostinho). SIMCA 63. Impecavel estado ge- 'ina' do construjao em Copaca- Rua Taborari n.o 886. Bras de c fr0,nr na Rua do Bispo, 281. c?> pneus novso, lindo do lata. ' pacabam
Tonri P PIMAMriA m GORDlNr-^CoW^Mm >bo».- Raalmente nfivo. R. Bambina 42 KARMAN GHIA 1963 e 1964 - ral. Vendo, troco, financio. R. b'™. P'™ entregue em ju- Plna.  Telefone 54-2457. ISPI f"" • if,'5 ~ Te'" 57'B705-

I KCJLA C rllNMINVwIM. VP t4-|<j_ Vt|o ))o horiri# d, su> garagem, c| encarregado.  Superequipados, novisslmos, troco Palm Pamplona 700 - Jacaro. ">° d° «L'anle ano, por um tS- TAXI VOLKS 62 - Motor novo] VENDO Austin, A-40 - Conser- Av Atl^ntica 1536 A Tol'DAUPHINE 60 a 63: 700 mil; forenci. ¦ pago hoi. «m dinh.i- GORDINI 64 a 66 - Dauphlne <>" c°m <!ntrada " ParlLr Te!- 49-7B52.  xi DKW 67. 'nformacoes com Sr. ridio, capas d. napa, pneus no! vado - Cr$ 900 000 - Facililo 3A.1323Gordini 64 a 66, 1 200 mlltlro. - Tel. 38-3891. 60 a 63 - Volks 62 a 64 - de Cr$ 3 000 » saldo ate 20 S|MCA - Rallve - Esn«l»t M Juho 45-0635. Tambim vende-se vof. R„, Prud.nt. d. Morals. - Run Barroso Pereira, 108, dia- *-Volks. 62 a 64, 1 500 mil Ve- goRdTnI 64 - Vende-se equipa- Vemag . Vameguet 59 a 67 - •".»«. R. Cond. Bonfim, 66-A Models TufSo. conservado Impe- me'mo PrMI° c°m n. 1 256. riamente.  VOLKS 65 - Te^o :soleir supe-
mag 60 a 67, 1 milhao; Vema- do e| r|dio, unico proprietario. Aero 63 e 64 . multos outros r 7el- 34-9909. j^vel - Aceita-se troca e facl- df TAXI _ DKW 64 e Volks 62 VOLKSWAGEN 67 - 0 km - JL? froeo • facMito Av Allan- 10/1>guet 59 a 67, 980 mil; Simca Tratiir nn Rus Qois de Dezembro, desde 500 mil • o saldo muito KOAABI 64 (dez.), luxo, otimo es- lita-se. Tel. 25-8651. Red! S. A. TAXI - Vendo Chevrolat 1939, vendo ou troco - Rua 24 de 46 HP - POrola - Vendo ou tro- |iC3 ' 1536-A Tel • 36-1323 V 0!RS I VuU
skiftaj* sx x «• ™- stsn. 5sr"" «s msm si mSIMCA m™* svtsbsns es *•:;¦ '* r aum: 7,0 - 

^<??§**» v.„.

m. r* a tu. <3 
amwr-gs p£jau-~tiM ar aSTtar: M -' —¦ —«—

PAUI^HINE 62 t' - 1690000 fo°,Mar°"h5°' 
52°' 
grOTlS g^si^ ^ 48-4787. MXr eH^OLET 52 - Estado VOLKSWAGEN 1959 60, 61i: 62, VOLKS 62, 64 J 66 - ~ 22-3°03'

DAUPHINE 62 - Taxi - 690 000 G0RD|N| 65 _ Castor _ laooo urgente 10% aboixo da tabala, KOMBI 61, aincronizade, com mo- SKODA 57 equipado pint. est. 0er°J otimo. Ver no Rua Socadu- TAXI— Carro, compro rodondo 43; 64 e 65. todos 100,. de ma- Tror_ _ fari|;t0 _ pua
Too- Saldo a comb —roco R knT - eqSipado, excelente con-aceito troca, fecllito. Arau|o LI- tor novo, pinturo, pneus novos, cromados novos todo oMginal es- C.br.t, 208 - 3 600 a vista, ou parado, qualquer marca. Pago qulna P« 'e''° « ad° e TacNlTO. - KU3
SS? Francisco Xavitr 342-E - se'vacio. Carmela Dutra 93. Co- ma 47. 58-8073. tranca ate. Troco, -facilito. Rua »ad° Ofral 100%. Cr$ 1 600. R. TAXI - Compro carro de praCn, 6 vis,a n" hora- Ruil EmII,° d,! J n ^un I ?«„m mwo Auto Haddock Lobo, 379-B.
Meracona. meca'c.nde de Bonfim 156. GORDlNr^TS. Franc.sco Xavier-8i0. 575' rflnT^t ^r-7- ™ Praro b"oS. ^ VOLKS-65-Eoulnado. 161SH  .  GORDINI 63 - 100% de maqul- Aceito troca facil, rest. Rua S. KOMBI 1961. Vendo 3 180. de ^stovao. . Pagamento h vista. Tel. 23-1183. 29-9424 - Spares. . _ Tefs . 38.n35 e 38-2291. km. unico dono, faturado de- VEICULOS DE CARGADKW -VEMAG 60, 61, 62, 63, e tatnria. Perfeito estado de rrancisco Xavier 628. luxo e um Mercury 46, por 1 280, TAXI DKW 1963 — Em otimo v«i |/cu/apcm—In—T\ ao zembro, particular, ccasiao 
£4 • 65 - Noo compre o teu conservasao. Entrada desde Cr$ GORDINI 1965 - Em estado de garagem, Rua Pereira de Siquei- estado. Trcco facilito. Rua Had- i. j"' "J; Intra- Aceito ofortas, nogocio rapido. CAMINHSO fnm n n nnrT'o "*
DKW usado em qualquer lugarM 500 e 0 soldo em 10( 15, 20, noVO„ vendo com 1 500 de en- ra 79 - Ti|uca. iBI dock Lobo 320. _ ^?i"r nd,°Uaf OSi e.nj rA Rua Mascarenhas de^JMorais/25-A D.000' B.c"«
,AemToX'£lc7r r™urJ? usa^ 2B= ' J",,"?"- Kim™""" TtoT&lto* "J 3M m- KOMB, Standard , 1963. E.t.do TAXrVolkr65^66.--.uperequi. ^ ,d015. M. ife ?0 °m^«° r_?opac, . __ . ZToAttl'Ll:!Vol
IfiS vficl nrocura revis&do nor Barroso^9'-A ~ 42'6'38-  rua.J?«Jdo.ck_.Lcbo 320. excelente. A mais nova do Rio. \W pado, novo mesmo. Vendo finan- Av> Almirante Barroso n. 91-A. VOLKSWAGEN 61 - CrS I 600, Posio Esso.
n^Iaoal treinndo na oroDria fa- GORDINf 62, safdo em dezem- GORDINI 1965, otimo estado Espetacular. Entrada de 2 200 v ^"^i ciado. Siq. Campos, 244. Telefo- Te| 42-6138. c| motor na garantia. Faco qual- CAMiMAb"~ChV"VrnlPf foVft *
ErVr' Entradase "ortSas"^ 

pa- , P'n/ura pneus e mJqulna unico dono, ^'equipado pou- ..Id. 200 m.ns.ls. Rua Rlachua- || IVi •. . iFftWIt J 1| "« 37-2141. VOLKSWAGEN 66 - Inteiramen- ^er prove -®S.ld. a prazo. B„- ^TrciaL° Ve^l'. Aboii^ooamento de acordo com sua con- '00/o cl radio, "pas de napa, co rodado, vendo financio, 15 lo, 33. Tel. 22 7036. ¦¦ UmM II V mS. ( l (HSIi TAXI GORDINI 64 — Trocd e |e n6VOl 13 000 km. Vendo c/ LaJ.a_Rl]I?l.'0'_lf7v.__ 72 — Eng. Deniro t 1 Standardveniencia. Na troca seu carro (na- |odo equipado.^ 2 000 e 6 x 1(X). meses. Siqueira Campos, 23-A. KOMBI 63 perfeito .stado, prafo ¦! WB /-*\.VS^II financio. Real Grandeza, 193, eqUipamentos no valor do NCrS VOLKSWAGEN 1961 - Vende-se Vanguard.clonal ou estrangeiro) sempre Rua Jose Queiros, 140 ap. 104 J6-34J5.  unico 3 500. Av. Copacabana, loja 1. Aberta ate 20 horas. gnn Dor receber 67. Trotar com com radio, otimo estado. Preco rAMiwu^cc r\ i"^———vale mois. Rua S. Francisco Xa- - Bento Ribeiro.  . c-ORDINI 62, 63 . 64 - 980 000. 1 226 sala -501. ^VoIKSWAGIN-64 - Azul parti- Sr Felipe na R. Haddock Lobo, NCrS 3 050,00 - Ver e tratar nn Chevrolet 60/62 a
vier, 342-E - Maracana e Rua GORDINI 1965 - Azul, estado varias cores, equips., novisslmos. KOMBI luxo 64, 2.° dono, itimo cular, vend, .quipam.nto, 500 175, ap. 201 - Tel. 28-8693. Av Niemeier, 756, com Sr. Nar- °c'a g™ 'r.„'¦ °™.' UConde do Bonfim, 40-A, Tijuca. excelente. Vendo, troco, facilito. Saldo a comb. Troco. Rua S. Fran- estado. Vendo uroente NCr$ (PANTO OF PARTI0A PUDS IIM DAII lUMPlil um ,A dono- 4 400 ~ VEMAGUET 61 E-Udo c-'-n cis0 S°" 1 219 ¦ Pr-ci Vr 100 n'

MMH.. ..BO R. S. Fco. Xavier, 398. - Tel., cisco Xavier, 342-E' - Maracana. 4 250 a vista. Av. Atlantic. n.° ITUIltU Ut rHKIIUfl rflKfl UIW BUM NfcGOCIg Ac.lto oferta, mot. vl.g.m . Rua "MAGUET_ °^eQp VEMAG 67 - 0 km, '8600 4 If
mMAMirac Ipt,t«MTA AERO- 28;3776. GORDINI II 1966, aJ^qulpado, 2 740-102 . 36.2785. Si F.rr.lra, 228, ap. 705. ISo transistor e 7 pnoul Im vista - Troco e facilito. - Av. CAM I ON ETA de carga, 4 ciloiNAMltAS ArKMCNiA u vc- qOR"D|N| 63 perfeita conserva- em estado de 0 km. Troco e fa- KARMANN GHIA. ano 64 — Es. .1 . iuu>d>tv -...j- ... . ... VOLKS 66. otimo estado, vendo, Atlmn ostarln. a vista ou finan- Atlantica, 1536-A. Tel.-. 36-1323, rrcc. de ropsro. Preco 390 mil,

n; fiiV AHSnTica .sauina »0' 2 500 ™nos d« ,obt!la " cili'?', R"lo 5?"ds Bonf,.m' 577"B ,ad" d« - V.r na Ru. An. ^ I VOLKSWAGEN estado d. nfivo i'Tn "«o ou facilito. Suburbana, n. d do c| 1 800 000 de entrada. - VOLKS 67 - 0 km, iTooTSHP ^tomovel Clube 1 846 c,'
J "? m.lmV tllrl!h nn S i L°P" Quintas, 642. - Tel.; 58-6769. tfinia Rego, 371 - Olaria. P,.. 66 - AERO WILLYS estado de no?vo  n'SS 9 991 A e B. Cascadura. Av. Maracana 1 556-301, esq. — Vorde-caribe — CrS 7 000. Ver t ®r- Pachaco- de
•m Copacabana, ati'as 10 horat GORDINI 64 - Todo 100% uni- HUDSON 1952 - Coupi luxo - Co 5 300 ou tr.c® por Volkswa- 66 ¦_ BELCAR, estado de nfivo   3'nOO V0LKS 65- Todo n6vo- Vendo ou <=!• R- Garibaldi - Muda.  Miguel Lemos, 90, 36-3204, Co- ...
da noite. Tel. 47-7203. TEXAS, co dono. Aceito troca Dauphine. mecfinlco — 450 mil entrada. 65 — AERO WILLYS, excepcional  3 000 troco ou ^oc',ito' Suburbana n. VOLKSWAGEN 55, 61. 62, 63, 65 pacabana._Entrego__na_ hora. CAAMNHaO Chevrolet 61, em
cn'pn AA ?ino ronn/T~Vi^r~n77 Facilito saldo - Av. Suburbana, Aceito mercadorias como entra- KARMANN-GHIA 1964, saiajblu- 65 - GORDINI, 6timo estado  2*000 i9 991 A e B. Cascadura. impecavel estado geral. Vendo, VOLKSWAGEN 63 - Vendo so- bom estado. Vendo, troco, carro
fas 6timo estado bom oreco h 9942 ~ •Ca8Cadufa» da\ Av- Suburbana, 9 942, Cas- :a, superequipado, estado exce- 64 - AERO WILLYS, otimo estado 1. 2^500 VOLKSWAGEN 1961162 - Ven- troco, financio. Paim Pamplona mento a vista, cor perola, com Pa"e,°' Tmancic». Paim Pamplona
vista Troco e facilito urqent* GORDINI 63-^64 — Impecavel es- cadura — Sr. Brito. lente, vendo, troco, facilito. R. 64 — SIMCA JANGADA, excepcional  2.200 'de-it equipado e| tranca, radio, 700 — Jacare. Tel. 49-7852. radio, capas etc. Ver na Rua da .'9.9.. J^pro. Tol. 49-78o2.
Av Suburbana 10087*— Posto 1acl° serai. Vendo, troco, fi- HILLMAN 51 — Cr$ 380 000 — s* Xavier, 398. Tel.: .... 64 — VEMAGUET, impecavel  2.000 |c»pa* em excepcional estado de VOLKSWAGEN 66 verde amaz. Quitanda 11, s| 905. Tel. 22-8999|CAMINHaO Basculante 59 *f-600' noncio. Paim Pamplona, 700. — Plymouth 48 — CrS 380 000 — 20-3776. 64 — GORDINI, com radio ' 1.800 iconservacao Diversas cores - Douco uso equip, a vista troco - 22-4093. com Henrique. otimo estado, vende-se ou trocoJacare. Tel. 49-7852.  Chevrolet 42 - 800 003 a vista. KOMBI STANDARD 1966. Vendo, 64 - VOLKSWAGEN, excepcional  2.500 ! y#r • ,rafar' Rua W«nu«lo, 132, e fac| c| 2 500 ent. s. 18 m. VOLKSWAGEN 63 e 59, em oti- "r,ro de P^seio. Tel. 38-6823.
FISSORE 64 — Serie 65, vale 7.2 qordINI 64 excelente est. a R. Jose Domingues, 155 — En- otimo estado c| radio, 4 vista — AERO WILLYS, otimo estado   2.000 I rondos.  R. 24 de Maio« 316. 48-2701. mo estado geral. R. Sousa Bar H.edro*   _Vendo 6.2, equipado, novo mes- aua|quer prova equip, a vista cantado — Tel. 28-7036.. 5 500. Atlantica, 1588.' 63 — SIMCA, otimo estado  1.500 'VOLKSWAGEN 1966, azul, equi- VOLKSWAGEN 64 ceramica sup. res 15, Eng. Novo. 3 950000 e CAMINHaO BASCULANTE - Ven.mo, serve para revendedor - froco e fac. c] 1 600 ent. s. 1(rtinw KOMBI' AS - i w!«ta 62 - AERO WILLYS  1.800 Pado. Vendo d vista 5 850 mil. eClu;p. mecanica a qualquer pro- 2 900 000. Aceito oferta ou tro-;de-se Ford F-600 ano 58, melhorRua Xavier da Silveira, 45, s| 404 18 m. R. 24 Maio 316. Telefo- HENRY JR. 52 - Vende-se, es- ^^JhSilrlo. di • BArMC ^ n,fTAUTC R' Cotn*,w,®t Sr' ?? ¦ vista troco e fac.. c| 2 250 ca e fac..  oferta diariamente apos 18 hcras
.- Copacabana.  ne 48-2701,  >ad° ^p^T^'nlrl'n. p-' P<tria, 323 - T.I. 441I44 PAGUE O RESTANTE jBarbosa. Jj emplacaoo 1967.  ent. 18 m. R. 24 Maio, 316 VOLKSWAGEN'~60_e 61. si^-L. Rua da Jn=P,rajao, 243 ap. .
FORD THUNDBIRD 1960 - Ven- GORDINI 63. Muito bom e bo- " ~Js _ nhrf„ Leopold,na Ri:- M0RRIS OXFORD 1948 - Bom' I rtKI/~r» DDA7A |VOLKSWAGEN 65 e 64, supere- 48-2701 nizado. 6tima mec.inica e lata- ??! ,V.lla da Pcntla-
do o mais n6vo da Guanabara, n|t0f ^ vj6}a | 580. R. 24 de - ' —7  e'tado — 400 mil entrfidn # 100 LONGO PRAZO. jquipados, em estado de novos. VOLKSWAGEN 59 excelente est. ria. Facilito. R. S. Francisco Xa-jCAMINHAO Ford F-600-57 eni
!:i,l±Zb™° PWJSfnto. outro- Maio,., 325.-•  D/mes. Av. SubuTbdna 9 942 a _  ... I»oco ^cWt^JuL^6 Bon- mecanica a qualquer prova a vis- vier 860. J bom estado a qualquer prova,
5°. Z BoJflmn25 GORDINI 64, octro 63. Nowssil ffi{&.Y,nd8- Caicadu^ - Sr B?ito: "V AceitamOS SeU. CarfO USado COITIO 1fi'"- S77'B ~ Tel- 5B'6769:  <a troco, e fac cl 1 400 ent. s. VOLKSWAGEN 1963 vindo;!?""'0, PM'a^l.har Vendo 2 450ae ae Bontim xo.  x,_r_ . -f»rili»rt Tacilidade — Rua do Amparo, .... /x IVOLKSWAGEN 59 1 190 (XIO 18 m. R. 24 Maio 316. 48-2701. p,,- rn '¦ vista. Rua Paim Pamplona, 95.
FORD FALCON I960 6 cil. me- s jj bDna io'033. Cascadura. Sacfin'lcf'iool' P^Tte do pagamentO. ;&!emao, equipado p/ 62, c/ ra' VOLKSWAGEN 62 excelente est. arense 51, ap. ^Ol.' - Horirb 9 CAMINHaO ChevrolM~59T EmcSnico tm estado de novo, pou- ITAMARATI 66 Vendo, novo, boni estado gera mecSnlca 100% r ^ (dio# Cflpas ^ n0Vj8s|m0f Sa|do ^ # ,quer prova a vjsta ^ 14 ho'rfl!.M • bom estado. Vendo, financio, tro¬co uso, cor grena 4 portas, equt- QOR^ SLj ..A i_c:it facilito e aceito troca carro pe- |5f,eU#D^' oro A? R Rua SdO FranCISCO Xavier 189 • a-comb. — Troco. Rua S. Fran- tfoCo e fac. c| 1 800 ent. s. 18 wnij/cva/apfm—rTT^—11 twT co' carro Passe'o« Paim Pam.pado, radio Blaupunkt, vendo ou mo estado^' Vendo, troco, facl queno Tfi|< 57.5A25 2.8,_Olaria.  OdU ri ailLISLO AdVier, Ov cisco Xsy/\er, 342-B - Maracana. m r. 24 Maio 316. 48-2701. VOLKSWAGEN 54-65 - Todo p,ona 700 JjC3r^ Tel< 49-7852^
Mesquita 129. em Cascaclura. ^ ITAAAARATI 67 Vendo, 0 Qui estado mecanico 4 portas comi Tels.: 48-0616 e 34-8338 |j VOLKSWAGEN 1967, 0 km, 1966, VOLKSWAGEN 65 excelente est.Lo que existel Est.i coin 2 4001 CAMINHaO Chevrolet 58. Enl lometro. Aceito troco carro Volks- jf f~ .'a li.S" 'r,.??! a . . . . . ... 11965, 1962 e 1961, os usados es- a qualquor prova a vista troco km, equipamentos .do alto luxo, b°m C3,ado vc"d.o, financio, tro.wagen. 57-5925. .. 'S en.,!.".m " . ™ o.Av. PrintfiSa Sflhfil. 4R1 !lado de novos,. Troco e facilito. B fjc. c! 2 400 enl. s. 18 m. R. nunca teve balida. um unico do- c?' W-SC'P-

INTeRLAGOS 64165 - Converalvel ™|hR- Rd°^a§' 'f' ,Cfhm Sr" Car" Tl MA1V. ,n [R-C--B°nfim- 577"A' T" 58'38;2- ™ da »«>'° 3'6- 48-270' • - no. Para particular exigonte. A,o'y^ /CO. J.-c-.-Q. Tel. .9-7852.
yj 7 1 — 33 000 km. O mais n6vo pos* tAoppic' ci T^i — 101 • 57-Q1 I 3. (P , WILLYS 64 — Vendo, com pouco VOLKSWAGEN 61 6timo est. a vista ou fac. c| 2 000 000. Rifc CAMINH6ES FNM 62 e 63 comm /'#i«i 4g~kG* 14/111 §\jCi ti'vel, c6r vermelha, capota no- i73r^KI? J3** \.^sLa uso* Aceito troca Volks ou Gor- qualquer prova a vista troco e Felipe Camarao 138. — Maracanj.|truc6e3. Aceito Volks 65 em di«
Villi I W I UUUUWUd va, pneus cinturados novos, vo. NO* 1 500,00 ou NCrS 800,00 dini. Tel. ¦ 57-5425.  ?«. c| 1 500 ent. s. 18 m. R. vbLKST"65"-._6tim0" estado,"pe- •ml0 como P»rl® d« pagamento.lante asporte novo radio iannnfi. »n'.. rest, combln.r - R. S. Cr i- VOLKSWAGEN 1963, impecavel 24 Maio 316 . 48-2701.  rola, equipado, bom calsado; J Av. Rodrigues Alves, 539. Tel.:r" "'0* r Mi,f ?srr0 „n!fr °.1„ kC?-rJi^ linDBic nit nun 7—w ¦- estado, unico dono, pouco ro- VOLKSWAGEN 65, lindo. equi- vista ou financiado. Tel. 43-23^3. -3-099).'¦  "V" .KJ f® F.ti m u. OXFORD 1961 - 4 cil., d,do' caP' naP8- Vendo, finan. pado, excelente. Fac. cf 2600 VOLKSWAGEN 1964. Proro '4 250 CAMINHAO BIG JOB 52 - Ven.

1" ! vM. nu troc'o R, : ? cP', 1 P'' T? "X'Tfta^ </> olo 15 mem. Siqueira Campos, troco. R. 24 de Maio. 19 fun- e outro alemao 59 por 2 850. - de'se' financia-sa com 500 mil -como novo, . vista ou troco. Rua de Embaixada. Tel.! 34-4874. . VA ,''//M I W///""'' 23-A, 36-3435. dos. Est. S. Fco. Xavier. Tel^ p....oiLi*. T'«!LKr4*TO:j. Rua Campos da Paz, 228.O Scrvioo de utilidade Public* da. RADIO —am.rao, arecana. OLDSMOBIL'E 56 2 portas, ar rr- ¦ C C U PI ¦ '//, '/. VM I ¦§ ? VA I VOLKSWAGEN 65, ultima serle, foTO 28-7512.  VENDO Volks 55 equipado. Oil- VENDE-SE caminhao Ford 1959 -
JOKXAL DO BRASIL relacioiia, abaixo, OS carros 'SABELLA 54 /55 - Estado g.fal !ra^° i|P'° r'J. s°s'o Vran0 C " " ' " 1^1' 1 'I Povo « «;p.™quipad0. Vendo VOLKSWAGEN 66 c«eia, super. mo eslado Rua l |do Mi Otimo eslado. Aulobras, S/A..
roubados na Guanabara e que ainda nao foram Of  W^U fe?'^T'fh §ST^. ft v
recuperailos PcU Polirla. Quaisquer Informal S'S" ' i vW^l, l.a serie. M^^ ^Est. 

S. ^C0* Ipreia, Vendo urgente. 5 600jdc^5 cj^er^' d"° '9^®.' otimo
sobre o paradeiro deverao srr dadas pclo telefone TmpALA - Vcnde-se Um,' em oil- li'.'.v.R- S. Frco. Xavler,'628. FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE vo°L3$250.' Conslante5,^Ramos°,r 16?; VOtKSWAGEN 6), slncron. '*• 'S^&|^','^^0V1|dc, "™'i°o de Malls','"222* - "vicen"
w.i:io mo estado .de conservajao, com OLDSMOOILE 51, hidramatlc, \/CMriA daoa r-i ir.,Tr 'com porteiro. dio, capas, otimo est. geral. - 01 sincronuado, ,0 Carva|ho T(!| 91-0746 ou

info"" 6es°0com ™i,h» P°fa5' /5'|^|ndo r""roJ- 700 - VENDA PARA CADA a,ENTE ivOLKSWAGEN"1965 - Super." {«» • rSura Suburban"' dL NC?S 3 250. ' Rua r'Pa^sa-"
Li°« "a! a„ ™ii"S; do 1966 - ITA/MRATY, equipado excepcional estado quipado, Onico dono. Vendo tro- J&ggLJgggg-. ¦Bern, 7B-A. VE_NDE:SE um caminhao F-600 -

iirnn WIIIVS ,0M r-n s., Kr, m„i„, ' ^' ," ''J— •— OLDSMOBILE 1955 - Convers. 1966 - AERO WILLYS, equipado, impecivel «- facilito. Rua Haddock Lobo, VOLKSWAGEN 66. Azul Atlanti- VOLKSWAGEN 60 todo novo ven- 1958 s' ""oceria. Trater na Rua.YLltO tMLLVS, ano 19G4, GB la-o3-5a, motoi INTERLAGOS BERLINETA 1966 — Vendo ou troco. Av. Prado Ju- 1965 — AERO WILLYS, fitinio estado . ' n. 320. co, fino gosto, c] inois de 800 , <-,i|it0 lonoo nnm Su -ocadura Cabral, 369 ou pelaB.4 OH 340, vermelho. - 19G6, GB - 27-2545, mo- Nov, com 3 000 km rod.dos n. nior 135, ap. 217. Tratar com )965 _ GORDINI ll| 'equipado VOLKSWAGEN 1963 - Equipado da 62 T* -'tI|o" bSrbana 9991 'aTb? cZafc - Adomar.- Pre!0
tor B.6 055, azul. — 1965, RJ — 10-15-05. motor ®a/,?"'i\i Jl'•"..J,",?! 1964 - AERO WILLYS, estado excepcional pintura nova, vendo troco, facl. P^oYSh5' 'a. „^CrS 5^0,00 a - vista. J-avorB.5 029 204, azul. - 1965, RJ 7-08-18, cinza. de-se pel. m'elhor oleTa- Ve^n," Sov0 ?oJo cl 

"por^^nto 
tl' l?63 AHo"WILLYsT.quSo Lobo 3M 60 n0vo de tudo. VOLKSWAGEN 62 superequi^b negdcio Z coTparVccr.""'1963. MG - 3-78-05, motor B. 3 223 754, verde/ R". Anita.Garibaldi, 80, ap. 407, 3^^,'11?.'lln^T'dlSl 1961 — AERO wffiSKT^t.do ^ eBf,?M'!Ur- AT^prrAc'p PPVCMHCinza. — 1966, SP — 17-47-00, motor B.6 044 230, ° 9 .  5So hldraullca. Vende-se urgent. 1960 - VALIANT, 100% de mecanica facilito Rua Haddock Lobo 320 Phine- Facilito saldo. Av. Subur- °anaJ^v' A e B-C^adur.. All I OPERAS E REVEND.

Clnza — 1965 — MCt — "-^1-fiS motor INTERLAGOS - 63, radio, pou- podondo facilitar parte do paga- 1959 - CHEVROLET, o mais n6vo da GB " , '.?. — J- ¦ ! ' bana, 9 942. Cascadura.  VOLKSWAGEN 1963, 1964, 1965. . .. 
c nor* ,«4n i -tnoe ' n ' ,""'' co uso, unico dono. Pr. 3 650. mento. Prego 7 500. Telefones jVAUXHALL 53 — Estado de no- «.0iksvvAGEN 61 primeira sin- 'mP.eca^eis* Diversas 5Prej* TAXIMETRO — Vendo um marc«i5 036 449, azul. — 1966, GB — 25-85-67, motor B. r. Barata Ribeiro, 254. Tel.: .. 22-5700 ou 42-4724, Rua Senador TODOS OS CARROS 100% REVISADOS IX0' »«!t0.1,0«' facviL • '"'ioo" c,S mecanka nova. Uma °m ,a a parhf do G- Vorzari, doc legal. Porf. es-• • 6 047 136, cinza. — 1964 — GB — 21-18-82, motor 37-0273, Geraldo, urgente. Dantas, 19, sala 205. Cinelandia. _ _ ,Rua Sao Francisco Xavier 628. ^^tnt Pari. 2 ;aldoi em j6 meses. Rua lodo. Melhor-olerlo. Rua Bambj.
B.4 015 132, azul. — 1966, SP — 32-65-18, gelo, INTERLAGOS - Traseira Alpine OLDSMOBILE 54155, vende-se 1 RUA MARIZ E BARROS N.° 774/776 | VOLKS 66 - Cere|av pouco roda- |ito'saldo. Av. Suburbana 9942. 227036^,

msm&m &&i&m (p $&&&& &£$*&£RS — 02-5674, de Poi'to Alegre, clnza chumbo, rno- das 19 as 22 hs., ap. 1 202. lino, 1 dinam'o, 1 bateria 12 vols. VOLKS 60 - Vendo urgente i'«i n.:mn .. VOLKSV/AGEN 62, 63, 64 e 65 2M424, Soates.
tor B.4 023 995. Inf. para O tel. 37-8283. — 66, ITAMARATI 1966. Vinho. 4 m...« NCrS 1 500,0. Telefone 31-0891. J600000. Rua Conde de Bonfim VOLK5WAbtN i™!olo 2,_ Sr> revisados . equipados — Troco VENDE-SE I placa e taximetro,"
GB — 26-75-73, azul. Informacoes nara O telefone d* .u,°" inIc». don?' v.,nd<> «"• OPEL KAPITAN 57 - Todo orlgi- ..'rli1 r-rrr  Joao". Tel.i 32-0360, unico dono. •:;ac'o'S ~ 3 ' Fri,ncl,to *'¦ Capelinha, licencjado ate julho de
4R ir-nn RR rn OK nc ok g«nt. por motlvo d. vlag.m. — nal, ridio Blaupunkt, vendo, tro- ¦ ¦ WAl ¦ VENDO por apenas 3 000 meu - at-; —n;-- n „ vicr' s60- .  1967. Prc;o 1 200 (um mnhao48-3500. 66, GB — 26-06-26, VlnhO. Motor  P„5o NCrJ 9 000, tratar dliria- co, facilito. Tel.- 34-4874 MATRIZr ¦! 1C1II || luxuoso Oldsmoblle Holiday 56, VOLKS 1961 — la. serie. Bom VOLKSWAGEN <5 - Vendo so a = duzentcs mil). R. Quenia, 63
i-y&SemfSBBg ' ¦!' (ua»r.-!r«s"""""" 

——
m o tel. s«ss Xto«. SOBS.VSrsffiSS>a*aJ2Si «U. #m Volks. Sinco' S"WKmm?5ES»"-.S:.-"!»,«'''¦ pra comb. — Troco. Rua S. Fran. 26-3375. Proin tir, mni ¦# ma^« excepcionais, pneus excelente c-taoo, supereq P , Btiggtir VaArUlA ^52

CHEVROLET, ano' 51, GB-13-6319, azul, motor jaguaTmarkT' Conv""Li ^Tr f,ti(lcado' . tel. 45r0584 OU Kombl ne°m." 'rne'r°' 
Wll I 144 421. Inf. para o tel. 52-4485. - 51, GB-U-5343. (Cop«obono, para passeio. Ggnfe VOLKSWAGEN 64 - 33 m km WILLYb MA f mmm 1verde, capota bege, Inform, para O tel. 43-3006. vos, vendo, troco e flnwelo - "asi 700 m l? ValdlJ R."eo,oia Ribeiro. 105-A OU neirocios VOLKS 65, cinza prata, pouco rpdados, c6r vinho, «nulpado com SeU (lllXto W

43-9107. — 41, GB — 4-57-66, motor 4-11-219, preto. 5^755" da CrU2' 9,8 ~ TeL OPEL KAPITAN iHnsfe ' ^36.1003 ^' \\%s& «possante 
' 

1 'Inf. paia 28-1934. — 46, GB — 11-0411, prfito, mo- iffp Wiilv—*ri—4  ,or ,00°°' »8,ado geral bom (Tiiuco) A L0CAD0R1 DE ' —=—-r—  Pimontel, 7 — Praga Arcoverde PICK-OP 1tor 0 085 990T542A esiofo vermelho. Inf. para bom dT'fiart"' 100T "d'e "SSZ ~H Mtol. Bo„os, 748 AUT0M4VEIS ' ^ ^ p0"th° J°'° Cop,ca- CABINE DUPLA
Rua Santa Clara, 26, ap. 303. 54, MG — 32-48-52 da. Av. Suburbana, 9942. Cas- j 2 . ~ 71 -r. tel 34.7479 SfcrinvZ .Tii» Shell, targo do Pechlncha, Ja- ^i'l.,.,,rr,i i1n , ."1 /MlPTA ik jB(Caratinga), verde, capota preta. InfOrma?de,S para rS. Haddock LSbo^O."' 9 lA.repoHo? ST'R LT0*' corepagui. Tel. 38 Jacarepagui. servado, todo equip./ bel$ capa if .1 \ ||StvSS«i%Tb"JK: SR 

MSSS LmSM HHH|estado. Pcquena entrada e o sal- estaj ^ n'ovai bom or«co t#l» 22*3002 ioL22»2979 troca ou fac. R. Sen. Bernardo sa|do combinar. R. Comendador v&rT S D 11 D*' U I n/n i 0DKW. ano 1965, GB 25-07-29, motor S-078.675. Cond. dTBoSf?"-64 - u°t: *•<>' Troco por' p?™elS Avt 1 J U ¦  Maftineli, 173, aP. 204 - Gra- , 16da. a linha de j R"a Riachuelo, 360-A |creme. 1963, GB — 19-70-31. motor V. 037.395. fones: 38-1135 «'aa-2291. Suburbana, 10 087. Pdsto Texaco. VOLKSWAGEN — Tenho dols, 1 jau^_ap6s_js >• UTIUTARIOS, voce 3 tels.32-5823 / 32-1511 "*•ca5tanho/gelo. — 1962 GB — 18-21-17 vinhn/nP- KOMBI - tmmora wamnt> d~S7 PEUGEOT 203 - 52 - Tudo em _____ 60, superequipado e .outro 66 VOLKSWAGEN 1962 - 1965 cncontra.comiodas ?-.i iujiiuii j ,u,i.i
ro,._&:'bo-S.s°?ss.rT3vt-£n-Ao rewrttat;snss• 1— 16-29-7°, motor V°°.55 380, azul. — 1964, GB- h.ra d. «u..,ArSnil. 1032, lola com Gerald J! 'I V lr, /1/\ tl/\ jpre?o. i vista. Av. Suburbana, 20 me«es.. R^Conde Bonfim, 66-A 'ST)® OFICINAS
21-74-28, motor V.046 871, cinza. komki — r..... ..m PLYMOUTH Belvedere 59 todo —-*1 V* 10 087 — Posto Texaco. Tel. 34-9909. fyS

I.. V.|. no horirl. d. sua prl- original mecSnlco. 6 clllndros, dl- QUALIOADE ALIAOA A GARANTIA VENDE-SE Aero Willys 65, lilas VAUXHALL 1949, vende-se pin- OFIflNA mecanica com acesso- .
fwincl. . pag. hei. Im dlnhit "tao hidraulica, frelo a ar com ww«uiw«ws MbiHwn « UMnNii IIH claro, equipado. Ver . tratar Av. tura nova, maquina refofmado ,rios Vendo por mo)ivo 35ucic_FORD, 49, taxi prfito, GB — 4-37-83 luf Dara. ro. — T»l. 3IOI91. radio, .stado de zero. Facillto .J 1967 — VOLKSWAGEN, 46 HP. Ministro Edgar Romero, 7 — Ma- Cr$ 650 000 — Rua Jambu, 172 AGENOiA CAMPO ORANDE Ru.i ^da Patsagem, IIP.

tel. 26-2480. . KOMBI - Ano 63, bom estado. J25' T,l«j0'" 1967 - D.K.W. BELCAR,-Cor Verde-Mar. *»""• - 30-9516- ^ .   DE AUTOMOVEIS LTDA. OFICINA moc3nTca cspecialiJTdn¦i melhor oferta ou troco por sedan 84V58, N' B* D,um d°no 1965— IMPALA, SS", V-8, Hidra., c/ ar condi- iVOLKSWAGEN 1961 -JSuperequi- VOLKSWAGEN. 1M7_- Okm At Av. Cestlrio do Mclo, 953 em VW, 300 m2, otimamente lo. i
 ou Karmann Ghia, Rua doi An- ¦ ¦ ' ' pado, estado excelente. Vendo, HP, seg. sorle, modelo.-l 300 va- Campo, Srando - Tels. ' calizada. Vendo-se, tratar 0 RusGORDINI 63, GO — fil-41, azul notlirno motor dradas, 27, s/ 2 — Tel. 23-3661 PLYMOUTH 1959, Fury, a mats! cionado. troco, facilito. R. S. Fco. Xavitr, rlas cores, concesslonirlo Rio. 1010 . CETEL 94-1171 Kampos da Paz n. 228. Tel.!

3-11120 Inf nam n tj.1 47.W» - Jose Auousto. nov* do Rio, 3 900. . Ru. Gal. 1965 — VOLKSWAGEN, GrenS e outro prala. 398. Tel.: 2B-3776. Todas as garantias do fSbrica Praia do Flamengo, 244 54-3125 - local.11120. inf. para O tel. 47 7233. KOMB. 
66,1^ dono, standard,' 1965 - VOLKSWAGEN, T.to Solar, Vermelho. Lojas A e B-Tel. 25-9776 ¦  « S

w estado zero. Vendo i vista, finan-  1964 - VOLKSWAGEN, Excepcional estado. equ'pado, 6tlm° .stado. Vendo, BICIU.16TA5 T
~ 14-16-81' grena. Inf. para 46-1381. 5'?* y^'hY" "• Tnihi ,'1? 1963 - DAUPHINE, car Aiul-Claro, c/ ridio vSr°'398 Te?'- 2M776* cepcional, tala lirga cromada TRICICLOS

KOMBI 60, RJ 87-148, creme. Inf. 34-9866. "luxo S9 a?' - I t 
' T,,Ur *»¦ Vl«.nd. 4. San. 1962 - VOLKSWAGEN, Equipado, itimo estado. VOLKSWAGEN 1964 - Vendo, equipado - 4 200 a vista

S 'l.." 1 ! 
~i, 

u'T'l ° 3" 1961 - VOLKSWAGEN, Equipado. fa?lllto p.°e,^^todo equIpado Hn! / "• »;'',da 2 000 ~ Arau|° 8ICICLETA -- Vende-se p| m6Sa. ,

??4I^BS.MERCEDES-B£:NZ' ano 1959, GB - General mpondJro°''2ee 
Tl^'""" d^ttcl^tlfi?^"forTa^i/'s COMPRAMOS, TROCAMOS, FINANCIAMOS ||u5.B°-0|panema.V"C°nde 

'""^ VOLKSWAGEN 59, alemao, supa- Ai|tnmnifoIc ' 
»*-•'

8-04-99, motor om.32! »19 ao.soo 625. verde/ver- Rua General Polidoro, 81. vende-se Mxi voik, ,965 w Er^v.n'SfuS^R-"^ AutOmOVeiS ESPORTES Emelh0' E""adf d"da C'*, V u?0.nieTmiThio, r.,ec"n,T.lnll Telefones: 46-3586 - 46-0831. c?n,„^°- Januario. 28, sob., LoWs. r'f; PMRARCArOFq
20^^25^ 30° meses. *Av. Alild- cl "porteiro G,ne,B' Saverlano 205 Av. Atllntica, 1 536 - Telefone: 36-1323 |tar'com CaVllnhos. • ' T3'CA/iBARCA^OES

RURAL WILLI'S 64, GB—22-12-18, cin2a e bran- rente Barroso, 91-A. Tel. 42-6138. .F;,qE0T ^ ' ' VOLKSWAGEN 61, s| ^quipado. f^Bp25^317, Sf. Santos. Vendemos- a longo Prsz0 DApmc K I AMrUAC 
'¦

ca, motor B4-204 945. — Informacoes para O tele- £0MBI M - 3a. serie. 27 mil I960, em 6tlmo estado. Trotar ^"o v°o"ce combhta Dom M^ln. VOLKSV/AGEN 1962, modelo 63, Volks 67, 46 HP, 66, 65, 64, BARCOS E LANv_HAS
fone 29-0994. - 66, gelo, GB-85-6092. Inf. para O T™ta Rod°ovia,npr«ld,Unt.r0Dutrr P«e°o Crf'i ad° 37 -Lgo d'a Co^cela - a"« as ianellnhos radio 3 fai- 63, 62, 60. Aero Willys 65, STAR - Vende-se 6WSTR:
^^fonne 45-2197 - 6i._GB - 15-5001, azui. motor ^"5 - ^0 is'o. V-Oncorrencia i * j rct--Kombi nr & -Exbr"p^K -Td*
B. 1.067.756. Informasoes para O tel. 43-7057. KOMBI 60, luxo, «incr„ otimo PACKARD 51, motor 100%, 550 Vermflho^'renl' .ntreao hole0 VOLKSWAGEN 66, cor vinho, su- ^5" Gordini 64 otimo estado. |

•• cl "anca f. neblln., capas, mil. Ru. Chav.s Farla, 220, fun- \ 1964 Impala Sport Couo4 1 nort=, II h;rlr= nir u;^i,,l ~ 
58 8853 B ' 3 1 perequipado, volante Porsch, lin- Rura 163, 4x2. Tratar Run Con- MOTORES E EQUIP.nao »em p6dre. Av. Rio Branco, dos, ap. 301 - S. Cristovai. ,1 ... „P' 2 por,a5' 8 hldra* Dir" "idraul. - 5B-8853. carro. Av. Nova York, 212-A de de Bonfim, 190 - 204 - .,.nr„..„ V

VOLKSWAGEN, ano fifi 57 70 00 106, sala 1109 — 32-7655. PEUGEOT 19iR — Mm? ono ~ Af^ondicionado, Radio CD 226. VOLKSWAGEN 65 — Grena c/ _ Bonsucesso. t„i . nc iajo MARlTiMO
atlftntico, motor B.416 724. Inf. para a Rua Maria KARMANN-GWA 1963 - Super.- Otimo func. CrJ 750 i'vista - "64 Volvo PS 44 — 4 Cil. 2 portas CD 249. 68P'c/'LourdesA- Penha. I'Cr VOLKSWAGEN 66, estado de no- MOTOR 

JOHNSON - 6 HP airi.e Barros, 1 025. — 64, cinza-prata, chapa 2 600 do 4 7»«0 Cim.vista!r*-eS8oVF'r»ir 
.ii.P°.n'C> — . ,!'64 Camloneta, 8 mec. 3 bancos. Dir. Hidriul. Ar VOLKSWAGEN 1960 - TSTo M0'iivoqUdoadJiogTm. Avl^Rui Tr"- fha e^alado'T ^nde;s= oe,a mE'

E&O Luis do Maranhao. Inf. para 45-6606. — 66 ei,c° Xavier, 400. Tel. 48-5476. |. v,|, .r'R'i'..."!?. Condlcionado, Rodio — Placa 73192. carro 100%, tudo equipado con- bosa, 300/1302. llm^_oferta._Tel. 34-4687.
SP — 32-63-60, perola, motor B.403 922. Inf.' para 63 ~ O,imo «'»do, e| ferlncl. . pag. hoi. «n dlnK.I- 1964 Chevv <1— 6 hidra. CD 212. VW j9". Pago diferenga i VOLKSWAGEN 1962 - Radio; MOTOR paPA 2° H P. 1966, no-

Sf6 Trnim°Cr$ Aluga-se :M vr or-n ^T " ' azul- laformafSes para gente. Motivo vi.gem, tratar na Troco. Saldo ate 20 meses. R.' . . 1 'mpala Sedan 6 mec. Radio — Ar condlcionado — VOLKSWAGEN - Compro da 53 VOLKSWAGEN 61 - Vendo, todo ,, gs tel. 36-36j0. — 64, GB—12-24-43, motor B.2192 06, Estrada da Agua Grande, 1525, 24 de Maio 19, fundos. Tel.i .. Fre'° a Ar" ~ 'laca 154306. a *7 - Pago 4 vista os malho- ,00"^. 1 800 slnal,' rest, ate 15 - VGlKSWuGfill V/INCHESTER DeLuxe 12 gauge, 2cor de Vinho. Informacoes Dai'a 58-0944  fi", CO 21-A, ep. 402 - Vista Ale- 28-7512 - Sao Fco. Xavier. As propr>»ta deverao ser enviadas com um cheque no va- "Jf*."i on J j.. nl- aceito outras propostas. Oli- c:n;s sobrepostos, nova, sem uso.
GB-1-94-24, azul. tcto solar. Inf. S?J. ^ R,n,,°' "* P"" da ^^162 -Jnteir, bem calja- lor de NCr» 500,00 e entregues ale 15h30m do dia 14 do m.'nV * M h#r" SEDAN E KOMB. 66 5j» .^rS 1 200, vende-se. Tel.

SSW-a™**-n-*r-~. — 
»— tHr

9.m - S, Joio Batista, 96, 58-7105. (P. *"*" * 57-8705 -¦ 36-212£l^" NC* ^ ^ 1
\ *

tp<B .rs^tt^in.. .. ^ si

On

TÂNia

CLASSIFICADOS

^VEÍCULOS © ESPORTES E EMBARCAÇÕES

OU QUALQUER
OUTRO
UTILITÁRIO IVI
WULYS V¥ Volks, Gordini 66, Kombt èSedan. Av. Prado Júnior", 1^-B,osq. Av. Atlântica — Telefones37-4055, sala do Turismo» -«•Fça. do Lido — Ôiners, jReal-li ir / • ••

SEDANKOMBI

BuartLíPcaEouvEwa.l-D
TCL.:3fi.^440 GI0-6B

GORDINI 63, super, superequi-pado, nunca bateu, estado 0 km,facilito 1 400, saldo 15 meses.Rua Otávio Corrêa, 238 — Urca.- 26-9035.
GORDINI 65, superequipados. —
Troco e financ. Real Grandeza,193, loja 1. Aberto até 20 horas.

11 a m a r a t y, Knrmann-Ghia,
Volks, Kombi, equipados comrádio, com ou sem motorista*Rua da Passagem, 98. Tols • —
46-3800 - 46-3136, filiado .ioDiner's, Realtur, Interlar.

KOMBIS — Aluga-se com moto-rista para pequenos fretes, via-gens e excursões — Telefone: ..52-6938 — Ernesto.GORDINI 64, últ. série, 2 900 mil— Estudo troca. Facilito, Dr. Gus-tavo. Tel. 56-0071. Barata Ri-beiro, 135, ap. 207.
GORDINI 64 1Õ93, com rádio,tenho 2 em 6timo estado. RuaSousa Barros 15, Eng. Nôvo. —
2 400,00 e 2 850,00. Aceito ofer.ta ou troca.

AR CONDICIONADO
8 HID. SUPEREQUIPADO

4 portas, 8 mecânico, rádio,troco ou financia-se. Av. Pra-do Júnior, 335 — Copacabana- Tel.: 57-8705.

Vende-se único dono, eslãdo
de nôvo, com 2 500 entrada,
resto 7 meses. Tratar Nelson
- 22-3002.

fONTO DE PARTIDA PARA UM BOM NEGOCIO
66 — ITAMARATY, estado de nôvo 4.00066 —.VOLKSWAGEN, estado de nôvo 3.00066 — AERO WILLYS, estado de nôvo 3.50066 BELCAR, estado de nôvo 3.00065 — AERO WILLYS, excepcional 3.00065 — GORDINI, 6timo estado 2.00064 — AERO WILLYS, ótimo estado 2.50064 — SIMCA JANGADA, excepcional 2.20064 — VEMAGUET, impecável 2.00064 — GORDINI, com rádio ' 1.80064 — VOLKSWAGEN, excepcional 2.50063 — AERO WILLYS, ótimo estado 2.00063 — SIMCA, ótimo estado 1.50062-AERO WILLYS 1.800

PAGUE O RESTANTE A
LONGO PRAZO

Aceitamos seu car.ro usado como
parte do pagamento.

Rua São Francisco Xavier, 189
Tels : 48-0616 e 34-8338

Av. Princesa Isabel, 481
-Tel. 57-0113. (P

VOLKSWAGEN 1961 !62 - Ven-de-se equipado c| tranca, rádio,capas em excepcional estado deconservação — Diversas cores —
Ver e tratar. Rua Riachuelo, 132,fundos.
VOLKSWAGEN 1966, azul, equi-pado. Vendo à vista 5 850 mil.Ver R. Constanto Ramos, 29, Sr.Barbosa. Já emplacado 1967.
VOLKSWAGEN 65 e 64, supere,quipados, em estado de novos.Tioco e facilito. Rua Conde Bon-fim, 577-B - Tel. 5B-6769.
VOLKSWAGEN 59 - 1 190.000,alemão, equipado p/ 62, c./ ra-dio, capas etc., novíssimo. Saldoa comb. — Troco. Rua S. Fran-cisco Xavier, 342-E — Maracanã.
VOLKSWAGEN 1967, 0 km, 1966,1965, 1962 e 1961, os usados es-tado de novos. Troco e facilito.R. C. Bonfim, 577-A. T. 58-3822.
WILLYS 64 — Vendo, com poucouso. Aceito troca Volks ou Gor-dini. Tel. ¦ 57-5425.Carros roubados

O Serviço de Utilidade Pública da RADIO
JOKXAL DO BRASIL relaciona, abaixo, os carros
roubados na Guanabara c que ainda não foram
recuperados pela Polícia. Quaisquer informações
sòbre o paradeiro deverão ser dadas pelo telefona
22-1519.

VL,wM
FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE

VENDA PARA CADA CLIENTE
1966 — ITAMARATY, equipado excepcional estaco1966 — AERO WILLYS, equipado, impecável1965 - AERO WILLYS, ótimo estado.1965 - GORDINI II, equipado.1964 — AERO WILLYS, estado excepcional1964 — GORDINI, ótimo estado1963 - AERO WILLYS/ equipado1961 - AERO WILLYS, ótimo estado1960 — VALIANT, 100% de mecânica1959 — CHEVROLET, o mais nôvo da GB

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS N.° 774/776

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316 1

AERO WILLYS, ano 1964, GB — 15-53-55, motor
B.4 014 340, vermelho. — 1966, GB — 27-2545, mo-
tor B.6 055, azul. — 1965, RJ — 10-15-05, motor
B.5 029 204, azul. — 1965, RJ 7-08-78, cinza.
1963. MG — 3-78-05, motor B.3 223 754, verde/
cinza. — 1906, SP — 17-47-00, motor B.6 044 230,
cinza. — 1965 — MG — 2-21-68, motor 

036 449, azul. — 1966, GB — 25-85-67, motor B.
047 136, cinza. — 1964 — GB — 21-18-82, motor

B.4 015 132, azul. — 1966, SP — 32-65-18, gêlo,motor B.6 056 485. — 1961, gêlo, RJ 19-78-51, mo-
tor B-065 139. Inf, para o tel. 52-6040. — 65, 2.600,
RS — 52-5674, de Pôrto Alegre, cinza chumbo, mo-
tor B.4 023 995. Inf. para o tel. 37-8283. — 66,
GB — 26-75-73, azul. Informações para o telefone
48-3500. 66, GB — 26-06-26, vinho. Motor ......
B.6 048 672. Inf. para o tel. 29-7138. — 64, MG— 64-60-80, cinza escuro, motor B4-014 483. In-
formações para o tel. 3083 Juiz de Fora.

AUTOPEÇAS E REVEND,VOLKSWAGEN 1963, 1964, 1965.Impecáveis. Diversas cores.Equipados. Entrada a partir de2 500 saldo em 16 meses. RuaRiachuelo 33. 22-7036.,

TAXIMÉTRO — Vendo um marc«iG. Vorzari, doe. legal. Perf. es-iodo. Melhor, oferta. Rua Bambi«na, 42. .Silvio.
TAXIMÉTRO, vendo aferido no-va tabela. Barato, Rua Emílio doMeneses, 301 — Piedade. Tel.:29-9424, Soares.
VENDE-SÉ 1 placa e taximetro,Capelinha, licenciado até julho de1967. Preço 1 200 (um miihãoe duzentos mil). R. Quênia, 63-- Vila Kennedy, Bangu.

VOLKSWAGEN 54, equip. vsndo,troco, facilito com 1 200. Av.Mem de Sá, 253-B. _VOLKSWAGEN 62, 63, 64 e 65revisados • equipados — Troco• facilito — Rua S. Francisco Xa-vior, 860.
VOLKSWAGEN~65~Vando scTàvista, cor pérola, capas de nopapreta, não tem rádio, particularem porfeito estado, podonda tra-zer mecânico — Tel.: 38-5292.

WE ¦R. do Riachuelo, 132 - WÊ
Fundos tal. 22-2188
(flomennol
Praia do flomtngo, 300-A

tel. 4S-05E4
(Copocobono)
R. Barata Ribeiro. 105-A

tel. 36-1003

um Volks, Simca
ou Kombi
para passeio,
ou negócios.

/> LOCADORA DE
ífíisU AUTOMÓVEIS

ltoa.
i>\JN INFORMAÇÕES:* tel. 22-2979

CAPOTA
CHEVROLET, ano' 51, GB—13-6319, azul, motor44 421. Inf. para o tel. 52-4485. — 51, GB—4-5343.
verde, capota bege, infonn. para o tel. 43-3006. —
43-9107. — 41, GB — 4-57-66, motor 4-11-219, préto,inf. para 28-1934. — 46, GB — 11-0411, prêto, mo-tor 0 085 990T542A. estofo vermelho. Inf. para aRua Santa Clara, 26, ap. 303. 54, MG — 32-48-52
(Caratinga), verde, capota preta. Informações para45-8314.

WILLYS
com seu mixto

e possante
PICK-ÜP

CABINE DUPLAR. Mariz e Barros, 748
tel. 34-7479

Aeroporto S. Dumont
«ei. 22-3002 Rua Riachuelo, 360-A

tels.32-5823 / 32-1511
DKW, ano 1965, GB 25-07-29, motor S-078.675.creme. 1963, GB — 19-70-31, motor V. 037.395,castanho/gêlo. — 1962, GB — 18-21-17, vinho/pé-rola. — 1965, GB — 40-57-52, amarelo. — 1960, GB— 16-29-70, motor V00.55 380, azul. — 1964, GB-21-74-28, motor V.046 871. cinza.

o tõda a linha de
UTILITÁRIOS, você
encontTa.com iodas
as Iscilidadas. na

OFICINAS
QUALIDADE ALIADA À GARANTIA
1967 - VOLKSWAGEN, 46 HP.
1967 - D.K.W. BELCAR,-Côr Verde-Mar.
1965— IMPALA, SS", V-8, Hidra., c/ «r condi-

cionado.
1965 — VOLKSWAGEN, Grená e outro prato.1965 - VOLKSWAGEN, Teto Solar, Vermelho.
1964 — VOLKSWAGEN, Excepcional estado.
1963 - DAUPHINE, Côr Azul-Claro, c/ rádio
1962 — VOLKSWAGEN, Equipado, ótimo estado.
1961 - VOLKSWAGEN, Equipado.

COMPRAMOS, TROCAMOS, FINANCIAMOS
Rua General Polidoro, 81.

Telefones: 46-3586 — 46-0831.
Av. Atlântica, 1 536 - Telefone: 36-1323

OFICINA mecanica com acesso»rios. Vendo por motivo saúde.Rua da Passagem, 110.
OFICINA mecânica especializadacni_ VW, 300 m2, otimamente lo«calizada. Vende-se, tratar à Rua-Campos da Paz n. 228. Tel.s54-3125 - local.

AGÉN0ÍA CAMPO ORANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Ceòário do Melo, 953Campo; Grande - Tels.1010 CETEL 94-1171
Praia 'do Flamengo, 244
Lojas A o B -Tel. 25-9776 BICICLETAS

TRICICLOSJK"6®, GB — 14-16-81, grená. Inf. para 46-1381,KOMBI 60, RJ—87-148, creme. Inf. 34-9866.

ONIBÜS MERCEDES-BÈNZ, ano 1959, GB -8-04-99, motor OM.321 919A0.500 625. verde/ver-melho.

BICICLETA — Vende-se p! môça,aro 28, Monark. Tel. 47-2063.
ESPORTES E
EMBARCAÇÕES

BARCOS E LANCHAS

Concorrência
STÁR — Vende-se 6 000 mil. Fa-cilita-se. Ex. "Piranha". — Tel,25-0961 — Dr. Gilberto.
MOTORES E EQUIP.
MARÍTIMO
MOTOR JOHNSON - 6 HP, ainída embalado, vende-se pela me«lhor oferta. Te1. 34-4687.
MOTOR PÕPA-20 H. P._Í966, nSvo — Tratar Sr. Eugênio — Tel.30-0010. — Preso de ocasião.
MATERIAL DE ESPORTE
WINCHESTER DeLuxe 12 gauge, 2esnes sobrepostos, noVa, sem uso.Bsse NCr$ 1 200, vende-i», Tel,23-3516.
VENDE-SE espingarda Beretta fcfa-sileira, cartucho cal. 36, registra»da, por NCrS 150,00. 22-3372 -
Renato*

\ 1964 Impala Sport Coupé, 2 portas, 8 hidra. Dir. Hidrául.Ar Condicionado, Rádio CD 226.1964 Volvo PS 44 — 4 Cil. 2 porta» CD 249.
1964 Impala Camioneta, 8 mec. 3 bancos, Dir. Hidriul. ArCondicionado, Rádio — Placa 73192.1964 Chevy II — 6 hidra. CD 212.1957 Ford Sedan — 8 mec. Rádio — Preço mínimo Cr$6 000 000 — Aceita oferta.
1964 ImpaU Sedan 6 mec. Rádio — Ar condicionado —Freio a Ar. — .'--laça 154306.As proposta deverão ser enviadas com um cheque no va-lor de NCr$ 500,00 e entregues até 15h30m do dia 14 docorrente. Maiores informações com Sr. Goodman. Telefone52-8055 -í R. 458.

V.?.LKSWAGEfí' ano G6, GB — 27-72-99, azulatlântico, motor B.416 724. Inf. para a Rua Marixe Bairos, 1 025. — 64, cinza-prata, chapa 2 600 deeao Luís do Maranhão. Inf. para 45-6606. — 66,SP — 32-63-60, pérola, motor B.403 922. Inf.' parao tel. 34-3198. - 63, MG—14-0-43, azul claro. Inf.para a Rua Marechal Hermes, 288, em Belo Hori-
f0. ^' ~ 63> DF—2-4903, azul. Informações para otel. 36-36j0. — 64, GB—12-24-43, motor B.2192 06,cor de vinho. Informações paia 58-0944. — 65,
^T,1;94-24-*-1- teto 60lar- Inf- Para o telefone58-9116. 53, GB—24-50-65, azul turquesa. Inf»TWM AO.ÍWJA

auss/is
nunHtj|fpar siol!
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